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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौँ, नेपाल 



 

Serving the Nation and the People 

 

 

 

b"/b[li6 (Vision) 
 

 

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

x'g k|oTgzLn /xg] . 
 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 
 

uGtJo (Mission) 
 

 

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

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

 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

d"No dfGotf (Core Values) 

 

lgi7f (Integrity) 

:jtGqtf (Independence) 

Jofj;flostf (Professionalism) 

kf/blz{tf (Transparency) 

hjfkmb]lxtf (Accountability) 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्विानको िारा २४१ र लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ बमोणजम संघ, प्रदेश र थिानीर् तहका सबै 
सरकारी कार्ािलर् र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा थिानीर् तहको पूिि थवातमत्व भएको सुँगठठत संथिा र 
संघीर् काननन बमोणजम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि हनने भनी तोर्कएका संथिा वा तनकार्को तनर्तमतता, 
तमतव्र्र्र्ता, कार्िदक्षता, प्रभावकाररता र औणचत्र् समेतको आिारमा  आतििक वषि २०७५।७६ र पेश 
भएसम्मको सो भन्दा अणघको बक्र्ौतासमेतको लेखापरीक्षि सम्पन्न गरी नेपालको संर्विानको िारा २९४(१) 
बमोणजम सम्माननीर् राष्ट्रपततज्रू् समक्ष र्ो प्रततवेदन पेस गरेको छन  । र्ो प्रततवेदन मेरो कार्िकालको तेस्रो 
प्रततवेदन हो । र्स प्रततवेदनमा संघीर् सरकार, प्रदेश तिा थिानीर् तहका लेखापरीक्षि गदाि देणखएका सारभतू 
व्र्होराहरु खण्डगत रुपमा समावेश गररएको छ । 
  नेपालको संर्विानको िारा २९४(३) बमोणजम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्िमा अलग अलग 
प्रततवेदन तर्ार गरी सम्बणन्ित प्रदेश प्रमनख समक्ष पेश गरेको छन  । र्स वषि थिानीर् तह ७५३ मध्रे् ७४३ को 
लेखापरीक्षि भई १० थिानीर् तहको लेखापरीक्षि बक्र्ौता रहेको छ भने ४ थिानीर् तहको वक्र्ौताको समेत 
लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षि सम्पन्न भएका थिानीर् तहको लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ को दफा 
२०(२) बमोणजम प्रततवेदन जारी गररएको छ । संगठठत संथिा र कार्िमूलक तिा र्वशेष लेखापरीक्षिबाट 
देणखएका व्र्होराहरु सम्वणन्ित मन्त्रालर्गत व्र्होरामा समावेश गररएको छ । त्र्सैगरी साविजतनक तनकार्बाट  
भएका कामकारबाहीको बारेमा  सरोकारवालालाई सनसूणचत गराउन वार्षिक प्रततवेदनका सारभतू र्वषर्हरु समावेश 
गरी वार्षिक प्रततवेदनको सारांश समेत तर्ार पाररएको छ । 
लेखापरीक्षिको आिार र र्वति  
 नेपालको संर्विान, लेखापरीक्षि ऐन, २०७५, संघ, प्रदेश तिा थिानीर् तहका सम्वणन्ित ऐन, तनर्म, 
नीतत, र्ोजना, महालेखापरीक्षकबाट जारी भएका आचारसंर्हता र अन्र् तनदेणशका, सरकारी लेखापरीक्षिमान, 
सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको अन्तरािर्ष्ट्रर् संगठन (ईन्टोसाई) द्वारा प्रततपाठदत मानदण्ड तिा असल अभ्र्ासको 
समेत अननशरिगरी लेखापरीक्षि गररएको छ । लेखापरीक्षिको क्रममा संघ र प्रदेश सरकारका लेखाउत्तरदार्ी 
अतिकृत तिा संगठठत संथिाका णजम्मेवार पदातिकारीहरुसुँग तनर्तमत छलफल र अन्तर्क्रि र्ा गरेको छन । केही 
प्रदेश र णजल्लामा म थवरं् उपणथित भई माननीर् प्रदेश प्रमनख, माननीर् मन् र्मन्त्री, माननीर् मन्त्रीहरु, साविजतनक 
लेखा सतमततका माननीर् सभापतत तिा सदथर्हरु लगार्त संघ, प्रदेश र थिानीर् तहका णजम्मेवार 
पदातिकारीहरुसुँग समेत छलफल तिा अन्तर्क्रि र्ा गररएको छ । 
 र्स वषि वार्षिक लेखापरीक्षि र्ोजना र समर् तातलकाबारे नेपाल सरकारका मन् र् सणचव माफि त सबै 
तहका सरकारी तनकार्हरुलाई जानकारी गराई चरिबद्धरुपमा लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको तिर्ो । लेखापरीक्षि 
मन् र्तर्ा जोणखममा आिाररत भई मन्त्रालर्गत तिा इकाईगत लेखापरीक्षि र्ोजना तर्ार गरी सम्पन्न गररएको  
छ । कार्िमूलक लेखापरीक्षिको क्रममा लाभग्राही समूह र सरोकारवालालाई समेत सणम्मतलत गराई लेखापरीक्षि 
कार्िलाई गनिथतरीर् बनाउने प्रर्ास गररएको छ । लेखापरीक्षकको आचारसंर्हता पालना गनि गराउन तिा 
लेखापरीक्षिमा गनिथतर र एकरुपता कार्म गनि अननगमन एवं सनपररवेक्षि कार्िलाई र्वशेष प्राितमकता ठदइएको  
छ । लेखापरीक्षिबाट देणखएका व्र्होराहरु सम्बणन्ित तनकार्का णजम्मेवार पदातिकारीलाई जानकारी गराइएको र 
प्राप्त प्रततकृर्ा समेतका आिारमा फथर्ौट हनन नसकेका र्वषर्हरु प्रचतलत काननन बमोणजम लेखाउत्तरदार्ी अतिकृत 



र सम्बणन्ित र्वभागीर् मन्त्रीलाई समेत उपलब्ि गराइएको तिर्ो । उक्त प्रर्क्रर्ा अवलम्बन गदाि समेत फथर्ौट 
हनन नसकेका व्र्होराहरु र्स प्रततवेदनमा समावेश गरेको छन ।  
 र्स प्रततवेदनका ६ पररच्छेद अन्तगित लेखापरीक्षि गररएका तनकार्को र्ववरि, लेखापरीक्षिबाट देणखएका 
बेरुजूको णथितत, लेखापरीक्षिबाट देणखएका समान व्र्होरा, लेखापरीक्षि प्रततवेदनको कार्ािन्वर्न णथितत, भर्वष्र्मा 
गननिपने सनिार र कार्ािलर् गततर्वतिलाई समावेश गररएको छ । थवीकृत र्ोजना तिा कार्ितातलका अननसार 
२०७६ चैत्र मसान्तसम्ममा सम्माननीर् राष्ट्रपततज्रू् र प्रदेश प्रमनखज्रू्हरु समक्ष वार्षिक प्रततवेदन पेश गने र्ोजनामा 
र्वश्वव्र्ापीरुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको संक्रमि तनर्न्त्रि र रोकिामका लातग भएको बन्दाबन्दी गररएका 
कारिले प्रततवेदन पेश गने कार्ि तोर्कएको समर्भन्दा झण्डै तीन मर्हना र्िला हनन पनगेको छ ।  
लेखापरीक्षि अंक र बेरूजन 
 र्स वषि संघीर्, प्रदेश सरकारी तनकार् र थिानीर् तह, सुँगठठत संथिा, सतमतत र अन्र् संथिा, णजल्ला 
समन्वर् सतमतत समेतको रु.५१ खबि ७१ अबि ६४ करोडको लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ । सोमध्रे् ३ हजार 
११० संघीर् सरकारी तनकार् र ७७ णजल्ला समन्वर् सतमतत समेतको रु.१७ खबि ४२ अबि ८७ करोड 
लेखापरीक्षिबाट रु.७१ अबि ६ करोड अिाित ्४.०8 प्रततशत बेरुजू देणखएको छ । प्रदेशतफि  ९९८ कार्ािलर्को 
रु.१ खबि ८९ अबि २५ करोडको लेखापरीक्षिबाट रु.८ अबि २० करोड अिाित ्४.33 प्रततशत र र्स वषिको 
७४३ र बक्र्ौता ४ समेत ७४७ थिानीर् तहको रु.७ खबि ४० अबि ६५ करोडको लेखापरीक्षिबाट रु.३८ अबि 
१३ करोड अिाित ्५.१५ प्रततशत बेरुजू देणखएको छ ।  र्थतै संगठठत संथिा, र अन्र् सतमततको रु.२४ खबि 
85 अबि 70 करोडको लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ । सोको अततररक्त ३२ सुँगठठत संथिाको 
लेखापरीक्षिको लातग परामशि उपलब्ि गराएबमोणजम रु.९ खबि ५० अबि ८५ करोडको लेखापरीक्षि भएको  
छ । सो समेत र्सवषि रु.६१ खबि २२ अबि ४९ करोडको लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ । 
 गत वषिसम्मको बाुँकी बेरुजू रु.३ खबि ७७ अबि 4८ करोड रहेकोमा फथर्ौट गररएको अङ्क घटाई र्ो 
वषि िप भएको रु.४० अबि 84 करोडसमेत रु.४ खबि १८ अबि 32 करोड अद्यावतिक बेरुजू बाुँकी रहेको छ । 
लेखापरीक्षि तिा सम्परीक्षिबाट र्ो वषि रु.७ अबि ४८ करोड असनल भएको छ । अद्यावतिक कारबाही गरी टनङ्गो 
लगाउननपने रकम गतवषिसम्म रु.६ खबि ८३ अबि ६६ करोड रहेकोमा र्वगतको बेरुजू फथर्ौटमा भएको वरृ्द्ध, 
राजश्व बक्र्ौता समार्ोजन एवं असनली, सोिभनाि प्रातप्तमा सनिार लगार्तका कारि र्सवषि केही कमी भई रु.६ खबि 
६४ अबि ४४ करोड कार्म भएको छ । 
आतििक अननशासन 
 संघीर् सरकारी तनकार्तफि  र्वगत ३ वषिको लेखापरीक्षि र बेरुजू अङ्कको तनलना गदाि आतििक वषि 
२०७३।७४ र २०७४।७५ मा लेखापरीक्षि अंकको तनलनामा क्रमशः ५.४१ र ५.२९ प्रततशत बेरुजू रहेकोमा 
र्ो वषि ४.०५ प्रततशत कार्म भएकोले बेरुजू प्रततशत क्रतमकरुपमा घटेको छ । त्र्सै गरी संघीर् सरकारी 
कार्ािलर्को र्स वषि रु ८३ अबि ४८ करोड २९ लाख बेरुजू फथर्ौट भएको छ । गतवषि भन्दा र्स वषि 
रु.३५ अबि बेरुजू घटेको छ । गतवषि र्सै अविीमा संघीर् कार्ािलर्तफि  रु ४६ अबि ४८ करोड फथर्ौट 
भएकोमा र्स वषि रु ३७ अबि बिी बेरुजू फथर्ौट भएको छ । संघीर् सरकारी कार्ािलर्तफि  लेखापरीक्षि 
अंकको तनलनामा बेरुजू प्रततशत घटनन र फथर्ौटको अंक वरृ्द्ध हननन आतििक अननशासन पालनाको थतरमा सनिार हनन 
लागेको संकेतको रुपमा तलएको छन  । 
 प्रदेश सरकार तफि  र्ो वषि लेखापरीक्षि अंकको तनलनामा ४.३३ बेरुजू देणखएको छ, जनन गत वषि ७.२५ 
प्रततशत रहेको तिर्ो । गत वषि भन्दा प्रदेशको बेरुजू प्रततशत घटेको छ । त्र्थतै थिानीर् तह तफि  र्स वषि 



लेखापरीक्षि अंकको ५.१५ प्रततशत बेरुजू रहेको छ । गत वषि लेखापरीक्षि अंकको ४.२२ प्रततशत बेरुजू 
रहेको तिर्ो । गतवषिको तनलनामा थिानीर् तहमा रु १३ अबि ९९ करोड बेरुजू बिेको छ । र्स र्वश्लषेिबाट 
थिानीर्तहको र्वत्तीर् प्रशासनमा सनिार गननिपने देणखन्छ । 
लेखापरीक्षिबाट देणखएका मन् र् व्र्होराहरु  
 संघ, प्रदेश र थिानीर् तहतफि  मन्त्रालर् र तनकार्गत रुपमा र्वत्तीर्, पररपालना तिा कार्िसम्पादन णथितत 
समेत झल्कने गरी प्रत्रे्क मन्त्रालर् तिा तनकार्हरुको छन्ा छन ्ै व्र्होरा उल्लेख गरेको छन । केही तनकार्हरुको 
उल्ले्र् बेरुजू नदेणखएको हकमा सोही व्र्होरा प्रततवेदनमा समावेस गरेको छन  । केही सनिार गननिपने मन् र् व्र्होरा 
तपतसलमा प्रथतनत गरेको छन । 
संघीर् सरकार  
 संघीर् सरकारी तनकार्हरुतफि  मूलतः बजेट कार्ािन्वर्नमा अननशासन कार्म गनि बजेट तनमािि, 
कार्ािन्वर्न र तनर्न्त्रिसुँग सम्बणन्ित र्क्रर्ाकलापमा सनिार, र्वकास सहार्ता नीतत अननरुप सबै वैदेणशक 
सहार्तालाई रार्ष्ट्रर् बजेट प्रिालीमा आबद्ध गरी पररचालन एवं लेखापरीक्षि गराउननपने देणखन्छ । आर्ोजना 
व्र्वथिापनमा सनिारको लातग लागत लाभ र्वश्लषेि गरी र्ोजना छनौट एवं प्राितमकीकरिमा जोड ठदननपने, 
पररर्ोजना बैंकको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गने, रार्ष्ट्रर् गौरव र अन्र् आर्ोजनाहरु समर्मै सम्पन्न गनि र्वशेष पहल 
गने, वषािन्तमा हनने अत्र्तिक खचि तनर्न्त्रि गने, आर्ोजना संचालनमा संलग्न व्र्वथिापकीर् पदातिकारीको 
जवाफदेर्हताको मूल्र्ाङ्कन गननिपने लगार्तका र्वषर्मा सनिार गननि पदिछ । सरकारी, तनजी तिा व्र्ापाररक क्षते्रको 
लातग आवश्र्क रार्ष्ट्रर् तनमािि क्षमताको आंकलन गरी क्षमता अतभवरृ्द्ध गररनन पदिछ । र्सैगरी सरकारी 
तनकार्हरुमा अध्र्र्न अननसन्िान तिा पद्धतत र्वकासका कार्िले प्राितमकता नपाएको णथिततले समग्र कार्ि प्रकृर्ामा 
सनिार एवं नवीनतम प्रर्वति तभत्र्र्ाउन नसकेको णथितत तनराकरि गनि र्ोजनाबद्ध तवरले अध्र्र्न र अननसन्िानका 
कार्ि अगातड बिाउननपने देणखन्छ । साविजतनक खररद व्र्वथिापनमा पर्ािप्त प्रततथपिाि र तनमािि कार्िको गनिथतर 
सनतनणितता जथता र्वषर्हरुमा सनिार हनननपने देणखएको छ । साविजतनक खररदलाई बिीभन्दा बिी र्ोजनावद्घ बनाई 
खररद र्ोजना, वार्षिक कार्िक्रम तिा मध्र्कालीन खचि संरचनासुँग तादात्म्र् हनने गरी व्र्वथिापन गननिपने देणखन्छ 
। साविजतनक सम्पणत्तको उपर्ोग र संरक्षिमा समनणचत ध्र्ान ठदननपने देणखएको छ । 
  राजथव प्रशासनमा राजथवको असनली प्रत्रे्क वषि वरृ्द्ध हनुँदै गए तापतन राजथवको महत्वपूिि र्हथसा 
आर्ातबाट प्राप्त हनने राजथवले ओगटेकोले आन्तररक राजथवको र्हथसा िप वरृ्द्ध गनि सबै आतििक कृर्ाकलापलाई 
करको दार्रामा ल्र्ाउनन पने देणखएको छ । खासगरी अिितन्त्रको अनौपचाररक क्षेत्रलाई व्र्वणथित गरी करको 
दार्रा वरृ्द्ध गनि सर्कन्छ । राजथव असनलीको तनलनामा चालन खचि अत्र्तिक हनने गरेको अवथिा रहेकोले संघीर्ता 
अननसार संथिागत तिा संगठनात्मक सनिार गरी अननत्पादक तिा र्वतरिमनखी खचि तनर्न्त्रि गररनन पदिछ । सवारी 
सािन खररद, र्वदेश भ्रमि, उत्सव समारोह लगार्तमा हनने जलपान तिा र्वर्वि खचि तनर्न्त्रि गननि आवश्र्क छ 
।  
 संर्विानको ममि र भावनामा प्रततकूल असर नपने गरी संघीर्ता कार्ािन्वर्नको तसलतसलामा संघ, प्रदेश र 
थिानीर् तहमा दोहोरो नपने गरी संरचना थिापना र कार्िक्रमहरु संचालन गररनन पदिछ । साविजतनक तनकार्हरुको 
प्रभावकाररता, कार्िदक्षता अतभवरृ्द्ध र खचि कटौतीका लातग सरकारी तनकार्हरु एक अकािमा गाभ्ने वा खारेज गने 
सम्मका उपार्हरु अपनाउनन पने देणखन्छ । साविजतनक खचि व्र्वथिापनमा सनिार गदै चालन खचिलाई वाणछछत 
सीमामा राखी पूुँजी तनमाििमा वरृ्द्ध गने, तीव्र समावेशी र ठदगो आतििक र्वकास हातसल गनि तीनै तहका सरकारको 



कानननी, संथिागत, नीततगत र सञ्चालनगत सामन्जथर्ता कार्म हनने गरी र्ोजना तजनिमा एवं कार्ािन्वर्न गननि 
आवश्र्क छ ।  
 साविजतनक तनकार्को लेखाङ्कन तिा र्वत्तीर् प्रततवेदन प्रिालीमा समर् सापेक्ष सनिार गरी साविजतनक 
कोषको र्िाििता, पारदणशिता र र्वश्वसनीर्ता अतभवरृ्द्ध गररनन पदिछ । नगदमा आिाररत नेपाल साविजतनक क्षेत्र 
लेखामान (नेप्सास) को आिारमा सबै तहको र्वत्तीर् कारोवार समेटी महालेखापरीक्षकबाट थवीकृत िाुँचामा र्वत्तीर् 
र्ववरि तर्ार गननि पदिछ ।  सािै चालू र पूुँजीगत खचि गिना एवं र्वत्तीर् हथतान्तरिको दोहोरो खचि गिना 
पद्धततमा सनिार गननिपने देणखन्छ । आन्तररक तनर्न्त्रि प्रिाली तर्ार गने एवं आन्तररक लेखापरीक्षिलाई 
प्रभावकारी बनाउनन पदिछ ।   
 र्वतभन्न वगि, उमेर, समूह, जात, उपेणक्षत, उत्पीतडतलाई राज्र्ले सनरक्षा प्रदान गनि सञ्चातलत सामाणजक 
सनरक्षा कार्िक्रमहरुलाई एकीकृत नीतत र संथिागत संरचना अन्तगित प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गननिपने देणखएको 
छ । कृर्ष, उद्योग, व्र्वसार् लगार्तलाई प्रोत्साहन गनि ठदइने अननदानलाई नततजामनखी बनाई अननगमनलाई बिावा 
ठदननपदिछ । सबै साविजतनक तनकार्हरुले सेवाग्राहीका मागका आिारमा उपलब्ि साविजतनक श्रोत र सािनको 
अतिकतम उपर्ोग गरी सेवा प्रवाहलाई तमतव्र्र्ी, प्रभावकारी तिा दक्षतापूिि बनाइननपदिछ । जनतालाई प्रत्र्क्ष 
सेवा प्रवाह गने तनकार्हरुमा सेवाको थतर र समर् तिा सेवा प्रदार्कको व्र्वहारमा ठोस सनिार हननपने देणखन्छ । 
साविजतनक थवाथ्र्, णशक्षा, खाद्य पदािि लगार्तका आम नागररकको दैतनक जीवनसुँग सम्वणन्ित सेवाहरुको 
तनर्मन गने णजम्मेवारीमा रहेका तनकार्हरुलाई सबलीकरि गरी प्रभावकारी तनर्मनको व्र्वथिा तमलाउननपदिछ । 
र्स प्रर्ोजनको लातग कमिचारीको क्षमता अतभवरृ्द्ध गननिपने देणखन्छ । संघ, प्रदेश र थिानीर् तहका अतिकांश 
तनकार्मा सूचना प्रर्वति प्रिालीको प्रर्ोग भैरहेको सन्दभिमा र्स प्रर्वति माफि त सेवा प्रवाह, सूचना संकलन, आदान 
प्रदान, पारदणशिता र अननगमन लगार्तका र्वषर्लाई समर् र लागत प्रभावी बनाउनन आवश्र्क देणखएको छ ।  
  संघ, प्रदेश र थिानीर् तहको पूिि थवातमत्वमा रहेका संथिा र अतिकांश थवातमत्व भएका संगठठत 
साविजतनक संथिाहरुको आतििक कारोबार वार्षिक कररब २५ खवि रुपैर्ा बराबरको हनने गरेको छ । िेरैजसो 
संथिाहरुको संचालन णथितत र त्र्सबाट प्राप्त उपलणब्ि उदे्दश्र् अननरुप  रहेको छैन । संगठठत साविजतनक 
संथिाहरु वाहेक  समान प्रकृततको कार्ि गने िेरै सं्र्ामा सतमतत, बोडि, प्रततष्ठान, कोष लगार्तका संथिाहरु समेत 
सञ्चालनमा रहेका छन । संघीर् सरकारका मन्त्रालर्, र्वभाग र कार्ािलर्को कार्िसुँग दोहोरो पने कार्िक्षते्र भएका 
संथिाहरु समेत रहेको देणखएकोले संगठठत संथिाहरु थिापनाको उदे्दश्र् अननरुप संचालन भए नभएको मूल्र्ाङ्कन 
गरी संथिाको आवश्र्कता र र्ोगदानका आिारमा खारेज गने, एक आपसमा गाभ्ने वा संचालनको प्रारुपबारे 
र्वकल्प सोच्ननपने देणखएको छ ।   
साविजतनक जवाफदेर्हता   

साविजतनक जवाफदेर्हता र कठोर आतििक अननशासनले मात्र साविजतनक प्रशासन र लोकतन्त्रप्रतत  
जनताको र्वश्वास बढ्ने भएकोले साविजतनक तनकार्का पदातिकारीलाई बिीभन्दा बिी जवाफदेही बनाई आतििक 
अननशासन अतभवरृ्द्ध गननि अपररहार्ि छ । अतनर्तमत कारोबार गने णजम्मेवार पदातिकारी उपर समर्मै कारबाही 
गने, कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कन र सम्बणन्ित कमिचारीबाट सम्पाठदत कार्िबीच सम्बन्ि थिार्पत गने, क्षमता र्ोग्र्ता र 
सदाचारर्नक्त व्र्वहारको आिारमा कामको णजम्मेवारी तोक्ने, महालेखापरीक्षकले औलँ्र्ाएका साविजतनक सेवा प्रवाह, 
र्वकास तनमािि र र्वत्त व्र्वथिापनका र्वषर्हरुमा तत्काल सनिार गरी जवाफदेर्हतापूिि वातावरि तर्ार  
गननिपदिछ । बेरुजूको लातग णजम्मेवार नहनने तिा र्वत्तीर् अननशासन कार्म नगने सवै साविजतनक जवाफदेहीको 



पदमा रहने व्र्णक्तहरुको अतभलेख राखी र्वगतको र्वत्तीर् अननशासन पालनाको णथितत र्वश्लषेि गरेर मात्र भर्वष्र्मा  
र्वशेष णजम्मेवारी ठदने व्र्वथिा गररनन पदिछ ।  
प्रदेश सरकार  
 प्रदेश अन्तगितका कार्ािलर्हरुको लेखापरीक्षिबाट मन् र् रुपमा कततपर् आवश्र्क काननन तनमािि गननिपने, 
दरबन्दी वमोणजमका कमिचारीको पदपूतति गननिपने, बजेटमा समावेश भएका नीतत तिा कार्िक्रमको प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्न गननिपने र प्रदेशथतरमा सेवा प्रवाहलाई तनर्तमत एवं व्र्वणथित गनि एकीकृत कार्ािलर्को अविारिा 
अननसार सीतमत सं्र्ाका कार्ािलर्बाट कार्िसम्पादन गने व्र्वथिा गररननपने देणखएको छ  । प्रदेश र थिानीर् 
तहका पदातिकारीले प्राप्त गने सेवा सनर्विामा एकरुपता कार्म गननिपने, राजथव सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई 
संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनने अननदानप्रततको तनभिरतालाई न्रू्नीकरि गने, अननत्पादक खचि तनर्न्त्रि गनि तमतव्र्र्र्ता 
सम्बन्िी नीततलाई प्रभावकारी बनाउने, ठदगो र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त गनि संघीर् सरकार तिा थिानीर् तहसुँग 
समन्वर्ात्मक िङ्गले कार्ि गननिपदिछ । 
 र्वकास तनमािितफि  पररर्ोजना बैंकको कार्ािन्वर्न, संघ, प्रदेश र थिानीर् तहमाफि त एकै प्रकृततका 
कार्िक्रमहरु सम्पादन भई दोहोररने, खणप्टने तिा टनर्क्रने प्रवतृत तनर्न्त्रि गने, साना तिा टनके्र आर्ोजनामा लगानी 
नगने, अननदान र सहार्ता जथता तबतरिमनखी कार्िक्रमहरुमा बजेट पररचातलत गदाि उपलणव्िको सनतनणितता गने, 
अननदानको अननगमन प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता सतमततहरुबाट काम गने गराउने प्रवणृत्तले प्रश्रर् पाएको र 
जर्टल प्रकृततका तनमािि सनिारका कार्िहरु समेत उपभोक्ता सतमततबाट गराउने प्रकृर्ामा सनिार गरी जनसहभातगता 
जनटाई कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गननिपने देणखन्छ ।  
थिानीर् तह  
 थिानीर् तहको लेखापरीक्षिबाट मूलतः थिानीर् तहलाई प्राप्त हनने अननदान, आन्तररक आर्, राजश्व 
बाुँडफाुँड, अननदानको प्रक्षपेि र्िाििपरक बनाउनन पने तिा आन्तररक आर् पररचालन बिाई संघीर् अननदान प्रततको 
तनभिरता घटाउने, बजेट अननशासनको पालना गदै अबण्डा बजेट राख्न ेप्रचलन तनर्न्त्रि गने, खचि पिात बजेट तिा 
कार्िक्रम संशोिन गरी अननमोदन गने प्रवणृत्त रोक्ने, प्रशासतनक खचि घटाउने र  अननत्पादक तिा र्वतरिमनखी खचि 
तनर्न्त्रि गननिपने देणखन्छ । त्र्सैगरी  र्वकास तनमािि तफि  ठदगोपना बेगरका टनके्र र्ोजना छनौट नगने, र्ोजना 
तजनिमा तिा कार्ािन्वर्न क्षमता अतभवरृ्द्ध गने र ठदगो र्वकास लक्ष्र्को आन्तररकीकरि गरी आबतिक र्ोजना तिा 
बजेटसुँग तालमेल तमलाउननपने देणखन्छ ।  
 थिानीर् तहको आन्तररक व्र्वथिापन तफि , आवश्र्क जनशणक्त अभाव रहेको देणखएकोले सीपर्नक्त 
जनशणक्तको व्र्वथिा गरी सेवा प्रवाहमा सनिार गननि पने, श्रोत सािन र सम्पणत्तको दनरुथत अतभलेख राख्न,े तोर्कएको 
िाुँचामा संणचतकोषको र्हसाब तर्ार गने एवं प्रचतलत काननन बमोणजम आर् र व्र्र्को प्रदेश तिा संघमा प्रततवेदन 
हनने व्र्वथिा तमलाउनन पदिछ । थिानीर् तहको लेखापरीक्षि प्रततवेदन उपर छलफल गने छन ्ै संर्न्त्रको व्र्वथिा 
गरी हालको थवािि बाझेको णथिततमा सनिार गररनन पदिछ । सािै गत र्वगतमा लेखापरीक्षिबाट औलँ्र्ाइएका 
व्र्होराहरु सनिार गरी बेरुजू फथर्ौट र आतििक अननशासन पालनामा ध्र्ानाकषिि हनननपने देणखन्छ । 
लेखापरीक्षिमा च ननौती 
 थिापनाकालदेणख नै महालेखापरीक्षकले साविजतनक क्षेत्रमा णजम्मेवारी र जवाफदेर्हता अतभवरृ्द्ध गदै आतििक 
अननशासन कार्म गराउन महत्वपूिि भतूमका तनवािह गदै आएको छ । महालेखापरीक्षकको साविजतनक रुपमा 
उपणथितत, पर्हचान र प्रततष्ठा अतभवरृ्द्ध भईरहुँदा च ननौतीहरु पतन िर्पएका छन ्। कार्ािलर्सुँग मानवीर् र भौततक 
क्षमता सीतमत रहेको छ । उपलव्ि सीतमत क्षमताबाट साविजतनक क्षेत्रको आतििक कारोबारमा भएको वरृ्द्ध, 



आतििक अननशासन पालनामा आएको ह्रास, सूचना प्रर्वतिमा भएको र्वकास र र्सले पारेको प्रभाव, र्वत्तीर् 
कारोबारको प्रवणृत्त, प्रकृतत र लेखाङ्कनमा आएको पररवतिन, कोरोना भाईरसको महामारी लगार्त र्वपद् र 
आपतकालीन घटनाहरुको वरृ्द्ध, जलवार्न पररवतिन तिा त्र्सको प्रभाव, ठदगो र्वकासको लक्ष्र्को प्रातप्त र र्वकास 
प्रशासन संचालनमा आएको र्वर्विता जथता र्वषर्हरु समेटी मनलनकको शासकीर् प्रिालीमा आएको पररवतिनसुँगै 
संघ, प्रदेश र थिानीर् तहको गनिथतरीर् लेखापरीक्षि कार्ि सम्पन्न गनि च ननौतीपूिि छ ।  
 लेखापरीक्षिको गनिथतर र र्वश्वसनीर्ता अतभवरृ्द्ध गदै नततजामूलक र प्रभावकारी बनाउन र्वत्तीर् र 
तनर्तमतताको अततररक्त केही रार्ष्ट्रर् महत्वका र्वषर्हरु छनौट गरी कार्िमूलक लेखापरीक्षिको सं्र्ा वरृ्द्ध गने 
तिा वातावरिीर्, सूचना प्रर्वति र र्वशेष लेखापरीक्षि लगार्तका र्वतिहरुको अवलम्बन तिा लेखापरीक्षिमा 
नागररक र सम्वद्ध पक्षहरुको सहभातगता अतभवरृ्द्ध गने र्ोजना रहेको छ ।  नेपालको संर्विानले तनठदिष्ट गरे 
बमोणजमको णजम्मेवारीका आिारमा तनष्पक्ष एवं थवतन्त्रतापूविक आिनतनक र्वति र प्रर्क्रर्ा अवलम्वन गरी 
र्वश्वसनीर् एवं भरपदो लेखापरीक्षिको माध्र्मबाट साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वहारमा जवाफदेर्हता र पारदणशिता प्रवद्धिन 
गदै आतििक अननशासन कार्म गनि गराउन आगामी ठदनमा समेत अग्रिी भतूमका तनवािह गने प्रततबद्धता व्र्क्त 
गदिछन । 
कोरोना भाईरसका कारि तसणजित पररणथितत 
 र्वश्वव्र्ापी रुपमा देणखएको कोरोना भाइरस महामारीका कारि आगामी वषिको लेखापरीक्षि कार्ि जर्टल 
देणखएको छ । अर्हले र्वश्वव्र्ापी रुपमै कोरोना महामारी पिातको लेखापरीक्षिको र्वति र प्रर्क्रर्ाको सन्दभिमा 
अध्र्र्न, अननसन्िान र र्वश्लषेिहरु भइरहेका छन ्। हामी पतन अबको हाम्रो लेखापरीक्षिको र्वति र प्रकृर्ा कथतो 
हनने भन्ने सम्बन्िमा अध्र्र्नरत छौं ।  र्स र्वणशष्ट पररणथितत समेतको मूल्र्ाङ्कन गरी लेखापरीक्षि र्वति र 
प्रर्क्रर्ाहरु पररमाजिन गननि जरुरी छ । 
 कोरोना महामारीको र्वषम पररणथितत मध्र्नजर गदाि आगामी लेखापरीक्षि कार्िमा समेत आवश्र्क 
सामाणजक दूरी सर्हतको उच्च थवाथ्र् सतकि ता र साविानी अपनाउनन पने हनन्छ । र्सको लातग अतिकातिक 
रुपमा सूचना प्रर्वतिको प्रर्ोग गदै दूर लेखापरीक्षि (Remote Audit)  को  माध्र्मबाट लेखापरीक्षिको कार्ि 
सम्पादन गननिपने वाध्र्ात्मक पररणथिततको तसजिना हनने देणखएको छ । र्ो  प्रततवेदन तर्ारीको क्रममा अतिकांश 
कार्िहरु सूचना प्रर्वतिको प्रर्ोगलाई महत्वपूिि र्वकल्पका रुपमा तलई सम्पादन गररएको छ  । 
कोरोना भाईरस तनर्न्त्रि तिा रोकिाम सम्बन्िमा सवै तहका सरकार र तनर्ामक तनकार्हरुबाट भए गरेका 
कार्िहरु, राहत तिा सनर्विाका प्र्ाकेजहरुको सम्वन्िमा र्िाशीघ्र र्वशेष लेखापरीक्षि गरी सो को छन ्ै प्रततवेदन 
सम्माननीर् राष्ट्रपततज्रू् समक्ष पेश गने सोच बनाएको छन । र्स लेखापरीक्षि गनि महालेखापरीक्षकले तर् गने 
लेखापरीक्षि र्वति र पद्धतत, तररका, समर् र क्षेत्र तिा त्र्सका तनतमत्त आवश्र्क पने स्रोत सिान र सूचनाको 
उपलब्िता लगार्तका र्वषर्मा सम्बणन्ित तनकार्हरुबाट आवश्र्क सहर्ोग प्राप्त हनने र्वश्वास तलएको  
छन । 
अन्तरािर्ष्ट्रर् सम्बन्ि 
 नेपालको महालेखापरीक्षकले थवदेशमा मात्र होइन, क्षेत्रीर् र अन्तरािर्ष्ट्रर्थतरमा समेत सम्मानजनक 
उपणथितत र पर्हचान बनाएको छ । नेपाल सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको अन्तरािर्ष्ट्रर् संगठन र एणशर्ाली 
सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको संगठनको सदथर् रही एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको संगठनको 
गभतनिङ्ग बोडिको सदथर् रहेको छ । नेपालमा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को आर्ोजनामा िेरै वटा 
अन्तरािर्ष्ट्रर्थतरका कार्िक्रमहरु संचालन भएका छन ् । अन्तरािर्ष्ट्रर् र क्षेत्रीर्थतरका कार्िक्रममा  नेपालको 



सहभातगता रहने गरेको छ । साकि को लेखापरीक्षि गनि कार्ािलर्का कमिचारी  समेत खटाइएको छ । र्स 
प्रकारका अन्तरािर्ष्ट्रर् उपणथिततले आपसी अननभव आदन प्रदान गरी दक्षता अतभवरृ्द्ध हनननको सािै अन्तरािर्ष्ट्रर् थतरमा 
नेपालको उपणथितत र साख समेत बिेको छ । 
संसदीर् सतमतत एवं सरोकारवालासुँगको सम्बन्ि  
 लेखापरीक्षिको प्रभावकाररता अतभवरृ्द्ध गनि संसदीर् सतमतत एवं सरोकारवालाको सम्बन्िको महत्वपूिि 
भतूमका रहेको हनन्छ । लेखापरीक्षिको प्रततवेदन संघीर् र प्रदेश साविजतनक लेखा सतमतत तिा थिानीर् तहको 
लेखा सतमततमा छलफल भैई तनक्र्ौल हनने भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्ािलर् र सतमतत एक आपसमा 
समन्वर्ात्मक िंगले अगातड बिेमा मात्र तबत्तीर् सनशासन कार्म गनि सहर्ोग पनग्दछ । मैले संघीर् संसद र प्रदेश 
सभा अन्तगितका साविजतनक लेखा सतमततलगार्त संसदीर् सतमततहरुसुँग तनकटतम ् सम्बन्ि कार्म गदै तनरन्तर 
छलफल, सम्पकि  एवं समन्वर् गरी कार्ि गने प्रर्ास गरेको छन  । संसदीर् सतमततहरुले गरेका अध्र्र्न, अननसन्िान 
र र्वश्लषेि गरी तनकालेका तनष्कषिहरु र तनििर् समेतलाई लेखापरीक्षि आिारको रुपमा तलने गररएको छ । 
साबिजतनक लेखा सतमततहरुले समेत महालेखापरीक्षकको प्रततवेदनलाई अपनत्व ग्रहि गरी छलफल एवं तनर्क्र्र्ौल 
गने गरेको अवथिा छ । संवैिातनक तनकार्बीच एक आपसमा समन्वर् एवं सूचना आदनप्रदान गने व्र्वथिा 
तमलाउन सकेमा सनशासन प्रवद्धिनमा िप टेवा पनग्ने देणखन्छ । सािै अन्र् सरोकारवाला, सञ्चार माध्र्म र नागररक 
समाजका संथिाहरुको सहर्ोग र समन्वर्बाट समेत लेखापरीक्षिको गनिथतर एवं प्रभाव अतभवरृ्द्ध गनि सर्कने 
सम्बन्िमा कार्ािलर्ले जोड ठदएको छ ।  
 
महालेखापरीक्षकको थवतन्त्रता 
 लेखापरीक्षिको गनिथतर अतभवरृ्द्ध गरी र्सको प्रभावकाररता बिाउन सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाहरुको 
अन्तरािर्ष्ट्रर् संगठनको तलमा तिा मेणक्सको घोषिा र संर्नक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पाररत गरेका प्रथतावअननसार 
सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाको थवतन्त्रता कार्म गनि आवश्र्क स्रोत सािन उपलब्ि गराउने व्र्वथिा हनननपदिछ । 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा नेपाल लेखापरीक्षि सेवाका तनजामती कमिचारी रहने व्र्वथिा छ र सो सेवाको 
संचालन नेपाल सरकार अिि मन्त्रालर्बाट हनने गरेको छ । सािै र्वतीर् स्रोतको लातग समेत कार्िकारी तनकार्मा 
नै तनभिर रहननपने अवथिा छ । सो व्र्वथिा अन्तरािर्ष्ट्रर् मान्र्ता अननकूल नदेणखएकोले महालेखापरीक्षकलाई पर्ािप्त 
र्वत्तीर् एवं कमिचारी व्र्वथिापन सम्बन्िी थवतन्त्रता प्रदान गनि आवश्र्क कानननी व्र्वथिा तमलाउन जरुरी छ । 
 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले लेखापरीक्षि ऐन र सरकारी लेखापरीक्षिको अन्तरािर्ष्ट्रर् मान्र्ता तिा 
तसद्धान्तहरु र महालेखापरीक्षकले थवीकृत गरेको लेखापरीक्षि र्ोजना र जोणखमको आिारमा लेखापरीक्षि गने 
गदिछ । लेखापरीक्षिको क्रममा कततपर् शे्रथता वा कारोबारमा जालसाजी, र्कते वा भ्रष्टाचारजन्र् र्क्रर्ाकलापहरु 
समेत हननसक्ने जोणखमलाई र्वश्लषेि गरी सोही अननसार कार्िर्ोजना बनाउन जरुरी छ । र्स सम्बन्िमा जनचेतना 
अतभवरृ्द्ध गरी सरकारी लेखापरीक्षकको मनोवल उच्च बनाउननपने देणखएको छ । लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ मा 
लेखापरीक्षि भन्नाले सम्परीक्षि समेतलाई जनाउने प्रष्ट व्र्वथिा गररएको छ । तर आतििक कार्िर्वति तिा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ मा फरक ब्र्बथिा भएका कारि लेखापरीक्षकले नै सम्परीक्षि गने र्वश्वव्र्ापी 
मान्र्तामा असर पने र महालेखापरीक्षकको थवतन्त्रतामा आुँच आउने एवं आतििक अननशासन कार्म गनि समेत 
कठठनाई पने  णथितत छ । णजम्मेवार व्र्णक्त र लेखाउत्तरदार्ी अतिकृतले बेरुजू फथर्ौट गने र 
महालेखापरीक्षकको सम्परीक्षि कार्ािलर्ले गने व्र्वथिा तमलाउननपने देणखन्छ ।  



कार्ािलर्को अपेक्षा  
 संघीर्, प्रदेश थतर र थिानीर् तहका सबै सरकारी कार्ािलर् र साविजतनक संथिानहरुको लेखापरीक्षि गने 
णजम्मेवारी महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ । प्रदेशथतरमा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् थिापना हनन नसकेकोले 
हाल पतन लेखापरीक्षिका लातग केन्रबाट टोली खटाउनन परेको अवथिा छ । प्रदेशथतरसम्म कार्ािलर्को थिापना 
एवं आवश्र्क दरबन्दी र कमिचारी व्र्वथिापन गने र्वषर्मा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई आवश्र्क श्रोत र 
सािनको व्र्वथिाको लातग नेपाल सरकारबाट सकारात्मक सहर्ोग प्राप्त हनने अपेक्षा राखेको छन  । 
  महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्का कमिचारीले सीतमत श्रोत सािन र क्षमताका भरमा प्रत्रे्क वषि हजारौँ 
सं्र्ाका कार्ािलर्मा नै गई लेखापरीक्षि सम्पन्न गने कार्ि अत्र्न्त च ननौती पूिि रहेको छ । हाल 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा ६१४ जना कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । र्ो जनशणक्तबाट चालन वषि मात्र 
५६१९ कार्ािलर्को करीब रु ५२ खविको लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ । कार्ािलर्ले सम्पादन गननिपने 
कार्िबोझ अत्र्तिक बिी रहेको छ । तसिि र्स कार्ािलर्मा कार्िरत कमिचारीहरुलाई र्वशेष सनर्विा तिा 
प्रोत्साहनको व्र्वथिा हनन सकेमा साविजतनक श्रोत सािनको संरक्षिमा िप हौसला तमल्ने हनुँदा र्स तफि  नेपाल 
सरकारको ध्र्ानाकषिि हनने तबश्वास तलएको छन  । 
 लेखापरीक्षिको माध्र्मबाट साविजतनक तनष्ठा, सदाचार, पारदणशिता र जवाफदेर्हताको प्रवद्धिन गरी सनशासन 
अतभवरृ्द्ध गरी आम नागररकको जीवनमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन भतूमका खेल्नन महालेखापरीक्षकको 
णजम्मेवारी हो । र्स प्रततवेदनले र्वकास तनमािि, साविजतनक सेवा, राजथव र खचि तिा सरकारी काम कारबाहीको 
अवथिाबारे बनझ्न मद्दत पनग्ने र्वश्वास गरेको छन । प्रततवेदनमा तीनै तहका सरकार संचालन णथितत, स्रोतको प्रातप्त र 
उपर्ोगको अवथिा लगार्त जनताका आवश्र्कता, चाहना र मागका बारेमा समेत प्रकाश पाने प्रर्ास गरेको छन  । 
र्स बाहेक लेखापरीक्षिको कारि खचिमा तमतव्र्र्र्ता, कार्िदक्षता आएको एवं राजथव संकलनमा वरृ्द्ध भई 
लेखापरीक्षिबाट र्वत्तीर् व्र्वथिापनमा प्रशथत र्ोगदान पनगेको महसनस गरेको छन  । 
 महालेखापरीक्षकद्वारा प्रचतलत काननन बमोणजम लेखापरीक्षि गरी पेश गररएका लेखापरीक्षि प्रततवेदन उपर 
नेपालको संर्विान, लेखापरीक्षि ऐन तिा अन्र् प्रचतलत काननन बमोणजम संघीर् संसदको प्रतततनति सभा र 
सम्बणन्ित प्रदेशको साविजतनक लेखा सतमतत तिा गाउुँसभा वा नगरसभामा प्रभावकारी छलफलको व्र्वथिा गरी 
कार्ािन्वर्नको सनतनणितताको अपेक्षा गरेको छन  । साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वथिापन र सेवा प्रवाह सम्वन्िमा मेरो 
प्रततवेदनमा उल्लेख भएका कैर्फर्तहरुको सनिार र सनझावहरुको कार्ािन्वर्नबाट साविजतनक तनष्ठा, सदाचार, 
पारदणशिता र जवाफदेर्हताको प्रवद्धिनमा उल्ले्र् र्ोगदान पनग्ने छ भन्न ेर्वश्वास तलएको छन ।  
 संवैिातनक णजम्मेवारीअननसार लेखापरीक्षि सम्पन्न गरी प्रततवेदन तर्ार गने क्रममा सम्माननीर् 
राष्ट्रपततज्रू्बाट प्राप्त मागिदशिन, संघीर् संसद, प्रदेश सभा, संवैिातनक तनकार्, सबै तहका सरकार, साविजतनक 
संथिा, लेखापरीक्षि सल्लाहकार सतमतत, र्वकास साझेदार, नागररक समाज, सञ्चारकमी, आम नागररकलगार्त 
सबैबाट प्राप्त सनझावप्रतत आभार व्र्क्त गनि चाहन्छन  । सािै, अहोरात्र खर्टई लेखापरीक्षि समर्मै सम्पन्न गरी 
प्रततवेदन तर्ार गनि र्ोगदान पन¥र्ाउनन हनने कार्ािलर्का सम्पूिि कमिचारीलाई र्वशेष िन्र्वाद ठदन चाहन्छन  । 
 

 
 

(टंकमणि शमाि, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 



 





 



 



लेखापरीक्षिको उद्दशे्र्, क्षते्र र पद्घतत 

1. संवैिातनक तिा कानननी व्र्वथिा - नेपालको संर्विानको िारा २४१ (१) मा राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपततको 
कार्ािलर्, सवोच्च अदालत, संघीर् संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, थिानीर् तह, संवैिातनक तनकार् वा सोको 
कार्ािलर्, अदालत, महान्र्ार्तिवक्ताको कार्ािलर् र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपाललगार्तका सबै संघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को लेखा कानननबमोणजम तनर्तमतता, तमतव्र्र्र्ता, 
कार्िदक्षता, प्रभावकाररता र औणचत्र्समेतको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि हनने व्र्वथिा छ । 
संर्विानको िारा २४१(२) बमोणजम ५० प्रततशतभन्दा बिी शेर्र वा जार्जेिामा नेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकारको थवातमत्व भएको संगठठत संथिाको लेखापरीक्षिका लातग लेखापरीक्षक तनर्नक्त गदाि 
महालेखापरीक्षकसुँग परामशि गननिपने व्र्वथिा छ । लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ को दफा ३ अननसार सरकारी 
कार्ािलर्, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा थिानीर् तहको पूिि थवातमत्व भएको संगठठत संथिा, 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि हनने भनी संघीर् कानननद्वारा तोर्कएका संथिा वा तनकार्को लेखापरीक्षि 
महालेखापरीक्षकबाट हनने व्र्वथिा छ ।  

संर्विानको िारा २९४(१) बमोणजम महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक 
प्रततवेदन राष्ट्रपततसमक्ष पेस गननिपदिछ । िारा २९४(२) मा वार्षिक प्रततवेदनमा खनलाउननपने कन राहरु सुँघीर् 
कानननबमोणजम हनने र िारा २९४(३) मा प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्िमा अलग अलग वार्षिक प्रततवेदन 
तर्ार गरी प्रदेश प्रमनखसमक्ष पेस गनि सक्ने व्र्वथिा छ । लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ को दफा २०(१) 
बमोणजम प्रत्रे्क गाउुँपातलका र नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि गराउननपने तिा दफा 
२०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउुँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षि सम्पन्न गररसकेपतछ अलग 
अलग लेखापरीक्षि प्रततवेदन जारी गनि सक्न ेव्र्वथिा रहेको छ ।  

2. उद्दशे्र् - संघ, प्रदेश, थिानीर् तह र कानननद्वारा तोर्कएका अन्र् तनकार्को र्वत्तीर् कारोबार र सेवा प्रवाहको 
तनर्तमतता, तमतव्र्र्र्ता, कार्िदक्षता प्रभावकाररता र औणचत्र्समेतको आिारमा लेखापरीक्षि गरी देणखएका 
कमीकमजोरीहरु पर्हचान एवं सनिारको लातग व्र्ावहाररक सनझावहरु प्रदान गननि लेखापरीक्षिको उद्देश्र् रहको 
छ ।सोका अततररक्त देहार्का र्वषर्हरुसमेत परीक्षि गननि लेखापरीक्षिका अन्र् उद्देश्र् रहेका छन:् 

 तोर्कएको िाुँचामा र्वत्तीर् र्ववरि र प्रततवेदन तर्ार भई कारोबारको सही तिा र्िािि णथितत णचत्रि 
गरेको, 

 र्वतनर्ोजन ऐनबमोणजम थवीकृत सीमातभत्र रही तनठदिष्ट प्रर्ोजनमा खचि गरेको, 
 आतििक कारोबार गदाि ऐन कानननको पररपालना गरेको एवं पनष्याइुँ गने र्िेष्ट प्रमाि राखेको र खचिको 

अतभलेख राख्न ेव्र्वथिा पर्ािप्त र भरपदो रहेको, 
 नगदी णजन्सी तिा अन्र् सरकारी सम्पणत्तसमेतको हातन-नोक्सानी र दनरुपर्ोग हनन नपाउन ेगरी संरक्षि एवं 

उपर्ोगको व्र्वथिा तमलाएको र सोको अननसरि गरेको, 
 राजथव, अरु समथत आम्दानी र िरौटीसमेतको असनली र दाणखला एवं सोको लेखा सही एवं दनरुथत रहेको, 
 प्रभावकारी आन्तररक लेखापरीक्षि एवं तनर्न्त्रिको व्र्वथिा तमलाएको, 
 जवाफदेर्हता र णजम्मेवारी पूरा भएको, 
 खचि तमतव्र्र्ी र कार्िक्रमअननसार तनिािररत समर्तभत्र प्रगतत हातसल गरेको, 
 कार्ािलर्को कार्ि प्रकृततअननसार सेवा प्रवाहथतर उपर्नक्त र गनिथतरीर् रहेको, 
 प्रचतलत कानननले व्र्वथिा गरे अननरुप अननगमन, मूल्र्ाङ्कन गरी पषृ्ठपोषि तलएको, 



3. क्षते्र - लेखापरीक्षिको क्षेत्रमा संवैिातनक अङ्ग, संघीर् र प्रदेशका सबै सरकारी कार्ािलर्, थिानीर् तह, नेपाल 
सरकारको पूिि थवातमत्व भएका संगठठत संथिा, सतमतत, बोडि, कोष, प्रातिकरि र र्वश्वर्वद्यालर्समेत कानननले 
लेखापरीक्षि गननिपने गरी तोकेका तनकार्को आन्तररक तनर्न्त्रि प्रिाली, खचि व्र्वथिापन, राजथव वा आर् 
तनिािरि, सङ्कलन, दाणखला, र्वत्तीर् र्ववरिको प्रथतनतत, र्वत्तीर् व्र्वथिापनको सन्दभिमा बजेट तिा कार्िक्रम, 

आर्ोजना व्र्वथिापन, साविजतनक खररद, ऐन कानननको पररपालना आठद र्वषार्हरु मूल्र्ाङ्कन तिा परीक्षिको 
क्षेत्रमा समेर्टएको छ । लेखापरीक्षि गररने तनकार् वा कार्ािलर्हरुको र्वत्तीर् तिा तनर्तमतता, कार्िमूलक, 
वातावरिीर् पक्ष, ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्त सूचकको अततररक्त सेवा प्रवाह एवं णजम्मेवारी र जवाफदेर्हता जथता 
पक्षको मूल्र्ाङ्कनलाई समेत  लेखापरीक्षिमा समेर्टएको छ ।  

4. पद्घतत - लेखापरीक्षि ऐन, २०७५ मा उणल्लणखत व्र्वथिा, सवोच्च लेखापरीक्षि संथिाको अन्तरािर्ष्ट्रर् 
संगठनका आिारभतू लेखापरीक्षि तसद्वान्त, सरकारी लेखापरीक्षि मानदण्ड, लेखापरीक्षि मागिदशिन र असल 
अभ्र्ासको अननसरि गरी लेखापरीक्षि र्ोजना तजनिमा, कार्ािन्वर्न, प्रततवेदन र अननगमनसमेत ४ चरिमा 
लेखापरीक्षि कार्ि सम्पन्न गररएको छ । जोणखम मूल्र्ाङ्कन पिात ्पर्हचान भएका र्वषर्को सन्दभिमा परीक्षि 
एवं र्वश्लषेि गरी सान्दतभिक र पर्ािप्त प्रमाि सङ्कलन गनि लेखापरीक्षि र्ोजना तर्ार गररएको तिर्ो । तत्पिात 
जोणखमर्नक्त क्षेत्रमा केणन्रत भई आवश्र्कताअननसार नमूना छनौटसमेत गरी तनर्न्त्रिको परीक्षि, सारभतू 
र्वश्लषेिात्मक कार्िर्वति र र्वथततृ परीक्षि कार्िर्वति अवलम्बन गरी लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ । सािै 
कार्िमूलक लेखापरीक्षिमा नागररक समाजसमेतको सहभातगता गराइएको छ । 

सम्माननीर् राष्ट्रपतत, सम्माननीर् प्रिानन्र्ार्ािीश, संघीर् संसद प्रतततनति सभाका सम्माननीर् सभामनख, 
साविजतनक लेखा सतमततका माननीर् सदथर्लगार्तका पदातिकारीहरुसुँग छलफल गरी प्राप्त सनझावलाई ध्र्ानमा 
राखी लेखापरीक्षिको र्ोजना तजनिमा र कार्ािन्वर्न गररएको छ । त्र्सैगरी लेखापरीक्षिका क्रममा प्रदेश नं.१, 
२, बागमती, गण्डकी र प्रदेश नं. ५ का माननीर् प्रदेश प्रमनखहरु, माननीर् मन् र्मन्त्री तिा मन्त्रीहरु, 
प्रदेशसभाका माननीर् सभामनख र साविजतनक लेखासतमततका माननीर् सदथर्हरुलगार्त संघ, प्रदेश र थिानीर् 
तहका लेखाउत्तरदार्ी अतिकृत, कार्ािलर् प्रमनख तिा लेखा प्रमनख, साविजतनक संथिानका पदातिकारीसमेतसुँग 
छलफल गररएको तिर्ो । 

लेखापरीक्षिको गनिथतर अतभवरृ्द्घ गनि उच्च तहबाट सनपररवेक्षि, थिलगत तनरीक्षि, लेखापरीक्षि सम्पन्न 
फाइल तिा प्रततवेदनको पननरावलोकन र छनौट भएका लेखापरीक्षि फाइलको गनिथतर आश्वथतता पननरावलोकन 
समेत गने गररएको छ । प्रार्वतिक लगार्तका र्वषर्मा रार् प्रदान गनि लेखापरीक्षि सल्लाहकार सतमतत र प्रार्वतिक 
सतमतत गठन गररएको र र्वतभन्न क्षेत्रका र्वषर् र्वशेषज्ञ तनर्नणक्त गरी लेखापरीक्षिमा संलग्न गराइएको छ ।  

5. वार्षिक प्रततवेदन - महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रततवेदन तर्ार गरी सम्माननीर् 
राष्ट्रपततसमक्ष पेस गननिपने नेपालको संर्विानको िारा २९४ मा व्र्वथिा भएबमोणजम र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको 
छ । र्स प्रततवेदनमा ६ पररच्छेद तिा २४ अननसूची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षि गररएका 
तनकार्को र्ववरि, पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षिबाट देणखएका बेरुजूको णथितत, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षिबाट 
देणखएका समग्र व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा लेखापरीक्षि प्रततवेदनको कार्ािन्वर्न णथितत, पररच्छेद ५ मा भर्वष्र्मा 
गननिपने सनिार र पररच्छेद ६ मा कार्ािलर् गततर्वति उल्लेख गररएको छ । सािै वार्षिक प्रततवेदनका मन् र् 
र्वषर् समावेश गरी सारांशसमेत तर्ार गररएको छ । 
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 यो वषि ३ हिार ११० संघीय मन्रालय 
तथा तनकायको रु. १७ खबि ४२ अबि ८७ करोड र  
प्रदेश मन्रालय तथा तनकाय 998 को १ खबि ८९ 
अबि २५ करोड, स्थानीय तह ७५३ मध्ये ७४३ र 
गत वषिको बक्यौता ४ समेत 747 को रु.७ खबि 
४० अबि ६५ करोड, जिल्ला समन्वय सतमतत ७७ 
को रु.१३ अबि १७ करोड, र्वश्वर्वद्यालय, सतमतत, 
संस्था प्रततष्ठानसमेत ५७७ को रु.१ खबि ३० अबि 
६२ करोड र संगठित संस्था ९३ को रु.२३ खबि 
५५ अबि ८ करोडसमेत रु.५१ खवि 71 अबि ६4 
करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । र्वत्तीय 
लेखापरीक्षणको अततररक्त १1 र्वषयको कायिमूलक, 
२ र्वषयको वातावरणीय, १ र्वषयको र्वशेष 
लेखापरीक्षण र ३ र्वषयको सूचना प्रर्वति 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका 
कायिहरुको र्ववरण अनसूुची १, १क, १ख, २, ४, 
१४  र २१ मा उल्लेख छ ।  

1. संघीय मन्रालय तथा तनकाय  - यो वषि ३ हिार ११० संघीय सरकारी तनकायको र्वतनयोिन/रािस्व/ 
िरौटी र अन्यत ि्  तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ: 
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(रु. करोडमा) 

क्र. सं. कारोबार 
लेखापरीक्षण सम्पन्न 

२०७५।७६ को रकम िम्मा 
१ र्वतनयोिन तनकासा 73313 73313 

२ रािस्व असलुी 83991 83991 

३ िरौटी आम्दानी 5141 5141 

४ अन्य कारोबार 11842 11842 

िम्मा 174287 174287 

 लेखापरीक्षण सम्पन्न तनकायको र्ववरण अनसूुची १ मा र लेखापरीक्षण रकमको र्ववरण अनसूुची 
२ मा उल्लेख छ । गत वषिसम्म संघीय सरकारी कायािलयत ि्  रु.३ अबि 40 करोड लेखापरीक्षण 
बक्यौता रहेकोमा यो वषि कुनै कायािलयले पतन लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। 

2. प्रदेश मन्रालय तथा तनकाय  - यो वषि सात प्रदेश अन्तगित 998 तनकायको रु.१ खबि ८9 अबि २5 
करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यस सम्बन्िी र्ववरण अनसूुची २ मा छ । प्रदेश तहको 
लेखापरीक्षणमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ खण्ड २ मा समावेश छ ।  

3. स्थानीय तह - यो वषि महानगरपातलका ६, उपमहानगरपातलका १०, नगरपातलका २७4 र गााँउपातलका 
४५7 समेत ७४7 (र्वगतको बक्यौता ४ समेत) स्थानीय तहको रु.७ खबि ४0 अबि 65 करोडको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनसूुची २१ मा छ । स्थानीय तहको 
लेखापरीक्षणमा देजखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ खण्ड ३ मा समावेश छ ।  

4. जिल्ला समन्वय सतमतत - यो वषि जिल्ला समन्वय सतमतत ७७ को रु.१३ अबि १७ करोडको लेखापरीक्षण 
गररएको छ । यसको र्वस्ततृ व्यहोरा अनसूुची १४ मा छ ।  

5. सतमतत र अन्य संस्था - यो वषि ५७७ सतमतत र अन्य संस्थाको रु.१ खबि ३० अबि ६२ करोडको 
लेखापरीक्षण गररएको छ । सतमततहरुको र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुची १क, ४, ५, ६ र ७ मा र 
लेखापरीक्षणबाट देजखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

6. संगठित संस्था - यो वषि संगठित संस्थात ि्  ९३ इकाईको रु.२३ खबि ५५ अबि ८ करोडको लेखापरीक्षण 
गररएको छ । सोको अततररक्त ३० संस्थाको रु.९ खबि ५० अबि ८५ करोडको लेखापरीक्षणका लातग 
परामशि  ठदइएअनसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुची १क, ४, ५, ६ र ७ 
मा र लेखापरीक्षणवाट देजखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

7. कायिमूलक लेखापरीक्षण - यो वषि १1 र्वषयको कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण 
गररएका र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणवाट देजखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को 
मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

8. वातावरणीय लेखापरीक्षण - यो वषि २ र्वषयमा वातावरणीय लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण 
गररएको र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणबाट देजखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को  
मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

9. र्वशेष लेखापरीक्षण - यो वषि एक र्वषयको र्वशेष लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएको 
र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणवाट देजखएका प्रमखु व्यहोरा पररच्छेद ३ को मन्रालय 
खण्डमा समावेश छ ।  
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10. सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण - यो वषि ३ र्वषयको सूचना प्रर्वतिमा आिाररत लेखापरीक्षण गररएको छ । 
लेखापरीक्षण गररएका र्वषयको र्ववरण अनसूुची १ख मा र लेखापरीक्षणबाट देजखएका प्रमखु व्यहोरा 
पररच्छेद ३ को मन्रालय खण्डमा समावेश छ ।  

 सरकारी बिेट र रािस्व कायािन्वयन जस्थतत  

11. सरकारी बिेट तथा खचि - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७३।७४ र 
२०७४।७५ को यथाथि खचि तथा २०७५।७६ को संघीय सरकारको क्षेरगत बिेट अनमुान र यथाथि 
खचि तनम्नानसुार छ: 

(रु. लाखमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७३।७४ को 

यथाथि खचि 
२०७४।७५ को 

यथाथि खचि 
२०७५।७६ को 

बिेट अनमुान यथाथि खचि प्रततशत 

चाल ुखचि  

पूाँिीगत  खचि 
र्वत्तीय व्यवस्था(सााँवा व्याि भकु्तानी) 

५१८६१६२ 

२०८७४८३ 

१०९८८३३ 

६९६९१९६ 

२७०७१३७ 

११७०४८८ 

8454475 

3139982 

1557160 

7164176 

2415625 

1524770 

84.74 

76.93 

97.92 

िम्मा ८३७२४७८ १०८४६८२१ 13151617 11104571 84.44 

सामान्य साविितनक सेवा 
रक्षा 
साविितनक शाजन्त सरुक्षा 
आतथिक मातमला 
वातावरण संरक्षण 

आवास तथा सामदुार्यक सरु्विा 
स्वास््य 

संस्कृतत र िमि 
जशक्षा 
सामाजिक सरुक्षा 

२०९६८५५ 

४३११५५ 

५६९९१५ 

२८१२८८७ 

६२५२५ 

४१०३०५ 

४५३५७५ 

६४८६६ 

१०८५९०१ 

३८३४९४ 

४०३६२८१ 

४८००६७ 

५३९२१३ 

३८८९२९९ 

१३५१२७ 

५०९१३८ 

३५९२११ 

५२६५१ 

४५०१९० 

३९५६४४ 

3967459 

449285 

475012 

4831417 

227180 

665761 

653432 

71064 

1341875 

469132 

4940357 

500146 

479849 

3446718 

147386 

384380 

359993 

60422 

362178 

423142 

124.52 

111.32 

101.02 

71.34 

64.88 

57.74 

55.09 

85.02 

26.99 

90.20 

िम्मा ८३७२४७८ १०८४२८२१ 13151617 11104571 84.44 

12. खचिको जस्थतत - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार यो वषिको कुल चाल ुर पूाँिीगत  
खचिमध्ये रकमको आिारमा बढी खचि गने संघीय सरकारका पााँच मन्रालय तथा अन्यको खचि र्ववरण 
तनम्नानसुार छ: 

(रु. लाखमा) 
चाल ुखचि पूाँिीगत  खचि 

क्र.सं. मन्रालय रकम 

कुल चाल ु
खचिको 
प्रततशत 

क्र.सं. मन्रालय रकम 

कुल चाल ु
खचिको 
प्रततशत 

१ प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायािलय 558869 7.8 १ भौततक पूवाििार तथा यातायात 930754 38.53 

२ गहृ मन्रालय 535494 7.47 २ प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायािलय 374910 15.52 

३ संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 490012 6.84 ३ उिाि, िलस्रोत तथा तसञ्चाइ 308788 12.78 

४ रक्षा मन्रालय 443638 6.19 ४ शहरी र्वकास 191910 7.94 

५ अथि मन्रालय 404001 5.64 ५ रक्षा 113881 4.71 

६ अन्य 4732162 66.05 ६ अन्य 495382 20.51 

 िम्मा 7164176 १००  िम्मा 2415625 १०० 

चाल ुर पूाँिीगत  खचिवाहेक र्वत्तीय खचि रु.१ खबि ५२ अबि ४८ करोड रहेको छ । स्थानीय 
तह ७५३ लाई गएको अनदुान रकमसमेत संघीय मातमला तथा स्थानीय र्वकास मन्रालयको चाल ु
खचित ि्  समावेश रहेकोले त्यस मन्रालयको चाल ुखचि बढी देजखएको छ ।  
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13. स्रोतगत खचि - महालेखा तनयन्रक कायािलयवाट प्राप्त र्ववरणअनसुार संघीय सरकारको २०७३।७४ र 
२०७४।७५ को यथाथि खचि तथा २०७५।७६ को अनमुान र यथाथि खचिको स्रोतगत र्ववरण 
तनम्नानसुार छ:        

(रु. लाखमा) 

स्रोत 
२०७३।७४ को 

यथाथि खचि 
२०७४।७५ को 

यथाथि खचि 

२०७५।७६ को गत वषिको 
तलुनामा वरृ्ि 

प्रततशत 
अनमुान यथाथि खचि 

नेपाल सरकार ७३७४०६३ ९५५७५९२ 10033180 9631860 ०.७८ 

वैदेजशक अनदुान ४०८१९३ ३९३१८७ 588155 228986 -41.76 

वैदेजशक ऋण ५९०२२२ ८९६०४२ 2530282 1243725 38.80 

िम्मा ८३७२४७८ १०८४६८२१ 13151617 11104571 2.38 

13.1 यो वषि नेपाल सरकारको स्रोतत ि्  रु. 9 खबि 63 अबि 19 करोडमध्ये रािस्वबाट रु.८ खबि ४२ अबि 
७४ करोड (87.49 प्रततशत) व्यहोरेको छ । 

13.2 यो वषि चालतु ि्  रु.७ खबि १६ अबि ४२ करोड खचिमध्ये सजञ्चत कोषमातथ व्ययभार भएको रु.20 अबि 
83 करोड रहेको छ । यो रकममा बहपुक्षीय र ठिपक्षीय ऋणको व्याि भकु्तानी रु.4 अबि 45 करोड 
समेत समावेश छ । 

13.3 यो वषि वैदेजशक अनदुानत ि्  22 तनकायअन्तगित रु.५८ अबि ८२ करोड प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा 
रु.२२ अबि ९० करोड प्राप्त भएको र वैदेजशक ऋणत ि्  16 तनकायअन्तगित रु.२ खबि ५३ अबि ३ 
करोड प्राप्त हनेु अनमुान रहेकोमा रु.१ खबि २४ अबि ३७ करोड प्राप्त भएको छ । 

14. रािस्व असलुी - महालेखा तनयन्रक कायािलयवाट प्राप्त र्ववरणअनसुार संघीय सरकारको रािस्वको 
स्रोतअनसुार २०७३।७४ र २०७४।७५ को यथाथि असलुी तथा २०७५।७६ को अनमुान र यथाथि 
असलुीको जस्थतत तनम्नानसुार छ: 

(रु. लाखमा) 

र्ववरण 
२०७३।७४ को 
यथाथि असलुी 

२०७४।७५ को 
यथाथि असलुी 

२०७५।७६ को 
अनमुान असलुी प्रततशत 

कुल रािस्व  ६१५४६८४ ७८२३९१४ ९४५५५८० ८४२७४१० ८९.१३ 

१.  कर रािस्व ५५३८०१६ ६५९४९१५ ८३८३४७९ ७३७२७२६ ८८.०५ 
२. अन्य रािस्व (गत वषिको नगद 

मौज्दात र वरेुिूसमेत) 
५८७२६६ ६७२२६१ १०७२१०१ १०२४०२३ ९५.५१ 

३.  सााँवा र््ताि  २९४०२ ५५६७३८ - ३०६६१ - 

गत वषिको तलुनामा यो वषि रािस्व असलुी 7.71 प्रततशतले बढेको देजखन्छ । २०७५।७६ 
को असलुीमा गत वषिको नगद मौज्दात र बेरुिूबाट दाजखला भएको रु.10 अबि 4 करोड 3 लाख 
समावेश छ ।बिेट अनमुान नगरेको सााँवा र््तािबाट रु.३ अबि ६ करोड प्राप्त भएको छ । यससम्बन्िी 
र्ववरण अनसूुची १३ मा उल्लेख छ। रािस्व असलुी सम्बन्िमा लेखापरीक्षणबाट देजखएका प्रमखु व्यहोरा 
पररच्छेद ३ को मन्रालय खण्डमा समावेश छ । 

 
 



 5 महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

पररच्छेद - २ 

लेखापरीक्षणबाट देखखएका बेरुजू खथितत 

1. बेरुजू - आतििक कार्िर्वति तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) मा प्रचतलत 
काननुबमोखजम परु् र्ाउनपुने रीत नपरु् र्ाई कारोवार गरेको वा राख नपुने लेखा नराखेको तिा अतनर्तमत वा 
बेमनातसब तररकाले आतििक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाि औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको 
कारोबारलाई बेरुजूको रुपमा पररभार्षत गरेको छ । 

सोही ऐनले बेरुजूलाई असलु गनुिपने, तनर्तमत गनुिपने र पेथकी गरी ३ वगिमा वगीकरण गरेको छ । 
र्स कार्ािलर्ले बेरुजू वगीकरण गदाि असलु गनुिपने बेरुजूमा र्हनातमना र मथर्ौट, हातन नोक्सातन र अन्र् 
असलु गनुिपने गरी ३ समूहमा, तनर्तमत गनुिपने बेरुजूलाई अतनर्तमत भएको, प्रमाण कागजात पेस 
नभएको, खजम्मेवारी नसारेको र शोिभनाि नतलएको गरी ४ समूहमा र पेथकीलाई कमिचारी, मोतबलाइजेसन, 
प्रतीतपत्र र संथिागत पेथकी गरी ४ समूहमा वगीकरण गरेको छ ।  

र्ो वषि संघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, थिानीर् तह, खजल्ला समन्वर् सतमतत, 
अन्र् सतमतत र संथिातफि  लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको बेरुजू रु.1 खबि 33 अबि रहेको छ । सो बेरुजू 
अङ्कको वगीकरण तनम्नानसुार छ: 

(रु. लाखमा) 

वगीकरण 
संघीर् सरकारी 

कार्ािलर् 

प्रदेश सरकारी 
कार्ािलर् 

थिानीर् तह 

सतमतत/ अन्र् 
संथिा र खजल्ला 
समन्वर् सतमतत 

जम्मा कुल बरेुजूको 
प्रततशत 

१. असलु गनुिपने 174068 3802 52587 12827 243284 18.29 

२. तनर्तमत गनुिपने 203905 38775 248113 130920 621713 46.75 

२.१ अतनर्तमत भएको 37637 12178 98242 24973 173030 13.01 

२.२ प्रमाण कागज पेश नभएको 164798 26597 149460 105597 446452 33.57 

२.३ खजम्मेवारी नसारेको - - 298 338 636 0.05 

२.४ शोिभनाि नतलएको 1470 - 113 12 1595 0.12 

३. पेथकी 332634 39407 80579 12342 464932 34.96 

३.१ कमिचारी पेथकी 760 1699 15405 480 18344 1.38 

३.२ मोतबलाइजेसन पेथकी 180820 33251 - - 214071 16.10 

३.३ प्रतीतपत्र पेथकी 105761 499 - - 106260 7.99 

३.४ अन्र् पेथकी 45293 3958 65178 11862 126287 9.50 

जम्मा बरेुजू 710607 81984 381279 156089 1329959 100.00 

द्रष्टव्र्:  संगठठत संथिाहरुको लेखापरीक्षणबाट देखखएको बेरुजूको लगत राख्न ेएवं सम्परीक्षण गने कार्ि 
सम्बखन्ित तनकार्बाटै हनेु भएकोले उखल्लखखत अङ्कमा समावेश छैन ।  

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

2. अद्यावतिक बेरुजू - संघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, थिानीर् तह, खजल्ला समन्वर् 
सतमतत र संथिातफि  लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको अद्यावतिक बेरुजू रु.4 खबि 18 अबि ३२ करोड 
रहेको छ । गत वषिभन्दा बेरुजू 10.8२ प्रततशतले बढेको छ ।  
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(रु. लाखमा) 

क्र. सं. र्ववरण गत वषिसम्म 
र्स वषि 
िप/घट 

अद्यावतिक बरेुजू 

पेथकी अन्र् कुल बरेुजू 

१ संघीर् सरकारी कार्ािलर् २८६००१२ -124221 1009172 1726619 2735791 

२ प्रदेश सरकारी कार्ािलर् १९५१ 81975 40483 43443 839२6 

३ थिानीर् तह ३५९९२५ 338184 80579 617530 698109 

४ खजल्ला समन्वर् सतमतत, अन्र् संथिा र सतमतत ५५२८७७ 112470 - 666424 665347 

जम्मा ३७७४७६५ 408408 1130234 3054016 4183173 

 अद्यावतिक बेरुजूको र्ववरण अनसूुची १७ र १८ मा उल्लेख छ । 

3. कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम - संघीर् तिा प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, थिानीर् तह, खजल्ला समन्वर् 
सतमतत, अन्र् सतमतत र संथिातफि को बेरुजूका अततररक्त लेखापरीक्षण बक्र्ौता, राजथव बक्र्ौता, शोिभनाि 
तलनपुने वैदेखशक अनदुान तिा ऋण रकमका सम्बन्िमा समर्मा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने अद्यावतिक 
रकम रु.२ खबि 4६ अबि 12 करोड रहेको छ । उक्त रकम गतवषि भन्दा 19.6२ प्रततशत घटेको छ ।  

(रु. लाखमा) 
क्र.स. र्ववरण गत वषिसम्म र्स वषि िप /घट अद्यावतिक रकम 

१ लेखापरीक्षण बक्र्ौता (प्रदेश समेत) ३४०२१ 13391 47412 

२ राजथव बक्र्ौता २५२१३०१ -542890 1978411 

३ शोिभनाि तलन बााँकी वैदेखशक अनदुान २०७६२६ -58458 149168 

४ शोिभनाि तलन बााँकी वैदेखशक ऋण २७८३६० -12671 265689 

५ जमानत बसी ठदएको ऋणको भाखा नाघेको सााँवा ब्र्ाज २०५०० 0 20500 

 जम्मा ३०६१८०८ -600628 2461180 

 उक्त रकममा अद्यावतिक बेरुजू रु.4 खबि 18 अबि 3२ करोड िप गदाि कारबाही गरी टुङ्गो 
लगाउनपुने अद्यावतिक रकम रु.6 खबि 6४ अबि 4४ करोड पगेुको छ । गतवषि र्थतो रकम रु.6 खबि 
83 अबि 66 करोड रहेको तिर्ो । गत वषिको तलुनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनपुने रकम २.८१ 
प्रततशतले घटेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने रकम घट्नमुा प्रमखुरुपले सरकारी तनकार्ले बेरुजू 
फथर्ौटमा तदारुकता देखाएको, साविजतनक संथिानहरुले भाखा नाघेको ब्र्ाज तिा सााँवा चकु्ता गनुि, 
शोिभनाि तलनपुने रकम बढी प्राप्त हनु ुर कततपर् करदाताको अदालतको फैसलाको कारण बक्र्ौता कट्टी 
गनुि परेको लगार्तका कारणहरु रहेका छन ्। 

4. बेरुजू र्वश् लेषण - संघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, थिानीर् तह, खजल्ला समन्वर् सतमतत, संगठठत 
संथिा, अन्र् सतमततको बेरुजूको अवथिा तनम्नानसुार रहेको छ: 

4.1. र्ो वषि संघीर् र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, थिानीर् तह, खजल्ला समन्वर् सतमतत, संगठठत संथिा, अन्र् 
सतमतत तिा संथिासमेतको रु.51 खबि 71 अबि 6४ करोडको लेखापरीक्षण गदाि प्रारखम्भक प्रततवेदनबाट 
रु.१ खबि ५२ अबि २७ करोड बेरुजू देखखएको छ । सोमध्रे् प्रततवेदन अवतिसम्म रु.१९ अबि २६ 
करोड ९० लाख (कुल बेरुजूको १३.७७ प्रततशत) सम्परीक्षण गराएबाट रु.१ खबि ३३ अबिको बेरुजू फथर्ौट 
हनु बााँकी रहेको छ । र्ो वषिसम्म फथर्ौट गनि बााँकी कुल बेरुजू रु.4 खबि 18 अबि  3२ करोडको छ 
। र्ससम्बन्िी र्वथततृ र्ववरण अनसूुची १५, १६, १७ र २१ मा समावेश छ । 

4.2. आतििक कार्िर्वति तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोखजम बेरुजू फथर्ौट गने 
पर्हलो खजम्मेवारी तिा दार्र्त्व  खजम्मेवार व्र्खक्त तिा आतििक कारोबारमा संलन न पदातिकारीको हनेु र 
बेरुजू फथर्ौट हनु नसकेमा सम्बखन्ित लेखाउत्तरदार्ी अतिकृतले फथर्ौट गनुि गराउनपुने व्र्वथिा गरेको 
छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औलं्र्ाइएको बेरुजूको ३५ ठदन वा म्र्ाद िप भएकोमा सो म्र्ादतभत्र 
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फथर्ौट गने र फथर्ौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोखजम लेखा उत्तरदार्ी अतिकृत र दफा ३७(६) 
बमोखजम र्वभागीर् मन्त्री वा राज्र्मन्त्रीलाई जानकारी ठदने उल्लेख छ । उक्त व्र्वथिाअनसुार बेरुजूको 
जानकारी सम्बखन्ित पदातिकारीहरुलाई ठदइएको छ । सोही ऐनको दफा ५० मा बेरुजू फथर्ौट गने 
गराउने लगार्तका र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व बहन गने खजम्मेवारी सम्बखन्ित लेखा उत्तरदार्ी अतिकृतको हनेु 
व्र्वथिा छ । सोही व्र्वथिाबमोखजम र्ो वषि कार्िरत लेखाउत्तरदार्ी अतिकृतहरुको नामावली र बेरुजू 
रकम अनसूुची २२ र २३ मा समावेश गररएको छ ।  

प्रदेशको सन्दभिमा सम्बखन्ित प्रदेश आतििक कार्िर्वति ऐनले उखल्लखखत व्र्वथिा गरेको छ । 
सोही व्र्वथिाअनसुार प्रदेश मन्त्रालर्का लेखाउत्तरदार्ी अतिकृत र र्वभागीर् मन्त्रीलाईसमेत बेरुजू 
सम्बन्िमा जानकारी गराइएको छ । 

4.3. संघीर् सरकारी कार्ािलर्तफि  र्ो वषि रकमगत आिारमा बढी बेरुजू हनेु मन्त्रालर् तनम्नानसुार छन:्  

(रु. लाखमा) 

क्र.सं. मन्त्रालर् 
लेखापरीक्षण 

अङ्क 

बरेुजू अङ्क कुल 
बरेुजूको 
प्रततशत 

ले.प.अङ्कको 
तलुनामा 

बरेुजू प्रततशत 

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमत 
गनुिपने 

पेथकी बााँकी जम्मा 

१ अिि 10511059 124488 64895 1285 190668 26.83 1.81 

२ भौततक पवुाििार तिा र्ातार्ात 1178886 10586 20885 115501 146972 20.68 12.47 

३ रक्षा 702937 4 34 90992 91030 12.81 12.95 

४ प्रिानमन्त्री तिा मखन्त्रपररष्को 
कार्ािलर् 

941645 264 5710 43052 49026 6.90 5.21 

५ खानेपानी 177768 10813 21627 10387 42827 6.03 24.09 

६ शहरी र्वकास 282509 1555 8099 23788 33442 4.71 11.84 

७ खशक्षा, र्वज्ञान तिा प्रर्वति 301742 94 29000 437 29531 4.16 9.79 

८ भतूम व्र्वथिा, सहकारी तिा 
गररबी तनवारण 

415451 2374 23670 354 26398 3.71 6.35 

९ ऊजाि, जलश्रोत तिा तसञ्चाइ 645194 2176 8525 10734 21435 3.02 3.32 

१० सञ्चार तिा सूचना प्रर्वति 177773 12901 493 424 13818 1.94 7.77 

११ अन्र् मन्त्रालर् 2093707 8813 20967 35680 65460 9.21 3.13 

जम्मा 17428671 174068 203905 332634 710607 100 4.08 

उखल्लखखत दश मन्त्रालर्मा संघीर् सरकारी कार्ािलर्तफि को कुल बेरुजूको 90.79 प्रततशत रहेको 
छ । र्सैगरी प्रदेश सरकारतफि  लेखापरीक्षण अङ्कको तलुनामा ४.08 प्रततशत बेरुजू कार्म भएकोमा 
सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ को 7.09 प्रततशत र सबैभन्दा घटी वान मती प्रदेशको 2.50 प्रततशत रहेको 
छ । थिानीर् तहतफि  लेखापरीक्षण अङ्कको तलुनामा 5.15 बेरुजू कार्म भएकोमा सबैभन्दा बढी 
महोत्तरीको सम्सी गाउाँपातलकाको 40.48 प्रततशत र सबैभन्दा घटी झापाको मेचीनगर नगरपातलकाको 
0.03 प्रततशत रहेको छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रततशतभन्दा कम बेरुजू हनेु ४६८, ५ देखख 
१५ प्रततशतसम्म बेरुजू हनेु २४५ र १५ प्रततशतभन्दा बढी बेरुजू हनेु थिानीर् तह ३० रहेका छन ्। 

4.4. र्ो वषि 3 हजार 1१०संघीर् सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षण गरेकोमा 1 हजार 743 कार्ािलर् 
(56.21 प्रततशत) मा लगती बेरुजू देखखएन । प्रदेश सरकारी कार्ािलर्तफि  998 को लेखापरीक्षण 
गरेकोमा 348 कार्ािलर् (34.87 प्रततशत) मा र थिानीर् तह 1 मा लगतत बेरुजू देखखएन । 

4.5. र्ो वषि 2 हजार 751 संघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश र थिानीर् तह एवं खजल्ला समन्वर् सतमततको 
73 हजार 310 दफा बेरुजू देखखएकोमा 43 हजार 145 दफा सैद्धाखन्तक र 30 हजार 165 दफा 
लगती बेरुजू कार्म भएको छ । 
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4.6. संघीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, थिानीर् तह, खजल्ला समन्वर् सतमतत, अन्र् सतमतत र 
संथिातफि  र्ो वषि लेखापरीक्षणबाट असलु गनुिपने देखखएको रु.24 अबि 32 करोड ८४ लाखमध्रे् संघीर् 
सरकारी कार्ािलर्तफि का 29 तनकार्अन्तगितका कार्ािलर्ले लेखापरीक्षणको क्रममा रु.6 करोड 86 
लाख र प्रारखम्भक प्रततवेदन पठाएपतछ 19 तनकार्अन्तगितका कार्ािलर्ले रु.31 करोड 45 लाख तिा 
गत र्वगतको बेरुजू सम्परीक्षणको क्रममा 20 तनकार् मातहतका कार्ािलर्ले रु.५ अबि 24 करोड 43 
लाख, अन्र् तनकार्बाट असलु भएको रु.९ करोड २३ लाख, प्रदेश सरकारतफि  असलु भएको रु.6 
करोड ४६ लाख र थिानीर् तहतफि को रु.२ अबि ७ करोड ६८ लाखसमेत रु.७ अबि 47 करोड ८० 
लाख असलु भएको छ ।  

र्ो वषिको संघीर् सरकारी कार्ािलर्तफि  लेखापरीक्षणबाट असलु गनि बााँकी देखखएको रु.17 अबि 
40 करोड 68 लाखमध्रे् 10 मन्त्रालर्/तनकार्को रु.17 अबि 12 करोड 77 लाख (98.4 प्रततशत) 
र बााँकी मन्त्रालर्/तनकार्को रु.27 करोड 91 लाख (1.60 प्रततशत) देखखएको छ । र्ससम्बन्िी 
र्ववरण अनसूुची ९ मा छ । 

4.7. संघीर् सरकारी कार्ािलर्तफि  गत वषिसम्मको पेथकी रु.1 खबि 3 अबि 33 करोड 92 लाख बााँकी 
रहेकोमध्रे् रु.35 अबि 95 करोड 36लाख (34.79प्रततशत) फथर्ौट भई रु.67 अबि 38 करोड 56 
लाख बााँकी रहेको र सोमा र्ो वषि िप भएको रु.33 अबि 26 करोड 34 लाखसमेत कुल पेथकी रु.1 
खबि 64करोड ९० लाख बााँकी रहेको छ । सोमध्रे् कमिचारी रु.1 अबि 28 करोड 85लाख  
(1.28प्रततशत), मोतबलाइजेसन रु. 47 अबि 82 करोड 3 लाख  (47.51 प्रततशत), प्रतीतपत्र रु. 18 
अबि 10 करोड 26 लाख ( 17.93प्रततशत) र अन्र् पेथकी रु. 33 अबि 43 करोड 77 लाख 
(33.32 प्रततशत ) रहेको छ । पेथकी बााँकीको अद्यावतिक र्ववरण अनसूुची ८ मा छ ।  

त्र्थतै संघ र प्रदेशतफि को सतमतत, अन्र् संथिातफि  र्ो वषिको रु.1 अबि 23 करोड 42 लाख 
पेथकी बााँकी देखखएको छ । सोमध्रे् कमिचारी रु ४ करोड ८० लाख (3.89 प्रततशत) र अन्र् पेथकी 
रु. १ अबि १८ करोड ६२ लाख (96.11 प्रततशत) रहेको छ । र्ससम्बन्िी र्ववरण अनसूुची 16 मा 
छ ।  

संवैिातनक तनकार्हरु राष्ट्रपततको कार्ािलर्, उपराष्ट्रपततको कार्ािलर्, अखखतर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान 
आर्ोग, महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्, रार्ष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग, रार्ष्ट्रर् दतलत आर्ोग, रार्ष्ट्रर् 
समावेशी आर्ोग, आठदवासी जनजातत आर्ोग,  मिेशी आर्ोग, िारु आर्ोग, मखुथलम आर्ोग, न्र्ार् 
पररषदमा उल्लेखर् व्र्होरा देखखन आएन ।  
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लेखापिीक्षणबाट देखखएका समान व्यहोिा 
1. लेखापिीक्षण बक्यौता - आतथिक कायिर्वति तथा र्वत्तीय उत्तिदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २९ मा 

महालेखापिीक्षकले तोकेको अवतितित्र लेखा ि र्वत्तीय र्वविण पेस गननिपने, तदअननसाि पेस नगने 
पदातिकािीलाई र्विागीय कािबाहीसमेत गनि सर्कने व्यवस्था छ । सिकािी कायािलय, तत्रि नवन 
र्वश्वर्वद्यालय, संगठित संस्था, सतमतत तथा अन्य संस्थाले कानननले तोकेको समयमा लेखा तथा र्वत्तीय 
र्वविण दाखखला नगिेकोले लेखापिीक्षण बक्यौता िहेको छ । यस सम्बन्िमा देखखएको प्रमनख व्यहोिा 
देहायअननसाि छन:् 

1.1 संघीय सिकािी कायािलयतफि  गत वषिसम्म २ हजाि ९०० इकाईको रु. ३ खबि ४० किोड २१ लाख 
लेखापिीक्षण बक्यौता िहेकोमा यो वषि कन नैपतन तनकायले लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ्। यो वषि पििाष्ट्र, 
खिक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वति मन्त्रालयको रु. २८ किोड ७ लाख थप िई रु. ३ अबि ६८ किोड २८ 
लाख बााँकी िहेको छ । साविजतनक लेखा सतमततले बक्यौताको लेखा पेस गिी लेखापिीक्षण गिाउन 
तनदेिन ठदए पतन लेखापिीक्षण गिाएको छैन । कानननबमोखजम कािबाही गिी लेखापिीक्षण गिाउननपदिछ । 
यससम्बन्िी र्वविण अननसूची ३ मा छ । 

1.2 गत वषिसम्म ७ संगठित संस्थाको ३३ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण बक्यौता िहेकोमा यो वषि ११ 
संस्थाको १४ आतथिक वषिको बााँकी िहेको छ ।  

1.3 यस वषि तसिहाको िगवानपनि ि नविाजपनि गाउाँपातलका, िननषाको जनकपनि उपमहानगिपातलका, सलािहीको 
बलिा ि कर्वलासी नगिपातलका तथा वसरिया गाउाँपातलका, िौतहटको फतनवा र्वजयपनि नगिपातलका ि 
पसािको िोिी ि खजिािवानी गाउाँपातलका, िामेछापको तलखन तामाकोिी गाउाँपातलकासमेत १० स्थानीय 
तहले लेखापिीक्षण गिाएका छैनन ्। 

2. िाजस्व बक्यौता - गत वषिसम्म िाजस्व बक्यौता रु.२ खबि ५२ अबि १३ किोड िहेकोमा यो वषि 
२१.५३ प्रततित कमी िई रु.१ खबि ९७ अबि ८४ किोड पनगेको छ । बक्यौता िकममध्ये अथि 
मन्त्रालयको ९३.६५ प्रततित िहेको छ । मूल्य अतिवरृ्ि कितफि  बक्यौताको लगत कायम गिी आतथिक 
र्वविणमा नदेखाएकोले िाजस्व बक्यौता िकम यर्कन हनन सकेन । आन्तरिक िाजस्वतफि  अदालतमा 
र्वचािािीन बक्यौताहरुलाई अर्पल प्रर्वर्ि गने ि त्यस्तो िकम आतथिक र्वविणको बक्यौतामा कट्टा गने 
गिेबाट आतथिक र्वविणको बक्यौता ि तसस्टमले देखाएको बक्यौता तिडान हनाँदैन । तसथि बक्यौता लगत 
कायम गनि तसस्टमले देखाएको ि आन्तरिक िाजस्व र्विागले वार्षिक प्रततवेदनमा देखाएको बक्यौतालाई 
आिाि तलइएको छ । प्रचतलत कानननअननसाि दाखखला गननिपने िाजस्व तनखित समयतित्र दाखखला नगने 
व्यखिको कािोबाि एवं चल अचल सम्पतत िोक्का गिी असनल गनि सर्कने व्यवस्था िए तापतन 
कायािलयहरुले कानननबमोखजम कािबाही नगिेकोले िाजस्व बक्यौतामा वरृ्ि िएको छ । तनकायगत 
िाजस्व बक्यौताको र्वविण अननसूची १० मा छ ।  

3. ि निानीमा कि कट्टी - आयकि ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८९ अननसाि कियोग्य िकम ि निानी 
गदािकै अवस्थामा अतिम कि कट्टी गननिपनेमा १८ तनकायअन्तगितका २११ कायािलयले रु.८ किोड ४८ 
लाख अतिम कि कट्टा नगिी ि निानी गिेका छन ्। यसैगिी संगठित संस्था, सतमतत ि अन्य संस्था एवं 
प्रदेि कायािलयसमेत १८६ तनकायले रु.५ किोड ७१ लाख कट्टा नगिेको समेत रु.१४ किोड १९ लाख 
छनट कि िकम ब्याजसर्हत असनल गननिपदिछ । यससम्बन्िी र्वविण अननसूची १२ मा छ । 

4. प्रार्वतिक तथा अन्य सहायता - बजेट विव्यसाथ व्यवस्थार्पका संसदमा पेस िएको प्रार्वतिक तथा अन्य 
सहायतासम्बन्िी र्वविणमा संघीय सिकािका १८ मन्त्रालय/तनकायअन्तगित १३५ सम्झौतामा यो वषि 
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रु.२४ अबि ८३ किोड ६४ लाख प्रार्वतिक सहायता प्राप्त हनने उल्लेख गिेको छ । आतथिक कायिर्वति 
तथा र्वखत्तय उत्तिदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा २९(१) अननसाि बैदेखिक सहायतासम्बन्िी र्वविण 
केन्रीय र्वत्तीय र्वविणमा समावेि गननिपनेमा नगिेकोले सिकािको समि आय-व्ययको खचत्रण हनन सकेको 
छैन । साविजतनक लेखा सतमततबाट प्रार्वतिक सहायताको लेखापिीक्षण गिाउन तनदेिन ठदएको िए तापतन 
ती सहायताको र्वत्तीय र्वविण तथा शे्रस्ता पेस गिी लेखापिीक्षण गिाएको छैन । यससम्बन्िी र्वविण 
अननसूची ११ मा छ ।  

5. कोष सञ चालन - संघीय सिकािी कायािलयतफि  20 तनकायअन्तगित सञ चालनमा िहेका कोषहरुमा गत 
वषिको खजम्मेवािी रु.१ खबि ३ अबि ७३ किोड ि यो वषिको आम्दानी रु.८८ अबि ८१ किोडसमेत रु.१ 
खबि ९२ अबि ५४ किोडमध्ये रु.७९ अबि ७० किोड खचि िई रु.१ खबि १२ अबि ८४ किोड बााँकी 
िहेको छ । यससम्बन्िी र्वविण अननसूची १९ मा छ । यस्ता कोषमा नेपाली सेना कल्याणकािी कोष, 
नेपाल प्रहिी कल्याणकािी कोष, सिस्त्र प्रहिी बल कल्याणकािी कोष, पत्रकाि कल्याण कोष, वाताविण 
संिक्षण कोष, छात्र खिक्षा कोषलगायत छन ्। 

तनखित उदे्दश्य िाखी कोष स्थापन गिी िकम जम्मा गिे तापतन कायिर्वति बनाई कायिन्वयन 
नगनािले छात्रा खिक्षा कोष, बालश्रम तनवािण, प्रत्याितूत ि आतंकपीतडत कोष, वाताविण संिक्षण कोष, 
उद्योग मन्त्रालय कायि सलालन कोषलगायतमा रु.५२ किोड ६८ लाख र्वगत वषिदेखख नै तनखरिय िहेको 
छ । अथि मन्त्रालयबाट 2065।4।30 मा कन नै पतन तनकायअन्तगित कायि सलालन कोष िहेको िए 
बन्द गिी र्वतनयोजन ऐनबमोखजम खचि गने तनणिय िएपतन हालसम्म पतन यस्ता कोषहरु सलालनमा नै 
िहेका छन ्। 

6. आयोजना र्हसाब - नेपाल सिकाि ि दात ृ िाष्ट्र/तनकायबीच िएको सम्झौताअननसाि यो वषि ७२ 
आयोजनाको आयोजना र्हसाबको लेखापिीक्षण प्रततवेदन ठदननपनेमा पेस हनन आएका ७० आयोजनको 
र्हसाब प्रमाखणत गिी लेखापिीक्षण प्रततवेदनसर्हत उपलब्ि गिाइएको छ । आयोजना र्हसाब सम्बन्िमा 
िायसर्हतको लेखापिीक्षण प्रततवेदन उपलब्ि गिाइएको मध्ये एतसयाली र्वकास बैङ्कतफि  ३२, र्वश्व बैङ्क, 
अन्तिािर्ष्ट्रय र्वकास संस्थातफि  २२ ि अन्य दातिृाष्ट्र/तनकायतफि  १६ िहेको छ । आयोजना २ ले 
आयोजना र्हसाब प्रमाणीकिणका लातग पेस गिेका छैनन ्। समयमै आयोजना र्हसाब पेस गने व्यवस्था 
तमलाउननपदिछ । 

7. िेक्का व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ बमोखजम िेक्कापट्टा स्वीकृत गने कायि प्रथम 
चौमातसक अवतिमा गरिसक्ननपने व्यवस्था छ । यो वषि िहिी र्वकास, खानेपानी, तसाँचाइ, िौततक पूबाििाि 
मन्त्रालयअन्तगितका ११२ तनकायमा रु.४५ अबि ६ किोड ५३ लाखको १ हजाि २५३ िेक्का बन्दोबस्त 
गिेकोमध्ये रु.४४ अबि ७ किोड ५९ लाखको १ हजाि १३४ िेक्का दोस्रो ि तेस्रो चौमातसकमा 
बन्दोबस्त गिेको पाइयो । तेस्रो चौमातसकमा गिेको िेक्का बन्दोबस्तमध्ये रु.२१ अबि १५ किोड ७७ 
लाखको २३७ िेक्का आषाढ मर्हनाको िहेको छ ।  

8. सोझै खरिद - साविजतनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गदाि प्रततस्पिाि सीतमत हनने गिी 
टनिाटनिा पािी खरिद कायि गनि नहनने व्यवस्था छ । यो वषि संघीय संसद सखचवालय, िहिी र्वकास, 
ऊजाि, जलस्रोत तथा तसाँचाइ, खानेपानी, िौततक पनवाििाि तथा यातायात, कृर्ष तथा पिनपन्छी र्वकास 
मन्त्रालय ि अन्तगितका ३५ कायािलयले संिचना तनमािण, ममित, मालसामान खरिद कायिलाई र्वतिन्न 
टनिामा र्विाजन गिी रु.७२ अबि १३ किोड ७१ लाखको कायि प्रततस्पिािबेगि सोझै खरिद गिेको पाइयो । 
ऐनर्वपिीत प्रततस्पिाि सीतमत हनने गिी खरिद कायि गिाउन हनाँदैन । 
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9. पिामिि सेवा - कायािलयको मौजनदा जनिखिबाट गनि सर्कने कायिसमेत पिामििदाताबाट गिाएको छ । यो वषि 
िौततक पूवाििाि तथा यातायात, िहिी र्वकास, ऊजाि, जलस्रोत तथा तसाँचाइ, ि खानेपानी मन्त्रालय ि मातहतका 
१३४ इकाईले रु.१ अबि ६७ किोड ६७ हजाि पिामिि सेवा तलई खचि गिेका छन ्। र्विागीय जनिखिबाट 
गिाउन सर्कने काममा समेत पिामििदाता िाखी खचि गिेकोले आयोजनाको लागत बढ्न गएको छ । 
अत्यावश्यक सेवाबाहेक तबिागीय जनिखि परिचालन गिेि पिामििदाताको खचिमा तनयन्त्रण हनननपदिछ । 

10. कखन्टन्जेन्सी खचि - साविजतनक खरिद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(७) मा तनमािण कायिको लागत 
अननमानमा वकि  चाजि स्टाफ खचि २ प्रततित ि सानाततना अन्य खचिको लातग २ प्रततितसम्म समावेि गनि 
सर्कने व्यवस्था छ । कखन्टन्जेन्सी खचि गने स्पि नीतत तय निएको अवस्थामा िौततक पूवाििाि तथा 
यातायात, िहिी र्वकास, ऊजाि, जलस्रोत तथा तसाँचाइ, ि खानेपानी  मन्त्रालय ि मातहतका १३४ तनकायले 
यो वषि रु.१ अबि ४३ किोड ४७ लाख खचि लेखेका छन ्। कखन्टन्जेन्सीबाट खचि तनयन्त्रण गनेतफि  
प्रिावकािी कदम चाल्ननपदिछ । 

11.  म्याद थप - साविजतनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा काबन बार्हिको परिस्थतत, साविजतनक 
तनकायले उपलब्ि गिाउननपने कन िा उपलब्ि गिाउन नसकेमा वा अन्य मनातसब कािणबाट खरिद 
सम्झौता अवति नबढाई नहनने िएमा अतिकाि प्राप्त अतिकािीले म्याद थप गनि सक्ने व्यवस्था छ । यो 
वषि िौततक पूवाििाि तथा यातायात, िहिी र्वकास, ऊजाि, जलस्रोत तथा तसाँचाइ  ि खानेपानी मन्त्रालय ि 
मातहतका १०३ इकाई अन्तगित म्याद थप िएका २० हजाि १२५ िेक्काको र्वश्लषेण गदाि ९ हजाि 
३५९ िेक्कामा िनरु सम्झौताको ५० प्रततितसम्म, ४ हजाि ५४० िेक्कामा िनरु सम्झौताको ५१ देखख 
१०० प्रततितसम्म ि ६ हजाि २२६ िेक्कामा िनरु सम्झौताको ितप्रततितिन्दा बढी म्याद थप गिेको 
पाइयो । िेक्का म्याद थप गदाि थप हनने व्ययिाि ि सेवािाहीले समयमा सेवा नपाएको सम्बन्िमा पयािप्त 
र्वश्लषेण गने गिेको पाइएन । 

12.  चौिौँ योजनाको उपलखब्ि - चौिौँ योजना अवति (२०७३।७४-२०७५।७६) मा केही सूचकमा 
आिातीत सनिाि आएको छ यद्यर्प िेिै सूचकमा अपेक्षाकृत उपलखब्ि हातसल गनि सर्कएको छैन । 
सूचकाङ्क तथा उपलखब्िको खस्थतत तनम्नाननसाि छः 

ि.सं. सूचक 
आिाि वषि 

(२०७२।७३) 

२०७५।७६ 

सम्मको लक्ष्य 

२०७५।७६ 

सम्मको प्रगतत 

१ वार्षिक औसत आतथिक वरृ्िदि (आिािितू मूल्यमा, प्रततित) 0.8 7.2 6.9 

२ कृर्ष के्षत्रको वार्षिक औसत वरृ्िदि (प्रततित) 1.3 4.7 4.2 

३ गैिकृर्ष के्षत्रको वार्षिक औसत वरृ्िदि (प्रततित) 0.6 8.4 8.0 

४ वार्षिक औसत मनरास्फीतत (प्रततित) 9.5 7.5 4.6 

५ प्रततव्यखि कन ल गाहिस््य उत्पादन (रु. हजािमा) 79.4 116.5 117.5 

६ गरिबीको िेखामनतनको जनसंख्या (प्रततित) 21.6 17 18.7 

७ मानव र्वकास सूचकाङ्क 0.54 0.57 0.579 

८ लैर्िक सििीकिण सूचकाङ्क 0.56 0.58 0.568 

९ अपेखक्षत आयन (जन्मेको समयमा, वषि) 69 72 69.7 

१० खानेपानी सेवा पनगेको जनसंख्या (प्रततित) 83.6 90 89 

११ माध्यतमक तहमा खनद िनािदि (प्रततित) 37.7 45 46 

१२ १५-२४ वषि उमेि समूहको साक्षिता दि 88.6 92 92 

१३ र्वद्यनत उत्पादन (जतडत क्षमता, मेगावाट) 851 2301 1250 

१४ र्वद्यनतमा पाँहनच प्राप्त परिवाि (प्रततित) 74 87 88 

१५ तसाँचाइ (हेक्टि लाखमा) 13.9 15.2 14.7 

१६ इन्टिनटे सेवामा पाँहनच प्राप्त जनसंख्या (प्रततित) 44.4 65 65.9 
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मातथको तातलकाको अध्ययनबाट प्रततव्यखि कन ल गाहिस््य उत्पादन, मानव र्वकास सूचकाङ्क, 
माध्यतमक तहमा खनद िनािदि, १५-२४ वषि उमेि समूहको साक्षिता दि, र्वद्यनतमा पाँहनच प्राप्त परिवाि, 
वार्षिक औसत मनरास्फीतत ि इन्टिनेट सेवामा पाँहनच प्राप्त जनसंख्यासम्बन्िी सूचकमान लक्ष्य हातसल िएको 
छ ।वार्षिक औसत आतथिक वरृ्िदि, कृर्ष क्षते्रको वार्षिक औसत वरृ्िदि ि गैिकृर्ष क्षते्रको वार्षिक औसत 
वरृ्िदि 2075।76 सम्म िमि: 7.2 प्रततित, 4.7 प्रततित ि 8.4 प्रततित हातसल गने लक्ष्य 
तलएकोमा िमि: 6.9 प्रततित, 4.2 प्रततित ि 8 प्रततितमात्र प्रगतत िएको छ । यसैगिी गरिबीको 
िेखामनतनको जनसंख्या 17 प्रततितमा झाने लक्ष्य तलएकोमा 18.7 प्रततित, लैर्िक सििीकिण सूचकाङ्क 
0.58 पनर् याउने पूवि लक्ष्य िाखखएकोमा 0.568, अपेखक्षत आयन 72 वषि पनर् याउने लक्ष्य िहेकोमा 
योजनाको अखन्तम वषिसम्ममा अपेखक्षत आयन 69.7, खानेपानी सेवा पनगेको जनसंख्या ९० प्रततित 
पनर् याउने लक्ष्य तलएकोमा ८९ प्रततित उपलखब्ि हातसल िएको छ । र्वद्यनत उत्पादन 2 हजाि 301 
मेगावाट जतडत क्षमता पनर् याउने लक्ष्य तलएकोमा 1 हजाि 250 मेगावाट मात्र पनगेको छ । तसाँचाइ 
सनर्विा 15.2 लाख हेक्टिमा पनर् याउने लक्ष्य तलएकोमा 14.7 लाख हेक्टिमा तसाँचाइ सनर्विा पनगेको छ । 

13. िार्ष्ट्रय गौिवका आयोजना  - िार्ष्ट्रय योजना आयोगबाट प्राप्त र्वविणअननसाि िार्ष्ट्रय गौिवका आयोजनाहरुको 
२०७५।७६ सम्मको प्रगततको खस्थतत तनम्नाननसाि िहेको छ: 

ि.सं. योजनाको नाम 
िनरु िएको 

वषि 
सम्पन्न हनननपने 

वषि 
समि प्रगतत प्रततितमा) लागत (रु. किोडमा ) 

िौततक र्वत्तीय िनरुको संिोतित 

१ तसक्टा तसाँचाइ आयोजना 2061।62 2076।77 80.7 73.1 1280 2502 

२ बबई तसाँचाइ आयोजना 2045।46 2079।80 46.4 40.4 287.39 1896 

३ िानीजमिा कन लरिया तसाँचाइ आयोजना 2067।68 2080।81 43 41 1237 2770 

४ िेिी बबई डाईिसिन वहनउिशे्यीय आयोजना 2068।69 2079।80 38.4 30 1643 3319 

५ मातथल्लो तामाकोिी जलर्वद्यनत आयोजना 2067।68 2076।77 99.3 94 3529 4929 

६ बनढीगण्डकी जलर्वद्यनत आयोजना 2069।70 नखनलेको - 14 26000 26000 

७ पखिम सेती जलर्वद्यनत आयोजना नखनलेको नखनलेको - - 14870 14870 

८ गौतम बनि अन्तिार्ष्ट्रय र्वमानस्थल 2071।72 2076।77 74 76 2981 3041 

९ पोखिा के्षत्रीय अन्तिार्ष्ट्रय र्वमानस्थल 2071।72 2079।80 42 29 2210 2210 

१० तनजगढ अन्तिािर्ष्ट्रय र्वमानस्थल, वािा 2071।72 नखनलेको 10 0.08 7000० 7000० 

११ पिनपतत के्षत्र र्वकास कोष 2070।71 नखनलेको 40 35 201 201 

१२ लनखम्बनी र्वकास कोष 2070।71 2079।80 85 75 555 610 

१३ पनरपलाल मध्य-पहाडी लोकमागि 2064।65 2079।80 48 47 3336 8433 

१४ िेल्व ेतथा मेट्रो र्वकास आयोजना 2066।67 नखनलेको 11.4 20 7061 7061 

१५ हनलाकी लोकमागि 2066।67 2079।80 44 42 4724 6520 

१६ उत्ति-दखक्षण (कोिी कोरिडोि) लोकमागि 2065।66 2080।81 15 15 579 1620 

१७ उत्ति-दखक्षण (कालीगण्डकी कोरिडोि) लोकमागि 2066।67 2080।81 13 19 2880 2880 

१८ उत्ति-दखक्षण (कणािली कोरिडोि) लोकमागि 2065।66 2079।80 20 18 410 1100 

१९ कािमाडौं तिाई मिेि र नतमागि 2074।75 2080।81 8.5 7 11100 21395 

२० मेलम्ची खानेपानी आयोजना 2055।56 2077।78 95.12 76 2400 3554 

२१ िाष्ट्रपतत च निे तिाई मिेि संिक्षण र्वकास 
सतमतत 

2071।72 2093।94 92.96 93 125 855 

२२ र्वद्यनत प्रिािण आयोजना नखनलेको नखनलेको नखनलेको नखनलेको 7000 7000 

उखल्लखखत तातलकाअननसाि िार्ष्ट्रय गौिवका आयोजनाको िौततक प्रगतत तमखश्रत देखाएको छ । 
पखिम सेती जलर्वद्यनत आयोजना ि र्वद्यनत प्रिािण आयोजनाको काम िनरु निएको एवं तनजगढ 
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अन्तिािर्ष्ट्रय र्वमानस्थल, कािमाडौँ तिाई मिेि फाि ट्रयाक ि बनढीगणडकी जलर्वद्यनत आयोजनाको समि 
िौततक प्रगतत १५ प्रततितिन्दा न्यून िहेको देखखन्छ । 

िार्ष्ट्रय गौिवका िूला आयोजना कायािन्वयन ि सलालन गने एकीकृत काननन तजनिमा निएको, 
आयोजना कायािन्वयनको ढााँचा, र्वस्ततृ सम्िाव्यता अध्ययन, र्वस्ततृ परियोजना प्रततवेदन, कन ल लागत, 
समयावति, जग्गा प्रातप्त लगायतका आिािितू र्वषय तयाि निई िार्ष्ट्रय गौिवका आयोजनाको रुपमा 
वगीकिण गिेको, कमजोि िेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्रातप्त ि रुख कटानमा समस्या एवं र्ढलाई, िेखाङ्कन, 
तसमाकंन ि सीमा र्ववाद, र्वस्फोटक पिाथिको अिाव, तनमािण सामातिको अिाव, अन्ति तनकाय समन्वयको 
कमी लगायतको कािण यी आयोजना तनिािरित समयमा सम्पन्न हनन नसकी समय ि लागत दनबै बरृ्ि हनने 
देखखन्छ । 

14. संगठित संस्थाको लेखापिीक्षण - यो वषि ४५ संस्थाको बक्यौतासमेत ६७ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण 
गननिपनेमा ३८ संस्थाको ५३ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण सम्पन्न िएको छ । सम्पन्नमध्ये सबैको अखन्तम 
प्रततवेदन जािी िई १२ संस्थाको १४ आतथिक वषिको लेखापिीक्षण बााँकी िहेको छ । समयमा 
लेखापिीक्षण नगिाउने संस्था ि पदातिकािीलाई खजम्मेवाि बनाई आवश्यक कािबाही हनननपदिछ । 

15. संगठित संस्थाको सलालन नततजा - लेखापिीक्षण सम्पन्न गरिएका संगठित संस्था, सतमतत ि अन्य 
संस्थामध्ये व्यावसार्यक लेखा िाखी वासलात तयाि गने ९० संस्था, सतमतत ि अन्य संस्थाको र्वत्तीय 
खस्थतत यस प्रततवेदनमा समावेि गरिएकोमा ६२ संस्था, सतमतत ि अन्य संस्थाको कन ल सलालन मननाफा 
रु.१ खबि १३ अबि ३२ किोड ि २८ संस्थाको कन ल सलालन नोक्सानी रु. ४ अबि २४ किोड िहेको 
छ । यससम्बन्िी र्वविण अननसूची ६ मा उल्लेख छ । 

 यस्तै व्यावसार्यक लेखा निाखी आय-व्यय र्हसाब मातै्र तयाि गने संगठित संस्था, सतमतत ि अन्य 
संस्था ६० को सलालन बचत रु.१० अबि ६८ किोड ३५ लाख ि २८ संस्थाको सलालन नोक्सानी 
रु.२ अबि ८४ किोड ३१ लाख िहेको छ । यससम्बन्िी र्वविण अननसूची ७ मा उल्लेख छ । 

16. लेखापिीक्षक तनयनखिमा पिामिि - लेखापिीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११(२) अननसाि संगठित संस्थाले 
लेखापिीक्षक तनयनखि गदाि महालेखापिीक्षकको पिामिि तलननपने व्यवस्था छ । लेखापिीक्षक तनयनखि गदाि 
पिामिि माग गननिपने संगठित संस्थाको संख्या यर्कन छैन । यो वषि ३९ संस्थाले ७० आतथिक वषिको 
मात्र लेखापिीक्षक तनयनखि गनि पिामिि माग गिेका छन ् । समयमै पिामिि माग गिी लेखापिीक्षण 
अद्यावतिक नगिाउने संस्थाका सम्बखन्ितलाई खजम्मेवाि बनाउननपदिछ । 

17. अननदानको अननगमन - यो वषि सात प्रदेिका ितूम व्यवस्था, कृर्ष वन मन्त्रालय ि मातहतका तनकायले 
कृर्ष तथा पिनपन्छी फामिको पूवाििाि सनदृढीकिण, मेखिनिी औजाि, हाटबजाि, सेड तथा िवन तनमािण, 
बजािीकिण, ट्रयाक्टि खरिद, तमल्क क्यान, खचतलि भ्याट कन्टेनिलगायत कायिमा लागत साझेदािीको 
आिािमा प्रदेि नं.१ ले रु.३५ किोड ४४ लाख, प्रदेि नं.२ ले रु.१ अबि ४ किोड १२ लाख, वाग्मती 
प्रदेिले रु.७७ किोड ७३ लाख, गण्डकी प्रदेिले रु.३६ किोड ३४ लाख, प्रदेि नं.५ ले रु.२७ किोड 
९० लाख, कणािली प्रदेिले रु.७५ किोड ि सनदूिपखिम प्रदेिले रु.३३ किोड ३८ लाखसमेत रु.३ अबि 
८९ किोड ९१ लाख कायििमगत कृर्ष अननदान उपलब्ि गिाएका छन ् । यसैगिी, गण्डकी प्रदेिले 
होमस्टेको पूवाििाि र्वकासको लातग र्वतिन्न २७४ होमस्टेलाई रु.२७ किोड ८९ लाख, बागमती प्रदेिको 
ितूम व्यवस्था कृर्ष तथा सहकािी मन्त्रालय ि मातहतका तनकायले कृर्ष उपकिण, मेखिनिी औजाि खरिद 
तथा पूवाििाि तनमािण लगायतका कायिको लातग तनजी व्यवसायी समेतलाई रु.७७ किोड ७४ लाख, 
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गण्डकी प्रदेिले वाताविणमैत्री नमूना कृर्ष गाउाँ स्थापनको लातग र्वतिन्न संस्था एवं समूहलाई रु.८ किोड 
५८ प्रदान गिेका छन ्। यसिी प्रदान िएको अननदान तोर्कएको कायिमा खचि िई उपयोग िए निएको 
सम्बन्िमा अननगमन ि मूल्याङ्कन गननिपने देखखन्छ । 

18. र्फताि गननिपने अननदान - नेपाल सिकाि तथा प्रदेि सिकािले प्रदान गिेको अननदान तोर्कएको प्रयोजनमा 
खचि खचि निई बााँकी िहेमा सम्बखन्ित सिकािलाई र्फताि गननिपदिछ । महालेखा तनयन्त्रक कायािलयबाट 
प्राप्त र्वविणअननसाि यो वषि स्थानीय तहहरुलाई सिति, समपूिक ि र्विेष अननदान वापत रु.१ खबि ३६ 
अबि २३ किोड ४३ लाख प्राप्त िएकोमा नेपाल सिकाितफि को रु.१२ अबि २९ किोड ८१ लाख ि 
प्रदेि सिकाि तफि को रु.४ अबि २ किोड ५७ लाखसमेत रु.१६ अबि ३२ किोड ३८ लाख खचि निई 
बााँकी िहेकोले सम्बखन्ित सखलत कोषमा दाखखला गननिपदिछ । 

 



खण्ड - १ 

संघीय मन्त्रालय तथा निकाय 
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संघीय संसद सचिवालय 

 िेपालको संर्वधािको भाग ८ धारा ८३ मा दईु सदिसर्हतको एक संघीय व्यवस्थार्पका रहिे जसलाई 
संघीय संसद भनििे उल्लेख छ । राज्य सञ्चालिका क्रममा आवश्यकताअिसुार िेपाल सरकारले पेस गरेका 
र्वधेयकउपर सदिमा छलफल गरी काििु निमािण गिुि संघीय संसदको मखु्य कायि हो । संर्वधािको धारा ८४ मा 
२७५ सदस्य रहिे प्रनतनिनध सभा र धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहिे रार्िय सभा गठिसम्बन्त्धी व्यवस्था छ । 
प्रनतनिनध सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० र रार्िय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४९ अिसुार 
प्रनतनिनध सभामा १०, रार्िय सभामा ४ र दवैु सदिको संयकु्तरुपमा २ समेत १६ र्वषयगत सनमनत रहेका छि ्।  

 संसदको काम कारबाही सिुारुरुपले सञ्चालि गिि व्यवस्थार्पका संसद सचिवालयसम्बन्त्धी ऐि, २०६४ 
अिसुार व्यवस्थार्पका संसद सचिवालयको स्थापिा भई हाल संघीय संसद सचिवालयमा रुपान्त्तरण भएको छ । 
सचिवालयमा र्वनभन्न दजािका ३८३ जिा कमििारीको दरबन्त्दी रहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - सचिवालयको निम्िािसुार रु.१ अबि २४ करोड ६० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छः 

(रकम रु. लाखमा) 

र्वनियोजि राजस्व धरौटी अन्त्य जम्मा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1 12215 1 57 1 140 1 48 1 12460 

2. र्वधेयक दताि र पाररत - संघीय संसद गठि पश्चात पर्हलोदेचख िौँथो अनधवेशिसम्म प्रनतनिनध सभामा ६५ 
र्वधेयक दताि भई ५४ पाररत भएको एवं रार्िय सभामा दताि भएको २१ मध्ये १८ र्वधेयक पाररत 
भएको देचखन्त्छ । यसरी दताि भएकोमध्ये दोरो ो अनधवेशिमा प्रनतनिनध सभाबाट १ र िौथो अनधवेशिमा 
रार्िय सभाबाट १ र्वधेयक र्फताि भएको देचखन्त्छ । यसैगरी िौथो अनधवेशिमा अिमुोदिको लानग 
प्रनतनिनध सभामा ४ र रार्िय सभामा १ अन्त्तरािर्िय सचन्त्ध सम्झौता दताि भएको देचखन्त्छ । 

3. निजी सचिवालयका कमििारीको सरु्वधा - संघीय संसदका पदानधकारी तथा सदस्यहरुको पाररश्रनमक र 
सरु्वधासम्बन्त्धी ऐि, २०७३ को दफा ५ र २२ सँग सम्बचन्त्धत अिसूुिी २ मा पदानधकारी तथा 
सदस्यलाई ददइिे अन्त्य सरु्वधासम्बन्त्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही अिसूुिीको द्रष्टव्यको बुदँा िं.१ मा 
प्रनतनिनध सभाका सम्माििीय सभामखु र माििीय उपसभामखु एवं रार्िय सभाका सम्माििीय अध्यक्ष र 
माििीय उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कमििारीहरुले शरुु स्केलअिसुारको तलबमार पाउिे उल्लेख 
भएकोमा तलबको अनतररक्त प्रोत्साहि भत्ता, मंहगी भत्ता र खाजा/खािा खिि रु.२३ लाख ८७ हजारसमेत 
भकु्तािी गरेको देचखन्त्छ । सचिवालयले संघीय संसद सचिवालयसम्बन्त्धी ऐि, २०६४ को दफा ६ अिसुार 
गदठत सचिवालय सञ्चालि तथा व्यवस्थापि सनमनतको निणियअिसुार उक्त रकम भकु्तािी ददएको व्यहोरा 
जिाए तापनि ऐिमा स्पष्ट उल्लेख भएभन्त्दा बढी सरु्वधा ददिे गरी निणिय गिि नमल्िे आधार देचखएि । 

4. सोझै खररद - साविजनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रनतस्पधािलाई सीनमत गिेगरी खररद 
प्रर्क्रया अचघ बढाउि ु हुँदैि भन्ने व्यवस्था रहको एवं दफा ८५(१ख) मा तोर्कएको सीमाभन्त्दा बढी 
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रकमको एउटै व्यचक्त, फमि कम्पिी वा संस्थाबाट एक पटकभन्त्दा बढी सोझै खररद गिि िपाइिे व्यवस्था 
रहेकोमा उचल्लचखत व्यवस्थाको पालिा िभएको सम्बन्त्धमा गत र्वगत वषिमा सोसम्बन्त्धी व्यहोरा 
औलँ्याउँदै आएको भए तापनि यो वषिसमेत उक्त प्रर्क्रयामा सधुार भएको देचखएि । यो वषि फनिििर 
र्फक्िसिमा रु.१ करोड ३ लाख ४० हजार, मेनसिरी औजारमा रु.१ करोड ७९ लाख ५४ हजार र 
साविजनिक निमािणमा रु.२ करोड ९ लाख ३२ हजार पाँि लाखभन्त्दा घटीको टुक्रा प्याकेज बिाई सोझै 
खररद गरी खिि गरको पाइयो । काििुमा भएको व्यवस्थाको पालिा गरी खररद कायि गिुिपदिछ । 

 बेरुजू चस्थनत - संघीय संसद सचिवालयको यो वषि रु.१५ लाख ५५ हजार बेरुजू देचखएकोमा फस्यौट 
िगरेकोले बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.५ लाख २० हजार कमििारी पेस्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्त्धी 
र्ववरण अिसूुिी–१५ मा छ । 
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सवोच्च अदालत 

 नेपालको संर्वधानको भाग ११ धारा १२८ मा सवोच्च अदालतको व्यवस्था छ । सवोच्च अदालतमा 
प्रधानन्यायाधीशका अततररक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने र संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा 
प्रधानन्यायाधीशको र न्याय पररषद्को तसफाररसमा अन्य न्यायाधीशको तनयकु्तक्त राष्ट्रपततबाट हनेु व्यवस्था छ ।  
सवोच्च अदालत अतभलेख अदालत हनेु र संर्वधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सवै अदालत र न्यार्यक 
तनकायहरु सवोच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था छ । संर्वधान र काननुको व्याख्या गने अक्तन्तम अतधकार 
सवोच्च अदालतको हनेु तथा सवोच्च अदालतले ्नोनो अतधकार क्षेरभितभरभि पने अदालत र न्यार्यक तनकायको 
तनरीक्षण एवं सपुररवेक्षण गनि र ्वश्यक तनदेशन ददन सक्ने एवं ्नोनो र मातहत अदालत वा न्यार्यक 
तनकायको अवहेलनामा कारबाही चलाई काननुबमोक्तजम सजाय समेत गनिसक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संर्वधानमा 
३ तहको अदालत हनेु व्यवस्थाअनरुुप सवोच्च अदालत, उच्च अदालत, र्वशेष अदालत, क्तजल्ला अदालतसमेत १०६ 
तनकायमा ४२१ न्यायाधीश र र्वतभन्न सेवा, समूह र शे्रणीका ६ हजार २०८ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - सवोच्च अदालत र मातहत अदालतसमेतको तनम्नानसुार रु.१४ अबि ६२ करोड ६२ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

10६ 45798 10५ 15238 10५ 85226 - - 10६ 146262 

2. मदु्दा र फस्यौट - सवोच्च अदालतको तेस्रो रणनीततक योजनाअनसुार क्तजल्ला र उच्च अदालतमा रहेका 
मदु्दा १८ मर्हनातभरभि र सवोच्च अदातलमा रहेका मदु्दा २ वषितभरभि फस्यौट गने उल्लेख छ । यो वषि 
सवोच्च अदालत र मातहत अदालतहरुमा गत वषिबाट क्तजम्मेवारी सरेको ३ लाख ७१ हजार ३० मदु्दा 
मध्ये २ लाख ६५ हजार १९२ फस्यौट भई १ लाख ५ हजार ८३८ बााँकी रहेको देक्तखन्छ । 
रणनीततक योजनामा मदु्दा फस्यौटको अवतध तनधािरण गरेको भए तापतन तीनै तहको अदालतमा दईु बषि 
नाघेका मदु्दाको संख्या १२ हजार ८०२ रहेको देक्तखन्छ । तीनै तहको अदालतमा ४२१ न्यायाधीशको 
दरबन्दी रहेकोमा २० ररक्त रहेको देक्तखन्छ । स्वीक त दरबन्दीको पदपूतति गरी रणनीततक योजनामा 
उल्लेख भएको अवतधतभरभि मदु्दा फस्यौट गनुिपदिछ । 

3. प्रोत्साहन भत्ता - न्यायापातलकामा कायिरत कमिचारीको लातग अततररक्त समय काम गरेबापतको भत्ता 
उपलब्ध गराउने सम्बन्धी तनदेक्तशका, २०७५ को दफा ४ मा प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गदाि र्वद्यतुीय 
हाक्तजरी मेतसनमा उल्लेक्तखत अतभलेखलाई ्धार मान्ने, र्वद्यतुीय हाक्तजरी मेतसन नभएको कायािलयमा मेतसन 
तत्काल जडान गने र जडान नभइन्जेल लगबकु तयार गरी अतभलेखाङ्कन गरी सो ्धारमा प्रोत्साहन भत्ता 
ददनपुनेमा तनदेक्तशकामा उक्तल्लक्तखत व्यवस्था अनरुुप नगरी केही क्तजल्ला अदालतले रु.५७ लाख ७८ हजार  
प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरेका छन ्। प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गदाि तनदेक्तशकाको पालना गररनपुदिछ ।  

4. ्यकर - ्यकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तक्तले भकु्तानीबाट प्राप्त गरेको 
्य गणना गदाि ऐनबमोक्तजम कट्टा गनि पाउने छुट सरु्वधा कट्टा गरी कायम भएको ्यमा कर तनधािरण 
गरी राजस्वमा दाक्तखला गनुिपदिछ । यस वषि १६ क्तजल्लाका क्तजल्ला अदालतमा कायिरत न्यायाधीशहरूको 
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पाररश्रतमक भकु्तानी गदाि रु.२१ लाख १२ हजार पाररश्रतमक कर राजस्वमा दाक्तखला गरेको छैन । ऐनमा 
व्यवस्था भएबमोक्तजम कर तनधािरण गरी राजस्वमा दाक्तखला हनुपुदिछ ।  

5. बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा तबल बीजकको भकु्तानी 
उपतनयम (१) बमोक्तजम खररद सम्झौता वा करारका शतिबमोक्तजम गने व्यवस्था छ । क्तजल्ला अदालत 
झापाको न्यायाधीश तथा अतधक त भवन तनमािण गदाि पााँचौ तबलसम्मको रु.१ करोड २५ लाख ७३ हजार 
भकु्तानी भएकोमा रु.९४ लाख ६६ हजारमारभि छैठौँ तबलमा क्तजम्मेवारी सारेकोले तनमािण व्यवसायीलाई 
रु.३१ लाख ७ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । बढी भकु्तानी ददनेलाई क्तजम्मेवार बनाई उक्त रकम 
असलु गनुिपदिछ ।  

 बेरुजू क्तस्थतत - सवोच्च अदालत र मातहतसमेत ६९ तनकायमा यो वषि रु.१६ करोड ५३ लाख ७९ हजार 
बेरुजू देक्तखएकोमा फस्यौट हनु सक्ने प्रततर्िया तथा प्रमाण प्राप्त नभएकोले बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.३८ 
लाख ६३ हजार पेश्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-१५ मा छ । 



 19 महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

लोक सेवा आयोग 

 नेपालको संर्वधानको धारा २४२ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था छ । आयोगका अध्यक्ष र अन्य ४ 
सदस्यको तनयकु्ति संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा राष्ट्रपततबाट हनेु व्यवस्था छ । धारा २४३ अनसुार तनजामती 
सेवाको अततररि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा 
पदपूततिका लातग तलइने तलक्तखत परीक्षा आयोगले सञ्चालन गदिछ । नेपाल सरकारबाट तनवकृ्तिभरण पाउने पदको 
तनयकु्ति, कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कमिचारीको सेवाका शति सम्बन्धी काननु र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र 
र्वभागीय कारबाही गदाि अपनाउनपुने सामान्य तसद्धान्तको र्वषयमा आयोगको परामशि तलनपुने र सोको कायािन्वयन 
गनुिपने प्रावधान छ । आयोग र मातहतका १६ तनकायमा ३९९ कमिचारीको दरबन्दी रहेको  छ ।  

1. सरकारी कायािलय - कायािलयको तनम्नानसुार रु.८७ करोड ४१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 
(रकम रु. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

16 6018 16 2612 16 111 - - 16 874१ 

2. खचि र्वश्लषेण – आयोगको खचिको शीषिकगत र्वश्लषेण गदाि चाल ुखचितफि  कमिचारी तलब भिा रु.१५ 
करोड ५५ लाख २२ हजार, कायािलय सञ्चालनमा रु.५ करोड ५८ लाख १९ हजार, कायिक्रम खचितफि  
रु.१ करोड ४ लाख ९३ हजारसमेत चालतुफि  रु.५० करोड ९७ लाख ६२ हजार खचि भएको छ । 
चाल ुखचितफि  र्वर्वध (परीक्षा सञ्चालन) मा ५५.७९ प्रततशत, कमिचारीको तलब भिामा ३०.५० प्रततशत 
खचि भएको देक्तखन्छ । पूूँजीगततफि  भवन तनमािणमा रु.२ करोड ६६ लाख ५४ हजार, मेतसनरी औजारमा 
रु.१ करोड २२ लाख ७० हजार, सवारीसाधन खररदमा रु.६१ लाखसमेत रु.६ करोड ३५ लाख ६२ 
हजार खचि भएको देक्तखन्छ ।  

3. पदपूतति - यो वषि आयोगले तनजामती सेवातफि  बढुवा, आन्तररक, खलुा तथा मर्हला, आठदवासी/जनजातत, 
मधेशी, दतलत, अपाङ्ग र र्पछतडएको क्षेत्रका समावेशी प्रततयोतगतातफि  १ हजार १७४ पदको लातग २५७ 
र्वज्ञापन प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरेकोमा कुल १ लाख ४४ हजार १७९ दरखास्त परेको देक्तखन्छ । 
आयोग र मातहत तनकायको यो वषि रु.६० करोड १७ लाख ६४ हजार खचि भएको र पदपूतति लागत 
र्वश्लषेण गदाि दरखास्त परेको संख्याको आधारमा प्रतत व्यक्ति लागत रु.४ हजार १७४ र पदपूतति भएको 
संख्याको आधारमा प्रतत व्यक्ति लागत रु.५ लाख १२ हजार ५७६ परेको देक्तखन्छ । 

4. खचि प्रर्क्रया - यो वषि ४ सरुक्षा तनकाय र २४ संस्थाको लातग १ हजार १४४ र्वज्ञापनमाफि त ्२७ हजार 
५१८ पदमा पदपूततिका लातग र्वज्ञापन प्रकाशन गने सहमतत प्रदान गरेको देक्तखन्छ । ती र्वज्ञापनका 
लातग तलइएका तलक्तखत परीक्षामा १ लाख ९८ हजार ६८२ सहभागी भई ३६ हजार ३६४ उम्मेदवार 
अन्तिवातािका लातग छनौट गरेको देक्तखन्छ । आयोगले संगठित संस्थाहरुको पदपूततिका लातग तलक्तखत 
परीक्षा सञ्चालनको लातग र्वतभन्न संस्थाबाट प्राप्त रकम र्वर्वध खातामा राखी भएको खचिको तबल भरपाई 
सम्बक्तन्धत संस्थामै पिाउने गरेको छ । संस्थानहरुको परीक्षा खचि तनजामतीतफि को जस्तै परीक्षा दस्तरु 
तलई राजस्वमा जम्मा गरेर बजेटमाफि त ्खचि गनुि उपयिु हनेु देक्तखन्छ । 



लोक सेवा आयोग 
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5. परामशि - तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को कमिचारी सेवा शतिसम्बन्धी काननु, र्वभागीय सजाूँय आठद 
र्वषयमा आयोगवाट परामशि प्रदान गनुिपने व्यवस्थाअनसुार यो वषि आयोगले कमिचारी सेवा शतिसम्बन्धी 
६६ र कमिचारीलाई र्वभागीय सजाय गने ८४ समेत १५० परामशि प्रदान गरेको देक्तखन्छ। यसमध्ये 
र्वभागीय सजायको ६४ परामशि कायािन्वयन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने कमिचारी सेवा शति 
सम्बन्धी परामशि कायािन्वयनको र्ववरण प्राप्त भएन ।  

 बेरुजू क्तस्थतत – आयोग र मातहत ५ तनकायमा यो वषि रु.२ लाख ७४ हजार बेरुजू बाूँकी रहेको छ । यस 
सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 
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तनवािचन आयोग 

 नेपालको संर्वधानको धारा २४५ मा तनवािचन आयोगको व्यवस्था छ । आयोगमा प्रमखु आयकु्त र अन्य 
४ आयकु्त रहने तथा प्रमखु आयकु्त र आयकु्तहरुको तनयकु्तक्त संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा  राष्ट्रपततबाट हनेु 
व्यवस्था छ । आयोगलाई  संर्वधान र संघीय काननुको अधीनमा रही संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका 
सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको तनवािचनको सञ्चालनलगायतका काम कतिव्य र अतधकार तोर्कएको छ । आयोग 
र मातहतका ७८ कायािलयमा ६७१ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - कायािलयको तनम्नानसुार रु.५३ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 
(रकम रु. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

78 3638 43 160 45 1533 - - 78 5331 

2. खचि र्वश्लषेण - आयोगको खचिको शीषिकगत र्वश्लषेण गदाि आयोगको केन्रीय कायािलयको प्रशासतनक र 
कायािलय सञ्चालनमा रु.६ करोड ९६ लाख ६९ हजार र प ूँजीगत  खचि रु.१६ लाख ४० हजार, ७७ 
क्तजल्ला तनवािचन कायािलयको प्रशासतनक एवं कायािलय सञ्चालनमा रु.२१ करोड ३८ लाख ५२ हजार र 
प ूँजीगत  खचि रु.१ करोड ८९ लाख ६२ हजार, मतदाता नामावली अद्यावतधक र सङ्कलन कायिक्रममा 
रु.२ करोड ६८ लाख ४ हजारसमेत रु.३६ करोड ३८ लाख खचि भएको देक्तखन्छ । उक्त खचि शरुु 
बजेटको तलुनामा ६९.६५ प्रततशत र खदु बजेटको तलुनामा ८४.९० प्रततशत रहेको देक्तखन्छ ।  

3. मेतसन प्रयोग - आयोगले २०७४ मंतसरमा रु.२१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खररद गरेको २ थान 
तडक्तजटल कलर र्प्रन्टर प्रयोगमा नल्याएको सम्बन्धमा गत वषिको प्रततवेदनमा औलँ्याउूँदा आयोगले 
२०७५।१२।१५ मा आगामी उप तनवािचनमा मतपत्रलगायत अन्य छपाइ कायि गररने जवाफ ददएको 
भए तापतन २०७६ को उपतनवािचनमा समेत प्रयोग भएको देक्तखएन । आयोगमा रहेका मेतसन सञ्चालनका 
लातग दक्ष जनशक्तक्त र मेतसनमा प्रयोग गररने कागज आयोगमा नभएको काण उल्लेख गरी 
तनवािचनसम्बन्धी सामग्री जनक क्तशक्षा सामग्री केन्रमा छपाइ गरी रु.२ करोड ६७ लाख ९ हजार 
भकु्तानी गरेको छ । उच्च म ल्यको मेतसन खररद गरी प्रयोगर्वहीन रहेको उक्तचत देक्तखएन । आवश्यक 
जनशक्तक्त र अन्य व्यवस्थापन गरी मेतसन प्रयोगमा ल्याउनपुदिछ ।  

 बेरुज  क्तस्थतत - आयोग र मातहतसमेत २६ तनकायमा यो वषि रु ४७ लाख ५१ हजार बेरुज  बाूँकी रहेको   
छ । सोमध्ये रु.२२ हजार कमिचारी पेस्की रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसु ची–१५ मा छ ।  
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रार्िय प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त आयोग 

 नेपालको संर्वधानको धारा २५० मा रार्िय प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त आयोगको व्यवस्था छ । आयोगमा 
अध्यक्षसर्हत बढीमा पााँचजना सदस्य रहने र संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा अध्यक्ष र सदस्यको तनयकु्ति 
रािपततबाट हनेु व्यवस्था छ । हाल आयोगमा अध्यक्ष मात्र तनयकु्ति भएको देक्तखन्छ । संर्वधानको धारा ६० र 
धारा २५१ बमोक्तजम आयोगले राजस्व बााँडफााँड, र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, आन्तररक ऋण तथा 
प्राकृततक स्रोतको बााँडफााँड तथा उपयोग सम्बन्धमा तसफाररश गने गदिछ । यसैगरी संघीय सक्तित कोषबाट संघ, 
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एवं प्रदेश सक्तितकोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बााँडफााँड गने 
र्वस्ततृ आधार र ढााँचा तनधािरण गने, संघीय सक्तित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने समानीकरण 
अनदुान सम्बन्धमा तसफाररस गने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तलन सक्ने आन्तररक ऋणको सीमा तसफाररस 
गने लगायतका काम आयोगबाट हनेु व्यवस्था छ । आयोगमा ७३ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय -  आयोगको तनम्नानसुार रु.६ करोड २१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 
(रकम रु. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
1 590 1 १ 1 30 0 0 1 62१ 

2. राजस्व बााँडफााँड र अनदुान - अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ र पररच्छेद 
४ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बााँडफााँड र अनदुान, र्वत्तीय 
समानीकरण र सशति अनदुान आयोगको तसफाररसमा प्रदान गने व्यवस्था छ । जसअनसुार र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुान तसफररस गदाि न्यूनतम अनदुान, अनदुानको आधार र ढााँचासर्हत अनदुान तसफाररस 
गने एवं सशति अनदुानका आधार तसफाररस गने व्यवस्था छ । त्यस्तै समपूरक र र्वशेष अनदुान उपलब्ध 
गराउाँदा आयोगको तसफाररस आवश्यक नपने व्यवस्था रहेको देक्तखन्छ । नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमा 
उल्लेख गरी २०७५।७६ र २०७६।७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको र्वतभन्न 
अनदुान र राजस्व वााँडफााँडको रकम तनम्नानसुार देक्तखन्छः 

(रकम रु. करोडमा) 
अनदुान 2075।76 2076।77 

राजस्व बााँडफााँड प्रदेश र स्थानीय तह 1,14,24 1,30,89 

र्वत्तीय समानीकरण अनदुान प्रदेश र स्थानीय तह 1,35,51 1,45,25 

सशति अनदुान प्रदेश 63,14 44,55 

सशति अनदुान प्रदेश र स्थानीय तह 1,09,84 1,23,87 

आयोगको तसफाररशमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई र्वतनयोक्तजत अनदुान 4,22,73 4,44,56 

समपरुक र र्वशेष अनदुान प्रदेश र स्थानीय तह 20,00 20,00 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जान ेकुल अनदुान 4,42,73 4,64,56 

कुल बजेट 11,59,45 13,65,11 

कुल बजेटको तलुनामा आयोगको तसफाररशमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई र्वतनयोक्तजत 
अनदुान प्रततशत 

36.45 32.56 

कुल बजेटको तलुनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई र्वतनयोक्तजत अनदुान प्रततशत 38 3४ 
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उक्तल्लक्तखत तातलकाअनसुार २०७५।७६ मा नेपाल सरकारले आयोगको तसफाररस हनेु र नहनेु 
उक्तल्लक्तखत शीषकि बाट कुल वार्षिक बजेटको ३८ प्रततशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी 
बजेट व्यवस्था गरेकोमा २०७६।७७ मा कुल बजेटको ३४ प्रततशत प्रदेश र स्थानीय तह उपलब्ध 
गराउने गरी र्वतनयोजन भएको देक्तखन्छ । 

3. प्राकृततक स्रोतको बााँडफााँड - अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा रार्िय प्राकृततक स्रोत 
तथा र्वत्त आयोग ऐन, २०७४ बमोक्तजम आयोगले २०७६।७७ का लातग र्वद्यतु, खानी, पवितारोहण र वन 
क्षेत्रको रोयल्टीको प्रदेश र स्थानीय तहबीच बााँडफााँडको आधार र र्हस्सा तनधािरण गरी नेपाल सरकारलाई 
तसफाररस गरेको भए तापतन प्राकृततक स्रोतको पररचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गने 
लगानीको र्हस्सा तय गरी नेपाल सरकारमा तसफाररस भएको पाइएन । ऐनको व्यवस्थाअनसुार नेपाल 
सरकारलाई तसफाररस गने कायि गनुिपदिछ । 
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रार्िय मर्हला आयोग 

 नेपालको संर्वधानको दफा २५२ मा रार्िय मर्हला आयोगको व्यवस्था छ । आयोगमा अध्यक्ष र अन्य 
चार सदस्य रहने र संवैधातनक पररषद्को तसफाररसमा अध्यक्ष र सदस्यको तनयकु्ति रािपततबाट हनेु व्यवस्था छ । 
संर्वधानबमोक्तिम आयोगले मर्हलासँग सम्बक्तन्धत नीतत तथा कायिक्रमको तिुिमा गरी कायािन्वयनका लातग नेपाल 
सरकारसमक्ष पेस गने, मर्हलाको हक र्हतसँग सम्बक्तन्धत काननु वा नेपाल पक्ष भएको अन्तरािर्िय सक्तन्ध वा 
सम्झौताअन्तगितको दार्यत्व कायािन्वयन भए वा नभएको र्वषयमा अनगुमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा 
कायािन्वयनको उपायसर्हत नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, लैंतगक समानता, मर्हला सशिीकरण तथा मर्हलासँग 
सम्बक्तन्धत काननुी व्यवस्थाको अध्ययन, अनसुन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गनुिपने सधुारका सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत 
तनकायलाई तसफाररस गने र सोको अनगुमन गने लगायतका कायि गने व्यवस्था छ । आयोगमा ३९ कमिचारीको 
दरबन्दी रहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - कायािलयको तनम्नानसुार  .१० करोड ३३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 
(रकम  . लाखमा) 

र्वतनयोिन रािस्व धरौटी अन्य िम्मा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1 1028 1 1 1 4 - - 1 103३ 

2. खचि र्वश्लषेण - आयोगको खचिको शीषिकगत र्वश्लषेण गदाि चाल ुखचितफि  कमिचारी तलब भत्ता  .१ करोड 
१९ लाख ४० हिार, कायािलय सञ्चालनमा  .१ करोड ३३ लाख ५८ हिार, सीप र्वकास तथा 
िनचेतनामा  .१ करोड १७ लाख २१ हिार, कायिक्रम खचितफि   .२ करोड ७९ लाख २७ हिारसमेत 
 .६ करोड ५९ लाख ६ हिार खचि भएको छ । चाल ुखचितफि को ठूलो र्हस्सा र्वश्व बैङ्कको सहयोगमा 
लैंर्िक र्हंसा रोकथाम र सम्बोधनका लातग एकीकृत पररयोिनाअन्तगित हेल्पलाइन अपरेर्टि सफ्टवयेर 
सञ्चालन, तेस्रो पक्षीय अनगुमन, परामशि तथा आश्रय प्रदानसम्बन्धी कायिको लातग सीप र्वकास तथा 
िनचेतना एवं कायिक्रम सञ्चालनमा ६०.१५ प्रततशत र कमिचारीको तलब भत्तामा १८.१२ प्रततशत खचि 
भएको देक्तखन्छ । पूिँीगत तफि  सवारीसाधन खररदमा  .२ करोड ८५ लाख ७० हिार समेत  .३ करोड 
५८ लाख ८१ हिार खचि भएको देक्तखन्छ ।  

3. पदातधकारी तनयकु्ति - संर्वधानले आयोगमा अध्यक्षसमेत बढीमा पाँच सदस्य रहने उल्लेख भएकोमा सम्पूणि 
पद २०७४।६।२९ देक्तख ररि रहेको देक्तखन्छ । पदातधकारीको अभावमा आयोगले मर्हलाको हक 
र्हतको संरक्षण, संवर्द्िन तथा मर्हला सशिीकरण सम्बन्धमा गनुिपने नीततगत, काननुी र संस्थागत सधुारका 
र्वषय पर्हचान गरी नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने लगायतका कायि हनु सकेको देक्तखएन । यसैगरी 
पदातधकारीको अभावमा आयोगको लातग आवश्यक तनयम, तनदेक्तशका, रणनीतत तनमािणसम्बन्धी कायि समेत 
हनु सकेको छैन । 

4. उिरुी र कारबाही - आयोगले पीतडत मर्हलाको उिरुी तलई प्राप्त उिरुी छानतबन गरी आवश्यक 
कारबाहीको लातग तसफाररस गनिसक्ने कानूनी व्यवस्थाअनसुार यो वषि घरेल ु र्हंसा १ हिार ३१८ र 
मर्हला र्हंसा १५६ समेत १ हिार ४७४ उिरुी आयोगमा दताि भएको देक्तखन्छ । उि उिरुीमध्ये 
काननुी सहायता ददने संस्थामा ४९३, आश्रय स्थलको व्यवस्था गने संस्थामा ९८, अन्य तनकायमा २८५ र 
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सहमतत भएर िाने २५९ समेत १ हिार १४४ र्वतभन्न माध्यमबाट कारबाही भएको र ३३० उिरुीमा 
कारबाही हनु बाँकी देक्तखएको छ । आयोगका पदातधकारी नभएका कारण यसरी परेका उिरुी फस्यौट र 
तामेलीसम्बन्धी तनणिय हनु सकेको देक्तखएन । 

5. आश्रय र परामशि - उिरुीकताि पीतडत मर्हला र प्रभार्वत बालबातलकाको संरक्षण प्रदान गने तसलतसलामा 
आश्रय स्थल, काननुी एवं मनोसामाक्तिक परामशि र बालबातलका संरक्षणको लातग र्वतभन्न ४ संस्थासँग दईु 
वषिको लातग  .१ करोड ९७ लाख ८४ हिारको सम्झौता भएकोमा यो वषिसम्म  .१ करोड ३९ लाख 
६७ हिार भिुानी भई १८५ पीतडत मर्हला र १२४ प्रभार्वत बालबातलकालाई आश्रय स्थल, ६२५ लाई 
कानूनी र ४०४ लाई मनोसामाक्तिक परामशि प्रदान गरेको देक्तखन्छ । 

 बे िू क्तस्थतत - आयोगमा यो वषि  .२ लाख ८३ हिार बे िू बाँकी रहेको छ । सोमध्ये  .५० हिार 
पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 
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महान्यायातिवक्ताको कायािलय 

 नेपालको संर्विानको िारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायातिवक्ता रहने र तनजको तनयकु्तक्त 
प्रिानमन्रीको तसफाररसमा राष्ट्रपततबाट हनेु व्यवस्था छ । संर्विानमा लेक्तखएदेक्तख बाहेक कुनै अदालत वा न्यार्यक 
अतिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तफि बाट मदु्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अक्तन्तम तनर्िय गने र नेपाल 
सरकारको तफि बाट चलाइने मदु्दाहरुको सन्दभिमा सम्बक्तन्ित अदालत वा न्यार्यक अतिकारी समक्ष अतभयोगपर वा 
र्फरादपर दताि गने, मदु्दाको बहस पैरवी प्रततरक्षा गने एवं नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका 
अतिकारीलाई काननुी राय प्रदान गने लगायतका काम, कतिव्य महान्यायातिवक्तामा तनर्हत रहेको र संघीय संसद 
वा त्यसको कुनै सतमततको बैठकमा उपक्तस्थत भई काननुी प्रश्नको सम्बन्िमा राय व्यक्त गने व्यवस्था छ । 
महान्यातिवक्ताले आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रततवेदन राष्ट्रपततसमक्ष पेस गने गरेको छ । 
महान्यायातिवक्ताको कायािलय र मातहत ९७ कायािलयमा १ हजार ५०४ कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - कयािलयको तनम्नानसुार रु.१ अबि १० करोड २१ लाखको लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छः 

(रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

97 1052५ 36 34 54 462 0 0 97 1102१ 

2. रर्नीततक योजना - सरकारवादी अतभयोजनलाई वस्तगुत र प्रभावकारी बनाउने, सरकारवादी मदु्दा र ररटको 
प्रततरक्षामा प्रभावकारी प्रतततनतित्व गने, सरकारी वर्कलको पेशालाई व्यावसार्यक बनाउने, 
महान्यायातिवक्ताको कायािलय र सरकारी वर्कल कायािलयहरुको संस्थागत सदृृढीकरर्को लक्ष्यसर्हत 
२०७३।७४ देक्तख दोस्रो पञ्चवषीय रर्नीततक योजना कायािन्वयनमा रहेको छ । उक्त योजना 
कायािन्वयनको लातग यो वषिको रु.९२ करोड ९० लाख २४ हजार बजेट अनमुान गररएकोमा कायिक्रम 
र पूूँजीगतसमेत रु.३५ करोड ८८ लाख ८० हजार अथाित अनमुानको ३८.६३ प्रततशतमार खचि भएको 
देक्तखन्छ । बजेट खचिको आिारमा रर्नीततक योजना कायािन्वयनको अवस्था न्यून देक्तखएकोले 
कायािन्वयनलाई थप तीब्रता ददनपुदिछ ।  

3. प्रोत्साहन भत्ता - कायािलयमा कायिरत कमिचारीको लातग अततररक्त समयमा काम गरेबापतको भत्ता 
उपलब्ि गराउने सम्बन्िी तनदेक्तशका, २०७५ को दफा ४ मा प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गदाि र्वद्यतुीय 
हाक्तजरी मेतसनमा उक्तललक्तखत अतभलेखलाई आिार मान्ने, र्वद्यतुीय हाक्तजरी मेतसन नभएको कायािलयमा मेतसन 
तत्काल जडान गने र जडान नभइन्जेल लगबकु तयार गरी अतभलेखाकन न गरी सो आिारमा प्रोत्साहन भत्ता 
ददनपुनेमा तनदेक्तशकामा उक्तललक्तखत व्यवस्था अनरुुप नगरी ४ क्तजलला सरकारी वर्कल कायािलयले रु.१० 
लाख ९ हजार प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरेको छ । प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गदाि तनदेक्तशकाको पालना 
गररनपुदिछ ।  

 बेरुजू क्तस्थतत - कायािलय र मातहतका समेत ३६ तनकायमा यो वषि रु.४ करोड ६१ लाख ९८ हजार बेरुजू 
रहेको छ । सोमध्ये रु.४ करोड ६ लाख ६७ हजार पेस्की रहेको छ । यससम्बन्िी र्ववरर् अनसूुची–१५ 
मा छ । 
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प्रधानमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

नेपाल सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोन्त्जम कार्ािलर्को कार्ि क्षेरमा मन्रालर्हरुको 
गठन, र्वघटन तथा संगठन संरचना हेरफेर, नेपाल सरकारको कार्िसम्पादन तनर्मावली, र्वतभन्न मन्रालर्को कार्िको 
रेखदेख, तनर्न्रण, तनरीक्षण, सपुररवेक्षण, समन्वर्, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन, मन्त्न्रपररषद्का तनणिर्को कार्ािन्वर्न तथा 
सोको अनगुमन, र्वधेर्क, अध्र्ादेश, तनर्म तथा आदेशको तजुिमा, स्वीकृतत, व्र्वस्थार्पका–संसदको अतधवेशन आव्हान 
र अन््र्, सशुासन तथा संघीर् ढााँचाको प्रशासन पनुसंरचना, सम्झौता वा सहमतत कार्ािन्वर्नको अनगुमन, र्वपद् 
व्र्वस्थापनको अद्यावतधक जानकारी, तनदेशनलगार्तका कार्ि रहेका छन ् । प्रधानमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को 
कार्ािलर् र मातहत सरकारी कार्ािलर् तथा संगठठत संस्थासमेत 187 तनकार्बाट कार्िसम्पादन गरी सेवा प्रवाह 
भइरहेको छ । 

1. सरकारी कार्ािलर् -  कार्ािलर्  र मातहतका १७९ तनकार्को तनम्नानसुार रु.९४ अबि १६ करोड ४५ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् जम्मा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

17९ 863336 110 1982 125 35874 7 40453 17९ 941645 

र्स कार्ािलर्मा र्वतनर्ोजन भई र्वतभन्न ६ तनकार्मा तनकासा गएको रु.५ अबि ७९ करोड १६ 
लाख घटाई अन्र् मन्रालर्मा र्वतनर्ोजन भई र्स कार्ािलर्बाट भएको खचि रु.४ करोड ६० लाख 
र्वतनर्ोजन रकममा समावेश छ । 

2. संगठठत संस्था र अन्र् संस्था - र्ो वषि ८ संगठठत संस्था तथा सतमततको रु.५८ करोड ६२ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. तनणिर् कार्ािन्वर्न - नेपाल सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ ले नेपाल सरकार मन्त्न्रपररषद्का 
तनणिर्को कार्ािन्वर्न र अनगुमन गने न्त्जम्मेवारी प्रधानमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर्लाई तोर्कएको 
छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७५।७६ मा मन्त्न्रपररषद्का ६९ बैठक बसी १ हजार ८८५ तथा 
मन्त्न्रपररषद् सतमततका ८१ बैठक बसी २२० तनणिर् भएको देन्त्खन्छ । तनणिर् कार्ािन्वर्नको प्र्र्क्ष वा 
अनलाइन अनगुमन गनि सफ्टवेर्रको व्र्वस्था रहे पतन तनणिर् कार्ािन्वर्नको अनगुमन गरी प्रततवेदन 
तर्ार गररनपुदिछ ।   

4. सूचना प्रकाशन - राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपततको पाररश्रतमक तथा सरु्वधासम्बन्धी ऐन, २०७४ र मन्रीहरुको 
पाररश्रतमक र सरु्वधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा मन्त्न्रपररषद्को तनणिर् अनरुुप प्रदान भएका सेवा 
सरु्वधाहरुको सम्बन्धमा नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुिपने काननुी व्र्वस्था रहेको छ । मन्त्न्रपररषद्ले 
राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपतत कार्ािलर्का र्वज्ञको पाररश्रतमक तथा सरु्वधा एवं मन्रीहरुको घरभाडा, तनजी 
सन्त्चवालर्को व्र्वस्था, मसलन्द तथा अतततथ स्कार खचि, अङ्गरक्षक र गाडिको सरु्वधा सम्बन्धमा 
मन्त्न्रपररषद्ले गरेको तनणिर्को सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुिपदिछ ।  

5. सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग - कार्ािलर्ले मन्त्न्रपररषद्का तनणिर् कार्ािन्वर्नका लातग मन्त्न्रपररषद्को तनणिर् 
कार्ािन्वर्न अनगुमन प्रणाली (सी.डी.आई.एम.एस.), क्र्ातबनेट अटोमेशन तसस्टम, हेलो सरकार, एक्सन 
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रुम, र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (एफ.एम.आई.एस.) र कम््र्टुरमा आधाररत लेखा प्रणाली 
(सी.ए.एस.) लगार्तका सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाएको छ ।  

रार्ष्ट्रर् सतकि ता केन्र 

6. उजरुी तथा फस्र्ौट - केन्रमा प्राप्त उजरुीहरु छानतबन गरी समर्मै फस्र्ौट गनुिपदिछ । केन्रले गत 
वषिको न्त्जम्मेवारी र र्ो वषि दताि भएको समेत १ हजार ८७१ उजरुी मध्रे् १ हजार ४११ फस्र्ौट गरी 
४६० न्त्जम्मेवारी सारेको छ । र्स्ता उजरुीहरूमा साविजतनक जग्गा अततक्रमण र आतथिक अतनर्तमतका 
उजरुीहरु बढी मारामा रहेका छन ्। र्सरी पनि आएका उजरुीका सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन सम्बन्त्न्धत 
तनकार्बाट जवाफ प्राप्त एवं अनगुमन गरी सधुारको लातग लेखी पठाउने गरे तापतन सधुार भए नभएको 
सम्बन्धमा अतभलेख राखी अनगुमन गरेको छैन ।   

7. प्रार्वतधक परीक्षण - केन्रले र्स वषि रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजनालगार्त १०७ साविजतनक तनमािणका 
आर्ोजनाको प्रार्वतधक परीक्षण गरी प्रततवेदन पेस गरेको छ । प्रततवेदनमा आर्ोजनाहरुले गणुस्तर 
सतुनन्त्ित गने कार्िर्ोजना तर्ार नगरेको, कार्िबोझ र रकमको आधारमा ठेक्का अवतध तनधािरण नगरेको, 
जग्गा अतधग्रहण नहुाँदै आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको, माइलस्टोन तनधािरण नगरी म्र्ाद थप गने गरेको 
लगार्तका ४८५ व्र्होरासर्हतको प्रततवेदन जारी गरेको देन्त्खन्छ । परीक्षणको क्रममा भौततक पूवािधार 
तथा र्ातार्ात, शहरी र्वकास, ऊजाि, जलस्रोत तथा तसाँचाइलगार्त ७ मन्रालर्अन्तगितका आर्ोजनाहरुले 
गणुस्तर आश्वस्तता र्ोजना स्वीकृत गरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न नगरेको, कार्िबोझ एवं रकमको आधारमा 
ठेक्का अवतध तनधािरण नभएको, समर्मै म्र्ाद थप नभएको, वातावरणीर् अध्र्र्न र्वना आर्ोजनाहरु 
कार्ािन्वर्नमा गएको लगार्तका व्र्होरा उल्लेख गरी सधुारका लातग प्रततवेदन आर्ोजनामा पठाएको 
देन्त्खन्छ । आर्ोजनाको ड्रइङ्ग, तडजाइजन र स्पेतसर्फकेसन एवं तनमािण संरचनाहरुमा भएका प्रार्वतधक कमी 
कमजोरी प्रततवेदनमा उल्लेख नहुाँदा प्रार्वतधक परीक्षण प्रर्क्रर्ागत र्वषर्मा मार केन्त्न्रत भएको देन्त्खन्छ ।  

साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर् 

8. कार्िसम्पादन - साविजतनक तनकार्बाट हनेु खररद कार्िको अनगुमन, तनर्मन र साविजतनक खररद 
प्रणालीलाई व्र्वन्त्स्थत गनि स्थापना भएको र्स कार्ािलर्ले मखु्र् रुपमा खररदसम्बन्धी नीतत र काननुमा 
सधुार गनि तसफाररस गने बोलपरसम्बन्धी नमूना कागजात, तनदेन्त्शका, कार्िर्वतध र प्रार्वतधक मागिदशिन 
तर्ार गने, खररद प्रर्क्रर्ाको अनगुमन गने, र्वद्यतुीर् खररद प्रणाली सञ्चालन गने, खररदसम्बन्धी परामशि 
उपलब्ध गराउने, खररद ऐन तनर्मर्वपरीत कार्ि गने बोलपरदातालाई कालोसूचीमा राख्न,े साविजतनक खररद 
सम्बन्धी गनुासाहरुको सनुवुाई गरी सधुारका लातग लेखी पठाउने, खररद कार्िमा संलग्न कमिचारी र 
बोलपरदातालाई प्रन्त्शक्षणको व्र्वस्था गने लगार्तका कार्ि गदै आएको छ । कार्ािलर्ले उजरुीको 
आधारमा ११ समेत २१ साविजतनक तनकार्को अनगुमन गरी खररद काननुको पररपालना नभएको व्र्होरा 
वार्षिक प्रततवेदनमा समावेश गरेको छ । सधुार गनुिपने भनी प्रततवेदनमाफि त ठदइएका सझुाव कार्िन्वर्न 
भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपदिछ ।   

खररद प्रर्क्रर्ालाई सरल, सहज, प्रर्वतध र र्वकासमैरी बनाई पूाँजीगत  खचि बढाउन र्वद्यमान 
काननुी प्रर्क्रर्ाको पालना गराउन, साविजतनक तनकार्हरुलाई नमूना बोलपरसम्बन्धी कागजात प्रर्ोग गनि, 
खररद सम्झौताको कार्ािन्वर्नमा ध्र्ान ठदन, कार्ािलर्को संस्थागत क्षमताको अतभवरृ्ि गनि, सरोकारवाला 
तनकार्हरुसाँगको समन्वर् तमलाउन, खररद कार्िमा संलग्न जनशन्त्िलाई पर्ािप्त तातलमको व्र्वस्था गनि, 
साविजतनक खररद कार्िको लातग तनजामतत सेवामा बेग्लै सेवा समूहको व्र्वस्था गने लगार्तका कार्ि 
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प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी साविजतनक खररद प्रर्क्रर्ामा प्रततस्पधाि र स्वच्छताको प्रवििन गरी 
अतधकतम प्रततफल हातसल गनि कार्ािलर् थप र्क्रर्ाशील हनुपुने देन्त्खन्छ ।  

9. खररद काननुको पररपालना - साविजतनक खररदसम्बन्धी कार्िर्वतध, प्रर्क्रर्ा तथा तनणिर्लाई अझ बढी खलुा, 
पारदशी, वस्ततुनष्ठ र र्वश्वसनीर् बनाउने तथा साविजतनक खररद प्रर्क्रर्ामा प्रततस्पधाि, स्वच्छता, इमान्दाररता, 
जवाफदेर्हता र र्वश्वसनीर्ता प्रवििन गने उदे्दश्र्ले खररद काननु जारी भएको छ । कार्ािलर्को वार्षिक 
प्रततवेदन, २०७६ मा र्वतभन्न साविजतनक तनकार्को समग्र खररद प्रर्क्रर्ाको अनगुमन गदाि खररद इकाई 
सम्बन्धी अवधारणा कार्ािन्वर्न हनु नसकेको, बोलपर सम्बन्धी कागजातको तर्ारीमा पर्ािप्त मारामा ध्र्ान 
नठदएको, र्ोजनाबि र रणनीततमा आधाररत खररद पिततको स्थापना हनु नसकेको, प्रततस्पधािलाई सीतमत 
गनेगरी स्लाईतसङ्ग, ्र्ाकेन्त्जङ्ग र स्पेतसर्फकेसन तर्ार गने प्रवनृ्त्त्त बढ्दै गएको, तमलेमतो न्रू्नीकरणमा 
अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध हातसल हनु नसकेको, र्वशेष पररन्त्स्थतत तसजिना नभएको अवस्थामा समेत र्वशेष 
पररन्त्स्थतत भन्दै खररद कार्ि गरेको, लागत अनमुान भरपदो र र्वश्वसनीर् रुपमा तर्ार नगरेको, खररदमा 
संलग्न कमिचारीहरुमा साविजतनक खररदसम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमताको कमी रहेको, खररद सम्झौताको 
कार्ािन्वर्न पक्ष कमजोर देन्त्खएको लगार्तका व्र्होरा उल्लेख भएबाट खररद काननुको पररपालनामा 
समस्र्ा रहेको देन्त्खन्छ । काननुी व्र्वस्थाको पूणि पालनाको लातग कार्ािलर्ले अनगुमनको दार्रा 
बढाउनपुने, पर्ािप्त तातलमको व्र्वस्था गनुिपने, काननुमा रहेको ठिर्वधा र जर्टलतामा सधुार गनुिपदिछ ।  

10. तनर्मावली संशोधन - खररद काननुलाई समर्ानकूुल बनाउन साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा 
२०७६।१।३० देन्त्ख २०७६।९।४ सम्म चार पटक संशोधन भएको र चारै पटक तनर्म १२० मा 
रहेको म्र्ाद थप सम्बन्धी व्र्वस्थामा संशोधन भएको छ । संशोधन पूवि र्वभागीर् प्रमखुलाई असीतमत 
अतधकार रहेकोमा २०७६।१।३० मा सम्झौताको 25 प्रततशतसम्म र्वभागीर् प्रमखुले र सोभन्दा बढी 
शरुु सम्झौताको पचास प्रततशतभन्दा नबढ्ने गरी सन्त्चवले म्र्ाद थप गनि सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । 
छैटौँ संशोधन भएको एक मर्हना नतब्दै २०७६।२।२३ मा भएको सातौं संशोधनले शरुु सम्झौताको 
25 प्रततशत म्र्ाद थप भई कार्ि सम्पन्न नभएका सम्झौताको हकमा मन्रालर्को सन्त्चवले बढीमा एक 
वषि म्र्ाद थप गनिसक्ने व्र्वस्था गरेको देन्त्खन्छ । र्सैगरी २०७६।४।१६ मा भएको आठौं संशोधनले 
२०७६ साल जेष्ठ २३ अन्त्घ खररद सम्झौता भई कार्ि सम्पन्न हनु नसक  मन्रालर् वा तनकार्का र्वन्त्शट 
शे्रणीका अतधकारीले एक वषि म्र्ाद थप गरेको अवतधमा समेत कार्िसम्पन्न नभएमा कार्ि सम्पादन जमानत 
वा धरौटी जफत गररने र ्र्सरी काम सम्पन्न नभएका कारण हनु गएको हातन नोक्सानीसमेत असलु 
उपर गरी कालो सूचीमा राख्न कारबाही गररने व्र्वस्था गरेको देन्त्खन्छ । पनुः २०७६।९।१४ मा नवौं 
संशोधन गरी आठौँ संशोधनको आधारमा गरेको म्र्ाद थपको अवतधमा समेत र्वशेष पररन्त्स्थतत वा अन्र् 
मनातसब कारणले सम्झौताबमोन्त्जमको काम सम्पन्न हनु नसकेमा साविजतनक तनकार्लाई थप आतथिक भार 
नपने गरी नेपाल सरकार, मन्त्न्रपररषद्ले आवश्र्क म्र्ाद थप गनिसक्ने व्र्वस्था गरेको देन्त्खन्छ । र्सरी 
छोटो समर्मै एउटै प्रावधानमा पटक पटक संशोधन गरेको देन्त्खाँदा पर्ािप्त अध्र्र्न र्वना काननु संशोधन 
हनेु गरेको देन्त्खन्छ ।   

11. बोलपरसम्बन्धी कागजात - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ बमोन्त्जम साविजतनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्ले र्वतभन्न खररद र्वतधसाँग सम्बन्त्न्धत बोलपरसम्बन्धी कागजात तर्ार गरेको भए तापतन तडजाइन 
एण्ड तबल्ट, इन्त्न्जतनर्ररङ–प्रोक्र्ोरमेन्ट –कन्स्रक्सन, फे्रमवकि  एग्रीमेन्ट, क्र्ाटलग सर्पङ्गसम्बन्धी कागजातको 
नमूना तर्ार नगरेका कारण उन्त्ल्लन्त्खत र्वतधहरु प्रभावकारी रुपमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नसर्कएको सम्बन्धमा 
कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ । बोलपरसम्बन्धी कागजात तर्ार भएका र्वतधहरुमा समेत नमूना 
कागजातको पूणि प्रर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपदिछ ।  
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12. कालोसूची - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४१(१४) बमोन्त्जम कालोसूचीमा राख्न 
अनरुोध भएको ६ मर्हनातभर तनणिर् गनुिपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स वषि साविजतनक खररदसम्बन्धी 
काननुी प्रावधान तथा खररद सम्झौता र्वपरीत काम गने, समर्मा तोर्कएबमोन्त्जमको कार्ि सम्पन्न नगने, 
काममा लापरवाही तथा अटेरी गरी न्त्जम्मेवारी नतलने, लामो समर्सम्म काम नगने, तोर्कएबमोन्त्जमको 
गणुस्तरीर् काम नगने र्वतभन्न ५० तनमािण व्र्वसार्ी, आपूततिकताि तथा बोलपरदाताको फमि तथा 
कम्पनीहरुलाई तनन्त्ित अवतध सम्मका लातग साविजतनक खररद कार्िमा भाग तलन नपाउने गरी 
कालोसूचीमा राख्  ने तनणिर् गदाि १९ फमिको तनणिर्मा ६ मर्हनाभन्दा बढी समर् लगाएको छ । काननुले 
तोकेको अवतधतभर तनणिर् गनुिपदिछ ।  

13. ई-जीपीको स्तरोन्नतत - कार्ािलर्ले साविजतनक खररद प्रर्क्रर्ालाई प्रततस्पधी, पारदशी, वस्ततुनष्ठ र र्वश्वसनीर् 
बनाउने उदे्दश्र्ले र्वद्यतुीर् सरकारी खररद प्रणाली (ई-जीपी) को र्वकास गरी र्ो वषि परामशि सेवा, 
मालसामान आपूतति, तनमािण र र्प्रक्वातलर्फकेसन सम्बन्धी २८ हजार ६३५ बोलपर र्वद्यतुीर् खररद 
प्रणालीबाट कार्ािन्वर्न गरेको छ । ई-जीपीको स्तरोन्नतत गनिको लातग र्ो वषि रु.५० लाख बजेट 
व्र्वस्था भएकोमा उि कार्ि भएको पाइएन ।  

सम्पन्त्त्त शिुीकरण अनसुन्धान र्वभाग 

14. कार्िसम्पादन - र्वभागले सम्पन्त्त्त शिुीकरण सम्बन्धमा पनि आएका उजरुीहरुमा अनसुन्धान गरी अदालतमा 
मदु्दा दार्र गने गरेको छ । र्स वषि र्वगतको न्त्जम्मेवारीसर्हत १ हजार ३८४ उजरुीमध्रे् २५ मार 
फस्र्ौट गरी १ हजार ३५९ आगामी वषिलाई न्त्जम्मेवारी सारेको छ । फस्र्ौट उजरुीमध्रे् ९ को र्वस्ततृ 
छानतबन गरी र्वशेष अदालतमा मदु्दा दार्र गरेको देन्त्खन्छ । उजरुी छानतबन र कारबाहीमा प्रभावकाररता 
ल्र्ाउनपुदिछ ।  

15. तसफाररस कार्ािन्वर्न - अवैध धन्दाबाट आन्त्जित सम्पन्त्त्त तथा साधनहरुलाई प्रर्क्रर्ागत ढङ्गबाट शिु 
बनाउने र्क्रर्ाकलापलाई रोकथाम गनि सन ्१९८९ मा गठन भएको र्वत्तीर् कारबाही कार्िदलले गरेको 
तसफाररसहरु कार्ािन्वर्न गनुि सदस्र् राष्ट्रको हैतसर्तले नेपालको दार्र््व रहेको छ । सम्पन्त्त्त शिुीकरण 
तथा आतङ्ककारी र्क्रर्ाकलापमा र्वत्तीर् लगानी तनवारणसम्बन्धी रार्ष्ट्रर् रणनीतत तथा कार्िर्ोजना २०७६-
२०८१ कार्ािन्वर्नमा रहेको छ । र्सैगरी रार्ष्ट्रर् समन्वर् सतमतत, रार्ष्ट्रर् पनुरावलोकन पररषद् 
लगार्तका संरचनाबाट भएको नीततगत तनणिर्हरुको कार्ािन्वर्न र न्त्जम्मेवार तनकार्हरुले सम्पन्त्त्त 
शिुीकरणको व्र्वस्था पररपालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपदिछ । तनर्मकारी तनकार्हरु, 
सूचक संस्थाहरु, अनसुन्धानकारी तनकार्हरुमा कार्िरत जनशन्त्िको क्षमता र्वकासमा थप ध्र्ान ठदई सन ्
२०२०/२१ मा हनेु पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनमा सकारा्मक नततजा हातसल गनि प्रर्त्न गनुिपदिछ ।  

राजस्व अनसुन्धान र्वभाग 

16. कार्िसम्पादन - राजस्व चहुावट (अनसुन्धान तथा तनर्न्रण) ऐन, २०५२ अनसुार राजस्व चहुावटसम्बन्धी 
उजरुी एवं सूचनाहरुको अनसुन्धान तहर्ककात गरी मदु्दा दार्र गने वा सम्बन्त्न्धत तनकार्लाई लेखी पठाई 
कारबाही टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था रहेको छ । र्ो वषि गत वषिको न्त्जम्मेवारी समेत ३१२ उजरुी फस्र्ौट 
गनुिपने मध्रे् ६५ फस्र्ौट भई २४७ बााँक  रहेको देन्त्खन्छ । प्राप्त उजरुी समर्मै अनसुन्धान गरी टुङ्गो 
लगाउनपुदिछ । साथै मलुकुमा राजस्व चहुावट तथा आतथिक अपराधका घटना वरृ्ि भइरहेको सन्दभिमा 
र्वभागबाट भएका प्रर्ासलाई थप प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 
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रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण प्रातधकरण  

भकूम्पबाट भएको क्षततको पनुतनिमािणका लातग आवश्र्क नीतत तजुिमा गने, बजेट तथा कार्िक्रम स्वीकृत 
एवं कार्ािन्वर्न गने उदे्दश्र्का साथ २०७२ पौषमा प्रातधकरणको स्थापना भएको हो । भकूम्पबाट अतत प्रभार्वत 
१४ र कम प्रभार्वत १७ समेत ३१ न्त्जल्ला र्सको कार्िक्षेर रहेको छ । पनुतनिमािण कार्िका लातग २०७५ मा 
गरेको मध्र्ावतध समीक्षाबाट रु.६ खवि ३० अबि लागत लाग्ने संशोतधत अनमुान गरेको छ । र्ो वषि रु.८९ अबि 
५७ करोड ६३ लाख खचि गरेको समेत रु.२ खबि ७६ अबि ५० करोड २२ लाख खचि भएको छ ।  

17. लेखापरीक्षण - आतथिक कार्िर्वतध ऐनअनसुार प्र्रे्क कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आतथिक कारोबारको 
लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार र्ो वषि ७ र्क्रर्ाकलापका 
लातग अमेररक  डलर ७५ लाख १५ हजार (रु.१०९.९६ ले हनेु रु.८२ करोड ६३ लाख) प्रार्वतधक 
सहर्ोग प्राप्त हनेु उल्लेख भएकोमा प्राप्त सहार्ताको र्वत्तीर् र्ववरण, भौततक प्रगतत र खचिको से्रस्ता पेस 
गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन । आतथिक कार्िर्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र््व ऐन, २०७६ को दफा 
३५ अनसुार लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

18. अद्यावतधक प्रगतत - भकूम्पबाट भएको क्षततको संरचनाहरु ५ वषितभर पनुतनिमािण गने गरी  प्रातधकरण 
स्थापना भएकोमा ८० प्रततशत समर् तबततसक्दा पनुतनमािण सम्बन्धी प्रगतत तनम्नानसुार रहेको देन्त्खन्छ:  

तस.नं. र्ववरण इकाई 

पनुतनिमािण गनुिपने 
संख्र्ा 

र्ो वषिसम्म तनमािण 
सम्पन्न संख्र्ा* 

सम्पन्न 
प्रततशत 

1 तनजी आवास संख्र्ा 826558 456272 55.20 

2 तनजी आवास प्रबलीकरण संख्र्ा 71433 45 0.063 

3 स्वास््र् संस्था संख्र्ा 1197 665 55.55 

4 सामदुार्र्क र्वद्यालर् संख्र्ा 7553 5384 71.28 

5 परुातान्त््वक तथा सााँस्कृततक सम्पदा संख्र्ा 753 380 50.46 

6 सरकारी भवन संख्र्ा 483 303 73.01 

7 सरुक्षा तनकार्का भवन संख्र्ा 383 183 47.78 

8 खानेपानी आर्ोजना संख्र्ा 3212 791 24.63 

9 रणनीततक सडक र्क.तम. 140 83 59.28 

10 न्त्जल्लास्तरीर् सडक र्क.तम. 1020 380 37.25 

11 र्वश्वर्वद्यालर् एवं कलेज भवन संख्र्ा 69 10 14.49 

*रष्ट्वव्र्ः गत वषिको प्रततवेदनमा सम्झौता भएका संख्र्ाको आधारमा र्वश्लषेण गरेकोमा र्ो वषि तनमािण 
सम्पन्न भएको संख्र्ाको आधारमा र्वश्लषेण गरेका कारण संख्र्ा्मक र्हसाब फरक पनि गएको छ ।  

 प्रातधकरणले र्वनाशकारी भकूम्पबाट क्षततग्रस्त संरचनाहरुको पनुतनिमािण कार्ि सम्पन्न गनि 
सम्बन्त्न्धत तनकार्हरुलाई थप न्त्जम्मेवार र जवाफदेही तलु्र्ाउाँदै सरोकारवाला पक्षको सहभातगता बढाई 
कार्िर्वतधमा सरलीकरण, कार्ािन्वर्न क्षमतामा अतभवरृ्ि एवं तनकार्गत समन्वर्मा वरृ्ि गनुिपदिछ । 

19. तनजी आवास पनुतनिमािण - भकूम्पबाट प्रभार्वत तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्वतरण कार्िर्वतध, २०७३ 
मा तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान प्राप्त गनि लाभग्राहीमा नाम समावेश गरी सम्झौता भएपतछ पर्हलो 
र्कस्ता रु.५० हजार, न्त््लन्थ तहसम्म तनमािण सम्पन्न भएपतछ दोस्रो र्कस्ता रु.१ लाख ५० हजार र छाना 
छाउन ु अन्त्घसम्मको तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको प्रार्वतधकबाट प्रमाणीकरण भएपतछ तेस्रो र्कस्ता रु.१ 
लाख पाउने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले र्ो वषिसम्म भकूम्प प्रभार्वत भनी पर्हचान गरेका ८ लाख २६ 
हजार ५५८ लाभग्राही मध्रे् ७ लाख ६८ हजार ४६९ साँग अनदुान सम्झौता गरेको छ । सम्झौता 
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गरेका मध्रे् 7 लाख ६३ हजार ७५५ लाई पर्हलो,  ५ लाख ९१ हजार ४३८ लाई दोस्रो र्कस्ता रु.४ 
लाख ५६ हजार २७२ लाई अन्त्न्तम र्कस्ता बापत र्ो वषिसम्म रु.१ खबि ८७ अबि ७७ करोड अनदुान 
भिुानी ठदएको देन्त्खन्छ ।  

पर्हलो र्कस्ता तलई दोस्रो र्कस्ता नतलने १ लाख ७२ हजार ३१७ लाभग्राहीले पर्हलो र्कस्ता 
तलएको रु.८ अबि ६१ करोड ५८ लाख ५० हजार तथा दोस्रो र्कस्ता तलई अन्त्न्तम र्कस्ता नतलने १ 
लाख ३५ हजार १६६ लाभग्राहीले तलएको रु.२७ अबि ३ करोड ३२ लाखका सम्बन्धमा अनदुान रकम 
तोर्कएको कार्िमा खचि भए नभएको छानतबन गरी अनदुान सदपुर्ोगको सतुनन्त्ित गनुिपदिछ । पर्हचान 
भएकामध्रे् अनदुान सम्झौता नगने ५८ हजार ८९ तथा सम्झौता गरी पर्हलो र्कस्ता नतलने ४ हजार 
७१४ लाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउनपुदिछ । अनदुान उपर्ोग गरी तनमािण भएका घरहरुमध्रे् कततपर् 
लाभग्राहीले तनजी आवासको रुपमा प्रर्ोग नगरी गाईवस्त,ु घााँस दाउरा, अन्नपात राख्नमा प्रर्ोग गरेको 
देन्त्खएकोले अनदुानबाट तनतमित भवनको सम्झौताअनसुार प्रर्ोग हनेु अवस्था देन्त्खएन ।  

20. तनजी आवास प्रबलीकरण -  भकूम्पबाट प्रभार्वत तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्वतरण कार्िर्वतध, 
२०७३ मा तनजी आवास प्रबलीकरण अनदुान प्राप्त गनि लाभग्राहीमा नाम समावेश गरी सम्झौता भएपतछ 
पर्हलो र अन्त्न्तम र्कस्ता बापत रु.५० हजारका दरले रु.१ लाख अनदुान पाउने व्र्वस्था छ । 
गतवषिसम्म ५२ हजार ५४ लाभग्राही पर्हचान भएकोमा र्ो वषि १९ हजार ३७९ समेत ७१ हजार 
४३३ लाभग्राही पर्हचान गरेको देन्त्खन्छ । पर्हचान भएका मध्रे् र्स वषिसम्म २२ हजार २५० साँग 
सम्झौता भई २१ हजार ८०० लाई पर्हलो र्कस्ता बापत रु.१ अबि ९ करोड र ४५ लाई दोस्रो र्कस्ता 
बापत रु.२२ लाख ५० हजारसमेत रु.१ अबि ९ करोड २२ लाख ५० हजार अनदुान भिुानी भएको 
देन्त्खन्छ । पर्हलो र्कस्ता तलनेको तलुनामा तनकै कम लाभग्राहीले मार दोस्रो र्कस्ता प्राप्त गरेको कारण 
पर्हलो र्कस्ता रकमबाट तोर्कएबमोन्त्जम कार्ि भए नभएकोको सम्बन्धमा अनगुमन गरी तोर्कएको कार्ि 
नगनेको अनदुान र्फताि तलनेतफि  कार्िबाही चलाउनपुने देन्त्खन्छ ।  

21. जोन्त्खमर्िु बस्ती - जोन्त्खमर्िु बस्ती स्थानान्तरण तथा पनुस्थािपनासम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७३ मा 
भौगतभिक अध्र्र्न प्रततवेदनको आधारमा बस्ती एवं बस्तीका घरपररवारलाई वगीकरण गरी अनदुान 
उपलब्ध गराउने व्र्वस्था रहेको छ । प्रातधकरणले अध्र्र्न गरेका १ हजार ६० बस्तीमध्रे् ५९१ 
असरुन्त्क्षत रहेको उल्लेख छ । असरुन्त्क्षत बस्तीमा रहेका ४ हजार ८२९ लाभग्राहीमध्रे् २ हजार १८९ 
ले रु. २ लाखका दरले अनदुान तलई अन्र् स्थानमा जग्गा खररद गरेको र ६२९ लाभग्राहीलाई 
साविजतनक जग्गा उपलब्ध गराएको भए तापतन २ हजार ११ लाभग्राहीले अनदुानको लातग अनरुोध गरेको 
देन्त्खएन । 

22. एक कृत बस्ती -  भकूम्पबाट प्रभार्वत एक कृत बस्ती पनुतनिमािणका लातग १०० प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा 
४५ को प्रारन्त्म्भक र २२ को र्वस्ततृ र्ोजना स्वीकृत भई ९ एक कृत बस्तीको पनुतनिमािण सम्पन्न भएको 
छ । ्र्स्तै भौगतभिक अध्र्र्नबाट ३१३ बस्तीको संरक्षण गनुिपने देन्त्खएकोमा संरक्षण कार्ि अगातड 
बढेको पाइएन । 

23. गैरसरकारी संस्था - पनुतनिमािण र पनुस्थािपनाको लातग गैरसरकारी संस्था पररचालनसम्बन्धी कार्िर्वतध, 
२०७२ मा संस्थाले भकूम्प प्रभार्वत क्षेरमा पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना कार्िक्रम सञ्चालन गनि सक्ने 
व्र्वस्था रहेको छ । प्रातधकरणबाट २३८ संस्थाले रु. ५७ अबि ७५ करोड ३५ लाख लागतका ३०० 
पररर्ोजना सञ्चालन गनि अनमुतत तलएकोमा र्ो वषिसम्म रु.४२ अबि १४ करोड २८ लाख खचि गरेको 
उल्लेख छ । स्वदेशी वा र्वदेशी साझेदार संस्थाको सहर्ोगमा तनजी आवास पनुतनिमािण एवं प्रबलीकरण 
गनि समावेश भएका लाभग्राहीले आवास अनदुान नपाउने भए पतन पनुतनिमािण गने आवासमध्रे् साझेदार 
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संस्था एवं प्रातधकरणले पनुतनिमािण गने कार्िको स्पट कार्िर्वभाजन नगरेकाले पनुतनिमािण कार्िमा दोहोरोपन 
भए नभएको सम्बन्धमा र्र्कन गने आधार भएन ।   

24. र्वद्यालर् पनुतनिमािण - भकूम्पबाट क्षतत भएका ७ हजार ५५३ साविजतनक र्वद्यालर्को पनुतनिमािण कार्िको 
लातग र्ो वषिसम्म रु.३६ अबि ७५ करोड १४ हजार खचि भई ५ हजार ३८४ र्वद्यालर्को पनुतनिमािण 
सम्पन्न भएको र १ हजार ५७७  र्वद्यालर् तनमािणाधीन अवस्थामा रहेको देन्त्खन्छ । र्सैगरी 
पनुतनिमािणको लातग २१० र्वद्यालर् छनौट भएको एवं ३८२ र्वद्यालर्को पनुतनिमािण प्रर्क्रर्ा शरुु हनु 
बााँक  रहेको देन्त्खन्छ । प्रभार्वत न्त्जल्लाका ७० र्वद्यालर्को पनुतनिमािण कार्ि भारत सरकारको 
सहार्ताबाट गने उल्लेख भएकोमा भारत सरकारबाट आर्ोजना व्र्वस्थापन परामिशदाता तनर्िु नभएकाले 
काम शरुु भएको छैन । चीन सरकारले तनमािण गने उल्लेख भएका ७ र्वद्यालर्मध्रे् दरबार हाइस्कूलको 
पनुतनिमािण कार्ि सम्पन्न भएको र अन्र् ६ र्वद्यालर्को संभाव्र्ता अध्र्र्न सम्पन्न भए तापतन र्वस्ततृ 
तडजाइन नभएकाले काम शरुु हनु सकेको छैन । सम्झौता अनसुार पनुतनिमािणको कार्ि सम्पन्न गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

25. र्वद्यालर् भवन तनमािण -  र्वद्यालर् भौततक सरु्वधा र्वस्तारका लातग चारकोठे र दईु कोठे र्वद्यालर् भवन 
तनमािण, र्वद्यालर् भवन ममित सधुार, शौचालर् तनमािणलगार्तका कार्ि गने गरी न्त्जल्ला आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न इकाई, काठमाडौँ, नवुाकोट, सोलखुमु्बसुमेत १५ कार्ािलर्ले १ हजार २९३ र्वद्यार्ललाई 
प्रदान गरेको रु.१ अबि १४ करोड १४ लाख र न्त्जल्ला आर्ोजना कार्ािलर्, धनकुटा, भोजपरु, पाल्पासमेत 
१० कार्ािलर्ले ६५८ र्वद्यालर्लाई प्रदान गरेको रु.४२ करोड ११ लाखसमेत १ हजार ९५१ 
र्वद्यालर्हरुलाई रु.१ अबि ५९ करोड ३५ लाख पेस्क  प्रदान गरेकोमा तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको छैन । 
समर्मै तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

26. अधरुा कार्ि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ मा खररद सम्झौताबमोन्त्जमको तनमािण कार्ि सम्झौतामा 
तोर्कएको अवतधतभरै सम्पन्न गनुिपने व्र्वस्था छ । केन्रीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई, काठमाडौँ, 
धाठदङ, नवुाकोट लगार्त ६ कार्ािलर्ले सम्झौतामा तोकेबमोन्त्जमका र्वद्यालर्हरुको पनुतनिमािण गने गरी 
२७ तनमािण व्र्वसार्ीसाँग रु. ६३ करोड ४८ लाख १२ हजारको सम्झौता गरी र्ो वषिसम्म रु.४० 
करोड ३३ लाख ४६ हजार भिुानी ठदएकोमा सम्झौता अवतध समाप्त हदुााँसम्म तनमािण कार्ि सम्पन्न 
भएका छैनन ्। 

27. मूल्र् अतभवरृ्िकर -  मूल्र् अतभवरृ्ि कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ बमोन्त्जम सरकारी तनकार्ले वा 
ठेक्का वा करारअन्तगित आपूतति हनेु वस्त ु वा सेवाबापतको रकम सम्बन्त्न्धत ठेकेदार वा आपूततिकतािलाई 
भिुानी गदाि तनजलाई भिुानी गने कर रकमको ५० प्रततशतले हनु आउने रकम राजस्व दान्त्खला गरी 
बााँक  रकममार भिुानी गनुिपने व्र्वस्था छ । न्त्जल्ला आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई रामेछाप, ओखलढुङ्गा, 
न्त्जल्ला आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई तसन्धलुीले ५० प्रततशतले हनेु रु.५४ लाख २३ हजार कट्टा नगरी 
पूरै भिुानी गरेको छ । र्सरी भिुानी गरेको रकम सम्बन्त्न्धत शीषिकमा दान्त्खला भएको सतुनन्त्ितता 
गनुिपदिछ । 

28. गाडी भाडा -  साविजतनक लेखा सतमततले २०६९।१।१५ मा कुनै पतन तनमािणसम्बन्धी कार्ि सम्झौता 
गदाि बी.ओ.क्रू्.मा तनमािण कार्िसाँग असम्बन्त्न्धत गाडी भाडालगार्तका आइटम समावेश गनि नहनेु तनदेशन 
ठदएकोमा आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई दोलखा, काभ्रपेलाञ्चोक, रामेछाप, तसन्धलुी र न्त्जल्ला आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न इकाई काठमाडौँले तनमािण कार्िको बी.ओ.क्रू् मा सवारीसाधन भाडा समावेश गरी र्ो वषि 
रु.१ करोड ४७ हजार खचि लेखेका छन ्। साविजतनक लेखा सतमततको तनणिर्को कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  



प्रधानमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 34 

29. जग्गाधनी पजुाि - न्त्जल्ला आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई सोलखुमु्बलेु एक सडक आर्ोजनाअन्तगित र्वतभन्न 
४० जग्गाधनीलाई रु.५५ लाख ३ हजार मआुव्जा र्वतरण गरेकोमा मालपोत कार्ािलर्बाट दान्त्खला 
खारेज गरी आर्ोजनाको नाममा जग्गाधनी पजुाि प्राप्त गरेको छैन । 

30. जमानतको म्र्ाद - केन्रीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई, ओखलढुङ्गाले ओखलढुङ्गा–रुम्जाटार सडक 
तनमािण कार्िको लातग एक तनमािण व्र्वसार्ीसंग २०७५।८।१६ मा कार्िसम्पन्न गने गरी रु.२० करोड 
६८ लाख १५ हजारको सम्झौता भई र्ो वषिसम्म रु.१४ करोड २४ लाख ४८ हजार भिुानी भएको छ । 
तेस्रो पटक २०७६।८।१४ सम्म म्र्ाद थप भएकोमा कार्ि सम्पादन जमानतको म्र्ाद ररु्ट सच्र्ाउने 
अवतधसम्म नरहेको एवं पेस्क  जमानतको म्र्ाद २०७६।२।२६ मा समाप्त भएकोले रु.७५ लाख २१ 
हजार पेस्क  जोन्त्खममा परेको छ । 

गररबी तनवारण कोष  

गरीब, मर्हला, दतलत र जनजाततलाई अतधकतम मारामा पररचालन गदै मागमा आधाररत कार्िक्रममा 
प्र्र्क्ष लगानी माफि त गररबी तनवारण गने उदे्दश्र्ले ६२ न्त्जल्लामा कार्िक्रम सञ्चालन भएको छ । र्ो वषि १३ 
करोड ८६ लाखसमेत हालसम्म रु.२६ अबि ३५ करोड ३ लाख खचि भएको छ ।  

31. आर्ोजना सञ्चालन -  गररबी तनवारण कोष ऐन, २०६३ र तनर्मावली, २०६४ तथा र्वतभन्न तमततमा तजुिमा 
गरेका कार्िर्वतधहरुबमोन्त्जम ५५१ स्थानीर् तहमा ३२ हजार २७६ सामदुार्र्क संस्थामाफि त ५ हजार 
६०० साना पूवािधार र्वकास आर्ोजना तनमािण गरी लन्त्क्षत समदुार्को आर् आजिन, क्षमता र्वकास, 
सामान्त्जक पररचालन र सामदुार्र्क भौततक पूवािधार र्वकास कार्िक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपाल 
सरकारले २०७५।७।२५ मा कोष पनुः संरचनाको लातग स्वीकृत कार्ि र्ोजनाअनसुार सम्पन्न 
आर्ोजनाको र्वस्ततृ र्ववरण तर्ार गरी स्थानीर् तहमा हस्तान्तरण गने उल्लेख गरेकोले कार्िर्वतधसमेत 
तर्ार गरी अतभलेखसर्हत हस्तान्तरण गनुिपदिछ ।  

32. घमु्ती कोष - कोषको कार्िक्रम सञ्चालन तनदेन्त्शका, २०६७ मा कोषबाट आर् आजिन र्क्रर्ाकलापको लातग 
तनकासा गएको रकम घमु्ती कोषको रुपमा पररचालन गनुिपने व्र्वस्थाअनसुार ३२ हजार २७६ 
सामदुार्र्क संस्थामा प्राप्त अनदुान र संस्थाका सदस्र्हरुको र्ोगदानसमेत रु.१२ अबि ४ करोड ९ 
लाखको घमु्तीकोष स्थापना भएको देन्त्खन्छ । नेपाल सरकारले २०७५।७।२५ मा कोष पनुः 
संरचनाको लातग स्वीकृत कार्ि र्ोजना तर्ार गरेकोले सो अनसुार घमु्तीकोषको रकम सदपुर्ोग हनेु प्रबन्ध 
तमलाउनपुदिछ ।  

33. शोधभनाि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३७ मा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खचि गरी 
दात ृपक्षबाट शोधभनाि तलनपुने रकमको दातपृक्षसमक्ष बढीमा 45 ठदनतभर शोधभनाि माग गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्ो वषिसम्म कोषले रु.१ करोड ३ लाख ९३ हजार शोधभनाि तलन बााँक  देन्त्खएकोले उि रकम 
शोधभनाि तलनपुदिछ । 

कार्िमूलक लेखापरीक्षण 

सरकारी अनदुानमा तनजी आवास तनमािण तथा उपर्ोग 

  नेपालको संर्वधानले आवासको हकलाई मौतलक हकको रुपमा अंगीकार गरेको छ । आवास नीतत 
अनसुार मानव बस्तीलाई समावेशी, सरुन्त्क्षत र ठदगो बनाउने लक्ष्र्लाई साथिक बनाउन र्वपन्न तथा प्रकोप प्रभार्वत 
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नागररकको लातग सरकारी अनदुानमा तनजी आवास तनमािण गनि २०६६।६७ देन्त्ख र्वतभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालनमा 
छन ् । तनजी आवास केन्त्न्रत कार्िक्रमहरुको सफल सञ्चालनको लातग लाभग्राहीको छनौट, सरुन्त्क्षत तथा ठदगो 
आवास तनमािण र तनतमित आवासको उपर्ोग पक्ष प्रभावकारी हनु ुआवश्र्क छ । सरकारी अनदुानमा तनजी आवास 
तनमािणको लातग सञ्चातलत कार्िक्रमका लाभग्राही पर्हचान, आवास तनमािण तथा तनतमित आवासको उपर्ोगको 
प्रभावकाररता मूल्र्ाङ्कन गनुि लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ । 

 भकूम्प प्रभार्वत तनजी आवास पनुतनिमािणतफि   

34. लाभग्राही पर्हचान - भकूम्प प्रभार्वत तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्वतरण कार्िर्वतध, २०७३ मा 
२०७२ सालको भकूम्प र ्र्सको पराकम्पनबाट क्षततग्रस्त भएका घर बाहेक एकाघर पररवारको अन्र्र 
बसोबास र्ोग्र् घर नभएको व्र्न्त्ि तथा पररवार मार लाभग्राही कार्म हनुसक्ने व्र्वस्था  
छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार भकूम्प पिातको शरुु सवेक्षणबाट ५ लाख ३१ हजार ९६४ लाभग्राही कार्म 
भएकोमा २०७३ र २०७४ मा भएको दईु चरणको पनुः सवेक्षण तथा २०७६ चैर १४ गतेसम्मको 
गनुासो सनुवुाई समेतबाट ३ लाख ७७ हजार ६०२ लाभग्राही थप भई हाल ९ लाख ९ हजार ५६६ 
लाभग्राही कार्म भएको छ ।  

लेखापरीक्षणको क्रममा समदुार्साँग छलफल गदाि पाँहचुको कमी तथा सम्बि तनकार्बाट 
तसफाररसमा भएको र्वलम्वका कारण दोलखामा ७९,  तसन्धपुाल्चोकमा ८, धाठदङमा कररब ३५०, 
गोरखामा १३ भकूम्प पीतडतको कहीीँ घर नभए तापतन लाभग्राही सूचीकृत हनुसकेको पाइएन । पटक 
पटकको लगत सङ्कलनबाट लाभग्राहीको संख्र्ा शरुु चरणको सवेक्षणभन्दा ७१ प्रततशतले वरृ्ि भएको 
देन्त्खए तापतन सबै वास्तर्वक पीतडतहरु कार्िक्रममा समेर्टन सकेको देन्त्खएन । सवेक्षणबाट कार्म ५८ 
हजार २५५ पीतडतसाँग सम्झौता हनुसकेको छैन भने सम्झौता गरेका ३ हजार ७२२ ले पर्हलो र्कस्ता 
तलएका छैनन ् । लाभग्राही पर्हचान कार्ि र्थाथिपरक नहुाँदा वास्तर्वक लाभग्राही छुवने तथा गलत 
व्र्न्त्िले लाभ तलने अवस्थामा तनर्न्रण कार्म गनि लाभग्राहीको लगत सधुार एवं अद्यावतधक गनुि  
पदिछ ।  

35. सम्झौता कार्ािन्वर्न - भकूम्पबाट प्रभार्वत तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्वतरण कार्िर्वतध,२०७३ मा 
सम्झौता भए पिात ् लाभग्राहीलाई पर्हलो र्कस्ता, सम्बन्त्न्धत प्रार्वतधक र स्थानीर् तहको तसफाररसमा 
तडर्पसी गरे पिात ् दोस्रो र्कस्ता र छाना छाउने अवस्थामा तेस्रो र्कस्ता अनदुान रकम उपलब्ध 
गराउनपुने व्र्वस्था छ । तर सम्बि पक्षहरुले सम्झौताको कार्ािन्वर्न नगरेकाले देहार्बमोन्त्जमका 
अवस्था तसजिना भएका छनः्  

35.1 सम्झौता गरी पर्हलो र्कस्ता प्राप्त गरेका १ लाख १ हजार ५५९ लाभग्राहीले प्रततवेदन अवतधसम्म घर 
तनमािण शरुु नगरेकोले रु. ५ अबि ७ करोड ८० लाख अनदुान रकम उदे्दश्र्अनरुुप खचि हनुसकेको 
देन्त्खएन । अनगुमन गरी र्कस्ता तलएका लाभग्राहीहरुलाई घर बनाउन उ्प्ररेरत गनुिपदिछ ।  

35.2 तसन्धपुाल्चोक, धाठदङ र दोलखा न्त्जल्लामा घर तनमािण शरुु नगरेका ८२ लाभग्राहीलाई तीनवटै र्कस्ता, 
१६ लाभग्राहीलाई दईु र्कस्ता र तडर्पसीसम्म तनमािण गरेका ४१ लाभग्राहीलाई तेस्रो र्कस्ता समेत कुल 
रु. ३ करोड ९९ लाख अनदुान कार्िर्वतधको प्रर्क्रर्ा र्वपरीत भिुानी भएको देन्त्खर्ो ।   

35.3 भकूम्प पीतडतलाई बसोबासर्ोग्र् जग्गा खररदसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ मा बसोबासर्ोग्र् जग्गा नभएका 
लाभग्राहीलाई जग्गा खररदको लातग रु. २ लाख अनदुान उपलब्ध गराई खररद गररएको जग्गामा तीन 
मर्हनातभर घर तनमािण गररसक्नपुने व्र्वस्था भए तापतन अनदुान प्राप्त गरेका गोरखामा ७४ र धाठदङमा 
२१६ लाभग्राहीले प्रततवेदन अवतधसम्म घर तनमािण शरुु गरेका छैनन ्। 
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35.4 प्रबलीकरणमा सूचीकृत लाभग्राहीले घर प्रबतलकरणको लातग प्राप्त अनदुान रकमबाट प्रवलीकरण नगरेमा 
कारबाही हनेु व्र्वस्था छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार प्रबलीकरण गने सम्झौता गरी पर्हलो र्कस्ता प्राप्त गने 
कुल ४४ हजार ५९० लाभग्राहीमध्रे् १३३ ले प्रबलीकरण गरेको अवस्था छ । नमनुा छनौटको 
आधारमा ६ न्त्जल्लाबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार प्रवलीकरणको सम्झौता गरेका ५० प्रततशतभन्दा बढी 
लाभग्राहीहरु पनुतनिमािणमा पररवतिन हनुचाहेको देन्त्खर्ो । अतधकांश घरधनी पनुतनिमािणमा पररवतिन हनु 
चाहेको र अ्र्न्तै न्रू्न संख्र्ामा प्रबलीकरण सम्पन्न गरेको अवस्थाले प्रबलीकरण गनुिपने भनी गररएको 
मूल्र्ाङ्कन र्थाथिपरक देन्त्खएन । पर्हलो र्कस्ता बापतको अनदुान रकम प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुले 
प्रबलीकरण नगदाि रु.२ अबि २२ करोड २८ लाख अनदुान रकमको उदे्दश्र् अनरुुप उपर्ोग भएको छैन ।  

सम्झौता गरी लामो समर्सम्म पर्हलो र्कस्ता नतलने, पर्हलो र्कस्ता तलएर पतन आवास तनमािण 
शरुु नगने अवस्थाले तोर्कएको लक्ष्र् प्राप्त गनि कठठन हनेु देन्त्खन्छ । अनगुमन गरी सम्झौता बमोन्त्जम 
अनदुान प्राप्त गने व्र्न्त्िहरुलाई घर तनमािण गनि उ्प्ररेरत गने र्ा अनदुान रकम र्फताि गराउने सम्बन्धमा 
आवश्र्क कारबाही हनुपुदिछ । 

36. कार्िर्वतध पालना - भकूम्पबाट प्रभार्वत व्र्न्त्ि वा पररवारलाई ठदइने अनदुान रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण तथा 
पनुस्थािपना नीतत, २०७२ तथा भकूम्पबाट प्रभार्वत तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्वतरण कार्िर्वतध, 
२०७३ बाट व्र्वन्त्स्थत गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा देन्त्खएका छन:्  

36.1 रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना नीतत, २०७२ मा भकूम्पबाट क्षततग्रस्त भएको घर बाहेक अन्र्र 
बसोवास र्ोग्र् घर नभएका व्र्न्त्ि वा पररवारलाई मार कार्िर्वतधअनसुार लाभग्राही कार्म गनुिपने तथा 
झटु्टा र्ववरण ठदई अनदुान सम्झौता गने व्र्न्त्िसाँगको सम्झौता रद्द गरी कारबाही गनुिपने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीर्साँग गररएको समहुगत छलफलमा गोरखाको २ स्थानमा १०१, धाठदङको 
२ स्थानमा २८, दोलखाको १ स्थानमा १५० भन्दा धेरै,  तसन्धपुाल्चोकको ३ स्थानमा २३ भन्दा धेरै 
लाभग्राहीहरुको अन्र्र बसोवास र्ोग्र् घर भएको जानकारी प्राप्त भर्ो । कार्िर्वतध अनरुुप अनदुान प्राप्त 
गनि अर्ोग्र् व्र्न्त्िहरुलाई लाभग्राही कार्म भएको देन्त्खएबाट अनदुान रकमको सदपुर्ोग भएको अवस्था 
छैन । 

36.2 स्वदेशी वा र्वदेशी साझेदार संस्थाबाट आवास पनुतनिमािण गनि अनदुान पाएका लाभग्राहीलाई अनदुान 
र्वतरण कार्िर्वतध बमोन्त्जम प्रातधकरणबाट अनदुान उपलब्ध नगराइने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणको सूचना 
व्र्वस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त त्र्ाङ्क र्वश्लषेण गदाि र्वतभन्न २९ गैरसरकारी संस्थाको सहर्ोगमा आवास 
तनमािण भएका ६ हजार ७४४ लाभग्राहीलाई पर्हलो र्कस्ता बापत रु. ३३ करोड ७२ लाख, ९०७ 
लाभग्राहीलाई दोस्रो र्कस्ता बापत रु. १३ करोड ६१ लाख, र ८३६ लाभग्राहीलाई तेस्रो र्कस्ता बापत 
रु. ८ करोड ३६ लाख समेत कुल रु. ५५ करोड ६९ लाख भिुानी गरेकोमा र्वतभन्न समर्मा 
प्रातधकरणले सम्बन्त्न्धतबाट रु. ९ करोड ७१ लाख र्फताि तलएको र बााँक  रु. ४५ करोड ९८ लाख 
प्रततवेदन आवतधसम्म र्फताि गराउन सकेको छैन । प्रातधकरणको वार्षिक प्रततवेदन २०७६ अनसुार तनजी 
आवास तनमािण गनि ३७ संस्थाले अनमुतत तलए पतन ५७ संस्था तनजी अवास तनमािण कार्िमा संलग्न 
देन्त्खएकोले प्रातधकरणबाट भिुानी गररएका लाभग्राहीहरु ठूलो संख्र्ामा दोहोरो लाभान्त्न्वत हनुसक्ने 
सम्भावना छ । प्रभावकारी तनर्मनको अभावमा दोहोरो लाभग्राही बढ्न गई स्रोतको सदपुर्ोग हनुसकेको 
छैन । 

36.3 रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना नीतत, २०७२ मा भकूम्पबाट क्षततग्रस्त भएको घर बाहेक अन्र्र 
बसोवास र्ोग्र् घर नभएको व्र्न्त्ि वा पररवारलाई मार कार्िर्वतधअनसुार एक घर तनमािणको लातग 
अनदुान रकम उपलब्ध गररने व्र्वस्था छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार गोरखामा २८४ र दोलखामा ८०३ 
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लाभग्राही दोहोरो सूचीकृत भएको देन्त्खर्ो । र्सरी एउटा लाभग्राहीको नाम २ वा २ भन्दा धेरै पटक वा 
एक सगोल पररवारको एकभन्दा धेरै सदस्र्को नाम लाभग्राहीको रुपमा सूचीकृत हनुसक्ने सम्भावना 
कार्िक्रम लागू भएका सबै न्त्जल्लामा हनुसक्ने देन्त्खए तापतन सम्बि तनकार्हरुबाट अनगुमन भएको छैन । 
एउटै लाभग्राहीलाई दोहोरो अनदुान भिुानी हनुसक्ने सम्भावना रहनकुा साथै र्थाथि प्रगतत समेत नदेन्त्खने 
अवस्था छ ।  

36.4 एकल व्र्न्त्ि तथा असहार् अशि व्र्न्त्िहरुको लातग एक कोठे भवन बनाउने प्रातधकरणको तनणिर् 
अनसुार एक कोठे भवनको लातग पतन अन्र् भवन जसरी नै रु. ३ लाख अनदुान ठदइएको अवस्था छ । 
स्थलगत सवेक्षण तथा समहुगत छलफलमा अतधकांश एक कोठे भवनको घरधनी एकल व्र्न्त्ि नभएको 
जानकारी प्राप्त भर्ो । उदाहरणको लातग तसन्धपुाल्चोक न्त्जल्लाको २०७५ सालको न्त्जल्लागत 
प्रोफाईलअनसुार न्त्जल्लामा ७.६४ प्रततशत पररवारको सदस्र् संख्र्ा एक जना रहेको उल्लेख गरेको 
देन्त्खएकोले कुल ६ हजार ९३६ पररवार एकल रहेको देन्त्खन्छ तर र्स न्त्जल्लामा १४ हजार २३० एक 
कोठे घर तनमािण भएको देन्त्खएको छ । एउटै कोठामा धेरै मातनस बस्ने र भान्छा लागार्तका काम गदाि 
आगलागी समेत हनुसक्ने भएकोले अनदुान तलनकै लातग बनाइएका भवनहरु नीतत अनरुुप सरुन्त्क्षत र 
आधतुनक बनेको छ भन्न सर्कने अवस्था छैन । 

प्रातधकरणबाट अनगुमन र आन्तररक तनर्न्रणको कमीका कारण अनदुान र्वतरणमा कार्िर्वतधको 
पालना भएको पाइएन । र्सले गदाि बढी रकम भिुानी भएको, दोहरो भिुानी भएको, अर्ोग्र् व्र्न्त्ि 
लाभग्राही बनेको तथा तनतमित भवनहरु नीतत अनरुुप ठदगो र सरुन्त्क्षत समेत नभएको अवस्था छ । 
प्रातधकरणले आन्तररक तनर्न्रण र अनगुमन प्रणालीमा सधुार गरी दोहोरो भिुानी भएको रकम असलु 
गने लगार्तका कार्िर्वतध र्वपरीतका कार्िको सम्बन्धमा सम्बन्त्न्धतलाई न्त्जम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

37. आवास मापदण्डको पालना - रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना नीतत, २०७२ मा प्रातधकरणले उपलब्ध 
गराएको नमूना नक्सा तथा मापदण्डअनसुार आवास तनमािण गनुिपने व्र्वस्था छ । भकूम्पबाट प्रभार्वत 
तनजी आवास पनुतनिमािण अनदुान र्वतरण कार्िर्वतधमा अस्थाई आवास तनमािणको लातग रु. २ लाख अनदुान 
ठदन सर्कने व्र्वस्था छ । स्थलगत सवेक्षणको क्रममा ३ न्त्जल्लामा २६८ आवास तनधािररत नमूना भन्दा 
फरक अस्थाई प्रकृततको रहेको, १६ न्त्जल्लामा ५ हजार १३० आवास प्रार्वतधकको अनगुमन बेगर बनेको 
र कुल १२ हजार १७१ आवास तोर्कएको मापदण्डभन्दा फरक बनेको अवस्थामा पतन सबै र्कस्ता 
अनदुान भिुानी गरेको देन्त्खर्ो । तोर्कएको न्रू्नतम मापदण्डभन्दा फरक तनतमित घरहरु सरुन्त्क्षत 
हनुसक्ने अवस्था देन्त्खाँदैन । प्रातधकरणले अनगुमन गरी मापदण्ड र्वपरीत बनेका आवासहरुमा आवश्र्क 
सधुार गनुिपदिछ ।  

38. गैरसरकारी संस्थाहरुको संलग्नता - पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना नीतत, २०७२ मा गैरसरकारी संस्थाले 
तनजी आवास तनमािण गनि प्रातधकरणको स्वीकृतत तलनपुने र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पररचालन गने 
न्त्जम्मेवारी प्रातधकरणको हनेु व्र्वस्था छ । प्रातधकरणको वार्षिक प्रततवेदन, २०७६ अनसुार ३७ 
गैरसरकारी संस्थाले तनजी आवास तनमािणको लातग अनमुतत प्राप्त गरेको भए तापतन प्रातधकरणको 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा २९ मार समावेश भएको छ । स्थलगत सवेक्षणबाट धाठदङमा २ र 
तसन्धपुाल्चोकमा १ संस्था १४७ तनजी आवास तनमािणमा संलग्न रहेको देन्त्खए पतन प्रातधकरणलाई 
जानकारी भएको देन्त्खएन । प्रातधकरणको वार्षिक प्रततवेदनमा तनजी आवास तनमािणमा ५७ गैरसरकारी 
संस्थाले रु. २९ अबि २४ करोड १८ लाख खचि गरेको देन्त्खए तापतन व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीअनसुार 
आवास अनदुानको रुपमा रु.६ अबि १६ करोड ४९ लाख खचि गरी कुल तनजी आवास अनदुानमा ३.४ 
प्रततशत र गैरसरकारी संस्था माफि त हनेु कुल खचिको कररब २० प्रततशत आवास अनदुानकोरुपमा 
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र्ोगदान गरेको देन्त्खर्ो । अनमुतत तलने ३७ गैरसरकारी संस्थाले २३ हजार ३१० आवास तनमािण गने 
कार्िक्रम रहेकोमा २०७६ आन्त्श्वनसम्म ४ हजार ४७० आवास तनमािण कार्ि शरुु गरेको देन्त्खएन । 
तनजी आवास तनमािणमा संलग्न सबै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा आवि गरी 
नततजामूलक अनगुमन प्रणालीको माध्र्मबाट ततनीहरुको प्रभावकारी पररचालन गनुिपदिछ ।  

39. जीर्वकोपािजनको सरु्वधा - रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना नीतत, २०७२ मा बस्तीको पनुतनिमािण सम्भव 
भएसम्म र्थास्थानमै गने र स्थानान्तरण गनुि पदाि स्थानीर्बासीको जीर्वकोपाजिनलाई ध्र्ान ठदनपुने नीतत 
छ । तसन्धपुाल्चोकको नवलपरु र मातमिङ, गोरखाको देवल, बगवुा र गमु्सीपाखा एक कृत बस्ती, धाठदङको 
र्हमाली र हााँडीखोला एक कृत बस्ती र दोलखाको न्त्जल ु र बोतसम्पा एक कृत बस्तीहरुमा खानेपानी, 
तसाँचाइ, बजार लगार्तका आधारभतू पूवािधार नरहेको र सो स्थानहरुमा तनमािण भएका कुल १ हजार 
९३० आवासका अतधकााँश र्कसानका खेतबारीसम्म पाँहचु समेत सहज नरहेकोले स्थानीर् लाभग्राहीहरुको 
दैतनक  कटकर बनेको अवस्था छ । लाभग्राहीको जीर्वकोपाजिनसाँग एक कृत बस्ती जोड्न नसकेको 
अवस्थामा ठदघिकालसम्म उपर्ोग हनुसक्ने अवस्था देन्त्खाँदैन । प्रातधकरणले बतनसकेका एक कृत बस्तीमा 
लाभग्राही लन्त्क्षत जीर्वकोपाजिनका कार्िक्रम सञ्चालन तथा पतछ बन्न ेएक कृत बस्तीहरुको लातग सम्भव 
भएसम्म लाभग्राहीहरुको खेतबारीसम्म सहज पाँहचु हनेु स्थान छनौट गरी जीर्वकोपािजन सहज 
बनाउनपुदिछ ।  

 जनता आवास कार्िक्रम 

40. तनमािण प्रगतत - चौधौँ र्ोजनाले २० हजार जनता आवास तनमािण गने लक्ष्र् तलएको तथर्ो । र्स 
कार्िक्रम माफि त २०७४।७५ सम्म रु. 
५ अबि ६४ करोड ९१ लाख अनदुान 
र्वतरण गरी १७ हजार ३९ तनजी आवास 
तनमािण सम्पन्न भएको छ । 
२०७५।७६ देन्त्ख कार्िक्रम प्रदेश 
सरकार अन्तगित पने भएकोले तनमािणाधीन 
३८ हजार ८८४ आवास शहरी र्वकास 
मन्रालर्ले सम्बन्त्न्धत प्रदेश भौततक 
पूवािधार मन्रालर्लाई हस्तान्तरण गरेको देन्त्खएकोमा र्ो वषि प्रदेशस्तरमा ५१ करोड ७० लाख खचि 
भएको छ । र्वगत ९ वषिमा र्स कार्िक्रमको प्रगतत र्वश्लषेण गदाि शरुुका ५ वषिमा लक्ष्र्को औषत ५२ 
प्रततशत तनमािण सम्पन्न भएको अवस्थामा पतछल्ला ४ वषिमा औषत प्रगतत २१ प्रततशत रहेको छ । 
महोत्तरी न्त्जल्लामा ५२२ घर तनमािण गने लक्ष्र् राखेकोमा ४९३ घर तनमािण अधरुो रहेको छ । 
सम्बन्त्न्धत सरोकारवाला तनकार्हरुले समर्मा काम सम्पन्न नगनािले तनमािण शरुु भएको ४ वषि व्र्तीत 
हुाँदा पतन कररब ९५ प्रततशत आवास उपर्ोगमा ल्र्ाउन सर्कएको छैन । आवास तनमाणिमा र्ढलाइले 
गदाि लन्त्क्षत वगि सरु्वधाबाट बन्त्ञ्चत रहेको छ । अत: आवश्र्क अनगुमन गरी तनमािण सम्पन्न गने 
व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

41. अधरुा घरहरु - जनता आवास कार्िक्रम कार्िन्वर्न कार्िर्वतध, २०७३ मा अनदुान र्वतरणको उदे्दश्र् 
दतलत, र्वपन्न, लोपोन्मखु तथा अतत सीमान्तकृत समदुार्को सरुन्त्क्षत बसोबास रहेको छ । प्राप्त 
र्ववरणअनसुार मोरङ्गमा ३६८, सनुसरीमा ४७०, उदर्परुमा ९८, धनषुामा ५२, सखेुतमा ५२,  
नवलपरासीमा ६७, बााँकेमा ८, रुपन्देहीमा ४ र वठदिर्ामा ४ समेत कुल १ हजार १२२ आवास सम्झौता 
भई अनदुान प्रवाह भएपिात जग्गा र्ववाद, लाभग्राही सम्पकि मा नरहेको, गलत लाभग्राही छनौट आठद 
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कारणले तनमािण कार्ि अन्त्घ बढ्न नसक  सम्झौता अन््र् गरेकाले अवास तनमािणमा प्रवार्हत अनदुान रु. 
२९ करोड ४३ लाखको अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध हनुसकेको दन्त्खएन । अनदुान रकमको उदे्दश्र्अनरुुप 
उपर्ोग गराउन तनमािण रोर्कएका लाभग्राहीहरुको लगत सङ्कलन गरी आवश्र्क तनणिर् गनुिपदिछ ।  

अन्र् संस्था 

नेपाल रटको कार्ािलर् 

42. सम्पन्त्त्त खोजतबन र उपर्ोग - नेपाल रट ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा १(ख) मा राजा वीरेन्र, रानी 
ऐश्वर्ि र तनजहरुका पररवारको दफा ४ बमोन्त्जम रटमा रहनपुने सम्पन्त्त्तको नेपालतभर वा बार्हर खोजतलास 
गने, ्र्सको वास्तर्वक न्त्स्थतत पत्ता लगाई र्थाथि र्ववरणसर्हतको अतभलेख राख् ने उल्लेख छ । सो 
सम्बन्धमा कार्ािलर्ले सम्पन्त्त्त खोजतबन कार्िर्वतध, २०६७ तर्ार गरेको देन्त्खन्छ । नेपाल रटको 
स्थापनाकालदेन्त्ख हालसम्म १२ न्त्जल्लाका २१ हजार ५६२ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा र्सको 
स्वातम्वमा आएको छ । चल सम्पन्त्त्तमा २०७५।७६ को अन्तमा नेपाली मरुातफि  रु.७० करोड ८८ लाख 
५५ हजार, अमेररक  डलर १ लाख ४५ हजार ४३८, स्टतलिङ पाउण्ड ५० हजार १२४ पगेुको छ । र्सैगरी 
र्वतभन्न ३ बैङ्क तथा र्वत्तीर्को संस्थाको शेर्र संख्र्ा ४ लाख ७२ हजार ८५५ रहेको देन्त्खन्छ । नेपाल 
रटको स्वातम्वमा आउनपुने र्वदेशन्त्स्थत सम्भार्वत चल तथा अचल सम्पन्त्त्त खोजतबन हनु सकेको छैन । 
र्वदेशन्त्स्थत नेपाली राजदूतावास तथा तनर्ोगलाई पररचालन गरी र्वदेशन्त्स्थत सम्पन्त्त्तको खोजतबन गनुिपदिछ ।  

साथै नेपाल रट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा रटको सम्पन्त्त्त व्र्ापक र सवोत्तम साविजतनक लाभ 
हनेु गरी रार्ष्ट्रर् र्हत, शैन्त्क्षक, प्रान्त्ज्ञक र स्वास््र्सम्बन्धी कार्िमा प्रर्ोग गनुिपने व्र्वस्था  छ । रटको 
स्वातम्वमा आएको उन्त्ल्लन्त्खत सम्पन्त्त्त ऐनले तोकेको क्षेरमा प्रर्ोग हनु सकेको देन्त्खएन । 

43. जग्गाको स्वातम्व - नेपाल रट सञ्चालक सतमततको तमतत २०७१।२।४ गते बसेको ३०औीँ बैठकको 
तनणिर्बाट नवुाकोटको डााँडापौवा, काठमाडौँको इचंग ु नारार्ण, गोलढुङ्गा र बालाजनु्त्स्थत वन क्षेर रहेको 
११३२५-३-३-३ रोपनी जग्गा रटको नाममा ल्र्ाउने तनणिर् भएकोमा सो जग्गा हालसम्म रटको 
नाममा आउन सकेको छैन । र्सैगरी कार्ािलर्ले २०७४ मा तर्ार गरेको सम्पन्त्त्त र्ववरण अतभलेखमा 
काठमाडौँ महानगरपातलका कातलमाटीको ३ रोपनी ७ आना र नीलबाराही बोडे–मध्र्परु ठठमी 
नगरपातलकाको ५ आना ५ पैसा क्षेरफलको जग्गा धनी प्रमाणपजुाि आउन बााँक  उल्लेख भएकोमा उि 
जग्गा हालसम्म रटको स्वातम्वमा आएको छैन ।   

44. मोहीको नाममा जग्गा दताि - भतूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोन्त्जम नेपाल 
सरकारको स्वातम्वमा भएको जग्गा कमाउने व्र्न्त्िलाई मोहीको हक प्राप्त नहनेु व्र्वस्था छ । नेपाल 
सरकार मन्त्न्रपररषद्को २०६४।०५।२६ को तनणिर् अनसुार मालपोत कार्ािलर् कलंक ले नेपाल रटको 
नाममा लालपजुाि भएको काठमाडौँको माताततथि, थानकोट, सतङु्गल र इचंगमुा रहेको नेपाल रटको नाममा 
रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीको नाममा दताि कार्म गरेको छ । र्स सम्बन्धमा नेपाल 
रटको कार्ािलर्बाट गठठत छानतबन सतमततले उि जग्गा एकलौटी रुपमा नेपाल रटको नाममा कार्म 
हनुपुने भनी २०७६।२।७ मा रार्सर्हतको प्रततवेदन ठदएको छ । भतूमसम्बन्धी ऐनको व्र्वस्था र उि 
सतमततको रार्अनसुार ती जग्गा रटको स्वातम्वमा ल्र्ाउनपुने देन्त्खन्छ । 

45. बक्र्ौता - नेपाल रटको पोखरा महानगरपातलका वडा नं. ७ न्त्स्थत रत्नचोकको र्कत्ता नं. ३० को १ 
रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा २०७३।४।१ देन्त्ख २०७८।३।३१ सम्म पााँच वषिको लातग वार्षिक 
रु.४ लाख ९२ हजार भाडा बझुाउने गरी एक तनजी होटलसाँग र न्त्चतवन भरतपरु महानगरपातलका वडा 
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नं. १ न्त्स्थत ठदर्ालो बंगला पररसरको पूवितफि को ६ तबगाहा ११ धरु जग्गा वार्षिक रु.२७ लाख ५० 
हजार भाडा बझुाउने गरी २०७३ भारदेन्त्ख पााँच वषिको लातग एक ररसोटिसाँग सम्झौता भएको छ । उि 
दबैु सम्झौतामा बझुाउनपुने भाडाको र्कस्ता तोर्कएको समर्मा नबझुाएमा शतप्रततशत जररवानासमेत असलु 
गनुिपने उल्लेख छ । सम्झौताबमोन्त्जम पोखराको होटलले २०७४।४।१ देन्त्ख २०७६।३।३२ सम्म 
र न्त्चतवनको ररसोटिले २०७४।५।१ देन्त्ख २०७६।४।३१ सम्मको भाडा नबझुाएकोले शतप्रततशत 
जररवानासमेत गणना गरी असलु गनुिपदिछ । 

अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन - गत वषिको प्रततवेदनमा खचि तमतव्र्र्ी नभएको, लक्ष्र्अनसुार प्रगतत नभएको, प्रार्वतधक परीक्षण 
प्रततवेदनले औीँल्र्ाएका ररु्टहरुको अनगुमन नभएको, नेपाल रटको सम्पन्त्त्तको उपर्ोग नभएको लगार्तका 
व्र्होरा औीँल्र्ाइएकोमा सधुार भएको देन्त्खएन । र्वगतका व्र्होरा पनुरावनृ्त्त्त नहनेु गरी कार्ि सम्पादन गनुिपदिछ ।  

 बेरुजूको न्त्स्थतत - र्ो वषि मन्रालर् र मातहतसमेतका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देन्त्खएको बेरुजूको न्त्स्थतत 
देहार्अनसुार छः 

 मन्रालर् र मातहतका समेत ९७ तनकार्मा र्ो वषि रु.४ अबि ९१ करोड १९ लाख १० हजार बेरुजू 
देन्त्खएकोमा प्रारन्त्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ ८ तनकार्ले रु.९३ लाख २४ हजार फस्र्ौट गरेकोले 
रु. रु.४ अबि ९० करोड २५ लाख ८६ हजार बााँक  रहेको छ । सोमध्रे् रु.४ अबि ३० करोड ५२ 
लाख ३१ हजार पेस्क  बााँक  रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–१५ मा छ । 

 अन्र् संस्था १ तफि  र्स वषि रु.९५ लाख ८० हजार बेरुजू देन्त्खएकोमा प्रारन्त्म्भक प्रततवेदनको 
प्रततर्क्रर्ासाथ प्रमाण पषु्ट्याइाँ प्राप्त नभएकोले फस्र्ौट हनु बााँक  रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची–१६ मा छ । 
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अर्थ मन्त्रालय 

नेपाल सरकार (कायथ विभाजन) ननयमािली, २०७४ बमोजजम मन्त्रालयको कायथक्षेरमा आनर्थक नीनिको 
िजजथमा गरी राजस्ि प्रक्षपेण एिं सङ्कलन गरै्द योजना िर्ा कायथक्रममा साधनको प्रभािकारी व्यिस्र्ापन, उच्च, दर्दगो, 
भरपर्दो र गररबी ननिारणोन्त्मजख आनर्थक िवृि हानसल गने, पारर्दजशथिा र वित्तीय जिाफरे्दवहिा िवृि गने, िावषथक 
कायथक्रम र बजेटको माध्यमबाट सािथजननक खचथ व्यिस्र्ापन गरी आनर्थक नीनि कायाथन्त्ियनमा सहयोग पजर ्याउने 
लगायिका कायथ रहेका छन ्। मन्त्रालय र मािहि सरकारी कायाथलय िर्ा संगदिि संस्र्ासमेि 194 ननकायबाट 
कायथसम्पार्दन गरी सेिा प्रिाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायाथलय - मन्त्रालय र मािहिका १८७ सरकारी कायाथलयको ननम्नानजसार रु.१० खबथ ५१ अबथ 
१० करोड ६० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 
विननयोजन राजस्ि धरौटी अन्त्य जम्मा 

इकाई रकम  इकाई रकम इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम 
१८७ 2254344 184 7962296 176 ६२९५६ ११७ 231464 187 10511060 

2. संगदिि संस्र्ा र अन्त्य संस्र्ा : यो िषथ ७ संस्र्ाको रु.१४ खबथ ४४ अबथ ६९ करोड २३ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. दर्दगो विकास लक्ष्य-प्रगनि - मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धि सन ्२०३० सम्म हानसल गनजथपने लक्ष्यको सन्त्र्दभथमा 
आिनधक मूल्याङ्कन प्रनििेर्दन २०१९ प्रकाशन भइनसकेको हजनाले सो सम्बन्त्धी विस्ििृ वििरण प्राप्त हजन 
सकेन । िर्ावप महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको केन्त्रीय आनर्थक वििरण, अर्थ मन्त्रालयको समविगि 
आनर्थक जस्र्नि विश्लषेण प्रनििेर्दनलगायिका वििरणका आधारमा कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा सरकारी 
आयको अनजपाि सन ्२०१९ सम्ममा २२ प्रनिशि पजर ्याउने लक्ष्य रहेकोमा २४ प्रनिशि रहेको रे्दजखन्त्छ । 
यसैगरी बजेटमा राविय कर राजस्िको अनजपाि ७७.१ प्रनिशि पजर ्याउने लक्ष्य रहेकोमा ४८.८९ प्रनिशि 
मार रहेको रे्दजखन्त्छ । कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा निनथ बाकँी ऋणको अनजपाि लक्ष्य २८.८ प्रनिशिको 
िजलनामा कररब १.४५ प्रनिशिले बढी ३०.२५ प्रनिशि रहेको छ । यसैगरी  कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा 
विप्रषेणको अनजपाि ३०.७ प्रनिशि कायम राख्न ेलक्ष्य नलएकोमा २५.३८ प्रनिशि प्रगनि हानसल भएको 
रे्दजखन्त्छ भने कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको िजलनामा सोझै िैरे्दजशक लगानी ७.३ प्रनिशि पजर ्याउने लक्ष्य 
रहेकोमा केिल ०.३८ प्रनिशि प्रगनि हानसल भएको रे्दजखन्त्छ । उजल्लजखि विषय लक्ष्य नम्बर १७: 
दर्दगो विकासको कायथन्त्ियनका उपायहरु/साधानलाई सजदृढ गने र अन्त्िराथविय साझेर्दारीलाई पजन: जीिन्त्ि 
िजल्याउनेसँग सम्बजन्त्धि छ । यसबाट अनधकांश लक्ष्यहरु हानसल गनथ िूलो च जनौिी रे्दजखएको छ जसलाई 
गम्भीरिापूिथक समीक्षा गरी ननधाथररि लक्ष्य प्रानप्तमा सजधारा्मक कर्दम चाल्नजपर्दथछ । 

 समविगि आनर्थक जस्र्नि 

4. समग्र आनर्थक अिस्र्ा - मजलजकको विद्यमान आनर्थक पररसूचकअन्त्िगथि आनर्थक िवृिर्दर, रोजगारीको 
अिस्र्ा, उपभोग, लगानी र बचि, ननजी क्षेरको पजजँी िर्ा सरकारी खचथको अिस्र्ा, िैरे्दजशक सहायिा 
पररचालन, मजरा स्फीनि, आयाि ननयाथि र शोधनान्त्िर जस्र्निलगायि कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा भएको 
पररििथन जस्िा पक्षहरुको विश्लषेणबाट रे्दजखएका व्यहोराहरु ननम्नानजसार छन:् 
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(प्रनिशिमा) 

विषय लक्ष्य (चौधौँ 
योजनाअनजसार) 

उपलजधध 
२०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

आनर्थक िृविर्दर  7.2 6.94 6.30 7.1 
मजरास्फीनि 7.5 5.10 4.20 4.6 
कज ल राजस्ि/गाहथस्यय उ्पार्दन 19.57 22.30 24.68 24.8 
कज ल सरकारी खचथ/गाहथस्यय उ्पार्दन 32.12 31.59 36.01 31.6 
चालज खचथ/गाहथस्यय उ्पार्दन 22 23.67 24.57 20.6 
पूजँीगि  खचथ/गाहथस्यय उ्पार्दन 10.12 7.92 7.80 6.88 
िैरे्दजशक अनजर्दान/गाहथस्यय उ्पार्दन 3.76 1.52 1.41 0.4 
िैरे्दजशक ऋण/गाहथस्यय उ्पार्दन 6.85 1.48 2.80 3.75 
आन्त्िररक ऋण/गाहथस्यय उ्पार्दन 2.28 3.36 4.72 2.77 
व्यापार घाटा/गाहथस्यय उ्पार्दन -32 -34.40 -36.96 -38.1 
कज ल उपभोग/गाहथस्यय उ्पार्दन 93 89.70 84.99 79.5 
ननयाथि/गाहथस्यय उ्पार्दन 3.5 3.00 2.70 2.8 
आयाि/गाहथस्यय उ्पार्दन 35.51 37.40 41.33 40.9 
बजेट घाटा/गाहथस्यय उ्पार्दन 7 6.5 8.94 8.8 

स्रोिः  चौधौँ योजना, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र नेपाल राि बैङ्क । 

उपयजथक्त िययाङ्क विश्लषेण गर्दाथ चौधौँ योजनाको अजन्त्िम िषथमा कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको िजलनामा 
मजरास्फीनि र्दर िर्ा राजस्ि िवृि लक्ष्यअनजसार प्रगनि राम्रो रे्दजखन्त्छ । चौधौँ योजनाअनजसार आनर्थक िवृि 
र्दर ७.२ प्रनिशि पजर ्याउने लक्ष्य रहेकोमा यस िषथ ७.१ प्रनिशि रहेकोले लक्ष्यको हाराहरीमै छ । 
पूजँीगि  खचथ कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको  १०.१२ प्रनिशि पजर् याउने लक्ष्य रहेकोमा ६.८८ प्रनिशि रहेकोले 
अनि न्त्यून रे्दजखएको छ । िैरे्दजशक अनजर्दानको उपयोग कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको ३.७६ रहनजपनेमा ०.४ 
प्रनिशि मार रहेकोले अपेजक्षि रुपमा पररचालन हजन सकेको छैन । समग्रमा बजेट घाटालाई कज ल 
गाहथस्र् उ्पार्दनको ७ प्रनिशिमा राख्न ेउल्लेख भए पनन ८.८ प्रनिशि रहेको छ । आयाि ननयन्त्रण एिं 
ननयाथि िवृि गनथ नसकेका कारण व्यापार घाटालाई कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको िजलनामा ३२ प्रनिशिमा 
सीनमि राख्न ेउल्लेख भएकोमा ३८.१ प्रनिशि रहेको छ । 

समग्रमा अर्थिन्त्रको अिस्र्ालाई मध्यनजर राख्रै्द आयाि ननयन्त्रण, ननयाथि प्रििथन, सरकारी खचथ 
व्यिस्र्ापन, उपभोग, बचि र लगानी विस्िार गनथ सरकारी िर्ा ननजी क्षेरसमेिबाट समन्त्िया्मक रुपमा 
प्रयास हजनज जरुरी छ । 

5. राजस्ि असजली - महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको केन्त्रीय आनर्थक वििरणअनजसार विगि २ िषथको राजस्ि 
असजली रे्दहायअनजसार रहेको छ: 

(रु. लाखमा) 

वििरण 
२०७४।७५ २०७५।७६ 

लक्ष्य असजल असजली प्रनिशि लक्ष्य असजल 

असजली 
प्रनिशि 

आयकर 1671975 1598786 95.62 2096853 1944204 92.72 
मूल्य अनभिवृि कर  2159687 2068009 95.75 2508826 2416680 96.33 
अन्त्ि:शजल्क 1028813 1025790 99.70 1248888 1218541 97.57 
भन्त्सार महसजल 1373271 1377847 100.33 1515941 1433198 94.54 
अन्त्य कर 1066809 1251763 117.33 1229515 1384115 11२.57 

जम्मा 7300555 7322195 100.29 8600023 8396738 97.86 
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सरकारी आयको मेरुर्दण्डको रुपमा रहेको आयकर, मूल्य अनभिवृि कर, अन्त्िःशजल्क र भन्त्सार 
महसजल लक्ष्यको िजलनामा औसि रुपमा 95.29 प्रनिशि असजल भएको छ ।  

असजलीमध्ये अन्त्य करको असजली 112.57 प्रनिशि रहेको रे्दजखन्त्छ । उक्त असजलीमध्ये नेपाल 
रू्दरसञ्चार प्रानधकरणलगायिबाट बचि रकम सजञ्चिकोषमा र्दाजखला गरेको रु.९ अबथसमेि समािेश छ । 
यस बाहेक विभाज्य कोषमा जम्मा भएको र्दावय्ि रु.९६ अबथ २६ करोड ७५ लाखसमेि समािेश गररएको 
छ ।  

 राजस्ि नीनि िर्ा मागथर्दशथन 

6. स्रोिको प्रक्षपेण - संघीयिा कायाथन्त्ियन पश्चाि ्िीन िहका सरकारबाट सञ्चानलि विकास ननमाथण र सेिा 
प्रिाहलाई स्रोिको अभाि हजन नदर्दन लगानी मैरी कर प्रणाली िर्ा दर्दगो एिं अनजमान योग्य राजस्ि 
पररचालन पिनि आिश्यक पर्दथछ । संघीय वित्त पररचालनको लानग लगानी मैरी िािािरण, राविय 
उ्पार्दनमा िवृि िर्ा रोजगारीको नसजथनाबाट दर्दगो आनर्थक विकासलाई टेिा पजग्ने गरी स्रोिको प्रक्षेपण 
गनजथ जरुरी छ । राजस्ि प्रक्षेपणको आधार कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनसँग प्र्यक्ष स्र्ावपि गने गररएको छ । 
विश्वका विकनसि रे्दशले कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको २० प्रनिशिको हाराहारीमा राजस्ि सङ्कलन गर्दाथ समेि 
आन्त्िररक स्रोि साधनको पररचालन मजबजि रे्दजखन्त्छ । नेपालको राजस्ि सङ्कलन कज ल गाहथस्यय 
उ्पार्दनको २४ प्रनिशिको हाराहारीमा छ । िर्ावप राजस्ि सङ्कलन न्त्यून रहेको अनजमान गररन्त्छ । कज ल 
गाहथयय उ्पार्दनको अनजमान गनथ समेट्नजपने सबै निीनिम व्यािसावयक एिं उपभोग्य कायथहरु र्दायरामा 
नआएकोले कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको िययाङ्क यर्ार्थपरक हजन नसकेको जस्र्नि छ । यस अिस्र्ामा कज ल 
गाहथस्यय उ्पार्दनलाई आधार नलएर गररने प्रक्षपेणले यर्ार्थ ननिजा दर्दने अनजमान गनथ कदिन छ ।  

िसर्थ राजस्ि प्रक्षेपण गर्दाथ विगिका राजस्ि असजलीको आधारमा ननजश्चि बढोत्तरी गने प्रवक्रयामा 
सजधार गरी समविगि आनर्थक पररसूचकहरु कज ल गाहथस्यय उ्पार्दन, उपभोग, राविय आय, अर्थिन्त्रका 
निीन क्षरेहरु, मजरा स्फीनि र सरकारको कर नीनिलाई समेि आधार नलनजपर्दथछ । सारै् कज ल गाहथस्यय 
उ्पार्दनको लेखाङ्कन आधार यर्ार्थपरक बनाउनजपर्दथछ । संघको अनिररक्त प्ररे्दश र स्र्ानीय िहबाट गररने 
राजस्ि प्रक्षेपणलाई समेि यर्ार्थिामा आधाररि बनाउन ननजश्चि आधार िय गरी राजस्ि नीनि र राजस्ि 
प्रशासनको र्दक्षिामा सजधार गनजथपर्दथछ । 

7. राजस्ि नीनि - बजेटले करर्दािा, लगानीकिाथ र आम नागररकले अपेक्षा गरेको आर्दशथ कर प्रणालीबाट 
प्ररेरि भएर सबै आनर्थक वक्रयाकलापहरुलाई करको र्दायरामा ल्याई राजस्िको आधार फरावकलो बनाउने, 
आनर्थक वक्रयाकलापको विस्िारको लानग उ्पार्दनमूलक उद्योग िर्ा व्यिसायको प्रििथन गने, कर संरचना 
र र्दरमा समय सापेक्ष सजधार गरी कर प्रणालीलाई र्प प्रगनिशील र समन्त्यावयक बनाउने, राजस्ि 
प्रशासनमा सजधार गरी करर्दािालाई र्दक्ष, व्यािसावयक, स्िच्छ एिं सजदृढ कर प्रशासनको सजननजश्चििा दर्दने, 
कर कानजनको पालनामा जोड दरँ्दरै्द कर छली िर्ा च जहािट ननयन्त्रण गने र गैर कर राजस्िको क्षेर 
विस्िार एिं करका र्दरहरुलाई समायोजन गरी राजस्ि िवृि गने उदे्दश्य कायाथन्त्ियन रे्दहायबमोजजम गनजथपने 
रे्दजखन्त्छ:  

7.1 बीजक जारी नगने प्रिजृत्तलाई ननयन्त्रण गनथ सघन रुपमा बजार अनजगमन गरी कारोबार स्र्लमै जररिाना 
गने िर्ा राजस्ि च जहािट गने र कर कानजनको पालना नगनेलाई कारबाही हजनजपर्दथछ ।   

7.2 वित्तीय पारर्दजशथिाका लानग व्यिसायीहरुले कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय वििरण र बैंक िर्ा   
वित्तीय संस्र्ामा पेस गरेको वििरणको सूचना आर्दान प्रर्दान गने प्रवक्रयाको शजरुिाि भएको छ । बजेटमा 
उल्लेख गरेबमोजजम स्िचानलि प्रणालीको विकास गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याउनजपर्दथछ । 
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7.3 भन्त्सारमा मालिस्िजको घोषणा, िगीकरण र मूल्याङ्कनलाई यर्ार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधाररि बनाउन 
अन्त्िरे्दशीय भन्त्सार प्रशासनसँग विद्यजिीय सूचना आर्दानप्रर्दान गनजथपर्दथछ ।  

7.4 विनभन्न ननयमनकारी ननकायमा रहेको करर्दािासम्बन्त्धी सूचनाहरुलाई एकीकृि गनथ करर्दािा सूचना 
व्यिस्र्ापन प्रणालीको विकास हजनजपर्दथछ ।  

7.5 बजेट िक्तव्य २०७५।७६ को बजरँ्दा नम्बर २६० मा उल्लेख भएअनजसार एक पटकमा ननजश्चि प्रकृनि र 
पररमाणका मालिस्िजमार आयाि गनथ पाउने व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियन हजनजपर्दथछ ।  

7.6 अिैध व्यापार ननयन्त्रणका लानग सीमा क्षेरमा सघन र ननिजामजखी अनजगमन हजनजपर्दथछ ।  

7.7 प्रिीिपरको माध्यमबाट हजने व्यापारलाई प्रो्सावहि गनथ भन्त्सार कायाथलयबाट पूणथ प्रयोग हजने सामान 
पैिारीमा प्रयोग हजनजपर्दथछ । 

7.8 गैरकर राजस्िलाई लागि प्रभािी बनाई राजस्ि सङ्कलन िवृि गनथ यसका र्दरहरुलाई समयानजकूल 
पजनरािलोकन गनजथपने विद्यमान नीनिगि व्यिस्र्ाअनजसार समायानजकूल पजनरािलोकन गनजथपर्दथछ ।   

8. राजस्ि िक्यौिा असजली - मन्त्रालयले राजस्ि बक्यौिा असजलीको अनजगमन, ननरे्दशन र अनभलेखाङ्कनको 
कायथमा र्प वक्रयाशीलिा रे्दखाई बक्यौिा रकम असजल गनजथपर्दथछ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा 
ननम्नानजसार छन:् 

8.1 महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको वििरणअनजसार सरकारले सािथजननक संस्र्ान, सनमनि, बोडथ र स्र्ानीय 
िहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँिा रु.51 अबथ ५६ करोड ७ लाख र धयाज रु.३७ अबथ 
१५ करोड १५ लाखसमेि रु.८८ अबथ ७१ करोड २२ लाख राजस्ि बक्यौिा रहेको छ । भाखा 
नाघेको साँिा च जक्ता नगने ७8 ननकायमध्ये सबैभन्त्र्दा बढी भाखा नाघेको साँिा हजने ६ ननकायमा क्रमशः  
नेपाल विद्यजि प्रानधकरण रु.२9 अबथ 80 करोड 44 लाख, नेपाल खानेपानी संस्र्ान रु.२ अबथ ५6 
करोड 4 लाख, उर्दयपजर नसमेन्त्ट कारखाना रु.२ अबथ २१ करोड, साना वकसान विकास बैङ्कमा रु.2 अबथ 
20 करोड 25 लाख, कािमाडौँ उप्यका खानेपानी बोडथ रु.१ अबथ 89 करोड 21 लाख र जनकपजर 
च जरोट कारखाना रु.१ अबथ 73 करोड 6 लाखसमेि रु.40 अबथ 40 करोड रहेको रे्दजखन्त्छ । यी 
ननकायको भाखा नाघेको साँिा ७८.35 प्रनिशि रहेको छ । ्यस्िै भाखा नाघेको धयाजिफथ  60 
ननकायमा रु.37 अबथ 15 करोड 15 लाख रहेकोमा सबैभन्त्र्दा बढी भाखा नाघेको धयाज बजझाउन बाँकी 
६ ननकायमा क्रमशः नेपाल विद्यजि प्रानधकरण रु.21 अबथ 99 करोड 62 लाख, नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रानधकरण रु.१ अबथ 33 करोड 93 लाख, नेपाल खानेपानी संस्र्ान रु.२ अबथ 77 करोड 90 लाख, 
नेपाल     ओररयन्त्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट नलनमटेड रु.१ अबथ १६ करोड १७ लाख, उर्दयपजर नसमेन्त्ट 
कारखाना रु.१ अबथ ६ करोड ७ लाख र कािमाडौँ उप्यका खानेपानी बोडथमा रु.१ अबथ 22 करोड 
9५ लाखसमेि रु.29 अबथ 56 करोड 64 लाख रहेको रे्दजखन्त्छ । जजन बक्यौिा धयाज रकमको 
79.58 प्रनिशि हजन आउँछ । ननयनमि सञ्चालनमा रहेका मजनाफा आजथन समेि गरेका र निनथ सक्षम 
रहेका सरकारी संस्र्ानले समेि भाखानभर साँिा र धयाज नबजझाउनज मनानसब रे्दजखँरै्दन ।  

8.2 सरकारले गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँिा र व्याज बजझाउन बाकँी रहने सािथजननक संस्र्ान, 
सनमनि मध्ये कनिपय कम्पनीहरु खारेज भएका िर्ा सञ्चालनमा रहेका छैनन ्। नेपाल यािायाि संस्र्ान, 
नेपाल ओररयण्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट नलनमटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपजर च जरोट कारखाना, 
धानचामल ननयाथि कम्पनी, रघजपनि जजट नमललगायि २8 कम्पनीमा भाखा नाघेको साँिा रु.६ अबथ ७८ 
करोड ३३ लाख र भाखा नाघेको धयाज रु.५ अबथ 66 करोड 75 लाख बाँकी रहेको रे्दजखन्त्छ । उक्त 

भाखा नाघेको कज ल साँिा र धयाजको क्रमश: १३.१५ प्रनिशि र 15.25 प्रनिशि रहेको रे्दजखन्त्छ । 
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साना वकसान विकास बैङ्कसँग रु.२ अबथ 21 करोड ८७ लाख, कृवष विकास बैङ्कसँग रु.60 
करोड १२ लाख, रुरल माइक्रो फाइनान्त्स नलनमटेडसँग रु.११ करोड ३९ लाखलगायिका वित्तीय 
संस्र्ाको समेि भाखा नाघेको साँिा र धयाज प्राप्त हजन बाकँी रहेको रे्दजखन्त्छ । ्यस्िै स्र्ानीय िहिफथ  
कािमाडौँ महानगरपानलका, पोखरा महानगरपानलका, हेटौँडा उप-महानगरपानलकालगायि १३ ननकायको 
भाखा नाघेको साँिा धयाज रु.२ अबथ 27 करोड ७९ लाख प्राप्त हजन बाकँी रे्दजखन्त्छ । 

यसप्रकार नाफामा सञ्चालन भइरहेका, सञ्चालनमा नरहेका, सञ्चालनमा रहेर पनन घाटामा रहेका 
सािथजननक संस्र्ान, सनमनि, स्र्ानीय िहलगायिसँग भाखा नाघेको साँिा िर्ा धयाज असजल गनजथपर्दथछ । 

8.3 आन्त्िररक राजस्ि विभागको प्रनििेर्दन िर्ा राजस्ि बक्यौिा प्रणालीअनजसार २०७५।७६ सम्म कर 
बक्यौिामध्ये आयकर रु.७२ अबथ १३ करोड, मूल्य अनभिवृि कर रु.२४ अबथ ४३ करोडसमेि रु.९६ 
अबथ ५६ करोड रहेको छ । उक्त बक्यौिामध्ये रु.५२ अबथ ६३ करोड (५४.५० प्रनिशि) का 
सम्बन्त्धमा पजनरािेर्दनमा गएकोले पजनरािेर्दन (अवपल) प्रविवि भएको छ । ननधाथररि कर रकम राजस्िको 
रुपमा सङ्कलन हजनजपनेमा सो नभई बक्यौिाको िूलो वहस्सा न्त्यावयक ननकायमा विचाराधीन रहेको छ ।  

उपयजथक्त बक्यौिा विश्लषेण गर्दाथ सािथजननक संस्र्ान सञ्चालनमा नरहेको, करर्दािा पलायन भएको, 
कारोबार सञ्चालन गने करर्दािा पनन मजद्दा मानमलामा गएका कारण समयमा बक्यौिा उठ्न सक्ने अिस्र्ा 
रे्दजखँरै्दन । राज्यले सङ्कलन गनजथपने राजस्ि नै बक्यौिा रहेको पररप्रके्ष्यमा नीनिगि एिं कानजनी व्यिस्र्ा 
नमलाई अनभयानकै रुपमा बक्यौिा असजली प्रवक्रया अगानड बढाउनजपर्दथछ । आन्त्िररक राजस्ि विभागको 
नसस्टम, केन्त्रीय आनर्थक वििरण र प्रनििेर्दनमा रे्दखाइएको राजस्ि बक्यौिा नभडान हजने व्यिस्र्ा हजनजपर्दथछ ।  

9. इन्त्टरनेट टेनलफोन - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ६७(६) को (ज) अनजसार िार, रेनडयो अजटटकल फाइबसथ 
िा भ–ूउपग्रह जस्िा सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रषेण गने व्यिसाय सञ्चालन गने व्यजक्तले नेपालमा स्र्ावपि 
संयन्त्रबाट खबर िा सूचना सम्प्रषेण गरी प्राप्त गरेको भ जक्तानी नेपालमा स्रोि भएको माननने व्यिस्र्ा छ । 
सोही ऐनको र्दफा ६७(६)ि (२) मा नेपालमा सञ्चानलि वक्रयाकलापको सम्िन्त्धमा गररएका भ जक्तानीको स्रोि 
नेपालमा हजने व्यिस्र्ा छ । इन्त्टरनेट सेिामाफथ ि ्इन्त्टरनेट टेनलफोन सेिा प्रर्दान गने भाइबर, फेस बूक 
मेसेन्त्जर, स्काइप, ह्वाटस ्एप, िीच्याट, इमो, जजम, बेभेम्स, नसस्को जस्िा एजटलकेसनहरु नेपालमा ननबाथध रुपमा 
सञ्चालन भैरहेका छन ्। िी एजटलकेसनहरु आयकर ऐनको र्दफा ६७ बमोजजम नेपालको कराधार क्षेरनभर 
पने भएकोले  सेिा प्रर्दान गनजथपूिथ र्दिाथ हजन जपनेमा कज नै पनन सेिाप्रर्दायक संस्र्ा र्दिाथ भएको पाइएन । िी 
एजटलकेसनले ओभर दर्द टप अफ सनभथसेजको माध्यमले सेिा दर्दएकोले टेनलफोन सेिाको मह्िपूणथ वहस्सा 
इन्त्टरनेटको प्रयोग गरी एजटलकेसनमाफथ ि ्सञ्चालन भैरहेको छ ।  

िी एजटलकेसनमाफथ ि ् सेिा प्रर्दान गने ननकाय र्दिाथ नभएका र कनिपयले के्रनडट काडथलगायि 
पेमेन्त्ट गेटिेमाफथ ि ्स्िरे्दश विरे्दशबाट भ जक्तानी भई नेपालमा सेिा उपभोग गरररहेको अिस्र्ा छ । िी ननकाय 
र्दिाथ नभएका कारण प्रप्त हजनजपने राजस्ि गजमेको अिस्र्ा छ । िसर्थ कानजनी िर्ा नीनिगि सजधार गरी यी 
सेिा प्रर्दायकलाई र्दिाथ गराई राजस्ि असजल गने व्यिस्र्ा गनजथपर्दथछ । 

10. गैरकर राजस्िको र्दर - रू्दरसञ्चार ननयमािली, २०५४ ले इन्त्टरनेट सेिा प्रर्दायक र टेनलफोन सेिा 
प्रर्दायकलाई बेग्लाबेग्लै प्रकृनिको व्यिसायको रुपमा लाइसेन्त्स प्रर्दान, र्दिाथ, निीकरण र सोबापिको शजल्क 
ननधाथरण गने व्यिस्र्ा गरेको रे्दजखन्त्छ । सोअनजसार इन्त्टरनेट सेिा प्रर्दायक र्दिाथ हजँर्दा रु.३ लाख र 
प्र्येक ५िषथमा निीकरण बापि रु. २ लाख ७० हजार शजल्क बजझाउनजपने व्यिस्र्ा छ । यसै गरी 
रू्दरसञ्चार सेिाको रेनडयो विक्िेन्त्सी नीनि, २०७३ (संशोधन सवहि) ले टेनलफोन र मोबाइलको एकीकृि 
लाइसेन्त्स नलँर्दा रु.५ करोड र १ िषथनभरमा निीकरणबापि रु.२० अबथ १३ करोड २७ लाख ५० हजार 
बजझाउनजपने व्यिस्र्ा छ । टेनलफोन सेिा प्रर्दायकले लाइसेन्त्स निीकरण गर्दाथ ५ िषथमा रु.२० अबथ 
निीकरण र्दस्िजर बजझाउनजपने व्यिस्र्ा छ । 
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विगिमा इन्त्टरनेट सेिा प्रर्दायकले डेटा सम्प्रषेण गने र टेनलफोन सेिा प्रर्दायकले भ्िाइस सम्प्रषेण 
गने भएकाले व्यािसावयक प्रकृनि बेग्लाबेग्लै रहेको नर्यो । िर प्रविनधमा आएको पररििथनसँगै टेनलफोन 
सेिा प्रर्दायकबाट हजने भ्िाइस सम्प्रषेण इन्त्टरनेट सेिा प्रर्दायकले प्रर्दान गने इन्त्टरनेटबाट समेि हजन 
र्ालेको छ । इन्त्टरनेटमाफथ ि ् भ्िाइसको अनिररक्त नभनडयोसमेि डाटाको रुपमा सम्प्रषेण हजने प्रविनध 
विकास भएका कारण यी र्दजई प्रकृनिका व्यिसायमा खासै नभन्निा रहेको रे्दजखएन । िर्ावप गैरकर 
राजस्िबापि यी र्दजई सेिा प्रर्दायकको र्दिाथ र निीकरणबापि सरकारले सङ्कलन गने राजस्िमा अस्िाभाविक 
अन्त्िर रहेको रे्दजखयो । ि्कालीन अिस्र्ामा इन्त्टरनेट प्रविनधको भ्िाइस र नभनडयो सम्प्रषेण नहजने 
अिस्र्ालाई मध्यनजर राखी ननधाथरण गररएको र्दिाथ अनजमनि र निीकरण शजल्क हाल टेनलफोन सेिा 
प्रर्दायकले प्रर्दान गने प्रकृनिका सेिासमेि इन्त्टरनेट सेिा प्रर्दायकबाट प्रर्दान गरररहेको पररप्रके्षमा इन्त्टरनेट 
सेिा प्रर्दायकले निनजथपने लाइसेन्त्स र्दस्िजर र निीकरण र्दस्िजरमा पजनरािलोकन गरी यसप्रकारको अ्यनधक 
अन्त्िर न्त्यून गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

11. राजस्ि छजट - आनर्थक ऐन, २०७५ को र्दफा १९ ले विनभन्न मालिस्िज, उद्योग व्यिसायी, संस्र्ा, 
आयोजनालाई राजस्ि छजट दर्दने व्यिस्र्ा गरेको छ । राजस्ि छजट दर्दने व्यिस्र्ामा सजधार गरे पनन िस्िज 
िर्ा सेिाको पैिारीमा लाग्ने महसजल र्दरसम्बन्त्धी रिव्य अनजसूची, पटके ननणथयका आधारमा हजने छजटमा 
सजधार गनथ बाँकी छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका अन्त्य व्यहोराहरु ननम्नानजसार छन:् 

11.1 िैरे्दजशक सहायिामा सञ्चालन हजने आयोजनामा ननमाथण कायथका लानग सम्झौिामा व्यिस्र्ा भएबमोजजम 
आयाि गने ननमाथण सामग्री िर्ा उपकरणमा नेपाल सरकारको ननणथयबाट भन्त्सार महसजल, कर, शजल्क छजट 
दर्दने व्यिस्र्ाअनजसार यो िषथ रु. ३ अबथ ४६ करोड ८३ लाख छजट दर्दएको छ । यस्िा सजविधामा आयाि 
हजने सामग्री/उपकरणमा लाग्ने राजस्ि छजट रकमको अनभलेख राखेको छैन । सारै् राजस्ि छजट प्राप्त गने 
आयोजनाको लगानी र उ्पादर्दि िस्िजको लागिमा पनन समािेश गने गरेको छैन । छजटमा आयानिि 
सामान सम्बजन्त्धि आयोजनामा नै उपयोग भएको अनजगमन हजने नगरेबाट िोवकएका शिथअनजसार उपयोग 
गरेको सजननजश्चि गनथ अनजगमन गने प्रभािकारी व्यिस्र्ा हजनजपर्दथछ । 

11.2 आनर्थक ऐन, २०७५ को अनजसूची १ को र्दफा  १४(१), १४(२) र १४(३) मा भन्त्सार महसजल पूणथ एिं 
आंजशक छजट हजने व्यिस्र्ा छ । सोही ऐनको र्दफा १५ मा नेपाल सरकारको सम्बजन्त्धि ननकायको 
नसफाररसमा भन्त्सार महसजल पूणथ िा  आंजशक छजट हजने मालिस्िज उल्लेख गरेको छ । ्यसैगरी सोही 
ऐनले मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची १ बमोजजमका सामानमा मूल्य अनभिवृि कर छजट हजने 
व्यिस्र्ा गरेको छ । राजस्ि छजटको उक्त वििरणमा भन्त्सार, मूल्य अनभिवृि कर र अन्त्िःशजल्क छजट 
दर्दएको कारण, सो छजटले राजस्िमा हजन गएको कमीको रकमगि अनभलेख राखेको छैन । लेखापरीक्षणको 
क्रममा भन्त्सार विभागको आनसकज डा, आन्त्िररक राजस्ि विभागको िययाङ्कलगायिबाट सङ्कनलि सूचनाअनजसार 
यो िषथ रु.४४ अबथ २१ करोड राजस्ि छजट दर्दएको रे्दजखएको छ । अन्त्िराथविय मान्त्यिाअनजरुप सबै 
प्रकारका राजस्ि छजटको रकमगि अनभलेख बजेटसँगै पेस हजने व्यिस्र्ा गनजथपर्दथछ ।  

11.3 कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनको कररब एक निहाई अंश कृवष क्षेरले ओगटेकोले कृवष उ्पार्दनलाई टेिा 
पज¥याउन कृवष विकास मन्त्रालयमाफथ ि ्यो िषथ रु.३ अबथ  ९१ करोड र रासायननक मलमा रु.८अबथ ३८ 
करोडसमेि कृषकलाई रु.१२ अबथ २९ करोड अनजर्दान उपलधध गराएको छ । कृवषजन्त्य पर्दार्थमा 
आ्मननभथर बनाउन यसप्रकारको अनजर्दान दर्दइरहेको अिस्र्ामा आनर्थक ऐन, २०७५ को अनजसूची १ को 
र्दफा १४ र १५ को व्यिस्र्ाअनजसार आयािमा पनन कृवष िर्ा पशजजन्त्य उ्पार्दन लगायिमा रु.१ अबथ 
२७ करोड भन्त्सार महसजल छजट दर्दएको रे्दजखयो । आन्त्िररक उ्पार्दन िवृिमा प्रो्साहन पजर ्याउन अनजर्दान 
दर्दए पनन कृवष िर्ा पशजजन्त्य सामग्रीको आयािमा समेि राजस्ि छजट दर्दने व्यिस्र्ाको असरबारे अध्ययन 
हजनजपर्दथछ ।  
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11.4 आनर्थक ऐन, २०७५ को पररच्छेर्द २१ (६) मा साकथ  मजलजकबाट उ्पादर्दि सामानहरु प्रिीिपर खोली 
र्दजक्षण एनसयाली स्ििन्त्र व्यापार सम्झौिा (साफ्टा) अन्त्िगथि प्रमाणपर संलग्न गरेर पैिारी भएमा 
२०६२।९।१७ मा कायम रहेको भन्त्सार महसजल र्दरमा ननजश्चि प्रनिशिले भन्त्सार महसजल छजट दर्दने 
व्यिस्र्ा गरेको र यो व्यिस्र्ा लागू भएको १५ िषथ व्यिीि भैसकेको छ । साफ्टाको सजविधा उपयोग 
गरी २०७५।७६ मा विनभन्न व्यिसायीले प्राईमरी पोनलमर अफ टलाविक, पेट्रोनलयम कोक,  प्राइमरी 
रेजजन एण्ड अर्दर, पोनलिर, ग्लासिेयर, पम्प, वप्रफेि हाउस, पेपर असिेसटस, फलाम िा अनमजिि स्पािका 
एङ्गललगायिका सामान पैिारी गर्दाथ रु.३ अबथ ६६ करोड ८३ लाख भन्त्सार महसजल, रु.५४ लाख 
अन्त्िःशजल्क र रु.४७ करोड ७६ लाख मूल्य अनभिवृि करसमेि रु.४ अबथ १५ करोड १३ लाख राजस्ि 
छजट भएको छ । साफ्टा छजटमा कच्चापर्दार्थ िर्ा पाटथप जजाथलगायिका मालिस्िज पैिारी गरी सोबाट 
स्िरे्दशमा उ्पार्दन िवृि गरेर ियारी मालिस्िज ननकासी गरी िजलना्मक रुपमा फाइर्दा नलन सवकने गरी 
उपयजक्त रणनीनि ियार गनजथपर्दथछ । 

राजस्ि छजटको विषयमा भएको सजधारलाई ननरन्त्िरिा दरँ्दरै्द आनर्थक ऐनको रिव्य र पटके 
ननणथयबाट दर्दइने छजटलाई क्रमशः घटाउँरै्द लैजानजका अनिररक्त छजटको अनभलेख व्यिजस्र्ि गरेर पारर्दजशथिा 
प्रििथनसमेि गराउनजपर्दथछ । 

 बजेट िजजथमा िर्ा कायाथन्त्ियन 

12. बजेटभन्त्र्दा बढी खचथ - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३५(२) मा  खचथ गने िा 
खचथको ननकासा दर्दने अनधकारीले रकम स्िीकृि बजेटनभर पछथ र खचथ गनथ बाँकी छ भने मार खचथ गनथ 
र खचथ गनथ ननकासा दर्दनजपने उल्लेख छ । ननयमािलीको व्यिस्र्ा विपरीि चालज खचथिफथ  ६ उपशीषथकमा 
रु.१ अबथ २५ करोड ५५ लाख ७७ हजार र पूजँीगि  खचथिफथ  यािायाि आयोजना ियारी 
सहयोगलगायि ३ बजेट उपशीषथकमा रु.८० लाख र वित्तीय व्यिस्र्ािफथ  पोखरा क्षेरीय अन्त्िराथविय 
विमानस्र्लमा रु.२४ करोड ७१ लाख स्िीकृि बजेटभन्त्र्दा बढी खचथ हजने गरी ननकासा िर्ा खचथ लेखेको 
पाइयो ।  

सोही ननयमािलीको ननयम ३८ मा बजेटमा रकम भए पनन ननकासा भएको रकम अपयाथप्त भएमा 
सम्बजन्त्धि सजचिको नसफाररसमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्त्िर िा खचथ समर्थनबाट ननकासा दर्दई ्यस्िो खचथ 
भएको रकम ननयनमि गररदर्दन सक्ने उल्लेख भए पनन सो बढी खचथको ननयनमिसमेि भएको छैन । 
्यस्िै एकल खािा कोष प्रणाली लागू ्भएको अिस्र्ामा स्िीकृि बजेटभन्त्र्दा बढी ननकासा दर्दन ननमल्नेमा 
बजेटभन्त्र्दा बढी ननकासा हजन गएकोले एकल खािा कोष प्रणालीको विश्वसनीयिामा असर पने रे्दजखयो । 
विननयोजजि बजेटभन्त्र्दा बढी हजने गरी ननकासा दर्दनज र खचथ लेख्नज विननयोजन ऐन विपरीि रे्दजखएको र यस्िा 
कायथबाट आनर्थक अनजशासन कायम नहजने हजँर्दा ननयन्त्रण हजनजपने रे्दजखयो । 

13. खचथ व्यिस्र्ापन - बजेट िर्ा खचथ व्यिस्र्ापन सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:्  

13.1 सािथजननक खचथ व्यिस्र्ापनमा कज शलिा अनभिवृि गरी आनर्थक अनजशासन कायम गने, चालज खचथमा 
ननयन्त्रण र पूजँीगि  खचथमा िवृि गने नीनि सरकारले नलएकोमा विगि ३ िषथको अिस्र्ा रे्दहायअनजसार 
छः 

(रु. लाखमा) 

वििरण 
२०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

खचथ प्रनिशि खचथ प्रनिशि खचथ प्रनिशि 

चालज खचथ  5186161 61.94 6969196 64.25 7164176 64.52 
पूजँीगि  खचथ 2087483 24.93 2707137 24.96 2415625 21.75 
वित्तीय व्यिस्र्ा 1098833 13.13 1170488 10.79 1524770 13.73 
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खचथ व्यिस्र्ापन सम्बन्त्धमा अध्ययन गर्दाथ २०७३।७४ को िजलनामा यो िषथ चालज खचथ ३८.१४ 
प्रनिशि, पूजँीगि  खचथ १५.७२ प्रनिशि िवृि भएको छ भने वित्तीय खचथमा ३८.७६ प्रनिशि िवृि 
भएको रे्दजखन्त्छ । आनर्थक िषथ २०७५।७६ को िययाङ्कलाई आधार नलँर्दा गि िषथको िजलनामा कज ल 
खचथमा चालज खचथको वहस्सा यर्ािि नै रहे पनन पूजँीगि  खचथको वहस्सा कज ल खचथको २४.९६ 
प्रनिशिबाट घटेर २१.७५ प्रनिशि रहेको छ भने वित्तीय व्यिस्र्ा खचथ १०.७९ प्रनिशिबाट बढेर 
१३.७३ प्रनिशि पजगेको छ । पूजँीगि  प्रकृनिको कायथका लानग चालजिफथ बाट अनजर्दान दर्दने अिस्र्ाले 
अन्त्िराथविय मजरा कोषले जारी गरेको सरकारी वित्तीय िययाङ्कको व्यिस्र्ामा राविय आिश्यकिानजसार 
िगीकरण हजन सकेको छैन । िसर्थ विननयोजन र प्रनििेर्दन प्रणाली यर्ार्थपरक बनाउनजपर्दथछ । 

13.2 व्यय अनजमान िर्ा यर्ार्थ खचथको िजलना्मक वििरण ननम्नानजसार छ: 
(रु. लाखमा) 

वििरण 
२०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

बजेट खचथ प्रनिशि बजेट खचथ प्रनिशि बजेट खचथ प्रनिशि 

चालज 6171641 5186161 84.0३ 8035314 6969196 86.73 8454475 7164176 84.73 
पूजँीगि  3119463 2087483 67.00 3351760 2707137 80.76 3139982 2415626 76.90 
वित्तीय व्यिस्र्ा 1198109 1098833 91.70 1402874 1170488 83.43 1557160 1524770 97.90 
 10489213 8372477 79.82 12789948 10846821 84.80 13151617 11104572 84.44 

विगि ३ िषथको बजेटको खचथ शीषथकगि व्यय अनजमानको िजलना गर्दाथ चालज खचथ शजरु बजेटको 
िजलनामा २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा क्रमशः ८४, ८६.७ र ८४.७ प्रनिशि रहेको 
रे्दजखन्त्छ । िर पूजँीगि  खचथको जस्र्नि भने २०७३।७४ मा बजेटको िजलनामा ६७ प्रनिशि रहेकोमा 
२०७४।७५ मा सो िवृि भई ८०.७६ प्रनिशि पजगेको छ भने २०७५।७६ मा यसमा ह्रास आई 
७६.९ प्रनिशि कायम भएको छ । यसरी विगि ३ िषथको खचथ शीषथकगि व्यय अनजमानको विश्लषेण गर्दाथ 
चालज खचथ र वित्तीय व्यिस्र्ािफथ को खचथ ८० प्रनिशिभन्त्र्दा बढी रहेको छ भने पूजँीगि  खचथ भने 
२०७४।७५ मा ८० प्रनिशि रहेकोमा २०७३।७४ र २०७५।७६ मा सोभन्त्र्दा कम रहेको छ ।  

14. अर्थ बजेटबाट ननकासा - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३५(२) मा खचथ गने िा 
खचथको ननकासा दर्दने अनधकार प्राप्त अनधकारीले रकम स्िीकृि बजेटनभर र सम्बजन्त्धि खचथ शीषथकमा 
पर्दथछ भने मार ननकासा दर्दनजपने उल्लेख छ । विननयोजन ऐनले छजट्याएको रकम सोही प्रयोजनमा खचथ 
गनजथपनेमा बजेट उपशीषथक ६०२ (अर्थ विविध) मा एकमजि रु.७० अबथ ७० करोड ३० लाख विननयोजन 
गरेकोमा रु.५० अबथ ५१ करोड ८० लाख रकमान्त्िर गरी खजर्द बजेट रु.१९ अबथ ५५ करोड ३९ लाख 
कायम गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पटके ननणथयका आधारमा रु.७ अबथ ३७ करोड १९ लाख विनभन्न 
संिैधाननक ननकाय, आयोग िा मन्त्रालय मािहिका कायाथलयको लानग रकम र्प गरेको छ ।  

उक्त रकमान्त्िर र ननकासामध्ये भौनिक पूिथधार िर्ा ननमाथण मन्त्रालय अन्त्िगथि पूिाथधार ननमाथण 
प्रयोजनमा रु.२५ अबथ ७ करोड, संघ संस्र्ामा शेयर िर्ा ऋण लगानीमा रु.१८ अबथ ८१ करोड, प्ररे्दश 
िहलाई अनजर्दान रु.८ अबथ ७५ करोड, स्र्ानीय िहलाई अनजर्दान रु.७ अबथ २० करोड र नेपाली सेनाको 
जहाजको बाकँी रकम भ जक्तानी गनथ रु.१ अबथ ३९ करोड ३१ लाख उल्लेखनीय रहेका छन ्।   

उपयजथक्तबमोजजमका कायथ अपझथट नसजथना भएको नभई विगिरे्दजख नै सञ्चालनमा आएका र 
अनजमान गनथ सवकने कायथक्रम रहेको रे्दजखन्त्छ । अर्थ विविध शीषथकमा रकम विननयोजन गरी पटके 
ननणथयको आधारमा ननकासा दर्दने िर्ा सम्बजन्त्धि कायथक्रम र शीषथकमा विननयोजन नै नगने िा कम 
विननयोजन गरी अर्थ बजेटबाट िषाथन्त्िमा ननकासा िर्ा रकमान्त्िर गरी रकम र्प गने पररपाटीमा सजधार 
गनजथपर्दथछ । 
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15. िषाथन्त्िको खचथ÷भ जक्तानी - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३३ मा आनर्थक िषथ समाप्त 
हजनज अगािै आषाढ २५ गिे खािा बन्त्र्दी गनजथपने व्यिस्र्ा छ । यो िषथ कज ल रु.१३ खबथ १५ अबथ १६ 
करोड विननयोजन भई रु.११ खबथ १० अबथ ४६ करोड खचथ भएकोमा आषाढ मवहनामा रु.२ खबथ ६३ 
अबथ ४१ करोड (२३.७२ प्रनिशि) खचथ भएको छ । खचथमध्ये आषाढ २५ पनछ ३१ गिेसम्म रु.१ 
खबथ ५७ अबथ ३३ करोड (कज ल खचथको १४.17 प्रनिशि) खचथ भएको छ । ननयमािलीको व्यिस्र्ा 
पालना गरी आषाढ २५ पछानड खचथ÷भ जक्तानी गने कायथमा ननयन्त्रण हजनजपर्दथछ । संविधानबमोजजम जेष्ठ १५ 
मा बजेट प्रस्िजि गरे पनन कायाथन्त्ियनमा सजधार हजन सकेको रे्दजखएन । 

16. रकमान्त्िर - आनर्थक कायथविनध ऐन, २०५५ को र्दफा ८ मा िोवकएको कज नै एक िा एकभन्त्र्दा बढी 
शीषथकमा विननयोजजि रकम बचि हजने भएमा विननयोजन ऐनमा िोवकएको सीमानभर रही कज नै एक 
शीषथकबाट अको शीषथकमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्त्िर गनथ सक्ने व्यिस्र्ा छ । रकमान्त्िर सम्बन्त्धमा 
रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

16.1 कज ल बजेट रु.१३ खबथ १५ अबथ १६ करोडमध्ये िषथभररमा रु.३ खबथ ५४ अबथ ८६ करोड १० लाख 
रकमान्त्िर भएको छ । सोमध्ये आषाढ मवहनामा रु.९७ अबथ ७६ करोड ९९ लाख र आषाढ २५ पनछ 
रु.३२ अबथ ५० करोड २९ लाख रकमान्त्िर गरी विनभन्न शीषथक उपशीषथकमा रकम र्प गरेको छ । 
िषाथन्त्िको अजन्त्िम हप्तामा रकमान्त्िर गने कायथमा ननयन्त्रण हजनजपर्दथछ । यसरी रकमान्त्िर भई ननकासा  
भएको रकमको नमिव्ययी र र्दक्षिापूणथ उपयोगको सजननजश्चििा गरेको रे्दजखएन ।  

16.2 आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३५ अनजसार रकम स्िीकृि बजेटबाट मार खचथ गनथ 
नमल्ने व्यिस्र्ा विपरीि शजरुमा बजेट व्यिस्र्ा नगरी रकमान्त्िरबाट रु.४१ करोड ६९ लाख खचथ गरेको 
छ ।यस सम्बन्त्धी केही उर्दाहरण ननम्नानजसार छन:्  

(रु. हजारमा) 
उपशीषथक संकेि शीषथक उपशीषथकको नाम शजरु बजेट खजर्द िावषथक बजेट ननकासा खचथ 
3071094 औद्योनगक लगानी प्रििथन कायथक्रम 0 4,50 4,39 
3121024 कृवष विकास रणनीनि अनजगमन िर्ा समन्त्िय कायथक्रम 0 14,30,00 5,43,95 
3290124 िन िर्ा भ-ूसंरक्षण विभाग 0 12,96,00 11,18,64 
3400134 समाज कल्याण पररषद् 0 15,00 15,00 
3401084 बाल कल्याण सनमनि 0 2,55,00 39,57 
3401134 रािपनि मवहला उ्र्ान कायथक्रम 0 5,00 4,20 
3471804 आिास व्यिस्र्ा कायथक्रम 0 15,39,84 9,25,03 
3700114 स्िास्यय िर्ा जनसंख्या मन्त्रालय 0 20,50 18,43 
3700124 स्िास्यय सेिा विभाग 0 25,50,00 12,28,26 
3701024 जचवक्सा विज्ञान राविय प्रनिष्ठान (िीर अस्पिालसमेि) 0 1,50,00 1,50,00 
3701054 परोपकार प्रसजिी अस्पिाल 0 90,00 90,00 
3711074 सामाजजक सजरक्षा कोष 0 10,00 9,84 
3711084 प्रधानमन्त्री रोजगार कायथक्रम 0 1,16,75 22,37 
  जम्मा    74,82,59 41,69,6८ 

बजेट विननयोजन र्दक्षिामा सजधार गरी यर्ार्थमूलक बनाउनजपर्दथछ ।  

16.3 विननयोजन ऐन, २०७५ अनजसार कज नै पनन शीषथकमा विननयोजन भएको रकमको १० प्रनिशिभन्त्र्दा बढी 
रकमान्त्िर गनथ नपाइने उल्लेख छ । मन्त्रालयले सो व्यिस्र्ा विपरीि ननम्नानजसार १ हजार १७१ 
प्रनिशिसम्म रकमान्त्िर गरी विननयोजन ऐनको प्रािधानको पालना गरेको रे्दजखएन । 

(रु. हजारमा) 
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पूजँीगि िफथ  
मन्त्रालय/विभागको नाम िावषथक बजेट खजर्द िावषथक बजेट रकमान्त्िरबाट र्प प्रनिशि 

संघीय संसर्द 1,41,00 17,91,48 16,50,48 1171 
राविय मानि अनधकार आयोग 32,00 1,24,00 92,00 288 
राविय प्राकृनिक स्रोि िर्ा वित्त आयोग 1,75,00 2,44,90 69,90 40 
राविय मवहला आयोग 71,00 3,91,00 3,20,00 451 
राविय र्दनलि आयोग 1,23,00 3,84,90 2,61,90 213 
राविय समािेशी आयोग 1,23,00 4,24,20 3,01,20 245 
आदर्दिासी जनजािी आयोग 1,23,00 4,04,82 2,81,82 229 
मधेशी आयोग 12,300 2,31,00 1,08,00 88 
मजजश्लम आयोग 1,23,00 4,23,00 3,00,00 244 
गहृ मन्त्रालय 6,98,23,00 11,76,58,05 4,78,35,05 69 
भौनिक पूिाथधार िर्ा यािायाि मन्त्रालय 93,72,82,00 1,19,52,21,05 25,79,39,05 28 
रक्षा मन्त्रालय 6,78,41,00 12,48,12,29 5,69,71,29 84 
संघीय मानमला िर्ा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 7,53,85,00 11,92,98,13 4,39,13,13 58 

चालजिफथ  
मन्त्रालय/विभागको नाम िावषथक बजेट खजर्द िावषथक बजेट रकमान्त्िर र्प प्रनिशि 

शहरी विकास मन्त्रालय 4,55,54,00 7,91,27,94 3,35,73,94 74 

 विकास सहायिा पररचालन 

17. िैरे्दजशक सहायिा – नेपालको विकासलाई टेिा पजर ्याउने विकास सहायिाको िययाङ्कअनजसार २०७५।७६ 
मा सरकारी बजेटको रु.१ खबथ ५९ अबथ ४० करोड अर्ाथि ्१2.१२ प्रनिशि वहस्सा िैरे्दजशक सहायिाले 
ओगटेको छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका केही व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

17.1 मन्त्रालयबाट प्राप्त िययाङ्कअनजसार विकास सहायिाको अिस्र्ा विश्लषेण गर्दाथ २०७४।७५ मा अमेररकी 
डलर १ हजार ६२३ नमनलयन प्राप्त भएकोमा २०७५।७६ मा अमेररकी डलर १ हजार ५७८ नमनलयन 
प्राप्त भई गि िषथको िजलनामा २.७ प्रनिशि कमी आएको छ । प्राप्त रकममध्ये अमेररकी डलर ९४४ 
नमनलयन ऋण, ४२४ नमनलयन अनजर्दान र २१० नमनलयन प्राविनधक सहायिा रहेको छ । प्राप्त भएको 
िैरे्दजशक सहायिामध्ये ३४१ नमनलयन अमेररकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्त्र्दा बावहर रहेको छ । सोको 
अनिररक्त अन्त्िराथविय गैरसरकारी संस्र्ाबाट खचथ भएको अमेररकी डलर २१५ नमनलयनसमेि बजेटरी 
प्रणालीभन्त्र्दा बावहर रहेको अिस्र्ा छ । 

17.2 आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम २७.२ अनजसार िैरे्दजशक सहायिाको रकमलाई कायथक्रम 
िर्ा बजेटमा समािेश गरी खचथ गनजथपने व्यिस्र्ा छ । िैरे्दजशक सहायिाको रकमलाई राविय मूलधारमा 
ल्याई पारर्दजशथिा र जिाफरे्दवहिा प्रििथन गराउन र्दािा समूहको पेररस बैिकबाट समेि सहमनि जनाएको 
अिस्र्ामा बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने प्रवक्रयामा गि िषथको िजलनामा सजधार भई ७८.४ प्रनिशिमा पजगेको 
छ । िर्ावप २१.६ प्रनिशि विकास सहायिा (अन्त्िराथविय गैरसरकारी संस्र्ाको कारोबार बाहेक) बजेट 
बावहर रहेको मन्त्रालयबाट प्रकाजशि प्रनििेर्दनमा उल्लेख छ । यससम्बन्त्धी व्यहोरा रे्दहायमा उल्लेख 
गररएको छः 

(डलर हजारमा) 
र्दािा बजेटमा समािशे बजेट बावहर जम्मा 

एनसयाली विकास बैङ्क 277198 15286 292484 
यजरोवपयन यजननयन (ईयू) 10373 15804 26177 
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वफन्त्ल्याण्ड 9474 1141 10616 
जमथनी 19772 16344 36116 
भारि 56556 2389 58944 
जापान 96458 14045 110502 
निे 610 22975 235845 
स्िीजरल्याण्ड 21497 4383 2588१ 
बेलायि 57131 60107 117238 
यूएसएड 14081 6346५ 77545 
िल्डथ बैङ्क 506728 21585 528313 
अन्त्य 168021 10३062 271084 

जम्मा 1237899 340586 1578485 

यसरी अफ बजेट र अफ टे्रजरीबाट खचथ गने कायथमा सजधार गनथ दर्दइएको सजझािको प्रभािकारी 
कायाथन्त्ियन भएको छैन । कानजनी व्यिस्र्ा गरी िैरे्दजशक सहायिा नीनि र अन्त्िराथविय प्रनिबििा अनजरुप 
िैरे्दजशक सहायिालाई राविय बजेट िर्ा लेखा प्रणालीमा ल्याउने व्यिस्र्ा गनजथपर्दथछ । 

18. सहायिा पररचालन - अन्त्िराथविय विकास सहायिा पररचालन नीनि, २०७६ को बजरँ्दा ३.२.८ मा सामान्त्यिः 
सबै प्रकारका अन्त्िराथविय विकास सहायिा राविय बजेट प्रणालीमा समािेश हजने गरी स्िीकार गररने र 
बजेटमा समािेश भएका सबै सहायिाहरुको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायाथलयबाट हजने गरी 
व्यिस्र्ा नमलाइने उल्लेख छ । िर्ावप यो िषथ ननम्न नलजखि १११ अन्त्िराथविय गैरसरकारी संस्र्ाले 
४०२ विनभन्न क्षेरका आयोजनामा अमेररकी डलर २१ करोड ५२ लाख ५० हजार ननकासा दर्दएर खचथ 
गरेको मन्त्रालयको विकास सहायिा प्रनििेर्दनमा उल्लेख गरेको रे्दजखन्त्छ ।   

अन्त्िराथविय गैरसरकारी संस्र्ाको क्षरेगि ननकासा÷खचथ २०१८।१९ 

(अमेररकी डलरमा) 

क्र.सं. प्रार्नमक क्षेर 
आयोजना 
सँख्या 

ननकासा/खचथ क्रम प्रार्नमक क्षेर 
आयोजना 
सँख्या 

ननकासा÷खचथ 

1 जशक्षा  ७१ 6,15,04,706 7 खानेपानी २४ 92,35,019 
2 स्िास्यय ७६ 5,22,51,477 8 अन्त्य सामाजजक १६ 90,92,102 
3 जीिनस्िर ५० 1,89,47,977 9 िािािरण, विज्ञान र प्रविनध १० 47,21,260 
4 भकूम्प प जनननथमाथण १५ 1,63,11,821 10 िासस्र्ान ११ 42,95,276 
5 मवहला, िाल र समाज कल्याण  ४५ 1,43,46,544 11 अन्त्य १७ क्षेर ४९ 1,25,83,804 
6 कृवष ३५ 1,19,60,439  जम्मा ४०२ आयोजना 21,52,50,42५ 

अन्त्िराथविय गैरसरकारी संस्र्ागि ननकासा÷खचथ २०१८।१९ 

 (अमेररकी डलरमा) 
क्र.सं. सँस्र्ा ननकासा÷खचथ क्र.सं. संस्र्ा ननकासा/खचथ क्र.सं. संस्र्ा ननकासा/खचथ 
1 सेभ र्द जचल्रेन 3,31,64,982 7 लजर्रन िल्र्ड 46,30,289 13 नेपाल यजर् फाउण्डेसन 21,95,058 
2 जमथन नेपाल 

हेल्प 
1,92,53,250 8 मेसीक्रटस 36,92,730 14 जजयोलोजजकल सोसाइटी  21,68,017 

3 िल्र्डथ नभजन 1,30,15,384 9 हेल्भेटास 35,13,930 15 इन्त्टरनेसनल डेभलपमेन्त्ट 
इन्त्टरप्राइजेज 

20,84,984 

4 अक्सफाम ग्रटे 
निटेन 

1,17,24,565 10 इन्त्टरनेशनल नेपाल 
फेलोनसप 

31,51,583 16 एक्सन एड 18,66,856 

5 टलान नेपाल 1,12,58,235 11 जस्ट्रट चाइल्ड अफ नेपाल 27,35,226 17 अन्त्य ९५ गैरसरकारी संस्र्ा 9३०,४५,४६७ 
6 यज. एम. एन. 53,29,726 12 मेरीस्टटस नेपाल 24,20,143 जम्मा १११ ससँ्र्ा 21,52,50,42५ 

उक्त सहायिा बजेट प्रणालीमा नआएको र लेखापरीक्षण पनन महालेखापरीक्षकको कायाथलयबाट 
हजने गरेको छैन । सो रकम सम्बजन्त्धि अन्त्िराथविय गैरसरकारी संस्र्ाले आफ्नै संरचना खडा गरी खचथ 
गने गरेको पाइयो । सरकारी संरचनामाफथ ि ्सहायिा पररचालन नहजँर्दा सबै रकम पररयोजनाको काममा 
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मार खचथ नभई िी संस्र्ाको स्िरे्दशी÷विरे्दशी कमथचारी, परामशथ विकास साझेर्दारहरुको िलब, भत्ता, सजविधा 
र ्यस्िा संस्र्ाको प्रशासननक िर्ा अन्त्य जशरोभार खचथ समेिको र्दावय्ि व्यहोनजथ परेको अिस्र्ा छ । 

यसप्रकार िैरे्दजशक सहायिालाई राविय बजेट प्रणालीमा ल्याई पररचालन गने विषयलाई 
सहायिाको प्रभािकाररिाको लानग पेररस घोषणापरबाट स्िीकार गररसकेको अिस्र्ामा अन्त्िराथविय 
गैरसरकारी संस्र्ा माफथ ि ्सहयोग रकम कायाथन्त्ियन गनजथ मनानसब भएन । िसर्थ अन्त्िराथविय गैरसरकारी 
संस्र्ा र विकास साझेर्दारबाट प्राप्त रकम राविय प्रणाली िा सरकारी ननकाय माफथ ि ् नै कायाथन्त्ियन गने 
व्यिस्र्ा नमलाउनजपर्दथछ । 

19. िैरे्दजशक सहायिा उपयोग - यो िषथ िैरे्दजशक अनजर्दान रु.५८ अबथ ८२ करोड र िैरे्दजशक ऋण रु.२ खबथ 
५३ अबथ ३ करोडसमेि रु.३ खबथ ११ अबथ ८५ करोड प्राप्त हजने अनजमान रहेकोमा िैरे्दजशक अनजर्दानिफथ  
रु.२९ अबथ ५८ करोड र िैरे्दजशक ऋणिफथ  रु.१ खबथ २९ अबथ ९० करोडसमेि रु.१ खबथ 59 अबथ 
4८ करोड प्राप्त भएको रे्दजखयो । बजेट िक्तव्यमा अनजमान गररएको रकमको िजलनामा यो िषथ िैरे्दजशक 
अनजर्दान 50.28 प्रनिशि र िैरे्दजशक ऋण 51.33 प्रनिशि प्राप्त भई समग्रमा 51.11 प्रनिशि िैरे्दजशक 
सहायिा प्राप्त भएको रे्दजखन्त्छ । यससम्बन्त्धी अन्त्य व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

19.1 विकास साझेर्दारगि रुपमा विश्लषेण गर्दाथ ४० विकास साझेर्दारबाट अनजर्दानिफथ  रु.५८ अबथ ८२ करोड र 
ऋणिफथ  १५ र्दािाबाट रु.२ खबथ ५३ अबथ ३ करोड सहायिा प्राप्त हजने अनजमान गरेकोमा ३१ र्दािाबाट 
अनजर्दान र १५ र्दािाबाट ऋण प्राप्त भएको रे्दजखन्त्छ । यो िषथ ५० प्रनिशिभन्त्र्दा घटी ऋण िर्ा अनजर्दान 
प्राप्त भएको विकास साझेर्दारगि केही उर्दाहरण रे्दहायबमोजजम छन:्    

ऋण अनजर्दान 

र्दािा बजेट ननकासा 
प्रानप्त 

प्रनिशि 
र्दािा शजरु बजेट ननकासा प्रानप्त प्रनिशि 

कज िेि कोष  6246 3015 48 भारि 178159 30175 17 
कोररया (एजक्जम बैङ्क) 5000 2203 44 नमलेननयम च्यालेन्त्ज कपोरेशन 50000 8891 18 
जापान  54086 400 1 जमथनी केएफडधलज  30052 4277 14 
भारि (एजक्जम बैङ्क) 470761 66339 14 बेलायि  14145 1857 13 
यजरोवपयन इन्त्भेस्टमेन्त्ट बैङ्क  41811 3335 8 डधलजएफपी  4772 548 11 
िडथ बैङ्क  105812 34079 32 यूएनएफसीसी 2998 72 2 
साउर्दी कोष  6538 628 10 यूएनजीईएफ 1340 27 2 

र्दािासँग समन्त्िय गरी सम्झौिा भएको अनजर्दान िर्ा ऋण प्रानप्तमा ध्यान दर्दनज जरुरी छ । 

19.2 मन्त्रालय एिं ननकायगि विश्लषेण गर्दाथ महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट प्राप्त वििरणअनजसार २०७५।७६ 
मा ५० प्रनिशिभन्त्र्दा न्त्यून अनजर्दान िर्ा ऋण उपयोग गने केही ननकायको अिस्र्ा ननम्नानजसार छ: 

-?=nfvdf_ 

मन्त्रालय /ननकयाको नाम 
अनजर्दान िफथ  ऋणिफथ  जम्मा 

बजेट प्रानप्त प्रानप्त प्रनिशि बजेट प्रानप्त प्रानप्त प्रनिशि बजेट प्रानप्त प्रानप्त प्रनिशि 
प्रधानमन्त्री िर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाथलय 138296 17640 12.76 886924 303398 34.21 1025220 321038 31.31 
उद्योग, िाजणज्य िर्ा आपूनिथ मन्त्रालय 6997 1345 19.23 7911 2565 32.42 14908 3910 26.2३ 
ऊजाथ, जलस्रोि िर्ा नसँचाइ मन्त्रालय 32812 11560 35.23 72132 31532 43.71 104944 43092 41.06 
प्ररे्दश  35698 7449 20.87 123075 44788 36.39 158773 52237 32.9० 
िन िर्ा िािािरण मन्त्रालय 34093 15060 62.51 9800 619 6.32 33893 15680 46.26 

िैरे्दजशक सहयोगको उपयोग न्त्यून हजँर्दा सोको प्र्यक्ष असर विकास ननमाथण र सेिाप्रिाहमा परेको 
छ । अिः समयमा विकास साझेर्दारसँग समन्त्िय गरी स्रोि र साधनको अनधकिम पररचालन गनजथपर्दथछ । 
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 सािथजननक संस्र्ान व्यिस्र्ापन 

20. सािथजननक संस्र्ानको अिस्र्ा - नेपालमा सञ्चानलि 69 सािथजननक संस्र्ानमध्ये विनभन्न िषथमा विननिेश 
भएका संस्र्ा ३० िर्ा अजस्ि्िमा रहेका ३९ मध्ये सञ्चालनमा रहेका ३६ संस्र्ानमा नेपाल सरकारको 
लगानी प्रिाह भएको छ । यससम्बन्त्धी व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

20.1 रोजगारी िर्ा उ्पार्दनमा टेिा पजर ्याउने शिथमा ननजीकरण भएका १८ संस्र्ानमध्ये हाल १२ संस्र्ान 
मार सञ्चालनमा रहेका छन ् । भकृज टी कागज कारखाना, हररनसवि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी 
छालाजजत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन िर्ा नबक्री कम्पनी, बालाजज कपडा उद्योग, विराटनगर जजट 
नमल्स सञ्चालनमा नरहेको र हररनसवि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जनमनसमेि टलवटङ गरी नबक्री गरेको 
अिस्र्ा छ । ननजीकरण सम्झौिा िर्ा प्रस्िािनाअनजसार उद्योगहरु सञ्चालन नभएकोमा सम्बजन्त्धि ननकाय 
र मन्त्रालयबाट कानजनी कारबाही गरेको रे्दजखएन । यस सम्बन्त्धमा विगि िषथको प्रनििेर्दनमा समेि 
उल्लेख गररएकोमा सजधार गरेको रे्दजखएन ।  

20.2 ननजीकरण ऐन, २०५० िजजथमा भएपनछ ननजीकरणले गनि नलए पनन पनछल्ला िषथहरुमा यो कायथ 
प्रभािकारी नभएको, ननजीकृि संस्र्ा सञ्चालन गने घोषणा गरे पनन पजनः बन्त्र्द भएका जस्िा विषयले 
नीनिगि ननरन्त्िरिा नहजने अिस्र्ा नसजथना भएको छ । सञ्चालनमा नरहेका संस्र्ाको नलजक्िडेसन कायथ 
समयमा सम्पन्न गरी ्यस्िा संस्र्ामा रहेका उपकरण िर्ा अन्त्य मूल्यिान सम्पजत्तको यर्ोजचि व्यिस्र्ापन 
नगरेका कारण उपकरणहरु प्रयोगविहीन भैसकेका, स्रोि साधनको सर्दजपयोग नभएको, जग्गा िर्ा अन्त्य 
सम्पजत्तको अनिक्रमण भएको जस्िा अिस्र्ा रहेको छ । सञ्चालनमा नरहेका नेपाल ओररण्ट म्याग्नेसाइट 
नलनमटेडमा रु.१ करोड ६० लाख, गोरखकाली रबर उद्योगमा रु.६० करोड र राविय उ्पार्दक्ि िर्ा 
आनर्थक विकास केन्त्र नलनमटेडमा रु.१ करोड १३ लाखसमेि िलब भत्तालगायिका प्रशासननक खचथ 
प्रयोजनका लानग ३ संस्र्ामा मार यो िषथ रु.६२ करोड ७३ लाख ऋण लगानी भएको रे्दजखन्त्छ । 

िसर्थ ननजीकृि िर्ा ननजीकरण हजन बाँकी रहेका सािथजननक संस्र्ाको पजनः िगीकरण गरी 
सञ्चालन हजने र नहजने, कायथर्दक्षिा भएका र नभएका छजट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी िा सञ्चालन गने 
सम्बन्त्धमा स्पि नीनि िय गनजथपर्दथछ । 

20.3 समयमै लेखापरीक्षण गराउन ननरे्दशन दरँ्दर्दा समेि राविय बीमा संस्र्ानले २०६९।७० रे्दजख र राविय 
बीमा कम्पनी नलनमटेडले २०७३।७४ रे्दजखको लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। लेखापरीक्षण नगराउने 
संस्र्ाका जजम्मेिार पर्दानधकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को र्दफा २५ बमोजजम आिश्यक कारबाही 
गनथ सम्बजन्त्धि मन्त्रालयका सजचिलाई लेखी पिाइएको छ । समयमा लेखापरीक्षण नगराउनेलाई 
कानजनबमोजजम कारबाही गनथ बीमा सनमनिसमेिलाई जजम्मेिार बनाउनजपर्दथछ । सारै् अन्त्य स गदिि 
संस्र्ाको लेखापरीक्षणमा पनन अनजगमन गनजथ गराउनजपर्दथछ । 

21. भाडा असजली - नेपाल रोजजन एण्ड टपेन्त्टाइन कम्पनीमा नेपाल सरकारले हालसम्म शेयरमा रु.२ करोड 
७७ लाख ५२ हजार िर्ा ऋणमा रु.४२ लाख ९६ हजार लगानी गरेकोमा रु.३७ लाख ३३ हजार 
व्याज असजल गनथ बाकँी रे्दजखन्त्छ । एक पजश्मना उद्योग िर्ा नेपाल सरकारबीच २०६३।१।२९ मा 
१० िषे जग्गा भाडा सम्झौिा भएको छ । सम्झौिाको र्दफा १४.१ अनजसार प्रनििषथ रु.३० लाख १२ 
हजार अनग्रम रुपमा बजझाउने सम्झौिा भएकोमा २०६३।१।६ मा पवहलो वकस्िा रु.३० लाख १२ 
हजार बजझाएपनछ यस िषथ (२०७५।७६) सम्मको १३ औ ँ वकस्िासम्म रु.३ करोड ९१ लाख ३२ 
हजार र सोमा प्राप्त हजनजपने धयाज रु.१ करोड ४७ लाख ५९ हजार र हजाथना रु.२ करोड २१ लाख 
३८ हजार समेि रु.७ करोड ६० लाख २९ हजार हालसम्म असजल भएको छैन । उक्त कम्पनीसँग १० 
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िषथको लानग जग्गा भाडा सम्झौिा भएकोमा उक्त अिनध समाप्त भए िापनन जग्गा वफिाथ नलएको छैन । 
सारै् उक्त सम्झौिा निीकरण गरेको पनन रे्दजखएन ।  

सम्झौिासार् संलग्न कम्पनीको कायथ योजनाअनजसार १० िषथमा उ्पार्दन क्षमिा ५० प्रनिशिबाट 
१०० प्रनिशिमा पजर ्याउने, रोजजन उ्पार्दन १ हजार ४४० मे.टनबाट ५ हजार ७६० मे.टन पजर ्याउने, 
टपेन्त्टाइन ३६० वकलो नलटरबाट १ हजार ६०० वकलो नलटर पजर ्याउने उल्लेख भए िापनन सो शिथको 
पालना गरेको छैन । यसबाट प्राप्त हजन सक्ने र्प भाडा गजमेको व्यहोरा गि विगि िषथरे्दजख औल्याउरै्द 
आएकोमा यो िषथ पनन कज नै कारबाही भए गरेको रे्दजखएन । यसिफथ  ध्यान दर्दनजपने रे्दजखन्त्छ ।    

22. शेयर लगानी प्रनिफल - महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट प्राप्त वििरणअनजसार नेपाल सरकारले गि 
िषथसम्म  विनभन्न ११३ संस्र्ामा रु २ खबथ २६ अबथ ८० करोड शेयर लगानी गरेकोमा यो िषथ र्प 
रु.५८ अबथ ६९ करोड, बोनस शेयर प्राप्त र समायोजनबाट रु.११ अबथ ४३ करोड र्प भई यो िषथसम्म 
रु.२ खबथ ९६ अबथ ९२ करोड शेयर लगानी भएको रे्दजखन्त्छ ।  

शेयर लगानीमध्ये यो िषथ नेपाल आयल ननगमबाट रु.१० अबथ ६४ करोड ९९ लाख र नागररक 
लगानी कोषबाट रु.४ करोड ९४ लाखको बोनस शेयर प्राप्त भएको छ । नेपाल राि बैङ्क, नेपाल 
टेनलकम, नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरणलगायि १० संस्र्ाबाट रु.२० अबथ 50 करोड १९ लाख 
नगर्द प्रनिफल प्राप्त भएको रे्दजखन्त्छ । िी बाहेक १०३ संस्र्ामा गरेको लगानी रु.२ खबथ १६ अबथ ८२ 
करोडबाट यो िषथ कज नै प्रनिफल प्राप्त गरेको नरे्दजखँर्दा संस्र्ा सञ्चालन व्यिस्र्ापनमा र्दक्षिा ल्याउनजपने 
रे्दजखन्त्छ ।  

23. शेयर स्िानम्ि - नेपाल सरकारबाट लगानी गरी ननमाथण भएको भिन र सरकारको स्िानम्िमा रहेको 
जग्गाको स्िानम्ि समेिको मूल्याङ्कन गरी सम्बजन्त्धि स ंस्र्ानको शेयर संरचना कायम गरेको रे्दजखएन । 
सो सम्बन्त्धी रे्दजखएको व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

23.1 नेपालको पवहलो सरकारी र ननजी साझेर्दारीअन्त्िगथि आयोनडनयजक्त नूनको आपूनिथ गने उदे्दश्यले वि.सं. 
२०२० मा स्र्ावपि साल्ट टे्रनडङ कपोरेसन नलनमटेडमा १९ लाख २८ हजार शेयर संख्या मध्ये नेपाल 
सरकारको १ लाख ४२ हजार (७.३६ प्रनिशि) स्िानम्ि रहेको रे्दजखन्त्छ । 

नेपाल र जापान सरकारबीच नून भण्डारण गने आयोजनाको लानग १७ अगि २००१ मा 
जापानीज येन ९१ करोड ६० लाखको सम्झौिा भएको नर्यो । सो बाहेकका अन्त्य सम्झौिाबाट समेि 
कपोरेसनको सम्पजत्त ननमाथण िा िवृि भएको छ । नेपाल सरकार उद्योग, िाजणज्य िर्ा आपूनिथ मन्त्रालय, 
साल्ट टे्रनडङ्ग कपोरेसन नलनमटेड र जापान सरकारबीच आयोजना कायाथन्त्ियन गनथ भएको नरपक्षीय 
सम्झौिामा नून भण्डारणका लानग कपोरेसनको स्िानम्िको जग्गामा गोर्दाम ननमाथण गररने र सो गोर्दामको 
स्िानम्ि उद्योग िाजणज्य िर्ा आपूनिथ मन्त्रालयको हजने उल्लेख छ । गोर्दामको प्रयोग र ममथि सम्भार 
कपोरेसनले गने, गोर्दामको स्िानम्ि मन्त्रालयको हजने र नूनको व्यिसाय गनथ कपोरेसनले छाडेमा िा 
सरकारले बन्त्रे्दज गरेमा आयोजनाबाट नननमथि गोर्दामको मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयसँग फरफारक गनजथपने 
व्यहोरा सम्झौिामा उल्लेख छ । 

कपोरेसनको िावषथक प्रनििेर्दन २०७४।७५ मा उक्त गोर्दामको २०७५।३।३१ सम्मको परल 
मूल्य रु.८५ करोड ८६ लाख १९ हजार र ्यसमा ह्रास कट्टा गरी खजर्द मूल्य रु.५८ करोड १७ लाख 
९ हजार रहेको रे्दजखन्त्छ । कपोरेसनले २०७३।७४ मा रु.१ करोड ६३ लाख ६४ हजारको बोनस 
शेयर जारी गरेको र विनभन्न िषथमा लाभांशसमेि वििरण गरेको रे्दजखन्त्छ । नेपाल सरकारसँगको सम्झौिा 
अनजसार प्राप्त गोर्दामको प्रयोग गरी आय आजथन गने िर सोबापिको प्रनिफल नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको 
छैन । नरपक्षीय सम्झौिाको शिथअनजसार नननमथि गोर्दामको स्िानम्ि नेपाल सरकारको हजनाले गदिि 
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सनमनिको प्रनििेर्दनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले उद्योग िाजणज्य िर्ा आपूनिथ मन्त्रालयलाई गोर्दामको 
परल मूल्य बराबरको शेयर स्िानम्ि नेपाल सरकारको नाममा कायम गनथ पराचार गरे िापनन कायम 
गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालय (महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय), उद्योग, िाजणज्य िर्ा आपूनिथ मन्त्रालय र 
साल्ट टे्रनडङ्ग कपोरेसन नलनमटेडबीचको समन्त्ियद्वारा नेपाल सरकारको नाममा शेयर स्िानम्ि कायम गरी 
प्रनिफल प्राप्त गनजथपर्दथछ । 

23.2 विराटनगर जजट नमल नेपालको पवहलो उद्योगको रुपमा वि.सं.१९९३ सालमा जजटका सामान उ्पार्दन िर्ा 
नबक्री गने र रोजगारी नसजथना गरी जनिाको जीिनस्िर उकास्ने उदे्दश्यले स्र्ापना भएको रे्दजखन्त्छ । 
सािथजननक संस्र्ानको िावषथक जस्र्नि समीक्षा, २०७६ अनजसार उक्त उद्योगको कज ल शेयर पजजँी रु.१ 
करोड ६ लाख ७० हजारमध्ये नेपाल सरकारको प्र्यक्ष लगानी रु.४९ लाख ६३ हजार (४६.५१ 
प्रनिशि) उल्लेख छ । सोही प्रनििेर्दनको विराटनगर जजट नमल्स नलनमटेडको उद्योगसम्बन्त्धी वििरणमा 
अनधकृि पजजँी रु.२ करोड र च जक्ता पजजँी रु.१ करोड ७८ लाख उल्लेख छ । महालेखा ननयन्त्रक 
कायाथलयको शेयर िर्ा ऋण लगानीको िावषथक प्रनििेर्दन २०७६ अनजसार उक्त उद्योगमा नेपाल सरकारको 
रु.७२ करोड ४८ लाख शेयर लगानी र रु.१ अबथ १७ करोड ४६ लाख ऋण लगानी भएको रे्दजखन्त्छ । 
ऋण लगानी रकमको रु.७४ करोड ५५ लाख २३ हजार धयाज प्राप्त हजन बाकँी रहेको रे्दजखन्त्छ ।            

विराटनगर जजट नमलमा कायम भएको शेयर संरचनालाई सञ्चालक सनमनिले शेयर स्िानम्ि 
पररििथन गरी ननजी क्षेरको लगानी र्प गरी नेपाल सरकारको स्िानम्िमा संकज चन गरेको विषयमा 
उच्चस्िरीय जाचँबजझ आयोगले जजट नमलमा नेपाल सरकारको लगानी पजजँीकरण गरी शेयर संरचना बर्दल्न 
सजझाि दर्दएकोमा सजझािअनजसार नेपाल सरकारको लगानी पजजँीकरण गरी शेयर संरचना पररििथन गररनजपर्दथछ । 

24. घटी शेयर कायम - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३५ मा रकम स्िीकृि बजेटनभर 
र सम्बजन्त्धि खचथ शीषथकमा पर्दथछ र खचथ गनथ बाँकी छ भने खचथ गने ननकासा दर्दनजपने उल्लेख छ । यस 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा रे्दहायबमोजजम छन:् 

24.1 नेपाल जलविद्यजि लगानी िर्ा विकास कम्पनीमा २०७४।७५ र २०७५।७६ मा पजजँी िवृि योजना 
नभए पनन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले रु.५ अबथ ५० करोड शेयर लगानी र्प गरी रु.१० अबथ ५० 
करोड पजर् याएको कानजनसम्मि रे्दजखएन । सारै् उक्त र्प पजजँी रु.५ अबथ ५० करोडलाई कम्पनीले शेयर 
पजजँीमा नरे्दखाई एडभान्त्स अन शेयरमा उल्लेख गरी बैङ्कमा राखेर धयाज आजथन गरेको छ । फलस्िरुप 
२०७५।७६ मा उक्त कम्पनीले प्रर्दान गरेको १० प्रनिशि बोनस शेयर बापिको रु.५० करोड 
बराबरको बोनस शेयर र उक्त कम्पनीले २०७५।७६ को मजनाफाबाट प्रर्दान गने रु.५ अबथ ५० 
करोडको १२ प्रनिशि नगर्द लाभांश रु.६६ करोडसमेि नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएको जस्र्नि छ । 
यसरी नेपाल सरकारले शेयर लगानी गरे पनन सम्बजन्त्धि संस्र्ाले पजजँी िवृि एिं शेयर लगानी नरे्दखाएका 
कारण नेपाल सरकारलाई रु.१ अबथ १६ करोड प्राप्त हजन नसकेको उपर छाननबन गरी उक्त लगानी 
रकमको बोनस शेयर िर्ा नगर्द लाभांश प्राप्त गनजथपर्दथछ । अन्त्यर्ा उक्त रु.५ अबथ ५० करोडको 
धयाजसवहि वफिाथ नलनजपने रे्दजखन्त्छ ।  

24.2 यो िषथ नागररक लगानी कोषमा पजजँी िवृि योजना बेगर रु.१६ करोड ५५ लाख १३ हजार शेयर लगानी 
गरेको छ । उक्त संस्र्ाले उक्त रकम शेयरमा नरे्दखाई लगानी गरी व्याज आम्र्दानी गने िर नेपाल 
सरकारले उक्त संस्र्ाले प्रर्दान गने लाभांश प्रनिफल प्राप्त नहजने जस्र्नि छ । गि विगि िषथमा कोषले 
वििरण गरेको २२ प्रनिशिको बोनस शेयरको आधारमा उजल्लजखि लगानीको प्राप्त हजने प्रनिफल रु.३ 
करोड ६४ लाख १२ हजार प्राप्त नहजने जस्र्नि छ । 
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 सािथजननक ऋण व्यिस्र्ापन 

25. सािथजननक ऋण - महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट प्राप्त ऋण वहसाब वििरणमा २०७५।७६ सम्म 
नेपाल सरकारको कज ल ऋण र्दावय्ि रु.१० खबथ ४८ अबथ १५ करोड रहेको छ । जसमध्ये आन्त्िररक 
ऋण रु.४ खबथ ५३ अबथ २३ करोड र िैरे्दजशक ऋण रु.५ खबथ ९४ अबथ ९२ करोड रहेको रे्दजखन्त्छ । 
ऋण र्दावय्ि गि िषथको िजलनामा १४.५१ प्रनिशिले अर्ाथि ्रु.१ खबथ ३२ अबथ ८४ करोड िवृि भएको 
रे्दजखन्त्छ । कज ल ऋणमध्ये आन्त्िररक ऋण ४३.२४ प्रनिशि र िैरे्दजशक ऋण ५६.७६ प्रनिशि रहेको छ । 
यो िषथसम्म कज ल जनसंख्या २ करोड ९६ लाख ७५ हजारलाई आधार मान्त्र्दा प्रनिव्यजक्त कज ल ऋण 
र्दावय्ि रु.३५ हजार ३२१ रहेको छ । उक्त ऋण कज ल गाहथस्यय उ्पार्दन (उ्पार्दकको मूल्यमा) 
रु.३४ खबथ ६४ अबथ ३१ करोडको ३०.२५ प्रनिशि रहेको छ । 

26. सािँा धयाज भ जक्तानी अिस्र्ा -  महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट प्राप्त २०७५।७६ को ऋण र्दावय्िको 
िावषथक प्रनििेर्दनअनजसार यो िषथ नेपाल सरकारले भ जक्तानी गरेको साँिा िर्ा धयाजको समविगि जस्र्नि 
ननम्नानजसार छ:  

(रकम रु. लाखमा) 

ऋणको वकनसम 
२०७४।७५ सािँा 

धयाज भ जक्तानी 
२०७५।७६ गि िषथको िजलनामा 

िवृि प्रनिशि सािँा भ जक्तानी धयाज भ जक्तानी जम्मा भ जक्तानी 
आन्त्िररक 484715 343131 162094 505225 4.23 
िैरे्दजशक 224495 200389 45052 245441 9.33 

जम्मा 709210 543520 207146 750666 5.84 

उपयजथक्तबमोजजम गि िषथभन्त्र्दा साँिा धयाज भ जक्तानी रकममा िवृि हजँरै्द गएको रे्दजखन्त्छ । यो िषथ 
कज ल उिेको राजस्ि रु.७ खबथ ४३ अबथ ४१ करोड १२ लाखको िजलनामा 10.09 प्रनिशि साँिा 
धयाजमा भ जक्तानी भएको रे्दजखन्त्छ । 

27. ऋण लगानी - महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट प्राप्त वििरणअनजसार विनभन्न ६४ ननकायमा नेपाल 
सरकारको स्रोिबाट लगानी गि िषथसम्म रु.९५ अबथ ९१ करोड ४० लाख भएकोमा यो िषथ लगानी 
वफिाथ रु.१ अबथ ९५ करोड ७० लाख र र्प लगानी रु.८ अबथ ६० करोड २८ लाखसमेि रु.१ खबथ २ 
अबथ ५५ करोड ९८ लाख रे्दजखन्त्छ । िैरे्दजशक स्रोिबाट गि िषथसम्म विनभन्न ४१ ननकायमा लगानी 
रु.१ खबथ १९ अबथ ९४ करोड ८७ लाख भएकोमा यो िषथ लगानी वफिाथ र समायोजन रु.१ अबथ ३६ 
करोड १४ लाख र र्प लगानी भएको रु.३० अबथ ८२ करोड ४१ लाखसमेि रु.१ खबथ ४९ अबथ ४१ 
करोड १४ लाख रे्दजखन्त्छ । कज ल ऋण लगानी २०७५।७६ सम्म रु.२ खबथ ५१ अबथ ९७ करोड १२ 
लाख रे्दजखन्त्छ । 

नेपाल सरकारबाट ऋण लगानीमा पाउनजपने धयाज २०७४।७५ सम्म रु.४८ अबथ १८ करोड 
६० लाख मध्ये रु.१७ अबथ १८ करोड १ लाख अर्ाथि ्३५.६५ प्रनिशि प्राप्त भई रु.३१ अबथ ५९ 
लाख बाँकी रहेकोमा यो िषथको र्पसमेि रु.३९ अबथ ७९ करोड 16 लाख भै पाउनजपने धयाजमा गि 
िषथको िजलनामा १७.४२ प्रनिशिले न्त्यून भएको रे्दजखन्त्छ । 

28. र्प राजस्ि असजली - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ९ मा प्रचनलि कानजनबमोजजम प्राप्त 
भएको राजस्िलाई राजस्ि आजथन गने कायाथलयको नाममा सरकारी कारोबार गने बैङ्कको खािामा राजस्ि 
आम्र्दानीको रुपमा जम्मा गनजथपने व्यिस्र्ा छ । मन्त्रालयले यो िषथ राजस्ि शीषथक नम्बर १४५३९ 
(अन्त्य राजस्ि) मा नेपाल रू्दरसञ्चार प्रानधकरणबाट रु.९ अबथ  र नेपाल इन्त्टरमोडल यािायाि विकास 
सनमनिबाट रु.७० करोडसमेि रु.९ अबथ ७० करोड राजस्ि आम्र्दानी जनाएको छ । सािथजननक 
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ननकायबाट राजस्ि असजल गने प्रवक्रयालाई व्यिजस्र्ि गनथ सािथजननक संस्र्ा िा प्रानधकरणको आय गणना 
गने िा राजस्ि गणना गने सम्बन्त्धमा नीनिगि व्यिस्र्ा गररनजपर्दथछ । आिश्यकिाभन्त्र्दा बढी रकम 
्यस्िा संस्र्ामा जम्मा भई ननजरक्रय रहने अिस्र्ालाई ननराकरण गनथ िषाथन्त्िमा बचि रकम संघीय 
सजञ्चिकोषमा जम्मा हजने कानजनी व्यिस्र्ा गनजथपर्दथछ । यस सम्बन्त्धमा आनर्थक ऐन, २०७७ ले सो सजझाि 
कायाथन्त्ियन गरेको छ ।  

 अनजर्दान उपयोग 

29. अनजर्दानको अनजगमन - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ४१(३) अनजसार विशेष प्रकारका 
पटके कायथक्रम िर्ा आयोजना सञ्चालनार्थ कज नै संस्र्ालाई अनजर्दान दरँ्दर्दा भएको प्रगनि वििरण नलई जजन 
कामको लानग रकम दर्दइएको हो सो काममा खचथ गरेको र लेखापरीक्षण गराएको अनजगमन एिं मूल्याङ्कन 
गनजथपने व्यिस्र्ा छ । यस िषथ मन्त्रालयबाट कृवष विकास बैङ्कलाई लघज बीमा सहयोग कायथक्रमको लानग 
रु.६ करोड ३३ लाख, साना वकसान विकास बैङ्कलाई सहजनलयि कजाथ बापि रु.१२ करोड ८२ लाख र 
लघजबीमा सहयोग कायथक्रमको लानग रु.१० करोड ८९ लाख, ननक्षपे िर्ा कजाथ सजरक्षण ननगमलाई लघज 
बीमा सहयोग कायथक्रमको लानग रु.६ करोड ३४ लाख र नेपाल राि बैङ्कलाई कृवष िर्ा पशजपालन धयाज 
अनजर्दान बापि रु.१ अबथ ३ करोड ८२ लाखसमेि रु.१ अबथ ४० करोड २० लाख अनजर्दान उपलधध 
गराएकोमा मन्त्रालयले खचथको उ्पार्दक्ि अनजगमन एिं मूल्याङ्कन गरी वििरण ियार नगरेको र अनजर्दान 
प्राप्त गने संस्र्ाबाट लेखापरीक्षण प्रनििेर्दन पनन पेस नहजँर्दा खचथ एिं अनजर्दानको उपयोग सजननजश्चि गनथ 
सवकएन । प्रचनलि कानजनबमोजजम लेखापरीक्षण गराई खचथको अनजगमन एिं मूल्याङ्कन गरेर अनजर्दान 
उपयोग एिं खचथको सजननजश्चििा गनजथपर्दथछ । 

30. कृवष कजाथमा धयाज अनजर्दान - कृवष िर्ा पशजपन्त्छी कजाथ धयाज अनजर्दान कायथविनध, २०७३ मा 
व्यिसायीहरुलाई िोवकएका क्षेरहरुमा आकवषथि गनथ प्रिावहि कृवष कजाथमा नेपाल सरकारले ५ प्रनिशि 
धयाज अनजर्दान उपलधध गराउने उल्लेख छ । नेपाल राि बैङ्कको “कृवष कजाथ धयाज अनजर्दान शोधभनाथ” 
खािामा मन्त्रालयले २०७४।७५ मा रु.५० करोड कृवष कजाथ धयाज अनजर्दान उपलधध गराएकोमा सोको 
अनजगमन नगरी यस िषथ र्प रु.१ अबथ ३ करोड ८२ लाख  धयाज अनजर्दान उपलधध गराएको छ । यस 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

30.1 यो िषथ अनजर्दान उपशीषथकमा बजेट राखेर मजनाफा आजथन गने ननजी प्रकृनिका ६ शीिघर िर्ा खाद्यान्न 
भण्डारलाई आनर्थक िषथको अन्त्िमा रकमान्त्िर गरी रु.३ करोड ८२ लाख ७९ हजार धयाज अनजर्दान 
दर्दएको रे्दजखयो । शीिघर िर्ा खाद्यान्न भण्डार घर स्र्ापनाको लानग नलइएको ऋणको धयाज अनजर्दान 
नेपाल राि बैङ्कमापथmि उपलधध गराउने व्यिस्र्ा भएकोमा उक्त रकम सोझै मन्त्रालयबाट भ जक्तानी दर्दएको 
छ । मन्त्रालयले िोकेको प्रवक्रयाअनजसार नै अनजर्दान दर्दने व्यिस्र्ा नमलाउनजपर्दथछ । 

30.2 कृवष उ्पार्दन र कृवष क्षेरमा कृषकको ननजी लगानी प्रो्साहन गनथ नेपाल सरकारले बैङ्कहरुमाफथ ि ्प्रिाह 
हजने कृवष ऋणमा ५ प्रनिशिसम्म धयाज अनजर्दान उपलधध गराउँरै्द आएको छ । नेपाल राि बैङ्कबाट प्राप्त 
िययाङ्क अनजसार धयाजर्दर अनजर्दानका लाभग्राही संख्या २०७२।७३ मा २ हजार ५४२, २०७३।७४ मा 
५ हजार ९२७, २०७४।७५ मा ८ हजार ९३०  र २०७५।७६ मा  १७ हजार ७३० जना भई 
लाभग्राही संख्या बढेको अिस्र्ा छ । नेपाल सरकारले नेपाल राि बैङ्कमाफथ ि ्उपलधध गराएको धयाज 
अनजर्दान २०७२।७३ को रु.४ करोड १० लाखबाट रु.१ अबथ २५ करोड ५ लाख पजगेको छ । कृवष 
कजाथको धयाज अनजर्दान अनजगमन गरी सोको प्रनििेर्दन र कजाथ प्रिाह गने वित्तीय संस्र्ालाई धयाजको 
शोधभनाथ उपलधध गराएको रैमानसक वििरण अर्थ मन्त्रालयलाई उपलधध गराउनजपनेमा नेपाल राि बैङ्कले 



अर्ि मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 58 

उदे्दश्य अनजरुप धयाज अनजर्दान उपयोग भए नभएको सम्बन्त्धमा ननरीक्षण एिं अनजगमन प्रनििेर्दन समेि पेस 
गरेको छैन । 

कृवषमा कररब र्दजईनिहाई जनसंख्या आजिि रहे पनन सीनमि संख्याले मार ऋण उपयोग गरररहेको 
अिस्र्ा छ । कृवष क्षेरमा संघीय, प्ररे्दश र स्र्ानीय सरकारबाट विनभन्न प्रकृनिका अनजर्दान प्रिाह भैरहेको 
सन्त्र्दभथमा सरकारले प्रर्दान गने सजविधाको र्दोहोरोपना र यसको प्रभािकाररिा सम्बन्त्धमा अध्ययन भएको 
छैन । िसर्थ कृवषसँग सम्बजन्त्धि धयाज अनजर्दानलगायि समग्र अनजर्दानको उपारे्दयिा एिं प्रभािकाररिाको 
मूल्याङ्कन हजनज आिश्यक छ । 

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय  
यस कायाथलयले बजेट कायाथन्त्ियनमा सहजीकरण गने, सरकारको आयव्ययको लेखा राख्न ेर सोको केन्त्रीय 

िावषथक वििरण ियार गरी महालेखापरीक्षकको कायाथलयमा पेस गने, ननितृ्तभरण व्यिस्र्ापन, सरकारी बाँकी असजल 
उपर र प्रचनलि कानजनद्वारा िोवकएका अन्त्य कायथसमेि सम्पार्दन गरै्द आएको छ । केन्त्रीय, चौमानसक िर्ा 
कोषपूनिथ ननकासा हजँरै्द िेबमा आधाररि एकल खािा कोष प्रणालीको कायाथन्त्ियनबाट सूचना प्रविनध प्रयोग गने 
मजलजककै अग्रणी संस्र्ाको रुपमा रहेको छ । यो कायाथलयअन्त्िगथि २०३८ सालबाट प्रनिनननध कायाथलयका रुपमा 
७७ जजल्लामा कोष िर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय स्र्ापना गरी िोवकएको जजम्मेिारी िहन गरै्द आएको छ ।  

31. सजञ्चिकोष - कायाथलयले पेस गरेको सजञ्चिकोषको आनर्थक वििरणअनजसार प्रानप्त र भ जक्तानीको अिस्र्ा 
ननम्नानजसार छ: 

(रकम रु.लाखमा) 
वििरण आ.ि. २०७५।७६ आ.ि. २०७४।७५ घट बढ प्रनिशि 

प्रनप्त  

१.  राजस्ि िर्ा अनजर्दान  7729954   7746772 -0.22 
क. राजस्ि 7434112  7322414   1.52 
ख. अनजर्दान 295842  424358   -30.28 

२.  वित्तीय व्यिस्र्ा  2293503   2295505 -0.09 
क. ऋण लगानी वफिाथ 30661  32353   -5.22 
ख. िैरे्दजशक ऋण प्रानप्त 1299022  842784   54.13 
ग. आन्त्िररक ऋण प्रानप्त 96382०  1420368   -32.14 

३. अन्त्य प्रानप्त  7   282880 -99.99 
जम्मा  10023464   10325157 -2.93 

भ जक्तानी  
१.  चालज िषथको भ जक्तानी   9579801   9676332 -0.99 

क. सजञ्चिकोष मानर् व्ययभार हजने रकममा खचथ 208720  163753   27.46 
ख. विननयोजन ऐनबाट भएको खचथ 9371081  9512579   -1.48 

२.  वित्तीय व्यिस्र्ा अन्त्िगथिको भ जक्तानी   1524769   1170488 30.26 
 क. सजञ्चि कोष मानर् व्ययभार हजने रकममा खचथ  543519  556738   -2.37 

ख. विननयोजन ऐनद्वारा भएको खचथ 981250  613750   59.87 
३.  कोष िर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट खचथ भएको 

िर बैंकबाट भ जक्तानी नभएको खचथ समायोजन 
 -1354   -3635 -62.75 

जम्मा  11103216  10843185 2.40 
४.  गि िषथको छजट भ जक्तानी  0   2 -100 
नगर्दमा पररििथन   -1079752   -518028 95.20 
आ.ि.को शजरुको मौज्र्दाि   -1230645   -712617 42.08 
आ.ि.को अजन्त्िम मौज्र्दाि    -2310397   -1230645 46.71 
कायथसञ्चालन कोष, धरौटीलगायिका विनभन्न खािामा 
नेपाल सरकारका नाममा रहेको मौज्र्दाि रकमका 
आधारमा गररएको खचथ 

  2310397    - 

सजञ्चिकोषको मौन्त्र्दाि  0   - 
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कायथसञ्चालन कोष, धरौटीलगायिका विनभन्न खािामा 
निनजथपने र्दावय्ि 

 231039७   - 

सजञ्चिकोषको आनर्थक वििरणअनजसार िैरे्दजशक ऋण प्रानप्त गि िषथभन्त्र्दा ५४.१३ प्रनिशि बढेको 
छ भने अनजर्दान प्रानप्त ३०.२८ प्रनिशिले घटेको रे्दजखन्त्छ । वित्तीय व्यिस्र्ािफथ को खचथमा ३०.२६ 
प्रनिशि िवृि भएको छ ।  

31.1 सरकारी लेखा नगर्द आधारमा लेखाङ्कन गररने कानजनी व्यिस्र्ा रहेकोमा सजञ्चिकोषको िावषथक मौज्र्दाि 
ऋणा्मक रे्दजखएको छ । ऋणा्मक रकम गि िषथसम्म रु.१ खबथ २३ अबथ ६ करोड ४५ लाख 
रहेकोमा यो िषथ िवृि भई रु.२ खबथ ३१ अबथ ३ करोड ९७ लाख पजगको छ । व्यय अनजमानको 
वििरणमा उजल्लजखि स्रोिहरुबाट अनजमानअनजसार प्राप्त हजन नसकेको िर खचथ भने बढी हजन गई न्त्यून हजन 
गएको नगर्द रकम नेपाल सरकारका नाममा रहेको कायथसञ्चालन कोष, धरौटीलगायिका विनभन्न खािाको 
मौज्र्दाि रकमबाट खचथ गरेको रे्दजखन्त्छ । यसरी खचथ गरे पनन खािागि खचथ रकम खजल्रै्दन र खचथ गनजथ 
पूिथ सापटी जनाउने गरेको रे्दजखँरै्दन । अन्त्य खािाबाट खचथ गर्दाथ सापटी जनाई खचथ गने एिं िषाथन्त्िमा 
वहसाब नमलान गने व्यिस्र्ा हजनजपर्दथछ ।  

सजञ्चिकोषको आनर्थक वििरणमा िैरे्दजशक ऋणअन्त्िगथि नगर्द प्रानप्त रु.३० अबथ ७४ करोड ८५ 
लाख, शोधभनाथ हजने ऋण प्राप्त रु.६४ अबथ ३४ करोड 93 लाख र सोझै भ जक्तानी (प्र्यक्ष ऋण) रु.३४ 
अबथ ८० करोड ४४ लाखसमेि रु.१ खबथ २९ अबथ 90 करोड 22 लाख आम्र्दानी रे्दखाएको छ । 
नेपाल राि बैङ्कले प्रस्िजि गरेको केन्त्रीय टे्रजरी वहसाबमा िैरे्दजशक ऋण प्रानप्त रु.७१ अबथ 42 करोड 40 
लाख रे्दखाएकोले कायाथलयले प्रस्िजि गरेको सजञ्चिकोषको आनर्थक वििरण र नेपाल राि बैङ्कले प्रस्िजि 
गरेको केन्त्रीय टे्रजरी वहसाबमा िैरे्दजशक ऋण प्रानप्त रु.५8 अबथ ४७ करोड ८२ लाख फरक पनाथको 
कारण यवकन गरी नेपाल राि बैङ्कसँग समन्त्िय गरेर वहसाब नमलानको वििरण प्रस्िजि भएको छैन ।  

31.2 सजञ्चिकोषको आनर्थक वििरणमा िैरे्दजशक अनजर्दानअन्त्िगथि नगर्द प्राप्त रु.१ अबथ १७ करोड ११ लाख, 
शोधभनाथ प्राप्त रु.२० अबथ १८ करोड ५४ लाख, सोझै भ जक्तानी (प्र्यक्ष अनजर्दान) रु.६ अबथ ८३ करोड 
९५ लाख र िस्िजगि सहायिा रु.१ अबथ ३८ करोड ८२ लाखसमेि रु.२९ अबथ ५८ करोड ४२ लाख 
आम्र्दानी रे्दखाएको छ । यस्िै नेपाल राि बैङ्कले यो िषथ रु.१५ अबथ ३० लाख अनजर्दान प्राप्त भएको 
रे्दखाएको छ । यसरी सजञ्चिकोष र नेपाल राि बैङ्कको अनजर्दान प्रानप्त वहसाबमा रु.१४ अबथ ५८ करोड 
१२ लाख फरक रे्दजखएकोले यवकन गरी वहसाब नमलान हजनजपर्दथछ । 

31.3 आनर्थक िषथनभर प्राप्त भएका सम्पूणथ िस्िजगि सहायिासमेि समािेश गरी सजञ्चिकोषको वहसाब ियार 
हजनजपर्दथछ । र्दाि ृरािले ननमाथण कायथ सम्पन्न गरी हस्िान्त्िरण (टनथ की बेनसस) गने गरी चक्रपर् विस्िार 
आयोजना ननमाथण गनथ ३१ करोड २० लाख आरएमबी (ने.रु.४ अबथ ९६ करोड) र र्दरिार हाइस्कज लको  
भिन ननमाथण गनथ ५ करोड ५० लाख आरएमबी (ने.रु.८७ करोड ५० लाख) मा सम्झौिा भएकोमा 
उक्त कायथमा भएको खचथ सजञ्चिकोषको वहसाबमा समािेश गरेको रे्दजखएन । उक्त योजनाको कायथ सम्पन्न 
भई खचथ भैसकेको अिस्र्ामा वििरण प्राप्त गरी सजञ्चिकोषको वहसाबमा नरे्दखाउँर्दा यर्ार्थ खचथ नरे्दजखने 
अिस्र्ा छ । 

31.4 आनर्थक िषथनभर खचथ भएको रकमको आधारमा सजञ्चिकोषको वहसाब ियार गररनजपर्दथछ । संघीय 
सजञ्चिकोषबाट प्ररे्दश िहलाई खचथ लेखी प्रर्दान गररएको सशिथ, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष 
अनजर्दान रु.१ खबथ १० अबथ ४६ करोड ६९ लाखमध्ये सम्बजन्त्धि प्ररे्दश िहबाट खचथ नभई सम्बजन्त्धि 
िहको सजञ्चिकोषमा रु.३९ अबथ २२ करोड ७२ लाख मौज्र्दाि रहेको छ । स्र्ानीय िहलाई वित्तीय 
समानीकरण, सशिथ, विशेष र समपूरक अनजर्दान रु.२ खबथ २६ अबथ ८७ करोड ४ लाख खचथ लेजखएको 
मध्ये रु.१ खबथ ९५ अबथ ५८ लाख ४२ हजार खचथ भई रु.३१ अबथ २८ करोड ६२ लाख मौज्र्दाि 
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रहेको छ । यसरी संघीय सजञ्चिकोषमा खचथ रे्दखाएको मध्ये रु.७० अबथ ५१ करोड ३४ लाख खचथ 
नभई प्ररे्दश र स्र्ानीय िह सजञ्चिकोषमा मौज्र्दाि रहेको पाइयो । अनजर्दानमाफथ ि ् वित्तीय हस्िान्त्िरण 
गररएको रकम संघीय सजञ्चिकोषमा खचथ लेजखए पनन यर्ार्थमा खचथ नभई प्ररे्दश स्र्ानीय िहमा बैङ्क 
मौज्र्दाि नै रहने अिस्र्ाले संघीय सजञ्चिकोषले खचथ रे्दखाए पनन सेिा र कायथमा यर्ार्थ रुपमा खचथ भएको 
छैन । यस्िो रकममध्ये सशिथ, समपूरक र विशेष अनजर्दान प्ररे्दश िहबाट रु.19 अबथ ७9 करोड र 
स्र्ानीय िहबाट रु.१4 अबथसवहि रु.३3 अबथ 79 करोड वफिाथ भई संघीय सजञ्चिकोषमा र्दाजखला भएको 
रे्दजखन्त्छ । यसरी संघीय सजञ्चि कोषमा र्दाजखला भएको रकम विगि िषथ खचथ रे्दजखने र चालज िषथमा 
राजस्ि आम्र्दानी रे्दजखने अिस्र्ा छ । िसर्थ अनजर्दान िा वित्तीय हस्िान्त्िरणको खचथ अनभलेखाङ्कन 
सम्बन्त्धमा स्पि नीनि िय हजनजपर्दथछ । 

31.5 अन्त्िर सरकारी वित्त व्यिस्र्ापन ऐन, २०७४ को र्दफा ७ बमोजजम राविय िन, संरजक्षि िन, खानी िर्ा 
खननज, जलविद्यजि र पिथिारोहण जस्िा रोयल्टीबापि यो िषथ  प्राप्त भएको रु.५ अबथ ७४ करोड ३४ लाख 
२०७६।८।१९ को ननणथयानजसार बाँडफाँड गरेकोमा सजञ्चिकोषको राजस्ि आम्र्दानी रे्दखाउँर्दा िाँडफाँड 
भएको रोयल्टी रु.३ अबथ ४५ करोड ७९ लाख यो िषथको राजस्ि आम्र्दानीमा समािेश गरेको छ । 
सम्बजन्त्धि राजस्ि शीषथकमा र्दाजखला भएपनछ मार सजञ्चिकोषमा राजस्ि आम्र्दानी रे्दखाउनजपने रे्दजखन्त्छ । 

31.6 नेपालको संविधानको अनजसूची ८ िर्ा अन्त्िर सरकारी वित्त व्यिस्र्ापन ऐन, २०७४ मा उल्लेख 
भएअनजसार सिारीसाधन कर, घर जग्गा रजजिेसन शजल्कलगायिको शजल्क स्र्ानीय िहको राजस्ि हजने 
उल्लेख छ । आनर्थक ऐन, २०७५ को र्दफा २५ बमोजजम सिारीसाधन कर र घर जग्गा रजजिेसन 
शजल्क उिाउन प्ररे्दश िर्ा गाउँपानलका िा नगरपानलकामा साधन, स्रोि, प्रविनध, जनशजक्तm िर्ा कायाथलय 
व्यिस्र्ापन नभएसम्म नेपाल सरकारको िोवकएको कायाथलयले प्ररे्दशले ननधाथरण गरेबमोजजमको 
र्दरअनजसारको कर िर्ा शजल्क उिाई सोही ऐनले व्यिस्र्ा गरेबमोजजमको सम्बजन्त्धि विभाज्य िर्ा 
सजञ्चिकोषमा र्दाजखला गने उल्लेख छ । िर कृवष आयमा कर रु.८ करोड १३ लाख ५४ हजार, 
भनूमकर िर्ा मालपोि कर रु.८ करोड २४ लाख ६४ हजार, सिारीसाधन कर रु.१६ करोड ८९ लाख 
६७ हजार,  चालक अनजमनिपर सिारी वकिाब र्दस्िजर रु.१ अबथ ३ करोड ९९ लाख ८ हजार, अन्त्य सेिा 
शजल्क िर्ा नबक्री कर रु.९ करोड ६ लाख ३ हजारसमेि रु.१ अबथ ४६ करोड ३२ लाख ९६ हजार 
प्ररे्दश र स्र्ानीय िहको सजञ्चिकोषमा जम्मा नगरी संघीय सजञ्चिकोषमा नै जम्मा गरी खचथ गरेको पाइयो । 
यसरी प्ररे्दश र स्र्ानीय िहको राजस्ि संघीय सजञ्चिकोषमा जम्मा गरी खचथ गनजथ संविधान र कानजनसम्मि 
रे्दजखँरै्दन । यसबाट प्ररे्दश र स्र्ानीय िहको राजस्ि संकज चन र संघीय सरकारको राजस्िमा विस्िार 
रे्दजखएकोले यर्ार्थपरक छैन । ऐनको व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियन गनथ आिश्यक समन्त्िय गनजथपने र वहसाब 
नमलान गनजथपर्दथछ । 

31.7 आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३५ मा खचथ गने िा खचथको ननकासा दर्दने अनधकार 
प्राप्त अनधकारीले रकम स्िीकृि बजेट नभर र सम्बजन्त्धि खचथ शीषथकमा पर्दथछ, खचथ गनथ बाँकी छ र कज नै 
योजनाको सम्बन्त्धमा भए सो योजना स्िीकृि भइसकेको छ भन्न ेविचार गरी खचथ गनथ िा ननकासा दर्दनजपने 
उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले स्िीकृि कायथक्रम बेगर नेपाल विद्यजि प्रानधकरणलाई सडकबत्ती बक्यौिा 
भ जक्तानी बापि रु.३ अबथ ३४ करोड १३ लाख र नेपाल–भारिबीच विद्यजि खररर्द सम्झौिाबमोजजम खररर्द 
गर्दाथ नेपाल विद्यजि प्रानधकरणलाई भएको नोक्सानी बापि दर्दएको रु.३ अबथ २६ करोड ३७ लाख समेि 
रु.६ अबथ ६० करोड 50 लाख शेयर लगानी शीषथकबाट ननकासा दर्दएको रे्दजखयो । यस्िो खचथ चालज 
खचथबाट लेखी भ जक्तानी दर्दनजपनेमा शेयर लगानी शीषथकबाट दर्दनज खचथ नसिान्त्ि विपरीि छ । सारै् नेपाल 
विद्यजि प्रानधकरणलाई सडक बत्ती बक्यौिाबापि दर्दएको रु.३ अबथ ३४ करोड प्रानधकरणबाट पजनः धयाज 
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प्राप्त भएको भनी सोही रकम आम्र्दानी बाँधेको रे्दजखन्त्छ । यसबाट राजस्ि िर्ा शेयर लगानीको वहसाब समेि 
यर्ार्थपरक रे्दजखँरै्दन । 

32. विभाज्य कोष - अन्त्िर सरकारी वित्त व्यिस्र्ापन ऐन, २०७४ मा भन्त्सार विन्त्र्दजमा सङ्कलन हजने मूल्य 
अनभिवृि कर िर्ा आन्त्िररक उ्पार्दनबाट उिने अन्त्ि:शजल्क व्यिस्र्ापनका लानग संघीय विभाज्य कोष, 
प्ररे्दश विभाज्य कोष र स्र्ानीय विभाज्य कोष खडा गरी ३ खािा खोनलने र उक्त खािाको सञ्चालन 
महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट हजने व्यिस्र्ा छ । विभाज्य कोष खािा सञ्चालनसम्बन्त्धी कायथविनधमा 
मूल्य अनभिवृि कर िर्ा आन्त्िररक उ्पार्दनबाट उठ्ने अन्त्ि:शजल्क सम्बजन्त्धि र्दावय्ि शीषथकमा जम्मा हजने 
र भोनलपल्ट ७० प्रनिशि संघीय सजञ्चिकोषमा र १५/१५ प्रनिशि प्ररे्दश विभाज्य कोष र स्र्ानीय 
विभाज्य कोषमा जम्मा गनजथपने व्यिस्र्ा छ । प्ररे्दश र स्र्ानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम 
मानसक रुपमा प्ररे्दश र स्र्ानीय िहमा बाडँफाँड गनजथपने उल्लेख छ । कायथविनधमा उक्त प्रािधान भए 
िापनन २०७६ आषाढ २० गिे पश्चाि ्उिेको मूल्य अनभिवृि कर र अन्त्िःशजल्क रु.१९ अबथ ७० करोड 
६९ लाख संघीय सजञ्चिकोषमा र्दाजखला गरी प्ररे्दश र स्र्ानीय सजञ्चि कोषमा बाँडफाँड नगरी आषाढ 
मसान्त्िमा सम्बजन्त्धि विभाज्य कोषमा नै राखेको पाइयो । उक्त रकम २०७६।७।२९ मा मार 
बाँडफाँड गरेको छ । यसबाट प्ररे्दश र स्र्ानीय िहको राजस्ि रु.५ अबथ ९१ करोड २० लाखले न्त्यून 
हजन गएको छ ।  

्यसैगरी  राविय िन, संरजक्षि िन, खानी िर्ा खननज जलविद्यजि र पिथिारोहण जस्िा 
रोयल्टीबापि प्राप्त हजने रकम शजरुमा र्दावय्ि शीषथकमा जम्मा हजने र भोनलपल्ट ५० प्रनिशि संघीय 
विभाज्य कोषमा र २५/२५ प्रनिशि प्ररे्दश विभाज्य कोष र स्र्ानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हजने व्यिस्र्ा 
छ । यसरी जम्मा भएको रकम िषथको एक पल्ट विनभन्न ननकायमा बाडँफाँड गनजथपने उल्लेख छ । यो 
िषथ यस खािामा जम्मा भएको रु.५ अबथ ७४ करोड ३४ लाख आषाढ मसान्त्िसम्म बाँडफाँड नगरी 
सम्बजन्त्धि विभाज्य कोषमा नै मौज्र्दाि राखेको पाइयो । सो रकम २०७६।८।१९ मा मार बाँडफाँड 
गरेको रे्दजखयो । राजस्ि असजली भएको रकम समयमै बाडँफाँड नगर्दाथ प्ररे्दश र स्र्ानीय िहको राजस्िमा 
समािेश नभै र्दावय्िमा रहेकोले राजस्ि वहसाब यर्ार्थपरक रे्दजखँरै्दन । यस्िो रकम समयमै बाँडफाडँ 
गनेिफथ  ध्यान दर्दनजपने रे्दजखन्त्छ । 

33. शोधभनाथ हजन बाकँी - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३७ को उपननयम (३) र (४) 
मा विनभन्न र्दािपृक्षसँग भएको सम्झौिाको आधारमा शोधभनाथ हजने गरी भएको खचथ सम्बजन्त्धि 
कायाथलय/आयोजनाबाट शोधभनाथ माग गने, र्दािपृक्षबाट शोधभनाथ प्राप्त भएको र शोधभनाथ प्राप्त हजन 
बाँकीको अनभलेख राखी समयमै शोधभनाथ माग गनजथपने व्यिस्र्ा छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा 
ननम्नानजसार छन:् 

33.1 अनजर्दानिफथ  शोधभनाथ नलन गि िषथसम्म रु.२० अबथ ७६ करोड २६ लाख बाकँी रहेकोमा यस िषथ 
शोधभनाथ प्राप्त गने गरी खचथ भएको रु.१३ अबथ ४९ करोड ९८ लाखसमेि रु.३४ अबथ २६ करोड २४ 
लाखमध्ये यो िषथ रु.१९ अबथ ३९ करोड ३४ प्राप्त भएको र रु.४ करोड ७७ लाख वहसाब नमलान भई 
िषाथन्त्िमा रु.१४ अबथ ९१ करोड ६७ लाख शोधभनाथ नलन बाँकी रहेको छ । शोधभनाथ नलन बाकँी 
अनजर्दान गि िषथको िजलनामा २८.१6 प्रनिशिले घटेको छ ।  

अनजर्दानिफथ  शोधभनाथ हजन बाकँी रहेका मन्त्रालयहरुमा जशक्षा विज्ञान िर्ा प्रविनध मन्त्रालयको रु. 
५ अबथ ८२ करोड ७४ लाख, प्रधानमन्त्री िर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाथलयको रु.५ अबथ ५२ करोड ४६ 
लाख, भौनिक पूिाथधार िर्ा यािायाि मन्त्रालयको रु.२ अबथ २२ करोड ६८ लाख, िन िर्ा िािािरण 
मन्त्रालयको रु.९८ करोड ६ लाख, ऊजाथ जलस्रोि िर्ा नसँचाइ मन्त्रालयको रु.३६ करोड ६६ लाख, 
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शहरी विकास मन्त्रालयको रु.१५ करोड ५६ लाखसमेि रु.१५ अबथ ८ करोड १६ लाख रे्दजखन्त्छ । 
िैरे्दजशक अनजर्दान पररचालन गने मन्त्रालयसँग समन्त्िय गरी शोधभनाथ नलने कायथमा िर्दारुकिा ल्याउनजपर्दथछ । 

33.2 गि िषथ िैरे्दजशक ऋणिफथ  शोधभनाथ हजने गरी खचथ भएको रु.२७ अबथ ८३ करोड ६० लाख शोधभनाथ 
बाँकी रहेकोमा यो िषथको खचथ रु.५८ अबथ ८१ करोड ९६ लाखसमेि शोधभनाथ हजनजपने रु.८६ अबथ ६५ 
करोड ५६ लाखमध्ये रु.६१ अबथ ९६ करोड ५२ लाख प्राप्त भएको िर्ा रु.१ अबथ ८७ करोड ८५ 
लाख वहसाब नमलान गरी िषाथन्त्िमा रु.२६ अबथ ५६ करोड ८९ लाख प्राप्त गनथ बाँकी रे्दजखएको छ । 
ऋण शोधभनाथ बाकँी रकम गि िषथभन्त्र्दा ४.५५ प्रनिशिले घटेको छ ।  

िैरे्दजशक ऋणशोधभनाथ हजन बढी रकम बाकँी रहेका मन्त्रालयहरुमा अर्थ मन्त्रालय (सािथजननक 
संस्र्ान लगानी) को रु.१२ अबथ १३ करोड ४८ लाख, प्रधानमन्त्री िर्ा मजन्त्रपररषद्को कायाथलयको रु.८ 
अबथ ७४ करोड ४९ लाख, शहरी विकास मन्त्रालयको रु.२ अबथ १३ करोड ११ लाख, संघीय मानमला िर्ा 
सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयको रु.१ अबथ ६० करोड ४१ लाख, खानेपानी मन्त्रालयको रु.७१ करोड ५० 
लाख, कृवष िर्ा पशजपन्त्छी विकास मन्त्रालयको रु.६९ करोड ३५ लाखसवहि रु.२६ अबथ २करोड ३४ 
लाख  रे्दजखन्त्छ । उक्त रकम शोधभनाथ नलन बाँकी कज ल अनजर्दान रकमको ९७.९४ प्रनिशि रहेको छ । 

33.3 आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३७ मा शोधभनाथ माग गने किथव्य भएको कायाथलयले 
मािहि कायाथलय िा कायथक्रम कायाथन्त्ियन इकाइलाई सम्झौिाबमोजजम शोधभनाथ हजने र नहजने खचथ 
रकमको जानकारी पिाउनजपने उल्लेख छ । र्दािपृक्षबाट शोधभनाथ हजने गरी ननकासा भएको रकमबाट 
शोधभनाथ हजन नसक्ने रकम खचथ गनथ गराउन नहजने व्यिस्र्ा छ । आयोजनाले शोधभनाथ रकम माग गर्दाथ 
र्दाि ृ पक्षसँग भएको सम्झौिामा शोधभनाथ नहजने उल्लेख भएको मूल्यअनभिवृि कर बापिको रकमसमेि 
शोधभनाथ हजने खचथमा समािेश गरी शोधभनाथ माग गरेकोमा शोधभनाथ नभएको कारणले यो िषथ नेपाल 
सरकारको स्रोिमा स्रोिान्त्िर गरी रु.२० करोड ६१ लाख समायोजन गरेको रे्दजखन्त्छ । ्यस्िै गि विगि 
िषथ िैरे्दजशक स्रोिबाट खचथ गनजथपने रकम नेपाल सरकारको स्रोिबाट खचथ भएकोमा यो िषथ िैरे्दजशक 
स्रोिमा स्रोिान्त्िर गरी शोधभनाथ प्राप्त हजनपने गरी रु.२ अबथ १३ करोड २४ लाख समायोजन गरेको 
रे्दजखयो । अिः सम्झौिाअनजसार खचथ हजने रकम मार शोधभनाथ माग गने िर्ा समयमै स्रोिअनजसार खचथ 
गनजथ गराउनजपने रे्दजखन्त्छ ।                                                                              

33.4 बन्त्र्द भइसकेका आयोजनामा शोधभनाथ हजन बाँकीको वििरणमा गि िषथसम्म अनजर्दानिफथ  रु.२२ करोड 
३६ लाख र िैरे्दजशक ऋणिफथ  रु.३५ करोड २ लाख बाँकी रहेकोमा यो िषथ कज नै पनन रकम प्राप्त 
नभएकोले सो रकम शोधभनाथ हजन बाँकी रहेको  छ । अनजर्दान िफथ  ११ विनभन्न आयोजनामा शोधभनाां 
हजन बाँकी रु.३० करोड ३ लाख र िैरे्दजशक ऋणिफथ  विनभन्न १३ आयोजनामा रु.२६ करोड ८० लाख 
ऋणा्मक रे्दजखएकोमा कारण खजलाएको छैन । यसरी बन्त्र्द भइसकेको आयोजनाको शोधभनाथ बाँकी 
हजनजमा शोधभनाथ समयमा नलनको लानग खचथको लेखा समयमा पेस नभएको िा अन्त्य कारण रहेको 
सम्बन्त्धमा खोजनबन गरी सम्बजन्त्धि मन्त्रालय÷आयोजनासँग समेि समन्त्िय गरी समयमै शोधभनाथ माग 
नगने कमथचारीलाई आिश्यक कारबाही गरी शोधभनाथ प्राप्त हजन सक्ने अिस्र्ा नसजथना गनजथपने रे्दजखन्त्छ ।   

34. कायथसञ्चालन कोष - महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले पेस गरेको २०७५।७६ को कायथसञ्चालन कोषको 
केन्त्रीय आनर्थक वििरणअनजसार गि िषथको जजम्मेिारी रु.२९ अबथ ८३ करोड ७१ लाख र यो िषथको 
आय रु.६४ अबथ ७२ करोड २३ लाखसमेि रु.९४ अबथ ५५ करोड ९४ लाखमध्ये रु.५६ अबथ ८७ 
करोड १७ लाख खचथ भई रु.३७ अबथ ६८ करोड ७७ लाख मौज्र्दाि रे्दजखन्त्छ । कायथसञ्चालन कोष 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:्  
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34.1 कायथसञ्चालन कोष २०७४।७५ को केन्त्रीय आनर्थक वििरणअनजसार अजन्त्िम मौज्र्दाि रु.३० अबथ ११ 
करोड ८४ लाख रहेकोमा २०७५।७६ मा रु.२९ अबथ ८३ करोड ७१ लाखमार जजम्मेिारी सारेको छ । 
यो िषथ रु.२८ करोड १३ लाख घटी जजम्मेिारी सारेको सम्बन्त्धमा छाननबन गरी वहसाब नमलान हजनजपर्दथछ । 

34.2 कायथसञ्चालन कोष (ख६ खािा) को आय व्यय वििरणमा कोषको से्रस्िाअनजसार बाँकी मौज्र्दाि रु.३७ 
अबथ ६८ करोड ७७ लाख रे्दजखएकोमा बैङ्क मौज्र्दाि रु.३५ अबथ १८ करोड ५२ लाख उल्लेख गरेकोले 
रु.२ अबथ ५० करोड २५ लाख बैङ्क मौज्र्दाि घटी रे्दजखन्त्छ । विगि िषथ पनन से्रस्िाभन्त्र्दा रु.३ अबथ ७१ 
करोड ६० लाख बैङ्क मौज्र्दाि घटी रे्दजखएकोले कायाथलयले आिश्यक छाननबन गरी यर्ार्थ वहसाब पेस 
गनजथपने व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो िषथ पनन यर्ार्थ वहसाब पेस हजन आएन । बैङ्कमा मौज्र्दाि घटी रे्दखाएको 
सम्बन्त्धमा कायाथलयले आिश्यक छाननबन गरी यर्ार्थ वहसाब पेस गनजथपर्दथछ । 

35. मौज्र्दाि फरक - से्रस्िा र बैङ्कबाट प्राप्त वििरणमा मौज्र्दाि फरक रे्दजखएमा सोको कारण पवहचान गनथ  
बैङ्क वहसाब नमलान वििरण ियार गनजथपर्दथछ । मौज्र्दाि फरक रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:्  

35.1 कायथसञ्चालन कोषको केन्त्रीय आनर्थक वििरणमा विनभन्न १२ कायाथलयको से्रस्िामा रु.९३ करोड ९४ 
लाख मौज्र्दाि रहे िापनन बैङ्क मौज्र्दाि शून्त्य रहेको उल्लेख छ । कायाथलयबाट आनर्थक वििरण नलई 
महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले कोषको आनर्थक वििरण ियार गनजथपनेमा आनर्थक वििरण नै ननलई गि 
िषथको िययाङ्कको आधारमा ियार गर्दाथ १७ कायाथलयको रु.१ अबथ ५६ करोड ३१ लाख से्रस्िाअनजसार 
मौज्र्दाि रे्दजखए पनन बैङ्क मौज्र्दाि शून्त्य रहेको छ । उपयजथक्त अिस्र्ाले केन्त्रीय आनर्थक वििरणले  यर्ार्थ 
र सही जस्र्नि जचरण गरेको छैन ।  

35.2 िैरे्दजशक अनजर्दानिफथ  ख ५ को से्रस्िाअनजसार रु.४१ अबथ ७२ करोड ४६ लाख ८९ हजार बाकँी 
रहेकोमा बैङ्कमा रु.२ करोड ५७ लाख ९३ हजार मार मौज्र्दाि रहेकोले रु.४१ अबथ 6९ करोड ८८ 
लाख 96 हजार फरक परेको रे्दजखयो । फरक पनाथको कारणसवहि बैङ्क वहसाब नमलान वििरण ियार 
गरेको छैन ।  

35.3 अनजर्दानिफथ  कािमाडौँ जजल्लाका विनभन्न ५५ कायाथलयमा रु.४१ अबथ ६७ करोड ८५ लाख ७४ हजार 
गि िषथकै मौज्र्दाि रकम आम्र्दानी रे्दखाएकोमा यो िषथ उक्त कायाथलयमा कज नै रकम आम्र्दानी खचथ 
नभएको र उक्त आम्र्दानी रकमको मौज्र्दाि रकम पनन शून्त्य रे्दखाई बैङ्क मौज्र्दाि फरक परेको छ । ्यस्िै 
२ कायाथलयमा गि िषथको रु.५५ लाख २७ हजार आम्र्दानीभन्त्र्दा बढी खचथ भएको कारणबाट ऋणा्मक 
जजम्मेिारी सारेको छ । यसरी फरक परेको सम्बन्त्धमा छाननबन गरी यर्ार्थ वहसाब पेस हजनजपर्दथछ । 

36. खािा सञ्चालन - अनजर्दान र्दािा खािा (ख७ र ख८ खािा) मा ४१ कायाथलयको रु.१ करोड ३५ लाख 
गि िषथ पनन खचथ नभएको र यो िषथ पनन खचथ नभई सोही मौज्र्दाि यस आनर्थक िषथमा जजम्मेिारी सारेको 
रे्दजखन्त्छ । कायथसञ्चालन नहजने खािा बन्त्र्द गरी उक्त खािामा रहेको रकम सजञ्चि कोषमा र्दाजखला 
गनजथपर्दथछ ।  

37. आन्त्िररक लेखापरीक्षणको प्रभािकाररिा - आनर्थक कायथविनध िर्ा वित्तीय उत्तरर्दावय्ि ऐन, २०७६ को 
र्दफा ३३ मा नेपाल सरकारका प्र्येक कायाथलयको कारोबारको ननयनमििा, नमिव्यवयिा, कायथर्दक्षिा र 
प्रभािकाररिाका आधारमा आन्त्िररक लेखापरीक्षण महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय िा सो कायाथलयले िोकेको 
कोष िर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट हजने व्यिस्र्ा छ । महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले आन्त्िररक 
लेखापरीक्षणको एकीकृि िावषथक प्रनििेर्दन ियार गरी प्र्येक िषथको कानिथक मवहनानभर अर्थमन्त्री समक्ष 
पेस गनजथपने उल्लेख छ । ्यस्िै सोही ऐनको र्दफा ३५ मा महालेखापरीक्षकले अजन्त्िम लेखापरीक्षण गर्दाथ 
आन्त्िररक लेखापरीक्षकको प्रनििेर्दनलाई समेि आधार नलनजपने व्यिस्र्ा छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका 
व्यहोरा ननम्नानजसार छन:्  
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37.1 महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले २०७५।७६ को आन्त्िररक लेखापरीक्षणको एकीकृि िावषथक प्रनििेर्दनमा 
ननयनमि गनजथपने रु.१ अबथ ५८ करोड २० लाख ८६ हजार, असजल गनजथपने रु.४० करोड ८७ लाख ६७ 
हजार र पेस्की बाँकी रु.४५ अबथ ६३ करोड ८१ लाख ७२ हजारसमेि रु.४७ अबथ ६२ करोड ९० 
लाख २५ हजार आन्त्िररक लेखापरीक्षण गर्दाथ बेरुजू रे्दजखएको छ । आन्त्िररक लेखापरीक्षणका लानग र्दक्ष 
कमथचारीको व्यिस्र्ापन नभएको, चौमानसक रुपमा लेखापरीक्षण नगरेको, कमथचारीहरुको पवहलो पर्दस्र्ापना 
कोष िर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा भई पयाथप्त िानलम बेगर लेखापरीक्षणमा खटाउँर्दा आन्त्िररक 
लेखापरीक्षण कायथ प्रभािकारी नभएको, लेखा राख्न एिं लेखापरीक्षण गनथ लेखाप्रणाली विषय अध्ययन गरेको 
योग्यिा हजनजपने अननिायथिा नभएको कारण आन्त्िररक लेखापरीक्षणमा संलग्न जनशजक्तको पेशागि क्षमिा 
कमजोर रे्दजखन्त्छ । र्दरबन्त्र्दीअनजसार पर्दपूनिथ नभई एकै कमथचारीबाट विनभन्न कायाथलयको लेखा राख्न े र 
आन्त्िररक लेखापरीक्षकको भनूमका ननिाथह गर्दाथ आन्त्िररक लेखापरीक्षणको ननरपक्षिा एिं प्रभािकाररिामा 
असर पने अिस्र्ा रहेको छ ।  

37.2 आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ९६(२) अनजसार कायाथलयमा हजने आम्र्दानी िर्ा खचथ र 
्यसको लेखाङ्कन प्रचनलि कानजनद्वारा ननधाथररि प्रवक्रयाअनजरुप भए िा नभएको, वित्तीय साधनको उपयोग 
नमिव्ययी ििरले र्दक्षिापूिथक भए िा नभएको, स्िीकृि िावषथक कायथक्रमअनजसार लक्ष्य प्रानप्त गरे िा 
नगरेको र आन्त्िररक ननयन्त्रण प्रणाली प्रभािकारी भए िा नभएको जस्िा कज रामा केजन्त्रि भई आन्त्िररक 
लेखापरीक्षण ननरे्दजशकाबमोजजमको कायथविनध अपनाई आन्त्िररक लेखापरीक्षण गने व्यिस्र्ा भएकोमा 
अनधकांश कोष िर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयद्वारा जारी भएको आन्त्िररक लेखापरीक्षण प्रनििेर्दनमा यस्िा 
विषय समािेश भएको पाइएन । सारै् जारी भएको आन्त्िररक लेखापरीक्षण ननरे्दजशकाको पूणथ पालना 
भएको छैन ।  

37.3 आन्त्िररक लेखापरीक्षणको कायथ प्रभािकारी नहजँर्दा संघीय कायाथलयिफथ  अजन्त्िम लेखापरीक्षणले प्रमाण 
कागजाि पेस नभएको२३.१९  प्रनिशि, अननयनमि भएको ५.३ प्रनिशि बेरुजू औलँ्याएको जस्र्नि छ । 
यसका अनिररक्त आनर्थक कारोबारमा भएको िवृिको अनजपािमा मौजजर्दा जनशजक्त न्त्यून रे्दजखएको, अनजगमन 
र ननगरानी पयाथप्त नभएकोले कायथसम्पार्दनमा सजधार ल्याउनज जरुरी छ । सारै् समयमा आन्त्िररक 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी कारोबारको शजद्घिा र ननयनमििासम्बन्त्धी गल्िी कमजोरीमा अजन्त्िम लेखापरीक्षण 
हजनज पूिथ नै सजधार गने व्यिस्र्ा गनजथपर्दथछ । 

आनर्थक कायथविनध िर्ा वित्तीय उत्तरर्दावय्ि ऐन, २०७६ को र्दफा ३३ को उपर्दफा १० 
बमोजजम महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले लेखा समजहका कमथचारीलाई ननजश्चि अिनध िोकी आन्त्िररक 
लेखापरीक्षणका लानग खटाउने व्यिस्र्ा गने र एउटै कमथचारीलाई लेखा राख्न ेर लेखापरीक्षण गने काममा 
नखटाउने व्यिस्र्ाको कायाथन्त्ियन गरी लेखापरीक्षण गने जनशजक्तको पेशागि क्षमिा अनभिवृि गनजथपर्दथछ । 

आन्त्िररक राजस्ि विभाग 

कर राजस्िको लक्ष्य ननधाथरण र असजली, अनजसन्त्धानमा आधाररि कर नीनिको िजजथमा, आिश्यकिामा 
आधाररि करर्दािा जशक्षा, सूचना प्रविनधमा आधाररि करर्दािा सेिा, आन्त्िररक कर कानजनहरुको प्रभािकारी 
कायाथन्त्ियन गने उदे्दश्यका सार् साविकको कर विभाग र मूल्य अनभिवृि कर विभागलाई एकीकृि गरी 
२०५८।४।२ मा यस विभागको गिन भएको हो । विभागले प्र्यक्ष करिफथ  आयकर िर्ा अप्र्यक्ष करिफथ  
मूल्य अनभिवृि कर, अन्त्िःशजल्क, जशक्षा सेिा शजल्क जस्िा आन्त्िररक कर, सोसँग सम्बजन्त्धि नीनि ननमाथण िर्ा सोको 
कायाथन्त्ियन, प्रशासन िर्ा अनजगमन गर्दथछ । विभागले रे्दशका विनभन्न ३८ आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, िूला 
करर्दािा कायाथलय, मध्यमस्िरीय करर्दािा कायथलय र कािमाडौँ उप्यका बावहर १९ करर्दािा सेिा 
कायाथलयमाफथ ि ्कर प्रशासनको व्यिस्र्ापन एिं सञ्चालन गरै्द आएको छ । 
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38. आन्त्िररक राजस्ि संरचना - आन्त्िररक राजस्ि विभागको िावषथक प्रनििेर्दनअनजसार २०७५।७६ मा रु.४ 
खबथ ४ अबथ २२ करोड राजस्ि असजल गने लक्ष्य रहेकोमा रु.३ खबथ ५८ अबथ ३५ करोड (८८.६५ 
प्रनिशि) असजली गरेको छ । कज ल राजस्ि सङ्कलनमा आयकर ४७.६४ प्रनिशि, मूल्य अनभिवृि कर 
२४.६४ प्रनिशि, अन्त्िःशजल्क २०.५४ प्रनिशि, धयाज कर ५.२५ प्रनिशि, बहाल कर ०.९३ प्रनिशि, 
स्िास्यय सेिा शजल्क ०.७० प्रनिशि र जशक्षा सेिा शजल्क ०.३० प्रनिशि रहेको छ । गि िषथ कज ल 
राजस्ि सङ्कलनमा आयकर ४७.०१, मूल्य अनभिवृि कर २५.५२, र अन्त्िःशजल्क २०.२५ प्रनिशि रहेको 
नर्यो । विभागको राजस्ि असजली २०७३।७४ को िजलनामा २०७४।७५ मा १५.६८ प्रनिशिले 
बढेकोमा यसिषथ २०७४।७५ को िजलनामा २० प्रनिशिले िवृि भएको छ ।   

39. रणनीनिक योजना कायाथन्त्ियन - नेपालको कर प्रणालीलाई र्प आधजननकीकरण गनथ करर्दािाको कर 
सहभानगिा लागि र समय घटाउन, विद्यजिीय सजशासन कायम गनथ, करर्दािा जशक्षा र सेिा बढाउने, 
आन्त्िररक कायथ प्रवक्रयाको सरलीकरण, जोजखममा आधाररि कर परीक्षण, २१ औ ंशिाधर्दीलाई सजहाउँर्दो 
जनशजक्त विकास, ननिजामा आधाररि व्यािसावयक संगिन र कायथ विजशिीकरणको लानग संस्र्ागि सजधार 
गने आन्त्िररक राजस्ि विभागको उदे्दश्यसमेि र्दोस्रो पञ्चिषीय रणनीनिक योजना (२०१८।१९-
२०२२।२३) कायाथन्त्ियनमा रहेको छ । उक्त योजनाले कर नीनिहरुमा सजधार, करर्दािा सेिा र 
जशक्षाको अनभिवृि, कानजन पररपालना सम्बन्त्धी संयन्त्रको सजदृढीकरण िर्ा संरचना र प्रणालीको 
सजदृढीकरणका लानग ननम्नानजसारका कायथसम्पार्दन सूचकाङ्क िोकेको छ । लजक्षि सूचकाङ्क पूरा गनाथका 
लानग सोही वकनसमको विभागीय सजधार कायथयोजना ियार हजनजपनेमा यो िषथ सजधार कायथयोजना ियार हजन 
सकेको छैन ।    

क्र.सं. सूचकाङ्क इकाई लक्ष्य 
२०७५।७६ 
को प्रगनि 

1 कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा कर राजस्िको योगर्दान प्रनिशि 25 21.91 
2 कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा आयकरको योगर्दान प्रनिशि 7 5.61 
3 कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा मूल्य अनभिवृि करको 

योगर्दान 
प्रनिशि 9 6.97 

4 कज ल गाहथस्यय उ्पार्दनमा अन्त्िःशजल्कको योगर्दान प्रनिशि 5 3.52 
5 कूल करर्दािा संख्या (लाखमा) 30 22 
6 मूल्य अनभिवृि कर नन्त्फाइलर  प्रनिशि 10 25.10 
7 मूल्य अनभिवृि करमा डेनबट ररटनथ प्रनिशि 20 25.60 
8 आयकर नन्त्फाइलर प्रनिशि 30 48 

र्दोस्रो रणनीनिक योजनामा उजल्लजखि सूचकाङ्क पूरा गनथको लानग २०७५।७६ को प्रगनि 
सन्त्िोषजनक रे्दजखँरै्दन । िसर्थ उक्त लक्ष्य प्रानप्तका लानग सोही वकनसमको सजधार योजना िय गरी िावषथक 
रुपमा गररने कायथसम्पार्दनमा सजधार गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

40. राजस्िको लगि कट्टा िर्ा नमनाहा - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११५, मूल्य अनभिवृि कर ऐन, 
२०५२ को र्दफा ३१क र अन्त्िःशजल्क ऐन २०५८ को र्दफा १९ मा प्रशासकीय पजनरािलोकन सम्बन्त्धी 
व्यिस्र्ा छ । उक्त व्यिस्र्ाअनजसार पजनरािलोकनका लानग ननिेर्दन दर्दने व्यजक्तले ननधाथररि कर 
रकममध्ये वििार्दरवहि करको सम्पूणथ रकम र वििादर्दि करको एक निहाई रकम बजझाउनजपने व्यिस्र्ा छ 
। राजस्ि लगि कायम गररएको रकम असजली भएमा िा अर्दालिी फैसला िा अन्त्य कानजनी प्रवक्रयाबाट 
लगि कट्टा/नमनाहा हजने व्यिस्र्ा छ । गि िषथको लगि रु.१ खबथ १४ अबथ ५४ करोड १४ लाख ८३ 
हजारमध्ये रु.६७ अबथ ३१ करोड ८५ लाख ९२ हजार (५८.७७ प्रनिशि) लगि कट्टा गरेको छ ।  
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कायाथलयहरुले लगि कट्टा नमनाहाको व्यिजस्र्ि अनभलेख राख्न ेगरेको रे्दजखएन । उक्त लगि कट्टामा 
एक करर्दािाको सिोच्च अर्दालिबाट भएको फैसलाको आधारमा पजनः कर ननधाथरण  गनजथपने भई रु.६१ अबथ 
५४ करोड ९१ लाख लगि कट्टा गरेको रे्दजखन्त्छ । एकमजष्ठ रकम आनर्थक वििरणमा उल्लेख गरी लगि कट्टा 
गरी प्राप्त हजनजपने राजस्ि नमनाहा दर्दएकोमा व्यिजस्र्ि अनभलेखको अभािमा उक्त रकम यवकन गनथ सवकएन । 
िसर्थ कायाथलयको लगि कट्टा/नमनाहा रकम छाननबन हजनजपर्दथछ । यससम्बन्त्धी प्रमजख व्यहोरा ननम्न छन:् 

40.1 करर्दािा न्त्यावयक ननकायमा पजनरािलोकन गएको आधारमा पनन लगि कट्टा गने गरेको रे्दजखन्त्छ । सोही 
आधारमा न्त्यावयक ननकायमा विचाराधीन रहेको अिस्र्ामा िूला करर्दािा कायाथलय, हररहरभिनले रु.३८ 
करोड ८ लाख २३ हजार र आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बानेश्वरले रु.१५ करोड ४१ लाख १९ 
हजारसमेि रु.५३ करोड ४९ लाख ४२ हजार राजस्ि बक्यौिाको लगि कट्टा गरेको छ । उक्त रकम 
लगि कायम गररनजपर्दथछ । 

40.2 एक कायाथलयबाट लगि हस्िान्त्िरण भई अको कायाथलयमा पिाउँर्दा सम्बजन्त्धि कायाथलयले आम्र्दानी 
बाँधेको आधारमा लगि कट्टा गनजथपनेमा आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, लनलिपजर १ ले रु.२८ करोड ४४ 
लाख ६८ हजार राजस्ि बक्यौिा आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, लनलिपजर २ मा पिाएकोमा लनलिपजर १ 
ले लगि कट्टा गरेको िर लनलिपजर २ ले आम्र्दानी नजनाएकोले उक्त रकमको राजस्ि बक्यौिा आनर्थक 
वििरणबाट लोप हजने अिस्र्ा नसजथना भएको छ । सो रकम लगि कायम गररनजपर्दथछ ।  

40.3 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, नरपजरेश्वरले यो िषथ रु.७६ करोड ३१ लाख लगि कट्टा/नमनाहा गरेको छ । 
सो कायाथलयले अजन्त्िम लेखापरीक्षणबाट औलँ्याएको बेरुजू रु.६७ करोड ३ लाखलाई समेि राजस्ि 
बक्यौिामा कायम गरेको रे्दजखन्त्छ । राजस्ि बक्यौिा र बेरुजू लगि एउटै विषय होइन । िसर्थ बेग्ला 
बेग्लै लगि कायम गररनजपर्दथछ । 

41. बक्यौिा असजली - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १०९, मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा २१ 
र अन्त्िःशजल्क ऐन, २०५८ को र्दफा १०(८) मा कर बक्यौिा असजल गने सम्बन्त्धी व्यिस्र्ा छ । यस 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

41.1 आन्त्िररक राजस्ि विभागको िावषथक प्रनििेर्दनअनजसार रु.९६ अबथ ५६ करोड ५ लाख ३० हजार लगि 
रहेकोमा राजस्िको केन्त्रीय आनर्थक वििरणमा रु.४२ अबथ ७० करोड १४ लाख ५२ हजार मार लगि 
बाँकी रे्दजखएकोले िावषथक प्रनििेर्दन र आनर्थक वििरणअनजसारको बक्यौिामा रु.५३ अबथ ८५ करोड ९१ 
लाख फरक परेकोले राजस्ि बक्यौिाको वहसाब यर्ार्थपरक रे्दजखएन ।  

41.2 राजस्ि बक्यौिा असजली सम्बन्त्धमा कायथ िानलका िनाई प्रभािकारी ििरले असजली प्रकृया अगाडी 
बढाउनजपनेमा बाकँी बक्यौिामध्ये यो िषथ कट्टा भई कायम भएको लगिमा न्त्यून रकम मार असजली भएको 
छ । केही कायाथलयको बक्यौिा असजलीका उर्दाहरण ननम्नानजसार छ: 

 (रु.लाखमा) 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय लगि कट्टा भई बाँकी लगि यो िषथ असजली असजली प्रनिशि 

िूला करर्दािा  16,93,96 59,29 3.50 
बानेश्वर 77,93 1,06 1.36 
जचििन 11,33,28 11,83 1.04 
विराटनगर 80,21 1,93 2.41 
कोटेश्वर 15,99 0 0 
भरपजर 28,38 1,01 3.56 
नसमरा  73,58 45 0.61 
नयाँसडक 7,759 117 1.51 
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41.3 आन्त्िररक राजस्ि विभागको िावषथक प्रनििेर्दनअनजसार आयकरिफथ को पजनरािेर्दन नगएका करर्दािाको रु.३२ 
अबथ ५४ करोड ४८ लाख र मूल्य अनभिवृि करिफथ  रु.११ अबथ ३८ करोड ८१ लाख समेि रु.४३ 
अबथ ९३ करोड २९ लाख वििार्दरवहि कर बक्यौिा रहेकोले कानजनी व्यिस्र्ाअनजसार सो रकम असजलीमा 
िर्दारुकिा ल्याउनजपर्दथछ । 

41.4 विभागको िावषथक प्रनििेर्दनअनजसार बक्यौिामध्ये आयकरिफथ  स्र्ायी लेखा नम्बर ननलएका १५ हजार 
८५४ को रु.१३ अबथ ४१ करोड ७१ लाख १३ हजार र मूल्य अनभिवृि करिफथ  नन-्फाइलर रहेका 
२५ हजार ५०६ करर्दािाको रु.५ अबथ ४५ करोड ४४ लाख ९० हजार बक्यौिा रहेको छ । स्र्ायी 
लेखा नम्बर ननलएका र मूल्य अनभिवृि करिफथ  नन-्फाइलर रहेका यस्िा करर्दािाको बक्यौिा असजलीका 
लानग कानजनी व्यिस्र्ाअनजसार कारबाही गनजथपर्दथछ । 

ननधाथररि कर रकम राजस्िको रुपमा सङ्कलन हजनजपनेमा सो नभई बक्यौिाको िूलो वहस्सा न्त्यावयक 
ननकायमा विचाराधीन रहेको छ । प्रचनलि कानजनमा कर अनधकृिले बक्यौिा रहेको व्यजक्तको चल अचल 
सम्पजत्त कधजामा नलई नललाम गरी बक्यौिा रकम असजल गनथ सक्ने, बक्यौिा रहेको व्यजक्तको बैङ्क िर्ा 
वित्तीय संस्र्ामा रहेको रकममानर् र्दाबी गनथ सक्ने, बक्यौिा राख्न ेव्यजक्त विरुि अर्दालिमा मजद्दा र्दायर गनथ 
सक्नेसम्मका अनधकार रहेका छन ्। बक्यौिा असजलीको लानग पयाथप्त कानजनी व्यिस्र्ा रहेकोमा समेि 
असजल हजन सकेको छैन । वििार्दरवहि बक्यौिा असजलीको लानग आयकर, मूल्य अनभिवृि कर कानजनमा 
भएको व्यिस्र्ाको प्रभािकारी कायाथन्त्ियनका लानग करर्दािालाई सामान्त्य िाकेिा, पराचार, खोजनबन, 
सम्पजत्त िर्ा बैङ्क खािा रोक्का, राहर्दानी रोक्का, सम्पजत्तको नललाम नबक्रीलगायिका कायथमा अपेजक्षि 
सवक्रयिाको कमी रे्दजखएको छ । मािहिका कायाथलयसँग कायथयोजना र कायाथन्त्ियन अिस्र्ाको जानकारी 
नलई यर्ोजचि ननरे्दशन दर्दने कायथमा विभागले समेि र्प वक्रयाशीलिा रे्दखाउन जरुरी छ । 

42. आन्त्िररक ननयन्त्रण प्रणाली - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ९५ बमोजजम आन्त्िररक 
राजस्ि विभागबाट सम्पार्दन गररने कायथहरु नमिव्ययी, कायथर्दक्षिापूणथ र प्रभािकारी ढङ्गबाट सम्पार्दन गने 
प्रयोजनको लानग करसम्बन्त्धी कानजनमा भएको व्यिस्र्ालाई सरलीकरण गरी कर प्रशासनलाई सरल, सहज 
र व्यिजस्र्ि बनाउन विनभन्न ननरे्दजशका, कायथविनध, प्रवक्रया, ढाँचा र िररका िोक्न सक्ने व्यिस्र्ा रहेकोमा 
विभागबाट ऐन ननयममा भएको व्यिस्र्ा अनजसार कनिपय ननरे्दजशका, कायथविनध र प्रवक्रया िोकेको छैन ।  

अनजसूची १३ लाई आय वििरणको अङ्ग नबनाएको, क्यास मेनसन एिं कम्टयजटर नबनलङ्ग मेनसनको 
न्त्यून प्रयोग भएको, कर परीक्षण ननरे्दजशकाले िोकेबमोजजमका वििरण कर परीक्षण फाइलमा नखजलाएको 
अिस्र्ा छ । कर अनधकृिले आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८३(१) बमोजजम माग गरेका कागजाि 
कर परीक्षण फाइलमा नराखेको, र्दफा २७ बमोजजमको रकम पररमाणीकरण, र्दफा ३४ बमोजजम आयको 
खण्डीकरण र र्दफा ३५ बमोजजम करमजजक्त विरुिको सामान्त्य ननयमको स्पि व्याख्या र ननरे्दजशका 
नबनाएको जस्र्नि छ । र्दफा ४५ बमोजजम सम्बि व्यजक्तहरुबीच मूल्य हस्िान्त्िरण र अन्त्य प्रबन्त्ध 
सम्बन्त्धमा विभागले नलजखि रुपमा सूचना जारी गरेको छैन । कर परीक्षण प्रनििेर्दन र संशोनधि कर 
ननधाथरण आरे्दश सूचना प्रणाली पोटथलमा अपलोड गररँरै्दन । नमसम्याच सम्बन्त्धमा एउटै कायथक्षरेमा रहेका 
करर्दािाको समेि समाधान एिं कैवफयि (ररजोल्भ र ररमाकथ स) गररँरै्दन । फलस्िरुप करर्दािाले पेस 
गरेको वििरण नभडान एिं कर परीक्षण गनथमा समस्या परेको, कर च जहािट भएको र लेखापरीक्षण गर्दाथ 
पटक पटक कागजाि माग गनजथ परेको छ । यसर्थ यस्िा अिस्र्ा र निनका असरहरुको ननराकरण हजने 
गरी आन्त्िररक ननयन्त्रण प्रणालीमा सजधार गनजथपर्दथछ ।   

43. मूल्य अनभिवृि कर वििरणको संरचना - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १८ मा करर्दािाले 
प्र्येक मवहना बजझाउनजपने कर रकम स्ियं ननधाथरण गरी सो मवहना समाप्त भएको २५ दर्दननभर कर 
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वििरण बजझाउनजपने व्यिस्र्ा छ । विभागले पेस गरेको  २०७५।७६ को िावषथक प्रनििेर्दनअनजसार विगि 
५ िषथको मूल्य अनभिवृि कर कायाथन्त्ियनको अिस्र्ा ननम्नानजसार रे्दजखएको छ: 

वििरण 2071।72 2072।73 2073।74 2074।75 2075।76 
डेनबट वििरण प्रनिशि 18.98 13.30 13.25 14.06 25.6 
के्रनडट वििरण प्रनिशि 44.03 51.11 51.14 51.97 45.9 
शून्त्य वििरण प्रनिशि 25 35.58 35.61 33.97 28.5 
आषाढमा डेनबट (रु.अबथमा) 3.40 44.8 49.32 69.85 12.69 
आषाढमा के्रनडट (रु.अबथमा) 17.77 26.4 29.16 38.19 39.74 
के्रनडट/डेनबट अनजपाि (गजणा) 5.22  0.59  0.59  0.54  3.13  

43.1 मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भएका  कज ल करर्दािा २ लाख ४० हजार ४६० मध्ये २०७६ आषाढ 
मसान्त्िमा २५.१० प्रनिशि करर्दािाले वििरण नै नबजझाएको अिस्र्ा रे्दजखन्त्छ । र्दोस्रो रणनीनिक 
योजनामा मूल्य अनभिवृि करिफथ  नन-्फाईलरको संख्या १० प्रनिशिमा झाने लक्ष्य पूनिथका लानग वििरण 
नबजझाई नन-्फाईलर रहेका करर्दािाको खोजी गरी ्यस्िा करर्दािाले बजझाउन बाँकी रहेको मूल्य 
अनभिवृि कर असजली गनथ र्प वक्रयाशीलिा रे्दखाउनजपर्दथछ ।    

43.2 वििरण नबजझाउने करर्दािामध्ये डेनबट वििरण बजझाउने २५.६ प्रनिशि, के्रनडट वििरण बजझाउने ४५.९ 
प्रनिशि, शून्त्य वििरण बजझाउने २८.५ प्रनिशि रहेको रे्दजखन्त्छ । डेनबट वििरण बजझाउनेमा यस िषथ केही 
सजधार आए पनन के्रनडट वििरण र शून्त्य वििरण िजझाउनेको संख्या बढी नै रे्दजखन्त्छ । मूल्य अनभिवृि कर 
डेनबट गि िषथ रु.६९ अबथ ८५ करोड रहेकोमा यो िषथ ४५०.४३ प्रनिशिले कमी आई रु.१२ अबथ ६९ 
करोड, के्रनडट रकम गि िषथ रु.३८ अबथ १९ करोड रहेकोमा यस िषथ ४.०५ प्रनिशिले िवृि भई 
रु.३९ अबथ ७४ करोड रहेको छ । ्यसैगरी डेनबट र के्रनडट रकमको अनजपाि गि िषथ ०.५४ रहेकोमा 
यो िषथ ३.१३ रहेको छ । उजल्लजखि िययाङ्क विश्लषेण गर्दाथ मूल्य अनभिवृि कर प्रणालीबाट अपेजक्षि 
रुपमा राजस्ि असजली हजन सकेको रे्दजखँरै्दन । िसर्थ डेनबट वििरण र रकम िवृि गनथ िर्ा के्रनडट वििरण 
र रकम कमी ल्याउन कर प्रशासनबाट ननयनमि बजार अनजगमनलाई प्रभािकारी बनाइनजपर्दथछ ।    

44. आन्त्िररक र पैिारीमा सङ्कलन अनजपाि - मूल्य अनभिवृि करको आन्त्िररक र पैिारीमा सङ्कलनको विगि 
१० िषथको अिस्र्ा ननम्नानजसारको रहेको छ ।   

मूल्य अनभिवृि कर शीषथक 2066/67 2070/71 2074/75 2075/76 
आन्त्िररक (रु. अबथमा) 19.1 34.4 76.22 88.19 
पैिारी (रु. अबथमा) 34.54 66.57 130.64 153.71 
असजली (रु. अबथमा) 53.64 100.97 206.86 241.9 
आन्त्िररक पैिारी अनजपाि 36:64 34:66 37:63 36:64 
कज ल राजस्िमा मूल्य अनभिवृि कर असजली प्रनिशि 35.11 20.92 2५.5२ 2४.63  

उजल्लजखि वििरणअनजसार २०६६।६७ मा जम्मा मूल्य अनभिवृि कर सङ्कलन रु. ५३ अबथ ६४ 
करोड रहेकोमा  आन्त्िररकिफथ  रु.१९ अबथ १ करोड र पैिारीिफथ  रु.३४ अबथ ५४ करोड सङ्कलन भई 
आन्त्िररक र पैिारीिफथ को अनजपाि ३६:६४  रहेको छ । मूल्य अनभिवृि कर सङ्कलन २०७५।७६ मा 
रु. २४१ अबथ ९१ करोड ८ लाखमध्ये आन्त्िररकिफथ  रु.८८ अबथ १९ करोड ४२ लाख र पैिारीिफथ  
रु.१ खबथ ५३ अबथ ७१ करोड ६६ लाख सङ्कलन भई आन्त्िररक पैिारी अनजपाि ३६:६४ नै रहेको छ । 
मजलजकमा उपभोगको मारा बवढरहेको अिस्र्ामा आन्त्िररक उपभोगमा सङ्कलन गररएको मूल्य अनभिवृि कर 
कूल गाहथस्यय उ्पार्दनको िजलनामा ६.९७ प्रनिशि रहेको छ । कूल राजस्िमा मूल्य अनभिवृि करको 
योगर्दान २०६६।६७ मा ३५.११ रहेकोमा २०७५।७६ मा 10.48 प्रनिशिले कमी आई २4.63 
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प्रनिशि रहेको छ । यसबाट १० िषथको अिनधमा मूल्य अनभिवृि कर सङ्कलनमा अपेक्षाकृि सजधार भएको 
रे्दजखँरै्दन । िसर्थ कानजनको कायाथन्त्ियनमा कडाई गरै्द ननयनमि बजार अनजगमनलाई प्रभािकारी बनाइनजपर्दथछ । 

45. प्रशासकीय पजनरािलोकन - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११४ र ११५, मूल्य अनभिवृि कर ऐन 
२०५२ को र्दफा ३१क र अन्त्िःशजल्क ऐन, २०५८ को र्दफा १९ मा प्रशासकीय पजनरािलोकन सम्बन्त्धी 
व्यिस्र्ा छ । उक्त व्यिस्र्ाअनजसार प्रशासकीय पजनरािलोकनका लानग गि िषथसम्म १ हजार २७९ 
कारबाही हजन बाँकी रहेकोमा यो िषथ ४६२ ननिेर्दन र्प भएकोमा यस िषथ ५०१ ननिेर्दन उपर कारबाही 
भई १ हजार २४० ननिेर्दन कारबाही हजन बाकँी रे्दजखन्त्छ । कारबाही टजङ्गो लगाएको ५०१ मध्ये १३२ 
राजस्ि न्त्यायानधकरणबाट र ३६९ विभागबाट भएको रे्दजखन्त्छ । यो िषथ प्रशासकीय पजनरािलोकनबाट 
टजङ्गो लागेको ३६९ मध्ये २९९ ननिेर्दनको कायाथलयको कर ननधाथरण पूरै सर्दर भएको र ७० ननिेर्दनको 
कायाथलयको ननणथय आंजशक सर्दर गरी केही पजनः छाननबन गनथ ननणथय भएको रे्दजखन्त्छ । प्रशासकीय 
पजनरािलोकनका लानग ननिेर्दन दर्दने करर्दािा, वििादर्दि विषय टजङ्गो लगाएकोमा वििार्दलाई सर्दर िा बर्दर 
गरेको विषय र रकमसवहिको अद्यािनधक अनभलेख राखेको रे्दजखएन । ऐनको व्यिस्र्ानजसार ननिेर्दन 
परेको ६० दर्दननभर कारबाही गरी ननणथय हजनजपनेमा १ हजार २४० ननिेर्दन उपर टजङ्गो लागेको छैन । 
समयमा वििादर्दि विषयमा टजङ्गो नलाग्र्दा प्राप्त हजनजपने राजस्ि र करर्दािाले प्राप्त गनजथपने सेिा र्दजिै प्रभाविि 
भएको छ । िसर्थ अनभलेख अद्यािनधक गरी कानजनी व्यिस्र्ा अनजसार िोवकएको समयमा कारबाही टजङ्गो 
लगाउनजपर्दथछ ।   

46. विद्यजिीय व्यापारमा कर - हाल विश्वमा भौनिक उपजस्र्नि बेगर ई–कमशथ र नडजजटलाइजेसनको माध्यमबाट 
हजने व्यिसाय बढ्रै्द गएको छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका केही व्यहोरा ननम्नानजसार छन:्   

46.1 फेसबजक, मेसेन्त्जर, भाइबर, इमो, ह्वाट्स एपलगायिका सामाजजक सञ्जालहरुमाफथ ि ् गररने विज्ञापनहरुको 
माध्यमबाट राज्यको िूलो धनराजश विरे्दजशएको अिस्र्ा छ । यस्िा सामाजजक सञ्जालहरु नेपालमा र्दिाथ 
नभएको र नेपालबाट िैधाननकरुपमा िी सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई भ जक्तानी गने पेमेन्त्ट गेटिे समेि 
नभएकोले स्िरे्दश र विरे्दशमा रहेका व्यजक्त िा व्यिसायीले पेवटएम, पेपल के्रनडट काडथ लगायिका 
अन्त्िराथविय विद्यजिीय भ जक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बजन्त्धि सञ्जालका सञ्चालकलाई रकम भ जक्तानी 
गरेपश्चाि ् विज्ञापन अपलोड हजने गरेको जस्र्नि छ । यसरी अपलोड हजने विज्ञापनको पहजँच िा विज्ञापन 
हेररएको आधारमा विज्ञापन शजल्क सम्बजन्त्धि सामाजजक सञ्जाल सञ्चालकले असजल गर्दथछन ्। उक्त विज्ञापन 
सेिा नेपालमा प्रर्दान गररएकोले आयको स्रोि नसिान्त्िको आधारमा सो बापिको भ जक्तानी जहाँ भए पनन 
नेपालमा कर निनजथपने हजन्त्छ । िर कारोबारको पवहचान हजन नसकेको र िी सञ्जालहरु नेपालमा र्दिाथ 
नभएकोले यस कारोबारबाट राज्यलाई कज नै कर प्राप्त हजन सकेको छैन । ्यस्िा सञ्चालकलाई करको 
र्दायरामा ल्याउने व्यिस्र्ा नमलाउनजपर्दथछ । 

46.2 नडजजटल व्यिसायलाई कर लगाउने सम्बन्त्धमा ओइनसडी, यजरोवपयन यजननयन जस्िा संस्र्ाबाट अध्ययन भएको 
रे्दजखन्त्छ । यजरोवपयन यजननयनले सन ् २०१५ रे्दजख टेनलकम्यजननकेसन सटलायसथ, सूचना सम्प्रषेण र 
इलेक्ट्रोननक सेिा उपलधध गराउने गैरबानसन्त्र्दालाई समेि मूल्य अनभिवृि कर लगाउने व्यिस्र्ा गरेको छ । 
चीन, मलेनसया, बंगलारे्दश र र्ाइल्याण्डले नडजजटल व्यिसायको नाफामा समेि कर लगाउने गरी कानजन 
िजजथमा गरेका छन ् । नेपालमा इ…कमशथको कर ननधाथरणसम्बन्त्धी संरचना नीनि ननयम र कानजनी 
व्यिस्र्ाको अभािमा यस्िो कारोबार भए िापनन कर प्रशासनको र्दायरामा ल्याई व्यिसायीले कर निने 
गरेको पाइँरै्दन । उपयजथक्त अिस्र्ामा समेि राज्यले सङ्कलन गनजथपने कर र कारोबारबारे औपचाररक रुपमा 
अध्ययन समेि भएको छैन ।  

46.3 ई…कमशथबाट हजने व्यापारलाई करको र्दायरामा ल्याउने ऐन, ननयम, संरचना र पूिाथधार ियार गने र 
ि्सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप, क्षमिा अनभिवृि गनजथपने रे्दजखन्त्छ । यसैगरी अन्त्िराथविय रुपमा ई…कमशथ सञ्चालन 
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गने व्यिसायीलाई नेपालमा र्दिाथ गनजथपने कानजनी व्यिस्र्ा नमलाउने िा स्र्ायी संस्र्ापनको पररभाषालाई 
पररमाजथन गरी भौनिक उपजस्र्नि बेगर नै अन्त्य रे्दशबाट व्यिसाय गरेको अिस्र्ामा समेि स्र्ायी संस्र्ापन 
मान्न सवकने व्यिस्र्ा गने र ्यस्िा कम्पनीको आम्र्दानी र कराधारलाई व्यािसावयक वक्रयाकलाप 
सम्पार्दन भएको स्र्ानको आधारमा बाँडफाँड गने िा स्र्ानगि आम्र्दानी प्रानप्तको आधारमा बाँडफाँड गने 
विकल्प प्रयोग गरी कानजन संशोधन गनजथपर्दथछ । यस सम्बन्त्धमा ओइनसडीले ियार गरेको कराधार 
क्षयीकरण िर्ा नाफा हस्िान्त्िरणको कायाथयोजना कायथन्त्ियन गनजथपर्दथछ । सो आधारमा राजस्ि सङ्कलन 
व्यिस्र्ा नमलाउन अन्त्िराथविय स्िरमा पहल गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

47. िेक्का िा करार - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८९(१) मा िेक्का िा करारको भ जक्तानीमा १.५ प्रनिशि 
कर कट्टा गनजथपने व्यिस्र्ा छ । यसैगरी र्दफा ८९(३)(क) मा िायजयान ममथि िर्ा अन्त्य िेक्का िा 
करारको भ जक्तानीमा ५ प्रनिशि कर कट्टा गने व्यिस्र्ा छ । िेक्का िा करारलाई आयकर ननरे्दजशका, 
२०६६ ले र्प व्याख्या गरेको छ । जसअनजसार “िेक्का िा करार” भन्नाले कज नै िस्िज िा िनमकको 
आपूनिथ िा मूिथ सम्पजत्त िा संरचनाको ननमाथण िा जडान िा स्र्ापना गने सम्बन्त्धमा गररएको करार िा 
सम्झौिा िर्ा विभागले िेक्का िा करार भनी िोकेको कायथलाई सम्झनजपछथ । विभागले “िेक्का िा करार” 
भनी िोकेको कायथलाई समेि िेक्का िा करार माननने उल्लेख गरे िापनन विभागले “िेक्का िा करार” 
िोकेको छैन । सरकारी एिं वित्तीय क्षरेका संस्र्ा एिं करर्दािाले विरे्दशी गैरबानसन्त्र्दासँग िेक्का िा करार 
गने, प्रिीिपरमाफथ ि ् सामान, उपकरण, मालिस्िज प्राप्त गर्दथछन ् । विमान सेिाप्रर्दायकबाट हिाईजहाज 
खररर्द, नेपाल आयल ननगमद्वारा इन्त्धन खररर्द, अन्त्य संस्र्ाहरुबाट मल, नून, विद्यजिीय उपकरण, 
सिारीसाधन, भारी उपकरणलगायि खररर्द गर्दाथ कज नै न कज नै प्रकारको करार हजने गर्दथछ । सोमा िेक्का िा 
करारको आधारमा भ जक्तानीमा कर कट्टी गने िा नगनेमा फरक फरक मापर्दण्ड नलएको रे्दजखन्त्छ । िसर्थ 
भ जक्तानीमा कर कट्टीसम्बन्त्धी व्यिस्र्ालाई सरलीकरण गनथ विभागले िेक्का िा करारसम्बन्त्धी कायथ िोक्ने र 
िायजयान ममथि िर्ा अन्त्य िेक्का िा करारलाई र्प व्याख्या गनजथपर्दथछ ।  

48. िैरे्दजशक अध्ययन स्िास्यय बीमा — आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८९(३)(ख) मा गैरबानसन्त्र्दा बीमा 
कम्पनीलाई वप्रनमयम भ जक्तानी गर्दाथ १.५ प्रनिशि कर कट्टी गनजथपने व्यिस्र्ा छ । नेपालबाट विरे्दशमा 
उच्च जशक्षा अध्ययनको लानग जशक्षा, विज्ञान िर्ा प्रविनध मन्त्रालयबाट िैरे्दजशक अध्ययन अनजमनि नलनजपने 
व्यिस्र्ाअनजसार अिेनलयामा अध्ययनका लानग रे्दहायका संख्यामा नेपाली विद्यार्ीले अनजमनि नलएको 
रे्दजखन्त्छ । सो मन्त्रालयको अनजमनिमा िैरे्दजशक अध्ययनमा जाने विद्यार्ीले मजख्यिः आिेर्दन शजल्क, 
जशक्षण शजल्क र बीमा शजल्क शीषथकमा िैरे्दजशक मजरा भ जक्तानी गने गरेको रे्दजखन्त्छ । स्िास्यय बीमा 
पोनलसीका सम्बन्त्धमा नमूना परीक्षण गर्दाथ औसिमा एक विद्यार्ीले २४ मवहनाको लानग स्िास्यय बीमा 
पोनलसी नेपालमा रहेका बखि अिेनलयाबाट खररर्द गनजथपने र सो बापि औसिमा अिेनलयन डलर १ हजार 
७५ लाग्ने गरेको रे्दजखन्त्छ । उक्त रकम बीमा पोनलसीको भ जक्तानी उल्लेख गरी जशक्षा सेिा शजल्क असजल 
गरेको छैन । यस्िो कारोबारमा २०७३।७४ रे्दजख २०७५।७६ सम्म मूल्य अनभिवृि कर ऐन, 
२०५२ को र्दफा ८(२) बमोजजम रु.१ अबथ ३ करोड ६८ लाख ७४ हजार मूल्य अनभिवृि कर असजल 
गरेको रे्दजखँरै्दन । जशक्षा िर्ा विज्ञान प्रविनध मन्त्रालयबाट प्राप्त विद्यार्ीको वििरणमा औसि स्िास्यय बीमा 
कभरेजका आधारमा वहसाब गर्दाथ ३ िषथमा स्िास्यय बीमा कभरेजबापि रु.७ अबथ ९७ करोड ५९ लाख 
भ जक्तानी भएको रे्दजखन्त्छ । उक्त रकममा आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८९(३)(ख) बमोजजम १.५ 
प्रनिशिले हजने कर रु.११ करोड ९६ लाख ३९ हजार छजट भएकाले सोमा ननयमानजसार लाग्ने शजल्क एिं 
धयाज सम्बन्त्धमा छाननबन गरी असजल हजनजपर्दथछ ।                                                                    

(रकम रु. हजारमा)  

आनर्थक िषथ विद्यार्ी संख्या 
औसि बीमा वप्रनमयम 

(प्रनि विद्यार्ी) 
औसि सटही र्दर 
(आषाढ मसान्त्ि) 

जम्मा रु. 
भ जक्तानीमा कट्टा 
गनजथपने कर 
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2073/74 24233 1075 77.32 2,01,42,22 3,02,13 
2074/75 32212 1075 81.66 2,82,77,14 4,24,16 
2075/76 1075 1075 80.26 3,13,40,16 4,70,10 

जम्मा 57520   7,97,59,54 11,96,39 

49. िैरे्दजशक अध्ययनमा जशक्षा सेिा शजल्क - आनर्थक ऐन, २०७५ को र्दफा ८(१) मा विरे्दशमा अध्ययन गनथ 
जाने विद्यार्ीलाई जशक्षण शजल्कबापि विरे्दशी मजराको सटही सजविधा दरँ्दर्दा ्यस्िो सटही रकममा र्दजई 
प्रनिशि जशक्षा सेिा शजल्क लगाइने र असजल उपर गररने व्यिस्र्ा छ । यस्िो सटही सजविधामा प्राप्त 
गरेको जशक्षा सेिा शजल्कको अनभलेख नराखेको र नमर राि भारिमा अध्ययन गने विद्यार्ीबाट यस्िो जशक्षा 
सेिा शजल्क असजल नभएको अिस्र्ा छ । नरभ जिन विश्वविद्यालयको समकक्षिा अनभलेख अनजसार 
२०७५।७६ मा १० हजार ५०० विद्यार्ीले भारिमा गई स्नािक िहको अध्ययन गरेपश्चाि समकक्षिा 
नलएको रे्दजखन्त्छ । गि िषथको िययाङ्कअनजसार विनभन्न संकायमा प्रनिविद्यार्ी खचथ धयापार प्रशासनमा रु.८ 
लाख, इजन्त्जननयररङ्गमा रु.१० लाख र फामेसीमा रु.१२ लाख औसि खचथ लागेको रे्दजखन्त्छ । िसर्थ यस 
िषथ समकक्षिा नलने विद्यार्ीहरुको प्रनिविद्यार्ी औसि खचथ रु.१० लाखले जम्मा खचथ रु.१० अबथ ५० 
करोड हजने रे्दजखन्त्छ ।  

पाठ्यक्रम विकास केन्त्रबाट प्राप्त वििरणबमोजजम विद्यालय िहमा अध्ययन गरी २०७५।७६ मा 
र्दश कक्षा र १२ कक्षा उत्तीणथ गरी समकक्षिा प्रमाणपर नलने विद्यार्ी संख्या ११ हजार ६५४ रहेको छ । 
उपयजथक्तबमोजजम २०७५।७६ को िययाङ्कलाई आधार नलँर्दा १ िषथको अिनधमा िी विद्यार्ीले भारिजस्र्ि 
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा निरेको औसि जशक्षण शजल्कको आधारमा न्त्यूनिम पनन रु.१३ अबथ ८७ 
करोड ८१ लाख ७५ हजार जशक्षण शजल्क खचथ भएको रे्दजखन्त्छ । उक्त रकमको २ प्रनिशिले वहसाब 
गर्दाथ पनन राज्यले आनर्थक ऐन ननयमबमोजजम लाग्ने रु.२७ करोड ७५ लाख ६३ हजार राजस्ि असजल 
गनथ सकेको छैन । िसर्थ भारिमा अध्ययन गने विद्यार्ी र उनीहरुले भ जक्तानी गरेको जशक्षण शजल्कको 
अनभलेख राख्न ेसंयन्त्रको विकास र अनजगमन गरी राजस्ि असजलीको र्दायरा बढाउनजपर्दथछ । 

50. िैरे्दजशक जशक्षण शजल्कमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८८(१) मा बानसन्त्र्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोि 
भएको धयाज, प्राकृनिक स्रोि, भाडा, रोयल्टी, सेिा शजल्क, कनमसन, नबक्री, अिकाश भ जक्तानी र अन्त्य कज नै 
प्रनिफल िर्ा अिकाश भ जक्तानीको रकम भ जक्तानी गर्दाथ कज ल भ जक्तानी रकमको १५ प्रनिशिका र्दरले कर 
कट्टी गनजथपने व्यिस्र्ा छ । यस सम्बन्त्धमा नेपाल राि बैङ्कले आन्त्िररक राजस्ि विभागसँग नेपालमा 
अध्ययन अध्यापन गराए बापिको शजल्क विरे्दशी संस्र्ालाई भ जक्तानी गर्दाथ अनग्रम करको र्दरबारे सोधनी 
गरेकोमा विभागबाट २०७६।७।२६ मा जारी परमा विरे्दशी सम्बन्त्धन प्राप्त विश्वविद्यालयले नेपालको 
विद्यार्ीबाट नलने रकममा र्दफा ८८(१) बमोजजम १५ प्रनिशिका र्दरले कर कट्टा गनजथपने उल्लेख छ । यस 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:्  

50.1 जशक्षा, विज्ञान िर्ा प्रविनध मन्त्रालयबाट २०७५।७६ मा ननम्नानजसार रु. ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार 
विरे्दश पिाउन स्िीकृनि दर्दएको रे्दजखन्त्छ । ऐनको व्यिस्र्ाअनजसार उक्त रकममा कर कट्टा गरेको 
नरे्दजखएकोले १५ प्रनिशिले हजने कर रु.१ करोड १९ लाख ४ हजारमा लाग्ने शजल्क र धयाजसवहि 
छाननबन गरी असजल गनजथपर्दथछ ।  

(रु. हजारमा)  
कायाथलय 

जशक्षण संस्र्ाको 
संख्या 

िैरे्दजशक मजरा भ जक्तानी विननमय र्दर रकम (रु.हजारमा) 
१५ प्रनिशि कर 
(रु.हजारमा) 

पजिलीसडक 2 अमेररकी डलर 11812 109.96 1299 195 
महाराजगन्त्ज 2 स्टनलथङ पाउण्ड 95700 137.25 13135 1970 
कानलमाटी 1 अमेररकी डलर 44590 109.96 4903 735 
लनलिपजर १ 2 अमेररकी डलर 102000 111.39 11362 1704 
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लनलिपजर २ 1 स्टनलथङ पाउण्ड 109215 137.25 14990 2248 
चाबवहल 5 स्टनलथङ पाउण्ड 245386 137.25 33679 5052 

जम्मा     79368 1,19,04 

50.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, नरपजरेश्वरअअन्त्िगथि रहेको एक कलेजबाट २०७५।७६ मा सो कलेजमा 
अध्ययनरि विनभन्न विद्यार्ीले स्टनलथङ पाउण्ड घटीमा १७५ रे्दजख बढीमा १ हजार ७०० सम्मका र्दरले 
जम्मा स्टनलथङ पाउण्ड ६ लाख ३० हजार ८४८ बेलायि पिाएको रे्दजखन्त्छ । सो रकम उक्त कलेजले 
सङ्कलन गरी कलेजमाफथ ि ् नै पिाउनजपनेमा विद्यार्ीबाट व्यजक्तगि ििरले जशक्षा िर्ा विज्ञान प्रविनध 
मन्त्रालयको स्िीकृनि बेगर एक मध्यस्र् विरे्दशी संस्र्ा खडा गरी पिाएको रे्दजखन्त्छ । उक्त रकममा कज नै 
प्रकारको कर कट्टी गरेको रे्दजखएन । िसर्थ २०७६ आषाढ मसान्त्िको विननमय र्दर रु.१३७।२५ ले 
वहसाब गर्दाथ सो स्टनलथङ पाउण्ड बराबर रु.८ करोड ६५ लाख ८४ हजारमा १५ प्रनिशिले हजने कर 
रु.१ करोड २९ लाख ८८ हजारमा धयाज िर्ा शजल्कसमेि छाननबन गरी कर ननधाथरण हजनजपर्दथछ ।  

51. शेयरको लागि खचथ - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९५क(२) मा प्रचनलि कानजनबमोजजम र्दिाथ भई 
नधिोपरको खररर्द नबक्रीको कारोबार गने बानसन्त्र्दा ननकाय बाहेक अन्त्य कज नै व्यजक्तलाई कज नै बानसन्त्र्दा 
ननकायमा रहेको वहिको ननःसगथबाट लाभ हजन गएमा र्दफा ३७ बमोजजम गणना गररएको ्यस्िो लाभमा 
नेपाल नधिोपर बोडथमा सूचीकरण भएको ननकायको वहिको ननसगथबाट प्राप्त लाभको हकमा नधिोपर 
विननमय बजारको कायथ गने ननकायले बानसन्त्र्दा प्राकृनिक व्यजक्तको हकमा लाभ रकमको पाचँ प्रनिशि, 
बानसन्त्र्दा ननकायको हकमा लाभ रकमको र्दश प्रनिशि र अन्त्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस 
प्रनिशिका र्दरले अनग्रम कर असजल गनजथपने उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९५क(२क) 
मा उपर्दफा २ को खण्ड (क) बमोजजम लाभ गणना गर्दाथ जजन ननकायको वहि ननसगथ हजने हो ्यस्िो 
ननकायमा सो नमनिमा सो व्यजक्तको स्िानम्िमा रहेको वहिको भाररि औसि लागिको आधारमा गनजथपने 
व्यिस्र्ा र्प गरेको छ ।  

विगि िषथहरुमा लागि मूल्य बढी र्दाबीको कारणले कर असजल गनथ छजट भएको व्यहोरा प्रनििेर्दनमा 
उल्लेख गरेपनछ भाररि औसि लागिसम्बन्त्धी व्यिस्र्ा भएको हो । नीनिगि रुपमा विगिमा औलँ्याइएको 
विषय सम्बोधन भए पनन कायाथन्त्ियन पक्षमा सजधार भएको रे्दजखएन ।   

कानजनबमोजजम र्दिाथ भई नधिोपरको खररर्द नबक्रीको फरफारक गनथ स्र्ावपि नसनडएस एण्ड 
जक्लयररंग नलनमटेडले उजल्लजखि उपर्दफा २क बमोजजमको भाररि औसि लागि गणनाका लानग मेरो शेयर 
एजटलकेसन प्रयोग गरेको छ । उक्त प्रणालीको औसि लागि स्िीकायथ नभएमा प्रमाणका आधारमा 
शेयरधनी आफैँ ले मूल्य राख्न पाउने गरी प्रयोगकिाथलाई सजविधा दर्दएको छ । यस सजविधा अनजसार 
प्रयोगकिाथले प्रणालीमा रे्दखाएको नडम्याट, बोनस शेयर, आईपीओ र हकप्रर्द शेयरको मूल्यभन्त्र्दा बढी लागि 
उल्लेख गरेका कारण प्रणालीले रे्दखाएको भन्त्र्दा रे्दहायबमोजजम रु.१४ अबथ १५ करोड ७६ लाख बढी 
लागि रे्दखाएको अिस्र्ा छ । यसबाट रु.७० करोड ७९ लाख घटी असजल हजने रे्दजखन्त्छ । 

क्र.सं. वििरण शेयर संख्या 
रु. हजारमा 

प्रणालीले रे्दखाएको 
लागि 

प्रयोगकिाथले 
रे्दखाएको लागि लागि बढी र्दाबी फरक हजन ेकर 

रकम (५ प्रनिशि) 
1 नडम्याटमा खररर्द 7835746 765944 5368594 4602650 230133 
2 आई.पी.ओ. 108965 8088 29994 21906 1095 
3 बोनस, हकप्रर्द र अन्त्य 35210769 5131570 14664568 9532997 476650 
 जम्मा  5,90,56,02 20,06,31,56 14,15,75,53 70,78,78 

िसर्थ यर्ार्थ औसि लागिको आधारमा लागि गणना हजने िययाङ्क उपलधध नभएमार घोषणा 
गराउने व्यिस्र्ा गनजथपर्दथछ । 
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52. म्यजच जअल फण्ड - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २(ड)(३) मा  “कम्पनी” भन्नाले कर प्रयोजनको लानग 
प्रचनलि कानजनबमोजजम र्दिाथ भए िा नभएको यजननट ट्रि समेिलाई कम्पनी सरह व्यिहार गररने  उल्लेख 
छ । ऐनको अनजसूची १ को र्दफा १(२) अनजसार वित्तीय संस्र्ा िा यस्िा ननकायको करयोग्य आयमा 
३० प्रनिशि कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ । ्यस्िै र्दफा ८८(४)(ङ) अनजसार सामूवहक लगानी कोषमा अनग्रम 
कर कट्टा गनजथ नपने व्यिस्र्ा गरेिापनन ्यस्िा ननकायलाई कर छजट हजने रे्दजखँरै्दन । सामूवहक लगानी 
(म्यजच जअल फण्ड) को आयलाई ऐनको र्दफा १० अनजसार कर छजट दर्दएको छैन । नेपालमा हाल १७ 
सामूवहक लगानी फण्ड रहेको रे्दजखन्त्छ । यस्िा ननकायहरुले व्यिस्र्ापन शजल्क नलई म्यजच जअल फण्ड 
व्यिस्र्ापकको रुपमा स्कीम सञ्चालन गरेको रे्दजखन्त्छ । सामूवहक लगानीमध्ये नमूना परीक्षणको आधारमा 
परीक्षण गर्दाथ ४ म्यजचअल फण्डले रु.४३ करोड १ लाख नाफा कमाएको रे्दजखन्त्छ । सबै म्यजच जअल 
फण्डलाई करको र्दायरामा ल्याई कर असजल गनजथपर्दथछ ।  

53. मजनाफा बाहेकको लाभाशंमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ५६(३) अनजसार कज नै ननकायले कज नै 
वहिानधकारीलाई लाभाशंको रुपमा मजनाफा बाहेकको लाभाशं वििरण गरेमा ्यस्िो लाभांश (ननकायबाट 
हजने वििरण) को रकमलाई सो ननकायको आय गणना गर्दाथ समािेश गनजथपर्दथछ । ्यसैगरी र्दफा 
७(२)(ज) र र्दफा ९(२)(छ) मा कज नै व्यजक्तको कज नै आयिषथमा व्यिसाय सञ्चालनबाट भएको मजनाफा र 
लाभको गणना गर्दाथ सो व्यजक्तले सो िषथ र्दफा ५६ बमोजजमको रकम समािेश गरी गणना गनजथपने 
व्यिस्र्ा छ । यसर्थ ननकायको व्यिसाय सञ्चालनको नसलनसलामा भएको मजनाफा बाहेकको लाभाशं 
वििरण गरेमा आय गणनामा समािेश हजने रे्दजखन्त्छ । ्यस्िै आयकर ननरे्दजशका, २०६६ मा कज नै 
ननकायको नाफा नोक्सानमा प्रनिविजम्बि नभएको मजनाफा िा लाभ िा आयको उल्लेखनीय उर्दाहरण शेयर 
वप्रनमयम भएको उल्लेख छ । उपयजथक्त व्यिस्र्ा बमोजजम िूला करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका ६ 
करर्दािालाई विनभन्न नमनिमा फर्दथर पजधलक अफररङ्ग (एफ.पी.ओ.) बाट शेयर वप्रनमयममा जारी गरी प्राप्त 
रकमबाट वहिानधकारीलाई २०७४।७५ र २०७५।७६ मा बोनस शेयरको रुपमा रु.७ अबथ १३ करोड 
२३ लाख लाभांश वििरण गरेकोले सो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ र्दफा ७(२)(ज) बमोजजम आयमा 
समािेश गरी ३० प्रनिशिले हजने कर रु.२ अबथ १३ करोड ९७ लाख शजल्क एिं धयाजसमेि छाननबन 
गरी असजल गनजथपर्दथछ ।  

54. अिकाश भ जक्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८८(१) मा बानसन्त्र्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोि 
भएको कनमसन, नबक्री बोनस र अन्त्य कज नै प्रनिफल भ जक्तानी गर्दाथ भ जक्तानी रकमको पन्त्र प्रनिशिका र्दरले 
अनग्रम कर कट्टी गनजथपने व्यिस्र्ा छ । विनभन्न कम्पनीले नागररक लगानी कोषमा अिकाश भ जक्तानीका 
लानग एकमजि रकम जम्मा गरेको मध्ये रु.१० लाखभन्त्र्दा बढीको रकममा २०७४।७५ मा रु.९९ 
करोड ३६ लाख र २०७५।७६ मा रु.१ अबथ ३१ करोड ८७ लाखसमेि रु.२ अबथ ३१ करोड २३ 
लाख कोषले धयाज भ जक्तानी गरेको रे्दजखन्त्छ । उक्त भ जक्तानीमा उपयजथक्त व्यिस्र्ाबमोजजम १५ प्रनिशि 
अनग्रम कर कट्टा नगरेकाले रु.३४ करोड ६८ लाख कर असजल हजनजपर्दथछ ।  

55. वहिको ननसगथमा प्राप्त लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९५क(२)(ख) मा नेपाल नधिोपर बोडथमा 
सूचीकरण नभएको ननकायको वहिको ननसगथबाट प्राप्त लाभको हकमा बानसन्त्र्दा ननकायको हकमा लाभ 
रकमको १५ प्रनिशि र गैरबानसन्त्र्दाको हकमा लाभ रकमको २५ प्रनिशिका र्दरले कर लाग्ने व्यिस्र्ा 
छ । यस्िो अनग्रम कर र्दाजखला भएको प्रमाण पेस भएपनछ मार कम्पनी रजजिार कायाथलयले शेयर 
अनभलेखीकरण गनजथपने व्यहोरा सोही र्दफाको उपर्दफा (३) मा उल्लेख छ । यस सन्त्र्दभथमा रे्दजखएका 
व्यहोराहरु ननम्नानजसार रहेका छन:् 

55.1 िूला करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका एक स्र्ायी बानसन्त्र्दा कम्पनीको िावषथक प्रनििेर्दन, २००८ मा सो 
करर्दािाले एक पािर नलनमटेडको ३ लाख ४८ हजार १६८ वकत्ता शेयर रु.४७१.९१ मा खररर्द गरेको 
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उल्लेख छ । सो पािर नलनमटेडको शेयर होल्ड गने निेको एक गैरबानसन्त्र्दा कम्पनीले 
२०७१।१२।१० मा र्दजई विरे्दशी कम्पनीलाई १६ लाख ५३ हजार ९८४ वकत्ता र एक स्िरे्दशी 
कम्पनीलाई ३ लाख ४८ हजारसमेि जम्मा २० लाख २ हजार १५२ वकत्ता शेयर नबक्री गरेको शेयर 
अनभलेखबाट रे्दजखन्त्छ । िर उक्त कारोबारमा भएको लाभकर र्दाजखला भएको रे्दजखएन । सो पािर 
नलनमटेडको शेयरको बजार मूल्य रु.४७१.९१ लाई आधार नलई शेयरको अंवकि मूल्य रु. १०० कट्टा 
गर्दाथ सो निेजस्र्ि गैरबानसन्त्र्दा कम्पनीले प्रनिशेयर रु. ३७१.९१ लाभ प्राप्त गरेको रे्दजखन्त्छ । िसर्थ र्दफा 
९५क(२)(ख) अनजसार उक्त शेयर कारोबारमा रु.७४ करोड ४६ लाख लाभ भएकोले छाननबन गरी सो 
बापि आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्ने कर रु.१८ करोड ६२ लाखमा शजल्क एिं धयाजसवहि असजल 
हजनजपर्दथछ ।  

55.2 आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ३७(१) अनजसार कज नै सम्पजत्त िा र्दावय्िको ननसगथबाट हजन गएको कज नै 
व्यजक्तको लाभ ननसगथको समयमा सो सम्पजत्त िा र्दावय्िबापिको खचथहरुको योगभन्त्र्दा सो सम्पजत्त िा 
र्दावय्िबापि प्राप्त आम्र्दानीको योग बढी भए जनिको रकम मानी गणना गनजथपने उल्लेख छ । िूला 
करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिको एक करर्दािाको लगानीकिाथ एक विरे्दशी कम्पनीको २०१७ को िावषथक 
प्रनििेर्दनमा उक्त विरे्दशी कम्पनीमा अको विरे्दशी कम्पनीको सम्पूणथ शेयर हस्िान्त्िरण भएको उल्लेख छ । 
उक्त कारोबार पश्चाि एउटा विरे्दशी कम्पनी पूणथरुपमा अको विरे्दशी कम्पनीको लगानीमा गएको रे्दजखन्त्छ । 
यस अिनधसम्ममा उपयजथक्त २ विरे्दशी कम्पनीले जलविद्यजि कारोबार गने करर्दािाको ५७.१० प्रनिशि 
स्िानम्ि ओगटेकोमा २८.५५ प्रनिशि शेयर स्िानम्ि एक कम्पनीबाट अको कम्पनीमा  हस्िान्त्िरण 
हजँर्दा र्दफा ९५क(२)(ख) बमोजजमको पूजँीगि  लाभकर असजल भएको छैन । प्र्यक्ष िा अप्र्यक्ष खररर्द 
नबक्रीको लागिमा पूजँीगि  लाभकर असजल हजनजपने कानजनी प्रािधान छ । िसर्थ करर्दािाको जम्मा शेयर 
१ करोड ७६ लाख ४१ हजार ४३९ को २८.५५ प्रनिशि अर्ाथि ्५० लाख ३६ हजार ६३१ शेयर 
स्िानम्ि पररििथन भएको रे्दजखन्त्छ । करर्दािाको २०१६ को प्रनिशेयर नेटिर्थ रु.४०१।२० मा लागि 
रु.१०० घटाउँर्दा प्रनिशेयर रु.३०१।२० लाभ हजने रे्दजखन्त्छ । िसर्थ हस्िान्त्िरण भएको ५० लाख ३६ 
हजार ६३१ शेयरमा रु.१ अबथ ५१ करोड ७० लाख ३३ हजार पूजँीगि  लाभ प्राप्त गरेकोले र्दफा 
९५क(२)(ख) बमोजजम २५ प्रनिशिले लाग्ने कर रु.३७ करोड ९२ लाख ५८ हजार  छाननबन गरी 
असजल हजनजपर्दथछ । 

55.3 िूला करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका एक नडजस्टलरीको वित्तीय वििरण िर्ा लेखा वटटपणीअनजसार 
नडजस्टलररजको १०० प्रनिशि शेयर स्िानम्ि एक टलानसथ प्रा.नल. ले २०७४।४।१६ बाट लागू हजने 
गरी खररर्द गरेको उल्लेख छ । सारै् सो  नमनि भन्त्र्दा अजघ सो नडविलररजमा सो टलानसथ प्रा.नल. को 
स्िानम्ि ५५.३० प्रनिशि रहेको व्यहोरा २०७३।७४ को लेखा वटटपणीमा उल्लेख छ । यसरी सो 
टलानसथको सहायक कम्पनीको रुपमा उक्त नडविलजररज रहेकोमा २०७४।७५ बाट उक्त र्दजिै प्रा.नल.बीच  
एजक्िजजसन सम्झौिा सम्पन्न भै नडविलररज प्रा.नल.को नामबाट कारोबार सञ्चालन गरै्द आएको रे्दजखन्त्छ । 
कम्पनी खररर्द गर्दाथ प्राप्त गरेको खजर्द सम्पजत्तभन्त्र्दा बढी मूल्य निरेको रकमलाई ख्यानि स्िरुप रु.६५ 
करोड २८ लाख लेखाङ्कन गरी सो टलानसथ प्रा.नल.का शेयर होल्डरलाई एक नडविलररज प्रा.नल.ले सो 
रकम बराबरको शेयर जारी गरेर भ जक्तानी गरेको पनन उल्लेख छ । यसरी लेखाङ्कन गररएको ख्यानिलाई 
२०७५।७६ रे्दजख १० िषथनभर अपलेखन गने व्यहोरा पनन कम्पनी खररर्द नबक्री सम्झौिामा उल्लेख छ । 
कम्पनी गानभनजपूिथ उक्त नडविलररज प्रा.नल.मा नसंगापजरको एक कम्पनीको ४४.७० प्रनिशि शेयर स्िानम्ि 
रहेकोमा कम्पनी गानभएपनछ सो शेयर स्िानम्ि ७५ प्रनिशि पजगेको रे्दजखन्त्छ । कम्पनी गानभनजपूिथ 
५५.३० प्रनिशि शेयर स्िानम्ि भएका शेयर होल्डरहरुको भने कम्पनी गानभएपनछ शेयर स्िानम्ि घटेर 
२५ प्रनिशि पजगेको रे्दजखन्त्छ । यसरी साविक ५५.३० प्रनिशि शेयर स्िानम्ि भएका शेयरहोल्डरले 
३०.३० प्रनिशि शेयर स्िानम्ि नसंगापजरको कम्पनीलाई नबक्री गरेबापि भएको लाभ रु.६५ करोड २८ 
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लाखलाई ख्यानिको रुपमा लेखाङ्कन गरे पनन प्राप्त भएको पूजँीगि  लाभमा अनग्रम कर असजल गरेको 
रे्दजखएन । सारै् कम्पनी रजजिार कायाथलयले ्यसिफथ  ध्यान नदर्दई शेयर अनभलेखीकरण गरेको रे्दजखन्त्छ । 
यसैले आयकर ऐनको अनजसूची १ अनजसार २५ प्रनिशि कर रु.१६ करोड ३२ लाख र र्दफा ११९ 
बमोजजम धयाज र र्दफा १२० बमोजजम शजल्कसमेि छाननबन गरी असजल हजनजपर्दथछ ।  

55.4 आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९५क(२)(ख) मा नेपाल नधिोपर बोडथमा सूचीकरण नभएको ननकायको 
वहि ननसगथबाट प्राप्त भएको लाभमा सो ननकायले बानसन्त्र्दा प्राकृनिक व्यजक्तको हकमा लाभ रकमको र्दश 
प्रनिशि अनग्रम कर असजल गनजथपने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, पजिलीसडकअन्त्िगथि एक 
करर्दािाले २०६९।८।२६ मा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रनििेर्दनमा र्दफा ५७ अनजसार ननकायको 
स्िानम्ि २०६८।२।१९ रे्दजख ७५ प्रनिशिले पररििथन भएको व्यहोरा उल्लेख छ । यस क्रममा  ७५ 
प्रनिशि स्िानम्ि पररििथनमध्ये र्दजक्षण कोररयाको एक कम्पनीले ३१ नडसेम्बर २०१२ मा ५० प्रनिशि 
र ३१ नडसेम्बर २०१३ (२०७०।९।१६) मा ४३.६ प्रनिशि स्िानम्ि रहेको व्यहोरा उक्त कम्पनीले 
सोही नमनिमा प्रकाशन गरेको एकीकृि वित्तीय वििरणबाट रे्दजखन्त्छ । नरशूली नर्दीमा २१६ मेगािाटको 
मानर्ल्लो नरशूली–प्रर्म जलविद्यजि आयोजनाको लाइसेन्त्स प्राप्त करर्दािा ननकाय २०६० सालमा स्र्ापना 
हजँर्दा, कािमाडौँका एक प्राकृनिक व्यजक्तले संस्र्ापकको रुपमा शिप्रनिशि शेयर स्िानम्ि नलएको व्यहोरा 
कम्पनी रजजिारको कायाथलयमा सो करर्दािा ननकायले पेस गरेको शेयरिाला र्दिाथ वकिाबबाट रे्दजखन्त्छ ।  

र्दजक्षण कोररयाको उक्त कम्पनीले ३१ नडसेम्बर २०१३ मा प्रकाजशि गरेको एकीकृि वित्तीय 
वििरणअनजसार सो कम्पनीको ४३.६ प्रनिशि स्िानम्ि रहेको र उक्त संस्र्ापक प्राकृनिक व्यजक्तबाट 
र्दजक्षण कोररयाको कम्पनीलाई ८० हजार र्ान शेयर नबक्री गरेको कम्पनी रजजिारको कायाथलयको 
अनभलेखबाट रे्दजखन्त्छ । कोररयाली कम्पनीको िावषथक प्रनििेर्दन अनजसार सो शेयर स्िानम्ि खररर्द बापि 
निरेको कोररयाली िन १२ अबथ ५४ करोड ३९ लाख ३८ हजारमा ३१ नडसेम्िर २०१३ को १०० 
र्दजक्षण कोररयाली िनको रु ९.४२ का र्दरले रु १ अबथ १८ करोड १६ लाख ४० हजार हजने रे्दजखन्त्छ । 
उक्त शेयरको लानग संस्र्ापक प्राकृनिक व्यजक्तको लागि रु ८० लाख मार भएकोले ननज नबके्रिा 
प्राकृनिक व्यजक्तलाई रु १ अबथ १७ करोड ३६ लाख ४० हजार लाभ प्राप्त भएको रे्दजखन्त्छ । यसैले 
मानर् उजल्लजखि ७५ प्रनिशि स्िानम्ि पररििथनमा वहि ननसगथ (शेयर नबक्री) गनेलाई भएको लाभ यवकन 
गनथ छाननबन गरी सोमध्ये ४३.६ प्रनिशि शेयर स्िानम्ि कोररयाका कम्पनीलाई ननसगथ गर्दाथ भएको उक्त 
लाभ रकममा र्दश प्रनिशिले हजने रु ११ करोड ७३ लाख ६४ हजार कर लाग्नेमा यस करर्दािा 
ननकायले ऐनको र्दफा ९५क.(२)(ख) अनजसार शेयर नबके्रिाबाट अनग्रम कर समेि कट्टा नगरेकोले 
ऐनअनजसार धयाज िर्ा शजल्क समेि छाननबन गरी कर ननधाथरण गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

55.5 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय पजिलीसडकअन्त्िगथिका लगानीसम्बन्त्धी कारोबार गने एक प्राइभेट नलनमटेड 
कम्पनीको २ लाख ५५ हजार र्ान शेयर एक प्राकृनिक व्यजक्तले विनभन्न ३ प्राकृनिक व्यजक्तबाट 
२०७१।९।२ मा खररर्द गरेको कम्पनी रजजिार कायाथलयको शेयर लगि वकिाबबाट रे्दजखन्त्छ । उक्त 
शेयर नबक्री गर्दाथ नबके्रिालाई भएको लाभमा कर निरेको रे्दजखएन । उक्त दर्दनको कम्पनीको अजन्त्िम 
मौज्र्दािको रुपमा रहेको नधिोपरमा सूचीकृि नबक्री योग्य शेयरको बजार मूल्य िर्ा कम्पनीको सजञ्चि 
नोक्सानी कट्टा गर्दाथ हजने कम्पनीको खजर्द सम्पजत्तको मूल्यका आधारमा प्रनि शेयर मूल्य रु.५०२।९५ 
रहेकोले सो मा लागि रु.१००।- घटाउँर्दा रु.४०२।९५ शेयर नबके्रिालाई लाभ भएको रे्दजखन्त्छ । 
सोअनजसार जम्मा लाभ रु.१२ करोड ८२ लाख ५२ हजार हजन आउँछ । उक्त लाभ रकममा र्दश 
प्रनिशिले हजने रु.१ करोड २८ लाख २५ हजार कर लाग्नेमा यस करर्दािा ननकायले ऐनको र्दफा 
९५क.(२)(ख) अनजसार अनग्रम करसमेि कट्टा नगरेकोले ऐनअनजसार धयाज िर्ा शजल्कसमेि छाननबन गरी 
कर ननधाथरण गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 
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56. र्दावय्ि ननसगथ - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ४०(२) मा कज नै व्यजक्त र्दावय्िको भारबाट हटेमा 
ननजले सो र्दावय्िको ननसगथ गरेको माननने व्यिस्र्ा छ । र्दावय्िको ननसगथमा र्दावय्ि फस्यौट, रद्द, मजक्त, 
समापन हजनज िा अको र्दावय्ि िा सम्पजत्तमा गानभनज जस्िा कायथ समेि समािेश गनजथपने, र्दफा ७(२)(ग) मा 
पररच्छेर्द ८ बमोजजम गणना गररएको कज नै व्यािसावयक सम्पजत्त िा र्दावय्िको ननसगथबाट प्राप्त खजर्द लाभ 
सो व्यजक्तले सो िषथ प्राप्त गरेको माननने  र र्दफा २७(१)(क) मा कज नै एक व्यजक्तले अको व्यजक्तलाई 
सम्पजत्त हस्िान्त्िरण गरी भ जक्तानी (कज नै एक व्यजक्तबाट नसजजथि सम्पजत्त सो सम्पजत्तको नसजथनापनछ अको 
व्यजक्तको स्िानम्िमा भएमा)  गररएको हकमा हस्िान्त्िररि सम्पजत्तको बजार मूल्य बराबरको रकम 
पररमाणीकरण गनजथपने उल्लेख छ । िूला करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका एक करर्दािाले एक रू्दरसञ्चार 
सेिा प्रर्दायकको २ लाख वकत्ता शेयर स्िानम्ि २०७२।१२।२६ मा आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, 
कानलमाटीका एक क्यावपटल भेन्त्चरलाई नबक्री गरेको उल्लेख छ । पूजँीगि  लाभ गणना गने प्रयोजनका 
लानग उक्त रू्दरसञ्चार सेिा प्रर्दायक कम्पनीको शेयर स्िानम्ि ननसगथ गर्दाथ एक विरे्दशी गैरबानसन्त्र्दाले 
अमेररकी डलर १७० नमनलयन (नेपाली रु.१ खबथ ८० अबथ ९८ करोड ३७ लाख ६४ हजार) निरेको र 
सो को २० प्रनिशि शेयरको नबक्री मूल्य रु.३६ अबथ १९ करोड ६७ लाख ५३ हजार हजने उल्लेख गरी 
संशोनधि कर ननधाथरण गररएको छ ।  

उक्त नबक्रीमा पूजँीगि  लाभको आय वििरण पेस गर्दाथ नबके्रिा व्यजक्तले रु. ११ अबथ ५७ 
करोड ६० लाखमा उक्त क्यावपटल भेन्त्चरलाई एक रू्दरसञ्चार सेिा प्रर्दायकको शेयर नबक्री गरेको उल्लेख 
गरी पूजँीगि  लाभकर निरेको छ । िर खररर्दकिाथ क्यावपटल भेन्त्चरले उक्त शेयर रु.३ अबथ ३१ करोड 
२४ लाख १५ हजारमा खररर्द गरेको उल्लेख गरी २०७२।७३ को वित्तीय वििरणमा लगानी रे्दखाएको छ 
। शेयर नबके्रिा ननज व्यजक्तले आफैँ ले घोषणा गरी िूला करर्दािा कायाथलयमा पेस गरेको आय 
वििरणअनजसारको नबक्री रु. ११ अबथ ५७ करोड ६० लाख र सोही शेयर के्रिा करर्दािाले रे्दखाएको 
लगानी रु.३ अबथ ३१ करोड २४ लाख १५ हजारमा फरक रु.८ अबथ २६ करोड ३५ लाख ८५ हजार 
सम्बन्त्धमा छाननबन गर्दाथ सो रकमलाई र्दफा ४०(२) अनजसार र्दावय्ि ननसगथ िा र्दफा २७ (१) (क) 
बमोजजम सम्पजत्तको बजार मूल्यका आधारमा प्रमाणीकरण गर्दाथ हजने आयमा २५ प्रनिशिले कर रु.२ अबथ 
६ करोड ५८ लाख ९६ हजार असजल गनजथपने हजन आउँछ । यसैगरी सोही कारोबार सम्बन्त्धमा 
नबके्रिाको कर ननधाथरण गर्दाथ िूला करर्दािा कायाथलयले रु.३६ अबथ १९ करोड ६७ लाख ५३ हजार 
नबक्री कायम गरेकोलाई आधार नलंर्दा करर्दािाले रे्दखाएको लगानीको फरक रु.३२ अबथ ८८ करोड ४३ 
लाख ३८ हजार हजन आउँछ । सो रकममा २५ प्रनिशिले रु.८ अबथ २२ करोड १० लाख ८४ हजार 
कर लाग्ने रे्दजखन्त्छ । यस सम्बन्त्धमा आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ३५ अनजसार कर मजजक्तको योजना 
समेि बनाएको र्देँ जखर्दा छाननबन गरी कर ननधाथरण गनजथपने व्यहोरा औलँ्याइएकोमा सम्बजन्त्धि कायाथलयले 
छाननबन गररने प्रनिवक्रया दर्दएको छ ।  

57. हकप्रर्द शेयर मनोनयन र हस्िान्त्िरण - नधिोपर र्दिाथ िर्ा ननरकाशन ननयमािली, २०७३ को ननयम १२ 
मा साविकको शेयरिालाले हकप्रर्द शेयर अन्त्य व्यजक्तले खररर्द गनथ पाइने गरी मनोनयन गनथ सक्ने 
व्यिस्र्ा छ । आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९५क. मा नेपाल नधिोपर बोडथमा सूचीकरण भएको 
ननकायको वहिको ननसगथबाट बानसन्त्र्दा प्राकृनिक व्यजक्तलाई प्राप्त लाभमा ५ प्रनिशि अनग्रम कर असजल 
गनजथपने व्यिस्र्ा छ । सोही ऐनको अनजसूची–१(४) मा यस्िो लाभमा पाँच प्रनिशि कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ । 
अनजसूची–१(२) मा ननकायको करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २७(१)(क) बमोजजम 
कज नै एक व्यजक्तले अको व्यजक्तलाई सम्पजत्त हस्िान्त्िरण गरी भ जक्तानी (कज नै एक व्यजक्तबाट नसजजथि 
सम्पजत्त सो सम्पजत्तको नसजथनापनछ अको व्यजक्तको स्िानम्िमा भएमा) गररएको हकमा हस्िान्त्िररि 
सम्पजत्तको बजार मूल्य बराबरको रकम पररमाणीकरण गनजथपने व्यिस्र्ा छ । विनभन्न वहिानधकारी 



अर्ि मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 77 

(शेयरहोल्डर) ले मनोनयनबाट शेयरको हक हस्िान्त्िरण गर्दाथ हजने लाभ गणना िर्ा यस्िो लाभमा कर 
निने, निराउने गरेको पाइएन । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

57.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, नयाँसडकका एक करर्दािाले २०७३।७४ मा एक िाजणज्य बैङ्कको नडम्याट 
गररएको ३ लाख ५४ हजार ५२२ र  नडम्याट नगरेको १ लाख ४५ हजार ४७८ समेि ५ लाख वकत्ता 
हकप्रर्द शेयर एक प्राकृनिक व्यजक्तको नाममा मनोनयन गरी हस्िान्त्िरण गरेको छ । नेपाल स्टक 
एक्सचेन्त्ज नलनमटेडको अनलाइन प्रणालीबाट २०७३।७४ को पनछल्लो १८० दर्दनको साधारण शेयरको 
बजार मूल्य औसिमा रु.९३४।– रहेको रे्दजखन्त्छ । हक हस्िान्त्िरण पाउने व्यजक्तले हकप्रर्द शेयर खररर्द 
गनथ खचथ गनजथपरेको प्रनि शेयर मूल्य रु.१००।– कटाउँर्दा प्रनिशेयर लाभ रु.८३४।– रे्दजखन्त्छ । उक्त 
लाभलाई आयकर ऐन, २०५८ अनजसार बजार मूल्यमा चारररीकरण गर्दाथ औसि लाभ रु.४१ करोड ७० 
लाखमा २५ प्रनिशि कर रु.१० करोड ४२ लाख ५० हजार र शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल गनथ 
छाननबन गनजथपर्दथछ  ।  

57.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, लनलिपजर १ का एक करर्दािाले २०७५।७६ मा एक बीमा कम्पनीको ४ 
लाख ५५ हजार ९६ वकत्ता शेयर एक प्राकृनिक व्यजक्तको नाममा मनोनयन गरी हस्िान्त्िरण गरेको छ । 
उक्त हकप्रर्द शेयरको मनोनयनबापि प्राप्त लाभ र हक हस्िान्त्िरण भएको मवहना र गिे खजलाएको छैन । 
नेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज नलनमटेडको अनलाइन नसिमबाट २०७५।७६ को पनछल्लो १८० दर्दनको 
साधारण शेयरको बजार मूल्य औसिमा रु.१०७७।२१ रहेको रे्दजखन्त्छ । हक हस्िान्त्िरण पाउने 
व्यजक्तले हकप्रर्द शेयर खररर्द गनथ खचथ गनजथपरेको प्रनि शेयर मूल्य रु.१००।– कटाउँर्दा प्रनिशेयर हजन 
आउने लाभ रु.९७७।२१ लाई आयकर ऐन, २०५८ अनजसार बजार मूल्यमा चारररीकरण गर्दाथ औसि 
लाभ रु.४४ करोड ४७ लाख २४ हजारमा २५ प्रनिशि कर रु.११ करोड ११ लाख ८१ हजार र 
शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल गनथ छाननबन हजनजपने रे्दजखन्त्छ ।  

57.3 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, पजिलीसडकका एक करर्दािाले नडम्याट गररएको १ लाख ३९ हजार ५६८ 
र नगररएको १ लाख ७६ हजार ६३२ गरी ३ लाख १६ हजार २०० वकत्ता एक बीमा कम्पनीको 
हकप्रर्द शेयर मनोनयन गरी एक प्राकृनिक व्यजक्तको नाममा शेयर हक हस्िान्त्िरण भएको नेपाल नधिोपर 
बोडथको अनभलेखबाट रे्दजखन्त्छ । िर उक्त शेयरको हक हस्िान्त्िरण िा ननसगथमा भएको लाभ खजलाएको र 
लाभमा कर लगाएको रे्दजखँरै्दन । उक्त बीमा कम्पनीको २०७३।७४ को पनछल्लो १८० दर्दनको 
साधारण शेयरको बजार मूल्य औसिमा रु.१ हजार ७७ रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज नलनमटेडको 
अनलाइन नसिमबाट रे्दजखन्त्छ । हक हस्िान्त्िरण गनथ पाउने करर्दािाले हकप्रर्द शेयर खररर्द गनथ खचथ 
गनजथपरेको प्रनि शेयर मूल्य रु.१००।– कटाउँर्दा प्रनिशेयर हजन आउने लाभ रु.९७७।- लाई बजार 
मूल्यमा चारररीकरण गर्दाथ औसि लाभ रु.३० करोड ८९ लाख ९४ हजारमा २५ प्रनिशि कर रु.७ 
करोड ७२ लाख ४८ हजार र शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल गनथ छाननबन हजनजपने रे्दजखन्त्छ ।   

57.4 विनभन्न कम्पनीका ३६४ वहिानधकारी प्राकृनिक व्यजक्त (शेयरहोल्डर) ले १० हजारभन्त्र्दा बढी वकत्ता 
शेयरको २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा ३ करोड ८ लाख १९ हजार १०८ वकत्ता 
शेयर हक हस्िान्त्िरण गरेको नेपाल नधिोपर बोडथको अनभलेखबाट रे्दजखन्त्छ । सोअनजसार उपरोक्त िीन 
िषथको मनोनयनबाट हक हस्िान्त्िरण भएको शेयरको पनछल्लो १८० दर्दनको साधारण शेयरको  औसि 
बजार मूल्यका आधारमा रु. १७ अबथ ८६ करोड १८ लाखबाट हक हस्िान्त्िरण पाउने व्यजक्तले हकप्रर्द 
शेयर खररर्द गनथ खचथ गनजथपरेको प्रनि शेयर मूल्य रु.१००।– का र्दरले ३ करोड ८ लाख १९ हजार 
१०८ हकप्रर्द शेयरको खररर्द मूल्य रु ३ अबथ ८ करोड १९लाख लागि कटाउँर्दा हजन आउने लाभ 
रु.१४ अबथ ७७ बरोड ९९ लाखमा आयकर ऐन, २०५८ अनजसार बजार मूल्यमा चारररीकरण गर्दाथ हजने 
५ प्रनिशि कर रु. ७३ करोड ९० लाख र शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल गनथ छाननबन हजनजपने रे्दजखन्त्छ ।  
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58. कागो सेिाको आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७०(१) (ख) अनजसार नेपालबाट चलान 
गररएको मालसामानको ओसार पसार गर्दाथ हजने अन्त्िर चलानमा गैरबानसन्त्र्दा व्यजक्तलाई भ जक्तानी गर्दाथ ५ 
प्रनिशिका र्दरले कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ । नभविन्न ५ आन्त्िररक राजस्ि कायाथलयअन्त्िगथिका १४ 
करर्दािाले २०७४।७५ मा विनभन्न जहाज कम्पनीमाफथ ि ्कागो ढजिानी गरी रु.३ अबथ ३६ करोड ५ 
लाख भ जक्तानी गरेकोले सो सम्बन्त्धमा छाननबन गरी छजट भएको कर रु.१६ करोड ८० लाखमा शजल्क र 
धयाजसमेि असजल गनजथपर्दथछ ।  

59. हिाई सेिा सञ्चालनमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७० अनजसार नेपालबाट प्रस्र्ान हजने यार जको 
ओसारपसार गर्दाथ ५ प्रनिशि र नेपालबाट अको विरे्दशी मजलजकमा पजग्ने गरी प्रस्र्ान नहजने हिाई 
यािायािमा २ प्रनिशिका र्दरले कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ । जसअनजसार नेपालबाट उडान भने 
एअरलाइन्त्सको वटकट जजनसजकै रे्दशबाट जारी भएपनन नेपालबाट प्रस्र्ान हजने यार जको आधारमा हिाई 
सेिामा कर लाग्ने रे्दजखन्त्छ ।  

आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय पजिलीसडकको कायथक्षेरका ५ हिाई कम्पनीले २०७४।७५ मा 
नेपालबाट उडान भर्दाथ प्राप्त िययाङ्कको आधारमा ननम्नानजसार घटी कर र्दाजखला गरेको पाइएकोले रु.३४ 
करोड ३७ लाख ५१ हजार छाननबन गरी कर ननधाथरण गरी असजल गनजथपर्दथछ ।   

(रु.हजारमा) 

हिाइ कम्पनी र उडान भने स्र्ान उडान भरेको यार ज औसि भाडा (रु.) ५ प्रनिशिले हजन े
कर (रु.) र्दाजखला घटी र्दाजखला 

अबजधाबी उडान गने एक एयरिजे ६३८४६ ५९७५२ १९०७४६ ७०८५३ ११९८९३ 

भ जटान उडान गने एक एयरिजे २२२१० १७५६० १९५०० ८१९ १८६८१ 

ढाका उडान गने एक विमान ३७७६० २१८७९ ४१३०८ १२७०२ २८६०६ 

नसंगाप जर उडान  गने एक विमान ३६४१६ ७६९८६ १४०१७६ ५०३४३ ८९८३३ 

यू.ए.ई. उडान गने एक एयरिजे १०८४३० २१५०० ११६५६२ २९८२४ ८६७३८ 

जम्मा     ३४३७५१ 

मानर्को िययाङ्कमा निनजथपने कर पवहलो गन्त्िव्यसम्मको मार गणना गररएको छ । नेपालबाट 
उडान भएकोमा कनेजक्टङ फ्लाइटबाट र्दोस्रो गन्त्िव्यको भाडा रकम र्प गर्दाथ मानर् उजल्लजखि रकम अझै 
बढी आउने रे्दजखएकोले सो समेि छाननबन गरी कर र्दावय्ि यवकन गनजथपर्दथछ । उपयजथक्त बाहेक अन्त्य 
हिाई कम्पनीको समेि छाननबन हजनजपर्दथछ । 

60. सजनको आय - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २ (र्द) मा व्यािसावयक सम्पजत्त, ह्रासयोग्य सम्पजत्त िा 
व्यापाररक मौज्र्दाि बाहेकका जग्गा, भिन र कज नै ननकायमा रहेको वहि िा सजरक्षणलाई गैर व्यािसावयक 
करयोग्य सम्पजत्तमा उल्लेख गरी यस्िा सम्पजत्तको ननसगथबाट हजने लाभमा कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ । सोही 
ऐनको र्दफा ९५ क अनजसार शेयरको नबक्रीमा समेि न्त्यूनिम ५ प्रनिशि पूजँीगि  लाभकर लाग्ने व्यिस्र्ा 
छ । सजन चाँर्दीलगायि जिाहरि, धािज र बहजमूल्य िस्िज एिं ्यससम्बन्त्धी गहनाको ननसगथबाट हजने लाभमा 
कर लाग्ने व्यिस्र्ा छैन । अन्त्य मजलजकमा यस्िा सम्पजत्तहरुको हस्िान्त्िरणबाट हजने लाभमा कर लाग्ने 
व्यिस्र्ा छ । िूला करर्दािा कायाथलय, आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय नयासँडक र िमेलअन्त्िगथिका २२ 
करर्दािाहरुले बैवकङ्ग माध्यमबाट भन्त्र्दा पनन िूलो पररमाणमा ननजी व्यजक्त र व्यिसायीबाट सजन खररर्द गरेको 
रे्दजखयो । बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाबाट खररर्द गरेको रु ४ अबथ ३९ करोड ९३ लाख  िी करर्दािाले 
नबक्रीमा समािेश गरी कर निने भए पनन व्यजक्तगि िबरबाट सजन नबक्री गरेकोमा ्यस्िा व्यजक्तबाट कर 
असजलको अिस्र्ा छैन । सो कारोबारमा समेि आय आजथन हजने भएकाले यसिषथ केही करर्दािाको नमूना 
छनौट गरी परीक्षण गर्दाथ रु.६ अबथ ९७ करोड ७७ लाखको व्यजक्तगि ििरबाट सजन खररर्द नबक्री भएको 
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रे्दजखन्त्छ । ननजश्चि पररमाण िा रकमभन्त्र्दा बढी सजनको कारोबारलाई करको र्दायरामा ल्याई खररर्दको आय 
स्रोि सम्बन्त्धमा छाननबन गनजथपर्दथछ ।  

61. ननयन्त्रणमा पररििथन - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ५७(१) अनजसार विगि ३ िषथको स्िानम्िको 
िजलनामा ५० प्रनिशि िा सोभन्त्र्दा बढी स्िानम्ि पररििथन भएमा सो ननकायले आफ्नो स्िानम्िको सम्पजत्त 
िा आफूले िहन गरेको र्दावय्ि ननसगथ गरेको माननने, ्यस्िो ननसगथलाई र्दफा ४१ अनजसार र्मौिी 
सवहिको ननसगथ माननने, र्दफा ५७(३) अनजसार स्िानम्ि पररििथन हजनजभन्त्र्दा अजघ सो ननकायलाई हजन 
गएको नोक्सानी र्दफा २० अनजसार कट्टी गनथ नपाउने र ननसगथ हजँर्दा सम्पजत्तको हकमा बजार मूल्यअनजसार 
मूल्याङ्कन भएको र र्दावय्िको हकमा बजार मूल्यअनजसारको ननसगथ भएको माननने व्यिस्र्ा छ । यस 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोराहरु ननम्नानजसार छन:् 

61.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, पजिलीसडकअन्त्िगथिका लगानीसम्बन्त्धी कारोबार गने एक प्राइभेट नलनमटेड 
कम्पनीको २०६६।३।२२ मा पवहलो पटक ५० प्रनिशिभन्त्र्दा बढीको स्िानम्ि पररििथन भएको छ । 
्यस पश्चाि २०७१।९।२ मा पजनः ५० प्रनिशि भन्त्र्दा बढीको स्िानम्ि पररििथन भएको छ । यसरी 
स्िानम्ि पररििथन हजँर्दा ऐनको र्दफा ५७(३) को व्यिस्र्ा अनजसार सो आय िषथको स्िानम्ि पररििथन 
अजघ र पनछको भागलाई छजट्टा छज टै्ट आयिषथ मानी आय वििरण पेस गनजथपनेमा गरेको छैन । पनछल्लो 
पटक ५१ प्रनिशि शेयर स्िानम्ि पररििथन हजँर्दा करर्दािाको अजन्त्िम मौज्र्दािको रुपमा रु.११ करोड 
८८ लाख ५० हजारको एक सूचीकृि कम्पनीको साधारण शेयर ३ लाख ४३ हजार ६९६ र प्रोमोटसथ 
शेयर ९ लाख ४ हजार २२८ समेि १२ लाख ४७ हजार ९२४ शेयर रहेको रे्दजखन्त्छ । उक्त शेयरको 
सम्बजन्त्धि दर्दनको औसि बजार मूल्यले वहसाब गर्दाथ रु.४५ करोड ९ लाख ४४ हजार मूल्याङ्कन हजने 
रे्दजखन्त्छ । सो मूल्यबाट करर्दािाले रे्दखाएको अजन्त्िम मौज्र्दाि घटाउँर्दा रु.३३ करोड २० लाख ९४ 
हजार लाभ हजन आउँछ । ऐनको र्दफा ५७(३) अनजसार आयमा समािेश गरी आय वििरण पेस नगरेको 
उक्त लाभमा ऐनको अनजसूची १ अनजसार २५ प्रनिशि कर रु.८ करोड ३० लाख २४ हजारमा धयाज 
िर्ा शजल्क एि ँअजघल्लो पटकको स्िानम्ि पररििथन हजँर्दाको समयको समेि कर ननधाथरण हजनजपर्दथछ ।  

61.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, नयाँसडकका एक फमथमा २०७१।७२ सम्म ७९.२० प्रनिशि शेयर 
स्िानम्ि एक मौरीसस कम्पनीको रहेको व्यहोरा उजल्लजखि र्दजिै कम्पनीको टयारेन्त्ट कम्पनी एक नलनमटेड 
इजण्डयाको ३१ माचथ २०१५ को एकीकृि वित्तीय वििरणबाट रे्दजखन्त्छ । िर २०७२।७३ रे्दजख उक्त 
मौरीसस नलनमटेडबाट शेयर स्िानम्ि सबै  एक नलनमटेड इजण्डयामा आइसकेको व्यहोरा सो कम्पनीको 
३१ माचथ २०१६ को वित्तीय वििरणबाट रे्दजखन्त्छ । सिोच्च अर्दालिको बहृर्द इजलासबाट 
२०७५।१०।२३ मा भएको फैसलाको पषृ्ठ ३० मा शेयरको खररर्द नबक्रीमा बानसन्त्र्दा कम्पनी रहेको 
मजलजकको कानजनी र्दावय्िबाट उम्कन माध्यम कम्पनी खडा गररन्त्छन ्भन्ने उल्लेख छ । यसरी नेपालको 
एक फमथको ५० प्रनिशिभन्त्र्दा बढी शेयर स्िानम्ि एक मौरीसस नलनमटेडबाट एक भारिीय कम्पनीमा 
हस्िान्त्िरण भै र्दफा ५७ बमोजजम ननयन्त्रणको पररििथन भएको रे्दजखन्त्छ । उक्त फेमको २०७१।७२ 
को वित्तीय वििरणअनजसार रु.४ करोड ७७ लाख ५० हजारको जग्गासवहि जम्मा रु.३८ करोड ८ लाख 
२३ हजारको जस्र्र सम्पजत्त रहेको रे्दजखन्त्छ । िर र्दफा ५७ अनजसार स्िानम्ि पररििथनमा सम्पजत्त िा 
र्दावय्िको ननसगथ मानेर कर ननधाथरण गरेको छैन । सारै् सोही र्दफाअनजसार यसरी स्िानम्ि पररििथनपनछ 
स्िानम्ि पररििथन हजनजभन्त्र्दा अजघल्लो अिनधको व्यिसायको नोक्सानी जजम्मेिारी सानथ नपाइनेमा यस्िो 
नोक्सानी रु.२ करोड १७ हजार जजम्मेिारी सारेको छ । यसैले र्दफा ५७ अनजसार सम्पजत्त िा र्दावय्िको 
ननसगथमा हजने खजर्द लाभ अनजसार आय गणना गरी कर ननधाथरण हजनजपने िर्ा अजघल्लो अिनधको नोक्सानी 
कट्टी गरेको रकम समेि अमान्त्य गनजथपर्दथछ । 



अर्ि मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 80 

61.3 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, पोखराका एक ररसोटथको २०७५।३।१३ मा ५० प्रनिशिभन्त्र्दा बढी 
स्िानम्ि पररििथन भएको छ । वित्तीय वििरणअनजसार जस्र्र सम्पजत्तमध्ये २०७३ मा खररर्द जग्गा गि 
िषथ रु.६ करोड ५५ लाख ८९ हजार रहेको छ । करर्दािाले स्िानम्ि पररििथन भएको 
२०७४।१२।१३ मा जग्गाको पजनमूथल्याङ्कन गरी लेखाङ्कन गनजथपनेमा गरेको रे्दजखँरै्दन । िसर्थ उक्त 
जग्गाको पजनमूथल्याङ्कन गरी लाभ यवकन गनथ कर ननधाथरण गनजथपने रे्दजखन्त्छ ।  

62. स्रोिको छाननबन - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ख मा राविय मह्िका पूिाथधार विकास आयोजना 
िर्ा िीन सय जनाभन्त्र्दा बढी स्िरे्दशी कामर्दारलाई रोजगारी दर्दने र पचास प्रनिशिभन्त्र्दा बढी कच्चा पर्दार्थ 
उपयोग गने उ्पार्दनशील उद्योग (च जरोट, नबडी, नसगार, खानेसजिी, खैनी, गजड्का, पान मसला, मदर्दरा र नबयर 
उद्योगबाहेक) मा लगानीको आयस्रोि नखोजजने व्यिस्र्ा छ । स्रोि िवृि सम्बन्त्धमा आयकर ऐन, 
२०५८ को र्दफा ११ख बमोजजम छाननबन गरी स्रोिको िैधिा सम्बन्त्धमा यवकन हजनजपर्दथछ । आन्त्िररक 
राजस्ि विभागको २०६९।९।२९ को पररपरबाट समेि सञ्चालकबाट प्राप्त सापटीको रकम बैङ्कमाफथ ि ्
प्राप्त हजनजपने, सापटीको स्रोि यवकन गरी सापटी लगानीको रकममा कानजनअनजसार कर र्दाजखला भए 
नभएको विश्लषेण गनजथपने उल्लेख गरेको छ । िूला करर्दािा कायाथलय िर्ा आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय 
बानेश्वर, कानलमाटी र भरिपजरका २२ करर्दािाको शेयर पजजँी पेस्की रु.१ अबथ ५८ करोड ८६ लाख २५ 
हजार, िूला करर्दािा कायाथलय िर्ा आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय बानेश्वर, कानलमाटी, भैरहिा, जचििनका 
२८ करर्दािाको शेयर पजजँी र्प रु.१ अबथ ९५ करोड ४९ लाख ३२ हजार र िूला करर्दािा कायाथलय, 
हररहरभिन र आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय बानेश्वर, कानलमाटी, भैरहिा, जचििन, विराटनगरका २७ 
करर्दािाको सञ्चालक सापटी रु.११ अबथ ३५ करोड ६ लाख ८८ हजार गरी जम्मा रु.१४ अबथ ८९ 
करोड ४२ लाख ४५ हजार सञ्चालकले व्यिसायमा लगानी गरेकोमा उक्त रकमको आयकर ऐन, २०५८ 
को र्दफा ११ख बमोजजम स्रोि खोज्नजपने र बैंवकङ्ग प्रणालीमाफथ ि ्आए नआएको सम्बन्त्धमा छाननबन गरी 
कर र्दावय्ि यवकन गनजथपने रे्दजखन्त्छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका र्प व्यहोराहरु ननम्नानजसार रहेका छन:् 

62.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बानेश्वरअन्त्िगथिका एक टेनलकम्यजननकेसन सम्बि करर्दािाले सञ्चालक 
सापटीअन्त्िगथि एक विरे्दशी गैरबानसन्त्र्दाबाट रु.६ अबथ १० करोड ४४ लाख र अको एक विरे्दशी नलनमटेड 
कम्पनीबाट रु.१ अबथ ५२ करोड ६१ लाखसमेि जम्मा रु.७ अबथ ६३ करोड ५ लाख प्राप्त गरेको 
रे्दजखन्त्छ । उक्त रकमको स्िीकृनि उद्योग विभाग र नेपाल राि बैङ्कबाट भएको रे्दजखएन । उक्त 
करर्दािाको रु.२ अबथ १६ करोड ३२ लाख ९ हजार (अमेररकी डलर २१.९३ नमनलयन) बैङ्क मौज्र्दाि 
रहेको रे्दजखन्त्छ । यस सम्बन्त्धमा आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ख बमोजजम स्रोि छाननबन गने एिं 
्यसबाट नसजथना हजने कर र्दावय्ि यवकन गनजथपर्दथछ । 

62.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, भरिपजरअन्त्िगथिका एक एग्रो नमल्सको २०७४।७५ को पूणथ करपरीक्षण 
प्रनििेर्दनअनजसार २०७३।७४ मा ९ जना सञ्चालकको शेयर लगानी रु.६ करोड रहेकोमा यस िषथ रु.३ 
करोड िवृि गरी शेयर रु.९ करोड पजगेको छ । यस िषथ ३ जना सञ्चालकले शेयर वफिाथ नलएको र ६ 
जना सञ्चालकले रु.४ करोड २५ लाख शेयर र्प गरेका छन ्। आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ख 
मा समािेश भएको व्यिसायअन्त्िगथि करर्दािाको व्यिसाय नपने हजँर्दा उक्त रकमको स्रोि छाननबन गरी 
कर र्दावय्ि यवकन गनजथपने रे्दजखन्त्छ ।    

62.3 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, भरिपजरअन्त्िगथिका एक  वकराना स्टोसथले २०७४।७५ मा सञ्चालकबाट 
रु.४ करोड १९ लाख ९० हजार सापटी नलएको रे्दजखन्त्छ । स्रोिको सम्बन्त्धमा सञ्चालककी आमाको 
नाममा रहेको लनलिपजर उपमहानगरपानलका १४ को जग्गा र घर २०७२।१२।३ मा एक बचि िर्ा 
ऋण सहकारी संस्र्ालाई नबक्री गरेको रे्दखाई प्राप्त रु.२ करोड ३० लाख र एक कोअपरेवटभ 
सोसाइटीबाट १० जना सर्दस्यहरुको अनजरोधमाफथ ि ्रु.२ करोड ५० लाख ऋण नलएको उल्लेख छ । 
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सारै् आमाको जग्गा नबक्रीको रकम गि विगि िषथमा नै प्राप्त भएको र उक्त रकम बैवकङ्ग कारोबारमाफथ ि ्
प्राप्त भएको आधार पेस नभएकाले उक्त रकमको भरपर्दो स्रोि पजवि भएको रे्दजखएन । कायाथलयले सो 
सम्बन्त्धमा पूणथ करपरीक्षणमा उल्लेख गरेको छैन । िययगि स्रोि नभएको र सो रकम कर निरेपनछको 
भन्ने समेि नखजलेकाले छाननबन गरी कर ननधाथरण गनजथपर्दथछ ।   

63. नसमेन्त्ट उद्योगको उ्पार्दनशीलिा - नसमेन्त्ट उ्पार्दनमा प्रयोग हजने जक्लङ्कर, चनू, ढजङ्गा र अन्त्य कच्चा 
पर्दार्थको नमिणलाई भट्टीमा १ हजार ४५० नडग्री सेजन्त्टग्रडेसम्मको िािोमा क्याजल्सनेसन र नसन्त्टररङको 
प्रवक्रयाबाट नसमेन्त्ट ियार हजन्त्छ । जक्लङ्करलाई ग्राइजन्त्डङ्ग नमलमा वपधँ्र्दा सोको िौलमा ह्रास हजने जस्र्नि 
नरहेकोले प्रयोग भएको पर्दार्थको पररमाणको शिप्रनिशि नै उ्पार्दन हजने रे्दजखन्त्छ । नगण्य मारामा अन्त्य 
सहायक पर्दार्थको िजनमा ह्रास भए पनन उ्पार्दनका क्रममा  जक्लङ्कर र सहायक पर्दार्थको नमिणलाई 
वपध्र्दा ग्रयाजन्त्डङ्ग नमलमा फलामको मेनडया बल वपधँ्ने क्रममा जखइने र यसरी जखएको बलको फलामको 
धूलो पनन नसमेन्त्टमा नै नमिण हजने हजनाले कच्चा पर्दार्थको खपि पररमाणअनजसार नै उ्पार्दन हजनजपर्दथछ । 
कर परीक्षण गररएका फाइलको अध्ययन गर्दाथ सरकारको स्िानम्िमा रहेका र्दजई नसमेन्त्ट उद्योगले 
जक्लङ्करको खपिबाट शिप्रनिशि पररमाणमा नसमेन्त्टको उ्पार्दन गरेका र ननजी क्षेरबाट सञ्चानलि १ 
उद्योगले पनन २०७३।७४ मा शिप्रनिशि नै उ्पार्दन गरेको पाइयो ।  

िूला करर्दािा कायाथलयको क्षरेानधकारका ६ करर्दािाले सोअनजसार शिप्रनिशि उ्पार्दन नरे्दखाई  
३८ हजार ८९५ मेवट्रकटन नसमेन्त्टको उ्पार्दन घटी रे्दखाएकोले सोमा लाग्ने अन्त्िःशजल्क र मूल्य 
अनभिवृि कर रु.७ करोड ४० लाख ९२ हजार र करर्दािाको करयोग्य आयमा समािेश नभएको नबक्री 
रु.५० करोड ९० लाख ८६ हजारका सम्बन्त्धमा छाननबन गनजथपर्दथछ । यस सम्बन्त्धमा सािथजननक लेखा 
सनमनिले महालेखापरीक्षकको ५५ औ ँ िावषथक प्रनििेर्दनउपर छलफल गरी २०७६ िािणमा उद्योग 
मन्त्रालयको समन्त्ियमा विद्यमान जिीको मापर्दण्डमा सजधार गनजथपने ननरे्दशन दर्दएकोले नम्सथमा सजधार 
गनजथपर्दथछ । 

64. थ्रसेहोल्ड भन्त्र्दा बढीको कारोबार (डे १) - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९६ मा प्र्येक व्यजक्तले आय िषथ 
समाप्त भएको ३ मवहनानभर र्दफा ९७, ९८, १०० को अधीनमा रही सो िषथको आय वििरण विभागले 
िोकेको स्र्ानमा र्दाजखला गनजथपने व्यिस्र्ा छ । ्यस्िै सोही ऐनको र्दफा ४ बमोजजम रु.२ लाख रुपैया ँआय 
र व्यिसायको कारोबार रु.२० लाख रुपैयाँभन्त्र्दा बढी नभएको करर्दािाले डे १ कर वििरण बजझाउन पाउने 
व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, महेन्त्रनगरका २ करर्दािाले २०७४।७५ मा  डे १ कर वििरण 
र्दाजखला गरेको रे्दजखन्त्छ िर नमसम्याच िययाङ्कबमोजजम रु.५ करोड ४३ लाख ७९ हजार खररर्द गरेको 
रे्दजखन्त्छ । यसरी ननज करर्दािाहरुको कारोबार हेर्दाथ थ्रसेहोल्ड नाघेको र मूल्य अनभिवृि करमा अननिायथ र्दिाथ 
हजन जपनेमा र्दिाथ नभएकाले छाननबन गरी आयकरिफथ  रु.११ लाख ४ हजार र मूल्य अनभिवृि करिफथ  रु.७० 
लाख ६९ हजार गरी जम्मा रु.८१ लाख ७३ हजार असजल गनजथपर्दथछ ।  

65. आय लेखाङ्कन - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७(१) मा कज नै व्यजक्तको कज नै आय िषथमा व्यिसाय 
सञ्चालनबाट भएको मजनाफा र लाभ सो व्यजक्तको सो व्यिसायको सो िषथको आय हजने उल्लेख छ । 
्यस्िै अनजसूची १ को र्दफा २(६) मा कज नै आय िषथमा कज नै गैरबानसन्त्र्दा व्यजक्तको नेपालजस्र्ि विरे्दशी 
स्र्ायी संस्र्ापनले विरे्दश पिाएको आयमा ५ प्रनिशिका र्दरले कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ । मध्यमस्िरीय 
करर्दािा कायाथलयका ३ र आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बानेश्वरका एक करर्दािाले एक हाइरोपािर 
कम्पनीको ननमाथण कायथ गनथका लानग नेपाली रुपैया ँर िैरे्दजशक मजरामा िेक्का सम्झौिा गरेको रे्दजखन्त्छ ।  

िी करर्दािाहरुले पेस गरेको आय वििरणमा नेपाली अंशको मार आय रे्दखाएको छ । 
करर्दािाले स्र्ायी लेखा नम्बर नलएर नेपाली रुपैया ँएिं िैरे्दजशक मजरामा भ जक्तानी नलने गरी सम्झौिा गरेको 
र भ जक्तानीसमेि नलएको िर आय वििरणमा नेपाली अंश मार समािेश गरेको छ । िैरे्दजशक मजरामा 
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भ जक्तानी गरेको अंशमा भ जक्तानी दर्दने कम्पनीले अनग्रम कर कट्टासमेि गरेको छैन । िसर्थ िी करर्दािाले 
रे्दहायअनजसार २०७६ आषाढ मसान्त्िसम्म रु.१५ अबथ ९० करोड ९९ लाख ५६ हजार भ जक्तानी 
नलएकोमा न्त्यूनिम रुपमा कारोबारमा आधाररि करको र्दर १.५ प्रनिशिले पनन रु.२३ करोड ८६ लाख 
४९ हजार असजल हजनजपनेमा रु.५ करोड ६ लाख ९९ हजार असजल गरेकाले बाकँी रु. १८ करोड ७९ 
लाख ५० हजार छाननबन गरी असजल हजनजपर्दथछ । 

  (रकम हजारमा)  

कायाथलय करर्दािा 
२०७६ आषाढ 

मसान्त्िसम्मको भ जक्तानी      
(िैरे्दजशक मजरा) 

२०७६ आषाढ 
मसान्त्िको 
विननमय र्दर 

जम्मा भ जक्तानी रु. 
१.५ 

प्रनिशिले हजने 
कर रु. 

असजल भएको 
कर 

र्प असजल 
हजनजपने 

बानेश्वर  एक इजन्त्जननयररङ्ग कम्पनी यजरो 8046 124.01 997733 14966 618 14348 
मध्यमस्िरीय  
 

एक इन्त्टरनेशनल जे.भी.  अमेररकी डलर 30253 109.96 3326610 49899 44159 5740 
एक हाइरो  कम्पनी अमेररकी डलर 90350 109.96 9934865 149023 5619 143404 
एक अको इन्त्टरनेसनल अमेररकी डलर 15012 109.96 1650748 24761 303 24458 

   जम्मा 15,90,99,56 23,86,49 5,06,99 18,79,50 

66. घटी आय रे्दखाएको - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७ मा कज नै व्यजक्तको कज नै आय िषथमा कज नै 
व्यिसाय सञ्चालनबाट भएको मजनाफा र लाभहरु सो व्यजक्तको सोही िषथको आय हजने व्यिस्र्ा छ । घटी 
आय रे्दखाएको सन्त्र्दभथमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोराहरु ननम्नानजसार रहेका छन:् 

66.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, र्दमकका एक ट्राभल्स कम्पनीले २०७१।७२ मा रु.२९ करोड ७६ लाख 
१७ हजारको खररर्दबापि एक टे्रनडङ्ग इन्त्टरप्राईजेजबाट ररचाजथ काडथको कारोबारमा रु.१ करोड ४८ लाख 
१७ हजार कनमसन आय प्राप्त गरेको रे्दजखन्त्छ । उक्त कनमसनमा रु.२ लाख २२ हजार अनग्रम कर 
कट्टी र्दाबी गरेको छ । करर्दािाले कनमसनलाई आयमा समािेश गरेको रे्दजखएन । कनमसनलाई आयमा 
समािेश गरी सोमा आयकर ऐन, २०५८ को अनजसूची १ बमोजजम २५ प्रनिशि कर रु.३७ लाख ४ 
हजार  र सो मा लाग्ने शजल्क र धयाजसमेि छाननबन गरी असजल गनजथपर्दथछ ।  

66.2 नया ँ र पजराना मोटरसाइकल खररर्द गरी नबक्री गने िूला करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिको एक करर्दािाले 
२०७२।७३ मा रु.६१ करोड ४६ लाख १४ हजार कारोबार रे्दखाएको मध्ये रु.१ करोड ५६ लाख 
३७ हजार मूल्यका १७२ िटा पजराना मोटरसाइकल खररर्दसम्बन्त्धी वििरण पेस गरेको छ । पजराना 
मोटरसाइकल खररर्द बापिको लागि समािेश गरेको िर ्यसको नबक्री गरेको आम्र्दानी नरे्दखाएको एिं 
मौज्र्दाि समेि रहेको पाइएन । िसर्थ पजराना मोटरसाइकलको खररर्द मूल्यको आधारमा ्यसलाई 
करर्दािाको माकथ  अप ५.३५ प्रनिशिले हजने नबक्री आय रु.१ करोड ६४ लाख ७३ हजारको मूल्य 
अनभिवृि कर रु.२१ लाख ४१ हजार हजने रे्दजखन्त्छ । खररर्दमा समािेश गरी नबक्रीमा समािेश नगरेको 
उक्त िस्िजको नबक्री आयलाई खजर्द आय मानी आयकर ऐन, २०५८ को अनजसूची १ बमोजजम २५ 
प्रनिशि कर रु.४१ लाख १८ हजारसमेि रु.६२ लाख ६० हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा धयाजसमेि 
छाननबन गरी असजल हनजपर्दथछ । 

67. क्यानसनोको लगानी - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २१ बमोजजम रु.२० लाख भन्त्र्दा बढीको कारोबार 
गने करर्दािाले एक पटकमा रु. ५० हजारभन्त्र्दा बढी नगर्दमा भ जक्तानी गर्दाथ खचथ कट्टी गनथ ननमल्ने 
व्यिस्र्ा छ । र्दफा ९ अनजसार लगानी आयको छज टै्ट आय वििरण पेस गनजथपर्दथछ । आन्त्िररक राजस्ि 
कायाथलय, कोटेश्वरअन्त्िगथिका क्यानसनो सञ्चालन गने करर्दािाले विगि ४ िषथको औसिमा नगर्द िर्ा 
बैङ्कको अजन्त्िम मौज्र्दाि रु.३० करोड ३० लाख ८७ हजार रे्दखाएको मध्ये नगर्द मौज्र्दाि रु.१९ करोड 
२९ लाख ४७ हजार रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले २०७४।७५ मा रु.२१ करोड २५ लाख लगानी 
रे्दखाएको छ । क्यानसनोको काम कानजनबमोजजम जजिा खेलाई आम्र्दानी गनजथपनेमा िूलो रकम लगानी र 
नगर्द मौज्र्दािमा रे्दखाएको छ । लगानी बैङ्कमाफथ ि ्गरेको छैन भने सो बापि आम्र्दानी समेि रे्दखाएको 
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छैन ।  करर्दािाको वित्तीय वििरणमा धयाज आम्र्दानी रु.३८ लाख ५९ हजार रे्दखाएको छ । औसि 
नगर्द मौज्र्दाि िूलो रहेको र उदे्दश्य विपरीि रु.२१ करोड २५ लाख लगानी रे्दखाएकोले आयकर ऐन, 
२०५८ को र्दफा ४० बमोजजम सम्पजत्त र्दावय्िको ननसगथ सम्बन्त्धी छाननबन गरी सोही ऐनको अनजसूची १ 
बमोजजम २५ प्रनिशिले हजने रु.५ करोड ३१ लाख छाननबन गरी कर ननधाथरण गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

68. विरे्दशी संस्र्ाबाट अनजर्दान - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७(२)(ङ) मा व्यिसायका सम्बन्त्धमा कज नै 
व्यजक्तबाट प्राप्त गरेको उपहार व्यिसायको आयमा समािेश गररने उल्लेख छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय 
लनलिपजर २ अन्त्िगथिका स्कज ल सञ्चालन गने करर्दािाले २०७३।७४ मा एक विरे्दशी संस्र्ाबाट रु.३८ 
करोड ८२ लाख ८१ हजार पूँजीगि  अनजर्दानको रुपमा प्राप्त गरेको छ । यस्िा रकम व्यिसायको करयोग्य 
आयमा समािेश गनजथपने रे्दजखन्त्छ । आयकर ऐनले कर छजट नदर्दएको र करयोग्य आयमा समािेश नगरेको 
यस्िो रकम आयमा समािेश गरी करर्दािाले रे्दखाएको नोक्सानी रु.१ करोड ७ लाख ४ हजार समायोजन 
पश्चाि बाँकी हजने आय रु.३७ करोड ७५ लाख ७७ हजारमा ऐन अनजसार २५ प्रनिशि कर रु.९ करोड ४३ 
लाख ९४ हजार र शजल्क िर्ा धयाजसमेि छाननबन गरी असजल गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

69. रोजगारीको आयमा खचथ र्दाबी - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८(२) ले रोजगारर्दािाहरुबाट कज नै आय 
िषथमा प्राप्त ज्याला, िलबलगायिका सबै सजविधा बापिको रकमलाई पाररिनमकमा गणना गनजथपने व्यिस्र्ा 
छ । ननजी क्षेरका िूला अस्पिालहरुले जचवक्सक िर्ा अन्त्य पर्दानधकारीलाई अस्पिालमा काम गरे 
बापिको पाररिनमकलाई परामशथ सेिाको रुपमा खचथ लेखी १५ प्रनिशि अनग्रम कर कट्टा गरेको छ । 
अस्पिालबाट प्राप्त रकमलाई आयमा रे्दखाई आय वििरण र्दाजखला गने परामशथर्दािा जचवक्सकले 
अस्पिालमा सेिा दरँ्दर्दा अन्त्य स्रोि साधन र सहयोगी कमथचारीको सेिा सजविधाको रकम अस्पिालले नै 
व्यहोने अिस्र्ामा पजनः परामशथ प्रर्दान गने जचवक्सकले आफूले छज टै्ट कमथचारी राखेको उल्लेख गरी खचथ 
र्दाबी गरेको रे्दजखन्त्छ ।  

अस्पिालको सामग्री, भौनिक पूिाथधार र सहयोगी जनशजक्त प्रयोग गरी रोजगारीको हैनसयिबाट 
पाररिनमक प्राप्त गरेको अिस्र्ामा अन्त्य खचथ र्दाबी गनथ नमल्ने रे्दजखँरै्दन । अस्पिाल र जचवक्सकबीचको 
सम्झौिामा समेि सामग्री, भौनिक पूिाथधार र जनशजक्त जचवक्सकले राख्नजपने व्यिस्र्ा छैन । िसर्थ 
जचवक्सकले एउटै अस्पिालबाट नलएको रकमलाई आय रे्दखाएको अिस्र्ामा खचथ कट्टी नलएको नपाउने 
रे्दजखन्त्छ । िसर्थ सो सम्बन्त्धमा छाननबन गरी अस्पिालबाट प्राप्त आय मार रे्दखाई आय वििरण पेस गने 
िूला करर्दािा कायाथलय, आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय बानेश्वर, नरपजरेश्वर, चाबवहल, बत्तीसपजिली, टंगाल, 
लनलिपजर १, पोखराअन्त्िगथि रहेका २८ जचवक्सकहरुलाई रु.३१ करोड २६ लाख ४ हजार रोजगारीको 
आयलाई परामशथ सेिा आय रे्दखाई २०७४।७५ मा रु.१३ करोड २३ लाख ५५ हजार नपाउने खचथ 
कट्टी नलएकाले सो अमान्त्य गरी सोही ऐनको अनजसूची १ बमोजजम ३५ प्रनिशि कर रु.४ करोड ६३ 
लाख २४ हजार छाननबन गरी असजल हजनजपर्दथछ ।  

70. घर जग्गा व्यिसायमा कर - यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोराहरु ननम्नानजसार रहेका छन:् 

70.1 आयकर ऐन २०५८ को र्दफा २(र्द) मा गैरव्यािसावयक करयोग्य सम्पजत्त भन्नाले व्यािसावयक कारोबारसँग 
असम्बजन्त्धि िर करयोग्य सम्पजत्त मान्नजपने उल्लेख छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, भैरहिाअन्त्िगथिका 
एक करर्दािाले २०७३।७४ मा जग्गा नबक्री गरी व्यािसावयक कारोबार गरेको सम्बन्त्धमा घोषणा गरेको 
मजनाफा रु.७ करोड ५ लाख ६९ हजारमा गैरव्यािसावयक करयोग्य सम्पजत्त उल्लेख गरी ५ प्रनिशि कर 
निरेको िर उक्त नबक्री व्यािसावयक कारोबारसँग सम्बजन्त्धि नबक्री रे्दजखँर्दा छाननबन गरी नपजग कर रु.२ 
करोड १८ लाख १७ हजार र सोको धयाजसमेि असजल गनजथपर्दथछ । 
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70.2 मालपोि कायाथलय सजनसरी, कैलाली र लनलिपजरले उपलधध गराएको वििरणअनजसार २०७४।७५ मा 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, लनलिपजर १, धरान र धनगढीका रे्दहायका व्यािसावयक कारोबार गने ४ 
करर्दािाले मालपोि कायाथलयबाट नबक्री गरेको जग्गा िर्ा सम्पजत्तको नबक्री आम्र्दानी रु.३० करोड ८० 
लाख ८२ हजार आय वििरणमा समािेश गरेको नरे्दजखएकोले सोलाई करयोग्य आयमा समािेश गरी 
लाग्ने कर रु.७ करोड 12 लाख 62 हजार छाननबन गरी असजल गनजथपर्दथछ ।  

(रु. हजारमा) 

आ.रा.का. करर्दािा 
मालपोिमा पसे 

गरेको 
आय वििरणमा 

समािेश 
फरक रकम कर 

लनलिपजर १ 

एक रेजजडेन्त्सी प्रा.नल. 747243 514819 232424 58106 
एक ररयल स्टेट प्रा.नल. 6330 2457 3873 968 
एक आिास कम्पनी प्रा.नल. 11531 9250 2281 570 
एक इन्त्िास्ट्रक्चर प्रा.नल. 11670 0.00 11670 2918 

धरान एक एकेडेमी 25334 0.00 25334 3800 
धनगढी एक फज ड प्रोडक्ट 32500 0.00 32500 4900 

 जम्मा   308082 71262 

71. र्दीघथकालीन करार - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २६(क) उपर्दफा (१) र आयकर ननरे्दजशका २०७३ 
को पररच्छेर्द २० बजरँ्दा २०.१४.१ मा र्दीघथकालीन करारको आयमा कट्टी हजने रकम िर्ा िजरँ्दा  २०.१३ 
मा र्दीघथकालीन करारको  सम्पन्न प्रनिशिका आधारमा आय लेखाङ्कन हजने व्यिस्र्ा गरेको छ । 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय टंगालको एक कन्त्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०७१।७२ रे्दजख २०७४।७५ सम्म 
जम्मा रु.१ अबथ ५९ करोड ५९ लाख ७२ हजार आय लेखाङ्कन गरेको छ ।  करर्दािाको कायथसम्पन्न 
वििरणअनजसार २०७४।७५ सम्मको करार मूल्य रु.५ अबथ ५० करोड ८९ लाख ५५ हजार 
रे्दखाएकोमा लागििफथ  २०७३।७४ र २०७४।७५ मा र्प अनजमाननि लागि रु.१ अबथ ७३ करोड 
४५ लाख ८८ हजार उल्लेख गरी जम्मा अनजमाननि लागि रु.७ अबथ ६ करोड ४९ लाख ७६ हजार 
भएको रे्दखाएको छ । करर्दािाले संशोनधि लागि अनजमानको आधारमा कायथ सम्पन्न प्रनिशि २४.६६ 
ननधाथरण गरेको िर आय गणना गने क्रममा संशोधन भई िवृि भएको िेक्का रकम समािेश नगरी 
२०७४।७५ सम्मको आय रु.१ अबथ ५९ करोड ५९ लाख ७२ हजारमार आयमा लेखाङ्कन गरेको छ । 
िसर्थ िवृि भएको िेक्का रकममा कायथसम्पन्न प्रनिशि २४.६६ गणना गर्दाथ हजन आउने आय रु.१ अबथ 
७८ करोड ६२ लाख ५८ लाख लेखाङ्कन  गनजथपनेमा करर्दािाले रु.१ अबथ ५९करोड ५९ लाख ७२ 
हजार मार लेखाङ्कन गरेको रे्दजखँर्दा रु.१९ करोड २ लाख ८५ हजार न्त्यून आय रे्दखाएको पाइयो । 
िसर्थ र्दीघथकालीन करारअनजसार आयमा लेखाङ्कन गनथ छजटाएको रकमलाई करर्दािाले रे्दखाएको नोक्सानी 
रु.४८ करोड १२ लाख ६ हजारमा समायोजन गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

72. व्यािसावयक आय - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९२ अनजसार व्यिसाय सञ्चालन गरररहेको बाहेक 
प्राकृनिक व्यजक्तले जग्गा िा घर बापिको भाडा भ जक्तानीमा कट्टा गररने कर अजन्त्िम कर कट्टी माननने 
व्यिस्र्ा छ । आयकर ननरे्दजशका, २०७३ को उर्दाहरण नं. २१.२.२ मा घरभाडामा लगाई सवक्रय 
रुपमा ्यस्को व्यिस्र्ापन गरेको रे्दजखएकामा ननजको आय व्यािसावयक करयोग्य आय माननने उल्लेख 
छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, कलंकीका एक करर्दािाले एकभन्त्र्दा बढी भिन भाडामा लगाई ्यसमा 
ननरन्त्िर सहभानगिा जनाउँरै्द आएकोमा व्यािसावयक आयको रुपमा कर गणना गरी सो अनजरुप कर 
निरेको रे्दजखएन । िसर्थ व्यािसावयक आय रु.२ करोड ४३ लाख ७ हजार आयकर ऐन, २०५८ को 
अनजसूची १ को र्दफा १ अनजसार लाग्ने कर रु.५७ लाख १६ हजार र सोमा लाग्ने शजल्क िर्ा 
धयाजसमेि छाननबन गरी असजल गनजथपर्दथछ ।  
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73. आयकरिफथ  नन-्फाइलर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९६ बमोजजम प्र्येक धयजक्तले आय िषथ समाप्त 
भएको ३ मवहनानभर र्दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही आय वििरण र्दाजखला गनजथपने व्यिस्र्ा छ । 
िूला करर्दािा कायाथलयका रे्दहायका करर्दािाहरु २०७४।७५ रे्दजख नन-्फाइलर रहेका रे्दजखन्त्छन:् 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. करर्दािा कारोबार रकम गि आ.ब.को मजनाफा 
प्रनिशि मजनाफा रकम 

1.  एक ग्र जप प्रा.नल. 1240821 3.21 39830 
2.  एक कम्पनी नल. 1352812 4.56 61688 
3.  एक कम्पनी नल. 888365 30.94 345540 
4.  एक टे्रक्टर  सटलायसथ 1095079 12.31 134804 
5.  एक प्रा.नल. 72127 7.2 5193 

 जम्मा 4,64,92,04  46,70,56 

िी करर्दािाहरुले मूल्य अनभिवृि करिफथ  वििरण पेस गरे िापनन आयकरिफथ  वििरण पेस गरेको 
छैन । करर्दािाको २०७४।७५ को ररटनथ नडटेल अनजसारको कारोबार अङ्क रु.४ अबथ ६४ करोड ९२ 
लाख ४ हजारको लाग्ने कर असजल भएको छैन । ननज करर्दािाहरुको अजघल्लो आनर्थक िषथमा पेस गरेको 
कज ल मजनाफा प्रनिशिले हजन आउने रकममा आयकर ऐन, २०५८ को अनजसूची १ बमोजजम लाग्ने कर 
रु.४६ करोड ७० लाख ५६ हजार कर असजल गनजथपने रे्दजखन्त्छ ।   

74. करको र्दर - आयकर ऐन २०५८ को र्दफा ११(३)क मा कज नै व्यजक्तलाई कज नै आय िषथमा विशेष 
उद्योग र सूचना प्रविनध उद्योगबाट भएको आयमा एकसयभन्त्र्दा बढी नेपाली नागररकलाई िषथभरर नै प्र्यक्ष 
रोजगारी दर्दएमा सो िषथको आयमा लाग्ने करको ९० प्रनिशि, िीनसय िा सोभन्त्र्दा बढी रोजगारी दर्दएमा 
८० प्रनिशि, पाँचसय िा सोभन्त्र्दा बढी रोजगारी दर्दएमा ७० प्रनिशि कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ । ्यस्िै 
ऐनको र्दफा ११(३)ख मा िषथभरी कम्िीमा एक सय नेपाली नागररकलाई प्र्यक्ष रोजगारी दर्दएको विशेष 
उद्योग, कृवषजन्त्य उद्योग र पयथटन क्षेरसँग सम्बजन्त्धि उद्योगलाई सो िषथको आयमा लाग्ने करको ७० 
प्रनिशि कर लाग्ने व्यिस्र्ा छ ।यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोराहरु ननम्नानजसार रहेका छन:् 

74.1 िूला करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथि केबल नेट सेिा प्रर्दान गने एक सेिा प्रर्दायक कम्पनी र्दफा ११(३) 
बमोजजम विशेष उद्योग र सूचना प्रविनध उद्योगको पररभाषानभर पने रे्दजखँरै्दन । करर्दािाले २०७३।७४ 
रे्दजख २०७५।७६ सम्म पेस गरेको वित्तीय वििरण िर्ा आय वििरणमा करर्दािाले लाग्ने करको र्दरमा 
छजट नलएको रे्दजखन्त्छ । िूला करर्दािाअन्त्िगथि र्दिाथ भएका सूचना प्रविनध सेिा प्रर्दान गने सिै 
करर्दािाहरुले छजट ननलई कर र्दाजखला गरेको रे्दजखन्त्छ । उक्त करर्दािाको कारोबार सूचना प्रविनध सेिा 
भएकाले उद्योगको रुपमा छजट दर्दन नमल्ने रे्दजखँरै्दन । अि: ननज करर्दािाले ३ िषथको अिनधमा छजट 
नलएको रकम अमान्त्य गरी नपजग कर रकम रु.११ करोड ९७ लाख ९६ हजार छाननबन गरी असजल 
गनजथपर्दथछ । 

74.2 िूला करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथि विनभन्न कारोबार गने ४ करर्दािाले ऐनमा भएको व्यिस्र्ाबमोजजम पजवि 
हजने वििरण पेस नगरी कर छजट नलएकोले पाउनेभन्त्र्दा बढी कर छजट नलएको रु.१ करोड ८८ लाख ४५ 
हजारमा शजल्क र धयाजसमेि छाननबन गरी असजल हजनजपर्दथछ ।  

74.3 िूला करर्दािा कायाथलय, हररहरभिन र आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, कोटेश्वरअन्त्िगथिका र्दजई क्यानसनो िर्ा 
विविध मनोरञ्जना्मक सेिा प्रर्दान गने करर्दािा र्दफा ११(३) बमोजजम विशेष उद्योग र सूचना प्रविनध 
उद्योगमा पने रे्दजखँर्दन । उक्त करर्दािाले २०७२।७३ रे्दजख २०७४।७५ सम्मको वित्तीय वििरण िर्ा 
आय वििरणबमोजजम करयोग्य आय रु.७६ करोड ८१ लाख ९८ हजार रे्दखाई लाग्ने कर २५ 
प्रनिशिमा ३०० जना भन्त्र्दा बढीलाई रोजगारी प्रर्दान गरेको उल्लेख गरी र्दफा ११ बमोजजम ७.५ 
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प्रनिशि उद्योगले पाउने छजट नलएको रे्दजखन्त्छ । िर यस वकनसमको सेिा प्रर्दान गने व्यिसाय छजट हजने 
उद्योगको रुपमा नरे्दजखँर्दा रु.७६ करोड ८१ लाख ९८ हजारको ७.५ प्रनिशिले हजने रु.५ करोड ७६ 
लाख १५ हजार शजल्क र धयाजसवहि असजल हजनजपर्दथछ । 

75. लगानीको प्रनिफल - कम्पनी रजजिारको कायाथलयबाट प्रमाजणि शेयरिालाको र्दिाथ वकिाबमा िूला करर्दािा 
कायाथलयअन्त्िगथिका एक करर्दािाले ७ कम्पनीमा रु.५२ करोड ७९ लाख ७ हजार लगानी गरेको 
वित्तीय वििरणअनजसार रे्दजखन्त्छ । नडपाटथमेण्टल स्टोर सञ्चालन गने उक्त करर्दािाको सो लगानी बापि 
कज नै प्रकारका लाभांश िर्ा मजनाफा नरे्दजखएको र आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९ बमोजजम लगानीबाट 
भएको आयको छज टै्ट वििरण पेस गनजथपनेमा पेस गरेको रे्दजखएन । लगानी प्रनिफल प्राप्त गनथका लानग 
गररनेमा लामो समयसम्म ऋण स्रोिबाट सञ्चानलि व्यिसायले कज नै प्रनिफल प्राप्त नहजने गरी लगानी गरेको 
रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले नलएको ऋण व्यिसायको आयआजथन हजने कायथमा प्रयोग गनजथको सट्टा लगानीमा 
प्रयोग गरेको रे्दजखन्त्छ । वित्तीय स्रोि न्त्यून भई वित्तीय संस्र्ामाफथ ि ्ऋण नलने र सोको अंश व्यािसावयक 
प्रयोजनमा खचथ नगरी लगानी प्रयोजनमा औसि रुपमा रु.२ अबथ ७२ करोड ७४ लाख ५० हजार ऋण 
प्रिाह गरेको पाइएकाले ऋण रकममा दर्दएको ९.१६ प्रनिशि धयाज र्दरले गणना गर्दाथ हजन आउने धयाज 
खचथ रु.५ करोड २९ लाख ३६ हजार अमान्त्य गरी हजने आयमा २५ प्रनिशिले हजने कर रु.१ करोड 
३२ लाख ३४ हजार शजल्क, धयाजसमेि असजल एिं कर ननधाथरण र लगानीको बेग्लै आय वििरण पेस गने 
व्यिस्र्ा हजनजपर्दथछ । 

76. प्र्यक्ष खचथ समािेश - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १५(४) अनजसार व्यिसायको व्यापार मौज्र्दािको 
अजन्त्िम मूल्य लागि िा बजार मूल्यमा जजन घटी हजन्त्छ सोको आधारमा मूल्याङ्कन गनजथपर्दथछ । जसमा 
लागि भन्नाले खररर्द मूल्य र सोमा लाग्ने प्र्यक्ष खचथ र जशरोभारसमेि जनाउँर्दछ । आन्त्िररक राजस्ि 
कायाथलय भैरहिा, जचििन, नेपालगन्त्ज, सजखेिसमेि ६ कायाथलयअन्त्िगथिका ७ करर्दािाले व्यापार मौज्र्दािको 
लागि गणना गर्दाथ प्र्यक्ष सामग्री लागिमा समािेश भएका सबै खचथहरु समािेश गरी गणना गनजथपनेमा 
प्र्यक्ष खचथलाई समािेश नगरेकोले कज ल खररर्दमा प्र्यक्ष खचथको अनजपाि कायम गरी हजने अजन्त्िम 
मौज्र्दाि रकममा कज ल नाफा अनजपािले गणना गर्दाथ हजन आउने रकम बराबरले लागि खचथ बढी कट्टी 
नलएको रे्दजखन्त्छ । िसर्थ उक्त बढी कट्टी नलएको रु.6 करोड 32 लाख 7० हजारलाई खररर्द लागि 
खचथ दर्दन ननमल्ने हजँर्दा उक्त खचथ अमान्त्य गरी रु.19 लाख 29 हजार नोक्सानी समायोजन पश्चाि ्हजने 
आयमा आयकर ऐन, २०५८ को अनजसूची १ बमोजजम रु.१ करोड 44 लाख 25 हजार कर र सोमा 
लाग्ने शजल्क, जररिाना र धयाजसमेि छाननबन गरी असजल गनजथपर्दथछ ।   

77. सम्बि पक्षबीच कारोबार - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ३३ मा सम्बि व्यजक्तहरुबीच कज नै व्यिस्र्ा 
भएकोमा सो व्यिस्र्ा सामान्त्य बजार व्यिहार (आमथस लेन्त्र्) अनजसार सञ्चालन गररएको भए निनीहरुको 
लानग कायम हजनसक्ने कर योग्य आय िा बजझाउनजपने कर प्रनिविजम्बि हजने वकनसमले िी व्यजक्तहरुबीच 
आय गणना गर्दाथ समािेश िा कट्टी गररने रकमहरु विभागले नलजखि रुपमा सूचना जारी गरेर वििरण, 
विननयोजन िा बाँडफाँड गनथ सक्ने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, पोखराका एक करर्दािाले 
२०७०।७१ भन्त्र्दा अजघल्लो िषथ कन्त्फेक्सनरी उ्पार्दन लागिको ३१.७ प्रनिशिले कज ल नाफा र्प गरी 
नबक्री गरेको जस्र्निमा २०७०।७१ मा लागिभन्त्र्दा पनन घटी मूल्यमा सम्बि कम्पनीलाई नबक्री गरेको 
छ ।संशोनधि कर ननधाथरणमा लागि बराबर हजने गरी आयमा रु.१९ लाख ६८ हजार र्प गरेको भए 
पनन सामान्त्य बजार व्यिहारअनजसारको मूल्य कायम गरेको पाइएन । करर्दािाले सम्बि कम्पनीलाई 
नबक्री गरेको सामग्रीको लागि रु.४ करोड ५५ लाख ९५ हजारमा गि िषथको आधारमा िजलना गर्दाथ 
कज ल नाफाको अंश रु.१ करोड 44 लाख 53 हजार र्प गर्दाथ कायम हजने बजार मूल्यसम्ममा पनन नबक्री 
नगरी कर र्दावय्ि ननयोजन हजने गरी घटी मूल्यमा नबक्री गरेको रे्दजखयो । उक्त कज ल नाफा आयमा 
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समािेश गर्दाथ हजने २५ प्रनिशि आय कर रु.३६ लाख १३ हजार र मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ 
अनजसार १३ प्रनिशिले हजने मूल्य अनभिवृि कर रु.१८ लाख ७९ हजारसमेि रु.५४ लाख ९२ हजारमा 
ऐनबमोजजम शजल्क, र्प र्दस्िजर, जररिाना र धयाजसमेि कर ननधाथरण गनजथपर्दथछ । 

78. बढी खचथ र्दाबी - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १३ मा कज नै व्यजक्तले कज नै आय िषथमा कज नै व्यिसाय 
िा लगानीबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनको लानग यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बजन्त्धि 
खचथहरु कट्टी गनथ पाउने र र्दफा २१ मा कट्टी गनथ नपाउने खचथको व्यिस्र्ा छ । बढी खचथ र्दाबी 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोराहरु ननम्नानजसार छन:् 

78.1 नेपाल मेनडकल काउजन्त्सल ननयमािली, २०२४ को ननयम २२(२)(ङ) मा र्दिाथिाला जचवक्सकले 
कसैलाई आफ्नो पाररिनमकको वहस्सा कबोली आफूकहा ँ नबरामी ल्याउन प्र्यक्ष रुपले एजेन्त्ट बन्न नहजने 
आचारसंवहिासम्बन्त्धी व्यिस्र्ा छ । ्यस्िै मेनडकल काउजन्त्सलको आचारसंवहिाको बजरँ्दा नं. २.७ मा 
मेनडकल िर्ा सजजथकल उपचार, उपचारा्मक अन्त्िेषण र कन्त्सल्टेसन कायथमा कज नै वकनसमको रेफर, 
नसफाररस गराएबापि कज नै पनन उपहार, कनमसन, बोनस नलनज आचारसंवहिा विपरीि हजने उल्लेख छ । 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बानेश्वरका एक ल्याबोरेटरीले २०७३।७४ मा जचवक्सकहरुले नबमारी ररफर 
गरेबापि जचवक्सकहरुलाई कनमसन भ जक्तानी गरेको भनी रु.१ करोड ९४ लाख ३३ हजार प्र्यक्ष खचथ 
रे्दखाएको छ । करर्दािाले जचवक्सकलाई एजेन्त्ट बनाई प्रयोगशाला परीक्षणको लानग नबरामी रेफर 
गराएबापि कनमसन भ जक्तानी दर्दनज ननयमािली विपरीिको खचथ भएकोले उक्त खचथ आयमा समािेश गरी 
२५ प्रनिशिले हजने कर रु.४८ लाख ५८ हजार र ्यसमा लाग्ने शजल्क एिं धयाज ननधाथरण गनजथपर्दथछ । 

78.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, जचििनअन्त्िगथिका एक नडजस्टलसथले २०७४।७५ मा आफ्नो सम्पूणथ नबक्री 
एक जस्प्रट्स प्रा.नल.लाई मार गरेको अिस्र्ामा नबक्री प्रििथन खचथ गि िषथ रु.२ करोड ८६ लाख ३० 
हजार र यस िषथ रु.२ करोड १२ लाख ६१ हजारसमेि रु.४ करोड ९८ लाख ९१ हजार र्दाबी गरेको 
छ । यसरी एउटा ननकाय सम्बि व्यजक्तलाई मार नबक्री गर्दाथ नबक्री प्रििथन खचथ गनजथपने आधार 
नभएकाले छाननबन गरी सो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १३ बमोजजम अमान्त्य गनजथपने र 
ऐनको र्दफा ३३ र ३४ अनजसार सामान्त्य बजार व्यिहारअनजसार कारोबार भए नभएको सम्बन्त्धमा 
छाननबन गरी कर रु.१ करोड ५० लाख  िर्ा सोमा ननयमानजसार लाग्ने शजल्क र धयाज समेि ननधाथरण 
गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

78.3 आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७ मा कज नै व्यजक्तको कज नै आय िषथमा कज नै व्यिसाय सञ्चालनबाट भएको 
मजनाफा र लाभह सो व्यजक्तको सो िषथको आय हजने व्यिस्र्ा रहेको छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, 
जचििनका एक फज ड्स प्रा.नल.ले २०७२।७३ रे्दजख २०७४।७५ सम्म व्यापार मौज्र्दािको लागि खचथ 
कट्टी गने क्रममा जम्मा रु.१ करोड ८९ लाख  अपलेखन बापिको खचथ कट्टी नलएकोले नपाउने खचथलाई 
अमान्त्य गरी २५ प्रनिशिले लाग्ने कर रु.४७ लाख र सोमा ननयमानजसार लाग्ने शजल्क र धयाज असजल 
गनजथपर्दथछ । 

78.4 आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १९ (१) मा कज नै व्यजक्तले कज नै आयिषथमा कज नै व्यिसायबाट भएको 
आय गणना गनथ सो िषथमा प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पजत्तको ह्रास खचथ कट्टी गनथ पाउने व्यिस्र्ा छ । 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, महाराजगन्त्जअन्त्िगथिका एक ग्र जपहोजल्डङ्सले नेपालले बासस्र्ानको लानग घर 
बनाई नबक्री गने र होटेल मोटेल सञ्चालन कारोबार गने गरेको लेखा वटटपणीमा उल्लेख छ । गि विगि 
िषथरे्दजख नै उक्त संस्र्ाले लगानीसम्बन्त्धी केही आय रे्दखाएकोमा सो आयबाट ह्रास खचथ कट्टी नलएको 
समेि रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले आफ्नो उदे्दश्य अनजसारको व्यिसाय शजरु नगरेको अिस्र्ामा उक्त आय ह्रास 
योग्य सम्पजत्तसँग सम्बजन्त्धि रे्दजखएन । उक्त संस्र्ाले २०७४।७५ मा रु.७९ लाख ५ हजार आय ह्रास 
खचथ रु.६३ लाख ९७ हजार र प्रशासननक खचथ रु.१ करोड ९७ लाख ६१ हजार नलएको छ । ्यसैगरी 
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२०७२।७३  र २०७३।७४ मा क्रमशः रु.५० लाख ९० हजार र रु.७० लाख ४७ हजार ह्रास 
खचथ र्दाबी गरेको छ । ह्रास योग्य सम्पजत्तको प्रयोगसँग असम्बजन्त्धि आयमा ह्रास खचथ र अ्यनधक 
प्रशासननक खचथ नलएकोले व्यिसायमा रु.१० करोड ३२ लाख ४८ हजार नोक्सानी रे्दजखएको छ । 
ननमाथण अिनधको प्रशासननकलगायि अन्त्य खचथ सम्बजन्त्धि सम्पजत्तमा जोड्नजपने र व्यािसावयक भिन 
कम्टलेक्स ननमाथण चरणमा रहेको र व्यािसावयक प्रयोजनमा प्रयोग नभएकोले र्दाबी गनथ नपाउने ह्यस खचथ 
रु.१ करोड ८५ लाख ३४ हजार र प्रशासननक खचथ रु.१ करोड ९७ लाख ६१ हजारसमेि रु.३ करोड 
८२ लाख ९४ हजारलाई अमान्त्य गरी नोक्सानी समायोजन िर्ा ऐनअनजसार कर ननधाथरण हजनजपर्दथछ । 

79. नपाउने खचथ कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १३ मा व्यिसायसँग सम्बजन्त्धि खचथ कट्टी गनथ पाउने 
व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, हेटौँडाका एक यािायाि व्यिसायी संघले २०७४।७५ मा 
पेस गरेको आयवििरण र अनजसूचीअनजसार एकमजि कमथचारी उपर्दान खचथ रु.१२ करोड ३२ लाख खचथ 
र्दाबी गरेको छ । संघले आफ्नो स्िानम्िको यािायाि सञ्चालन नगरेकोमा कमथचारी उपर्दानमा िूलो 
मारामा गरेको उक्त खचथहरु व्यिसायसँग सम्बजन्त्धि भएको नरे्दजखएकोले खचथ अमान्त्य गरी नोक्सानी 
समायोजन गनथ छाननबन हजनजपने रे्दजखन्त्छ ।  

आय गणना गने प्रयोजनका लानग यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बजन्त्धि बाहेकका 
खचथहरु र्दफा २१ अनजसार कट्टी गनथ नपाउनेमा गाडी विस्र्ापन खचथ रु.१ करोड ८ लाख ५० हजार र 
र्दजघथटना सहायिा खचथ रु.११ लाख ६१ हजारसमेि रु.१ करोड २८ लाख १९ हजार खचथ र्दाबी गरेको 
छ । उक्त खचथ करर्दािाको व्यिसायसँग सम्बजन्त्धि नरे्दजखएकोले खचथ अमान्त्य गरी हजने आयमा २५ 
प्रनिशि कर रु.३२ लाख ५ हजार छाननबन गरी असजल गनजथपर्दथछ ।   

80. धयाज खचथ कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १४ अनजसार कज नै व्यजक्तले कज ने आय िषथमा व्यिसाय 
िा लगानीबाट भएको आयको गणना गने प्रयोजनको लानग सो व्यिसाय गर्दाथ नसजथना भएको ऋण 
र्दावय्िको धयाज खचथ कट्टी गनथ पाउने व्यिस्र्ा छ । करर्दािाले एकािफथ  आफ्नो उठ्नजपने रकम 
नउिाउने र अकोिफथ  ऋण नलई बढी धयाज खचथ र्दाबी गने, व्यािसावयक प्रयोजनबेगरको कायथमा प्रयोग 
भएको ऋणमा निरेको िूला करर्दािा कायाथलय िर्ा आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय बानेश्वर, कानलमाटी, 
हेटौँडासमेि १० कायाथलयका ३३ करर्दािाको धयाज खचथ अमान्त्य गरी रु.२ करोड ७० लाख २२ हजार 
नोक्सानी समायोजन िर्ा बाकँी आयमा कर रु.७ करोड ५९ लाख ८९ हजार र शजल्क एिं  धयाजसमेि 
असजल गनजथपर्दथछ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका र्प व्यहोराहरु ननम्नानजसार छन:् 

80.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, कानलमाटीअन्त्िगथिका एक करर्दािाले २०७२।७३ को आय वििरणमा सेिा 
शजल्क रु.९६ लाख ३५ हजार र जम्मा नोक्सानी रु.८ करोड ३२ लाख १२ हजार उल्लेख गरेको छ 
। सोभन्त्र्दा पनछल्लो अिनधको आय वििरण पेस गरेको छैन । २०७१।७२ को वित्तीय वििरण अनजसार 
सजञ्चि नोक्सानी रु.१९ करोड ६४ लाख ३१ हजार रहेको छ भने बैङ्क ऋण रु.२५ करोड ३३ लाख र 
सोको धयाज खचथ रु.२ करोड १५ लाख ३१ हजार र्दाबी गरेको रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले अन्त्य कम्पनीमा 
रु.२४ करोड १० लाख ५८ हजार शेयर लगानी र नसमेन्त्ट प्रोजेक्टको लानग रु.५ करोड ४२ लाख ४ 
हजार पेश्की दर्दएको रे्दजखन्त्छ । व्यािसावयक प्रयोजनको लानग नलएको ऋण सोही कायथमा प्रयोग नगरी पूरै 
रकम अन्त्य प्रयोजनमा लगाएको िर धयाज खचथ भने र्दाबी गरेको रे्दजखन्त्छ । िसर्थ अन्त्य िषथको समेि 
छाननबन गरी व्यिसायमा प्रयोग नगरेको ऋणको धयाज खचथ रु.२ करोड १५ लाख ३१ हजार अमान्त्य 
गरी सजञ्चि नोक्सानी घटाउनजपर्दथछ ।  

80.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, लनलिपजर १ अन्त्िगथिका एक प्रा.नल.ले २०७३।७४ मा रु.२० करोड ९८ 
लाख र २०७२।७३ मा रु.२५ करोड बैङ्क ऋण नलई धयाज खचथ क्रमशः रु.६ करोड ४४ लाख १० 
हजार र रु.२ करोड ८५ लाख २७ हजार र्दाबी गरेको रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले विनभन्न ४ व्यजक्त िर्ा 
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संस्र्ाहरुलाई विगि िषथरे्दजख दर्दएको सापटी रु.७ करोड ३९ लाख ९९ हजार नउिाएको र सो बापि 
कज नै प्रनिफल पाएको रे्दजखँरै्दन । बैङ्क ऋण व्यािसावयक प्रयोजनमा प्रयोग भएको नरे्दजखएकोले धयाज खचथ 
र्दाबी गरेको र्दरअनजसार गि िषथ र यो िषथको कज ल धयाज खचथ रु.३ करोड ११ लाख ६१ हजार आयकर 
ऐन, २०५८ बमोजजम अमान्त्य गरी सोको २५ प्रनिशिले हजने कर रकम रु.७७ लाख ९० हजार र सोमा 
लाग्ने शजल्क िर्ा धयाजसमेि कर ननधाथरण गरी असजल गनजथपर्दथछ । 

80.3 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, लनलिपजर २ अन्त्िगथिका एक विद्यालयले २०७४।७५ मा रु.४ करोड ५७ 
लाख ६३ हजार धयाज खचथ कट्टी नलएको छ र औसि धयाज र्दर ९.७० प्रनिशि रहेको छ । ऋण 
रकमबाट ननमाथणाधीन रु.२ करोड ९२ लाख २४ हजारको भिन प्रयोगमा नआएसम्मको धयाज पजजँीकृि 
गनजथपनेमा खचथ कट्टी नलएको छ । सारै् जग्गा वकन्नको लानग करर्दािाले गि िषथरे्दजख नै पेस्की दर्दएकोमा 
रु.९२ लाख ५० हजार र विना धयाज सापटी रु.४४ लाख ९८ हजार दर्दएको छ । सारै् करर्दािाको 
वित्तीय वििरणअनजसार करर्दािासँग औसि नगर्द रु.२ करोड ६५ हजार रहेको रे्दजखन्त्छ । करर्दािासँग 
पयाथप्त िरलिा रहँर्दारहँरै्द एकानिर धयाज खचथ लेख्न े र अकोनिर अस्िाभाविक रुपमा नगर्द मौज्र्दाि एिं 
व्यािसावयक प्रयोगमा आइनसकेका सम्पजत्त खररर्दमा खचथ भएकाले ऋणको धयाज खचथ कट्टी गनथ नमल्रै्दन । 
यस िषथ जम्मा ऋण रु.६ करोड ३९ लाख ९८ हजार व्यिसायको आय आजथनसँग सम्बजन्त्धि 
नरे्दजखएकोले औसि धयाज र्दर ९.७० प्रनिशिले हजने रु.६२ लाख ५ हजार अमान्त्य गरी नोक्सानी 
समायोजन गरी कर ननधाथरण हजनजपर्दथछ । 

80.4 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, िमेलका एक करर्दािाले २०७४।७५ मा रु.२२ करोड २४ लाख ६० 
हजार धयाज खचथ कट्टी नलएको रे्दजखन्त्छ । गि विगि िषथरे्दजख नै शेयर खररर्द बापिको पेस्की र अन्त्य 
नलनजपने समेि रु.१ अबथ ३८ करोड २३ लाख ५२ हजार रे्दखाएको छ । शेयर खररर्द बापिको 
पेस्कीबाट शेयर खररर्द गने कायथ गरेको छैन । करर्दािाले व्यिसायमा ऋण नलई धयाज खचथ कट्टी नलने 
र सम्िि व्यजक्तबाट नलनपने रकम नउिाउने गर्दाथ ऋणको सही प्रयोग भएको रे्दजखएन । यसैले नलनजपने 
रकमबाट कज नै आय प्राप्त गरेको समेि नरे्दजखँर्दा यस्िो रकमको समानजपानिक धयाज खचथ रु.१४ करोड 
१६ लाख ७० हजार छाननबन गरी अमान्त्य गर्दाथ हजने आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम २५ प्रनिशि 
कर रु.३ करोड ५४ लाख १७ हजारमा शजल्क र धयाजसमेि कर ननधाथरण हजनजपने रे्दजखन्त्छ ।  

80.5 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, नरपजरेश्वरका एक करर्दािाको औसि ऋण र धयाज खचथ र्दाबीअनजसार औसि 
धयाज खचथ १०.८६ प्रनिशि रे्दजखन्त्छ । बैङ्कबाट २०७४।७५ मा ऋण नलई सम्बि पक्षमा रु.३० 
करोड ५६ लाख १६ हजार लगानी गरे िापनन ्यसको प्रनिफल लेखाङ्कन गरेको रे्दजखँरै्दन । यसरी 
व्यिसायको लानग नलएको ऋणले अको कम्पनीमा लगानी गरेकोमा ऐनको र्दफा ९ अनजसार लगानी 
आयको वििरण पेस गरेको छैन । अिः व्यािसावयक प्रयोजनका लानग ऋण नलई अन्त्य कम्पनीमा लगानी 
गरेको उक्त रकमसँग सम्बजन्त्धि ऋणमा निरेको धयाज रु.३ करोड ३१ लाख ९० हजार खचथ कट्टी 
अमान्त्य गर्दाथ हजने आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्ने २० प्रनिशि कर रु.६६ लाख ३८ हजार 
शजल्क िर्ा धयाजसमेि कर ननधाथरण गनजथपर्दथछ ।  

81. लगानीको धयाज - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७ (१) मा कज नै व्यजक्तको कज नै आय िषथमा कज नै 
व्यिसाय सञ्चालनबाट भएको मजनाफा र लाभहरु सो व्यजक्तको सो व्यिसायको सो िषथको आय हजने 
उल्लेख छ । र्दफा ९(१) मा कज नै व्यजक्तले कज नै आय िषथमा लगानीबाट गरेको मजनाफा र लाभहरु सो 
व्यजक्तको सो लगानीको सो िषथको आय हजने उल्लेख छ । र्दफा २०(२) मा लगानीबाट भएको आयमा 
लगानीबाट भएको नोक्सानी कट्टी गनथ पाउने िर व्यिसायबाट भएको आयमा लगानीबाट भएको नोक्सानी 
कट्टी गनथ नपाउने उल्लेख छ । मध्यमस्िरीय करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका एक करर्दािाले आयमा 
समािेश गनजथपने रु.५५ करोड ८४ लाख ३४ हजारमा खचथ िर्ा गि िषथको नोक्सानी कट्टी पश्चाि रु.८ 
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करोड ३९ लाख ३४ हजार नोक्सानीको आय वििरण पेस गरेको छ । ऐनअनजसार व्यिसाय र 
लगानीको आय वििरण छजट्टाछज टै्ट पेस गनजथपनेमा नगरी लगानीसम्बन्त्धी खचथ र नोक्सानी व्यिसायको 
आयबाट कट्टी हजने गरी आय वििरण पेस गरेको रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले धयाज खचथ रु.१४ करोड १३ 
लाख ५८ हजार र्दाबी गरेकोमा लगानीसँग सम्बजन्त्धि ऋणको समानजपानिक धयाज खचथ रु.१ करोड ४४ 
लाख ३४ हजार व्यिसायको खचथिफथ बाट अमान्त्य गरी नोक्सानी घटाउन कर ननधाथरण गनजथपने रे्दजखन्त्छ ।  

82. धयाजको पजजँीकरण : आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १४ अनजसार व्यिसायमा प्रयोग भएको ऋणमा 
निरेको धयाज खचथ र्दाबी गनथ पाउने व्यिस्र्ा छ । व्यािसावयक प्रयोजनमा नआएको पूजँीगि  सम्पजत्तको 
धयाज पजजँीकरण गनजथपर्दथछ । यस्िो धयाज खचथ कट्टी नलएकोले िूला करर्दािा कायाथलय िर्ा आन्त्िररक 
राजस्ि कायाथलय बानेश्वर, भरिपजर, विराटनगर, महाराजगन्त्जसमेि ९ कायाथलयका २३ करर्दािाको धयाज 
खचथ रु.२२ करोड ५० लाख २३ हजार अमान्त्य गरी नोक्सानी समायोजन रु.१ करोड ३९ लाख ८७ 
हजार गनजथपने र कर रु.१० करोड ८७ लाख ८१ हजार शजल्क एिं धयाजसवहि असजली हजनजपर्दथछ । 

83. भ जक्तानीमा कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ र्दफा ८७, ८८ र ८९ मा भ जक्तानीमा अनग्रम कर कट्टी 
सम्बन्त्धी व्यिस्र्ा रहेको छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय कानलमाटी, भैरहिा, नेपालगन्त्ज, महाराजगन्त्ज, 
नयाँसडकअन्त्िगथिका ५ करर्दािाले पेस गरेको वििरणअनजसार रु.७ करोड ३५ लाख २२ हजार 
पाररिनमक िर्ा ढजिानी भाडालगायि भ जक्तानी गर्दाथ अनग्रम कर कट्टी गरी र्दाजखला गरेको नरे्दजखएकोले 
आयकर ऐन, २०५८ अनजसार लाग्ने कर रु.१ करोड ३६ लाख १८ हजार र शजल्क िर्ा धयाजसमेि 
असजल हजनजपर्दथछ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका र्प व्यहोराहरु ननम्नानजसार छन:् 

83.1 आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ५३ मा ननकायबाट भएको वििरणलाई लाभाशं माननने र र्दफा ५४ मा 
लाभांश वििरण गरेमा अजन्त्िम रुपमा कर कट्टी हजने व्यिस्र्ा छ भने र्दफा ८८(२) मा लाभांश भ जक्तानीमा 
५ प्रनिशि अनग्रम कर कट्टी गनजथपने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, कानलमाटी अन्त्िगथिका 
एक स्कज ल सञ्चालन गने ट्रिलाई स्कज लले २०७३।७४ मा रु.५ करोड ८९ लाख ११ हजार र 
२०७४।७५ मा रु.६ करोड २४ लाख २० हजारसमेि रु.१२ करोड १३ लाख ३१ हजार भ जक्तानी 
गरेकोमा उजल्लजखि व्यिस्र्ाबमोजजम ५ प्रनिशिले हजने लाभांश कर रु.६० लाख ६६ हजार र्दाजखला 
गरेको नरे्दजखएकोले शजल्क िर्ा धयाजसवहि असजल हजनजपर्दथछ । 

83.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, भरिपजर, जचििनअन्त्िगथिका एक जशक्षा सर्दनले २०७४।७५ मा 
कमथचारी/जशक्षक २८३ जनाको िलब खचथ र्दाबी गरेको रु.९ करोड १९ लाख ६९ हजारमध्ये 
सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष कट्टा गरेका ४३ जनाको िलब रु.२ करोड ४६ लाख ९४ हजार रहेको 
छ । बाकँी २४० जना जशक्षक पूणथकालीन रुपमा रोजगारीमा रहेको रे्दजखँरै्दन । पूणथकालीन रुपमा 
अध्यापन नगराउने जशक्षकलाई भ जक्तानी भएको रु.६ करोड ७२ लाख ७५ हजारमा आयकर ऐन, २०५८ 
को र्दफा ८८(१) अनजसार १५ प्रनिशिका र्दरले कर कट्टी गनजथपनेमा १ प्रनिशि सामाजजक सजरक्षा करमार 
कट्टी भएकोले नपजग १४ प्रनिशिले हजने कर रु.९८ लाख १९ हजार िर्ा सोमा ननयमानजसार लाग्ने शजल्क 
र धयाजसमेि असजल गनजथपर्दथछ ।  

83.3 आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९० मा अनग्रम कर कट्टी गनजथपने व्यजक्तले प्र्येक मवहना समाप्त भएको 
२५ दर्दननभर विभागले िोकेको िररका र ढाँचामा विभागमा वििरण र्दाजखला गनजथपने व्यिस्र्ा रहेको छ । 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, कोटेश्वरका एक ररवक्रएसन कम्पनीले २०७४।७५ मा क्यानसनो सञ्चालनको 
क्रममा भाडा, कमथचारी पाररिनमक लगायिको रु.१५ करोड ५६ लाख ९२ हजार भ जक्तानी गर्दाथ कर कट्टी 
नगरी भ जक्तानी गरेको पाइयो । भ जक्तानीमा कर कट्टी नगरी भ जक्तानी भएको रकममा विनभन्न र्दरले हजने कर 
रु.५० लाख ८५ हजार र्दाजखला हजनजपर्दथछ ।   
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84. िेक्का/करारको भ जक्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८९(३) मा िायजयान ममथि िर्ा अन्त्य 
िेक्का िा करारअन्त्िगथि गैरबानसन्त्र्दालाई हजने भ जक्तानीमा ५ प्रनिशि कर कट्टी गरी बाकँी रकम भ जक्तानी 
गनजथपने आयकर ननरे्दजशका २०६६ मा उल्लेख गररएको छ । आन्त्िररक राजस्ि विभागको पररपरमा 
नेपाल रेल्िे कम्पनी नलनमटेडलाई रेल्िेसँग सम्बजन्त्धि मालसामान आपूनिथ गर्दाथ नेपाल आयल ननगमलाई 
एल.पी. ग्यासँ ढजिानी भाडाको िेक्का िा करारअन्त्िगथि गैरबानसन्त्र्दालाई भ जक्तानी गर्दाथ ५ प्रनिशिका र्दरले 
कर कट्टी गनजथपने उल्लेख छ । सम्बजन्त्धि विभागको पररपर िर्ा िेक्का सम्झौिासमेिको आधारमा िूला 
करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका एक कपोरेसनले आय िषथ २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा 
गरेको भन्त्सार आयाि िययाङ्क विश्लषेण गर्दाथ रु.४६ अबथ ४ करोड ४८ लाख ४७ हजार बराबरको सामान 
अन्त्िराथविय िोलपर िर्ा अन्त्य खररर्दबाट आयाि गरेको रे्दजखन्त्छ । आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा 
८९(३) मा भएको व्यिस्र्ाबमोजजम ५ प्रनिशि अनग्रम कर रु.२ अबथ ३० करोड २२ लाख ४२ हजार 
असजल भएको छैन । िसर्थ आयकर ऐनको व्यिस्र्ाबमोजजम छाननबन गरी धयाजसवहि असजल हजनजपर्दथछ । 

85. नोक्सानी समायोजन - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २० मा कज नै व्यजक्तले कज नै आय िषथमा व्यिसाय िा 
लगानीबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनका लानग सो व्यजक्तले कज नै व्यिसायबाट व्यहोनजथ परेको विगि 
७ (साि) िषथको कट्टी हजन नपाएको नोक्सानी मार खचथ कट्टीको रुपमा र्दाबी गनथ पाउने व्यिस्र्ा छ । 
आन्त्िररक राजस्ि  कायाथलय, टंगालअन्त्िगथिका एक मचेन्त्ट कम्पनी विगि िषथरे्दजख नै नोक्सानीमा रहेको 
र २०७४।७५ सम्मको नोक्सानी रु.८ करोड ८४ लाख ५८ हजार रे्दखाएको छ । सो करर्दािाको 
विगि ७ िषथभन्त्र्दा अजघरे्दजखकै नोक्सानी जजम्मेिारी सारै्द ल्याएको छ । िसर्थ ७ िषथभन्त्र्दा पवहले 
२०६८।६९ को नोक्सानी रु.९ करोड ६ लाख ९१ हजार घटाई बाकँी नोक्सानी कट्टी गनथ पाउनेमा 
पूरै कट्टी गरेकोले रु.९ करोड ६ लाख ९१ हजार नपाउने नोक्सानी कट्टी समायोजन गरी कर ननधाथरण 
गनजथपर्दथछ ।  

86. नसनलण्डरको ह्रास - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १९(१) अनजसार कज नै व्यजक्तले व्यिसायबाट भएको 
आय गणना गर्दाथ सो िषथमा आफ्नो स्िानम्िमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पजत्तको अनजसूची २ 
बमोजजम ह्रास खचथ कट्टी गनजथपने उल्लेख छ । आन्त्िररक राजस्ि विभागले सम्माननि सिोच्च अर्दालिबाट 
२०६३।९।२८ मा भएको फैसला बमोजजम संशोनधि कर ननधाथरण गर्दाथ ग्याँस नसनलण्डरलाई उद्योगको 
पूजँीगि  सम्पजत्त मानी ह्रास खचथ दर्दन र नसनलण्डर नडपोजजटमा रहेको अिस्र्ामा उद्योगको जस्र्र सम्पजत्त 
हजने सारै् कायाथलयबाट धरौटी रकम र धरौटीमा रहेको नसनलण्डर संख्या नभडान गर्दाथ संख्या फरक पनथ 
गएमा न्त्यून भएको नसनलण्डर संख्याको बजार मूल्य कायम गरी मूल्य अनभिवृिकर ननधाथरण गने र फरक 
परेका नसनलण्डरलाई नबक्री मानी आयमा समािेश गनजथपने नमनि २०६४।६।१५ मा ननणथय गरेको छ । 

ग्यासँ उ्पार्दन िर्ा वििरणको कारोबार गने मध्यमस्िरीय करर्दािा कायाथलयका २७ 
करर्दािाहरुले ग्याँस नबक्री गर्दाथ ग्राहकबाट नसनलण्डरबापिको रकम धरौटी नलने र नसनलण्डरलाई 
ह्रासयोग्य सम्पजत्तमा रे्दखाई ह्रास खचथ र ममथि सम्भार खचथ कट्टी नलने गरेको छ । धरौटी बापि 
ग्राहकबाट २०७५।७६ सम्म प्राप्त रु.९ अबथ ८४ करोड ६७ लाख ९८ हजार करर्दािाले व्यिसायमा 
प्रयोग गरी रहेकोमा सो रकमको धयाज ग्राहकलाई नदर्दने, प्रायः ग्राहकबाट नसनलण्डर वफिाथ नमाग्ने हजँर्दा 
धरौटी रकम वफिाथ दर्दन नपने जस्र्नि रे्दजखन्त्छ । पजराना नसनलण्डरहरुको गजणस्िर जाँच िर्ा गजणस्िरयजक्त 
नरे्दजखएका नसनलण्डरहरु प्रयोगबाट हटाएर अपलेखन गने गरेको समेि छैन । यसरी असीनमि अिनधसम्म 
नसनलण्डरहरु सबै प्रयोगमा रवहरहेने अिस्र्ा रहरै्दन । सारै् परज भएर पनन अपलेखन नगर्दाथ िी पर ज गरेका 
नसनलण्डर संख्या बराबरले न्त्यून हजने भए िापनन विभागको पररपरानजसार सो न्त्यून संख्या नभडान गरी 
करननधाथरण गरेको छैन । ग्याँस नसनलण्डरको धरौटी सम्बन्त्धमा महालेखापरीक्षकको ५३ औ ँ िावषथक 
प्रनििेर्दन, २०७२ मा समेि व्यहोरा उल्लेख भई उक्त सम्बन्त्धमा सािथजननक लेखा सनमनिले ६ मवहनानभर 
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छाननबन गरी सनमनिमा प्रनििेर्दन पेस गनथ ननरे्दशन दर्दएकोमा छाननबन गरेको जस्र्नि रे्दजखएन । आिनधक 
रुपमा ग्यासँ नसनलण्डरको गजणस्िर जाँच नगरेको, नसनलण्डर अपलेखन गने नगरेको र धरौटी रकम िवृि 
हजँरै्द गएको छ । यसैले विभागको पररपर िर्ा सािथजननक लेखासनमनिको ननणथयको आधारमा धरौटी रकम 
र सोसँग सम्बजन्त्धि नसनलण्डर संख्या नभडान गरी न्त्यून हजन आउने यस्िा नसनलण्डरहरु बापिको बजारमूल्य 
कायम गरेर  कर र्दावय्िमा परेको असर यवकन गनथ  छाननबन हजनजपर्दथछ ।  

87. कारोबारमा आधाररि कर (डे.२) - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १०(२) बमोजजम इँट्टा 
उ्पार्दन, मदर्दरा नडविव्यजटर, िाइन सप, सफ्टिेयर, टे«वकङ्ग,  र ् याजफ्टङ्ग, अल्ट्रालाइट, टयाराग्लाइनडङ्ग, पयथटक, 
सिारी, क्रसर, बालजिा खानी, स्लेट र ढजङ्गा उद्योगसम्बन्त्धी व्यिसाय सञ्चालन गने व्यजक्तलाई सारै् 
महानगरपानलका, उपमहानगरपानलका, नगरपानलका िा विभागले िोकेको क्षेरनभर हाडथिेयर, सेननटरी, 
फननथचर, वफक्सचर, फननथनसङ्ग, अटोमोबाइल्सलगायिका कारोबार गने व्यिसाय अननिायथ मूल्य अनभिवृि 
करमा र्दिाथ गराउनजपने व्यिस्र्ा छ । 

आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, धरान, धनगढीसमेि चार कायाथलयअन्त्िगथिका ५२ करर्दािाले 
२०७५।७६ मा कारोबारमा आधाररि कर (डे २) वििरण बजझाउने करर्दािाको आय वििरण परीक्षण 
गर्दाथ मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १० बमोजजम िी करर्दािाले रे्दखाएको कज ल कारोबार 
रु.२२ करोड ८३ लाख ६८ हजारको कारोबार रहेको र अननिायथ मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ हजन जपने 
रे्दजखन्त्छ । उपयजथक्तअनजसार िी करर्दािाहरु अननिायथ रुपमा मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भई मूल्य अनभिवृि 
कर वििरण र कर र्दाजखला गनजथपनेमा हालसम्म र्दिाथ नभएको र आन्त्िररक राजस्ि कायाथलयले यसिफथ  
अनजगमन गरी र्दिाथ अननिायथ गराउन सकेको पाइएन । िसर्थ िी करर्दािालाई अननिायथ मूल्य अनभिवृि 
करमा र्दिाथ गराई छाननबनको र्दायरामा ल्याई मूल्य अनभिवृि कर रु.२ करोड ९६ लाख ८८ हजार 
ननधाथरण गनजथपर्दथछ । 

88. र्दिाथ बेगरको कारोबार - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा २०(१)(छ) मा र्दिाथ हजन जपने र्दावय्ि 
भएको व्यजक्तले र्दिाथ नगरी कारोबार गरेमा कर अनधकृिले कर ननधाथरण गनथसक्ने व्यिस्र्ा छ । मूल्य 
अनभिवृि कर ननरे्दजशका ९.२.७ मा यसरी र्दिाथ हजन जपने र्दावय्ि भएका व्यजक्तले र्दिाथ नगरी कारोबार 
गरेको पाइएमा कर अनधकृिले कर ननधाथरण गर्दाथ सो व्यजक्तको कज ल नबक्रीलाई मूल्य अनभिवृि 
करसवहिको नबक्री मान्नजपने, सो नबक्रीलाई ११३ ले भाग गरी आउने नभन्नलाई १०० ले गजणन गर्दाथ हजन 
आउने रकमलाई कर बाहेकको नबक्री मानी सोको १३ प्रनिशिका र्दरले हजने रकम कर ननधाथरण गनजथपने 
र यसका अनिररक्त ्यस्िा व्यजक्तलाई मूल्य अनभिवृि कर प्रयोजनको लानग र्दिाथ गनथ आरे्दशसमेि दर्दनजपने 
उल्लेख छ ।  

आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, पजिलीसडकअन्त्िगथि एक टे्रवकङ्ग एजेन्त्ट एसोनसएसनले नेपाल पयथटन 
बोडथसँग सम्झौिा गरी उक्त बोडथबाट वटम्स काडथ खररर्द गरेर नबक्री गने गरेको रे्दजखन्त्छ । यस्िो काडथको 
कारोबारमा मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने हजँर्दा नेपाल पयथटन बोडथले सो कर सङ्कलन गरी सरकारलाई बजझाउँरै्द 
आएको रे्दजखन्त्छ । यो टे्रवकङ एजेण्ट मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ नभई मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने सामान 
मूल्य अनभिवृि कर ननलई २०७२।७३ रे्दजख २०७४।७५ सम्म िीन आनर्थक िषथ कारोबार गरी गरेको 
कज ल नबक्री रु.४६ करोड ८३ लाख १४ हजारमा मूल्य अनभिवृि कर बापि रु.५ करोड ३८ लाख ७७ 
हजार नेपाल सरकारलाई निनजथपने रे्दजखएकोले ऐनअनजसार धयाज र र्प र्दस्िजरसमेि कर ननधाथरण गनजथपर्दथछ । 

89. ननमाथणाधीन सम्पजत्त - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा ८(३) अनजसार रु ५० लाख भन्त्र्दा 
बढीको संरचना ननमाथण कायथ मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भएका करर्दािाबाट गराउनजपने, सो नगरेमा सो 
मूल्य अनभिवृि कर सम्पजत्तको स्िानम्िकिाथबाट असजल गनथपने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय 
बानेश्वर, भरिपजर, भैरहिा, विराटनगर, महाराजगन्त्ज, टंगालसमेि १७ कायाथलयअन्त्िगथिका ५१ करर्दािासँग 
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यस िषथसम्म रु.२ अबथ १८ करोड २४ लाख ३२ हजारका ननमाथणाधीन संरचना रहेको वित्तीय 
वििरणबाट रे्दजखन्त्छ । उक्त ननमाथण कायथ मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भएका ननमाथण व्यिसायीबाट गराएको 
रे्दजखएन । िसर्थ उक्त रकममा १३ प्रनिशिले हजने मूल्य अनभिवृि कर रु.२८ करोड ३७ लाख १६ 
हजार र सोमा ननयमानजसार लाग्ने जररिाना र धयाजसमेि असजली गनजथपर्दथछ ।  

90. टे्रक्टरको मूल्य अनभिवृि कर - आनर्थक ऐन, २०७४ मा मूल्य कर अनभिवृि करसम्बन्त्धी संशोधन ज्येष्ठ 
१५ बाट लागू हजने व्यिस्र्ा छ । उक्त ऐनको अनजसूची १ को समूह ४ मा टे्रक्टरहरुलाई विगि 
िषथहरुमा मूल्य अनभिवृि कर छजट दरँ्दरै्द आएकोमा २०७४।७५ रे्दजख मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने व्यिस्र्ा 
गरेको छ । टे्रक्टरको कारोबार गने ३ कायाथलयअन्त्िगथिका ७ करर्दािाले वकस्िाबन्त्र्दीमा टे्रक्टर नबक्री 
गने गरेका छन ्। अजघल्ला िषथहरुमा ग्राहकबाट प्राप्त वकस्िा पेश्की जनाई पूरा मूल्य प्राप्त भएपनछ मार 
नबक्री लेखाङ्कन गने गरेकोमा आनर्थक ऐन, २०७४ जारी भएपनछ िािण १ रे्दजख मूल्य अनभिवृि कर 
सङ्कलन गनजथपनेमा मूल्य अनभिवृि कर सङ्कलन नगने मनसायले ग्राहकबाट पूरा मूल्य रकम प्राप्त नभएका 
टे्रक्टरको समेि नबक्री लेखाङ्कन गरेकोले आषाढ मवहनाको नबक्री अस्िभाविक रुपमा बढी छ । मूल्य 
अनभिवृि करसम्बन्त्धी उक्त र्दफा ६ िजरुन्त्ि लागू नगर्दाथ, २०७४ िािणरे्दजख टे्रक्टरमा मूल्य अनभिवृि कर 
लाग्ने कज रा अनग्रम जानकारी भई करर्दािाले विगिका आफ्ना लेखाङ्कनका िररका पररििथन गरेको रे्दजखन्त्छ । 
मूल्य अनभिवृि कर सङ्कलन नगने मनसायले टे«क्टर नबक्री लेखाङ्कन गर्दाथ मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ 
र्दफा २२ क(१)ख बमोजजम करको र्दावय्ि कम गने बर्दननयिले कज नै कायथ गरेमा कर ननधाथरण गनजथपने 
उल्लेख हजँर्दा ननम्नानजसार मूल्य अनभिवृिकर रु.२० करोड ९९ लाख कर ननधाथरण गरी असजल गनजथपर्दथछ । 

                                                                          (रु. हजारमा)  

कायाथलय करर्दािा 
२०७३।७४ मा 

नबक्री रु. 

२०७३।७४ 
को आषाढ मा 
नबक्री रु. 

बाँकी ११ मवहनामा 
नबक्री रु. 

मानसक औसि 
नबक्री रु. 

औसि भन्त्र्दा 
बढी नबक्री 
रे्दखाएको रु. 

औसि भन्त्र्दा बढी 
नबक्री रे्दखाएर मज अ 
कर सङ्कलन नगरेको 

रु. 
िूला 
करर्दािा 
कायाथलय 

एक टे्रक्टर सटलायसथ 699556 103289 596267 54206 49083 6381 
एक इजन्त्जननयररंग एण्ड 
सेल्स नल. 

2528098 679821 1848277 168025 511796 66533 

आन्त्िररक 
राजस्ि 
कायाथलय, 
िीरगन्त्ज 

एक टे्रक्टर कम्पनी  228294 334397 281345 566737 295392 28401 
एक एग्रो इन्त्टरप्राइजेज 511587 0 0 164401 347186 45134 
एक अटो टे्रनडङ्ग प्रा.नल. 516387 264098 252289 22935 241163 31351 

मध्यमस्िरीय 
करर्दािा 
कायाथलय 

एक इन्त्टरनेशनल फमथ २६३०६१ जेि र आषाढ र्दजिै मवहनाको गरी नबक्री अस्िभाविक 
बढी रे्दजखएकोले औसि ननकाल्र्दा २०७२।७३ र 
२०७३।७४ गरी र्दजई आनर्थक िषथलाई आधार 
नलइएको छ ।  

७५३८३ ९७०० 

एक अटोमोबाइल्स 
कम्पनी 

५८५२२७ १७२६०५ २२४३९ 

 जम्मा ५३३२२१० 1381605 2978178 976304 १६९२६०८ २०९९३९ 

आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २२ (५) मा लेखाङ्कन गने िररकामा पररििथन गनजथ पर्दाथ 
आन्त्िररक राजस्ि विभागको स्िीकृनि चावहने उल्लेख छ । यसरी विभागको स्िीकृनि बेगर लेखाङ्कनका 
िररका पररििथन गररएकोले यसबाट करर्दावय्िमा पने असरसमेि यवकन गरी ऐनबमोजजम शजल्क 
धयाजसवहि आयकर ननधाथरण हजनजपर्दथछ ।  

91. डेनबट रकम र्दाजखला - ररयल स्टेटसम्बन्त्धी कारोबार गने आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बानेश्वर अन्त्िगथिका 
एक कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९६ बमोजजम २०७३।७४ मा रु.३० लाख ६४ हजार 
करयोग्य आय रहेको आय वििरण पेस गरेकोमा २०७४।७५ को आय वििरण सार् कज नै पनन वित्तीय 
वििरणहरु अपलोड गरेको छैन । करर्दािाले २०७४।७५ को अन्त्िमा मूल्य अनभिवृि कर डेनबट रु.४ 
करोड ७८ हजार रहेकोमा रु.४० हजार राजस्ि र्दाजखला गरी रु.४ करोड ३८ हजार राजस्ि र्दाजखला 
गनथ बाकँी रहेको रे्दजखन्त्छ । िसर्थ कारोबारको यर्ार्थिा छाननबन गरी २०७४।७५ को आयकर 
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ननधाथरण गनजथपने िर्ा मूल्य अनभिवृि कर रु.४ करोड ३८ हजारमा धयाज िर्ा जररिानासमेि असजल 
गनजथपर्दथछ ।  

92. र्दिाथ स्र्गनको कर : मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १७ (४) अनजसार कर कट्टी सजविधा 
प्रर्दान गररएका िस्िजको िोवकएको उपयोनगिा अिनध समाप्त हजनज अगािै कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हजन 
छाडेमा िोवकएबमोजजमको िस्िज ि्काल बजार मूल्यमा नबक्री भएको मानी कर ननधाथरण गररने व्यिस्र्ा 
छ भने ननयमािली २०५३ को ननयम ४० मा कर लाग्ने र कर छजट र्दजिै प्रयोजनमा प्रयोग हजने सामग्रीमा 
कट्टी नलएको कर छजट्याउन नसवकने भएमा समानजपानिक वहसाबले कट्टी गनजथपने व्यहोरा उल्लेख छ । 
समानजपानिक कर कट्टी गने प्रयोजनको लानग मूल्य अनभिवृि कर ननरे्दजशका, २०७३ को बजरँ्दा ७.३ मा 
विगिमा नलएको कर कट्टीको समेि समानजपानिक वहसाब गरी कर कट्टी पाउने र नपाउने वहसाब गनजथपने 
उल्लेख छ । आन्त्िररक राजस्ि विभागले समेि मौज्र्दािमा रहेको करयोग्य िस्िजको ि्काल बजार 
मूल्यमा नबक्री भएको मानी कर असजल गने गरी २०७५।९।१५ मा पररपर गरेको छ । यस 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

92.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, महाराजगन्त्जको कायथक्षेरमा पने एक मेनडकल इजन्त्स्टच्यजटले सामान्त्य सजजथकल 
सामग्रीको नबक्री कर योग्य रे्दखाई अस्पिाल सेिाको आयलाई कर छजटमा रे्दखाउने गरेको छ । ननज 
करर्दािाले गने प्रमजख कारोबारमा मूल्य अनभिवृि कर नलाग्ने र मूल्य अनभिवृि कर कट्टी नलएको रकम 
करर्दािाले डेनबट समायोजन गरी राजस्ि र्दाजखला गरेको रे्दजखँरै्दन । विगिमा स्िास्यय सेिामा मूल्य 
अनभिवृि कर लाग्ने अिस्र्ामा नननमथि संरचना हाल मूल्य अनभिवृि कर नलाग्ने प्रयोजनमा प्रयोग भएको 
रे्दजखँर्दा २०७५ असारमा ह्रास खचथ कट्टा गरेपनछको सम्पजत्तको मूल्यलाई नै बजार मूल्य कायम गरी सोही 
आधारमा आउने रकम रु.७ करोड ८२ लाख ३१ हजारमा मूल्य अनभिवृि कर रु.१ करोड १ लाख 
७० हजार र र्प र्दस्िजर िर्ा जररिाना र धयाजसमेि वहसाब गरी कर ननधाथरण एिं असजल गनजथपर्दथछ । 

92.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, नरपजरेश्वरका एक स्िास्यय सेिा प्रर्दायक करर्दािाले पवहले अस्पिाल 
स्र्ापनाको समयमा भिन र उपकरण र्प गर्दाथ कर कट्टी नलएकोमा आनर्थक ऐन, २०७५ मा स्िास्यय 
सेिामा मूल्य अनभिवृि कर नलाग्ने व्यिस्र्ा गरेको छ । यसैले अस्पिालले २०७५ िािणरे्दजख मूल्य 
अनभिवृि कर वििरण पेस गरेको पनन छैन । िर २०७५ आषाढमा मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट रु.४ 
करोड ३४ लाख ७५ हजार बाँकी रहेको रे्दजखन्त्छ । यसैले छाननबन गरी उक्त के्रनडट अमान्त्य गनथ कर 
ननधाथरण हजनजपर्दथछ ।  

93. मूल्य अनभिवृि कर नउिाएको - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा ७(३) अनजसार करयोग्य 
कारोबार गने व्यजक्तले र्दिाथ भई रीिपूिथक कर बीजक जारी गरी कर सङ्कलन गनजथपर्दथछ । आन्त्िररक 
राजस्ि कायाथलय टंगालका २ टे्रवकङ व्यिसायीले टजसथ र टे्रवकङ टयाकेज नबक्रीबाट रु.३२ करोड ६६ 
लाख ६५ हजारको आम्र्दानी सबै कर छजटको नबक्रीमा समािेश गरेको छ । टजसथ र टे्रवकङ्ग टयाकेजमा 
मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने भएकोले र्दिाथ भई मूल्य अनभिवृि कर सङ्कलन गनजथपनेमा गरेको नरे्दजखँर्दा 
छाननबन गरी छजट भएको मूल्य अनभिवृि कर रु.४ करोड २४ लाख ६६ हजार शजल्क र धयाज समेि  
असजल गनजथपर्दथछ । 

94. समानजपानिक कट्टी - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १७(३) मा कज नै मवहनामा कारोबार 
भएको िस्िज िा सेिा पूणथ अंश कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग नभएमा उक्त िस्िज िा सेिामा पवहला निरेको 
कर कट्टी सो िस्िज िा सेिाको कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको अंशमा मार िोवकए बमोजजम प्रर्दान 
गररने व्यिस्र्ा छ । कर लाग्ने र कर छजट भएको र्दजिै प्रकारको िस्िज िा सेिाको कारोबार गने 
करर्दािाले उपननयम ३ बमोजजम कर लाग्ने िस्िज िा सेिाको नबक्रीसँग सम्बजन्त्धि खररर्द िा आयाि 
भएको िस्िजको प्र्यक्ष सम्बन्त्ध स्र्ावपि गनथ नसकेमा ्यस्िो करर्दािाले नबक्री भएको मूल्यमध्ये कर 
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लाग्ने कारोबारको मूल्यको समानजपानिक वहसाबबाट खररर्द िा आयािमा निरेको कर कट्टी गनथ सक्ने 
व्यिस्र्ा छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोराहरु ननम्नानजसार छन:् 

94.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, विराटनगरका एक एग्रो प्रोडक्ट इण्डविजले २०७४।७५ मा कर लाग्ने र 
नलाग्ने र्दजिै खररर्द नबक्री गरेकोमा समानजपानिक रुपमा बढी कर कट्टी गरेको रु.२९ लाख ७८ हजार 
असजल गरी सोमा लाग्ने धयाज र जररिानासमेि छाननबन गरी असजल गनजथपर्दथछ ।  

94.2 मध्यमस्िरीय करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका टे्रवकङ्ग र रेजफ्टङ्गसम्बन्त्धी कायथ गने एक करर्दािाले 
२०७२।७३ रे्दजख २०७५।७६ सम्म कर लाग्ने र नलाग्ने र्दजिै कारोबार गरेकोले समानजपानिक कर 
कट्टी गनजथपनेमा खररर्द नबक्रीको वििरणअनजसार घटी समानजपानिक कर समायोजन गरेको रु.९८ लाख ३ 
हजार डेनबट समायोजन गनथ कर ननधाथरण गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

95. के्रनडट अमान्त्य : मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ बमोजजम करर्दािाले नबक्रीमा सङ्कलन गरेको करभन्त्र्दा 
खररर्दमा निरेको कर बढी भएमा करर्दािाले के्रनडट सजविधा पाउने व्यिस्र्ा छ ।यसरी के्रनडट सजविधा 
नलएका करर्दािाको कारोबार परीक्षण गर्दाथ रे्दहायबमोजजम करर्दािाले नपाउने के्रनडट सजविधा नलएको 
रे्दजखएकोले सो सजविधा अमान्त्य गनजथपने रे्दजखएको छ: 

95.1 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बानेश्वरअन्त्िगथिका एक टेनलकम प्रा.नल.ले मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ 
को र्दफा १८ बमोजजम पेस गरेको वििरण (ररटनथ नडटेल) अनजसार करर्दािा १३५ मवहनारे्दजख मूल्य 
अनभिवृि कर रु.२३ करोड ५२ लाख ९६ हजार के्रनडटमा रहेको रे्दजखन्त्छ । करर्दािाको कज नै ननयाथि 
कारोबार रे्दजखँरै्दन । स्र्ापनाकालरे्दजख हालसम्म रु.१ अबथ ३८ लाख नबक्री रे्दजखन्त्छ । िर रु.३ अबथ 
६९ लाखको खररर्द रहेको छ । हालसम्म २ पटक रु.९ करोड ६८ लाख मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ 
नलएको छ । करर्दािाले सम्पजत्त नसजथना गरेको िर उपयोगबाट आय आजथन गरेको नरे्दजखँर्दा ्यस्िो 
सम्पजत्तको मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट सम्बन्त्धमा छाननबन गरी मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट अमान्त्य 
गनजथपर्दथछ  । 

95.2 आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बानेश्वरअन्त्िगथिका एक संयजक्त उपक्रमले २०७४।७५ मा आयकर ऐन, 
२०५८ को र्दफा ९६ बमोजजम पेस गरेको आय वििरणअनजसार २०७३।७४ मा नोक्सानी रु.४ करोड 
२४ लाख ९७ हजार उल्लेख छ । मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा  १८ बमोजजम पेस 
गरेको वििरणअनजसार २०७४।७५ को मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट रु.१ करोड २ लाख ४५ हजार 
रहेको रे्दजखन्त्छ । जस्र्र सम्पजत्त र अन्त्य मूल्य अनभिवृि कर योग्य खररर्द कम भएको अिस्र्ामा िूलो 
रकम मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट बाकँी राखी आय वििरण पेस गरेको र व्यिसायले घाटा रे्दखाई कर 
ननिरेको सम्बन्त्धमा एिं मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट रकमको िास्िविकिा सम्बन्त्धमा छाननबन गरी रु.१ 
करोड २ लाख ४५ हजार के्रनडट अमान्त्य गनजथपर्दथछ  ।  

95.3 आयकर र मूल्य अनभिवृि करमा २०६८ मा र्दिाथ भएको आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, बत्तीसपजिलीका 
एक नडविलरीले गि विगि िषथरे्दजख नै आम्र्दानी नरे्दखाई खचथ मार रे्दखाएकोले २०७४।७५ को 
नोक्सानी रु.१ करोड ७४ लाख २८ हजार रहेको छ । सारै् मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट रु.१ करोड ६ 
लाख ५२ हजार पजगेको छ । सामग्री मौज्र्दाि बाकँी रे्दजखँरै्दन । गि विगि िषथरे्दजख नै न्त्यूनिम खररर्द 
रे्दखाएर नबक्री भने नरे्दखाएको यस करर्दािाको करयोग्य आय यवकन िर्ा मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट 
रु.१ करोड ६ लाख ५२ हजार अमान्त्य गनथ छाननबन एिं कर ननधाथरण गनजथपर्दथछ ।  

95.4 मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १७(३)मा कर लाग्ने र कर नलाग्ने िस्िजमा प्रयोग भएको 
िस्िजको कर समानजपाननक रुपमा कर लाग्ने िस्िजको हर्दसम्म मार कट्टी गनथपने उल्लेख छ । आन्त्िररक 
राजस्ि कायाथलय, महाराजगन्त्जअन्त्िगथिका व्यािसावयक कम्टलेक्स ननमाथण र पाँचिारे होटेल स्र्ापना गने 
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उदे्दश्य रहेको एक करर्दािाको २०७४।७५ सम्ममा मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट रु.१५ करोड १७ लाख 
६८ हजार रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले गने कारोबारमध्ये कम्टलेक्स ननमाथण सञ्चालनमा मूल्य अनभिवृि कर 
लाग्रै्दन । होटेल िर्ा रेिज राँ कारोबारमा मार मूल्य अनभिवृि कर लाग्नेमा हाल उक्त कम्टलेक्सनभर 
िान्त्डेड पसलहरु खजलेको, नसनेमा हल सञ्चालनमा रहेको र होटेल ियार भै नसकेको अिस्र्ामा छ । 
कम्टलेक्स ननमाथण गरी भाडामा लगाउने र पसल, रेिज ँरा, नसनेमाहल सञ्चालन गनथ दर्दएमा मूल्य अनभिवृि 
कर लाग्रै्दन । िसर्थ ननमाथणसँग सम्बजन्त्धि खररर्दमा निरेको सबै मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट पाउने 
अिस्र्ा रे्दजखँरै्दन । के्रनडट नपाउने मूल्य अनभिवृि कर रकम समानजपानिक रुपमा समायोजन गरेको पनन 
छैन । यसैले होटेल व्यिसायसँग मार सम्बजन्त्धि रे्दजखने बाहेकका अन्त्य ननमाथण िर्ा खररर्दसँग सम्बजन्त्धि 
मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट छाननबन गरी रु.१५ करोड १७ लाख ६८ हजार अमान्त्य गनजथपर्दथछ । 

95.5 मूल्य अनभिवृि कर ऐन २०५२ को र्दफा ११(१)(ङ) अनजसार लगािार १२ मवहनासम्म शून्त्य वििरण 
दर्दने िा वििरण नै नदर्दई बसेका करर्दािा भएमा र्दिाथ खारेज गनजथपने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि 
कायाथलय, लनलिपजर १ का एक करर्दािाले २०७४।७५ पश्चाि ्हालसम्म मूल्य अनभिवृि कर वििरण 
पेस नगरेको र आयकरिफथ  २०७२।७३ मा रु.७ करोड २६ लाख ८५ हजार नोक्सानीको आय 
वििरण पेस गरी ्यसपनछ आय वििरण पेस नगरेकोले छाननबन गरी उक्त नोक्सानी अमान्त्य गनजथपर्दथछ । 
सारै् मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट रहेको रु.११ करोड ९ लाख ५० हजार अमान्त्य गनजथपर्दथछ ।  

96. कर छजटको कारोबार - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची–१ मा सामाजजक सेिा पररचालन गने 
कायथलाई कर छजट हजने िस्िज िर्ा सेिाअन्त्िगथि सूचीकृि गरेको छैन । मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने िस्िज 
िर्ा सेिाको सन्त्र्दभथमा करर्दािाले सम्झौिा गरेका संस्र्ाहरुको परमा मूल्य अनभिवृि कर बाहेकको 
भ जक्तानी दर्दएको उल्लेख भए पनन उक्त सेिा र सामाजजक पररचालन कायथक्रमको लानग भ जक्तानी भएको 
रकमलाई मूल्य अनभिवृि करसवहिको रकम मानी मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ अनजसार करर्दािाले 
स्ियम ् ननधाथरण गरी वििरण पेस गनजथपने हजन्त्छ भनी आन्त्िररक राजस्ि विभागको २०७३।५।१९ को 
पररपरमा उल्लेख गररएको छ । करर्दािाले एउटा टयाकेजको रुपमा सेिाको कायथ गने गरी प्राप्त गरेको 
सेिाको सम्पूणथ रकममा मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने हजन्त्छ । आयकर छजट पाउने संस्र्ाले समेि मूल्य 
अनभिवृि कर लाग्ने कारोबार गरेमा कर लाग्ने रे्दजखन्त्छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय महेन्त्रनगर, 
धनगढी, सजखेि, भरपजर र धरान अन्त्िगथिका ९ करर्दािाको रु.२९ करोड ७९ लाख कारोबारमा रु.३ 
करोड ८8 लाख मूल्य अनभिवृि कर र्दाजखला गरेको नरे्दजखएकाले छाननबन गरी असजल गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

97. मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ - आनर्थक ऐन, २०७३ अनजसार मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा 
५(३) सँग सम्बजन्त्धि अनजसूची १ को बजरँ्दा १४ मा स्िरे्दशी उद्योगले आफ्नो उ्पार्दनको िोरीको िेल र 
अन्त्य प्रशोनधि खानेिेल मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भएका करर्दािाहरूलाई आफ्नो उ्पार्दन नबक्री गर्दाथ 
उिाएको मूल्य अनभिवृि करमा चालीस प्रनिशि मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ दर्दइने र यस्िो िेल अन्त्य 
उद्योगलाई िा िूलो पररमाणमा अन्त्य व्यजक्तलाई नबक्री गरेमा यस्िो सजविधा प्रर्दान नगररने व्यिस्र्ा गरेको 
छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, नसमराका एक करर्दािाले आफ्नो सम्पूणथ उ्पार्दन भटमासको िेल 
मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ नरहेका सम्बि कम्पनीलाई िूलो पररमाणमा नबक्री गरेको छ । ऐनको 
उपयजथक्त व्यिस्र्ाअनजसार मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ नरहेका उद्योगलाई िेल नबक्री गरेको अिस्र्ामा मूल्य 
अनभिवृि कर वफिाथ दर्दन ननमल्ने हजँर्दा करर्दािालाई वफिाथ दर्दएको मूल्य अनभिवृि कर २०७३।७४ मा 
रु.१८ लाख ८७ हजार िर्ा २०७४।७५ मा रु.१९ लाख ९३ हजारसमेि रु.३८ लाख ८० हजार 
ऐनअनजसार र्पर्दस्िजर, जररिाना र धयाजसमेि ननधाथरण गरी असजल गनजथपर्दथछ । 

98. िोरीको िेलमा कर वफिाथ - मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ दर्दने प्रािधान अनजरुप िेल नबक्रीमा सङ्कलन गरेको 
५० प्रनिशि मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ दर्दने व्यिस्र्ा मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची १ मा 
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व्यिस्र्ा भएकोमा आनर्थक ऐन, २०७५ ले िोरीको िेल उ्पार्दन िर्ा नबक्रीमा दरं्दरै्द आएको वफिाथ खारेज 
गरेको रे्दजखन्त्छ । िूला करर्दािा कायाथलय र मध्यमस्िररय करर्दािा कायाथलयमा र्दिाथ भएका क्रमश र्दजई 
र एक िेल उद्योगले हालसम्म पनन मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट समायोजन गरी र्दाबी गरररहेको रे्दजखन्त्छ । 
उक्त के्रनडट िी करर्दािाले पनछल्ला िषथमा सङ्कलन गरेको रकमबाट डेनबट समायोजन गरी वफिाथ प्राप्त 
गर्दथछन ्। िसर्थ प्रोर्दभािी लेखा प्रणालीअन्त्िगथि यस्िो समायोजजि के्रनडट रकम रु.१३ करोड ७१ लाख 
१८ हजार करर्दािाको २०७४।७५ मा आय गणना गनजथपनेमा आम्र्दानी नबाधेँकोले आयकर ऐन, 
२०५८ को र्दफा ७(२) बमोजजम मजनाफा र लाभमा समािेश गरी करयोग्य आय कायम गरी सोही 
ऐनको अनजसूची १ बमोजजम हजन आउने कर रकम रु. ३ करोड ९९ लाख ९९ हजार शजल्क िर्ा 
धयाजसवहि असजल हजनजपर्दथछ ।यस्िै अन्त्य िेल उ्पार्दक उद्योगहरुले समेि प्रोर्दभािी लेखाको आधारमा 
आम्र्दानी रे्दखाए नरे्दखाएको सम्बन्त्धमा छाननबन हजनजपर्दथछ । 

99. मोबाइलमा मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ -  मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा २४(३) िर्ा मूल्य 
अनभिवृि कर ननयमािली, २०५३ को ननयम ३९(४)अनजसार लगािार ६ मवहना के्रनडटको आधारमा मूल्य 
अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को अनजसूची १ को समूह ११ को प्रकरण १९ मा भएको व्यिस्र्ाबमोजजम 
सेलजलर मोबाइल फोनसेट उ्पार्दन गने स्िरे्दशी उद्योग िर्ा पैिारीकिाथले सेलजलर मोबाइल फोन सेटको 
कच्चापर्दार्थ िा ियारी सामानमा निरेको कर ्यस्िा सामान मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भएका 
करर्दािाहरुलाई नबक्री गरेको प्रमाण पेस गरेमा विभागले िोकेको प्रवक्रया बमोजजम ४० प्रनिशि वफिाथ 
दर्दइने व्यिस्र्ा आनर्थक ऐन, २०७४ मा व्यिस्र्ा भएकोमा आनर्थक ऐन, २०७५ रे्दजख सेलजलर मोबाइल 
फोन सेटको उ्पार्दन िर्ा नबक्रीमा दरँ्दरै्द आएको वफिाथ खारेज गरेको छ । िूला करर्दािा 
कायाथलयअन्त्िगथिका ३ मोबाइल फोन नबके्रिाहरुले हालसम्म पनन मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट समायोजन 
गरी र्दाबी गरै्द आएको र २०७४।७५ मा रु.११ करोड ८६ लाख ९० हजार र्दाबी गरेको रे्दजखन्त्छ । 
उक्त के्रनडट िी करर्दािाले पनछल्ला िषथमा सङ्कलन गरेको रकमबाट डेनबट समायोजन गरी वफिाथ प्राप्त 
गर्दथछन ्। िसर्थ प्रोर्दभािी लेखा प्रणालीअन्त्िगथि यस्िो रकम करर्दािाको २०७४।७५ मा आय गणना 
गनजथपनेमा नगरेकोले आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७(२) बमोजजम मजनाफा र लाभमा समािेश गरी 
करयोग्य आय कायम गरी सोही ऐनको अनजसूची १ बमोजजम २५ प्रनिशि कर रु.२ करोड ९६ लाख 
७३ हजार िर्ा र्दफा ११९ बमोजजम धयाज र र्दफा १२० बमोजजम शजल्कसमेि असजल हजनजपर्दथछ ।  

यस्िै अन्त्य मोबाइल पैिारीकिाथले समेि प्रोर्दभािी आधारमा आम्र्दानी रे्दखाए नरे्दखाएको छाननबन 
हजनजपर्दथछ । 

100. मूल्य अनभिवृि कर समायोजन - मूल्य अनभिवृि कर, २०५२ को अनजसूची १ मा स्िरे्दशी कपडा उद्योगले 
आफ्नो उ्पार्दन नबक्री गर्दाथ उिाएको मूल्य अनभिवृि करमा ७० प्रनिशि कर वफिाथ दर्दइने 
व्यिस्र्ाअनजसार व्यिसायीले कर वफिाथ र्दाबी गरेका छन ्।यसरी वफिाथ दर्दने कानजनी व्यिस्र्ा आनर्थक ऐन, 
२०७५ ले हटाएको छ । करर्दािाले नबक्रीमा उिाएको कर वफिाथ पाउँर्दा आयमा समािेश गरे िापनन 
वफिाथ नभएको रकमलाई के्रनडट समायोजन गर्दाथ भने आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ७(२) अनजसार 
आयमा समािेश गनजथपनेमा गरेको छैन ।आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, िीरगन्त्जका २२ र मध्यमस्िररय 
करर्दािा कायाथलयका १ गरी २३ कपडा उद्योगीहरूले यसरी मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट समायोजन गरेको 
रु.४९ करोड ३४ लाख ६४ हजारलाई आयमा समािेश गरी ऐनअनजसार आयकर रु.९ करोड ८५ लाख 
९२ हजार शजल्क िर्ा धयाजसमेि असजल गनथ कर ननधाथरण हजनजपर्दथछ। 

101. नपाउने के्रनडट - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा २४ मा मूल्य अनभिवृि कर कट्टी सम्बन्त्धी 
व्यिस्र्ा रहेको छ । जसअनजसार लगािार ६ मवहनासम्म नमलान गरेर बाकँी रहेको के्रनडट रकम एकमजि 
वफिाथ पाउन कर अनधकृिसमक्ष ननिेर्दन दर्दन सक्ने व्यिस्र्ा छ । ्यस्िै र्दफा २५घ. मा ऐनबमोजजम 
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वफिाथ नलनजपने रकम कर अिनध समाप्त भएको नमनिले िीन िषथनभर वफिाथको लानग ननिेर्दन नदर्दएमा वफिाथ 
नहजने व्यिस्र्ा छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

101.1 सेलजलर मोबाइल फोनसेट उ्पार्दन गने स्िरे्दशी उद्योग िर्ा पैिारीकिाथले सेलजलर मोबाइल फोनसेटको 
कच्चापर्दार्थ िा ियारी सामानमा निरेको कर ्यस्िा सामान मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भएका 
करर्दािाहरूलाई नबक्री गरेमा विभागले िोकेको प्रवक्रयाबमोजजम ४० प्रनिशि मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ 
दर्दइने व्यिस्र्ा आनर्थक ऐन, २०७४ ले गरेकोमा २०७५।७६ रे्दजख हटाइएको छ । मध्यमस्िररय 
करर्दािा कायाथलयका एक करर्दािाले कानजनी प्रािधान संशोधन पश्चाि ् पनन २०७५।७६ मा मूल्य 
अनभिवृि कर रु.५० लाख २० हजार के्रनडट समायोजन गरेको छ । यसरी के्रनडट समायोजन गनथ 
नपाउने रकम समायोजन गरी के्रनडट बढाएकोले ्यसिफथ  अमान्त्य गरी कर ननधाथरण गनजथपर्दथछ । 

101.2 मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १७ अनजसार कर लाग्ने िस्िजमा निरेको कर उिाएको करबाट 
कट्टा गरी र्दाजखला गनजथपर्दथछ । र्दफा १७(३) मा कर लाग्ने र कर नलाग्ने िस्िजमा प्रयोग भएको िस्िजको 
कर समानजपाननक रुपमा कर लाग्ने िस्िजको हर्दसम्म मार कट्टी गनजथपने उल्लेख छ । नबजजनेस कम्टलेक्स 
ननमाथण, िासस्र्ान योग्य घर ननमाथण िर्ा नबक्री र अन्त्िराथविय स्िरको होटेल िर्ा रेिज राँ स्र्ापना गनथ 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, महाराजगन्त्जमा र्दिाथ भएको एक करर्दािाको २०७४।७५ मा मूल्य अनभिवृि 
कर के्रनडट रु.११ करोड १६ लाख ६४ हजार रे्दजखन्त्छ । करर्दािाले गने कारोबारमध्ये नबजजनेस 
कम्टलेक्स ननमाथण सञ्चालन र िासस्र्ान योग्य घर ननमाथण िर्ा नबक्री कारोबारमा यस्िो कर लाग्रै्दन । 
करर्दािाको उक्त उजल्लजखि होटेल िर्ा रेिज राँ कारोबारमा मार यस्िो कर लाग्नेमा हाल ननमाथणसँग 
सम्बजन्त्धि खररर्दमा निरेको सबै कर के्रनडट पाउने रे्दजखँरै्दन । के्रनडट नपाउने कर रकम 
समानजपानिकरुपमा समायोजन गरेको पनन छैन । यसैले होटेल िर्ा रेिज राँसँग सम्बजन्त्धि रे्दजखने बाहेकका 
अन्त्य ननमाथण िर्ा खररर्दसँग सम्बजन्त्धि मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट छाननबन गरी अमान्त्य गनजथपने रे्दजखन्त्छ ।  

102. वफिाथ के्रनडट अमान्त्य - मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को अनजसूचीमा स्िरे्दशी कपडा उद्योगले मूल्य 
अनभिवृि करमा र्दिाथ भएका करर्दािालाई नबक्री गरेको अिस्र्ामा उिाएको मूल्य अनभिवृि करको ७० 
प्रनिशि आन्त्िररक राजस्ि विभागले िोकेको प्रवक्रयाबमोजजम वफिाथ पाउने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक 
राजस्ि कायाथलय, िीरगन्त्जअन्त्िगथिको कपडामा छपाइ/वप्रजन्त्टङ्गसम्बन्त्धी काम गने एक करर्दािा 
उ्पार्दनमूलक उद्योग नरहेकोले उक्त करर्दािाको २०७२।७३ र २०७३।७४ को मूल्य अनभिवृि कर 
वफिाथबापि के्रनडट समायोजन गनथ नपाउने भनी बेरुजू औलँ्याइएकोमा कायाथलयले २०७३।७४ को पूणथ 
करपरीक्षण सम्पन्न गरी, उ्पार्दनमूलक उद्योग नरहेको कारण जनाई बेरुजूमा औलँ्याइएको २०७२।७३ 
र २०७३।७४ को मूल्य अनभिवृि कर वफिाथबापिको के्रनडट समायोजन अमान्त्य गरी शजल्क धयाज र 
जररिानासवहि असजल हजन कर ननधाथरण  गरेको छ । यसरी करर्दािाले नपाउने मूल्य अनभिवृि कर वफिाथ 
के्रनडट नलएको सम्बन्त्धमा कायाथलयले विगि िषथको सम्बन्त्धमा समेि छाननबन गरी कर ननधाथरण गनजथपनेमा 
नगरेकोले २०७१।७२ सम्मको मूल्य अनभिवृि कर रु.२ करोड ४२ लाख ३८ हजार  वफिाथबापि 
के्रनडट समायोजन गरेकोमा सो वफिाथ के्रनडट अमान्त्य गनथ छाननबन गरी लाग्ने, शजल्क, धयाज र जररिाना 
रकमसमेि असजल हजनजपर्दथछ ।  

103. फ्लोनमटरको जिी - अन्त्िःशजल्क ननरे्दजशकाको प्रकरण ५.२.१ मा फ्लोनमटरमा नबयर उ्पार्दन गने अनजमनि 
प्राप्त गरेका व्यजक्त िा प्रनिष्ठानले फ्लोनमटर प्रयोग गरी उ्पार्दन गनजथपने व्यिस्र्ा छ । विभागले पेस 
गरेको वििरण अनजसार नबयर उ्पार्दन गने १० उद्योगले फ्लोनमटर जडान गरेकोमा कज नै पनन चालज 
अिस्र्ामा रहेको रे्दजखँरै्दन । भौनिक ननयन्त्रण प्रणालीअनजसार नबयर ननरकाशन हजने भए िापनन उ्पार्दकले 
रे्दखाएको उ्पार्दनलाई नै यर्ार्थ मान्नजपने अिस्र्ा छ । राजस्ि प्रशासनलाई प्रविनधमैरी बनाई च जहािट 
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ननयन्त्रण गनथका लानग नबयर उद्योगमा जडान गररएको फ्लोनमटर सञ्चालनमा ल्याउनज आिश्यक रे्दजखन्त्छ । 
यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

103.1 अन्त्ि:शजल्क ननयमािली, २०५९ को ननयम २३(क) मा नबयर उ्पार्दन गने इजाजिपरिालाले ियारी 
नबयरको अजन्त्िम रुपमा बोिलबन्त्र्दी गर्दाथ फ्लोनमटरले रे्दखाएको पररमाणभन्त्र्दा बोिलबन्त्र्दी भएपनछको बोिल 
काउण्टरले रे्दखाएको पररमाणको मौज्र्दाि कमी र पाश्चराइजेसन, टयाकेजजङ्ग िर्ा गोर्दाम भण्डारण गर्दाथ 
टजटफज ट िा नबनग्रएर बोिलमा प्रयोग हजन नसक्ने अिस्र्ामा नमनाहाको लानग पेस गनजथपने व्यिस्र्ा छ । 
ननयमािलीको व्यिस्र्ाबमोजजम कायाथलयबाट ३० दर्दननभर जाचँ गरी मनानसब रे्दजखएमा नमनाहा दर्दने 
अन्त्यर्ा अन्त्िःशजल्क ननधाथरण गनजथपनेमा कायाथलयले ननधाथररि समयािनधमा जाचँ िर्ा कारबाही टजङ्गो 
लगाएको रे्दजखएन । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, भरिपजरका एक िजअरीले  जिी र्दाबी गरेमध्ये २ 
प्रनिशिले हजने नबयरिफथ  रु.२४ करोड २९ लाख ८१ हजार र साईडरिफथ  रु.३६ लाख २७ हजार जिी 
र्दाबी नमनाहा ननधाथररि समयािनधमा नभएकाले रु.२४ करोड ६६ लाख ८ हजार अन्त्ि:शजल्क र सोमा 
लाग्ने शजल्क र धयाजसमेि छाननबन गनजथपर्दथछ ।  

103.2 अन्त्िःशजल्क ननयमािली, २०५९ को ननयम २३(क) मा नबयर उ्पार्दन गने उद्योगलाई ियारी बोिलबन्त्र्दी 
गर्दाथ फ्लोनमटरले रे्दखाएको पररमाणभन्त्र्दा बोिलबन्त्र्दीपनछ बोिल गणनाबाट रे्दखाएको मौज्र्दाि कमी भएमा 
बढीमा १.५ प्रनिशिसम्म र पाश्चाराइजेसन, टयाकेजजङ िर्ा गोर्दाम भण्डारण गर्दाथ टजटफज ट नबयरको भौनिक 
परीक्षण गर्दाथ बढीमा २ प्रनिशिसम्म नमनाहा दर्दन सक्ने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, 
भरिपजरका उक्त करर्दािाले फ्लोनमटर नबनग्रएको अिस्र्ामा समेि पाश्चाराइजेसन र टयावकङ्गिफथ  २ 
प्रनिशिभन्त्र्दा बढी करर्दािाको नोक्सानी नबयरिफथ  ३.०७८९ प्रनिशि र साइडरिफथ  ३.०३७७ रहेकोले 
ननयमानजसार नमनाहा दर्दन सक्ने सीमा २ प्रनिशिभन्त्र्दा बढीको  नबयर िफथ  रु.१३ करोड १० लाख ८६ 
हजार र साईडरिफथ  रु.१७ लाख २२ हजार जिी र्दाबी अमान्त्य गरी रु.१३ करोड २८ लाख ८ हजार 
अन्त्िःशजल्क र सोमा लाग्ने शजल्क र धयाजसमेि असजल गनजथपर्दथछ ।                                                                                               

104. फलामको कारोबारमा अन्त्िःशजल्क - अन्त्िःशजल्क ऐन, २०५८ को र्दफा ९ मा इजाजिपर ननलई 
अन्त्िःशजल्क लाग्ने िस्िज उ्पार्दन, पैिारी, नबक्री िा सञ्चय गनथ नहजने व्यिस्र्ा रहेको छ । आनर्थक ऐन 
२०७५ ले जेष्ठ १५ रे्दजख लागू हजने गरी फलाम िा इस्पािको संरचनाहरु र संरचनाका अङ्गहरुमा प्रनि 
मेवट्रकटन रु.१ हजार ५०० का र्दरले अन्त्िःशजल्क लाग्ने व्यिस्र्ा रहेको छ । आन्त्िररक राजस्ि 
कायाथलय, जचििनअन्त्िगथिका एक मेटल कम्पनीले इजाजिपर ननलई अन्त्िःशजल्कजन्त्य िस्िजको कारोबार 
गरेको र सो िस्िजको कारोबार गर्दाथ आनर्थक ऐनअनजसार अन्त्िःशजल्क र्दाजखला गरेको रे्दजखएन । कानजनी 
व्यिस्र्ाअनजसार इजाजिपर ननलई अन्त्िःशजल्कजन्त्य िस्िजको कारोबार गरी अन्त्िःशजल्क र्दाजखला नगरेकोले 
करर्दािाले पेस गरेको ररटनथ नडटेलको आधारमा अन्त्िःशजल्क रु.३८ लाख २७ हजार र र्दफा १०(झ) 
अनजसारको शजल्क िर्ा र्दफा १६ अनजसारको जररिानासमेि गणना गरी असजल गनजथपर्दथछ ।  

105. टयावकङ्ग मेटेररयलको अन्त्िःशजल्क कट्टी - अन्त्िःशजल्क ऐन, २०५८ को र्दफा ३क(५) मा अन्त्िःशजल्क कट्टा 
गर्दाथ सहायक कच्चा पर्दार्थ, टयावकङ्ग सामग्री िर्ा भन्त्सार महसजल माफी भएका कच्चा पर्दार्थ र पाटथप जजाथ 
पैिारी गर्दाथ निरेको अन्त्िःशजल्क कट्टा गनथ नपाइने व्यिस्र्ा रहेको छ । चाउचाउ, भ जजजयाको उ्पार्दन गने 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, भरिपजरअन्त्िगथिका एक फूड्स प्रा.नल.ले टलाविकजन्त्य पर्दार्थ प्रयोग गरी 
टयावकङ्ग सामग्री उ्पार्दन गर्दाथ खररर्दमा निरेको अन्त्िःशजल्क २०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ 
मा रु.१ करोड ६६ लाख ५१ हजार के्रनडट नलएकोले छाननबन गरी नपाउने अन्त्िःशजल्क कट्टी नलएको 
रकममा र्दफा १०(झ) अनजसारको शजल्क िर्ा र्दफा १६ अनजसारको जररिानासमेि गणना गरी असजल 
गनजथपर्दथछ ।  
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106. अन्त्िःशजल्क र्दाजखला - अन्त्िःशजल्क ऐन, २०५८ को र्दफा ३ मा अन्त्िःशजल्क लाग्ने िस्िज िा सेिा 
प्रनिष्ठानबाट उ्पार्दन गरी ननरकासन, पैिारी र सेिा नबक्री गर्दाथ अनजसूचीमा उल्लेख भएबमोजजम 
अन्त्िःशजल्क लाग्ने व्यिस्र्ा छ । अन्त्ि:शजल्क ऐन, २०५८ िर्ा आनर्थक ऐन, २०७५ को अन्त्ि:शजल्क 
र्दरबन्त्र्दी शीषथकको अनजसूचीको ३४०१ मा साबजन नेपालनभर उ्पार्दन िा ियारी िा पैिारीमा मोल प्रनिशि 
५ ले अन्त्ि:शजल्क लाग्ने उल्लेख छ । मध्यमस्िरीय करर्दािा कायाथलयअन्त्िगथिका एक साबजन उ्पार्दक 
कम्पनी अन्त्ि:शजल्कमा नभएको र अन्त्ि:शजल्क वििरण िर्ा रकम बजझाएको पनन छैन । यस करर्दािाको 
२०७५।७६ मा नबक्री रु.४७ करोड ४६ लाख ३१ हजार रे्दजखन्त्छ । ्यसैले उक्त रकममा ५ 
प्रनिशिले हजने रु.२ करोड ३७ लाख ३२ हजार अन्त्ि:शजल्क र ऐनको र्दफा १०झ. अनजसार प्रनिदर्दन 
०.०५ प्रनिशिले हजने विलम्ब शजल्कसमेि ननधाथरण गनथ छाननबन हजनजपने रे्दजखन्त्छ । 

107. जशक्षा सेिा शजल्क -  आनर्थक ऐन, २०७४ को र्दफा ८ मा ननजी क्षरेबाट सञ्चानलि रे्दशभररका 
उच्चमाध्यनमक जशक्षाभन्त्र्दा मानर्को जशक्षा प्रर्दान गने जशक्षण संस्र्ाहरु िर्ा महानगरपानलका, 
उपमहानगरपानलका, नगरपानलका र जजल्ला सर्दरमजकाम िर्ा आन्त्िररक राजस्ि विभागले िोकेको स्र्ानमा 
सञ्चानलि जशक्षण संस्र्ाहरुले असजल गने भनाथ शजल्क र मानसक जशक्षण शजल्कमा १ प्रनिशिका र्दरले जशक्षा 
सेिा शजल्क असजल गने व्यिस्र्ा छ । आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय बत्तीसपजिली, कोटेश्वर र 
बालाजजअन्त्िगथिका १३ जशक्षणसंस्र्ाले २०७४।७५ मा जशक्षा सेिा शजल्कबापि जम्मा रु.८३ करोड ४८ 
लाख ६३ हजार आम्र्दानी गरेको रे्दजखन्त्छ । सो रकमको १ प्रनिशिले हजने जशक्षा सेिा शजल्क बापि 
जम्मा रु.८३ लाख ४8 हजार र्दाजखला हजनजपनेमा रु.१४ लाख ६६ हजार र्दाजखला गरेको रे्दजखन्त्छ । 
िसर्थ घटी र्दाजखला भएको रु.६८ लाख ८२ हजार जशक्षा सेिा शजल्क र धयाजसमेि असजल गनजथपर्दथछ । 

108. स्िास्यय सेिा कर - आनर्थक ऐन, २०७४ को र्दफा ७ अनजसार नेपाल सरकार र सामजर्दावयक अस्पिालहरु 
बाहेकका संस्र्ाले प्रर्दान गने स्िास्यय सेिामा ५ प्रनिशि स्िास्यय सेिा कर लगाउने व्यिस्र्ा छ । 
आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय भरपजर, चाबवहल, कोटेश्वर, नरपजरेश्वरसमेि ६ कायाथलयका स्िास्यय सेिा प्रर्दायक 
संस्र्ाको रुपमा र्दिाथ भएका १३ करर्दािाले २०७४।७५ मा पेस गरेको कज ल आय रु.१ अबथ ५२ 
करोड २८ लाख १० हजारमा ५ प्रनिशिले लाग्ने स्िास्यय सेिा कर रु. ७ करोड ६१ लाख ४१ हजार 
असजल हजनजपनेमा रु.१ करोड ५१ लाख १९ हजारमार असजल गरेकोले घटी असजल भएको स्िास्यय सेिा 
कर रु.६ करोड १० लाख २२ हजार असजल गरी र्दाजखला गनजथपर्दथछ ।  

भन्त्सार विभाग 

विभागले विरे्दशबाट पैिारी हजने मालिस्िजमा लाग्ने भन्त्सार, अन्त्ि:शजल्क र मूल्य अनभिवृि कर सङ्कलन गने, 
प्रनिबजन्त्धि मालिस्िजको आयाि ननयाथिलाई ननयन्त्रण गने, िैध व्यापारलाई प्रो्साहन गने र अन्त्िराथविय आधार 
अनजरुप व्यापार सहजीकरण गने जस्िा कायथ गरै्द आएको छ । भन्त्सार विभाग र मािहिका कायाथलयको लानग यो 
िषथ रु १ अबथ २५ करोड ९८ लाख बजेट व्यिस्र्ा भएकोमा रु ९६ करोड ९९ लाख ९९ हजार खचथ गरेको 
रे्दजखन्त्छ । भन्त्सार विभाग अन्त्िगथि ३५ मजख्य भन्त्सार कायाथलय, एक भन्त्सार जाँचपास परीक्षण कायाथलय र १३५ 
छोटी भन्त्सार कायाथलय रहेका छन ्।  

109. राजस्िको लक्ष्य प्रगनि - भन्त्सार विभागले संकलन गनजथपने राजस्िको लक्ष्य र प्रगनिको िजलना्मक जस्र्नि 
रे्दहायअनजसार गररएको छ: 

(रु. करोडमा) 

वििरण 
२०७४।७५ 
मा असजली 

२०७५।७६ 
को लक्ष्य 

२०७५।७६ 
को असजली 

चालज िषथको 
लक्ष्यको िजलनामा 
असजली प्रनिशन 

गि िषथको 
िजलनामा राजस्ि 
िवृि प्रनिशि 

भन्त्सार राजस्ि 13813 15159 14332 94.54 3.76 
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पैिारी मू.अ.कर 13644 18268 15782 86.39 15.67 
पैिारी अन्त्िःशजल्क 4208 5885 4812 81.76 14.35 

जम्मा 31665 39330 34926 88.80 10.30 

यो िषथ पैिारीमा लाग्ने भन्त्सार, अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर राजस्िको लक्ष्य रु.३ खबथ 
९३ अबथ ३० करोड रहेकोमा रु.३ खबथ ४९ अबथ २६ करोड अर्ाथि ् ८६.७७ प्रनिशि असजली भएको 
छ । गििषथ आयानिि सामग्रीको मूल्य रु.१२ खबथ ४४ अबथ ८१ करोड रहेकोमा यो िषथ रु.१४ खबथ 
१८ अबथ ५२ करोड पजगी १३.९५ प्रनिशि बढेकोमा राजस्ि असजली १४.५५ प्रनिशि बढेको छ । 
प्रक्षेवपि राजस्िको लक्ष्य पूरा गनथ जोजखममा आधाररि मालिस्िजको जाँचपास प्रणालीमा प्रभािकाररिा 
ल्याउनजपर्दथछ ।  

110. अनजगमन - भन्त्सार प्रशासनमा संलग्न विनभन्न ननकायबाट हजँरै्द आएको कायथलाई एउटै प्रणालीबाट सेिा दर्दन 
नेपालमा राविय एकद्वार प्रणाली लागू गने भन्त्सार विभागको कायथक्रम रहेको छ । राविय एकद्वार प्रणाली 
लागू गनथ कायथयोजना बनाउने, क्षमिा अनभिवृि गने, सफ्टिेयर खररर्दको लानग टेण्डर डकज मेन्त्ट ियार गने 
लगायि सफ्टिेयर खररर्द पश्चाि ्नेपाल राविय एकद्वार प्रणाली विकास गनथ खररर्द सफ्टिेयरले सेिा दर्दन 
स्िीकार योग्य भए नभएको अनजगमनसम्मको कायथको लानग एक परामशथर्दािासँग ३६ मवहनामा 
कायथसम्पन्न गने गरी १८ जून २०१५ मा अमेररकी डलर ११ लाख ९९ हजार नसधै भ जक्तानी र रु.४ 
करोड ४६ लाख ९३ हजार भ जक्तानी गने गरी सम्झौिा भएको रे्दजखन्त्छ ।  

सो परामशथर्दािासँग परामशथ सेिाको लानग समयको आधारमा सम्झौिा गरेको छ । समयमै 
राविय एकद्वार प्रणालीको लानग िेक्का व्यिस्र्ापन नभएको कारणले उक्त परामशथर्दािाले 
सम्झौिाबमोजजमका कायथसम्पार्दन गनथ सकेको रे्दजखएन । परामशथर्दािासँग भएको सम्झौिाको शिथमा राविय 
एकद्वार प्रणालीको प्रस्िािर्दािाले प्रस्िाि गरेको एकद्वार प्रणालीले सेिा दर्दन योग्य भए नभएको, स्िीकार 
योग्य भए नभएको मूल्याङ्कन गने र सफ्टिेयर विकासको अनजगमन गने लगायिका खररर्द पश्चाि ्गनजथपने 
विनभन्न कायथ सम्पन्न नभए पनन सम्झौिाकै हाराहारीमा अमेररकी डलर १० लाख ५८ हजार र रु.४ 
करोड ५७ लाख २० हजार भ जक्तानी भएको रे्दजखयो । राविय एकद्वार प्रणालीको खररर्द पश्चाि ् उक्त 
परामशथर्दािाले गनजथपने कायथ गनथ पजनः परामशथर्दािासँग सम्झौिा गनजथपने अिस्र्ा नसजथना भई र्प र्दावय्ि 
व्यहोनजथपने रे्दजखएको छ ।  

111. बढी लागि अनजमान - नेपालमा राविय एकद्वार प्रणाली लागू गनथ अमेररकी डलर १ करोड १८ लाख ७४ 
हजारको लागि अनजमान ियार गरेकोमा लागि अनजमानभन्त्र्दा ३५.९२ प्रनिशि घटी अमेररकी डलर ७६ 
लाख ८ हजारमा एक फमथसँग २४ मवहनामा कायथ सम्पन्न गने गरी २६ मे २०१९ मा सम्झौिा भएको 
रे्दजखन्त्छ । लागि अनजमान ियार गर्दाथ सािथजननक ननकायले चालज िा अजघल्ला िषथहरुमा सोही प्रकृनिको 
खररर्द गर्दाथ लागेको िास्िविक लागिको आधारसमेि नलई लागि अनजमान ियार गनजथपनेमा भन्त्सार 
विभागमा कायथरि यसै कायथको लागि अनजमान गने परामशथर्दािाको अनधकिम मानसक पाररिनमक अमेररकी 
डलर १४ हजार ५२७.८८ भ जक्तानी गरेकोमा विनभन्न विशेषज्ञको लानग मानसक पाररिनमक अमेररकी डलर 
३० हजारसम्म कायम गरेकोले मानसक अमेररकी डलर १५ हजारका र्दरले भन्त्र्दा बढी हजने गरी अमेररकी 
डलर ६ लाख ५५ हजार अर्ाथि ्ि्कालको विननमय र्दरमा हजने रु.७ करोड ४८ लाख ७३ हजार बढी 
लागि अनजमान कायम गरेको रे्दजखन्त्छ । ्यस्िै लागि अनजमानमा आयोजना व्यिस्र्ापक, आयोजना 
सहायक, आईटी विशेषज्ञलगायि विनभन्न पर्दका पर्दामशथर्दािाको कायथदर्दन उल्लेख गरेकोमा उक्त कायथदर्दन 
लाग्ने आधार नखजलाएको, एमएनएसडधलज हाडथिेयरलगायि विनभन्न सामानको लागि अनजमान ियार 
गरेकोमा सोको आधारसमेि नखजलाएको िर्ा उक्त खररर्दमा भन्त्सार कर ४० प्रनिशि नलाग्नेमा भन्त्सार 
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िर्ा कर उल्लेख गरी अमेररकी डलर ९ लाख ६१ हजार समािेश गरेकोले लागि अनजमान यर्ार्थपरक 
रे्दजखएन । 

112. जोजखम व्यिस्र्ापन - आनर्थक ऐन, २०७५ को अनजसूची १(१८) मा पैिारी भएको मालिस्िजहरुको हकमा 
प्रोफमाथ इन्त्भ्िाइस िर्ा निनका बीजकमा मालिस्िजको वकटानी वििरण, िस्िज िगीकरण शीषथक, प्र्येक 
िस्िजको प्रनि ईकाइ मूल्य र पररमाण खजलाउनजपने उल्लेख छ । िान (िाइड एररया नेटिकथ ) माफथ ि ्
विभागजस्र्ि इन्त्टेनलजेन्त्स शाखाबाट आनसकज डा विश्लषेण गरी असजल हजन लागेको राजस्ि रकमको परीक्षण 
गने व्यिस्र्ा छ । यस्िो परीक्षणबाट २०७३।७४ मा रु.२१ करोड ५८ लाख ९ हजार र 
२०७४।७५ मा रु.२४ करोड १ लाख ७४ हजार असजल भएको रे्दजखन्त्छ । यो िषथ र्दरबन्त्र्दी फरक 
भएको, मूल्याङ्कन फरक परेको र प्रणाली परीक्षणबाट जम्मा रु.५८ करोड ७२ लाख ६२ हजार असजल 
भएको रे्दजखन्त्छ । यसरी र्दरबन्त्र्दी र मूल्याङ्कनमा फरक भएको कारणबाट राजस्ि असजल हजने क्रम प्र्येक 
िषथ िवृि हजँरै्द गएको रे्दजखयो । भन्त्सार विभागको कायथक्रममा प्रमजख भन्त्सार कायाथलयले प्रनिमवहना न्त्यून 
बीजकीकरण भएर आएका मालिस्िजको कम्िीमा एक कन्त्साइनमेन्त्टको सामान खररर्द गने कायथक्रम रहे 
िापनन नेपालगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयबाट रु.३ लाख मूल्यको एउटा कन्त्साइनमेन्त्टको मार खररर्द गरेको 
रे्दजखयो । न्त्यून बीजकीकरण ननयन्त्रण गनथ न्त्यून बीजकीकरण भई आएका सामान खररर्द गने कायथमा 
िवृि गने, ऐनमा भएको व्यिस्र्ाको पालना गराउने र जोजखमयजक्त कन्त्साइनमेन्त्ट छनौट गरी अनजगमन एिं 
असजलीलाई प्रभािकारी बनाउनजपर्दथछ । 

113. अन्त्िःशजल्क छजट सजविधा - आनर्थक ऐन, २०७५ को रिधय ७ बमोजजम एसेम्बल गरी सिारीसाधन 
उ्पार्दन गने उद्योगले अनएसेम्बल अिस्र्ाका सिारीसाधन पैिारी गर्दाथ लाग्ने अन्त्िःशजल्कमा १० प्रनिशि 
र ियारी साधन नबक्री गर्दाथ लाग्ने अन्त्िःशजल्कमा २५ प्रनिशि छजट हजने व्यिस्र्ा छ । एक पैिारी किाथले 
भैरहिा भन्त्सार कायाथलयमा एक िाण्डका मोटरसाइकल ियार गनथ रु.४ अबथ २९ करोड ११ लाख मूल्य 
बराबरको विनभन्न अनएसेम्बल मालिस्िज पैिारी गर्दाथ रु.५५ करोड १९ लाख अन्त्िःशजल्क र मूल्य 
अनभिवृि कर छजट नलएको रे्दजखन्त्छ । पैिारी गररएका र नेपालमा एसेम्बल गररएका मोटरसाइकलको 
विशेषिा र उपभोक्ताले खररर्द गने मूल्यमा अन्त्िर रे्दजखँरै्दन । नसकेडी अिस्र्ामा ल्याई एसेम्बल गर्दाथ न्त्यून 
भ्यालज एड (वित्तीय वििरणअनजसार नबक्री गरेको मूल्यको ५ प्रनिशिको हाराहारीमा मार भ्यालज एड) 
भएको रे्दजखन्त्छ । सरकारले दर्दएको राजस्ि छजट बराबरको पनन भ्यालज एड नहजँर्दा एिं उपभोक्ताले प्राप्त 
गने नबक्री मूल्यमा समेि अन्त्िर नरे्दजखँर्दा राजस्ि छजटको फाईर्दा पैिारीकिाथले मार प्राप्त गरेको अिस्र्ा छ । 
यसबाट अर्थिन्त्र एिं उपभोक्तालाई योगर्दान पजगेको रे्दजखँरै्दन । कम्िीमा पनन सरकारबाट दर्दएको छजट 
बराबर िा सो भन्त्र्दा बढी भ्यालज एड नभएको अिस्र्ामा छजट नदर्दने गरी व्यिस्र्ा गनथ पजनरािलोकन 
हजनजपने रे्दजखन्त्छ । 

114. प्रयोजन नखजलेको पैिारी - भन्त्सार उपशीषथक ८७०११० मा पािर वटलर र नमननवटलर पने र भन्त्सार 
उपशीषथक ८७०१२० मा सेमी टे्रलरको लानग सडकमा गजड्ने ट्रयाक्टर (रोड ट्रयाक्टर फर सेमी टे्रलसथ) 
भन्ने उल्लेख छ । िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयमा यो िषथ भन्त्सार उपशीषथक ८७०११० मा रु.५७ करोड 
४३ लाख ८७ हजार मूल्यका पािर वटलर र नमनीवटलर पैिारी भएकोमा रु.३२ करोड ५४ लाख ६९ 
हजारको पािर वटलर पैिारी गनजथको प्रयोजन उल्लेख भएको रे्दजखएन । पैिारीकिाथबाट पैिारी गरी ल्याएका 
अनधकांश पािरवटलरमा टे्रलर जडान गरी सडकमा गजडाई इँटा, रड, काि आदर्द ढजिानी गने प्रयोजनको 
लानग समेि प्रयोग गने गरेको रे्दजखन्त्छ । उक्त सामान बहजउदे्दश्यीय कायथमा प्रयोग हजने अिस्र्ा रहेबाट 
भन्त्सार उपशीषथक ८७०१२० (सेमी टे्रलरको लानग सडकमा गजडने ट्रयाक्टर) बाट जाँचपास गरी ५ 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल असजल गनजथपनेमा भन्त्सार शीषथक ८७०११० बाट जाचँपास गरी १ प्रनिशि मार 
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भन्त्सार महसजल असजल गरेकोले रु.१ करोड ३० लाख १८ हजार घटी भन्त्सार महसजल असजल भएको 
रे्दजखन्त्छ । यसिफथ  सम्बि ननकायको ध्यान जानजपने रे्दजखन्त्छ ।  

115. साफ्टा छजट सजविधा - रे्दहायका मालिस्िज पैिारी गर्दाथ साफ्टा सजविधा नपाउने भए पनन छजट दर्दई जाचँपास 
गरेको पाइएको छ: 

115.1 भारि पेट्रोनलयम कपोरेसन, वहन्त्र्दजस्र्ान पट्रोनलयम कपोरेसन नल. िर्ा इजन्त्डयन आयल कपोरेसनले िेस्रो 
मजलजकबाट क्रज ड आयल खररर्द गरी सोको बाइप्रडक्टको रुपमा नबटजनमन ियार गने गरेको रे्दजखन्त्छ । यस 
सम्बन्त्धमा भारि पेट्रोनलयम कपोरेसन नलनमटेडले एक एडभोकेटमाफथ ि ् अध्ययन गराउँर्दा उजल्लजखि 
उ्पार्दक कम्पनीहरुले बल्कमा क्रज ड आयल आयाि गरी बाइप्रोडक्टको रुपमा नबटजनमन उ्पार्दन गने र 
नबटजनमन उ्पार्दन गनथ ६० प्रनिशि भन्त्र्दा बढी आयानिि मालिस्िजको प्रयोग भएको हजँर्दा साफ्टा उ्पजत्तको 
प्रमाणपर जारी गनथ ननमल्ने उल्लेख भएको रे्दजखन्त्छ । भारिीय पेट्रोनलयम कपोरेसनले नेपालको एक 
पैिारीकिाथलाई १० जजलाई २०१५ मा नै साफ्टा सवटथवफकेट दर्दन नसवकने उल्लेख गरी परसमेि दर्दएको 
छ । िसर्थ नबटजनमनले भारिीय उ्पजत्तको प्रमाण पाउने रे्दजखँरै्दन । यस्िो अिस्र्ामा अन्त्य कम्पनीको 
परको आधारमा साफ्टा सजविधा दरँ्दर्दा भैरहिा, कृरणनगर, िीरगन्त्ज, नेपालगन्त्ज, कैलाली र मेची भन्त्सार 
कायाथलयसमेिले रु.३ अबथ २३ करोड ३ लाख मूल्यको नबटजनमन पैिारी गर्दाथ साफ्टा सजविधा दर्दएको 
कारण भन्त्सार महसजल िर्ा मूल्य अनभिवृि करसमेि रु.२६ करोड ३१ लाख ७९ हजार घटी असजल 
भएको रकम असजल गरी साफ्टा छजटको प्रयोग समजजचि ििरले गनजथपर्दथछ । 

115.2 विनभन्न पैिारीकिाथले भन्त्सार उपशीषथक २७१३११ बाट पेट्रोनलयम कोक अभजरमिलाई समेि उ्पजत्तको 
प्रमाणपर जारी गनथ ननमल्नेमा जारी गरी नपाउने साफ्टा सजविधा दर्दएको कारणले िीरगन्त्ज र भैरहिा 
भन्त्सार कायाथलयबाट छजट दर्दएको भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि करसवहि रु.५३ लाख १० हजार 
असजल हजनजपर्दथछ । 

116. खण्डीकरणको सजविधा - च्यानसस मार पैिारी गर्दाथ भन्त्सार उपशीषथक ८७०६ बाट जाँचपास गरी ३० 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपने र गाडीको बस िडीमा 
भन्त्सार उपशीषथक 870710 बाट १५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपने 
व्यिस्र्ा छ । यो िषथ ३ पैिारीकिाथले कानजनी व्यिस्र्ाअनजसार च्यानसस पैिारी गरी पजनः भारि ननकासी 
गरी गाडीको बडी ियार गरी पैिारी गरेबापि १५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल 
गरी बस पैिारी गने क्रममा च्यानसस र िडीमा खण्डीकरण गरेको रे्दजखयो । शजरुमा च्यानसस पैिारी गरी 
ल्याउने र पनछ बडी बनाउन ननकासी गरी पजनः पैिारी गर्दाथ शजरुमै ियारी साधन पैिारी गरेको अिस्र्ामा 
लाग्ने भन्त्र्दा रु.४ करोड ३४ लाख ४ हजार कम राजस्ि प्राप्त भएको छ । यसिफथ  सम्बि ननकायको 
ध्यान जानजपने रे्दजखन्त्छ । 

117. घटी मूल्याङ्कन - भन्त्सार ननयमािली, २०६४ को ननयम ९ मा जफि भई िा भन्त्सार कायाथलयबाट छजटाई 
नलगेको कारणबाट नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हजन आएको सजन, चाँर्दी, वहरा, जिाहरि, मूल्यिान खननज 
पर्दार्थ िा यसबाट बनेका गहना िर्ा अन्त्य िस्िजहरु नेपाल राि बैङ्कले खररर्द गने भएमा सो बैङ्कमा 
र्दाजखला गनथ पिाई प्रचनलि मूल्यबमोजजम नबक्री गनजथपने व्यिस्र्ा छ । नरभ जिन अन्त्िराथविय भन्त्सार 
कायाथलयबाट जफि भएको सजन, चाँर्दी नेपाल राि बैङ्कमा पिाई नेपाल राि बैङ्कले गलान गरेको सजन, 
चाँर्दीको गलान र आस्से परीक्षण पश्चाि ्कायम भएको िौल िर्ा गजणस्िर र सोको आधारमा भ जक्तानी 
दर्दनजपने रकममा नेपाल राि बैङ्क खररर्द विननयमािली, २०७१ को विननयम १३४ बमोजजम गलान भएको 
दर्दनको अन्त्िराथविय र्दरमा ५ प्रनिशि र्प गर्दाथ हजन आउने रकम कायाथलयलाई पिाउने गरेको रे्दजखयो । 
भन्त्सार ननयमािलीमा उल्लेख भएअनजसार प्रचनलि मूल्यबमोजजम (चलन चल्िीको िेजाबी सजनको मूल्य) 
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नबक्री गनजथपने व्यिस्र्ा अनजरुप नबक्री नगर्दाथ रु. २ करोड  ७७ लाख ६३ हजार घटी रकम प्राप्त भएको 
छ । यस सम्बन्त्धमा स्पि ननणथय गरी घटी भएको रकम असजल गनजथपर्दथछ ।  

118. आयोजनामा छजट - आनर्थक ऐन २०७५ िर्ा आनर्थक ऐन, २०७६ को अनजसूची १ को र्दफा १३ को 
४(झ) मा नेपालमा िैरे्दजशक ऋण िा अनजर्दानमा सञ्चानलि आयोजनाका लानग पैिारी भई आयोजनामा 
खपि हजने मालिस्िजमा भन्त्सार सजविधा िा आंजशक महसजल सजविधा प्रर्दान गर्दाथ नेपाल सरकारले पूणथ छजट 
नदर्दई पैिारीको अिस्र्ामा न्त्यूनिम एक प्रनिशि भन्त्सार महसजल लाग्ने गरी छजट दर्दइनेछ भन्न ेव्यिस्र्ा 
रहेकोमा मेची भन्त्सार कायाथलयबाट विनभन्न आयोजनाले रु.१ अबथ ५ करोड ५३ लाख कारोबार मूल्यका 
मालिस्िज पैिारी गरेकोमा सोको १ प्रनिशिले हजने भन्त्सार महसजल असजल गनजथपनेमा छजट भएकोले रु.१ 
करोड ५ लाख ५३ हजार असजल हजनजपर्दथछ ।  

आनर्थक ऐन, २०७५ को र्दफा १८ मा नेपाल सरकारले आिश्यकिाअनजसार र्दस्िजर, शजल्क िर्ा कर 
आंजशक िा पूणथ छजट दर्दनसक्ने उल्लेख छ । रसजिा भन्त्सार कायाथलयबाट एक आयोजनाले रु.४२ करोड ५८ 

लाख ७९ हजारको एक्स.एल.पी.ई. आमथडथ केबल पैिारी गर्दाथ भन्त्सार विभागको २०७५।८।२८ को 
परानजसार १ प्रनिशिमार भन्त्सार महसजल नलएर बाँकी भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर छजट दर्दने उल्लेख 
छ । प्रज्ञापनपरअनजसार कारोबार मूल्यको १ प्रनिशिले हजने भन्त्सार महसजल रु.४२ लाख ५९ हजार असजल 

गनथ छजट भएकोले  असजल गनजथपर्दथछ । 

119. छजट सजविधा - आनर्थक ऐन, २०७५ मा उद्योगहरुले विनभन्न सामान पैिारी गर्दाथ भन्त्सार छजट सजविधा प्रर्दान 
गरेकोमा सो ऐनमा व्यिस्र्ा भए भन्त्र्दा फरक वकनसमबाट रे्दहायअनजसार सजविधा उपलधध गराएको रे्दजखयोः  

119.1 आनर्थक ऐन, २०७५ मा मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ भएको धागो उद्योगहरुले पैिारी गने उपशीषथक 
५५०३२० (नफड्केको, नकोरेको िा कात्नको लानग अन्त्य प्रकारले प्रशोधन नगररएको संश्लवेषि स्टेपल 
रेशाहरु पोनलिरको) लगायिका शीषथकमा भन्त्सार महसजल पूणथ छजट हजने उल्लेख छ । भैरहिा भन्त्सार 
कायाथलयका एक पैिारीकिाथले पैिारी गरी ल्याएको सामानमा धागो उ्पार्दन गने उद्योगले पाउने छजट 
दर्दएको रु.८ लाख ३३ हजार र आनर्थक ऐन, २०७५ मा र्दाना िर्ा पशजपन्त्छी उद्योगहरुले पैिारी गने 
भन्त्सार उपशीषथक २३०११० मा पने वफडसजटलमेण्टको कच्चा पर्दार्थमा १ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र 
अन्त्यले पैिारी गरी ल्याएमा १० प्रनिशि भन्त्सार महसजल लाग्नेमा सजख्खा बन्त्र्दरगाह भन्त्सार 
कायाथलयअन्त्िगथि टे्रडसथले पैिारी गरी ल्याएको २३०११० मा पने वफड सजटलमेन्त्टमा १ प्रनिशि भन्त्सार 
महसजल लगाई जाँचपास गरेकोले छजट दर्दएको भन्त्सार  रु.११ लाख ४३ हजार समेि रु.१९ लाख ७६ 
हजार असजल हजनजपर्दथछ ।  

119.2 आनर्थक ऐन, २०७५ मा उद्योगले पैिारी गने भन्त्सार उपशीषथक १२०७५० मा पने सरस्यजको गेडामा 
लाग्ने भन्त्सार महसजलमा पचास प्रनिशि छजट हजनेछ भन्ने उल्लेख छ । उद्योगले पैिारी गरेमा छजट हजनेमा 
टे्रडसथले पैिारी गरी ल्याएकोमा पनन पचास प्रनिशि छजट दर्दएकोले भैरहिा र कृरणनगर भन्त्सार कायाथलयमा 
छजट दर्दएको रु.४२ लाख ८८ हजार असजल हजनजपर्दथछ । कृरणनगर भन्त्सार कायाथलयमा पैिारी गरी 
ल्याएका पैिारी किाथ मध्ये एक पैिारीकिाथ टे«डसथ नभई उद्योग भएको जिाफ दर्दएको छ । उक्त 

पैिारीकिाथ र्दिाथ हजँर्दा उद्योग र विविध कारोबार गनथ र्दिाथ भएको र २०७५।७६ को वििरणमा उक्त 

टे«डसथले पैिारी गरी ल्याएको सामान िेल उद्योगलाई नबक्री गरी उद्योगको छजट ननलई अन्त्य कारोबार गने 
सरह कर बजझाएको रे्दजखएको हजँर्दा उक्त रकम छाननबन गरी असजल हजनजपर्दथछ । 

119.3 एकीकृि भन्त्सार र्दरबन्त्र्दीमा ियारी टेनलनभजन ल्याउँर्दा भन्त्सार उपशीषथक नं ८५२८७२ मा २० प्रनिशि 
भन्त्सार महसजल, १० प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने र भन्त्सार उपशीषथक नं ८५२९ 
(शीषथक ८५२५ रे्दजख ८५२८ सम्मका उपकरणहरुको लानग पूणथिया िर्ा मजख्यिया प्रयोगयोग्य 
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पाटथप जजाथहरु) अन्त्िगथि ८५२९९० (टेनलनभजन ररनसभर) का लानग अन्त्िःशजल्क १० प्रनिशि र मूल्य 
अनभिवृि कर लाग्ने उल्लेख भएको रे्दजखन्त्छ । विश्व भन्त्सार संगिनको हामोनाइज्ड कोड नसिमसम्बन्त्धी 
सामान्त्य ननयमबमोजजम भन्त्सार विभागको २०७५।४।२४ को ननणथयमा एलइडी टीभी टयानलको 
सम्बन्त्धमा च्यानल िर्ा भोल्यजम बढाउने र घटाउने बटन जडान गररएको टीभीकाडथ ट्यजनर जोड्न नमल्ने 
गरी बनाइएको िस्िज टयाक गरेको काटजथनमा नै एलइडी टीभी भनी उल्लेख भई आएको र ियारी टीभीमा 
हजनजपने आधारभिू चररर ग्रहण गररसकेकोले भन्त्सार उपशीषथक ८५२८७२ बाट िगीकरण हजने भन्न े
उल्लेख भएको रे्दजखन्त्छ । ्यस्िै भन्त्सार विभागको २०७६।५।६ को ननणथयमा एलइडी टयानल अफ 
एलइडी वटभी भननएको मालिस्िज ियारी अिस्र्ामा नभई अधथ ियारी िा अपूणथ अिस्र्ामा रहेको भए 
िापनन भन्त्सार उपशीषथक ८५२८७२ बाट नै िगीकरण गने ननणथय गरेको रे्दजखन्त्छ । उक्त शीषथकबाट 
जाँचपास भएको कनिपय एलइडी टीभी टयानलको परीक्षण गर्दाथ रु.१ लाख १६ हजार सम्म पने लाई पनन 
पाटथस शीषथकबाट जाँचपास गरेको रे्दजखयो ।  

अन एसेम्बल अिस्र्ाको टेनलनभजनको पाटथस पैिारी गरी ल्याउनको लानग भन्त्सार उपशीषथकको 
व्यिस्र्ा नभएको अिस्र्ामा टेनलनभजनको मजख्य अंगको रुपमा आएको एलइडी टीभी टयानल, एलइडी 
टयानल फर एलइडी टीभी जस्िा सामानलाई भन्त्सार उपशीषथक ८५२८७२ अनजसारको र्दरबन्त्र्दी लगाई 
२० प्रनिशि भन्त्सार महसजल, १० प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपनेमा कम र्दरको 
भन्त्सार उपशीषथक ८५२९९० बाट जाचँपास गर्दाथ िीरगन्त्ज, भैरहिा, सजख्खा बन्त्र्दरगाह, नरभ जिन विमानस्र्ल 
र विराटनगर भन्त्सार कायाथलयसमेिबाट छजट भएको रु.४८ करोड ९६ लाख ९४ हजार असजल हजनजपर्दथछ ।  

120. इमल्सन - भन्त्सार विभागले २०७६।२।३० मा इमल्सनलाई भन्त्सार उपशीषथक ३२०९१० (पोनलमरमा 
आधाररि एके्रनलक िा नभनाइल) बाट जाँचपास गरी ३० प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ७ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क 
र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपने उल्लेख गरेको छ । आनर्थक िषथभरर नै समान प्रकृनिको सामान पैिारी 
भएकोमा िीरगन्त्ज, विराटनगर, भैरहिा र कृरणनगर भन्त्सार कायाथलयले ३९०६९० (प्रार्नमक रुपका 
एके्रनलक पोनलमर, अन्त्य) बाट जाँचपास गरेका कारण विनभन्न पैिारीकिाथबाट छजट हजन गएको भन्त्सार 
महसजल, अन्त्िःशजल्क र मूल्य  अनभिवृि करसमेि रु.१३ करोड ५३ लाख ५ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

121. धयाङकीरा स वटम्बर - व्याङकीरा स वटम्बरलाई भन्त्सार उपशीषथक नं ४४०९२९ (रे्दिर्दार जािबाहेकको 
अन्त्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गनजथपने भनी भन्त्सार 
विभागले २०७६।२।३० मा िगीकरण÷व्याख्या गरेको छ ।आनर्थक िषथभरर नै समान प्रकृनिको सामान 
पैिारी भएकोमा सजख्खा बन्त्र्दरगाह, िीरगन्त्ज र विराटनगर भन्त्सार कायाथलयबाट विनभन्न पैिारीकिाथले पैिारी 
गरी ल्याएको व्याङकीरा स वटम्बरलाई भन्त्सार उपशीषथक ४४०७९९ (अन्त्य) बाट जाँचपास गरी ५ 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गरेकोले छजट भएको भन्त्सार महसजल िर्ा मूल्य 
अनभिवृि कर बापिको रु.६ करोड ७३ लाख ४८ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

122. टयाकेजजङ पेपर - विनभन्न पैिारीकिाथले पैिारी गरी ल्याएको एसपेवटक टयावकङ्ग मेटेरीयल लेनमनेट फर 
काटजथन र एप २०० र्दजगर एफएससी सामानलाई भन्त्सार उपशीषथक नं ४८११५९ (एडहेनसभ बाहेकका 
टलाविक कोटेड कागज) बाट जाचँपास गरी २० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर 
लगाउनजपनेमा भन्त्सार उपशीषथक ७६०७२० बाट िगीकरण गरी १५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य 
अनभिवृि कर असजल गरी जाँचपास गरेको छ । पैिारीकिाथले पेस गरेको संलग्न बीजकमा समेि भन्त्सार 
उपशीषथक ४८११५९ उल्लेख गरेको रे्दजखन्त्छ ।  

सोही सामानलाई २०७६ जेि िर्ा आषाढ मवहनामा भन्त्सार उपशीषथक ४८११५९ बाट 
जाँचपास गरी २० प्रनिशि भन्त्सार महसजल असजल गरेको रे्दजखन्त्छ । िीरगन्त्ज, सजख्खा बन्त्र्दरगाह र 
विराटनगर भन्त्सार कायाथलबाट विनभन्न पैिारीकिाथहरुले पैिारी गरी ल्याएको उक्त सामानमा छजट भएको 



अर्ि मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 106 

भन्त्सार महसजल िर्ा मूल्य अनभिवृि कर समेि रु.३ करोड १ लाख ९४ हजार असजल हजनजपर्दथछ ।गि 
विगि िषथमा पनन उक्त बेरुजू औलँ्याइएको नर्यो । उक्त व्यहोराअनजसार भन्त्सार कायाथलयले छजट राजस्ि 
रकम असजलको लानग पराचार गरेकोमा महालेखापरीक्षकको कायाथलयको िेरुजजको आधारमा र्प भन्त्सार 
महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गने ननणथय गैरकानजनी भएकोले उक्त सामानलाई भन्त्सार उपशीषथक 
७६०७२० बाट जाँचपासमा कज नै अिरोध नसजथना नगनथ विपक्षीको नाममा अन्त्िररम आरे्दश जारी गनथ र 
र्प राजस्ि निनजथ नपने मागर्दािी राजख पाटन उच्च अर्दालिमा रीट ननिेर्दन दर्दए िापनन पाटन उच्च 
अर्दालिले २०७६।७।६ मा ररट ननिेर्दन खारेज गरेको छ ।  

123. नडजेल गाडी - नडजेल गाडीको लानग व्यिस्र्ा भएको भन्त्सार उपशीषथक नं.870332/८७०३३३ बाट 
जाँचपास गरी महसजल असजल गनजथपनेमा सजख्खा बन्त्र्दरगाह भन्त्सार कायाथलयले नडजेल गाडीहरुलाई पेट्रोल 
गाडीको लानग व्यिस्र्ा भएको भन्त्सार उपशीषथक ८७०३२३ बाट जाँचपास गरी महसजल लगाएको हजँर्दा 
फरक र्दरबन्त्र्दी लगाएको कारणबाट घटी असजल भएको अन्त्िःशजल्क र सोको मूल्य अनभिवृि करसमेि 
रु.२ करोड २३ लाख ९४ हजार असजल गरी राजस्ि र्दाजखला गनजथपर्दथछ । 

124. सोनडयम फ्याटी एनसड साल्ट - सोनडयम फयाटी एनसड साल्टलाई भन्त्सार उपशीषथक ३४०१२०( अन्त्य 
रुपका साबजन) बाट जाचँपास गरी २० प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि 
कर लगाउनजपने व्यिस्र्ा छ । िीरगन्त्ज, सजख्खा बन्त्र्दरगाह, विराटनगर र भैरहिा भन्त्सार कायाथलयले 
भन्त्सार उपशीषथक ३८२३१९ (अन्त्य) बाट जाँचपास गरी ५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि 
कर असजल गरेकोले फरक र्दरबन्त्र्दी लगाएको कारण छजट हजन गएको महसजल रु.४ करोड ७३ लाख ८३ 
हजार असजल हजनज पर्दथछ । 

125. फरक र्दरबन्त्र्दी - विनभन्न पैिारीकिाथले विनभन्न नमनि र प्रज्ञापन परबाट पैिारी भएको मालसामानको 
जाँचपास गर्दाथ आनर्थक ऐन, २०७५ को अनजसूची १ र भन्त्सार र्दरबन्त्र्दी पजजस्िकामा उजल्लजखि संकेि नम्बर 
अनजसार मालिस्िजको यर्ार्थ संकेि यवकन गरी जाँचपास गनजथपनेमा प्रज्ञापनपरको परीक्षण गर्दाथ फरक संकेि 
नम्बर िर्ा र्दरबन्त्र्दी लगाएको कारण घटी राजस्ि असजल सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोराहरु 
रे्दहायबमोजजम छन:् 

125.1 आनर्थक ऐन, २०७५ को र्दफा १५(२)ि मा विद्यजि विकास विभाग िा िैकजल्पक ऊजाथ प्रििथन केन्त्रको 
नसफाररसमा जलविद्यजि उ्पार्दन, प्रसारण, वििरण, सञ्चालन िा सम्भारको लानग आिश्यक पने ननमाथण 
उपकरणहरु, मेनसनरी औजारहरु र सोको सम्बजन्त्धि पाटथप जजाथ िर्ा ्यस्िा उपकरणहरु ननमाथण गनथ 
आिश्यक पने कच्चा पर्दार्थमा १ प्रनिशि भन्त्सार महसजल लाग्ने उल्लेख छ । िीरगन्त्ज भन्त्सार 
कायाथलयले अटो नमटर ररनडङ्ग मोडेमलाई भन्त्सार उपशीषथक नं ८४७१७० (सञ्चय इकाईहरुको अन्त्य) 
बाट िगीकरण गरी विद्यजि विकास विभागको नसफाररसमा १ प्रनिशि भन्त्सार महसजल असजल गरेको 
रे्दजखन्त्छ । सोही प्रकृनिको सामानलाई भन्त्सार उपशीषथक ९०२८३० (विद्यजि मापक) बाट िगीकरण गरी 
छजट नदर्दई र्दरबन्त्र्दी अनजरुप लाग्ने १० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गरेको 
रे्दजखन्त्छ । उपयजथक्तबमोजजम छजट दर्दएको कारणबाट घटी असजल भएको रु.८४ लाख ५६ हजार असजल 
हजनजपर्दथछ । 

125.2 हाइरोजेनेटेड पाम कनथल आयललाई भन्त्सार उपशीषथक १५१६२० (िनस्पनिको बोसो, िेल र िैलांस) 
बाट भन्त्सार जाँचपास गरी १५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गनजथपने व्यिस्र्ा छ । 
विराटनगर र सजख्खा बन्त्र्दरगाह भन्त्सार कायाथलयले भन्त्सार उपशीषथक नं १५१३२९ (िाडको िा 
बाबासजको िेल िैलांसको अन्त्य) बाट जाचँपास गरी १० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर 
असजल गरेकोले फरक शीषथकबाट जाँचपास गर्दाथ घटी असजल हजन गएको रु.५७ लाख ७४ हजार असजल 
हजनजपर्दथछ । 
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125.3 िेस्ट वहट ररकभरी पािर टलान्त्टलाई भन्त्सार उपशीषथक ८४०४१० (व्यालरको सार् प्रयोग हजने सहायक 
संयन्त्र) बाट जाँचपास गरी ४ प्रनिशि भन्त्सार महसजल असजल गनजथ पने व्यिस्र्ा छ । भैरहिा भन्त्सार 
कायाथलयले प्ररू्दषण ननयन्त्रण गने यन्त्रको रुपमा िगीकरण गरी भन्त्सार उपशीषथक ८४२१३९ (अन्त्य) 
बाट जाँचपास गरी १ प्रनिशि मार भन्त्सार महसजल असजल गरेको पाइयो । उक्त सामान नसमेन्त्ट उद्योगमा 
प्रयोग गररने िापबाट विद्यजि उ्पार्दन गने यन्त्र भएकोले फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गर्दाथ छजट 
हजन गएको भन्त्सार महसजल रु.५४ लाख ४८ हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.4 र्मोटलाजस्टकलाई भन्त्सार उपशीषथक ३२१००० (अन्त्य रंगलेप र रंगरोगन) बाट जाँचपास गरी ३० 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ७ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपने व्यिस्र्ा छ । 
विराटनगर, िीरगन्त्ज र भैरहिा भन्त्सार कायाथलयले भन्त्सार उपशीषथक ३८०६२० (खोटोको, नलसोको, 
अम्लको िा खोटोका व्यज् पनिका लिण) बाट जाँचपास गरी १० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि 
कर लगाई जाँचपास गरेकोले छजट हजन गएको भन्त्सार महसजल, अन्त्िःशजल्क र सोको मूल्यअनभिवृि कर 
समेि रु.५७ लाख २१ हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.5 जचलर भननने सामानलाई भन्त्सार उपशीषथक ८४१८६९ (रेविजेरेटर, रेविज, अन्त्य) बाट जाँचपास गरी 
भन्त्सार महसजल १५ प्रनिशि र मूल्य अनभिवृि कर असजल गरी जाँचपास गनजथपने व्यिस्र्ा छ । 
विराटनगर, िीरगन्त्ज र भैरहिा भन्त्सार कायाथलयले महसजल नलाग्ने उपशीषथक ८४१९८९ र ८४१९५० 
बाट जाँचपास गरेकाले घटी असजल हजन गएको भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि करसमेि गरी रु.१ करोड 
७२ लाख ७५ हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.6 इलेक्ट्रोननक लोडरलाई भन्त्सार र्दरबन्त्र्दी ८७०४९० (अन्त्य) बाट िगीकरण गरी ३० प्रनिशि भन्त्सार 
महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्ि:शजल््क िर्ा मूल्य  अनभिवृि कर लगाउनजपनेमा विराटनगर, िीरगन्त्ज र सजख्खा 
बन्त्र्दरगाह भन्त्सार कायाथलयले ८७०३ (माननसका लानग बनेका यािायािको) अन्त्िगथि िगीकरण गरी १० 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल िर्ा मूल्य  अनभिवृि कर नलई जाँचपास गरेको रे्दजखन्त्छ । यसरी फरक शीषथकबाट 
जाँचपास गर्दाथ छजट भएको भन्त्सार महसजल, अन्त्िःशजल्क र मूल्यअनभिवृि करसमेि गरी रु.५९ लाख ४२ 
हजार छजट भएकोले उक्त रकम असजल हजनजपर्दथछ ।  

125.7 कािको काम गने फरक फरक प्रकृनिका मेनसनलाई फरक-फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गरी ५ 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गरी जाँचपास गनजथपने व्यिस्र्ा छ । भैरहिा भन्त्सार 
कायाथलयमा पैिारीकिाथहरुबाट पैिारी गरेको कािको काम गने फरक-फरक प्रकृनिका मेनसनलाई एउटै 
भन्त्सार उपशीषथक ८४६५९२ (रण्डा गने िा समिल गने, नमनलङ िा मोजल्डङ मेनसनहरु) बाट जाचँपास 
गरी ४ प्रनिशि भन्त्सार महसजल मार असजल गरी जाँचपास भएको छ । िी मेनसनहरु ग्राईनडङ्ग स्याजण्डङ्ग 
िा पोनलनसङ्ग गने, िेजण्डङ्ग िा एसेम्बनलङ्ग गने लगायि विनभन्न प्रयोजनमा प्रयोग हजने भएकोले भन्त्सार 
र्दरबन्त्र्दी फरक गरी जाँचपास गरेको कारणले घटी असजल हजन गएको भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि 
गरी रु.५२ लाख ६२ हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.8 बस र लहरीमा प्रयोग हजने टायरहरुलाई भन्त्सार उपशीषथक ४०११२० (बस र लहरीमा प्रयोग हजने 
खालको) बाट जाँचपास गरी २० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गरी जाँचपास 
गनजथपने व्यिस्र्ा छ । भैरहिा र िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयले ्यस्िो प्रकृनिका टायरहरुलाई भन्त्सार 
उपशीषथक ४०११८० (ननमाथण कायथ खानी िा उद्योग संचालन नननमत्तका गाडी) बाट जाँचपास गरी १५ 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूअकर लगाई जाँचपास गरेकोले घटी भएको भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि 
कर गरी रु.४८ लाख ६३ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 
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125.9 गमिेशमेकलाई भन्त्सार उपशीषथक २१०६९० (अन्त्यर नपरेको खाद्य पर्दार्थको अन्त्य) बाट जाँचपास 
गनजथपने ननणथय भएको रे्दजखन्त्छ । विराटनगर र िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयले सोअनजसार जाँचपास नगरी 
भन्त्सार उपशीषथक ३८२४९० (अन्त्य) बाट जाँचपास गरेकोले फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गर्दाथ 
छजट हजन गएको रु.३१ लाख ५६ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

125.10 स्टोन कोटेड रुवफङ जशटलाई भन्त्सार उपशीषथक ७२१०९० (लेवपि कोटेडको अन्त्य) बाट जाँचपास गरी 
३० प्रनिशि भन्त्सार महसजल असजल गनजथपनेमा िीरगन्त्ज र सजख्खा बन्त्र्दरगाहा भन्त्सार कायाथलयले भन्त्सार 
उपशीषथक ७३०८९० (अन्त्य) बाट जाँचपास गरी २० प्रनिशि भन्त्सार महसजल लगाई जाँचपास गर्दाथ छजट 
हजन गएको रु.१५ लाख ५० हजार र विराटनगर भन्त्सार कायाथलयबाट पैिारीकिाथले पैिारी गरी ल्याएको 
प्राइम कोटेड कोरुगेटेड स्टील सीटलाई उपशीषथक ७२१०७० बाट जाँचपास गरी ३० प्रनिशि भन्त्सार 
महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गनजथपनेमा भन्त्सार उपशीषथक ७२१०४१ (जजंक लेवपि ककथ टीकृि िा 
गरागरा पाररएको िा कोरुगेटेड) बाट १५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गरेकोले 
छजट हजन गएको भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर समेि रु.३ करोड ४९ लाख ९३ हजारसमेि रु.३ 
करोड ६५ लाख ४३ हजार असजल गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

125.11 नसररङ्ग नसनलभ वप्रजन्त्टङ्ग टयावकङ्ग मेटेररयललाई भन्त्सार र्दरबन्त्र्दी ३९२६९० (अन्त्य) बाट जाँचपास गरी ३० 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क िर्ा मूल्य अनभिवृि कर िर्ा ३९२०९९ (अन्त्य 
टलाजस्टकको मजरण गररएको) बाट २० प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क िर्ा मूल्य  
अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा बीजकमा वप्रन्त्टेड उल्लेख भएकोमा िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयले 
भन्त्सार उपशीषथक ३९२०६९ र ४८२११० लगायिका भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गरेको छ । 
यसैगरी कास्ट एके्रलीक सीटलाई भन्त्सार उपशीषथक ३९२५९० (अन्त्य) बाट जाँचपास गरी ३० प्रनिशि 
भन्त्सार महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपनेमा सजख्खा बन्त्र्दरगाहा भन्त्सार 
कायाथलयले भन्त्सार उपशीषथक ३९१९९०, ३९२०५१ लगायिको भन्त्सार उपशीषथकबाट जाचँपास गरी 
१५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर असजल गरेको छ । यसरी 
फरक र्दरबन्त्र्दी लगाएको कारण यी २ मालिस्िजमा छजट हजन गएको राजस्ि रु.३२ लाख १५ हजार 
असजल हजनजपर्दथछ । 

125.12 नभटानमन वप्रनमक्सलाई भन्त्सार शीषथक २९३६९० (प्रो नभटानमनहरु नभटानमनहरुको अन्त्य) बाट भन्त्सार 
जाँचपास गरी ५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपनेमा भैरहिा भन्त्सार कायाथलयले 
विनभन्न पैिारीकिाथबाट पैिारी गरी ल्याएको उक्त सामानलाई भन्त्सार शीषथक २३०९९० (जीिजन्त्िजको 
आहारको रुपमा प्रयोग हजने ियारी िस्िजको अन्त्य) बाट जाँचपास गरी ५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल असजल 
गरेकोले छजट हजन गएको मूल्य अनभिवृि कर रु.३३ लाख २३ हजार र माछा िर्ा पशजपन्त्छीको 
आहाराको कारोबार गने पैिारीकिाथले माछाको र्दाना आयाि गर्दाथ भन्त्सार र्दरबन्त्र्दी २३०१ बाट भन्त्सार 
महसजल १० प्रनिशि लगाई जाँचपास गनजथपनेमा विराटनगर र नेपालगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयले उजल्लजखि 
सामानहरुको जाँचपास गर्दाथ भन्त्सार र्दरबन्त्र्दी २३०९९० बाट भन्त्सार महसजल ५ प्रनिशि मार लगाई 
जाँचपास गर्दाथ छजट हजन गएको भन्त्सार महसजल रु.१७ लाख ८३ हजार समेि रु.५१ लाख ६ हजार 
असजल हजनजपर्दथछ । 

125.13 नरपोनलन पी.भी.सी. नरपाललाई भन्त्सार उपशीषथक ३९२६९० बाट जाचँपास गरी ३० प्रनिशि भन्त्सार 
महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य  अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा विराटनगर, िीरगन्त्ज, 
भैरहिा, नेपालगञ्ज, कैलाली र महेन्त्रनगर भन्त्सार कायाथलयले कम र्दर लाग्ने भन्त्सार उपशीषथकबाट 
जाँचपास गर्दाथ छजट हजन गएको रु.४ करोड १ लाख ११ हजार असजल हजनजपर्दथछ ।  
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125.14 कैलाली भन्त्सार कायाथलयबाट विनभन्न पैिारीकिाथले पैिारी गरेको रोलर एस्लीलाई भन्त्सार उपशीषथक 
८४७४९० (नमजक्सङ्ग िा नननडङ्ग मेनसनका पाटथप जजाथहरु) बाट जाँचपास गरी भन्त्सार महसजल ५ प्रनिशि र 
मूल्य अनभिवृि कर असजल गरी जाँचपास गनजथपनेमा ८४७४२० (क्रनसङ्ग िा ग्राइजण्डङ्ग मेनसनहरु) बाट 
जाँचपास गर्दाथ छजट हजन गएको मूल्य अनभिवृि कर रु.७४ लाख ३० हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

125.15 विराटनगर भन्त्सार कायाथलयबाट विनभन्न पैिारीकिाथहरुबाट पैिारी गरी ल्याएको वप्रक्यजडथ रबर टे्रडलाई 
भन्त्सार उपशीषथक ४०१२९० (पार्दन्त्यास फेररएका पाङ्ग्राहरुको ररटे्रडेड् टायसथ अन्त्य) बाट जाचँपास गरी 
२० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गनजथपनेमा भन्त्सार उपशीषथक ४००८२९ (नन ्
सेल्यजलर रबरको अन्त्य) बाट जाँचपास गरी १० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य  अनभिवृि कर असजल 
गरेकोले छजट हजन गएको रु.३० लाख ८१ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

125.16 वप्रन्त्टरलाई भन्त्सार उपशीषथक ८४४३३९(मजरण यन्त्रको अन्त्य) बाट जाँचपास गरी १० प्रनिशि 
अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार 
कायाथलय, कािमाडौँबाट फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गर्दाथ घटी असजल भएको अन्त्िःशजल्क र 
मूल्य  अनभिवृि कर रु.३६ लाख ७८ हजार असजल हजनजपर्दथछ ।  

125.17 डाटा स्टोरेज नडभाईसलाई भन्त्सार उपशीषथक ८४७१७०90 (अन्त्य सञ्चय इकाई) बाट जाँचपास गरी ५ 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर असजल गनजथपनेमा नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार 
कायाथलय, कािमाडौँबाट विनभन्न फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गरेकोले छजट भएको भन्त्सार महसजल 
र मूल्य अनभिवृि करसमेि रु.१ करोड ७१ लाख ८६ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

125.18 एल.सी.डी. नभनडयो िाल जस्क्रन िर्ा प्रोफेसनल मोननटरलाई ८५२८५९ (अन्त्य मननटर) बाट जाचँपास 
गरी ३० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपनेमा नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल 
भन्त्सार कायाथलयले फरक उपशीषथकबाट जाँचपास गरेकोले छजट हजन गएको रु.१ करोड ४६ लाख २३ 
हजार र सामसजङ्ग मोननटरलाई भन्त्सार उपशीषथक  ८५२८७२ (अन्त्य रंनगन) बाट जाँचपास गरी २० 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल, १० प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा सजख्खा 
बन्त्र्दरगाहा भन्त्सार कायाथलयले भन्त्सार उपशीषथक ८५२८५१ (स्िचानलि आकँडा प्रशोधन प्रणालीमा 
पूणथरुपमा िा मजख्यरुपमा प्रयोग हजने वकनसमको) बाट जाँचपास गरी मूल्य अनभिवृि कर मार लगाएकोले 
फरक र्दरबन्त्र्दी लगाएको कारणबाट छजट हजन गएको रु.१० लाख ४९ हजारसमेि रु.१ करोड ५६ लाख 
७२ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

125.19 नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयले पैिारीकिाथले कम्टयजटर सभथरमा र अन्त्यरसमेि प्रयोग 
हजने सफ्टिेयर पैिारीमा भन्त्सार उपशीषथक 852380 (सफ्टिेरहरु) बाट ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य 
अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा भन्त्सार उपशीषथक 847150 बाट कम्टयजटर सभथर भनी १३ 
प्रनिशि मूल्य अनभिवृि कर मार लगाई जाँचपास गरेकोले घटी भएको अन्त्िःशजल्क िर्ा मूल्य अनभिवृि 
कर रु.48 लाख 55 हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.20 नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्लका याथलयले टी.भी. सेट टप बक्स पैिारीमा भन्त्सार उपशीषथक 852871 
बाट १५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र १३ प्रनिशि मूल्य  अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा भन्त्सार 
उपशीषथक 851762 बाट ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र १३ प्रनिशि मूल्य अनभिवृि कर लगाई जाचपाँस 
गरेको छ । यसरी फरक र्दरबन्त्र्दी लगाई जाँचपास गर्दाथ घटी भएको अन्त्िःशजल्क र सोको मूल्य अनभिवृि 
करसमेि रु.35 लाख 31 हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.21 नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयले विनभन्न पैिारीकिाथले िोजन बोनलेस जचकेन ल्याउँर्दा 
भन्त्सार उपशीषथक ०२०७१४ (वहमीकृि टजक्रा र अिशेष) बाट जाँचपास गरी भन्त्सार महसजल १० 
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प्रनिशि र ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क मार असजल गरेको रे्दजखयो । उक्त जचकेन प्रशोनधि भई भ्याकज म 
टयाकमा पैिारी हजने र २ िषथ उपभोग अिनधसमेि हजने भएकाले १६०२३९ (ियारी िा सजरजक्षि मासज) 
बाट िगीकरण गरी १५ प्रनिशि भन्त्सार, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर लगाएर जाँचपास 
गनजथपनेमा सोअनजसार नगरी फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाचँपास गर्दाथ छजट हजन गएको रु.95 लाख 85 
हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.22 नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयले विनभन्न पैिारीकिाले नभटानमन डी र टोटल इलेजक्सस 
कोिास ई पैिारी गरेकोमा उक्त मालिस्िज वकट्स नभएकोले भन्त्सार उपशीषथक 382200 (पषृ्ठाङ्कनमा 
भएका नैर्दाननक (ड्यागनोविक) िा प्रयोगशालाका प्रनिकारकहरु) बाट ५ प्रनिशि भन्त्सार र मूल्य 
अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा वकट्स िर्ा औजार भनी भन्त्सार उपशीषथक 300290 (परीक्षण 
वकट्स) बाट ५ प्रनिशि भन्त्सार मार लगाई जाचपाँस गरेकोले छजट हजन गएको मूल्य अनभिवृि कर रु.१ 
करोड 94 लाख 82 हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

125.23 नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयले विनभन्न पैिारीकिाथले एल्िजनमनहरु पैिारी गरेकोमा 
भन्त्सार उपशीषथक 350290 (एल्िजनमनहरुको अन्त्य) बाट १० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि 
कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट कज नै महसजल असजल नगरी जाँचपास गरेकोले 
घटी असजल भएको भन्त्सार महसजल िर्ा मूल्य अनभिवृि करसमेि रु.68 लाख असजल हजनजपर्दथछ । 

125.24 विनभन्न पैिारीकिाथले ग्राइजण्डङ मेनसन स्पेयसथ पाटथस पैिारीमा भन्त्सार उपशीषथक 847490 (पाटथप जजाथहरु) 
बाट ५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा रसजिा भन्त्सार कायाथलयले 
फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गरेकोले छजट भएको भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर समेि 
रु.51 लाख 17 हजार असजल गनजथपर्दथछ । 

125.25 मोबाइल टेम्पर ग्लासलाई भन्त्सार उपशीषथक ७००७२९ (पटनलि सजरजक्षि काँचको अन्त्य) बाट जाँचपास 
गरी ३० प्रनिशि भन्त्सार महसजल, ५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर असजल गनजथपनेमा 
विराटनगर, रसजिा र नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयले भन्त्सार उपशीषथक ७०२००० 
(काचँका अन्त्य सामान) बाट जाँचपास गरी २० प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लगाएको 
कारण छजट भएको रु.६३ लाख ७६ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

125.26 विनभन्न पैिारीकिाथले स्टलीटर पैिारी गर्दाथ भन्त्सार उपशीषथक ८५३६७०/८५४४४२ बाट जाचँपास गरी 
१५ प्रनिशि अन्त्िःशजल्क र मूल्य अनभिवृि कर असजल गनथपनेमा नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार 
कायाथलयले फरक र्दरबन्त्र्दी लगाएर जाँचपास गरेकोले छजट भएको अन्त्िःशजल्क र सोको मूल्य अनभिवृि 
करसमेि रु.४० लाख ४९ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

126. नभटानमन िर्ा एजन्त्टबायोवटक पैिारी - मेची र नरभ जिन अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयले विनभन्न 
पैिारीकिाथहरुले जनािरका नभटानमन िर्ा एजन्त्टिायोवटक पैिारी गरेकोमा भन्त्सार उपशीषथक २३०९९० 
(जीिजन्त्िजको आहारको रुपमा प्रयोग हजने ियारी िस्िजको अन्त्य) बाट जाँचपास गरी ५ प्रनिशि भन्त्सार 
महसजल मार लगाएको छ । उक्त मालिस्िज भन्त्सार उपशीषथक २९३६ (प्रो नभटानमनहरु नभटामीनहरुको 
अन्त्य) िर्ा एन्त्टीिायोवटकलाई  भन्त्सार उपशीषथक २९४१ बाट ५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य 
अनभिवृि कर लगाई जाँचपास गनजथपनेमा फरक भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गरेकोले छजट हजन गएको 
रु.५ करोड ४६ लाख ८९ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

127. मूल्य अनभिवृि कर छजट - विनभन्न पैिारीकिाथबाट पैिारी गरी ल्याएको ट्याक्टरलाई भन्त्सार उपशीषथक 
८७०१२० (सेमी टेलरको लानग सडकमा गजडने ट्रयाक्टर) बाट भन्त्सार जाचँपास गरी ५ प्रनिशि भन्त्सार 
महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लगाउनजपनेमा विराटनगर र िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयले भन्त्सार उपशीषथक 
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८७०११० (अन्त्य) बाट जाचँपास गरी ५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल मार असजल गरेकोले छजट हजन गएको 
मूल्य अनभिवृि कर रु.५३ लाख ३९ हजार असजल गनजथपर्दथछ  । 

128. मालिस्िज घोषणा - आनर्थक ऐन, २०७५ अनजसूची १ को िजर्दा नं १८ मा पैिारीकिाथले पैिारी भएको 
मालिस्िजहरुको हकमा प्रोफमाथ इन्त्भ्िाइस िर्ा निनका बीजकमा मालिस्िजको वकटानी वििरण, िस्िज 
िगीकरण शीषथक, प्र्येक िस्िजको प्रनिईकाइ मूल्य र पररमाण खजलाउनजपने उल्लेख छ । प्रनि िगथनमटर 
२०० ग्रामभन्त्र्दा बढी िौलको, ८५ प्रनिशि िा बढी कपासको िौल भएको कपासका बजननएका कपडाहरु 
भन्त्सार उपशीषथक ५२०९४२ (डेननम) बाट जाचँपास गर्दाथ र २०० ग्राम प्रनि िगथनमटरभन्त्र्दा बढी िौल 
नभएको, िौलमा ८५ प्रनिशि िा बढी कपास भएको कपासका बजननएका कपडाहरु भन्त्सार उपशीषथक नं. 
५२०८ बाट जाचँपास गर्दाथ साफ्टा छजट भई ५ प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने र 
सोअनजरुप नभएमा यी भन्त्सार उपशीषथकबाट जाचँपास नगरी अन्त्य भन्त्सार उपशीषथकबाट जाँचपास गरी १५ 
प्रनिशि भन्त्सार महसजल र मूल्य अनभिवृि कर लाग्ने उल्लेख छ । पैिारीकिाथले पैिारी गरी ल्याएको 
िस्िज सोही अनजरुप रहेको भनी प्रोफमाथ इन्त्भ्िाइस िर्ा अन्त्य प्रमाणबेगर मेची, िीरगन्त्ज, भैरहिा र 
नेपालगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयले साफ्टा छजट दरँ्दर्दा रु.९२ लाख १९ हजार रकम छजट भएकोले उक्त रकम 
असजल हजनजपर्दथछ । 

129. उपकरण व्यिस्र्ापन - आनर्थक ऐन, २०७५ को अनजसूची १ र्दफा २(१) सँग सम्बजन्त्धि र्दफा १३ मा बैङ्क 
जमानिमा पैिारी भएका सिारीसाधन, यन्त्र उपकरण एिं अन्त्य मालिस्िजहरु कायथ समाप्त भएपनछ नेपालनभर 
कसैलाई उपहार दर्दई िा नबक्री गरी िा आफैँ ले प्रयोग गने गरी महसजल बजझाइसकेको अिस्र्ामा बाहेक रजवट 
सच्याउने अिनध समाप्त भएको नमनिले ३ मवहनानभर वफिाथ लनगसक्नजपने अन्त्यर्ा जफि गने व्यिस्र्ा रहेको 
छ । एनसयाली विकास बैङ्कको सहयोगमा ननमाथणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ननमाथणकायथ गने एक 
ननमाथण व्यिसायीले अर्थ मन्त्रालयले स्िीकृि गरेको मास्टर नलस्टअनजसारका विनभन्न सिारीसाधन, यन्त्र 
उपकरण िर्ा औजारहरु पनछ वफिाथ लैजाने शिथमा बैङ्क जमानिमा आयाि गरेको र हाल उक्त ननमाथण 
व्यिसायीसँग नेपाल सरकारले िेक्का िोडेको अिस्र्ा छ । िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयले उक्त ननमाथण 
व्यिसायीले स्िीकृि मास्टर नलस्टअनजसारका विनभन्न सिारीसाधन, यन्त्र उपकरण िर्ा औजारहरु पनछ वफिाथ 
लैजाने शिथमा राखेको रु.४५ करोड ७४ लाख १९ हजार बैङ्क जमानि सर्दरस्याहा गरेको छ । उक्त ननमाथण 
व्यिसायीले आयाि गरेको रु.१ अबथ २० करोड १६ लाख ३१ हजार ३९४ मूल्यका एक्साभेटर, टाटासजमो, 
रम्प ट्रक, टाटा मोबाइललगायिका विनभन्न यन्त्र उपकरणहरुको सम्बजन्त्धि ननकायले व्यिस्र्ापन गनजथपने 
रे्दजखन्त्छ । 

130. िेयर हाउस सजविधा - भन्त्सार ननयमािली, २०६४ को ननयम १० बमोजजम िण्डेड िेयर हाउसको सजविधा  
प्राप्त गनथका लानग िण्डेड िेयर हाउसको इजाजि प्राप्त गरी निीकरण गरेको हजनजपर्दथछ । भन्त्सार विभागमा 
िण्डेड िेयर हाउसको निीकरण नै नगराएको एक पैिारीकिाथले सजख्खा बन्त्र्दरगाह र िीरगन्त्ज भन्त्सार 
कायाथलयमा सो सजविधाअन्त्िगथि रु.५ करोड १९ लाख ११ हजारका कच्चापर्दार्थ पैिारी गरेकोमा बैङ्क 
जमानि फज कज िा गरेको रे्दजखयो । उक्त रकममध्ये बैङ्क जमानिबाट असजल गरी रु.४ करोड ५२ लाख 
३१ हजार राजस्ि र्दाजखला गरेको रे्दजखन्त्छ भने बाकँी रु.६६ लाख ८०  हजार मध्ये िीरगन्त्ज भन्त्सार 
कायाथलयले रु.३६ लाख ३३ हजार रकम प्राप्त गरी धरौटी खािामा राखेकोले सर्दरस्याहा र सजख्खा 
बन्त्र्दरगाह भन्त्सार कायाथलयले रु.३० लाख ४७ हजार असजल गनजथपर्दथछ ।  

131. बैङ्क ग्यारेन्त्टी - भन्त्सार ननयमािली, २०६४ को ननयम १६ मा बण्डेड िेयर हाउसको इजाजिपरिालाले 
ननकासी िा स्िरे्दशमा नै पररि्यथ विरे्दशी मजरामा नबक्री गररने मालिस्िज उ्पार्दन गनथ आिश्यक पने 
कच्चापर्दार्थबाट ियारी िस्िज म्यार्द र्पसमेि १७ मवहनानभर ननकासी नगरेमा लाग्ने महसजल र २५ 
प्रनिशि र्प जररिाना असजल गररने व्यिस्र्ा छ । मेची, िीरगन्त्ज, सजख्खा बन्त्र्दरगाह, रसजिा र नरभ जिन 
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अन्त्िराथविय विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलयले विनभन्न पैिारीकिाथले म्यार्द र्पसवहि १७ मवहनानभर ियारी 
िस्िज ननकासी गरेको नरे्दजखएकोले उक्त कच्चापर्दार्थमा लाग्ने भन्त्सार महसजल र सोको २५ प्रनिशि र्प 
महसजलसमेि रु.१३ करोड ६० लाख २२ हजार असजल हजनजपर्दथछ । 

132. पासबूक धरौटी - आनर्थक ऐन, २०७५ को अनजसूची १ को र्दफा ११ मा बण्डेड िेयर हाउसको इजाजि 
ननलएका उद्योगहरुले आफ्नो उ्पार्दन ननकासी गने िा पररि्यथ विरे्दशी मजरामा स्िरे्दशमा नै नबक्री गने 
भएमा ्यस्िो मालिस्िज उ्पार्दन गनथ आिश्यक कच्चा पर्दार्थ, सहायक कच्चा पर्दार्थ पैिारी गर्दाथ लाग्ने 
भन्त्सार महसजल धरौटी राखी पैिारी गनथ पाउने व्यिस्र्ा छ । यस र्दफाबमोजजम पैिारी भएको सामान 
१२ मवहनानभर ननकासी िा स्िरे्दशमै पररि्यथ विरे्दशी मजरामा नबक्री भएको प्रमाण सवहि धरौटी फज कज िाको 
लानग ननिेर्दन दर्दनजपने र सो म्यार्द नभर ननकासी िा पररि्यथ विरे्दशी मजरामा नबक्री नगरेमा स्र्ानीय नबक्री 
मानी, स्र्ानीय नबक्री गरे जनिको हकमा ननयमानजसार लाग्ने महसजल धरौटी रहेको रकमबाट सर्दरस्याहा 
गरी लाग्ने महसजलको १० प्रनिशिको जररिाना समेि पैिारीकिाथबाट असजल गररने व्यिस्र्ा छ । 
िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलय र सजख्खा बन्त्र्दरगाह भन्त्सार कायाथलयमा क्रमश रु.८२ लाख ४ हजार र 
रु.६३ लाख ८७ हजारको पैिारीकिाथले पैिारीगरेका कच्चा पर्दार्थबाट ियारी मालिस्िज बनाई िोवकएको 
समयनभर ननकासी िर्ा नबक्री गरी पासबजक धरौटी फज कज िा गनजथपनेमा समयनभर ननकासी गरेको 
नरे्दजखएकोले उक्त रकम असजल गनजथपर्दथछ । 

ननिजृत्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 

सेिा ननितृ्त भएपनछ रािसेिकहरुलाई दर्दइने ननितृ्तभरणसम्बन्त्धी अनभलेख राख्न,े ननिजृत्तभरणलगायि अन्त्य 
आनर्थक सजविधा वििरणसम्बन्त्धी व्यिस्र्ा गने, रािको िफथ बाट गररने पिथपूजा सामग्रीको व्यिस्र्ापनलगायिका कायथ  
गनथ यस कायाथलयको स्र्ापना भएको हो ।  

133. ननितृ्तभरण सेिा शजल्क - उक्त कायाथलयले सेिा ननितृ्त ननजामिी, प्रहरी, नेपाली सेनाका कमथचारीलाई 
ननितृ्तभरणको रकम उपलधध गराए बापि ननितृ्तभरणको ह्याण्डनलङ चाजथलाई २०५२।२।२८ को 
ननणथयअनजसार प्रनि सैकडा ६० पैसाबाट िवृि गरी रु.१।– कायम गरेको छ । हालसम्म ननितृ्तभरण 
रकमको १ प्रनिशिले हजने रकम ह्याण्डनलङ चाजथबापि बैङ्कलाई उपलधध गराउँरै्द आएको छ । 
ननितृ्तभरण ह्याण्डनलङ चाजथ २०७३।७४ मा रु.३६ करोड ७२ लाख, २०७४।७५ मा रु.३९ करोड 
७८ लाख र २०७५।७६ मा रु.४२ करोड भै प्रनििषथ बवढरहेको अिस्र्ा छ । विगिमा सूचना 
प्रविनधको प्रयोग नहजँर्दा ननधाथरण गरेको सेिा शजल्क हाल विद्यजिीय माध्यमबाट रकम ट्रान्त्सफर हजने, वििरण 
ियार गने, सूचना आर्दान-प्रर्दान गनथ सहज हजँर्दा लागि घट्न जाने अिस्र्ा छ । सारै् बैङ्कहरुबीच 
प्रनिस्पधाथ अनभिवृि भई न्त्यून लागि िा नबना लागि नै यस्िो सेिा प्राप्त हजने अिस्र्ा रहेको पररप्रके्षमा 
साविकको ननणथयमा पजनरािलोकन भएको छैन । ननितृ्तभरण ह्याण्डनलङ र्दरमा पजनरािलोकन गरी सरकारी 
खचथमा नमिव्यवयिा ल्याउनजपने व्यहोरा विगि िषथरे्दजख औलं्याउरै्द आएकोमा जस्र्नि यर्ािि छ ।  
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कायथमूलक लेखापरीक्षण 

कर ननधाथरण र असजली व्यिस्र्ा 
नेपालले सन ्२०२२ सम्म अनि कम विकनसि रािबाट विकासशील रािमा स्िरोन्ननि गने लक्ष्य राखेको 

छ । यसका लानग पयाथप्त स्रोिको आिश्यकिा रहने भएकोले पयाथप्त राजस्ि पररचालन गनथ आन्त्िररक रािश्वको 
वहस्सा  मह्िपूणथ माननन्त्छ । कर प्रशासन राजस्िमा अनभिवृि, नमिव्ययी र प्रभािकारी खचथ व्यिस्र्ापन, 
न्त्यायोजचि कर ननधाथरण, प्रभािकारी असजली र अनौपचारीक अर्थिन्त्र ननयन्त्रणिफथ  लजक्षि हजनजपर्दथछ । अनौपचाररक 
अर्थिन्त्रलाई ननयन्त्रण गनथ न्त्यायोजचि कर परीक्षण एिं  अनजसन्त्धान प्रणालीको व्यिस्र्ापन गनथ र कर 
कानजनहरूको प्रभािकारी एिं कज शल कायाथन्त्ियन गनथ आिश्यक रे्दजखन्त्छ । कर ननधाथरण र असजली व्यिस्र्ाको 
मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले गररएको कायथमूलक लेखापरीक्षणबाट रे्दजखएका उल्लेख्य व्यहोरा रे्दहाय बमोजजम छन ्: 

134. करको र्दायरा  -  आयकर ननयमािली, २०५९ को ननयम २३ मा ननधाथरण योग्य आय आजथन गने िा 
आयकर ऐनको पररच्छेर्द १७ अन्त्िगथि कर कट्टी गनजथपने र्दावय्ि भएका जजनसजकै व्यजक्तले ्यस्िो आय 
आजथन गनजथ िा कर कट्टी गनजथ अगािै स्र्ायी लेखा नम्बर नलनजपने व्यिस्र्ा छ । मूल्य अनभिवृि कर ऐन, 
२०५२ को र्दफा १० मा कज नै कारोबारमा संलग्न हजन चाहने व्यजक्तले कारोबार शजरु गनजथ अजघ कारोबार 
र्दिाथको लानग मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ हजन जपने व्यिस्र्ा छ । अन्त्िःशजल्क ऐन, २०५८ को र्दफा ८ मा 
अन्त्िःशजल्क लाग्ने िस्िजको उ्पार्दन, पैिारी, नबक्री िा सञ्चय गनथ िा अन्त्िःशजल्क लाग्ने सेिा प्रर्दान गनथ 
चाहने व्यजक्त, फमथ, कम्पनी िा संस्र्ाले इजाजिपर नलनजपने व्यिस्र्ा छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका 
प्रमजख व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

134.1 करको र्दायरा विस्िारको लानग स्र्ायी लेखा नम्बर प्रर्दान गने कायथलाई अनभयानका रुपमा सञ्चालन गने, 
भ जक्तानीमा कर कट्टी गने व्यजक्तहरुलाई स्र्ायी लेखा नम्बर प्रर्दान गने, सबै वकनसमका व्यिसायहरुलाई 
समेट्ने गरी पररमाजजथि व्यािसावयक संकेि नम्बर ियार गने कायथक्रम रहेकोमा िावषथक प्रनििेर्दनअनजसार 
रे्दहायअनजसार रे्दजखएको छ: 

वििरण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ मा र्प २०७५।७६ सम्म 
व्यािसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर 934658 1038266 197146 1235412 
व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर 688420 766646 229395 996041 
अनग्रम कर स्र्ायी लेखा नम्बर 0 0 737 737 
जम्मा 1623078 1804912 427278 2232190 
मूल्य अनभिवृि करमा र्दिाथ 174894 194547 45913 240460 
अन्त्िः शजल्क इजाजिपर 67667 65511 2702 68213 

134.2 करर्दािा संख्या गि िषथको िजलनामा २०७४।७५ मा ११.२० प्रनिशिले िवृि भएकोमा यो िषथ २३.६७ 
प्रनिशिले िवृि भएको छ । यस िषथ उद्योग प्रनिष्ठानमा कायथरि सबै िनमक कमथचारीलाई स्र्ायी लेखा 
नम्बर अननिायथ गररएकोले करर्दािा र्दिाथमा उल्लेख्य िवृि भएको रे्दजखन्त्छ । कज ल करर्दािामध्ये ९ लाख 
९६ हजार ४१ अर्ाथि ्४४.६२ प्रनिशिलाई व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर प्रर्दान गरेको छ । ्यस्िा 
करर्दािाले वििरण बजझाउनज नपने भएकाले िी करर्दािाहरुको सम्बन्त्धमा अनजगमन गने गररएको छैन ।  

134.3 करको र्दायरा विस्िार गने उदे्दश्यअन्त्िगथि यो िषथ १ लाख ९७ हजार १४६ लाई व्यािसावयक स्र्ायी 
लेखा नम्बर, २ लाख २९ हजार ३९५ लाई व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर प्रर्दान गररएको, ४५ हजार 
९१३ करर्दािा मूल्य अनभिवृि करमा र २ हजार ७०२ करर्दािा अन्त्िःशजल्कमा र्प भएको रे्दजखन्त्छ । 
विभागको कायथ योजनामा उजल्लजखि कर छजट पाउने संस्र्ाको अनभलेख व्यिस्र्ापन गने, िावषथक रु.१ 



अर्ि मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 114 

करोडसम्मको कारोबार गने िोवकएका करर्दािाले आफ्नो आय वििरण आफैँ  प्रमाजणि गने व्यिस्र्ा 
कायथन्त्ियनमा ल्याउने, मूल्य अनभिवृि कर वििरण फाराममा खररर्द, नबक्री, बीजकको जम्मा संख्या 
उल्लेख गने, करर्दािाको प्रकृनिअनजसार आय वििरण सार् पेस गनजथपने कागजािको ढाँचा अद्यािनधक गने 
व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियन हजन सकेको रे्दजखएन । 

134.4 व्यािसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर नलएका १२ लाख ३५ हजार ४१२, व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर नलएका ९ 
लाख ९६ हजार ४१ र अनग्रम कर कट्टी स्र्ायी लेखा नंबर ७३७ समेि २२ लाख ३२ हजार १९० करर्दािा 
करको र्दायरामा आएको रे्दजखन्त्छ । उक्त संख्या कज ल जनसंख्याको ७ प्रनिशिको हाराहारी हजन आउँछ । 
मजलजकको विद्यमान जनसंख्या, आनर्थक वक्रयाकलाप र सोमा संलग्न व्यजक्तहरुको िजलनामा यो संख्या न्त्यून 
रे्दजखएको छ । अिः आन्त्िररक राजस्ि विभाग र अन्त्य ननकायहरुबीच सूचना सञ्जाल स्र्ापना गने र कर 
प्रशासनलाई सूचनामा आधाररि िर्ा गजणस्िरीय बनाउन आन्त्िररक राजस्ि विभागको अन्त्य सम्बि ननकायहरु, 
अर्थ मन्त्रालय, भन्त्सार विभाग, राजस्ि अनजसन्त्धान विभाग, कम्पनी रजजिारको कायाथलय, िाजणज्य विभाग, 
उद्योग विभाग, सहकारी विभाग, महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय, भनूमसजधार िर्ा व्यिस्र्ापन विभाग, जजल्ला 
प्रशासन कायाथलयहरु लगायिका ननकायहरुसँग रहेका प्रणालीहरु एक आपसमा अन्त्िर आबि गने कायथ गरी 
करयोग्य कारोबार गने सबैलाई करको र्दायरामा ल्याउनजपर्दथछ ।  

134.5 व्यािसावयक कारोबार पारर्दशी िर्ा सूचनामूलक बनाउन व्यिसाय स्र्ापना गर्दाथ, शेयर, सिारीसाधन, घरजग्गा 
खररर्द गर्दाथ, बैङ्क खािा खोल्र्दा, बैङ्क ऋण प्राप्त गर्दाथ अननिायथ रुपमा धयजक्तगि लेखा नम्बर नलनजपने व्यिस्र्ा 
लागू भएको छैन । जचवक्सक, इजन्त्जननयर, िवकल, सल्लाहकार, कलाकार, खेलाडी, जशक्षण संस्र्ामा प्राध्यापन 
गने व्यजक्तले स्र्ायी लेखा नम्बर नलए िापनन यस्िो आय भएका सम्पूणथ व्यजक्तहरुले आय वििरण र्दाजखला 
गरेको अिस्र्ा छैन । पेशाविद्हरुले आफ्नो पेशालाई ननरन्त्िरिा दर्दन प्र्येक िषथ पेशागि प्रमाणपरलाई 
ननयमनकारी ननकायमा निीकरण गर्दाथ कर च जक्ता िा कर र्दाजखला प्रमाणपर माग गने गरेको छैन । संस्र्ागि 
भ जक्तानीमा अननिायथ रुपमा स्र्ायी लेखा नंबर उल्लेख गने व्यिस्र्ा लागू गनजथको अनिररक्त पेशाविर्द जस्िै 
डाक्टर, इजन्त्जननयर, िवकलहरुलाई ननयमनकारी ननकायमा सर्दस्यिा निीकरण गर्दाथ स्र्ायी लेखा नम्बर र कर 
च जक्ता िा र्दाजखलाको प्रमाण रे्दखाउनजपने, रकम भ जक्तानी गर्दाथ अननिायथ स्र्ायी लेखा नम्बर नलई भ जक्तानी गने 
व्यिस्र्ा लागू गनजथपने व्यहोरा गि िषथको प्रनििेर्दनमा औलँ्याइएकोमा अपेजक्षि सजधार हजन सकेको छैन । 

134.6 कािमाडौँ उप्यकामा खानेपानी आपूनिथ गने आपूिथक, फोहोरमैला सङ्कलनकिाथहरु ननयमानजसार र्दिाथ भै 
करको र्दायरामा आएको अिस्र्ा छैन । सारै् व्यजक्तगि घर ननमाथणको सम्पूणथ जजम्मा नलई िेक्काको रुपमा 
कायथ गने ननमाथण व्यिसायीहरुसमेि र्दिाथ बेगर काम गरेको अिस्र्ा छ । िसर्थ पेशाविद्, शेयर, 
सिारीसाधन, घरजग्गा, सजनलगायिका कारोबार गनेहरुको आनर्थक वक्रयाकलापहरुको सूक्ष्म अनजगमन गरी 
करको र्दायरामा ल्याउनजपर्दथछ । 

135. जोजखममा आधाररि करर्दािा छनौट – सामान्त्यिया कर परीक्षणका लानग करर्दािा छनौट गने 
आधारहरुमा बढ्र्दो के्रनडट, घट्र्दो डेविड, शजन्त्य वििरण, उच्च नोक्सानी, उच्च जनिथ, न्त्यून ररकभरी, 
ऋणा्मक मूल्य अनभिवृि अनजपाि, उच्च संचालक सापटी, उच्च नाफा अनजपाि, समान वकनसमका 
व्यिसायमा रे्दजखने नाफा नोक्सानको उच्च फरकपना, भन्त्सार घोषणा वििरण र कर वििरण नबजझाउने 
करर्दािाहरुलाई आधारको रुपमा नलइन्त्छ । ्यसैगरी र्दिाथ भएको र्ोरै अिनधमा िजलो कारोबार गने 
व्यिसायीहरु, एउटै समूहबाट संचानलि नबनभन्न फमथको संबि कारोबार, न्त्यून नबनलङ्ग हजने प्रकृनिका 
धयिसाय, साझेर्दारी व्यिसाय, महालेखापरीक्षकको बेरुजजको जस्र्नि, उच्च प्रशासननक खचथ र्दािी गने 
करर्दािा, उच्च ऋण कारोबार भएका करर्दािाजस्िा विषयलाई समेि आधार नलएको रे्दजखन्त्छ  । 
विभागले ररस्क इजन्त्जनबाट करर्दािा छनौट गने प्रणालीले स्िचानलि रुपमा कायथ गनथ सकेको रे्दजखरै्दन । 
उक्त ररस्क इजन्त्जनमा २०७१।९।२० पश्चाि ्पररमाजथन नभएको र कवहल्यै छनौटमा नपरेको  करर्दािा 
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छनौट गनथ बढी अंकभार नदर्दएको एिं क्षेरगि करर्दािाबीच िजलना गनथ नसवकने जस्र्नि छ । िसर्थ ररस्क 
इजन्त्जनका सूचक पजनरािलोकन गरी करर्दािा छनौट गने र छनौट गररएकालाई सोही िषथमा कर परीक्षण 
गनजथपर्दथछ ।   

136. कर परीक्षण व्यिस्र्ापन - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १०१ मा र्दफा ९९ िा १०० बमोजजम कर 
ननधाथरण भएको व्यजक्तको कर र्दावय्ि ऐनको उदे्दश्यबमोजजम न्त्यायोजचि आधारमा समायोजन गनथ विभागले 
संशोनधि कर ननधाथरण गनथ सक्ने व्यिस्र्ा छ । विभागको िावषथक प्रनििेर्दन २०७५।७६ अनजसार 
व्यािसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर नलने १२ लाख ३५ हजार ४१२ र व्यजक्तगि स्र्ायी लेखा नम्बर नलने 
९ लाख ९६ हजार ४१ रहेकोमध्ये २ लाख ४० हजार ४६० मूल्य अनभिवृि कर र ६८ हजार २१३ 
अन्त्िःशजल्कमा र्दिाथ रहेको रे्दजखन्त्छ । कर परीक्षण सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा ननम्नानजसार छन:् 

वििरण गि िषथको 
बक्यौिा 

यो िषथको 
छनौट 

जम्मा 
 

यो िषथ परीक्षण परीक्षण गनथ बाकँी बक्यौिा 
गि 
िषथको 

यो िषथको जम्मा प्रगनि 
प्रनिशि 

गि 
िषथको 

यो िषथको जम्मा 

विभाग 4497 4360 8857 1734 1450 3184 35.95 2763 2910 5673 
बक्यौिा धेरै हजने र न्त्यून कायथसम्पार्दन हजने कायाथलयहरु 
िूला करर्दािा 
कायाथलय 

223 300 523 177 38 215 37.52 46 262 308 

मध्यमस्िरीय करर्दािा 
कायाथलय 

272 301 573 118 74 192 33.50 154 227 381 

आ.रा.का पजिलीसडक 267 136 403 49 33 82 20.34 218 103 321 
आ.रा.का चाबवहल 176 135 311 31 42 73 23.47 145 93 238 
आ.रा.का नरपजरेश्वर 248 138 386 74 52 126 32.64 174 86 260 
आ.रा.का नयाँसडक 291 130 421 50 46 96 22.80 241 84 325 
आ.रा.का िमेल 157 86 243 35 1 36 14.81 122 85 207 
आ.रा.का िीरगन्त्ज 207 135 242 67 29 96 39.66 140 106 246 
आ.रा.का भरिपजर 207 135 342 48 75 123 35.96 159 60 219 
आ.रा.का हटौंडा 100 92 192 41 20 61 31.77 59 72 131 
आ.रा.का धनगढी 76 90 166 23 11 34 20.48 53 79 132 
आ.रा.का र्दमौली 43 45 88 3 5 8 9.09 40 40 80 
आ.रा.का चाबवहल 176 135 311 31 42 73 23.47 145 93 238 
आ.रा.का कोटेश्वर 130 90 220 48 8 56 25.45 82 82 164 

136.1 विभागअन्त्िगथि गि िषथ छनौट भै बक्यौिा रहेका ४ हजार ४९७ करर्दािामध्ये यस िषथ १ हजार ७३४ 
अर्ाथि ३८.५५ प्रनिशि कर परीक्षण भै २ हजार ७६३ अर्ाथि ६१.४५ प्रनिशि करर्दािाको कर 
परीक्षण हजन नसकी पजनः अको िषथलाई साररएको छ । यसरी विगिमा छनौट भएका करर्दािाको समेि 
कर परीक्षण आगामी िषथलाई सारै्द चारिषथ नाघ्ने अिस्र्ामा पजगेपनछ मार कर परीक्षण हजनजले विभागीय 
कायथसम्पार्दन कमजोर रे्दजखन्त्छ । कायाथलयगि विश्लषेण गर्दाथ पनन आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय, िमेलले 
यस िषथ छनौट भएको एक मार कर परीक्षण गरी बाकँी सबै विगिमा छनौट भएका फाइल परीक्षण 
गरेको छ । िूला करर्दािा कायाथलयले २१५ मध्ये १७७ विगिमा छनौट भएका करर्दािाको परीक्षण 
गरेको रे्दजखन्त्छ । यसबाट छनौट भएका करर्दािाका फाइल सोही िषथ लेखापरीक्षण हजने अिस्र्ा न्त्यून 
रे्दजखन्त्छ । यो िषथ छनौट भएका ४ हजार ३६० करर्दािामध्ये १ हजार ४५० अर्ाथि ्३३ प्रनिशि मार 
यो िषथ कर परीक्षण भएको रे्दजखन्त्छ । छनौट गने िर परीक्षण नगरी जजम्मेिारी साने परीपाटी माननसब 
भएन । छनौट भएका करर्दािाको समयमा नै करपरीक्षण गनथ सम्बजन्त्धि पर्दानधकारीलाई जजम्मेिार 
बनाउनजपर्दथछ । 
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137. कर परीक्षणको चौमानसक जस्र्नि – व्यिसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर नलएका २०७५।७६ सम्मका १२ 
लाख ३५ हजार ४१२ करर्दािामध्ये जम्मा ३ हजार ६९९ अर्ाथि ०.३० प्रनिशि करर्दािाको मार 
२०७५।७६ मा पूणथकर परीक्षण गरेको रे्दजखएको छ ।  कज ल कर परीक्षणको कायथसम्पार्दन प्रर्म, 
र्दोस्रो र िेस्रो चौमानसकमा क्रमशः २३.४१ प्रनिशि, ११.९१ प्रनिशि र ६४.६८ प्रनिशि र आषाढ 
मवहनामा मार कररब एक निहाइ अर्ाथि ्३१.२६ प्रनिशि रे्दजखन्त्छ । यसरी परीक्षण गररएका अनधकांश 
करर्दािाको म्यार्द गजज्रने समयमा कर परीक्षण गरेकाले ्यसमानर् ननगरानी राख्न े ननकायहरुबाट गररने 
गजणस्िर परीक्षण र अजन्त्िम लेखापरीक्षणमा प्र्यक्ष असर पने र यसरी र्प कर ननधाथरण गर्दाथ करर्दािालाई 
िोवकएको ४ िषथको म्यार्द समाप्त हजने अिस्र्ा आउने भएकाले ननधाथररि कर असजल गनथ जवटलिा हजने 
जस्र्नि रहन्त्छ । यसरी िषथको अन्त््यमा कर परीक्षणको चाप बढेका कारण परीक्षणको गजणस्िरमा असर 
पने हजँर्दा कायथिानलका बनाई समयसाररणी बमोजजम समयको समान भार पनेगरी कर परीक्षण गनजथपने 
रे्दजखन्त्छ । 

138. कर परीक्षण गजणस्िर - पूणथकर परीक्षणिफथ  ४ हजार ३५८ फाइल परीक्षणबाट रु.९ अबथ ५२ करोड 
आयकर र रु.२ अबथ ४ करोड मूल्य अनभिवृि कर ननधाथरण गने लक्ष्य रहेकोमा ३ हजार ६९९ परीक्षण 
सम्पन्न भई रु.४७ अबथ ८७ करोड आयकर रु.२ अबथ ४७ करोड मूल्य अनभिवृि कर रु.४५ करोड 
अन्त्ि:शजल्क ननधाथरण भएको विभागको िावषथक प्रनििेर्दनबाट रे्दजखन्त्छ । आयकरिफथ  लक्ष्यभन्त्र्दा बढी कर 
ननधाथरण हजनजमा सिोच्च अर्दालिको फैसलाबाट विगिको कर ननधाथरण खारेज गरी पजन :संशोनधि कर 
ननधाथरण भएको कारण प्रमजख रहेको छ । 

आन्त्िररक राजस्ि कायाथलयबाट कर ननधाथरण भएको रकमगि लक्ष्य पूरा भए पनन विगि िषथरे्दजख 
५ हजार ८४९ करर्दािा पजनरािेर्दनमा गएकोले रु.५२ अबथ ६२ करोड ४७ लाख बक्यौिा रहेको छ । 
यसैगरी  मध्यमस्िरीय करर्दािा कायाथलय बबरमहल , आन्त्िररक राजस्ि कायाथलय बानेश्वर, भैरहिा समेि 
पाँच कायाथलयका १८ करर्दािाको रु.१ अबथ ३७ करोड ८९ लाख ६ हजार कर ननधाथरण भएकोमा 
ि्पश्चाि ्करर्दािा पलायन भएको अिस्र्ा छ । ननधाथरण भएको कर स्िीकार नगरी पजनरािेर्दनमा जाने िा 
व्यिसाय नै छाडेर पलायन हजने अिस्र्ाले करपरीक्षणको गजणस्िर सजधार गनजथपने जस्र्निलाई संकेि गर्दथछ । 
यी समग्र िययाङ्कले करपरीक्षणमा सजधार गनथ जरुरी रे्दजखएको छ ।  

139. कर ननधाथरणमा वढलाइ  - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा १०१ बमोजजमको संशोधन कर ननधाथरण, मूल्य 
अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा २० बमोजजम अजन्त्िम कर ननधाथरण र अन्त्ि:शजल्क ऐन, २०५८ को 
र्दफा १०)१ (बमोजजम अजन्त्िम कर ननधाथरण गने व्यिस्र्ा छ । कर ननधाथरण गनथ २०७१।७२ रे्दजख 
२०७५।७६ मा औसि क्रमशः ९० दर्दन, ९१ दर्दन, ७८ दर्दन, ७४ दर्दन र ७४ दर्दन लागेको रे्दजखन्त्छ । 
कर ननधाथरण गनथ सबैभन्त्र्दा बढी समय िूला करर्दािा कायाथलयलाई लागेको र उक्त कायाथलयले औसिमा 
२०७१।७२ मा २२५ दर्दन, २०७२।७३ मा २५५ दर्दन, २०७३।७४ मा १३५ दर्दन र २०७४।७५ 
मा १०५ दर्दनमा कर ननधाथरण कायथ सम्पन्न गनथ सकेको  रे्दजखएको छ । करर्दािाको कर परीक्षण गरी कर 
ननधाथरण गनथ प्रनि करर्दािा अनधकिम ९ मवहनासम्म समय लगाउने गरेको र पनछल्ला िषथहरुको औसि कर 
ननधाथरण प्रकृया टजं ग्याउन पनन कररब ७४ दर्दन लागेको रे्दजखन्त्छ । यसबाट संख्या्मक रुपमा न्त्यून प्रगनि 
भई िोवकएको लक्ष्य पूरा नगरी अको िषथलाई जजम्मेिारी सारेकोले कायथर्दक्षिामा सजधार गनजथपने रे्दजखयो ।  

140. कर राजस्िमा योगर्दान  -  आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ िर्ा अन्त्ि:शजल्क ऐन, 
२०५८ को व्यिस्र्ाबमोजजम पूणथ कर परीक्षण र अनजसन्त्धना्मक परीक्षणबाट कर राजस्िमा पजगेको 
योगर्दान ननम्नानजसार रे्दजखन्त्छ: 
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(रकम रु .अबथमा) 

आनर्थक िषथ कज ल कर राजस्ि 
पूणथ कर परीक्षणबाट योगर्दान अनजसन्त्धना्मक परीक्षणबाट योगर्दान 
रकम प्रनिशि रकम प्रनिशि 

2071।72 160.09 8.39 5.24 1.78 1.11 
2072।73 204.43 8.23 4.02 0.83 0.40 
2073।74 258.17 70.10 27.15 1.71 0.66 
2074।75 298.65 23.88 8.00 1.68 0.56 
2075।76 358.35 50.79 14.17 6.45 1.80 

पूणथ कर परीक्षणबाट २०७३।७४ मा सबैभन्त्र्दा बढी २७.१५ प्रनिशि अर्ाथि ्७० अबथ १० 
करोड कर ननधाथरण भएको रे्दजखन्त्छ भने २०७४।७५ मा पजनः ८ प्रनिशिमा घटेको र २०७५।७६ मा 
पजनः १४.१७ प्रनिशि भई ५० अबथ ७९ करोड कर ननधाथरण गरेको रे्दजखन्त्छ । विगि ५ िषथमध्ये 
२०७३।७४ मा योगर्दान बढी रे्दजखनजमा एक करर्दािाको िूलो रकम कर ननधाथरण हजनज कारक रहेको 
आन्त्िररक राजस्ि विभागले जनाएको छ । ्यसैगरी अनजसन्त्धना्मक परीक्षणबाट कर ननधाथरणिफथ  
२०७२।७३ मा सबैभन्त्र्दा घटी ०.४० प्रनिशि रहेकोमा २०७५।७६ मा १.८० प्रनिशि पजगी रु.६ 
अबथ ४५ करोड योगर्दान रहेको रे्दजखन्त्छ । कर ननधाथरणबाट िास्िविकरुपमा असजली भएको अनभलेख माग 
गररएकोमा सोसमेि प्राप्त हजन सकेन । स्ियं कर ननधाथरणबाट भएको असजली एिं पूणथ कर िर्ा 
अनजसन्त्धना्मक परीक्षणबाट भएको असजली छज वट्टने गरी अनभलेख राख्न एकीकृि कर प्रणालीमा आिश्यक 
सजधार गनजथपने रे्दजखन्त्छ ।  

141. राजस्ि न्त्यायाधीकरण – कर र्दावय्ि ननधाथरण भइसकेपनछ पनन विनभन्न बहानामा कर र्दावय्ि भ जक्तानी 
नगने प्रिजृत्तको विकास हजँरै्द गएको सन्त्र्दभथमा राज्यलाई प्राप्त हजनजपने यर्ार्थ कर रकमभन्त्र्दा ननकै कम रकम 
असजली भएको रे्दजखन्त्छ । कर अनधकृिले गरेको ननणथय र पजनरािलोकनकिाथको ननणथय उपर जचत्त नबजझी 
राजस्ि न्त्यायाधीकरणिफथ  पजनरािेर्दन दर्दएका मजद्दा मध्ये २०७४।७५ बाट जजम्मेिारी सरी आएका २८० 
र २०७५।७६ मा र्प भएका ४१४ समेि ६९४ मजद्दा कारिाही वकनारा लगाउनज पनेमा २१५ मजद्दा 
फस्यौट भई ४७९ मजद्दा अको िषथलाई जजम्मेिारी सरेको रे्दजखन्त्छ । यसबाट गि िषथभन्त्र्दा फस्यौट हजन 
बाँकी मजद्दामा ७१.०७ प्रनिशिले िवृि भएको िर्ा सोही बषथ र्दिाथ भएको मजद्दा संख्यासँग िजलना गर्दाथ उक्त 
र्प भएको संख्या मध्ये ५१.९३ मार फस्यौट भएको रे्दजखएको छ । फस्यौट भएका २१५ मजद्दा मध्ये 
९४ )४३.७२ प्रनिशि (सर्दर,  ९२ )४२.७९ प्रनिशि (केवह उल्टी भएको, ८ )३.७२ प्रनिशि  (
उल्टी भएको, १० )४.६५ प्रनिशि (पजनननथणथय गनथ पिाइएको, १० खारेजी भएको र एक मजद्दा 
क्षेरानधकारका कारण विराटनगरमा वफिाथ गरेको रे्दजखन्त्छ । राजस्ि न्त्यायाधीकरणबाट ४७९ मजद्दा टजङ्गो 
लाग्न बाँकी रहेको कारणले पनन िूलो राजस्ि बक्यौिा रहेको हजँर्दा शीघ्र न्त्याय ननरुपण भई राजस्ि रकम 
ननक्यौल हजनज जरुरी रे्दजखन्त्छ ।  

142. बजार अनजगमन  - कर प्रशासनले आनर्थक कारोिारमा पारर्दजशथिा ल्याउन, सही कर ननधाथरण गनथ समय 
समयमा अनजगमन गनजथपर्दथछ । करर्दािाको कारोबारको अनजगमनको जस्र्नि, नबनलङ्ग इन्त्फोसथमेन्त्ट िर्ा कर 
पररपालना ननिजा मूल्याङ्कन गर्दाथ २०७२/७३ मा १८ हजार ३८६ करर्दािाको अनजगमन भएकोमा 
२०७४/७५ मा ८ हजार ५९८ करर्दािाको मार अनजगमन भएको र गैरकानूनी मदर्दरा विरुिको 
कायथिाही २०७३/७४ मा ३१९ रहेकोमा २०७४/७५ मा २७९ मार रहेको छ । २०७५/७६ मा 
बजार अनजगमनको क्रममा कर कानजनको पालना नगने करर्दािालाई स्र्लगि रुपमा रु .३ करोड ७५ 
लाख ४८ हजार जररिाना गरेको छ । अनजगमन संख्या र गजणस्िर सजधारको कायथ िवृि हजन नसकेका 
कारण आन्त्िररक राजस्िको लक्ष्य पजरा हजन सकेको छैन । बजार अनजगमन संख्या िवृि गरी करर्दािाको 
संख्या बढाउने र अनजगमनको गजणस्िरमा सजधार गरी करको र्दायरा िवृि गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 
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143. विद्यजिीय बीजक - नबके्रिालाई विद्यजिीय माध्यमबाट बीजक जारी गनथ अननिायथ गररने र जारी भएका 
बीजकलाई आन्त्िररक राजस्ि विभागको केन्त्रीय बीजक अनजगमन प्रणालीमा आिि गररने २०७५।७६ 
को बजेट िक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अनभिवृि कर ऐन, २०५२ को र्दफा १४क .को उपर्दफा )२ (
िर्ा आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ८१)४ (अनजसार रु.३५ करोड भन्त्र्दा बढी कारोबार हजने करर्दािाले 
अननिायथ रुपमा विद्यजिीय बीजक जारी गनथ िर्ा सो को अनभलेख राख्न विभागले सूचना प्रकाशन गरेको छ । 
्यसैगरी नबद्यजिीय बीजक सम्बन्त्धी कायथविनध, २०७४ अनजसार विद्यजिीय बीजक सफ्ट्िेयर प्रमाणीकरण 
अनजमनि नलनजपने व्यिस्र्ा छ । उक्त व्यिस्र्ा बमोजजम २०७४।१०।२८ रे्दजख हालसम्म एक नसस्टम 
प्रा.नल., कािमाडौं लगायिका सफ्ट्िेयर कम्पनीले ४३३ प्रकारका सफ्ट्िेयर २०७७ जेष्ठ २२ सम्म 
सूचीकृि भई ४ हजार ६०३ करर्दािाले यस्िो कम्टयजटर नबनलङ्गको अनजमनि नलएको रे्दजखन्त्छ । िोवकएको 
रु.३५ करोड भन्त्र्दा बढी कारोबार गने १ हजार ६८२ करर्दािाले २०७४।७५ मा कज ल रु. २६ खबथ 
९२ अबथ ११ करोड ३३ लाख १० हजारको कारोबार गरेको रे्दजखन्त्छ । विद्यजिीय नबनलङ्गको अनजमनि 
अननिायथ नभएका करर्दािाले समेि यस्िो विद्यजिीय नबनलङ्गको अनजमनि नलई प्रयोग गने गरेको र अननिायथ 
अनजमनि नलनजपने रु.३५ करोड मानर्को कारोबार गने करर्दािा सबैले यस्िो अनजमनि नलए ननलएको 
सम्बन्त्धमा अनजगमन भएको रे्दजखँरै्दन । सफ्ट्िेयर प्रमाणीकरणको अनजमनि िययाङ्कलाई हेर्दाथ २०७७ 
फाल्गजणसम्म कज ल व्यािसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर नलएका १३ लाख ६० हजार ९३८ मध्ये  ४ हजार 
६०३ )०.३३ प्रनिशि (करर्दािाले मार विद्यजिीय बीजक जारी गने अनजमनि नलएकोले कर प्रणालीमा 
विद्यजिीय माध्यमबाट जारी हजने बीजकको प्रयोग न्त्यून रे्दजखएको छ । यसबाट कर प्रणालीमा यर्ार्थ 
कारोबार रे्दखाएको छ भनी विश्वस्ि हजन सवकँरै्दन । सफ्ट्िेयरको आनधकाररकिा िर्ा साइबर सजरक्षा 
सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धि विज्ञबाट परीक्षण पश्चाि ्मार प्रयोगको अनजमनि दर्दने िर्ा विद्यजिीय बीजक प्रणाली 
क्रमशः सबै करर्दािालाई अननिायथ गराई कायाथन्त्ियनको अनजगमन भएमा कर पररपालनामा बढोत्तरी हजने र 
अनौपचाररक अर्थिन्त्रमा समेि ननयन्त्रण हजने रे्दजखन्त्छ । 

144. वकस्िाबन्त्र्दीमा कर र्दाजखला - आयकर ऐन २०५८ को र्दफा ९४)१ (मा वकस्िाबन्त्र्दीमा कर रकम 
बजझाउनजपने व्यिस्र्ा छ । वकस्िाबन्त्र्दीमा आयकर बजझाउने करर्दािाको संख्या २०७१।७२ मा २० 
हजार ९६८ रहेकोमा २०७५।७६ मा २४ हजार ६४ पजगी ५ िषथमा १४.७७ प्रनिशिले िवृि भएको र 
२०७५।७६ मा कज ल व्यािसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर नलएका १२ लाख ३५ हजार ४१२ रहेकोमा 
१.९५ प्रनिशिले मार वकस्िाबन्त्र्दीमा कर बजझाएको रे्दजखएको छ । यसबाट अनधकांश करर्दािाले 
व्यिसाय नोक्सानीमा रे्दखाउने र कर लाग्ने सीमा भन्त्र्दा घटी मजनाफा रे्दखाउने गरेका कारण यस्िो संख्या 
अ्यन्त्ि न्त्यून रे्दजखएको छ । २०७१।७२ मा संकनलि कज ल आयकर रु .८८ अबथ ४६ करोड मध्ये 
वकस्िाबन्त्र्दीमा २९.८३ प्रनिशि अर्ाथि ् रु.२६ अबथ ३९ करोड संकलन भएको रे्दजखन्त्छ । ्यसैगरी 
२०७२/७३ रे्दजख २०७५/७६ सम्म वकस्िाबन्त्र्दीमा संकनलि कर रकमको प्रनिशि क्रमशः ३२.१२, 
३३.२५, ३१.४२ र २८.१८ रहेको रे्दजखन्त्छ । अजघल्ला िषथमा भन्त्र्दा घटेर २०७५।७६ मा कज ल 
संकनलि आयकर रु .१ अबथ ९२ करोड ८४ लाखको २८.१८ प्रनिशि अर्ाथि ्५४ अबथ ३५ करोड 
वकस्िाबन्त्र्दीमा संकलन भएको रे्दजखन्त्छ । यसबाट वकस्िाबन्त्र्दीमा कर र्दाजखला गने व्यिस्र्ाको 
कायाथन्त्ियन प्रभािकारी रे्दजखएन । विभाग िर्ा सम्बजन्त्धि कायाथलयले प्रभािकारी बजार अनजगमन र 
राजस्ि सूचना माफथ ि करर्दािाले ननयििश नोक्सानी रे्दखाउने पररपाटीलाई ननरु्सावहि गरी करयोग्य 
आयमा बढोत्तरी गराउन सकेमा वकस्िाबन्त्र्दीमा समयमै कर र्दाजखला हजने प्रणालीको कायाथन्त्ियनमा 
प्रभािकाररिा आउने रे्दजखन्त्छ । 
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सरकारी सम्पजत्त भिन, सिारीसाधन, उपकरणको संरक्षण एिं उपयोग 

 आनर्थक कायथविनध ऐनबमोजजम आफ्नो ननकाय िा मन्त्रालय अन्त्िगथिका सबै प्रकारका चल-अचल सम्पजत्त 
र र्दावय्िको अनभलेख लेखा उत्तरर्दायी अनधकृिले राख्नजपने , महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले सोको आधारमा 
एकीकृि वििरण ियार गनजथपने व्यबस्र्ा गरेको छ । लेखापरीक्षण ऐन ,२०७५ मा सरकारी नगर्दी जजन्त्सी लगायि 
उपलधध स्रोि साधन र सम्पजत्तको उजचि रुपमा उपयोग गरे नगरेको, सरकारी सम्पजत्तको प्रचनलि कानजनबमोजजम 
अनभलेख राखे नराखेको र सरकारी सम्पजत्तको हानी नोक्सानी नहजने गरी उजचि संरक्षण िर्ा ममथिसम्भारको 
व्यिस्र्ा गरे नगरेको नबषयमा महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गने व्यिस्र्ा छ । सरकारी कायाथलयको नाममा 
रहेका िा प्राप्त भएका (सरकारी भिन, १० लाख रुपैयाँभन्त्र्दा बढी मूल्यका सिारीसाधन िर्ा मेनसन उपकरणहरु) 
सरकारी सम्पनिको अनभलेख, संरक्षण एबं उपयोगको अिस्र्ा मूल्याङ्कन गने उिेश्यले कायथमूलक लेखापरीक्षण 
गररएको हो ।  

145. सरकारी सम्पनिको अनभलेख  -  आनर्थक कायथविनध ऐनमा आफ्नो ननकाय िा मन्त्रालय अन्त्िगथिका सबै 
प्रकारका चल अचल सम्पजत्त र र्दावय्िको अनभलेख लेखा उत्तरर्दायी अनधकृिले राख्नजपने व्यिस्र्ा छ । 
आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ४६, ४७ र ४८ मा कायाथलयमा प्राप्त हजने जजनसजकै 
प्रकारको जजन्त्सी मालसमानको वििरण मूल्य खजलाई जजन्त्सी वकिाबमा ७ दर्दन नभर आम्र्दानी बाँधी िेस्िा 
खडा गरी राख्नजपने र महालेखाननयन्त्रक कायाथलयले िावषथक केन्त्रीय आनर्थक वििरण समेि ियार गनजथपने 
व्यिस्र्ा छ । यस सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोराहरु रे्दहायबमोजजम छन:् 

145.1 नेपाल सरकारका २२ मन्त्रालय, १३ संिैधाननक ननकाय, महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय, भनूम व्यिस्र्ापन 
िर्ा अनभलेख विभाग र ७ प्ररे्दशका कोष िर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयहरु समेि ४४ ननकायबाट 
सरकारी सम्पजत्तको अनभलेख, संरक्षण र उपयोग सम्बन्त्धमा सूचना माग गर्दाथ १३ मन्त्रालय, ९ 
संिैधाननक ननकाय, महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र २ नं प्ररे्दश लेखा ननयन्त्रक कायाथलय समेि २५ 
ननकायबाट प्राप्त वििरण अध्ययनबाट परराि मन्त्रालय, ननिाथचन आयोग, लोक सेिा आयोग र 
महालेखापरीक्षकको कायाथलयले मार केन्त्रीयस्िरमा सरकारी सम्पजत्तको अनभलेख अद्यािनधक राखेको 
पाइयो । अनधकांश सरकारी ननकायहरुले आफू र अन्त्िगथिको ननकायहरुको सम्पजत्तको एकीकृि अनभलेख 
राखेको पाईएन ।  

145.2 सरकारी ननकायहरुबाट िावषथक औसि रु ६.४० अबथ सिारीसाधन खररर्दमा खचथ हजने गरेकोमा 
२०७३।७४, २०७४।७५ र २०७५।७६ मा क्रमशः रु.६ अबथ ७१ करोड ३४ लाख, रु.६ अबथ 
६१ करोड ४५ लाख र रु.५ अबथ ८६ करोड ८३ लाख खचथ गरेको रे्दजखन्त्छ । परराि मन्त्रालय, 
ननिाथचन आयोग, लोक सेिा आयोग, महालेखापरीक्षकको कायाथलय बाहेकका अन्त्य केन्त्रीय ननकायले आफू 
र अन्त्िगथि कायाथलयमा रहेका सबारी साधनको केन्त्रीय लगि राखेको पाइएन ।  

145.3 सरकारी ननकायहरुले मेनसन उपकरण खररर्दमा २०७३।७४ मा रु . ७ अबथ ७० करोड ४२ लाख 
२०७४।७५ मा रु.९ अबथ ७४ करोड ३४ लाख र २०७५।७६ मा रु.१२ अबथ २७ करोड ८३ 
लाख खचथ गरेको रे्दजखन्त्छ । िर िी सबै मेनसन िर्ा उपकरणको सम्बजन्त्धि ननकायहरुले सम्पजत्तमा 
अनभलेखन गरी अद्याबनधक वििरण ियार गरेका छैनन ्। सबैभन्त्र्दा धेरै हेभी इक्िीपमेन्त्टहरु खररर्द एबं 
प्रयोग गने भौनिक पूिाथधार िर्ा यािायाि, नसँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयहरुले समेि हेभी इक्यूटमेन्त्ट िर्ा 
मेनसन उपकरणको केन्त्रीय अनभलेख खडा गरी अद्यािनधक गरेका छैनन ्।   

सरकारी ननकायहरुबाट सम्पजत्तको एकीकृि अनभलेख नराख्नजमा जजम्मेिारी िोवकएका लेखा 
उत्तरर्दायी अनधकृि र कायाथलय प्रमजखहरुबाट अनजगमनको कमी, महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट जजन्त्सी 
ननरीक्षण प्रनििेर्दनहरु एकीकृि गरी समयमै सरकारी सम्पजत्तको अद्यािनधक केन्त्रीय अनभलेख ियार गनथ 
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सम्पजत्त सूचना प्रणालीको कमी जस्िा कारणहरु रहेको पाइयो । यसले गर्दाथ प्र्येक िषथ सरकारी 
लगानीबाट नसजथना गरेको सम्पजत्तको यर्ार्थ मूल्याङ्कन सरकारसँग छैन । ममथिसम्भार बजेट िर्ा 
कायथक्रम िजजथमा र सरकारी सम्पजत्तको उपयोग िर्ा संरक्षण प्रभािकारी हजन  नसक्ने अिस्र्ा छ । 
सरकारी सम्पजत्तको प्रभािकारी संरक्षण र उपयोग गनथ महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको समन्त्ियमा सबै 
सरकारी ननकायहरुले सरकारी सम्पजत्तको अिस्र्ा र मूल्य सवहिको र्दजरुस्ि अनभलेख ियार गने िर्ा लेखा 
उत्तरर्दायी अनधकृि र कायाथलय प्रमजखहरुबाट लगिको ननयनमि अनजगमन गनजथपर्दथछ । 

146. नललाम नबक्री - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम  ५० र ५८ ले  टजटफज ट भै बेकम्मा 
भएका र पजनःममथि नहजने भनी वकटान भएका मालसामान जजन्त्सी ननरीक्षण प्रनििेर्दन प्राप्त भएको ६ 
मवहनानभर नललाम नबक्रीको कारबाही गनजथपने व्यिस्र्ा छ । यससम्बन्त्धी सूचना माग गररएका ४४ 
ननकायमध्ये १६ ननकायबाट प्राप्त वििरण अनजसार ३० सिारीसाधन नललाम नबक्री नगरेको पाइयो । 
सिारीसाधन धेरै हजने प्रधानमन्त्री कायाथलय, गहृ, रक्षा र विकास ननमाथणिफथ का संघीय मन्त्रालयहरु र 
अन्त्िगथि कायाथलयमा रहेका सिारीसाधनको अिस्र्ा खजल्ने वििरण प्राप्त नभएको र महालेखा ननयन्त्रक 
कायाथलय लगायि अन्त्य ननकायमा समेि सिारीसाधनको अद्यािनधक वििरण राखेको पाइएन । सबैभन्त्र्दा 
कम सिारीसाधन भएको  सजरू्दर पजश्चम प्ररे्दशमामा मार ११ सिारीसाधन नललाम नबक्री गनजथपने अिस्र्ामा 
रहेको िययले यसको राविय स्िरमा एकीकृि िययाङ्क ननकै िूलो रहेको पजवि गर्दथछ । काम नलाग्ने 
अिस्र्ामा पजगी नललाम नबक्री गनजथपने सिारीसाधनहरु जजम्मेिार पर्दानधकारीबाट अनजगमनको कमीले  
समयमा नललाम नहजनाले सम्पजत्तको मूल्यमा ह्रास भै कम राजस्ि प्राप्त हजनजका सारै् भण्डारण लागि समेि 
बढ्ने रे्दजखन्त्छ । जजम्मेिार पर्दानधकारीले ननयनमि अनजगमन गरी सिारीसाधनको खररर्दमा बाई धयाक 
मेर्ड कायाथन्त्ियन गरी नललाम नबक्री गनजथपने सिारीसाधन प्रनिस्र्ापन गने िर्ा सो सम्भि नभए समयमै 
नललाम नबक्री कारबाही गरी सम्पजत्त व्यिस्र्ापन च जस्ि बनाउनजपर्दथछ ।   

147. सरकारी भिनको अनभलेख - आनर्थक कायथविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ५४)१ (अनजसार प्र्येक 
कायाथलयले कायाथलयको सरकारी घरजग्गा िर्ा कायाथलय अन्त्िगथिको सरकारी घरजग्गाको लगि 
महालेखापरीक्षकको कायाथलयले िोकेको ढाँचामा राख्नज पने, ्यस्िो घरजग्गा अन्त्य कज नै सरकारी 
कायाथलयको नाममा भएको अिस्र्ामा बाहेक अन्त्य अिस्र्ामा आफ्नो नाममा र्दिाथ गराउनजपने र यस्िो 
घरजग्गाको वििरण िालजक विभाग, मन्त्रालय र सम्बजन्त्धि कोष िर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा 
पिाउनजपने व्यिस्र्ा छ । सरकारी ननकायहरुबाट २०७३।७४ मा रु . २४ अबथ ३६ करोड ३२ लाख 
२०७४।७५ मा रु . ३५ अबथ ७३ करोड ५१ लाख र २०७५।७६ मा रु . ४२ अबथ ८० करोड ७२ 
लाख भिन ननमाथणमा खचथ गरेको रे्दजखन्त्छ । िी सबै ननमाथण भएका भिनको मूल्य सम्पजत्तमा अनभलेखन 
गरी अद्यािनधक वििरण ियार गररएको छैन । केन्त्रीय, प्ररे्दश िर्ा स्र्ानीय सरकार समेिले सरकारी 
भिनको अनभलेख अद्यािनधक नगरेको कारण हालसम्म सरकारी स्िानम्िमा रहेका भिनको संख्या, ममथि 
गनजथपने र संरक्षण गनजथपने अिस्र्ाको अनभलेख छैन । सारै् साविकमा संघ अन्त्िगथि रहेका विनभन्न 
कायाथलय हाल प्ररे्दश र स्र्ानीय सरकार अन्त्िगथि रहेकोमा सम्पजत्त हस्िान्त्िरणको अद्यािनधक अनभलेख 
रे्दजखएन । यसबाट स्िानम्िको अस्पििा, उजचि ममथिसम्भारको कमीका सारै् सरकारी सम्पजत्तको 
मूल्याङ्कन समेि अद्यािनधक नहजने भएकोले िीनै िहका सरकारले आफू र अन्त्िगथि रहेका सरकारी 
भिनको मूल्य, अिस्र्ा र उपयोगको अद्यािनधक लगि राखी केन्त्रीय अनभलेखका लानग महालेखा 
ननयन्त्रक कायाथलयमा पिाउनजपर्दथछ । 

148. जस्र्र सम्पजत्तको खजलासा  -  नेपाल सािथजननक क्षेर लेखामान बमोजजम वित्तीय प्रनििेर्दनमा सबै प्रकारको 
भिन, मेनसन  र अन्त्य जस्र्र सम्पजत्तको रकम िर्ा वििरण सवहिको खजलासा गनजथपर्दथछ । यससम्बन्त्धी 
वििरण ४४ ननकायबाट जानकारी माग गररएकोमा प्रधानमन्त्री िर्ा मजन्त्रपररषर्दको कायाथलय र अर्थ 
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मन्त्रालय लगायिका १० ननकायले २०७५।०७६ मा रु . २ खबथ ४० अबथ १८ करोड ५१ लाखको 
जस्र्र सम्पजत्त खजलाए िापनन भौनिक योजना िर्ा यािायाि, खानेपानी, नसँचाइ जस्िा मन्त्रालय र केही 
संिैधाननक ननकायहरुबाट उक्त व्यिस्र्ाको पालना भएको छैन । प्र्येक मन्त्रालय र केन्त्रीय ननकायले 
सािथजननक क्षेर लेखामानअनजसार वित्तीय वििरण ियार गने गरेको भए पनन सोमा मन्त्रालय र ननकाय 
अन्त्िगथिका सबै जस्र्र सम्पजत्त समािेश गरी सोको मूल्य खजलाएको रे्दजखएन । यस सम्बन्त्धमा ननकायहरुले 
सम्पजत्तको अनभलेख एिं मूल्य उपलधध नहजनज, सम्पजत्तको मूल्याङ्कन गने आधार समेि नभएकोले सरकारी 
जस्र्र सम्पजत्तको यर्ार्थ मूल्य जचरण हजने जस्र्नि छैन । िसर्थ सरकारी ननकायहरुले आफ्नो र मािहिका 
कायाथलयहरु समेिको जस्र्र सम्पजत्तको मूल्य सवहिको वििरण समाबेश गरी वित्तीय वििरणमा खजलासा 
गनजथपर्दथछ । 

149. सरकारी सम्पजत्त उपयोग मापर्दण्ड  -  जजन्त्सी मालसमान, मेनसन िर्ा उपकरण र सिारीसाधनहरु ननजश्चि ्
मापर्दण्ड प्रयोग गरी लागि लाभको आधारमा सञ्चालनमा ल्याउँर्दा अनधकिम उपयोनगिा नलन सवकन्त्छ । 
सरकारी सम्पजत्त प्रानप्त एिं ममथिसम्भारको लानग िावषथक रुपमा बजेटको िूलो अंश प्रयोग हजने गरेको छ । 
यर्ोजचि कायथ िािािरण ियार गनथ कायाथलयको कायथ प्रकृनि अनजसार आिश्यक पने भिन,  सिारीसाधन, 
मेनसन िर्ा उपकरण सम्बन्त्धमा स्पि मापर्दण्ड नभएको कारण उपलधध साधन स्रोिको र्दक्षिापूिथक 
उपयोग हजनसकेको छैन । िीनिटै िहका सरकारबाट सिारीसाधन खररर्दमा िषेनन अबौँ रुपैयाँ खचथ हजने 
गरेको छ । नेपाल सरकारले सरकारी सम्पजत्तको उपयोगसम्बन्त्धी एकीकृिरुपमा लागू हजने ननजश्चि 
मापर्दण्ड बनाएको रे्दजखँरै्दन । कमथचारी िा पर्दानधकारीको स्िरअनजसार सरकारी सम्पजत्तको पररमाण, 
गजणस्िर, प्रयोगको मापर्दण्ड िोवकएको छैन । कायाथलय भिनको कायथकक्ष, आिास सजविधा, सिारीसाधन 
र अन्त्य मेनसन उपकरणका सम्बन्त्धमा समेि मापर्दण्डको कायाथन्त्ियनको अभािमा सम्बजन्त्धि 
पर्दानधकारीहरुले बजेट र उपलधध स्रोिको आधारमा उपयोग गने पररपाटी बसेको छ । फलस्िरुप 
समान िहका पर्दानधकारीमा समेि स्रोि साधनको उपलधधिा एिं प्रयोगमा विनभन्निा रे्दजखन्त्छ । िसर्थ, 
सरकारी सम्पजत्तको प्रानप्त र उपयोगमा प्रभािकाररिा अनभिवृिको लानग अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी 
सम्पजत्तको उपयोगसम्बन्त्धी मापर्दण्ड ननमाथण गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याउन आिश्यक रे्दजखन्त्छ । 

सािथजननक संस्र्ान सञ्चालन 

आम नागररकका रै्दननक आधारभिू आिश्यकिाका िस्िज िर्ा सेिाको सहज र सजलभ आपूनिथ गने, रोजगारी 
नसजथना गने, विकासका लानग पूिाथधार ियार गने, आ्मननभथर अर्थिन्त्रको विकास गने, आयाि प्रनिस्र्ापन गने र 
समिामजलक राज्यको स्र्ापना गने उदे्दश्यले सािथजननक संस्र्ानहरुको सञ्चालन गररएको  
हो । सािौँ योजनाको अन्त््यसम्म पूणथ एिं अनधकांश स्िानम्ि भएका संस्र्ानको संख्या ६२ रहेकोमा ३० 
ननजीकरण भएका र केही गानभई िर्ा नयाँ स्र्ापना हजँर्दा हाल ४४ सञ्चालनमा रहेका छन ् । सािथजननक 
संस्र्ानलाई सेिा, उद्योग, व्यापार, वित्तीय, उ्पार्दनमूलक र जनोपयोगी गरी ६ क्षेरमा िगीकरण गरी सञ्चालन 
गररएको छ । सािथजननक संस्र्ानको सञ्चालन र्दक्षिाको अध्ययन, विश्लषेण र मूल्याङ्कन गरी सजझाि प्रस्िजि गनजथ 
कायथमजलक लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ । 

150. एकीकृि ऐन - पन्त्रौँ योजनामा संस्र्ान ननयमन, सञ्चालन र व्यिस्र्ापन सम्बन्त्धमा एकीकृि ऐन िजजथमाका 
लानग आिश्यक कानजनी व्यिस्र्ा िर्ा पररमाजथन गररने उल्लेख छ । नेपालमा सञ्चानलि ४४ संस्र्ानमध्ये 
३३ कम्पनी ऐन, ७ विशेष ऐन, २ सञ्चार संस्र्ान ऐन, १ सहकारी ऐन र १ संस्र्ान ऐनबमोजजम 
स्र्ापना भएका छन ्। ्यसैगरी संस्र्ानको ननयनमि कायथ सञ्चालन र व्यिस्र्ापनका लानग आ-आफ्नै 
ननयमािली िर्ा विननयमािली समेि रहेका छन ्। नभन्ना नभन्नै कानजनद्वारा स्र्ापना भएको हजँर्दा सञ्चालन 
िर्ा व्यिस्र्ापनमा पनन एकरुपिा रहेको छैन । यसले गर्दाथ साधारणसभा, सञ्चालक सनमनि, व्यिस्र्ापन 
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समूह समेिमा फरक फरक संख्या र प्रािधान रहेको छ । ्यसैगरी कमथचारी भनाथ, सेिा सजविधा, िजृत्त 
विकास, ननणथय ननमाथण, उत्तरर्दावय्ि, जिाफरे्दवहिा लगायिका विषयमा एकरुपिा कायम हजनसकेको छैन । 
यसर्थ एकीकृि कानजन ियार गरी संस्र्ान सञ्चालन र व्यिस्र्ापनमा एकरुपिा ल्याउनजपर्दथछ ।  

151. लगानी नीनि - भविरयमा प्राप्त हजने प्रनिफल िर्ा आय िवृि समेि नबचार गरी सािथजननक संस्र्ानहरुमा 
लगानी गने आधार ियार गरी सोहीबमोजजम प्रार्नमकिा ननधाथरण गरी लगानी  
गनजथपर्दथछ । महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रनििेर्दनअनजसार सािथजननक संस्र्ान िर्ा अन्त्य संस्र्ाहरुमा 
२०७५।७६ सम्म सरकार िर्ा बाह्य पक्षको रु.५ खबथ ४८ अबथ ९० करोड लगानी भएको छ । यस 
सम्बन्त्धमा रे्दजखएका व्यहोरा रे्दहायबमोजजम छनः्  

151.1 सािथजननक संस्र्ानमा सरकारको शेयर लगानी िषेनी बढ्र्दो क्रममा रहेको रे्दजखन्त्छ । अर्थ मन्त्रालयको 
प्रनििेर्दनअनजसार २०७५।७६ सम्म ४४ संस्र्ानमा भएको कज ल लगानीमध्ये शेयर लगानी रु.२ खबथ ७१ 
अबथ ८३ करोड ९९ लाख (५८.५१ प्रनिशि) रहेको छ । शेयर लगानी २०७४÷७५ मा १६.८९ 
प्रनिशिले िवृि भएकोमा २०७५÷७६ मा ३५.६७ प्रनिशिले िवृि भएको छ । हाल अजस्ि्िमा नरहेका 
२९ संस्र्ान िर्ा कम्पनीमा नेपाल सरकारको रु.६५ करोड ४७ लाख शेयर लगानी रहेको छ ।  
सञ्चालनमा नरहेका संस्र्ान िर्ा सनमनिको शेयरको अपलेखन िा सरकारीकरण गरी वहसाि समायोजन 
गरेको रे्दजखएन ।  

151.2 आनर्थक िषथ २०७५।७६ सम्म ४४ संस्र्ानमा रु.१ खबथ ९२ अबथ ७५ करोड ३२ लाख ऋण लगानी 
भएको छ । ऋण लगानी गि िषथभन्त्र्दा १७.२३ प्रनिशिले िवृि भएको छ । महालेखा ननयन्त्रक 
कायाथलयको प्रनििेर्दनअनजसार २०७५÷७६ सम्म रु.१ अबथ ९३ करोड ऋण लगानी रहेका २३ संस्र्ान 
िर्ा सनमनि हाल अजस्ि्िमा नरहेका र १३१ संस्र्ान, कम्पनी िर्ा सनमनिमा भाखा नाघेको साँिा रु.५१ 
अबथ ५६ करोड ७ लाख र धयाज रु.३७ अबथ १५ करोड १६ लाख गरी रु.८८ अबथ ७१ करोड २३ 
लाख रहेको छ ।  

151.3 आनर्थक िषथ २०७५।७६ मा सञ्चालनमा नरहेका नेपाल ओररयण्ड म्याग्नासाइट प्राइभेट नलनमटेड मा 
रु.१ करोड ६० लाख र गोरखकाली रबर उद्योगमा रु.६० करोड, राविय उ्पार्दक्ि िर्ा आनर्थक 
विकास केन्त्रमा रु.१ करोड १३ लाख, नेपाल औषधी नलनमटेडमा रु.८ करोड २१ लाख कमथचारीहरुको 
िलि भत्ता भ जक्तानी िर्ा अन्त्य सजविधा भ जक्तानीको लानग ऋण लगानी भएको छ । सञ्चालनमा नरहेका 
संस्र्ानका कमथचारीको िलिभत्ता भ जक्तानी प्रयोजनार्थ समेि ऋण लगानीले प्रनिफल दर्दने रे्दजखएन । 

151.4 आनर्थक िषथ २०७५÷७६ को लगानी विविध(५०११२५५) शीषथकमा शजरुमा रु.३ अबथ ९० करोड बजेट 
व्यिस्र्ा भएकोमा पनछ रकमान्त्िर माफथ ि रु.१४ अबथ ५९ करोड ५३ लाख र्प भई रु.१७ अबथ ६४ 
करोड ८ लाख खचथ भएको छ । िावषथक बजेट ियार गर्दाथ सरकारले गने लगानीको पूिाथन जमान 
यर्ार्थपरक नगरी पनछ आिश्यकिा अनजसार उच्च रकम रकमान्त्िर गरी बजेट व्यिस्र्ा गने अभ्यासले 
लगानी पूिाथन जमान, िस्िजननष्ठ र यर्ार्थपरक हजनसकेको रे्दजखरै्दन ।  

संस्र्ान िर्ा सनमनिहरुमा सरकारले िूलो रकम लगानी गरेिा पनन लगानी नीनि ियार नहजँर्दा 
लगानीको प्रार्नमकिा, सर्दजपयोग, अनजगमन िर्ा मूल्याङ्कन, ऋण व्यिस्र्ापन, लगानीको वहसाब फरफारक, 
पूजँीकरण मोडल, लगानी प्रनिफलको सजननजश्चििा जस्िा विषयहरुमा अन्त्यौलिा रहेको छ । िसर्थ लगानी 
नीनि ियार गरी सोमाफथ ि सािथजननक संस्र्ानको लगानीलाई व्यिजस्र्ि गनजथपर्दथछ ।  

152. पजनसांरचना - एकै प्रकृनिका कायथ गने िा एक अकाथसँग सम्बजन्त्धि संस्र्ानहरुलाई गाभ्ने िा नमलाउने कायथ 
गनजथपर्दथछ । संस्र्ानहरु गाभ्र्दा प्रशासननक खचथ लगायि ि्पश्चािको संस्र्ानको क्षमिा, उ्पार्दन, िस्िज 
विकास, बजार विस्िार, बजारीकरण लगायिका विषयमा अध्ययन गनजथपर्दथछ । उर्दाहरणको रुपमा जनडबजटी 
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उ्पार्दन िर्ा प्रशोधन कम्पनी नलनमटेड र नेपाल औषधी नलनमटेडलाई, कृवष सामग्री संस्र्ान र राविय 
बीउ िीजन कम्पनी नलनमटेडलाई, उर्दयपजर िर्ा हेटौडा नसमेन्त्ट उद्योगलाई, मजरण विभाग र जनक जशक्षा 
सामग्री केन्त्रलाई, नेपाल मेटल कम्पनी नलनमटेड र नेपाल ढलौट उद्योगलाई एक आपसमा गाभ्नसक्ने 
रे्दजखन्त्छ । यसबाट जनशजक्त व्यिस्र्ापन गनथ सजजलो हजने, सनमनि, बोडथ िर्ा व्यिस्र्ापनका कमथचारीमा 
कटौिी भई नमिव्यवयिा कायम हजने िर्ा कच्चा पर्दार्थको उपलधधिामा सहजिा हजने िर्ा िस्िज िर्ा 
सेिाको बजार विस्िारमा समेि सहयोग हजने रे्दजखँर्दा ्यस्िा संस्र्ान गाभी र्दक्षिापूिथक सञ्चालन गनजथपर्दथछ । 
अिः कायथप्रकृनि सजहाउँर्दो र एक आपसमा अन्त्िरसम्बजन्त्धि संस्र्ानहरुलाई पजनसांरचना गरी गाभ्ने िा 
नमलाउने िफथ  सरकारले अध्ययन गरी टजंगो लगाउनजपर्दथछ । 

153. व्यािसावयक योजना िर्ा रणनीनि - सािथजननक संस्र्ानहरुले व्यािसावयक योजना िर्ा रणनीनि ियार गरी 
दर्दगो सञ्चालन िर्ा सेिाको व्यिस्र्ा गनजथपर्दथछ । नेपालका संस्र्ानहरुले यस्िो योजना िर्ा रणनीनि ियार 
गरी सञ्चालन गरेको रे्दजखँरै्दन । अनधकांश संस्र्ानहरु परम्परागि ििरले सञ्चालन भएका छन ् । 
व्यािसावयक योजना नहजँर्दा प्रच जर सम्भािना भएका िर्ा आन्त्िररक बजार ओगटी आयाि प्रनिस्र्ापन गनथ 
नसकेको केही उर्दाहरण रे्दहायबमोजजम छः 

153.1 नेपाल िन ननगम नलनमटेड व्यािसावयक रुपमा सञ्चालन हजन नसकेकोले भारि, मलेजशया, इन्त्डोनेनसया, 
िीलंका लगायिका रे्दशबाट काि र फननथचर आयाि िषेनी बढ्र्दो क्रममा रहेको छ । िन िर्ा भसंूरक्षण 
विभागले २०७१।७२ रे्दजख २०७४।७५ सम्म ३ िषथमा २२ लाख ७५ हजार क्यूवफट काि आयाि 
गरेको जनाए िापनन भन्त्सार विभागको आजशकँज डा अनभलेखले सो अिनधमा ५६ लाख ६४ हजार ११७ 
क्यूवफट काि आयाि भएको रे्दजखन्त्छ । आयानिि कािको मूल्य रु.४ अबथ ६५ करोड ७१ लाख र 
विनभन्न रे्दशबाट आयाि गररएको ियारी फननथचरको मूल्य रु.३ अबथ २६ करोड ३८ लाख समेि रु.७ 
अबथ ९२ करोड ९ लाख बराबरको विरे्दशी मजरा भ जक्तानी भएको छ । जसले गर्दाथ रे्दशनभरको कािको 
उपयोग भएको छैन भने आयािले गर्दाथ व्यापार सन्त्िजलनमा समेि नकारा्मक असर परेको छ । 

153.2 राविय बीउ बीजन कम्पनी नलनमटेडले प्रभािकारी रुपमा कायथ गनथ नसक्र्दा कृषकहरुले सहज रुपमा बीउ 
बीजन प्राप्त गनथसकेका छैनन भने २०७१।७२ रे्दजख २०७४।७५ सम्म धान, मकै, िरकारी र 
िेलिालीको १३ हजार ५०५ मेवट्रक टन बीउ आयाि गरी रु.८ अबथ ७७ करोड ३७ लाख खचथ भएको 
छ । 

153.3 औषनध र औषनधजन्त्य सामग्रीमा उपभोक्ता माझ राम्रो छाप छोड्न सफल रहेको नेपाल औषनध नलनमटेड 
सञ्चालनको लानग सरकारको सहयोगमा ननभथर रहनजपरेको छ । नेपाल राि बैङ्कको िययाङ्कअनजसार 
२०७३।७४ रे्दजख २०७५।७६ सम्म ३ आनर्थक िषथमा भारि, चीन र अन्त्य रािबाट रु.८८ अबथ ३० 
करोडको औषनध र रु.२५ अबथ ३८ करोडको औषनधजन्त्य सामग्री, उपकरण र औजार आयाि भएको छ । 

153.4 रे्दशनभर सिारीसाधनको संख्या िषेनी बढ्र्दो क्रममा रहेका छ । िर र्दजक्षण एनसया मै राम्रो रबर 
उद्योगको रुपमा रहेको नेपालको गोरखकाली रबर उद्योग नलनमटेड बन्त्र्द अिस्र्ामा रहँर्दा नेपाल राि 
बैङ्कको िययाङ्कअनजसार २०७३।७४ रे्दजख २०७५।७६ सम्म ३ आनर्थक िषथमा मार रु.२५ अबथ ३२ 
करोडको रबर, टायर, ट्यजि िर्ा टलेटस भारि, चीन र अन्त्य रािबाट आयाि भएको रे्दजखन्त्छ ।  

153.5 व्यािसावयक योजना नहजँर्दा िस्िज िर्ा सेिा विकास, विस्िार, विक्री वििरण, बजारीकरण लगायिका विषयमा 
स्पििा रहेको छैन भने केही संस्र्ान सञ्चालन मार हजँर्दा प्रशासननक खचथमा िवृि भई सरकारका लानग 
बोझमार बन्न पजगेका छन ्। अिः प्रनिस्पधाथ्मक िर्ा िजलना्मक लाभ नलन िर्ा आयाि प्रनिस्र्ापन गनथ 
सािथजननक संस्र्ानले व्यािसावयक योजना िर्ा रणनीनि ियार गरी कायाथन्त्ियन गनजथपर्दथछ ।   
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संगदिि संस्र्ा र सनमनि 

नेपाल राि बैङ्क - २०७५।७६ 
नेपालको केन्त्रीय बैङ्कको रुपमा नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०१२ अन्त्िगथि २०१३ सालमा यस बैङ्कको 

स्र्ापना भएको हो। नेपाल राि बैङ्क ऐन,  २०५८ अन्त्िगथि सञ्चानलि बैङ्कले नोट िर्ा नसक्का ननरकाशन, मौदरक 
नीनिको िजजथमा र कायाथन्त्ियन, विरे्दशी विननमय नीनि ननमाथण र कायाथन्त्ियन, विननमय र्दर पिनि ननधाथरण, विरे्दशी 
विननमय व्यिस्र्ापन र सञ्चालन, िाजणज्य बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाको ननयमन, ननरीक्षण, सजपररिेक्षण िर्ा अनजगमन 
गरै्द आएको छ। सारै् नेपाल सरकारको बैवङ्कङ सल्लाहकार िर्ा वित्तीय एजेन्त्टको रुपमा समेि बैङ्कले कायथ गरै्द 
आएको छ। यस बैङ्कको विराटनगर,  जनकपजर, िीरगञ्ज, पोखरा, नसिार्थनगर,  नेपालगञ्ज र धनगढीसमेि ७ 
शाखा कायाथलय सञ्चालनमा छन।् बैङ्कमा १ हजार २४ कमथचारी कायथरि छन।्   

154. वित्तीय जस्र्नि िर्ा सञ्चालन ननिजा - बैङ्कको २०७६ असार मसान्त्िमा पजजँी रु. ५ अबथ, जगेडा िर्ा 
सजञ्चि मजनाफा रु. २ खबथ २१ अबथ ५० करोड ३४ लाख भै इक्िीटी रु. २ खबथ २६ अबथ ५० करोड 
३४ लाख,  र्दावय्ि रु. ८ खबथ ४५ अबथ २० करोड १५ लाख समेि रु. १० खबथ ७१ अबथ ७० 
करोड ४९ लाख रहेको छ। कज ल सम्पजत्तमध्ये नगर्द िर्ा नगर्द सरहको सम्पजत्त रु. ७ खबथ ५५ अबथ 
८४ करोड ७७ लाख िर्ा नधिोपर लगानी रु. २ खबथ २३ अबथ १२ करोड ७८ लाख  र अन्त्य 
सम्पजत्त ९२ अबथ ७२ करोड ९४ लाख समेि कज ल सम्पजत्त रु.१० खबथ ७१ अबथ ७० करोड ४९ लाख 
रहेको रे्दजखन्त्छ। वििरण योग्य आम्र्दानी गि िषथ रु. २७ अबथ ८९ करोड २ लाख रहेकोमा यो िषथ 
रु. ३४ अबथ ४३ करोड २१ लाख रहेको छ। 

155. वित्तीय प्रनििेर्दनमान - बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ा ऐन, २०७३ को र्दफा ५८ मा बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाले 
से्रस्िा र लेखाको अनभलेख र्दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधाररि नसिान्त्ि अनजरुप नेपाल वित्तीय प्रनििेर्दनमान 
अनजसारको वित्तीय अिस्र्ा स्पि रे्दजखने गरी राख् नजपने व्यिस्र्ा छ । बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुमा 
विगिमा प्रयोग भैरहेको नेपाल लेखामानको सट्टा हाल नेपाल वित्तीय प्रनििेर्दनमान लागू भएको छ। 
बैङ्कबाट प्राप्त लेखापरीक्षण प्रनििेर्दन अनजसार विकास बैङ्किफथ  हालसम्म १ विकास बैङ्कले मार उक्त 
व्यिस्र्ाको पालना गरेको र बाँकी विकास बैङ्क िर्ा वित्त कम्पनीले नेपाल वित्तीय प्रनििेर्दनमानअनजसार 
वित्तीय वििरण ियार गरेको पाइएन।कानूनको पालना गराउन प्रभािकारी अनजगमन गनजथपर्दथछ। 

156. सजन, चारँ्दी िर्ा नसक्काको भौनिक परीक्षण - प्र्येक िषथ सम्पजत्तको भौनिक परीक्षण गरी सम्पजत्तको 
मौज्र्दािको अिस्र्ा यवकन गनजथ पर्दथछ। जगेडा सजन िर्ा चाँर्दी मौज्र्दािको भौनिक परीक्षण २०७२ मा गरे 
िापनन सो पश्चाि ् सजन िर्ा चाँर्दीको मौज्र्दािको भौनिक परीक्षण भएको छैन। उक्त भौनिक परीक्षण 
प्रनििेर्दनमा सजनको मौज्र्दाि २ हजार ६१५ वकलो र चारँ्दी १ लाख २६ हजार १९० वकलो मौज्र्दाि 
रहेको उल्लेख छ। विभागले उपयजथक्त मौज्र्दािको शजििाको मारा अनजसार टच नम्बरसवहिको वििरण 
राख्नजपनेमा कज ल मौज्र्दािको िौल पररमाण र रकम मारको वििरण राखेको छ। टक्सार विभागको 
भण्डारण कक्ष अ्यन्त्ि जीणथ र अनजपयजक्त अिस्र्ामा रहेको पाइयो। राज्यको मूल ढजकज टीको उजचि 
व्यिस्र्ापन गनजथपर्दथछ। 

157. सीमा भन्त्र्दा बढी लगानी - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को र्दफा ७(२)(क) ले बैङ्कलाई कज नै पनन 
संस्र्ाको कज ल पजजँीको र्दश प्रनिशि भन्त्र्दा बढी शेयरमा लगानी गनथ रोक लगाएकोमा बैङ्कले कृवष उ्पार्दन 
सेिा केन्त्रमा ६२.५० प्रनिशि, राविय बीमा संस्र्ानमा ५५.५६ प्रनिशि, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा 
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३४.६० प्रनिशि, राविय उ्पार्दक्ि िर्ा आनर्थक विकास केन्त्रमा ३१.५२ प्रनिशि, नागररक लगानी 
कोषमा १३.३५ प्रनिशि र कजाथ सूचना केन्त्रमा १०.२५ प्रनिशि शेयर लगानी गरी सीमा भन्त्र्दा बढी 
लगानी गरेको छ। ऐनको सीमानभर रही लगानी गनजथपर्दथछ। 

158. कमथचारी सजविधा - सरकारी खचथमा नमिव्यवयिा सम्बन्त्धी ननरे्दजशका २०७५।१।२६ अनजसार सबै 
सरकारी ननकायमा विगिमा प्रर्दान गरै्द आएको स्र्ानीय भत्ता, पोशाक भत्ता र महंगी भत्ताबाहेक अन्त्य सबै 
प्रकारका भत्ताहरु खारेज भएको छ। ननरे्दजशकाको उक्त प्रािधान सािथजननक संस्र्ामासमेि लागू हजने 
उल्लेख छ। नेपाल राि बैङ्कका कमथचारीलाई कमथचारी सञ्चय कोष, औषनध उपचार कोष, उपर्दान कोष र 
कमथचारी सजरक्षा कोषका अलािा सबै कमथचारीलाई ८ वकनसमका र विशेष समूहका कमथचारीलाई १५ 
वकनसमका भत्ता उपलधध गराएको रे्दजखयो। यो िषथ िलबबाहेक रु. ५९ करोड ५० लाख अन्त्य भत्तामा 
खचथ लेखेको छ। ननरे्दजशकाको उक्त प्रािधान पालना गनजथपर्दथछ। 

159. विननमय र्दर पररििथन - नेपाल राि बैङ्कको सम्पजत्तको रुपमा रहेको िैरे्दजशक मजराको सटही र्दरमा हजने 
घटबढले बैङ्कको वित्तीय जस्र्निमा असर गर्दथछ। बैङ्कलाई २०७३।७४ मा अमेररकी डलरमा ३.६३ 
प्रनिशि नगरािट आउँर्दा रु. २३ अबथ ७५ करोड घाटा र २०७४।७५ मा अमेररकी डलरमा ६.४८ 
प्रनिशि िवृद्घ हजँर्दा रु. ३८ अबथ २७ करोड नाफा भएको छ। ्यसैगरी २०७५।७६ मा अमेररकी 
डलरमा ०.०२ प्रनिशि िवृि हजँर्दा समेि रु.२ अबथ १९ करोड घाटा लेखांकन गरेको छ । विननमय र्दर 
पररििथनबाट हजने जोजखम न्त्यूनीकरण गनथ हेजजङ्गलगायिका उपयजक्त मौदरक उपकरणको व्यिस्र्ा 
नमलाउनजपने रे्दजखन्त्छ।  

160. िाजणज्य बैङ्कलाई ननरे्दशन - नेपालमा कायथरि एक विरे्दशी ननमाथण व्यिसायीले नेपालको जलविद्यजि िर्ा 
खानेपानी आयोजनामा कायथरि रहँर्दा २ बैङ्क जमानि बसेकोमा उक्त ननमाथण व्यिसायी फरार भएकोले 
जमानिबापिको रकम सम्बजन्त्धि आयोजनाले माग गरेको आधारमा क्रमश: रु. १ अबथ १७ करोड र 
रु.१ अबथ ९९ करोड सम्बजन्त्धि आयोजनालाई भ जक्तानी गरेको छ। िर यसरी भ जक्तानी गरेको रकम र्दजिै 
बैङ्कले विरे्दशी बैङ्कबाट प्राप्त गनथ नसकेको हजँर्दा नोक्सानी परेको अिस्र्ा रे्दजखयो। यसरी परेको नोक्सानी 
रकम सम्बजन्त्धि िाजणज्य बैङ्कमध्ये एक बैङ्कले आफ्नो वित्तीय वििरणमा यो िषथ ५० प्रनिशि नोक्सानी 
बापिको व्यिस्र्ा र बाँकी रकम आगामी आनर्थक िषथमा व्यिस्र्ा गनथका लानग बैङ्कको सञ्चालक सनमनिले 
अनजमनि प्रर्दान गरेको पाइयो। अको िाजणज्य बैङ्कले अन्त्य प्राप्त गनजथपने शीषथकमा रे्दखाएको पाइयो। बैङ्कले 
एकै प्रकृनिको कारोबारलाई सम्बजन्त्धि िाजणज्य बैङ्कहरुलाई खचथ र्दाबी गर्दाथ समान िररकाले खजलासा गने 
गरी ननरे्दशन दर्दनज पनेमा फरक हजने गरी वित्तीय वििरण पेस गरेका कारण िाजणज्य बैङ्कको वित्तीय ननिजा 
फरक पने अिस्र्ा रे्दजखयो। समान प्रकृनिका अिस्र्ालाई एकै वकनसमले समाधान गनजथ उपयजक्त हजन्त्छ।  

161. वित्तीय संस्र्ानले वििरण गरेको लाभाशं - आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ५६(३) मा मजनाफा बाहेकबाट 
वििरण भएको लाभांशलाई आयको रुपमा नलनजपने व्यिस्र्ा छ। बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुले र्प 
सािथजननक ननरकाशनबाट संकनलि शेयर वप्रनमयम िर्ा नाफाको बाँडफाँडबाट नसजथना नभएका अन्त्य जगेडा 
कोषबाट बोनस शेयरका रुपमा लाभांश वििरण गर्दाथ अनग्रम कर कट्टी गनजथपनेमा सो गरेको छैन। ्यस्िो 
रकम करयोग्य आयमा समािेश गनजथपने व्यिस्र्ालाई कायाथन्त्ियन नगररएबाट आयकर र्दावय्ि न्त्यून 
मूल्याङ्कन भई राजस्ि कम सङ्कलन हजने अिस्र्ा रे्दजखयो। बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुबाट वििरण भएको 
लाभांश रकमलाई आयकर ऐनको र्दफा ७(२)(ज) अनजसार आयमा समािेश गरी राजस्ि सङ्कलन गनजथपर्दथछ ।  

162. मौदरक नीनि िजजथमा र कायाथन्त्ियन - बैङ्कले २०७५।३।२७ मा जारी गरेको २०७५।७६ को मौदरक 
नीनिको िावषथक मूल्याङ्कनअनजसार लक्ष्य िर्ा प्रगनि जस्र्नि रे्दहायअनजसार रहेको छ:  
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162.1 बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुले आफ्नो प्रार्नमक पजजँीको शिप्रनिशिसम्म अन्त्य मजलजकबाट विरे्दशी मजरामा 
ऋण नलन पाउने व्यिस्र्ा भएअनजसार विनभन्न िाजणज्य बैङ्कले यो िषथ ४ करोड अमेररकी डलर ऋण नलन 
स्िीकृनि नलएकोमा ३ करोड १५ लाख अमेररकी डलर मार ऋण नलएको रे्दजखन्त्छ। ्यसैगरी ३ लघजवित्त 
वित्तीय संस्र्ाले २ करोड ६ लाख अमेररकी डलर र १ करोड १० लाख जापाननज येन ऋण नलन 
स्िीकृनि प्राप्त गरेपनन ऋण नलएका छैनन।् िाजणज्य बैङ्कहरुले आफ्नो कज ल कजाथको पयथटन क्षेरमा 
न्त्यूनिम १५ प्रनिशि कजाथ प्रिाह गनजथपने व्यिस्र्ा रहेकोमा ८.६ प्रनिशि कजाथ प्रिाह भएको छ। 
सहजनलयिपूणथ कजाथका लानग धयाज अनजर्दानसम्बन्त्धी एकीकृि कायथविनध, २०७५ बमोजजम प्रिाह गररएको 
कजाथमध्ये  पशजपंक्षी व्यिसाय कजाथअन्त्िगथि १५ हजार ९१६ जना ऋणीको रु. २९ अबथ ३६ करोड 
कजाथ बक्यौिा रहेको छ। कजाथ असजलीको बीमा र्दाबी  िर्ा असजली वििरण ियार गरेको रे्दजखएन।  

162.2 बैवङ्कङ्ग सेिा प्रभािकारी बनाउने र वित्तीय पहजँच अनभिवृि गने कायथक्रम रहेकोमा सबै िाजणज्य बैङ्कले 
प्र्येक प्ररे्दशमा प्रारे्दजशक कायाथलय स्र्ापना नगरेको, घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उिारचढाि मापन गने 
घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क ियार गनथ सिेक्षण कायथ नगरेको, बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ा गाभ्ने िा गानभने िर्ा 
प्रानप्त सम्बन्त्धी प्रवक्रया शजरु गरेपश्चाि ्२०७६ असार मसान्त्िसम्म कज ल १७१ बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ा 
मजथर िा प्रानप्त प्रवक्रयामा सामेल भएका छन।् यसमध्ये १२८ संस्र्ाको इजाजि खारेज हजन गई कज ल ४३ 
संस्र्ा कायम गरेको उल्लेख छ। लक्ष्य वकटान नगरेकोले उक्त संख्या प्रयाथप्त भएको हो होइन यवकन 
गरेको छैन। स्पि लक्ष्य वकटान गनजथपर्दथछ।    

162.3 सबै स्र्ानीय िहमा िाजणज्य बैङ्कको शाखा पजर् याउने नीनि भए िापनन २०७६ असारसम्म १८ स्र्ानीय 
िहमा िाजणज्य बैङ्कका शाखा पजगेको छैन। िाजणज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र लघजवित्त वित्तीय 
संस्र्ाहरुको कज ल शाखा संख्या ८ हजार ५६४ पजगेको हजंर्दा हाल एक शाखाबाट औसिमा ३ हजार ४११ 
व्याजक्तले सेिा नलनसक्ने अिस्र्ा रहेको छ। सबै नेपालीको बैङ्क खािा खोल्ने अनभयानलाई ननरन्त्िरिा 
दर्दइए पनन हालसम्म कनिपय नेपालीको बैङ्क खािा नभएको अिस्र्ा छ। यो िषथको अन्त््यसम्म नेपालमा 
एटीएम संख्या ३ हजार, मोबाइल बैवङ्कङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ७० लाख, इन्त्टरनेट बैवङ्कङ्गका 
ग्राहकहरुको संख्या ८ लाख, जारी भएका डेनबट काडथको संख्या ६२ लाख िर्ा के्रनडट काडथको संख्या १ 
लाख रहेको छ। सूचना प्रविनधको विकासले गर्दाथ खािा ह्याक गरी रकम अन्त्यर साने गरेको, सूचना 
प्रविनध िर्ा सफ्टिेयरमा आएको पररििथनले सबै बैङ्कले रकम सजरक्षाको प्र्याभनूि दर्दन नसकेको र 
सिथसाधारणको खािामा रहेको रकम इलेक्ट्रोननक माध्यमबाट जझक्ने जस्िा वित्तीय विचलनका घटना 
भैरहेको अिस्र्ा छ। यस सम्बन्त्धमा नेपाल राि बैङ्कले सिथसाधारणको रकम सजरजक्षि गने लगायिका 
विषयलाई र्प व्यिजस्र्ि गनजथपने रे्दजखयो। 

163. बैवकङ्ग सेिा विस्िार र प्रभािकाररिा - बैङ्कको प्रनििेर्दनअनजसार नेपाल राि बैङ्कबाट इजाजि प्राप्त बैङ्क िर्ा 
वित्तीय संस्र्ाहरु (सीनमि बैंवकङ कारोबार गने सहकारी िर्ा गैर-सरकारी संस्र्ाहरु समेि) को संख्या 
२०७५ असार मसान्त्िमा १८९ रहेकोमा २०७६ असार मसान्त्िमा १७१ कायम भएको रे्दजखन्त्छ । 
सोमध्ये िाजणज्य बैङ्क २८, विकास बैङ्क २९, वित्त कम्पनी २३, लघजवित्त वित्तीय संस्र्ा ९० र पूिाथधार 
विकास बैङ्क १ रहेका छन ्। रे्दशको ७५३ स्र्ानीय िहमध्ये २०७५ असार मसान्त्िमा ६३१ िहमा 
िाजणज्य बैङ्कका शाखा विस्िार भएकोमा २०७६ असार मसान्त्िमा ७३५ िहमा मार शाखा विस्िार भएको 
छ। प्राप्त वििरण अनजसार २०७५ असार मसान्त्िमा िाजणज्य बैङ्क, विकास बैङ्क िर्ा वित्त कम्पनीहरुको 
ननक्षपे खािा संख्या कररब २ करोड ३५ लाख र ऋण खािा संख्या कररब १३ लाख रहेकोमा २०७६ 
असार मसान्त्िमा कज ल ननक्षपे खािा संख्या कररब २ करोड ७८ लाख र ऋण खािा संख्या कररब १४ 
लाख पजगेको छ। सबै जनिामा सिथसजलभ र गजणस्िरीय बैंवकङ्क सेिा पजर् याउन र्प पहल गनजथपर्दथछ ।  
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164. अनौपचाररक क्षरे - नेपाल राि बैङ्कले बैङ्क, वित्तीय एिं अन्त्य संस्र्ाहरुबाट अर्थिन्त्रसंग सम्बजन्त्धि विनभन्न 
आनर्थक कारोबारसम्बन्त्धी िययांकहरु सङ्कलन गरी समविगि आनर्थक सूचकांकहरु मूल्याङ्कन विश्लषेण गरे 
िापनन बजारमा हजने सबै कारोबारको अिस्र्ा र भनूमका सम्बन्त्धमा अध्ययन, अनजसन्त्धान गरेको रे्दजखएन। 
रािको समविगि आनर्थक कारोबारको अिस्र्ा यवकन गनथ हाल िययाङ्क सङ्कलन गरररहेका क्षेर भन्त्र्दा 
िावहरबाट समेि आनर्थक गनिविनध हजने र िययाकं सङ्कलन हजन नसकेका ्यस्िा अनौपचाररक क्षरेसमेिको 
अध्ययन गने गराउने र सो िययांकलाई समेि आधार मानी राविय अर्थिन्त्रको िास्िविक अिस्र्ा जचरण 
हजने सूचकाङ्कहरु अद्यािनधक गनथ आिश्यक रे्दजखएको व्यहोरा गि िषथसमेि औलँ्याएकोमा यो िषथ पनन 
जस्र्नि यर्ािि छ। 

165. वित्तीय कारोबारमा प्रविनधको प्रयोग  - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को र्दफा ४(१) (ग) अनजसार 
सजरजक्षि, स्िस्र् िर्ा सक्षम भ जक्तानी प्रणालीको विकास गनजथ बैङ्कको उदे्दश्य हजने उल्लेख छ। सो 
व्यिस्र्ाअनजसार बैङ्कले नगर्द प्रणालीबाट हजने कारोबारलाई बायोमेवट्रक प्रविनधबाट हजने कारोबारको प्रयोगमा 
जोड दर्दन पवहचानको आधार भौनिक गजण, औलंा छाप, हस्िरेखा, हस्िनलजखि िा स्िरको पवहचान गनथ 
सवकने प्रविनधको उपयोगमा जोड दर्दनजपर्दथछ । कोरोना भाइरसलगायिका महामारी भएको अिस्र्ामा 
भौनिक रू्दरी कायम गनथ सहज हजने र सम्बजन्त्धि व्यजक्तलाई मार जानकारीमा रहने वपन कोड र 
सम्बजन्त्धिसँग मार रहने स्माटथ काडथको प्रयोगबाट आनर्थक कारोबार गर्दाथ भ जक्तानी प्रणालीमा लाग्ने 
लागिसमेिलाई कमी ल्याउन सक्ने अिस्र्ा रे्दजखन्त्छ। ्यस्िै डेनबट काडथ, के्रनडट काडथ, मोबाइल िालेट, 
सम्पकथ विहीन काडथ, अनलाइन भ जक्तानी प्रणालीको प्रयोग गर्दाथ हजने जोजखमहरु व्यजक्तको गोपननयिा, 
सम्बजन्त्धि व्यजक्तको जानकारी बेगर ह्याकरहरुले रकम जझक्ने जस्िा र्दजरुपयोग रोक्न ननयमन कायथलाई 
र्प व्यिजस्र्ि गनजथपर्दथछ।  

166. वित्तीय संस्र्ाहरुको अनजगमन - नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को र्दफा ५(१) (च) मा िाजणज्य बैङ्क िर्ा  
वित्तीय संस्र्ालाई बैंवकङ िर्ा वित्तीय कारोबार गनथ इजाजिपर जारी गने, ्यस्िो कारोबारका सम्बन्त्धमा 
ननरीक्षण,  सजपररिेक्षण, अनगजमन िर्ा ननयमन गनथसक्ने व्यिस्र्ा छ। 

बैङ्कले २०७५।७६ मा २८ िाजणज्य बैङ्कमध्ये १५ को  र २९ विकास बैङ्कमध्ये २४ को 
समविगि ननरीक्षण गरेको छ। ्यसैगरी १२ वित्तीय संस्र्ाको सम्पजत्त शजिीकरणका विषयमा ननरीक्षण 
गरेको छ। कनिपय वित्तीय संस्र्ाले कजाथ प्रिाह गर्दाथ वित्तीय संस्र्ाको व्यिस्र्ापनले कजाथबाट व्यिसाय 
सञ्चालन हजने सजननजश्चििा नगरी िर्ा नधिो जमानिको उजचि प्रबन्त्ध नगरी गलि मूल्याङ्कन गरी,  कृनरम 
ऋणी खडा गरी र कनिपयमा व्यिस्र्ापकले प्रयोग गने गरी कजाथ प्रिाह भएको रे्दजखन्त्छ। ्यस्िै ननक्षेप 
सङ्कलन गर्दाथ ननक्षपेमा प्रचनलि र्दर भन्त्र्दा बढीको धयाज प्रर्दान गने गरेको,  िोवकएको समयमा प्राप्त 
नभएको साँिा िर्ा धयाज खराब ऋणीबाट रकम असजल नगरेको, असल ऋणीलाई उजचि समयको मौका 
नदर्दई ि्काल नधिो नबक्री गरी ऋण असजल गरेको रे्दजखन्त्छ। खराब ऋणीलाई कारिाही गने,  असल 
ऋणीलाई उजचि संरक्षण गने िर्ा ननजश्चि प्रकृया र मापर्दण्ड पजरा गरेर मार कजाथ प्रर्दान गने व्यिस्र्ा 
कायम गनथ केन्त्रीय बैङ्कबाट र्प ननरे्दशन िर्ा अनजगमन गनजथपने रे्दजखन्त्छ । 

167. समविगि लगानी अिस्र्ा - नेपाल राि बैङ्क ऐन,  २०५८ को र्दफा ४(१) (क)  मा अर्थिन्त्रको दर्दगो 
विकासको नननमत्त मूल्य र शोधनान्त्िर जस्र्रिा कायम गनथको लानग आिश्यक मौदरक िर्ा विरे्दशी 
विननमय नीनि ननमाथण गरी सोको व्यिस्र्ापन गनजथपने व्यिस्र्ा छ। िर राि बैङ्कले िीव्रिर आनर्थक िवृिर्दर 
हानसल गनथ मूल्य ननयन्त्रणलाई सीमानभर ल्याउने, विरे्दशी मजराको घटबढबाट पने भ जक्तानी प्रणालीलाई 
न्त्यूनीकरण पाने, ननजी लगानीलाई कजाथको माध्यमबाट उ्पार्दनशील क्षरेिफथ  उ्प्ररेरि गने, कजाथ प्रिाह 
िर्ा अस;लीलाई प्रभािकारी पाने, रोजगारी नसजथना गने नीनिको कायाथन्त्ियन गने, घरजग्गा िर्ा 
विलानसिाको सामग्रीको उपभोगको मारालाई िोवकएको सीमानभर ल्याउनेलगायिका व्यिस्र्ा प्रभािकारी 
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रुपमा कायाथन्त्ियन गरेको छैन। सारै् भौनिक पूिाथधार र उद्योग व्यापारको लगानीलाई िीव्रिर पानथ 
आिश्यक पने िैरे्दजशक स्रोिको लगानी र अन्त्िराथविय संस्र्ाको समेि सहयोग नलने िािािरण ियार 
गराउन सकेको छैन। यसिफथ  केन्त्रीय बैङ्कको ध्यान जानजपने रे्दजखयो।  

नागररक लगानी कोष - २०७५।७६ 

ननजामिी कमथचारी, जशक्षक, सैननक, प्रहरी र अन्त्य संस्र्ाका कमथचारीको लानग ननितृ्तभरण कोष, उपर्दान 
कोष, कमथचारी बचि िवृि कोष र बीमा कोषजस्िा कायथक्रम सञ्चालन गनथ नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ 
अन्त्िगथि कोषको स्र्ापना भएको हो। कोषको शाखा कायाथलय पोखरा र विराटनगरमा रहेका छन।् कोषमा नेपाल 
सरकारको १०, नेपाल राि बैङ्कको १३, नेपाल स्टक एक्सचेन्त्जको १०, राविय बीमा संस्र्ानको ३२, बैङ्क िर्ा 
वित्तीय सँस्र्ाहरुको २० र सिथसाधारणको १८ प्रनिशि शेयर स्िानम्ि रहेको छ।  

168. वित्तीय जस्र्नि  िर्ा सञ्चालन ननिजा - कोषको २०७६ असार मसान्त्िमा शेयर पजजँी रु. १ अबथ २६ 
करोड ७८ लाख, जगेडा िर्ा सजञ्चि मजनाफा रु. १ अबथ ७६ करोड ८० लाख र अन्त्य र्दावय्ि रु.२ 
अबथ ९५ करोड ६८ लाखसमेि पजजँी िर्ा र्दावय्ि रु.छ अबथ ९९ करोड २६ लाख रहेको छ। स्र्ायी 
सम्पजत्त रु. १ अबथ २४ करोड २७ लाख, लगानी रु. ५३ करोड १० लाख, खजर्द चालज सम्पजत्त रु. १७ 
करोड ११ लाख र अन्त्य सम्पजत्त रु.४ अबथ ४ करोड ६८ लासमेि सम्पजत्त रु.५ अबथ ९९ करोड २६ 
लाख रहेको छ । कोषको खजर्द नाफा गि िषथ रु. ३५ करोड ८३ लाख भएकोमा यो िषथ रु.४६ करोड 
२३ लाख रहेको छ। उक्त वित्तीय वििरणमा जस्कमहरुको रकम समािेश भएको छैन ।  

169. प्रनिफल र्दर - नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ को १९(१) मा लगानीकिाथलाई प्र्येक आनर्थक िषथमा 
दर्दने प्रनिफल र्दर नेपाल सरकारले समय समयमा सूचना प्रकाजशि गरी िोकेबमोजजम हजने व्यिस्र्ा छ। 
िर नेपाल सरकारले हालसम्म प्रनिफल र्दर िोकेको रे्दजखएन। कोषले नै हाल ७.५ प्रनिशिसम्म प्रनिफल 
र्दर िोकेको पाइयो। ्यस्िै यस कोषले लगानी गरेका सञ्चयकिाथबाट ९ प्रनिशिका र्दरले धयाज नलने 
गरेको छ। नेपाल सरकारको सहमनिबेगर कोषले प्रनिफल र्दर ननधाथरण गरेको रे्दजखयो। ऐनको व्यिस्र्ा 
अनजसार प्रनिफल र्दर ननधाथरण गने व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियन गनजथपर्दथछ। 

170. अन्त्िरजस्कम वहसाब - कोषको अन्त्िरजस्कम  कारोबार नभडान नहजँर्दा निनजथ पनेिफथ  (के्रनडट) रु. ५२ करोड 
९६ लाख िर्ा नलनज पनेिफथ  (डेनबट) रु. ८० करोड ६० लाख भई खजर्द रु.२७ करोड 6४ लाख डेविट 
फरक रहेको छ। फरक सम्बन्त्धमा छानविन गरी यवकन गनजथपर्दथछ। 

171. बैङ्क वहसाब नमलान - केन्त्रीय कोषिफथ  २०७६ असार मसान्त्िमा विनभन्न १४ बैङ्कका ४१ खािामा रु. ४ 
अबथ १० करोड ४३ लाख लेजर मौज्र्दाि रे्दजखए िापनन बैङ्क वििरणसँग नभडान गरी वहसाब अद्यािनधक 
गरेको पाइएन। ्यस्िै केन्त्रीय कोष र विनभन्न जस्कमको बैङ्क खािामा रु.६ अबथ 35 करोड ७६ लाख 
मौज्र्दाि रहेको रे्दजखए िापनन रु.३१ अबथ ८८ करोड ६३ लाख ऋणा्मक मौज्र्दाि रहेको छ। समयमै 
बैङ्क वहसाब नमलान वििरण ियार नगने र वहसाब नभडान नगने प्रिजृत्तका कारण से्रस्िा िर्ा बैङ्कको 
मौज्र्दाि रकम फरक पने, मौज्र्दाि ऋणा्मक रे्दजखने र रकम वहनानमना भएमा पत्ता नलाग्ने जस्र्नि 
नसजथना भएको छ । अि: समयमै वहसाब नमलान गनथ गि िषथ समेि औलं्याएकोमा यो िषथ पनन सजधार 
भएको छैन। 

172. वित्तीय वििरण - कोषको आनर्थक प्रशासन सम्बन्त्धी विननयमािली,  २०६८ को विननयम  २१ बमोजजम 
जजम्मेिार व्यजक्तले आम्र्दानी,  खचथ िर्ा धरौटीको रै्दननक,  साप्तावहक,  मानसक र िावषथक लेखाको 
वििरण िजझाउनजपने व्यिस्र्ा छ। ्यस्िै विननयम २३ बमोजजम कोषको िावषथक नाफा नोक्सानसवहिको 
िासलाि ियार गरी आनर्थक िषथ समाप्त भएको पैंिालीस दर्दननभर कायथकारी ननरे्दशकसमक्ष पेस गनजथपने 
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व्यिस्र्ा छ। कोषले उजल्लजखि वििरणहरु समयमा ियार नगरेकोले कानजनको पालना भएको छैन। 
िोवकएको समयनभर वित्तीय वििरण ियार गनजथपर्दथछ। 

173. कोष पररचालन - कोषको आनर्थक कायथविनध विननयमािली, २०६८ को विननयम ४ अनजसार कोषमा प्राप्त 
हजने रकमहरु सञ्चालक सनमनिले िोकेको िाजणज्य बैङ्कहरुमा कायथक्रमगि रुपमा ननअ्परेवटभ खािा खोली 
जम्मा गनजथपने र भ जक्तानी प्रयोजनका लानग कायथक्रमगि कायथ सञ्चालन खािा राख्नजपने व्यिस्र्ा छ। 
ननअ्परेवटभ खािामा जम्मा भएको रकम भ जक्तानी खािामा ट्रान्त्सफर गरी खचथ गनजथपने उल्लेख भएकोमा 
कोषले ननअ्परेवटभ खािा सञ्चालन नगरी प्राप्त भएका सबै आम्र्दानी कायथसञ्चालन खािामा जम्मा गरी खचथ 
गरेको छ। यसबाट विननयमािलीमा उल्लेख भएको व्यिस्र्ा पालना भएको छैन। उक्त धयहोरा गि 
िषथको प्रनििेर्दनमा उल्लेख गररएकोमा अिस्र्ा यर्ािि छ। 

174. लगानी -  कोषले लगानी नीनि िर्ा आधार ियार नगरी सञ्चालक सनमनिको बैिकको पटके ननणथयको 
आधारमा लगानी गने गरेको छ। कोषको केन्त्रीय वहसाब र विनभन्न ११ योजना समेि १२ योजनाको  
वििरण अनजसार २०७५।७६ सम्म रु.१ खबथ २३ अबथ ९१ करोड मौज्र्दाि रहेकोमा रु.१ खबथ १ अबथ 
८६ करोड ३७ लाख (सहभागी ऋण र सापटीबाहेक) लगानी रहेको छ । समस्याग्रस्ि घोवषि भएका 
वित्तीय संस्र्ामा रु.६४ करोड ४२ लाख मौज्र्दाि रहेको छ । लगानी सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोरा 
रे्दहाय अनजसार छः 

174.1 कोषको लेखािफथ को अनभलेख अनजसार कमथचारी बचि िवृि कायथक्रमिफथ  २०७५।७६ सम्ममा ८० 
प्रनिशि सापटी र शेयर ऋणमा क्रमश कज ल रु. २४ अबथ १९ करोड ५३ लाख र रु. १ करोड २१ 
लाख लगानी रहेको रे्दजखन्त्छ। लगानी रकम िोवकएको समयमा वफिाथ नलनजपर्दथछ ।  

174.2 कोषले ४५६ मेगािाट क्षमिाको मानर्ल्लो िामाकोशी हाइरोपािर कम्पनीमा रु. २ अबथ कजाथ र रु.२१ 
करोड १८ लाख शेयर लगानी गरेको छ। कोषले उक्त कम्पनीसँग २०७६ असार मसान्त्िमा कजाथ र 
सोको धयाजसमेि  रु. ३ अबथ ४९ करोड नलनजपने रे्दजखएको छ। कोषले १५ िषथको लानग गरेको ऋण 
सम्झौिाको अिनधमध्ये ९ िषथ पररयोजना ननमाथण कायथमा व्यिीि भैसकेको छ। ऋण लगानीका 
शिथअनजसार बाँकी ६ िषथनभर कोषको ऋण च जक्ता हजने अिस्र्ा रहेको छैन। 

174.3 नेपाल िायजसेिा ननगमसँग २०७४।२।२९ मा गरेको ऋण सम्झौिा अनजसार िाइडबडी विमान खररर्द गनथ 
नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले रु.१२ अबथ ऋण प्रिाह गरेको छ। ननगमले २०७६ असार 
मसान्त्िसम्म वकस्िा र धयाज समेि रु. ८९ करोड भ जक्तानी गनजथपने रकम च जक्ता गरेको रे्दजखएन। िूला र 
र्दीघथकालीन पररयोजनाहरुमा लगानी गर्दाथ विस्ििृ अध्ययन, जोजखम विश्लषेण, पररयोजनाको सबल िर्ा 
र्दजबथल पक्षहरु र कजाथ नलनेको व्यािसावयक योजना जस्िा विषयहरुमा अध्ययन, विश्लषेण र मूल्याङ्कन 
पश्चाि ्मार कजाथ प्रिाह गनजथपर्दथछ। 

174.4 कोषले जनक जशक्षा सामग्री केन्त्रलाई रै्दननक कायथ संञ्चालनको लानग चालज पजजँीको रुपमा पटक पटक 
छोटो अिनधको ऋण प्रिाह गरेकोमा कजाथ प्रिाह गनजथ पूिथ ऋणीको वित्तीय अिस्र्ाको विश्लषेण गरेको 
रे्दजखएन। सो केन्त्रमा यो िषथको अन्त्िसम्म कोषको साँिा लगानी रु. २५ करोड रहको छ।  

175. सूचना प्रणाली - सूचना प्रणालीको प्रयोग भरपर्दो र विश्वसनीय हजनजपर्दथछ। कोषले प्रयोग गरेको सूचना 
प्रणालीको सफ्टिेयरमा प्रयोगकिाथले आफूखजसी िययांङ्क पररििथन गनथ सक्ने, सबै शाखासँग प्रणाली 
नजोनडएको र सूचना प्रविनध परीक्षण समेि गरेको छैन। जसले गर्दाथ लाभग्राहीको रकम समयमा प्रविि 
नहजने, अन्त्िरशाखा वहसाब फरक पने रे्दजखन्त्छ। सूचना प्रविनधको उजचि व्यिस्र्ापन गरी कायथ सञ्चालन 
गनजथपर्दथछ।  
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176. प्रनििेर्दन - नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ को र्दफा ४७ बमोजजम कोषले आनर्थक िषथ समाप्त भएको 
नौ मवहनानभर लेखापरीक्षणको प्रनििेर्दन र कोषको काम िर्ा कारोबारसंग सम्बजन्त्धि कज राको संश्लवेषि 
वििरण नेपाल सरकार समक्ष पेस गनजथपनेमा गरेको छैन। नीनिगि ननणथयमा नेपाल सरकारको िफथ बाट 
सहभागी हजने गरेको भएपनन बीमा योजनालगायि अन्त्य मह्िपूणथ नीनिगि ननणथयमा सरकारको सहमनि 
नलएको छैन। विगिको लेखापरीक्षण प्रनििेर्दनहरुमा यस विषयमा उल्लेख भएकोमा अिस्र्ा यर्ाबि 
रहेको छ। 

कमथचारी सञ्चय कोष - २०७५।७६ 

ननजामिी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलगायिका कमथचारीको सञ्चय कोष रकम प्रभािकारी ढङ्गले 
व्यिस्र्ापन गने प्रमजख उदे्दश्यले कमथचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनजसार कोषको स्र्ापना भएको हो। कोषले 
सािथजननक र ननजी क्षेरका कमथचारीहरुलाई पनन आफ्नो र्दायरामा समेटेको र २०७६ असार मसान्त्िसम्म कररब 
६ लाख ५० हजार सञ्चयकिाथको सजञ्चि कोष रकम व्यिस्र्ापन गरै्द आएको छ। 

177. वित्तीय जस्र्नि िर्ा सञ्चालन ननिजा - कोषको २०७६ असार मसान्त्िमा जगेडा िर्ा बचि रु.२८ अबथ ८ 
करोड र सञ्चय कोषमा रु.३ खबथ ९ अबथ ८५ करोडसमेि कोष िर्ा जगेडा रु. ३ खबथ ३७ अबथ ९3 
करोड रहेको रे्दजखन्त्छ।  कमथचारी सजविधालगायिका र्दावय्ि रु.४ अबथ ४७ करोड ९ लाख समािेश गर्दाथ 
कज ल र्दावय्ि रु. ३ खबथ ४२ अबथ 40 करोड रहेको छ। बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ामा मौज्र्दाि रु.८२ अबथ 
९४ करोड, सञ्चयकिाथलाई दर्दएको कजाथ, सापटी रु.१ खबथ ८० अबथ ५८ करोड, पररयोजना, संगदिि 
संस्र्ालाई दर्दएको कजाथ रु.५२ अबथ १९ करोड, नधिोपरहरुमा गरेको लगानी रु.२२ अबथ ९७ करोड र 
अन्त्य सम्पजत्त रु.३ अबथ ७२ करोड रहेको छ। 

178. सञ्चालन ननिजा - कोषको कज ल आम्र्दानी रु. २९ अबथ ९५ करोड ९० लाख रहेको र खजर्द मजनाफा गि 
िषथको िजलनामा १२.८३ प्रनिशि ले िवृि भई रु. ४ अबथ ४४ करोड ६३ लाख पजगेको छ। 

179. कायथसम्पार्दन जस्र्नि - सञ्चालक सनमनिको ननणथयबाट सञ्चयकिाथलाई २०७४।७५ मा ८.५ प्रनिशि धयाज 
प्रर्दान गरेकोमा २०७५।४।१ रे्दजख यो र्दर ८.२५ प्रनिशि ननधाथरण भएको छ। कोषले विनभन्न िाजणज्य 
बैङ्कसँगको सहकायथमा कन्त्सोवटथयम ऋण, नेपाल सरकारको जमानिमा विनभन्न संगदिि संस्र्ालाई पररयोजना 
ऋण, सञ्चयकिाथहरुको लानग विशेष ऋण, घर ननमाथण िर्ा ममथि ऋण, शैजक्षक ऋण आदर्द प्रर्दान गरै्द 
आएको छ। ्यस्िै कोषले सञ्चयकिाथको लानग र्दजघथटना बीमा, औषनध उपचार खचथ र वक्रया खचथको 
सजविधा समेि प्रर्दान गरै्द आएको छ ।  

180. पररयोजना कजाथ - कोषले २०७६ असार मसान्त्िमा रु. ५३ अबथ २० करोड ५८ लाखको पररयोजना 
कजाथमा लगानी गरेको छ र सो मा रु. १ अबथ १ करोड २० लाखको क्षयीकरण नोक्सानीको लानग 
व्यिस्र्ा कायम गरेको छ। कोषले प्रिाह गरेका पररयोजना कजाथ सम्बन्त्धमा रे्दजखएका प्रमजख व्यहोराहरु 
रे्दहायबमोजजम रहेका छन:् 

180.1 मानर्ल्लो िामाकोशी हाइरोपािर कम्पनी नलनमटेड, मध्य भोटेकोशी जलविद्यजि कम्पनी नलनमटेड र सान्त्जेन 
जलविद्यजि कम्पनी नलनमटेडमा कोषले रु.२७ अबथ १६ करोड ७ लाख ५५ हजार कजाथ लगानी गरेको 
छ। िी कम्पनीसँग ऋण सम्झौिा गर्दाथ आयोजना ननमाथण अिनध कजाथको पवहलो वकस्िा प्रिाह भएको 
नमनिले ५ िषथको हजने, सोपनछ ऋण भ जक्तानी शजरु हजने र अको १० िषथमा सम्पूणथ ऋण भ जक्तानी भइसक्ने 
उल्लेख छ। िी आयोजनाको ननमाथण अिनध बढ्न गई लागि समेि बढेको अिस्र्ा छ।  

180.2 नेपाल िायजसेिा ननगमलाई न्त्यारो बडी िर्ा िाईड बडी जहाज खररर्द गनथ विनभन्न ३ जस्कमका ऋण 
सम्झौिा गरेकोमा कोषको 2076 आषाढ मसान्त्िको िासलािमा रु.२३ अबथ ४० करोड २३ लाख ऋण 
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लगानी रे्दखाएको छ। िर ननगमबाट उक्त रकम यवकन गरेको छैन। साँिा िर्ा धयाजको रकम यवकन 
गरी असजली हजनजपर्दथछ।  

180.3 लामो समयरे्दजख असजली प्रवक्रयामा रहेको एक हाउजजङ्ग कम्पनीलाई रु.६३ करोड ३ लाख, एक 
होटललाई रु. ८७ लाख ४२ हजार र एक अको नलनमटेडलाई रु.२७ करोड ५२ लाख कजाथ दर्दएकोमा 
यो िषथ साँिा िर्ा धयाज रकम असजली भएको छैन। गि िषथको प्रनििेर्दनमा सो व्यहोरा औलँ्याए पश्चाि ्
पोखराको एक नलनमटेडसँगको कजाथ पजनसांरचनाको ननणथय भएको भए पनन सोको कायाथन्त्ियन भएको 
पाइएन। अन्त्य कजाथ सम्बन्त्धमा जस्र्नि यर्ािि ्छ। साँिा, धयाज असजली कायथमा र्प ध्यान दर्दनजपर्दथछ।  

181. सञ्चयकिाथ सापटी  - कोषले २०७६ असार मसान्त्िसम्म रु. १ खबथ ८० अबथ ५८ करोड सञ्चयकिाथ 
सापटीको रुपमा लगानी गरेको छ। सो सापटीमध्ये रु. १ अबथ २ करोड ८० लाखको धयाज प्राप्त हजन 
बाँकी रहेको छ भने रु. ३ अबथ ४६ करोड ९४ लाखको क्षयीकरण नोक्सानीको लानग व्यिस्र्ा कायम 
गरेको छ। सञ्चयकिाथलाई  विशेष सापटी रु. १ खबथ ४३ अबथ, घर सापटी रु. ३२ अबथ ९१ करोड, 
शैजक्षक कजाथ रु. ७६ करोड, घर ममथि सापटी रु. १ अबथ ४४ करोड र सरल चक्र कजाथ रु. ४ अबथ 
५७ करोड कजाथ उपलव्ध गराएको छ। कजाथ रकम िोवकएको समयमा असजल गनजथपर्दथछ।  

182. भाडा असजली - कोषको २०७६ असार मसान्त्िमा रु. ४९ करोड ९४ लाख असजल हजन बाँकी भाडा िर्ा 
महसजलमध्ये रु. २२ करोड ५४ लाख मार व्यिस्र्ा कायम गरेको छ। कोषले भाडा उिाउने 
प्रवक्रयालाई च जस्ि र्दजरुस्ि बनाउनज पने रे्दजखन्त्छ। यस सम्बन्त्धमा ननम्न व्यहोरा रे्दजखएको छः 

182.1 कोषको सजन्त्धाराजस्र्ि भिन भाडामा लगाउनेसम्बन्त्धी सम्झौिाअनजसार भाडामा नलनेले २०७३।१०।६ 
रे्दजख प्रर्म िीन मवहनाको अनग्रम भाडा रु.८ करोड १३ लाख र २०७५ जेिमा रु. २ करोड ७१ लाख 
समेि रु.१० करोड ८४ लाख ४५ हजार मार कोषलाई बजझाएको पाइयो। ्यसपनछ सम्झौिाअनजसारको 
भाडा ननयनमि रुपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७५।१।५ मा रु.३२ करोड ५३ लाखको बैङ्क जमानि 
जफि गरी बक्यौिा रकम च जक्ता गनथ सािथजननक सूचना प्रकाजशि गरेको रे्दजखन्त्छ। जमानि जफि गरेको 
रकम कटाई २०७६ असारसम्म रु.१० करोड ५८ लाख उिाउन बाँकी रहेको छ। सोही भिनको 
अको एक भाडािालाको सम्झौिा २०७२ आजश्वनमा रद्द गरेकोमा रु.१० करोड ८३ लाख भाडा उिाउन 
बाँकी रहेको छ। नलन बाँकी भाडा रकमको धयाज िर्ा जररिानासमेि असजल गनजथपर्दथछ। 

182.2 कोषको लगनखेलजस्र्ि भिन रु.५४ लाख ७० हजार मानसक भाडामा एक कम्पनीलाई २०७१।९।९ 
मा १५ िषथको लानग भाडामा उपलव्ध गराएको छ। उक्त कम्पनीले विगिरे्दजख सम्झौिा अनजसारको भाडा 
रकम उपलव्ध नगराएको कारण २०७५।५।१४ मा सम्झौिा अन्त््य गरेको छ। कोषले हालसम्म भाडा 
र जररिानासमेि रु. १२ करोड ५२ लाख असजल गनथ बाँकी रे्दजखन्त्छ। सम्झौिाअनजसारको उक्त रकम 
कानजनबमोजजम असजल गनजथपर्दथछ।  

183. बैङ्क वहसाब नभडान - कोषले कोष सङ्कलनका लानग पूिथ समायोजन (वप्र-ररकजन्त्सलेसन) र अन्त्य कारोबारका 
लानग पनछ समायोजन (पोि ररकजन्त्सलेसन) विनध अपनाएको छ। बैवङ्कङ्ग कारोबारको वहसाब नमलान  
सामान्त्यिया िषथको अन्त््यमा गने गरेको कारणले वहसाब नमलान यर्ासमयमा हजने गरेको छैन। बैङ्क 
मौज्र्दाि नभडान नभएको २०७२।७३ सम्म रु.१ अबथ ५६ करोड ३३ लाख, २०७३।७४ सम्म रु. १ 
अबथ ९० करोड ८८ लाख, २०७४।७५ सम्म रु.१ अबथ ९७ करोड १६ लाख रहेकोमा २०७५।७६ 
मा रु. १ अबथ ५४ करोड २८ लाख रहन पजगेको छ। बैङ्क वहसाब नभडान नहजँर्दा सञ्चयकिाथको मौज्र्दाि 
यवकन नहजने र मस्यौट समेि हजने अिस्र्ा रहन्त्छ। बैङ्क वहसाब नभडान नभएको रकम प्र्येक िषथ िवृि 
भएकोले सम्बजन्त्धि पर्दानधकारीलाई जजम्मेिार बनाई बैङ्क वहसाब वििरण ियार गनजथपर्दथछ। 
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184. सञ्चयकिाथ खािा - कोषले पूणथ वििरण नआएका िा वििरणमा अपूणथ िा दद्वविधा भएका सञ् चयकिाथको 
सम्बन्त्धमा अस्र्ायी सञ् चयकोष नम्बर/कोड नसजथना गरी सो खािामा अनभलेख राख् ने गरेकोमा यो िषथको 
अन्त््यसम्ममा अस्र्ायी सञ् चयकिाथ खािा संख्या ४१ हजार २३७ रहेको छ। कोषले सम्बजन्त्धि 
कायाथलयबाट कमथचारीको पूणथ वििरण नलई सञ् चयकिाथको वहसाब नमलान गनजथपर्दथछ। 

185. ग्राहक पवहचान - कोषमा यस आनर्थक िषथको अन्त््यसम्म ६ लाख ५० हजारमध्ये १ लाख ७५ हजार 
५९२ सञ् चयकिाथको मार  ग्राहक पवहचान (के.िाई.सी.) वििरण अद्यािनधक भएको पाइयो। सबै 
सञ्चयकिाथको वििरण अधािनधक गनजथपर्दथछ।  

186. जगेडा कोष - कोषको वित्तीय वििरणमा साधारण जगेडा कोषमा िषाथन्त्िमा रु. ७४ करोड ४० लाख 
मौज्र्दाि रहेको रे्दजखन्त्छ। जगेडा कोषमा िूलो रकम मौज्र्दाि राखेकोमा प्रयोजन यवकन गने अन्त्यर्ा 
सञ्चयकिाथलाई उक्त रकम वििरण गनजथपर्दथछ।  

187. सञ्चयकिाथ सजविधा - कोषबाट प्राप्त वििरण अनजसार सञ्चयकिाथको सजविधा/वहिको लानग रे्दहायबमोजजमको 
रकम भ जक्तानी गरेको छ। 
नस.नं वििरण सजविधा २०७५।७६  
१ सामान्त्य रोगको औषनध 

उपचार  
साधारण रोगको उपचारमा प्र्येक िषथ 
रु. १ लाख बढीमा २ पटक र कडा 
रोगिफथ  रु. १० लाख नोकरी 
अिनधमा एकपटक मार 

औषधोपचार सहयोग कायथक्रम अन्त्िगथि 
२०७५।४।१ रे्दजख २०७५।७।३० सम्म ११९ 
जनालाई रु. ३० लाख ५८ हजार भ जक्तानी गरेको। 

२ सञ्चयकिाथ औषनध उपचार 
बीमा 

सञ्चयकिाथ औषनध उपचार बीमा गने ६ लाख सञ्चयकिाथको प्रनि व्यजक्त रु. ४२० का 
र्दरले राविय बीमा कम्पनीमा २०७५।८।१ रे्दजख 
२०७६।७।३० सम्मको लानग स्िास्यय बीमा 
गरेको। 

३ सज् केरी िर्ा जशशज हेरचाह 
सजविधा कायथक्रम 

प्रनि प्रसजनि रु. ७ हजार ५०० 
बढीमा २ पटकको लानग 

यस िषथ १९ हजार ९४४ सञ्चयकिाथलाई रु. १४ 
करोड ९५ लाख ८० हजार भ जक्तानी गरेको। 

४ काजकृया अनजर्दान सञ्चयकिाथको मृ् यजमा काजकृया खचथ 
प्रर्दान गने 

यस िषथ ७९४ सञ्चयकिाथका हकिालालाई रु. २ 
करोड ७५ लाख २८ हजार भ जक्तानी गरेको। 

५ र्दजघथटना क्षनिपूनिथ र्दजघथटनाबाट मज् यज भएमा क्षनिपूनिथ 
रु. २ लाखसम्म प्रर्दान गने 

यस िषथ १३९ सञ्चयकिाथका हकिालालाई रु. १ 
करोड ९२ लाख २५ हजार भ जक्तानी गरेको। 

उजल्लजखि सजविधाका अनिररक्त घर सापटी कजाथ, सरल चक्र कजाथ, घर ममथि सापटी कजाथ, 
शैजक्षक सापटी कजाथ, विशेष सापटी कजाथ प्रर्दान गरै्द आएको छ। कोषले सञ् चयकिाथलाई र्प सजविधा 
प्रर्दान गनथ सहजनलयिपूणथ बस सेिा सञ्चालन,  सञ् चयकिाथ केजन्त्रि अपाटथमेन्त्ट िा हाउजजङ ननमाथण, विद्यालय 
िा अस्पिाल सञ्चालन, सञ्चयकिाथको सामाजजक कायथमा सहयोगलगायिमा कोषको रकम प्रयोग गनजथपर्दथछ।  

188. कमथचारी सजविधा - कोषका कमथचारीलाई कोष भत्ताबापि प्रनिमवहना रु. १२ हजारसम्म, रै्दननक खाजा खचथ 
रु.१ सय, इन्त्टरनेट िर्ा परपनरका खचथ मानसक रु. १ हजार ५००, महंगी भत्ता मानसक रु. २ हजार, 
अनिनर् स्कार खचथ सहायक प्रबन्त्धकरे्दजख मानर्का िहलाई मानसक रु. ५०० सम्म, बाह्य स्टेसन भत्ता 
रु. ४ हजार ७५० सम्म, िावषथको्सिबापि ६७ दर्दनको िलब भत्ता, औषनध उपचार सजविधाबापि िावषथक 
५५ दर्दनको िलब बराबरको रकम, पोशाक भत्ता लगायिका सजविधा प्रर्दान गरै्द आएको छ। यसका 
अनिररक्त घर सापटी कजाथ कायथक्रमबाट ३ िषथको आधारभिू िलब, घर ममथि सापटी कजाथ रु.२५ 
लाखसम्मको सजविधा प्रर्दान गरै्द आएको छ। सञ्चयकिाथको वहिमा समेि र्प सजविधा दर्दने गरी कोषको 
रकम पररचालन गनजथपर्दथछ।  
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ननक्षपे िर्ा कजाथ सजरक्षण कोष - २०७५।७६ 

बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ामा रहेको रु. ३ लाखसम्मको ननक्षपेको सजरक्षण गने र प्रार्नमकिा प्राप्त क्षेर, साना 
िर्ा मझौला उद्यम क्षेर, लघजवित्त िर्ा विपन्न िगथको लगानी सजरक्षण गरी वित्तीय स्र्ावय्ि कायम गने उदे्दश्यले 
ननक्षपे िर्ा कजाथ सजरक्षण ऐन बमोजजम २०३१ सालमा कोषको स्र्ापना भएको हो। कजाथ िर्ा सजरक्षण ऐन, 
२०७३ बमोजजम नेपाल सरकारको ९० प्रनिशि र नेपाल राि बैङ्कको १० प्रनिशि लगानी रहेको छ। 
कोषअन्त्िगथि रहेका केन्त्रीय कायाथलयसमेि ८ कायाथलयमा ५२ कमथचारी कायथरि छन।् 

189. सञ्चालन ननिजा - कोषको नाफा गि िषथ रु. ३७ करोड २८ लाख रहेकोमा यस िषथ रु. १ अबथ ३८ 
करोड ६२ लाख रहेको छ । ्यस्िै नेटिर्थ गि िषथ रु. ९ अबथ ४० करोड १७ लाख रहेकोमा यस 
िषथ रु. १२ अबथ ५६ करोड ८० लाख पजगेको छ।  

190. शेयर पजजँी - कोषको अनधकृि पजजँी रु. १० अबथ रहेकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेर 
व्यिस्र्ापन महाशाखाको २०७४।१२।२९ को ननरे्दशन बमोजजम २०७४।७५ मा कजाथ सजरक्षण 
कोषबाट रु. ३८ करोड ६३ लाख र ननक्षेप सजरक्षण कोषबाट रु. २ अबथ ५४ करोड ७७ लाख 
पजजँीकरण गरी हालसम्म रु. ९ अबथ ८० करोड मार च जक्ता पजजँी रहेको छ। 

191. लक्ष्य िर्ा प्रगनि - यो िषथ कोषले धयाज आम्र्दानी र ननक्षेप सजरक्षण र्दस्िजर सङ्कलनमा शि प्रनिशि प्रगनि 
गरेको भए िापनन पशजधन सजरक्षण र्दस्िजरमा ६९.६१ प्रनिशि,  साना िर्ा मझौला उद्यम कजाथ सजरक्षण 
र्दस्िजरमा ५५.५ प्रनिशि,  कृवष कजाथ सजरक्षण र्दस्िजरमा ९३ प्रनिशिमार आम्र्दानी प्राप्त गरेकोले लक्ष्यको 
िजलनामा घटी आम्र्दानी गरेको छ। लक्ष्य अनजसार आम्र्दानी िवृि गरी ननक्षेप सजरक्षण कायथलाई प्रभािकारी 
बनाउनजपर्दथछ। 

192. जस्र्र सम्पजत्त व्यस्र्ापन - कोषले ७ प्ररे्दशमा कायाथलय स्र्ापना गनथ यो िषथ रु. २२ करोडमा जग्गा 
खररर्द गरेकोमा उक्त जग्गा उपयोगमा ल्याउनज पने रे्दजखन्त्छ। कोषको भिन ननमाथणाधीन अिस्र्ामा 
रहेकोले कोषले घर भाडामा नलई सञ्चालन गरेकोमा कोषमा रहेको जस्र्र सम्पजत्तहरु खासगरी ननक्षेप िर्ा 
कजाथ सजरक्षण सम्बन्त्धी सूचना प्रविनध िर्ा सफ्टिेयरको पयाथप्त सजरक्षाको व्यिस्र्ा गनजथपने रे्दजखन्त्छ। ्यस्िै 
सिारी साधन, मोटरसाइकल र स्कज टर लगायिका सम्पजत्त ममथि सम्भार गरी व्यिस्र्ापन गनजथपने रे्दजखएको 
छ । 

193. कायथक्षरेमा विस्िार - नेपाल राि बैङ्कबाट इजाजि प्राप्त बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाले प्राकृनिक व्यजक्तको 
नाममा कल, चल्िी, बचि, िर्ा मजद्दिी खािामा जम्मा गरेको रु. ३ लाखसम्मको ननक्षपे रकमको सजरक्षण 
गनजथपने व्यिस्र्ा छ । यसअन्त् िगथि हाल कोषले िाजणज्य बैङ्क,  विकास बैङ्क, वित्तीय संस्र्ा र लघजवित्त 
विकास बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुको ननक्षपेको सजरक्षण गरै्द आएको छ। िर सबै लघजवित्त संस्र्ाको 
ननक्षपे सजरक्षणको व्यिस्र्ा गरेको छैन। यसका अनिररक्त बैङ्क िर्ा वित्तीय संस्र्ाले साना िर्ा मझौला,  
कृवष र लघजवित्त िर्ा विपन्न िगथका क्षेरमा प्रिाह गरेको कजाथको सजरक्षण गने,  पशजधनको क्षेरमा 
गररएको कजाथको सजरक्षण गने र ननयाथि कजाथहरुको सजरक्षण गने कायथ समेि गने व्यिस्र्ा भएअनजसार यो 
िषथ रु. २५ अबथ ७० करोड कजाथको मार सजरक्षण गने कायथ गरेको छ। ्यसै गरी ननक्षपे सजरक्षणिफथ  
रु. ६ खबथ ३ अबथको सजरक्षण गरेको छ। ननक्षेप र कजाथ सजरक्षण जस्िा ऋणा्मक र धना्मक प्रकृनिका 
सजरक्षण गने कायथ एउटै ननकायबाट हजँरै्द आएको सम्बन्त्धमा र्प नीनिगि स्पििा ल्याउनज पने रे्दजखन्त्छ।  
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नेपाल बैङ्क नलनमटेड - २०७५।७६ 

नेपाल बैङ्क नलनमटेड १९९४ मा स्र्ापना भएको नेपालको पवहलो िाजणज्य बैङ्क हो। यो बैङ्क हाल बैवङ्कङ्ग 
िर्ा वित्तीय संस्र्ा सम्बन्त्धी ऐन, २०७३ अन्त् िगथि सञ्चालनमा रहेको छ। बैङ्कमा नेपाल सरकारको ५१ प्रनिशि र 
सिथसाधारणको ४९ प्रनिशि शेयर स्िानम्ि रहेको छ। बैङ्कको केन्त्रीय र शाखा कायाथलयहरुसमेि १६५ 
कायाथलयमा २ हजार ३१८ कमथचारी कायथरि छन।्  

194. वित्तीय जस्र्नि  िर्ा सञ्चालन ननिजा - बैङ्कको शेयर पजजँी रु. ९ अबथ ८१ करोड, शेयर वप्रनमयम रु. ३ 
अबथ २६ करोड,  सजञ्चि नाफा रु. २ अबथ 90 करोड, जगेडा कोष रु. १३ अबथ ३१ करोड र  ननक्षेप 
र्दावय्ि रु. १ खबथ 42 अबथ 23 करोड रहेको रहेको छ । सम्पजत्तअन्त्िगथि खजर्द कजाथ रु. १ खबथ ८ 
अबथ ८४ करोड, खजर्द लगानी रु. १६ अबथ ४३ करोड, नगर्द िर्ा बैङ्क मौज्र्दाि रु. १० अबथ ४३ करोड, 
जस्र्र सम्पजत्त रु. ११ अबथ ८३ करोड, अदृरय सम्पजत्त रु. 3 करोड, गैरबैवङ्कङ्ग सम्पजत्त रु. ११ करोड र 
अन्त्य सम्पजत्त रु. 23 अबथ 85 करोडसमेि बैङ्कको कज ल सम्पजत्त रु. १ खबथ ७१ अबथ ५1 करोड रहेको 
छ। खजर्द मजनाफा गि िषथ रु ३ अबथ २१ करोड रहेकोमा यस िषथ रु. २ अबथ ६० करोड रहेको छ।  

195. अनजपाि विश्लषेण - बैङ्कबाट प्राप्त वििरण अनजसार वित्तीय वििरणको अनजपाि अिस्र्ा रे्दहायअनजसार रहेको 
पाइयो। 
क्र.स. वििरण सूचकाङ्क २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 
१ जम्मा आम्र्दानीको अनजपािमा खजर्द मजनाफा प्रनिशि ३०.८१ ३०.५७ २१.५१ 
२ प्रनि शेयर आम्र्दानी रुपैयाँ ३८.७४ ३९.९८ २६.९९ 
३ ननक्षेप र ऋण प्रानप्तको अनजपािमा धयाज खचथ प्रनिशि २.४१ ४.३७ ३.६३ 
४ ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त धयाज प्रनिशि ९.७३ १२.२२ ११.२३ 
५ सञ्चालन खचथको अनजपािमा कमथचारी खचथ  प्रनिशि ४९.७७ ३७.८६ २७.८५ 
६ कूल सम्पजत्तको अनजपािमा खजर्द मजनाफा प्रनिशि २.७८ २.४१ १.५१ 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा ननजरक्रय कजाथ प्रनिशि ३.३२ ३.३७ २.६४ 

बैङ्कले गि िषथमा रु. ३ अबथ २१ करोड ५६ लाख नाफा गरेकोमा यस िषथ रु. २ अबथ ५९ 
करोड ६७ लाख नाफा गरेको छ। गैरसञ्चालन आम्र्दानी गि िषथ रु. ८ करोड १९ लाख प्राप्त गरेकोमा 
यो िषथ रु. १० करोड १६ लाख प्राप्त गरेको छ। 

196. जस्र्र सम्पनि - जस्र्र सम्पनिको कज ल परल मोल गि िषथ रु. १२ अबथ ४८ करोड ७८ लाख भएकोमा 
यस िषथ रु.३१ करोड ७७ लाख र्प र रु. १ करोड ८० लाख रकमको सम्पजत्त ननसगथ भई रु.१२ अबथ 
७८ करोड ७५ लाख कायम भएको रे्दजखन्त्छ। सोमध्ये २०७५।७६ सम्मको कज ल ह्रास कट्टी रु.९७ 
करोड १ लाख घटाउँर्दा र पूजँीगि  ननमाथण सम्पजत्त रु. १ करोड ७ लाख जोड्र्दा खजर्द सम्पनि रु. ११ 
अबथ ८२ करोड ८१ लाख कायम भएको रे्दजखन्त्छ। बैङ्कले आयकर ऐन, २०५८ को अनजसूची २ को 
अधीनमा रही ह्रास खचथको गणना गरेको हजँर्दा नेपाल लेखामानको पालना गरेको छैन।  

197. अन्त्िर कायाथलय वहसाब - बैङ्कको एक शाखाले अको शाखाबाट सोधभनाथ गने गरी रकम भ जक्तानी गरेकोमा 
भ जक्तानीको वििरण सम्बजन्त्धि शाखामा नपिाएकाले अन्त्िरकायाथलय वहसाबमा फरक परेको रे्दजखन्त्छ। 
डेनबटिफथ  २०६०।६१ रे्दजख यस िषथको अन्त््यसम्म रु. १२ अबथ ३६ करोड ४९ लाख र के्रनडटिफथ  
रु. १४ अबथ ८ करोड ९० लाख गरी के्रनडट रु. १ अबथ ७२ करोड ४१ लाख वहसाब नभडान गनथ 
बाँकी रहेको छ। समयमा नै वहसाब नभडान गनजथपर्दथछ। 

198. विप्रषेण - बैङ्कले विनभन्न अन्त्िराथविय विप्रषेण िोकरहरुसंग सम्झौिा गरी कायथ गरै्द आएकोमा २०७१।७२ 
रे्दजख ६ िोकरसंग कज नै कारोबार र वहसाब राफसाफ नभएकोले रु. १८ लाख ६ हजार मजल्िबीमा रहेको 
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रे्दजखन्त्छ। विप्रषेणको कारोबारको बाकँी रकम रु. ९ करोड ४१ लाखको नमलान नगरी विगि िषथरे्दजख 
वहसाबमा रे्दखाउँरै्द आएको छ। छाननबन गरी वहसाब नमलान गनजथ पर्दथछ।  

199. शेयरको नधिोमा कजाथ - नेपाल राि बैङ्क एकीकृि ननरे्दजशका नं.२ (१६) (५) बमोजजम, नधिोपर विननमय 
बजारमा सूचीकृि संस्र्ाहरुको शेयरको नधिोमा कजाथ प्रर्दान गर्दाथ, अन्त्य कजाथ प्रर्दान गरे सरह अबलम्बन 
गनजथपने सम्पूणथ प्रकृया पजरा गरेको हजनजपर्दथछ। यस प्रकारको कजाथ अनिररक्त सजरक्षण नबना नै िोवकएका 
कम्पनीहरुका साधारण शेयरहरुको नधिोमा मार लगानी हजने र उक्त शेयरहरुको बजार मूल्यमा ह्रास 
आउन सक्ने, सम्बजन्त्धि कम्पनी िा अन्त्य आनधकाररक ननकायबाट सो शेयरको सूचीकरण रोक्का हजन सक्ने 
िा कम्पनी नै विघटन हजन सक्ने कारणले कजाथ जोजखमपूणथ हजन सक्र्दछ । ्यस्िा शेयरको नधिोमा प्रर्दान 
गने कजाथ सम्बन्त्धमा ऋणीको निनथ सक्ने क्षमिाको बारेमा बैङ्कद्वारा विस्ििृ वित्तीय मूल्याङ्कन गनजथपर्दथछ।  

200. गैरबैवङ्कङ्ग सम्पजत्त - बैङ्कको वहसाबमा विगि िषथका बैवङ्कङ्ग सम्पजत्त रु. ११ करोड ३३ लाखमध्ये केही 
जग्गामा वििार्द परेको कारण बैङ्कको नाममा हाल साविक नगरेको हजँर्दा बैङ्कले समयमा स्िानम्ि यवकन 
गरी सम्पजत्त सजरजक्षि गनजथपने रे्दजखन्त्छ।  

201. सेिा प्रिाह - यस िषथसम्म बैङ्कको शाखा संख्या १६५ र कज ल ग्राहक संख्या २८ लाख रहेको छ। बैङ्कले 
सूचना-प्रविनधमा आधाररि डेनबट काडथ, के्रनडट काडथ, स्माटथ बैवङ्कङ्ग र नग्रन बैवङ्कङ्ग सेिा लगायिका सेिा 
सञ्चालनमा ल्याएको भए िापनन कजाथ प्रिाह, सिथसाधारणको रकमको सजरक्षा, िर्ा बैवङ्कङ्ग सेिामा विविधिा 
ल्याएको छैन। अन्त्य बैङ्कको िजलनामा जस्र्र सम्पजत्त पयाथप्त मारामा रहेको भए िापनन उक्त सम्पजत्तलाई 
व्यािसावयक रुपमा प्रयोग गनथ नसकेको, सेिाग्राहीलाई दर्दने सेिामा आधजननकिामा कमी रहेको, कजाथ 
लगानी िर्ा ननक्षेप सङ्कलन कायथमा स्पि नीनि नलन सकेको रे्दजखँरै्दन। 

राविय िाजणज्य बैङ्क नलनमटेड - २०७५।७६ 

सिथसाधारणलाई बैवकङ्ग सेिा उपलधध गराउने उदे्दश्यले २०२२ सालमा स्र्ापना भएको यो बैङ्क हाल बैङ्क 
िर्ा वित्तीय संस्र्ा ऐन, २०७३ अन्त्िगथि सञ्चालन हजँरै्द आएको छ। बैङ्कमा नेपाल सरकारको ९९.९७ प्रनिशि र 
सिथसाधारणको ०.०३ प्रनिशि शेयर स्िानम्ि रहेको छ। बैङ्कको केन्त्रीय र शाखा कायाथलयहरु समेि २२७ 
कायाथलयमा २ हजार १०४ कमथचारी कायथरि छन।्  

202. वित्तीय जस्र्नि िर्ा सञ्चालन ननिजा - २०७६ आषाढ मसान्त्िमा बैङ्कको कज ल ननक्षेप रु. १ खबथ ८९ अबथ 
२6 करोड र कज ल कजाथ रु. १ खबथ ४६ अबथ ५६ करोड रहेको छ। गि िषथ रु. ३ अबथ ८2 करोड 
नाफा भएकोमा यस िषथ नाफा रु. ५ अबथ 24 करोड रहेको छ । बैङ्कको प्रमजख वित्तीय पररसूचकको 
अनजपाि रे्दहायअनजसार रहेको छ: 
क्र.स. वििरण सूचकाङ्क २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 
१ जम्मा आम्र्दानीको अनजपािमा खजर्द मजनाफा प्रनिशि ३३.९५ २५.९७ ३०.४३ 
२ प्रनि शेयर आम्र्दानी रुपैया ३२.३२ ३०.२६ ५६.०४ 
३ ननक्षेप र ऋण प्राप्तीको अनजपािमा धयाज खचथ प्रनिशि १.२४ १.७६ २.५९ 
४ ऋण लगानीको अनजपािमा प्राप्त धयाज प्रनिशि ७.७८ ९.२० ८.९७ 
५ सञ्चालन खचथको अनजपािमा कमथचारी खचथ  प्रनिशि ४६.९६ ३१.४८ ३०.५७ 
६ कज ल सम्पजत्तको अनजपािमा खजर्द मजनाफा प्रनिशि १.६० १.४२ २.२३ 
७ ऋण लगानीको अनजपािमा ननजरक्रय कजाथ प्रनिशि ३.७७ ४.७५ ४.५९ 

203. शाखा वहसाब नमलान - बैङ्कको वित्तीय कारोबारको अन्त्िरशाखा वहसाब नमलान हजन बाँकी रकम गि 
िषथसम्म रु. १ अबथ ६८ करोड ४८ लाख रहेकोमा यो िषथको अन्त्िमा रु. ७७ करोड ३५ लाख 
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रे्दजखएको छ। िषौरे्दजख वहसाब नमलान हजन नसकी बाँकी रहेको रकमको आयजगि िगीकरण िर्ा 
चारररीकरण गरेको छैन। यसबाट बैङ्कको आन्त्िररक ननयन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको रे्दजखन्त्छ ।  

204. अन्त्य वहसाब नमलान - पजराना पवहचान हजन नसकेका अन्त्य सम्पनि/र्दावय्ि, वहसाब नमलान नभएका बैङ्क 
धयालेन्त्स, पे-अडथर, र्दाबी नपरेको र्दावय्ि, असजलउपर गनजथपने कजाथ िर्ा सापटीमा ननमलेको वहसाब रु. १ 
अबथ  ५७ करोड ५८ लाख विगि िषथरे्दजख जजम्मेिारी सारै्द ल्याएको छ। यसबाट बैङ्कको सम्पजत्त, 
र्दावय्ि, आय व्ययमा पनथसक्ने असर यवकन गनथ नसवकएको हजँर्दा आिश्यक कारिाही हजनज पर्दथछ।  

205. धयाज असजली - बैङ्कले प्रर्दान गरेको ऋण असजली गर्दाथ धयाज बाँकी हजने िर साँिा सबै असजली हजने अिस्र्ा 
रहनज हजँरै्दन। विगि िषथरे्दजख नै बैङ्कको केही कजाथको साँिा शून्त्य भइसक्र्दा पनन उक्त कजाथको धयाज 
रु. १ अबथ १५ करोड ४७ लाख असजल गनथ बाँकी रे्दजखन्त्छ। यसरी धयाज बाँकी राखेर साँिा मार असजल 
गरी बैङ्कलाई नोक्सानी पजर् याउने पर्दानधकारीलाई जजम्मेिार बनाई उक्त रकम असजल गनजथपर्दथछ। सारै् यस्िो 
ननणथय गनथ कमथचारीलाई कायथिाही गनजथपर्दथछ।  

206. वित्तीय वििरण - बैङ्कले नेपाल वित्तीय प्रनििेर्दनमान अनजसार वित्तीय वििरण ियार गरेको घोषणा गरेकोमा 
जस्र्र सम्पजत्तको भौनिक परीक्षण नगररएको जस्र्निमा अनभलेख बमोजजमको जस्र्र सम्पजत्त भौनिक रुपमा 
रहे नरहेको यवकन गनथ नसवकएको, गैरबैंवकङ सम्पजत्तको रुपमा सकार गरेका घरजग्गा बैङ्कले हकभोग 
नगरेको, अन्त्िरशाखा वहसाब नमलान गनथ रु. ७७ करोड बाँकी रहेकोमा सम्पजत्त र र्दावय्िमा धेरै लामो 
समयरे्दजख निनजथपने खजर्द रकम रु. १५ करोडको वहसाब नमलान नभएको, कजाथ असजल भएको वहसाब 
समायोजन गनथ बाकंी रु. ३1 करोड रहेको, साँिा बाँकी शून्त्य भएपश्चाि ् पनन कजाथअन्त् िगथिका धयाज 
बाँकी रु. १ अबथ १५ करोडको वहसाब नमलान नगररएको, पावकसकेको मजद्दिी ननक्षपे जम्मा रु. ५४ 
करोड र अप्रमाजणि ननक्षेप रु. ३3 करोड गरी जम्मा रु ३ अबथ २५ करोड र्दावय्िको वहसाब नमलान 
भएको छैन। पजराना पवहचान हजन नसकेका अन्त्य सम्पनि/र्दावय्ि, वहसाब नमलान नभएका बैङ्क मौज्र्दाि, 
पेअडथर, र्दाबी नपरेको र्दावय्ि, असजलउपर गनजथपने कजाथ िर्ा सापटमा ननमलेको वहसाब विगि िषथरे्दजख 
रु. १ अबथ ५७ करोड ५८ लाख जजम्मेिारी सारै्द ल्याएको पाइयो। लेखामान बमोजजम रकम र 
वििरणको खजलासा गनजथपर्दथछ।  

207. जग्गाधनी प्रमाणपजजाथ - नेपाल खाद्य संस्र्ानबाट खररर्द गरेको भरकाली टलाजा जस्र्ि १५ रोपनी १ आना 
३ पैसा जग्गाको जग्गाधनी र्दिाथ प्रमाणपजजाथ प्राप्त गरेको छैन। यसबारेमा विगि िषथरे्दजख औलँ्याउरै्द 
आएकोमा जस्र्नि यर्ािि छ।  

208. नीनि ननरे्दशनको पररपालन - नेपाल राि बैङ्कबाट जारी एकीकृि ननरे्दशन, २०७५ अनजसार ऋण जोजखम 
अिनध गणना विद्यजिीय सफ्टिेयरबाट गनजथपनेमा म्यानजअल विनधबाट गने गरेको, जोजखम व्यिस्र्ापन 
सम्बन्त्धी ऋण ननिने ऋणीहरुलाई मागथर्दशथन बमोजजम कालोसूचीमा राख् नपनेमा सोअनजसार नराजखएको, 
जोजखममा आधाररि प्रणालीको प्रयोग गरी ग्राहक पवहचान पिनि कायम गने व्यिस्र्ा लागू नभएको, 
लाइसेन्त्स विनाको कम्टयजटर सफ्टिेयर प्रयोग भएको, विगि लामो समयरे्दजख खराब कजाथ अपलेखन 
गररएका िर्ा कालोसूचीमा राजखएका कजाथहरुको धरौटीको रुपमा रहेका सम्पजत्तलाई नललामी िर्ा 
गैरबैंवङ्कग सम्पजत्तमा िगीकरण गरी नधिो सकार नगरेको जस्िा अिस्र्ा रे्दजखएको हजँर्दा सजधार गनजथपने 
रे्दजखयो।  

209. आन्त्िररक ननयन्त्रण - केन्त्रीय बैङ्कबाट कजाथ प्रिाहमा कजाथको सर्दजपयोग अिस्र्ा र व्यिसाय सञ्चालनको 
स्र्लगि ननरीक्षण नगरेको, बैङ्कको अनधकांश शाखाहरुले चालज पजजँीको लानग ऋण प्रिाह गर्दाथ ऋणीको 
क्षमिाको विश्लषेण गने गरेको छैन। ्यस्िै गैरबैंवङ्कग सम्पजत्तको मूल्याङ्कन गर्दाथ लेखा नीनिको समान रुपमा 
पालना नभएको, ननक्षेप खािा ओभररन हजने गरेको, वित्तीय वििरण अनजसार कमथचारीहरुलाई रु. ५ करोड 
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३० लाख २ हजार पेस्की दर्दएकोमा समयमा फस्यौट नगरेको, के्रनडट धयालेन्त्स रहेका कजाथ िर्ा भाखा 
ननाघेका िर अिकाश भईसकेका कमथचारीहरुको कजाथ रकम अपलेखन नगरेको र आनर्थक िषथको 
खािाबन्त्र्दी गर्दाथ एकरुपिा नभएको रे्दजखन्त्छ। आन्त्िररक ननयन्त्रण प्रणाली प्रभािकारी रुपमा कायाथन्त्ियन 
गनजथपर्दथछ।  

210. खराब कजाथ - बैङ्कको कज ल कजाथ रु. १ खबथ ४६ अबथ ५६ करोडमध्ये कमसल कजाथ रु. १ अबथ ७७ 
करोड, शंकास्पर्द कजाथ रु. १ अबथ ३५ करोड र खराब कजाथ रु. ३ अबथ ९४ करोड रहेको छ। सो 
अनजसार खराब कजाथको अनजपाि 5 प्रनिशि रहेको छ। बैङ्कले नन-्पफथ नमङ ऋण र अपलेखन भएका कजाथ 
असजली गनथ विशेष सनमनि गिन गरी िूला ऋणीहरुसँग ननयनमि सम्पकथ  र सम्झौिाका लानग िािाथलाप गने 
गररएको जनाए िापनन केही ऋणी सम्पकथ मा नआउने, उल्लेजखि िेगानामा पराचार गर्दाथ नपजग्ने, पर 
नबजझने, बैङ्कलाई आश्वासन दर्दने िर कायाथन्त्ियनमा वढलाई गने, केहीको हकमा अंजशयारहरुबाट अंश मूद्दा 
परी अर्दालिबाट रोक्का आरे्दश आउने, केही ऋणीहरुले आंजशक रकम भ जक्तानी गरी र्प समय माग्ने 
गरेको लगायिका कारण रहेको जनाएको छ। ऋण सम्झौिा र कानजनी प्रकृया अनजसार ऋण गजणस्िरीय 
कजाथ प्रिाह र असजलीमा जोडदर्दनज पर्दथछ। 

211. कजाथ असजली - गि िषथको कज ल कजाथ रु. १ खबथ २१ अबथ ४६ करोड रहेकोमा यस िषथ रु. १ खबथ ४६ 
अबथ ५६ करोड कजाथ लगानी भई रु. २५ अबथ १० करोडले िवृि भएको छ। गि िषथको धयाज 
आम्र्दानी रु. १२ अबथ ९ करोड रहेकोमा यस िषथ रु. १४ अबथ ९२ करोड भई धयाज आम्र्दानी रु. 2 
अबथ 83 करोडले िवृि भएको छ। धयाज खचथ गि िषथ रु. २ अबथ ९७ करोड रहेकोमा यो िषथ रु. ४ 
अबथ ९६ करोड भई धयाज खचथ रु. १ अबथ ९९ करोड िवृि भएको छ। ्यस्िै गि िषथ खजर्द धयाज 
आम्र्दानी रु. ९ अबथ १२ करोड रहेको यस िषथ रु. ९ अबथ ९६ करोड भई खजर्द धयाज आम्र्दानी रु. ८४ 
करोड र्प भएको छ। सारै् गैरबैवङ्कङ्ग सम्पजत्त गि िषथ रु. ५ करोड रहेको र यस िषथ रु. ६ करोड 
रहेकोमा ३५ लाखको नबक्री भई १० करोड ६५ लाख बाँकी रहेको छ। कमसल नधिो समयमा नबक्री 
नहजँर्दा गैह्र बैवङ्कङ्ग सम्पजत्तमा िवृि भएको छ।  

212. सेिा प्रिाह - बैङ्कले सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राहीमैरी, आधजननक प्रविनधसवहिको बैवङ्कङ्ग सेिा, कजाथ लगानीमा 
सहज िािािरण, नछटो ननणथय, विश्वव्यापी पहजँचलगायिका कायथ गरी बैवङ्कङ्ग क्षरेलाई विश्वसनीय र भरपर्दो 
सहयोगीको रुपमा विकास गनजथ पर्दथछ। बैङ्कको सेिा प्रिाहमा कोषको लागि बढी हजने गरेको, कपोरेट 
ग्राहक आधार बनलयो नरहेको, आधजननक बैंवकङ्क प्रणाली अन्त्िराथविय मापर्दण्डअनजसार नरहेको, ननणथयमा 
वढलासजस्िी हजने गरेको, असल ग्राहक आधार र ग्राहकमैरी सेिा उपलव्ध हजने नगरेको अिस्र्ा छ। यी र 
यस्िै कायथमा ननजी क्षेरसंग प्रनिस्पधाथ गनथ सक्ने गरी सेिा प्रिाहमा र्प प्रभािकारी बनाउनज पर्दथछ।  

कृवष विकास बैङ्क - २०७५।७६ 

कृवष उ्पार्दन र उ्पार्दक्ि िवृि गने उदे्दश्यले संस्र्ागि ऋण उपलधध गराउन २०२५ मा बैङ्कको 
स्र्ापना भई २०३० सालरे्दजख बैवङ्कङ्ग सेिा प्रर्दान गरै्द आएको छ। बैङ्कमा नेपाल सरकारको ५१ प्रनिशि र 
सिथसाधारणको ४९ प्रनिशि स्िानम्ि रहेको छ। बैङ्कको ६७ प्रनिशि लगानी ग्रानमण क्षेरमा रहेको छ। बैङ्कको 
केन्त्रीय र शाखा कायाथलयहरु समेि २७५ कायाथलयमा २ हजार ३०८ कमथचारी कायथरि रहेका छन।्  

213. सञ्चालन ननिजा - बैङ्कले गि िषथ रु. ६ अबथ ९९ करोड खजर्द धयाज आम्र्दानी गरेकोमा यो िषथ रु. ७ अबथ 
६१ करोड गरेकोले ८.८६ प्रनिशिले िवृि भएको छ। बैङ्कको सञ्चालन मजनाफा गि िषथ रु. ४ अबथ ९४ 
करोड रहेकोमा यो िषथ ८.०९ प्रनिशिले िवृि भई रु. ५ अबथ ३४ करोड पजगेको छ । बैङ्कले गि िषथ 
रु. ३ अबथ ६५ करोड खजर्द मजनाफा गरेकोमा यो िषथ १४.७९ प्रनिशिले िवृि भई रु.४ अबथ १९ करोड 
नाफा गरेको छ । बैङ्कको प्रमजख वित्तीय अनजपाि रे्दहाय बमोजजम रहेको छः 
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क्र.सं वििरण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 
1. जम्मा आम्र्दानीको अनजपािमा खजर्द मजनाफा प्रनिशि १८.०८ २३.७६ २४.२५ 
2. प्रनि शेयर आम्र्दानी  ३१.५९ ३६.९१ ४२.८८ 
3. ऋण िर्ा सापटीमा धयाज खचथ प्रनिशि ४.४३ ६.६६ ६.६१ 
4. ऋण लगानीमा धयाज आम्र्दानी प्रनिशि १२.५५ १३.९३ १३.८५ 
5. सञ्चालन खचथको अनजपािमा कमथचारी खचथ प्रनिशि ३९.५३ २८.८८ २४.७२ 
6. कज ल सम्पजत्तको अनजपािमा खजर्द मजनाफा प्रनिशि २.१५ २.७१ २.७७ 
7. जम्मा ऋण लगानीको अनजपािमा ननजरक्रय कजाथ प्रनिशि ४.६० ३.५० ३.२९ 

बैङ्कको जम्मा आम्र्दानीको अनजपािमा खजर्द मजनाफा प्रनिशि र प्रनि शेयर आम्र्दानीको ननिजा सजधार 
हजनजमा कमथचारी संख्या घटेकोले साधारण खचथमा कमी आएको लगायिका कारण रहेको रे्दजखन्त्छ। गि 
िषथ ननजरक्रय कजाथ ३.५० प्रनिशि रहेकोमा यस िषथ ननजरक्रय कजाथ ३.२९ प्रनिशि कायम रहेको छ। 
कजाथ असजली प्रवक्रयालाई र्प प्रभािकारी बनाई ननजरक्रय कजाथ अनजपाि न्त्यून अिस्र्ामा ल्याउनज पर्दथछ।  

214. जस्र्र सम्पजत्त - बैङ्कको जस्र्र सम्पजत्तको ह्रास कट्टी पश्चािको मूल्य रु. १ अबथ २६ करोड रहेको छ। 
जस्र्र सम्पजत्तको शजरु मौज्र्दाि, चालज िषथमा गररएका खररर्द, चालज िषथमा गररएका ननसगथ र अजन्त्िम 
मौज्र्दािको उजचि ििरले अनभलेख राखेको पाइएन। सम्पजत्तको अनभलेख अद्यािनधक गनजथपने रे्दजखन्त्छ। 

215. बोनस वििरण - बैङ्कको बासलािमा कमथचारी बोनस पेस्कीअन्त्िगथि रु. २६ करोड ७३ लाख रे्दखाएको 
छ। उक्त रकममध्ये बैङ्कले २०६७।६८ मा कमथचारी बोनस रु. २५ करोड ९० लाख पेस्कीको रुपमा 
वििरण गरेको रे्दजखएको छ। अर्थ मन्त्रालयको पूिथ स्िीकृनिबेगर पेस्कीको रुपमा वििरण गररएको बोनस 
ननयनमि मान्न सवकएन।  

216. शाखा वहसाब नमलान - बैङ्कले िोवकएको समयमा अन्त्िर शाखा वहसाब नमलान गरेर वित्तीय वििरण ियार 
गनजथपनेमा यस िषथको अन्त््यमा बैङ्कको अन्त्िर शाखा वहसाब रु. १ अबथ ५१ करोड फरक रे्दजखएको छ । 
फरक रकम यर्ाशीघ्र नमलान गनजथपर्दथछ ।  

217. सूचना प्रणाली - बैङ्कले हाल सञ्चालनमा ल्याइरहेको बैवङ्कङ्ग सफ्टिेयर वट-ट्िान्त्टी-फोर बैङ्कका सबै शाखामा 
सञ्चालनमा रहेको अिस्र्ामा पनन उक्त सफ्टिेयरले सबै शाखाको कारोबारलाई समेटी वित्तीय वििरण 
ियार गनथ सकेको छैन। बैङ्कले उक्त सफ्टिेयरमा भएका सबै विशेषिा  उपयोग गनथ सकेको छैन। बैङ्कले 
आफ्नो व्यिस्र्ापनको सूचना प्रणालीलाई प्रभािकारी िर्ा च जस्ि बनाउनजपर्दथछ।  

218. कजाथ असजली जस्र्नि - गि िषथको कज ल कजाथ रु. ९८ अबथ ५९ करोड रहेकोमा यस िषथ रु. १ खबथ १० 
अबथ ४१ करोड भई कजाथ लगानी रु. ११ अबथ ८२ करोडले िवृि भएको छ। गि िषथ धयाज आम्र्दानी 
रु. १३ अबथ ९५ करोड रहेकोमा यस िषथ रु. १५ अबथ ४६ करोड भई धयाज आम्र्दानी रु. १ अबथ ५१ 
करोडले िवृि भएको छ। धयाज खचथ गि िषथ रु. ६ अबथ ९६ करोड रहेकोमा यस िषथ रु. ७ अबथ ८६ 
करोड भई धयाज खचथ रु.90 करोड िवृि भएको छ। ्यस्िै खजर्द धयाज आम्र्दानी रु. ६ अबथ ९८ करोड 
रहेको यस िषथ रु. ७ अबथ ६० करोड भई खजर्द धयाज आम्र्दानी ६२ करोडले िवृि भएको छ। सारै् गैह्र 
बैवङ्कङ्ग सम्पजत्त गि िषथ रु. २४ करोड रहेकोमा यस िषथ रु. १ करोड र्प भई रु. २५ करोड रहेको 
छ। कमसल नधिो समयमा नबक्री नहजँर्दा गैरबैवङ्कङ्ग सम्पजत्तमा िवृि भएको छ। 

219. कजाथ असजली - बैङ्कले कजाथ असजली कायथविनध, २०६८ र कजाथ असजली विननयमािली, २०६८ मा व्यिस्र्ा 
भए बमोजजम कजाथ भ जक्तानी गने बारेको स्मरणपरहरु पिाउने, कजाथ भ जक्तानी गनथ िाकेिापर पिाउने, 
कजाथ भ जक्तानी िर्ा नललामीको सजचना प्रकाजशि गने, कालोसूचीमा नाम समािेश गररदर्दने र ऋण असजली 
न्त्यायानधकरणमा उजजरी र्दिाथ गने कायथहरु गरे िापनन खराब कजाथ अन्त्िगथि रु. ५० लाख िा सोभन्त्र्दा 
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बढीको खराब कजाथको संख्या १५ रहेको र बाँकी रु. ५० लाखभन्त्र्दा कमका स-साना कजाथहरु रहेको, 
सजरक्षण नधिो नललामी गर्दाथ अर्दालिबाट रोक्का आरे्दश प्राप्त हजने, व्यजक्तगि मजद्दा परी विचाराधीन रहने, 
ग्राहकको मृ् यज आदर्द कारणले असजलीमा वढलाइ हजने गरेको छ। कजाथ असजली कायथ प्रभािकारी रुपले 
कायाथन्त्ियन गनजथपर्दथछ।  

220. सेिा प्रिाह - बैङ्कले सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राहीमैरी, कृषकको सहज पहजँच, नछटोछररिो कजाथ प्रिाह, 
मोिाईल बैवङ्कङ्ग सेिा, विद्यजिीय प्रविनधमा आधाररि भ जक्तानी प्रणालीको विकासमा र्प जोड दर्दनज पर्दथछ। 
बैङ्कले कृषकलाई कजाथ प्रिाहमा सरलीकरण गनजथपने,  सेिामा विविधीकरण गने, सेिाग्राहीलाई बैङ्क 
काउण्टरमा नगर्द जम्मा िर्ा भ जक्तानीका सेिामा सजधार गने, अनलाइन सेिा प्रभािकारी बनाई बैवङ्कङ्ग सेिा 
प्रर्दान गने, बैवङ्कङ्ग  कायाथलयलाई अपाङ्ग, अशक्त िर्ा ज्येष्ठ नानगरकमैरी बनाउने र यस्िा कायथमा ननजी 
क्षेरसँग प्रनिस्पधाथ गनथ सक्ने गरी सेिा प्रिाहलाई र्प प्रभािकारी बनाउनजपर्दथछ। 

बीमा सनमनि  
विकनसि स्िास्यय र पेशागि बीमा बजारको विकास गने मूल उदे्दश्य नलई बीमा व्यिसायलाई व्यिजस्र्ि, 

विकनसि, ननयनमि र ननयन्त्रण गनथका लानग एक स्िायत्त संस्र्ाको रुपमा बीमा ऐन, २०४९ अनजसार बीमा 
सनमनिको स्र्ापना भएको हो । हाल सनमनिले बीमा क्षेरमा ननयमनकारी भनूमका ननिाथह गरै्द आएको छ । 

221. ननरीक्षण िर्ा ननरे्दशन - बीमा ऐन, २०४९ को र्दफा ३९ मा सनमनिले बीमा लेख नलनेको वहिको लानग 
िा अन्त्य कज नै मनानसब कारणले आिश्यकिा अनजसार सोधपजछ िा जाँचिजझ गनथ सक्ने र बीमा ननयमािली, 
२०४९ को र्दफा ३८ मा सनमनिले बीमकले गने बीमा व्यिसायका सम्िन्त्धमा ननरीक्षण गरी समय 
समयमा आिश्यक ननरे्दशन दर्दन सक्ने उल्लेख छ । यो िषथ बीमा सनमनिबाट ९ बीमा कम्पनीको ननरीक्षण 
भएको रे्दजखयो । ननयम ३२(३) मा सभेयर ननयजक्त गरेको १५ दर्दननभर सभे प्रनििेर्दन पेस गनजथपने 
व्यिस्र्ा भएकोमा ६६८ दर्दनसम्म वढला गरी सभे प्रनििेर्दन पेस गरेको, सिेयरले प्रनििेर्दन पेस गरेको ३५ 
दर्दननभर र्दाबी भ जक्तानी गनजथपने व्यिस्र्ा भएकोमा ८३३ दर्दनसम्म वढला गरी भ जक्तानी गरेको र र्दाबी 
भ जक्तानीको सहजिाको लानग समयमै सिेयर प्रनििेर्दन पेस हजने गरी ननयजजक्त गनजथपनेमा एउटै सिेयरबाट 
१४९ सभे प्रनििेर्दन बजझाउन बाँकी रहेको जस्िा कमी कमजोरी रहेको रे्दजखएकोले यसमा सजधार हजनजपर्दथछ । 
यस सम्बन्त्धमा बीमा सनमनिले कानजनबमोजजम कारबाही गनजथपर्दथछ । 

222. बचि रकम - सनमनिको आय व्यय वििरणअनजसार विगि ३ िषथको आयबाट खचथ कटाउँर्दा २०७३।७४ 
मा रु.६५ करोड ७७ लाख (आयको ५८.१६ प्रनिशि), २०७४।७५ मा रु.६६ करोड ३७ लाख 
(आयको ६७.२२ प्रनिशि) र २०७५।७६ मा रु.१ अबथ ३ करोड ८२ लाख (आयको ६८.६९ 
प्रनिशि) बचि रहेको छ । सनमनिको बचि रकम हालसम्म रु.४ अबथ ५७ करोड ३८ लाख पजगेको छ । 
प्रनििषथ बचि रकम िवृि हजँरै्द गएकोले कानजनी व्यिस्र्ा नमलाई उक्त रकम सजञ्चिकोष र्दाजखला हजनजपने 
रे्दजखन्त्छ ।  

223. लगानीको प्रनिफल - बीमा सनमनिबाट विनभन्न ननकायमा लगानी भएको रकमलाई अनभलेख राखी 
व्यिजस्र्ि गनजथपर्दथछ । सनमनिले २०६९।१।२७ मा एक बैङ्कको मजद्दिी खािामा रु.३ करोड लगानी 
गरेकोमा उक्त लगानीको अनभलेख नराखेको िर्ा २०७४।७५ सम्मको वित्तीय वििरणमा समेि उक्त 
लगानी समािेश गरेको रे्दजखएन । मजद्दिी खािामा लगानी भएको उक्त रकम बैकले २०७०।१।२६ मा 
सनमनिको सोही शाखामा रहेको कलखािामा जम्मा गरेको रे्दजखएको छ । सनमनिले उक्त रकम 
२०७६।६।३० मा मार पत्ता लगाएको भनी रु.१८ लाख २४ हजार धयाजसमेि रु.३ करोड १८ 
लाख २४ हजार  आम्र्दानी बाँधेको रे्दजखन्त्छ । सनमनिले मजद्दिी खािामा लगानी गरेको रकम पररपक्ि 
भएपनछ माग गनजथपने र सम्बजन्त्धि कायाथलयले माग नगरे पनन बैङ्कले वफिाथ गनजथपनेमा कलखािामा ट्रान्त्सफर 
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गरी न्त्यूनिम धयाज उपलधध गराएको कारण न्त्यूनिम रैमानसक ९ प्रनिशि धयाजको आधार नलँर्दा ७६ 
मवहनामा रु.२ करोड २३ लाख २५ हजार धयाज गजमेको रे्दजखन्त्छ । लगानी रकमको अनभलेख राखी 
वित्तीय वििरणमा समािेश नगने सनमनिका कमथचारी िर्ा मजद्दिी खािामा लगानी भएको रकम पररपक्ि 
भएपनछ सनमनिलाई वफिाथ नगने बैङ्कका कमथचारीसमेिलाई जजम्मेिार बनाउनजपर्दथछ । 

नेपाल नधिोपर बोडथ 
पजजँी बजारको विकास गरी नधिोपरमा लगानी गने लगानीकिाथहरुको वहि संरक्षण गनथका ननजम्ि 

नधिोपरको ननरकाशन खररर्द, नबक्री, वििरण िर्ा विननयमलाई व्यिजस्र्ि बनाई नधिोपर बजार र नधिोपर 
व्यिसायमा संलग्न व्यजक्तको कामकारबाहीलाई ननयनमि िर्ा व्यिजस्र्ि गनथको लानग २०५९ मा बोडथको स्र्ापना 
भएको हो । 

224. वित्तीय जस्र्नि िर्ा सञ्चालन ननिजा - बोडथमा २०७५।७६ को  अन्त्िमा कोष िर्ा जगेडा रु.१ अबथ ८ 
करोड ३७ लाख, चालज र्दावय्ि िर्ा व्यिस्र्ा रु.२१ करोड ७१ लाख, खजर्द जस्र्र सम्पजत्त रु.२ करोड 
२९ लाख, लगानी रु.१ अबथ ७ करोड ८१ लाख, चालज सम्पजत्त रु.१९ करोड ९८ लाख रहेको छ । 

सञ्चालन नाफा गि िषथ रु.२९ करोड ६२ लाख रहेकोमा यो िषथ रु.२५ करोड ९८ लाख रहेको छ । 

225. अनजगमन, सजपररिेक्षण र कायाथन्त्ियन - नधिोपरसम्बन्त्धी ऐन, २०६३ को पररच्छेर्द ८ अनजसार नधिोपर 
बजार, नधिोपर व्यिसायी िर्ा र्दलालहरुको कायथ उपर बोडथले ननयनमि रुपमा प्रभािकारी ढङ्गबाट 
ननयमन, अनजगमन, ननरीक्षण िर्ा जाँचबजझ गनजथपने व्यिस्र्ा छ । 

225.1 नधिोपर कारोबार राफसाफ िर्ा फस्यौट ननयमािली, २०७६ मा नधिोपर र्दोस्रो बजार कारोबारको 
भ जक्तानी सजननजश्चििाको लानग आिश्यक भ जक्तानी सजननजश्चििा कोष स्र्ापना गने व्यिस्र्ा गरेकोमा कोष 
स्र्ापना भएको छैन । यस्िै नधिोपरसम्बन्त्धी ऐन, २०६३ को र्दफा ५(झ) र नधिोपर बोडथ सम्बन्त्धी 
ननयामािली, २०६४ को ननयम ३३ मा नधिोपर व्यिसायीको कायथ िर्ा क्षमिा अनजरुप िगीकरण गने र 
स्िर कायम गने व्यिस्र्ा रहेकोमा नधिोपर व्यिसायीको िगीकरण र स्िर कायम गरेको रे्दजखएन । ऐनको 
र्दफा ७९ मा प्रनिनननधबाहेक नधिोपर व्यिसाय गनथ अनजमनिपर प्राप्त प्र्येक नधिोपर व्यिसायीले आफूले 
गने व्यिसायको बीमा गराउनजपने व्यिस्र्ा छ । बोडथले यसका लानग बीमा सनमनिसँग समन्त्िय गरी बीमा 
गराउनजपर्दथछ ।  

225.2 नधिोपर बोडथमा सूचीकृि कम्पनीहरुले लेखा व्यिसायको ननयमन गने संस्र्ाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय 
प्रनििेर्दनमानलाई अनजसरण गरी लेखा ियार गरे नगरेको र उक्त मानको पालना नहजँर्दा लगानीकिाथको वहि 
एिं नधिोपर व्यिसायमा पने असर सम्बन्त्धमा अनजगमन एिं ननरे्दशन गने गरेको छैन ।  

ऐन कानजनले िोकेका जजम्मेिारीको पालना एिं बोडथले अनजगमन सजपररिेक्षण गरी दर्दएका  
सजझािको अनभलेख राखी कायाथन्त्ियनको अनजगमन गनजथपर्दथछ ।  

अनजगमन िर्ा बेरुजू 

 अनजगमन – प्राविनधक सहायिाको लेखापरीक्षण नगराएको, समयमा ऋण िर्ा अनजर्दान शोधभनाथ ननलएको, ऐन 
विपरीि रकमान्त्िर गरेको, सजञ्चिकोषको ढाँचाअनजसार वििरण नबनाएको, सजञ्चिकोषको फरक रकमको वहसाब 
नमलान नगरेकोले यर्ार्थ वहसाब नरे्दखाएको, भन्त्सारिफथ  र्दरबन्त्र्दी फरक पारी घटी असजली गरेको व्यहोराबाट 
राजस्ि असजलीमा कमी भएको, आन्त्िररक राजस्ििफथ  सम्भाव्य सबै करर्दािालाई करको र्दायरामा ल्याउन 
नसकेको, कानजनले िोकेको भन्त्र्दा घटी राजस्ि असजल गरेको, नपाउने के्रनडट नलएको, समानजपानिक कट्टी 
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नगरेको कारण मूल्य अनभिवृि कर के्रनडट बढेको, आदर्द कारणबाट राजस्ि प्रशासनको प्रभािकाररिा अपेजक्षि 
रुपमा बढ्न नसकेको जस्िा व्यहोरा गि विगि िषथको प्रनििेर्दनमा औलँ्याइएकोमा यो िषथ पनन सजधार भएको 
पाइएन । विगिका व्यहोरा पजनरािजृत्त नहजने गरी कायथसम्पार्दन गनजथपर्दथछ । 

 बेरुजू जस्र्नि – यो िषथ मन्त्रालय र मािहि ननकायको लेखापरीक्षणबाट रे्दजखएको बेरुजूको जस्र्नि रे्दहाय 
अनजसार छः 

 सरकारी कायाथलयिफथ  १०४ ननकायमा यो िषथ रु.२५ अबथ ३३ करोड ४६ लाख ७८ हजार बेरुजू 
रे्दजखएकोमा प्रारजम्भक प्रनििेर्दन उपलधध गराएपनछ रु.६ अबथ २६ करोड ७८ लाख ८५ हजार फस्यौट 
गरेकोले रु.१९ अबथ ६ करोड ६७ लाख ९३ हजार फस्यौट गनथ बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१२ 
करोड ८५ लाख १८ हजार पेस्की बेरुजू रहेको छ । यससम्बन्त्धी वििरण अनजसूची १५ मा छ । 

 संगदिि संस्र्ा, अन्त्य संस्र्ा र सनमनििफथ  ४ ननकायमा रु.४ करोड ८६ लाख १७ हजार बेरुजू 
रे्दजखएकोमा प्रारजम्भक प्रनििेर्दन उपलधध गराएपनछ रु.१ करोड ४८ लाख ८४ हजार फस्यौट भएकोले 
रु.३ करोड ३७ लाख ३३ हजार फस्यौट गनथ बाँकी रहेको छ । यससम्बन्त्धी वििरण अनजसूची १६ 
मा छ । 
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नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोणजम मन्रालयको कायिक्षेरमा औद्योतगक नीतत, 
काननु, मापदण्ड र तनयमन,  औद्योतगक क्षरे र र्वशेष आतथिक क्षेरसम्बन्धी नीतत, रुग्ि उद्योग, व्यावसार्यक फमि 
व्यवस्थापन, खानी तथा खतनजसम्बन्धी रार्िय नीतत, काननुी मापदण्ड र तनयमन, अन्तरािर्िय व्यापार पारवहन तथा 
सोसम्बन्धी द्विपक्षीय, क्षेरीय, उपक्षेरीय र बहपुक्षीय वाताि, सणन्ध सम्झौता  कायािन्वयन र तनयमन, र्वदेशणस्थत 
तनयोगसँग समन्वय, वाणिज्यदूत, अन्तरप्रादेणशक व्यापारसम्बन्धी नीतत, काननुी सहजीकरि र तनयमन, पारवहन, 
अन्तरािर्िय पररवहन व्यवस्थालगायतका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगद्वित 
संस्थासमेत ४५ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका ३६ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.७ अबि ३९ करोड 
67 लाखको लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

36 44645 29 2175२ १४ 331१ 7 4259 36 73967 

यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा, भौततक पूवािधार तथा यातायात, अथि र कृर्ष 
मन्रालयअन्तगितका तनकायबाट खर्ि भएको रु.८३ करोड ६३ लाख  समावेश गररएको छैन । प्रदेश 
सरकारबाट ग्रामीि उद्यम तथा र्वप्रषेि आयोजनाको लातग तनकासा तथा खर्ि भएको रकम रु.११ करोड 
५० लाख लेखापरीक्षि रकममा समावेश  छ । 

2. संगद्वित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ९ संस्थाको रु.१२ अबि ५५ करोड १४ लाखको लेखापरीक्षि 
सम्पन्न गररएको छ ।  

3. कायिक्रम संशोधन - तोर्कएका २३ दगुिम णजल्लामा  खाद्यान्न ढुवानी गनि रु.४४ करोड र रार्िय खाद्य 
सरुक्षा भण्डारमा खाद्यान्न मौज्दात राख्न रु.४ करोड ४९ लाख ५६ हजार बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 
क्रमश: रु.४४ करोड ४८ लाख ४७ हजार र रु.५ करोड ९३ लाख २२ हजार खर्ि गरेकोले रु.१ 
करोड ९२ लाख १३ हजार बढी खर्ि भएको छ । कायिक्रम संशोधन बेगर अन्य कायिक्रमको बजेटबाट 
गरेको उक्त खर्ि तनयमसम्मत देणखएन । तनयमर्वपरीत खर्ि गने कायिमा तनयन्रि गनुिपदिछ । 

4. वार्षिक कायिक्रम र प्रगतत - मन्रालय र अन्तगित तनकायको लातग यो वषि रु.७ अबि ५८ करोड ५९ 
लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रु.५ अबि १३ लाख ७५ हजार खर्ि भएको छ । यो वषि उद्योग क्षेरमा 
१ लाख ८१ हजार रोजगारी तसजिना गने, १६० िुला, १०० मझौला  र २० हजार घरेल ुतथा साना 
उद्योग दताि गने, १७ हजार लघ ुउद्यमीको स्तरोन्नतत गने, २३ हजार लघ ुउद्यमी तसजिना गने, २२ हजार 
कम्पनी दताि र ३ लाख ३७ हजार फमि तडणजटाइजेसनमा ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा सोको प्रगतत उल्लेख 
भएको देणखएन ।त्यसैगरी ४ प्रदेशमा पेट्रोतलयम पदाथिको भण्डार तनमािि गने लक्ष्य रहेकोमा सो कायि 
सम्पन्न भएको छैन । मन्रालयले कायिसम्पादन प्रततवेदन तयार गदाि वार्षिक र्वकास कायिक्रममा 
तोर्कएका सबै सूर्कको लक्ष्यसर्हतको प्रगतत प्रततवेदन तयार गरेको छैन । तोर्कएका कायि सम्पादन 
गरी लक्ष्यसर्हतको प्रगतत प्रततवेदन तयार गनुिपदिछ ।    

5. र्ौधौँ योजना - र्ौधौँ योजना (२०७३।७४–७५।७६) मा कुल गाहिस््य उत्पादनमा उद्योग क्षेरको 
योगदान ५.४ प्रततशत रहने, औद्योतगक लगानीको वरृ्ि दर ८.२ प्रततशत हनेु, उत्पादनमूलक उद्योगमा 
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तनजी क्षरेको लगानी रु.२ खबि ७७ अबि पगु्ने, २ सय ७५ िूला उद्योग, २ सय ७५ मझौला उद्योग, 
६० हजार घरेल ुतथा साना उद्योग दताि गने, ५७ हजार लघ ुउद्यमीको स्तरोन्नतत गने, ६३ हजार लघ ु
उद्यमी तसजिना गने लगायतका ३६ सूर्क उल्लेख गरी लक्ष्य तोर्कएकोमा सोको प्रगतत र्ववरि तयार 
गरेको छैन । प्रगतत र्ववरि तयार गरी घटी प्रगतत भएको क्षेरमा सधुार गनुिपदिछ ।  

6. बजेट वक्तव्यको कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा कबोल गरेको अवतधतभर उत्पादन शरुु गने 
उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहतुलयत द्वदइने उल्लेख भएकोमा उक्त कायि हनु सकेको छैन । प्रत्येक 
प्रदेशमा २०/२० उद्योगग्रामको पूवािधार र्वकास गनि र्वस्ततृ अध्ययन प्रततवेदन तयारीको लातग रु.२१ लाख र 
उद्योग ग्राम स्थापनाका लातग रु.४८ करोड २१ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा सो कायि भएको देणखएन । 
तनजी क्षेरको सहभातगतामा सम्भाव्य देणखएका खतनज र बहमूुल्य धातहुरुको अन्वेषि, उत्खनन ्तथा प्रशोधन 
गने उल्लेख भएकोमा खानी उत्खननमा र्नूढुङ्गाको र्हस्सा ९२ प्रततशतभन्दा बढी रहेको छ । मर्हला 
उद्यमशीलता र्वकास गरी पररयोजनामा आधाररत रु.१५ लाखसम्मको सामूर्हक ऋिमा ६ प्रततशत ब्याज 
अनदुानको व्यवस्था गने उल्लेख भएकोमा रार्िय वाणिज्य बैङ्कलाई रु.६ करोड ५१लाख ३१ हजार उपलब्ध 
गराएकोमा उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन भएको देणखएन ।  

प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरुमाफि त ् सपुथ मूल्यमा आधारभतू खाद्यान्न प्राप्त गने 
व्यवस्थाको लातग यस वषि रु.४ करोड उपलब्ध गराएकोमा रु.२ लाख ४ हजारमार खर्ि भएको छ । 
सबै प्रकारका वस्त ुतथा सेवाको एकातधकार र मूल्य तमलेमतोको अन्त्य गनि, स्थानीय तहको सहकायिमा 
बजार अनगुमनलाई तनयतमत गनि तथा प्रभावकारी बनाउन यो वषि ७ हजार पटक द्रतु एवं सघन अनगुमन 
गने लक्ष्य रहेकोमा १ हजार ६६१ पटकमार अनगुमन भएकोले २३.७२ प्रततशतमार प्रगतत भएको छ ।  

7. प्रार्वतधक सहायताको लेखापरीक्षि - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा मन्रालय अन्तगित व्यापार तथा 
तनजी क्षरे र्वकासको लातग यरुोर्पयन यतुनयनबाट 2० लाख र नेपाल भारत क्षेरीय व्यापार आयोजनाको 
लातग र्वश्व बैङ्कबाट अमेररकी डलर ७ लाख ५० हजार प्रार्वतधक सहायता उपलब्ध हनेु उल्लेख भएकोमा 
सोको आतथिक र्ववरि र खर्िको से्रस्ता लेखापरीक्षिमा पेस भएन । सबै सहायता रकमको आतथिक 
र्ववरि उपलब्ध गराई लेखापरीक्षि गराउनपुदिछ । 

8. आयात तनयाित णस्थतत - र्ौधौँ योजनामा व्यापार तथा तनकासी सम्बन्धमा आन्तररक तथा अन्तरािर्िय तनयाित 
व्यापार प्रवििन गदै स्थानीय कच्र्ा पदाथि, स्रोत, साधन र सीप बढी प्रयोग हनेु वस्तकुो तनकासी प्रवििन 
माफि त ्प्राप्त हनेु लाभलाई ग्रामीि तहसम्म र्वस्तार गने, तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा सेवाको मूल्य र 
गिुस्तरलाई प्रततस्पधी बनाई व्यापार घाटा कम गने उदे्दश्य रहेको छ । यी उदे्दश्य पूरा गनि तनयाितजन्य 
क्षमताको सदुृढीकरि गरी अन्तरािर्िय बजारमा उच्र् मूल्य र कम आयतन भएका वस्त ु र सेवाहरूको 
तनकासी बढाउने कायिनीतत तयार गरी यस आतथिक वषिमा रु.१ खबि ४० अबि तनकासी गने, कुल गाहिस््य 
उत्पादनमा तनकासीको अनपुात ३.४ रहने, तनयाित आयात अनपुात १:८.६ रहने र कुल गाहिस््य 
उत्पादनमा व्यापार घाटा ३० प्रततशत रहने अनमुान गररएको छ । प्राप्त र्ववरिअनसुार र्वगत ३ वषिको 
आयात तनयाितको अवस्था देहायबमोणजम छ:                                                       

(रु. अबिमा) 
आतथिक वषि तनयाित आयात कुल वैदेणशक व्यापार व्यापार घाटा अनपुात 

२०७३।७४ 73.13 985.95 1,059.08 912.83 1:1६.२ 
२०७४।७५ 81.33 1,245.19 1,326.52 1,163.86 1:1३.९ 
२०७५।७६ 97.11 1,418.56 1,515.67 1,321.45 1:१4.6 

उपयुिक्त र्ववरिबाट तनयािततफि  सामान्य रुपमा सधुार भएको देणखए पतन आयातमा भएको वरृ्िले 
आयात तनयाित अनपुात १:१४.६ पगेुको छ । 
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8.1 गत र्वगत वषिमा तनयाित नभएको पाम आयल यो वषि रु.१० अबि ३३ लाखको तनयाित भएको छ । यो 
कुल तनयाितको १०.६३ प्रततशत हो । गत वषि अदवुाको तनयाितमा २१७.३८ प्रततशतले वरृ्ि भएकोमा 
यस वषि ३३ प्रततशतले घटेको छ । त्यस्तै मास ु५५.९, छाला ३७.९, जतु्ता २६.९, रोणजन एण्ड एतसड 
१३.३, उनी तथा पणश्मना सल १६.१, अलैंर्ी ११.७ प्रततशतले तनयाित घटेको छ भने र्ाउर्ाउ ३८.९, 
मसुरुोको दाल २६.९, फेल्ट २५.५ र हस्तकलाका सामान १६.४ प्रततशतले तनयाित वरृ्ि भएको छ । 
तनयाितमा वरृ्ि भएका सामानको तनयाित पररमाि अत्यन्त न्यून भएकोले कुल तनयाितमा यसको प्रभाव न्यून 
देणखएको छ ।  

8.2 आयाततफि  यस वषि पामको कच्र्ातेल १५१.७, तयारी पोशाक ९८.२, कपास ६८.१, रसायन 1३.91, 
सेन्थेर्टक यानि ३९.५, र्वद्यतुीय उपकरि ३६, फलाम तथा फलामका उत्पादनमा २५.२ प्रततशतले वरृ्ि 
भएको छ भने तसमेन्ट णललङ्कर ६१.३, भटमासको कच्र्ा तेल १०.६, दूरसञ्चारका सामान ७.७ प्रततशतले 
आयात घटेको छ । तसमेन्ट णललङ्करको आयात घटेको भए पतन तयारी तसमेन्टको आयातमा भएको 
वरृ्िले तसमेन्टमा पूििरुपमा आत्म तनभिर बन्न सकेको देणखएन ।  

9. खाद्यान्न ढुवानी अनदुान - यस वषि दगुिम क्षरेमा र्ामल ढुवानी, रार्िय खाद्य सरुक्षा भण्डार व्यवस्था, साकि  
खाद्य सरुक्षा भण्डार व्यवस्थालगायतका कायिको लातग नेपाल खाद्य सस्थानलाई रु.५७ करोड ६० लाख 
बजेट तनकासा भएकोमा रु.५३ करोड ५७ लाख २३ हजार खर्ि भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा 
सहकारी संस्थाहरुमाफि त सपुथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तकुो थोक मूल्य पसलको व्यवस्था गरी ५० हजार 
णलवन्टल र्ामल उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेकोमा रु.२ लाख ३ हजार खर्ि गरी ५९२ णलवन्टलमार 
उपलब्ध गराएको छ । रार्िय खाद्य सरुक्षा भण्डारमा २ लाख ५० हजार णलवन्टल र्ामल मौज्दात राख्न े
लक्ष्य रहेकोमा १ लाख ७५६ णलवन्टल मौज्दात रहेको छ । साकि  खाद्य सरुक्षा भण्डारमा ३ लाख ३० 
हजार णलवन्टल र्ामल मौज्दात राख्न ेलक्ष्य रहेकोमा १ लाख ८० हजार ७५६ णलवन्टलमार मौज्दात 
राखेको छ । तोर्कएको लक्ष्यअनसुार प्रगतत हातसल हनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

10. सशति अनदुान - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४१(३) मा संघ, संस्था र संस्थानलाई 
द्वदएको अनदुान रकमको आय व्ययको र्ववरि, प्रगतत प्रततवेदन, लेखापरीक्षि प्रततवेदनसमेत तलई अनगुमन 
गनुिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले नेपाल औषतध तलतमटेडलाई हेमोडाइलातसस यतुनट पनुः सञ्चालन गनि 
रु.१ करोड ६० लाख, हेटौंडा तसमेन्ट उद्योगलाई र्वतभन्न मेतसनरी उपकरि जडान गनि रु.१ करोड, 
दणक्षिकाली नगरपातलकालाई फूटवेयर जोन तनमािि गनि रु.३ करोडसमेत रु.५ करोड ६० लाख सशति 
अनदुान द्वदएकोमा तनयमावलीअनसुार आय व्यय र्ववरि, प्रगतत प्रततवेदन तथा लेखापरीक्षि प्रततवेदन 
तलएको देणखएन । अनदुानको उपयोग सम्बन्धमा अनगुमन गरी  तोर्कएको कायिमा खर्ि भएको सतुनणित 
गनुिपदिछ । 

उद्योग र्वभाग 

11. नगद प्रोत्साहन अनदुान - उत्पाद्वदत वस्त ु र सेवा तेस्रो मलुकु तनयाित गने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गनि 
नगद प्रोत्साहन कायिर्वतध, २०७० को दफा ४ मा अथि मन्रालयले आवश्यक रकम समय समयमा 
अतग्रम रुपमा नेपाल राि बैङ्कको खातामा जम्मा गने व्यवस्था छ । उक्त खातामा गत वषिको बाँकी 
रु.१२ करोड ३५ लाख ३३ हजारसमेत रु.७२ करोड २ लाख ६० हजार जम्मा भएकोमा 
२०७६।३।१६ सम्म तनयाितकताि फमिलाई रु.३५ करोड १८ लाख ६२ हजार प्रोत्साहन रकम र्वतरि 
गरी रु.३६ करोड ८३ लाख ९७ हजार मौज्दात रहेको देणखँदा उक्त रकम सणञ्चतकोष दाणखला गनुिपदिछ ।  

तनकासीमा प्रोत्साहन अनदुान द्वदएका वस्तहुरुमध्ये ऊनी गलैँर्ा ४ प्रततशत, तयारी पोशाक ६.२, 
जडीबटुी २७, फेल्ट २५.५, मसुरुोको दाल २७ र हस्तकलाका सामान १६.४ प्रततशतले वरृ्ि भएको छ । 
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अनदुान द्वदएका वस्तकुो तनयाितमा केही वरृ्ि भए पतन तनयाित वरृ्िमा उल्लेख्य योगदान हनु सकेको 
देणखएन । िूलो पररमािमा तनयाित हनु सलने वस्तकुो पर्हर्ान गरी तनयाित बढाउन उपयकु्त नीततको 
तजुिमा गनुिपदिछ । 

12. वैदेणशक लगानी - वैदेणशक लगानी नीतत, २०७१ को बुदँा नम्बर  ११.४.१ र ११.४.३ मा  प्रर्तलत 
काननुले द्वदएको सीमा र अतधकार क्षेरअन्तगित रही र्वदेशी तथा संयकु्त लगानीका उद्योग व्यवसायको 
दताि, प्रशासन एवं सरु्वधा, र्वदेशी लगानी तथा प्रर्वतध हस्तान्तरिको स्वीकृतत र अतभलेखसम्बन्धी कायिहरु 
गने, र्वदेशी लगानीकतािलाई र्वदेशी मदु्रासम्बन्धी काममा नेपाल राि बैङ्कसँग समन्वय गरी सहजीकरि गने 
णजम्मेवारी यस र्वभागमा रहेको छ । आतथिक वषि २०७४।७५ सम्म र्वतभन्न प्रकारका ४ हजार 497 
लगानी आयोजना स्वीकृत भएकोमा आतथिक वषि २०७५।७६ मा थप ३४३ र्वदेशी लगानी स्वीकृत भई  
र्वदेशी लगानी आयोजनाको कुल स्वीकृत संख्या ४ हजार ८२२ पगेुको छ । हालसम्म ४ हजार 822 
आयोजनाका लातग रु.२ खबि ९३ अबि ७ करोड ६६ लाख वैदेणशक लगानी स्वीकृत भएको र  यसबाट 
२ लाख ५८ हजार १२५ व्यणक्त रोजगार हनेु प्रस्ताव गररएकोमा सञ्चालनमा आएका आयोजना, वास्तर्वक 
लगानी र रोजगारीको सम्बन्धी अतभलेख राखेको देणखएन । स्वीकृत वैदेणशक लगानीमध्ये वास्तर्वक 
लगानी, उत्पादन तथा रोजगारी सम्बन्धमा त्याङ्क अद्यावतधक गरी अतभलेख राख्नपुदिछ । 

खानी तथा भगूभि र्वभाग  
13. खानी उत्खनन ् व्यवस्था - खानी तथा खतनज पदाथि तनयमावली, २०५६ मा खानी खोजतलास तथा 

उत्खननको अनमुततपर, बढाबढ, न्यूनतम रकम, रोयल्टी दस्तरु, धरौटी, जररवानालगायतका व्यवस्था छन ्। 
यस सम्बन्धमा देणखएका व्यहोरा देहायबमोणजम छन:् 

13.1 तनयमावलीको तनयम २४(३) मा खोजतलास कायि गदाि लागेको प्रत्यक्ष खर्िको वतिमान मूल्य कायम गरी 
सो मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य कायम गने र उपतनयम ५ बमोणजम प्रस्ताव पेस गदाि उपतनयम (३) 
बमोणजमको न्यूनतम मूल्यको २ प्रततशत धरौटी राख्नपुने व्यवस्था छ । र्वभागबाट खानीको खोजतलास 
गदाि  खर्ि भएको लागतलाई न्यूनतम कबोल रकम कायम गरेकोमा बढाबढ हुँदा प्रस्ताव भएको रकम र 
न्यूनतम बढाबढ रकममा िूलो अन्तर रहेको देणखयो । यससम्बन्धी केही उदाहरि देहायबमोणजम छन:्  

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. खानीको र्ववरि 
न्यूनतम कबोल 

रकम 
बढाबढ कबोल रकम 

1.  लाख्रापाटा र्नूढुङ्गा खानी,  सखेुत (खानी उत्खनन)् 26,62 14,88,89 
2.  लावाङ्ग-खैराङ्, मकवानपरु  (खानी खोजतलास) 32,00 2,19,00 
3.  पानी खकि , मकवानपरु (र्नूढुङ्गा खोजतलास)    7,00 60,00,00 
4.  कैलास र्नूढुङ्गा, धाद्वदङ ( र्नूढुङ्गा, खोजतलास) 7,00 6,20,00 
5.  केपछाकी, झापा (र्नूढुङ्गा अन्वेषि) 5,60 1,01,00 

खानी खोजतलासको लातग र्वभागीय खर्िको आधारमा न्यूनतम रकम कायम गरेकोले  न्यूनतम 
रकम र प्रस्ताव रकमबीर् अत्यतधक अन्तर देणखएको छ । खोजतलासमा भएको खर्िको २ प्रततशतले 
धरौटी माग गदाि अत्यतधक रकम प्रस्ताव गरेका प्रस्तावकतािले सम्झौता गनि नआएमा न्यून धरौटी जफत 
हनेु अवस्था छ । यसबाट प्रस्तावकहरुबीर् तमलेमतो भएमा सरकारलाई आतथिक क्षतत हनेु अवस्था 
देणखयो । प्रस्तावकतािले खानीको पररमाि, महत्व र बजार णस्थतत समेतको आधारमा प्रस्ताव पेस गने 
भएकोले सो समेत आधार तलई न्यूनतम मूल्य कायम गरी धरौटी तलन तनयमावलीमा सधुार गनुि पने 
देणखन्छ । 
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13.2 सखेुत णजल्लाको बराहताल गाउँपातलकामा र्नूढुङ्गा खतनजको उत्खनन ्कायिका लातग छनौट भएका एक 
प्रस्तावदाताको रु.१४ करोड ८८ लाख ८९ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत भएकोमा प्रस्तावदाता सम्झौता गनि 
नआएको व्यहोरा जनाई दोस्रो बढी कबोल गने प्रस्तावदाताको रु.७ करोड ११ लाख ११ हजारको 
प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको र प्रस्ताव स्वीकृत भई सम्झौता गनि नआउने प्रस्तावदातालाई कालो 
सूर्ीमा राख्न साविजतनक खररद अनगुमन कायािलयमा परार्ार गरेकोमा कालोसूर्ीमा राखेको जानकारी 
प्राप्त भएको छैन । 

13.3 तनयमावलीको तनयम २१(३) मा उत्खनन ्कायिको अनमुततपर प्राप्त व्यणक्तले तोर्कएको म्यादतभर रोयल्टी 
बापतको रकम दाणखला नगरेमा सो म्याद समाप्त भएको तमततले तीन मर्हनासम्म बझुाउनपुने रोयल्टी 
रकमको दश प्रततशत, छ मर्हनासम्म बीस प्रततशत र एक वषिसम्म तीस प्रततशतका दरले अततररक्त रकम 
रोयल्टीमा थप गरी बझुाउनपुने उल्लेख छ । खानी उत्खननको णजम्मेवारी पाएको कम्पनीले कबोल 
गरेको रु.७ करोड ११ लाख ११ हजारमध्ये रु.३ करोड ५५ लाख ५५ हजार सम्झौता गदािका बखत 
र बाँकी रकम एक वषितभर बझुाउने गरी २०७५।५।१२ मा सम्झौता भएकोमा बाकँी रकम दाणखला 
नभएकोले तनयमानसुार हजानािसर्हत असलु हनुपुदिछ । 

14. खतनज पदाथि उत्खनन ्- र्वभागले प्राप्त गरेको रोयल्टी र्वश्लषेि गदाि कुल खानी उत्खनन ्रोयल्टी रु.७६ 
करोड ८३ लाख ३० हजारमध्ये र्नूढुङ्गाबाट रु.७० करोड ८२ लाख २७ हजार, कोइलाबाट रु.३८ 
लाख २२ हजार, फलाम रु.२७ लाख ६० हजार, खरी रु.५२ लाख ४ हजार  र लवारजाइटबाट रु.४३ 
लाख ७५ हजार प्राप्त भएको छ । सो बाहेक अन्य धातहुरु म्याग्नेसाइटबाट, तामा, माबिल, तनवाििमखुी, 
टुनािमाईट, डोलमाईट, तससा, रातोमाटोलगायतका पदाथिको उत्खनन ्रोयल्टी रु.४ करोड ३९ लाख ४२ 
हजार रहेकोले कुल रोयल्टी आम्दानीमा र्नूढुङ्गाको रोयल्टीको र्हस्सा ९२.१७ प्रततशत रहेको छ । 
बहमूुल्य धातकुो अन्वेषि तथा उत्खनन ्सन्तोषप्रद नदेणखएकोले यसको अन्वेषि तथा उत्खनन ्गनेतफि  
र्वभागले ध्यान द्वदनपुने देणखएको छ । 

नेपाल गिुस्तर तथा नापतौल र्वभाग  
15. कायिक्रम स्वीकृतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २० मा तालकु तनकायबाट 

कायिक्रम स्वीकृत गराएर मार खर्ि गनुिपने व्यवस्था छ । र्वभागले तालकु तनकायबाट कायिक्रम स्वीकृत 
नगरी रार्िय ओजोन इकाईतफि  तलब, भ्रमि खर्ि, बैिक भत्ता, तातलम गोष्ठी, अध्ययन अनसुन्धान, कायािलय 
सञ्चालन लगायतका कायिमा रु.५८ लाख ८६ हजार खर्ि गरेको देणखयो । उक्त बजेट रािसंघीय ओजोन 
कायिक्रमको भएकोले उक्त संस्थाबाट कायिक्रम स्वीकृत गराई खर्ि गरेको  र्वभागको भनाइ रहेको छ । 
र्वदेशी राि वा संस्थाबाट अनदुान प्राप्त गदाि तालकु तनकायबाट कायिक्रम स्वीकृत गराएर मार खर्ि 
गनुिपने व्यहोरा गत वषिको प्रततवेदनमा समेत औलँ्याएकोमा सधुार भएको देणखएन ।  

16. उद्योग तथा बजार अनगुमन - नेपाल गिुस्तर (प्रमाि णर्न्ह) तनधािरि णर्न्ह ऐन, २०३७ को दफा १० 
बमोणजम जनस्वास््य र जन सरुक्षासम्बन्धी पदाथिको गिुस्तर तोलन सलने व्यवस्थाअनसुार तोर्कएको 
पदाथि वा प्रर्क्रयामा तनधािररत गिुस्तर नभएको वा कसैले त्यस्तो पदाथि वा प्रर्क्रया णर्न्ह नलगाई प्रयोगमा 
ल्याएमा त्यस्तो व्यणक्तलाई पारँ् हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा एक वषिसम्म कैद वा दवैु सजाय ँहनु सलने 
व्यवस्था छ । र्वभागले यो वषि तसमेन्ट, छड, पाइप, तबजलुीतार, जी.आई.तार, इनामेललगायत ५८५ नमूना 
परीक्षि गरेकोमा ६५ नमूनामा तोर्कएबमोणजमको गिुस्तर नभएकोले २ मदु्दा दायर गररएको, १६ को 
इजाजत स्थगन तथा रद्द गररएको, १९ को तबक्री रोक्का गरी बजारमा भएको उत्पादन र्फताि गराएको, 
स्पष्टीकरि मातगएको लगायतका कारबाही गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै दईु कम्पनीले नेपाल गिुस्तर 
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णर्न्ह बेगर जी.आई. तार उत्पादन तथा तबक्री गरेको उल्लेख छ  । नेपाल गिुस्तर णर्न्ह प्राप्त वस्तकुो 
संख्याको आधारमा अनगुमन तथा तनरीक्षिको दायरा बढाई वस्तकुो गिुस्तर कायम गनुिपदिछ । 

कम्पनी रणजिारको कायािलय 

17. सेवा प्रवाह - कम्पनी रणजिारको कायािलयमा  ५७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४३ मार पदपूतति भएको छ । 
कायािलयले कम्पनी दताि, पररवतिन तथा खारेजीसम्बन्धी कायितफि  यो वषि पणब्लक तलतमटेड कम्पनी दताि 
६६, प्राईभेट तलतमटेड दताि २४ हजार ७६६, मनुाफा र्वतरि नगने कम्पनी दताि ५८२, र्वदेशी कम्पनी 
दताि  ४८, कम्पनी खारेजी ९५, कम्पनी गाभ्ने कायि ३०, नाम पररवतिन १ हजार २३४, िेगाना पररवतिन 
३ हजार ७७२, शेयर खररद तबक्री ८ हजार ६८५, एकलबाट बहलु लाने ५८९, पुजँी वरृ्ि तथा पुजँी 
संरर्ना पररवतिन २ हजार ७२०, उदे्दश्य पररवतिन १ हजार ८१२ र प्रबन्धपर वा तनयमावलीको दफा 
संशोधन २ हजार ८३६ गरेको देणखन्छ । कम्पनी दतािलगायतका कायि सम्पादन एकै कायािलयबाट 
भइरहेकोमा हाल प्रदेश नं. १ र ५ मा  कायािलय स्थापना भएको छ ।  

18. अतभलेख व्यवस्थापन - कम्पनी ऐन, २०६३ बमोणजम कम्पनीहरुले प्रबन्धपर वा तनयमावलीमा भएको 
संशोधन, शेयरको अतभलेख, कम्पनीको णस्थतत, आतथिक प्रततवेदन, लेखापरीक्षक तनयणुक्त आद्वद व्यहोरा 
पररवतिन भएमा सोको र्ववरि कम्पनी रणजिारको कायािलयमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलय 
अन्तगित यो वषि २ लाख १६ हजार ८०२ कम्पनीको संख्या रहेको छ । कायािलयले र्ववरि पेस 
नगरेका र अनलाईनमा र्ववरि पेस गरेका तर कारबाही टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेका कम्पनीको संख्या 
यर्कन गरेको छैन । र्ववरि अद्यावतधक नगराउने कम्पनीले प्रत्येक वषि न्यूनतम रु.५ हजारदेणख रु.२० 
हजारसम्म जररवाना ततनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयबाट कम्पनी ऐनबमोणजम र्ववरि पेस गरेका 
कम्पनीको कारबाही टुङ्गो लगाउनपुने र पेस नगने तथा सञ्चालनमा नरहेका कम्पनी खारेज गनि प्रर्क्रया 
शरुु गनि अनगुमन कायि प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

ग्रामीि उद्यम तथा र्वप्रषेि आयोजना 
19. कायिक्रम सञ्चालन - स्वीकृत कायिक्रममध्ये साना कृषकका लातग ललष्टर, भ्रमि तथा जागरि यारा, 

गररबी पर्हर्ानको लातग आधार सवेक्षि, समदुायका लातग र्वत्तीय व्यावसार्यक साक्षरता कक्षा, 
र्वद्यालयस्तरीय र्वत्तीय साक्षरता कक्षा, र्वद्यालयस्तरीय र्वत्तीय साक्षरता गोष्ठी, क्षरेगत र्वकास सहयोग 
कोष, स्वयं लेखा जोखा गोष्ठी, आप्रवासन स्रोत केन्द्र सबलीकरि सहयोग कायिक्रम, सामाणजक 
परामशिकताि र उत्पीतडत घरधरुीको लातग लैंतगक कायि तसकाइसम्बन्धी प्रणशक्षक प्रणशक्षि तातलम, ललष्टर 
तथा वडास्तरमा आयोजना हनेु अतभमखुीकरि गोष्ठी, बहसुरोकारवालासँगको गोष्ठी र औद्योतगक प्रणशक्षाथी 
तातलमका माध्यमबाट दक्ष जनशणक्त र्वकासलगायतका कायिक्रममा रु.११ करोड ५१ लाख ९० हजार 
र्वतनयोजन भएकोमा उल्लेणखत कायिक्रम कायािन्वयन गरेको देणखएन । स्वीकृत वार्षिक कायिक्रमअनसुार 
कायिक्रम कायािन्वयन गरी प्रगतत हातसल गनुिपदिछ । 

20. परामशि खर्ि - आयोजनाको यस वषिको कुल खर्ि रु.११ करोड ५० लाख १३ हजारमध्ये कमिर्ारीको 
पाररश्रतमक, परामशिदाताको पाररश्रतमक तथा कायािलयको र्वतभन्न प्रशासतनक खर्िमा रु.४ करोड ६२ लाख 
९२ हजार, प्रार्वतधक सहयोग बापत हेल्भेटासलाई रु.१ करोड २६ लाख ६५ हजार, सहयोगी संस्था कृर्ष 
उद्यम केन्द्रका परामशिदाता तथा र्वज्ञको पाररश्रतमकमा रु.२ करोड १३ लाख ८४ हजारसमेत रु.८ 
करोड ३ लाख ४१ हजार (६९.८४ प्रततशत) र सीप र्वकास तातलम, र्वतभन्न कायिक्रम सञ्चालन तथा 
सहयोगी संस्थाअन्तगितका स्थानीय तहलाई अनदुानसमेतमा रु.३ करोड ४६ लाख ७२ हजार (३०.१६ 
प्रततशत) खर्ि भएको छ । समग्र खर्िमध्ये  प्रशासतनक र परामशिदाताको पाररश्रतमक तफि  ६९.८४ 
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प्रततशत खर्ि भएको देणखयो । स्वीकृत कायिक्रममा तोर्कएका महत्वपूिि कायिहरु सम्पादन नभएको 
सन्दभिमा परामशि तथा प्रशासतनक कायिमा ६९.८४ प्रततशत  खर्ि हनुलेु परामशि खर्ि तमतव्ययी तथा 
प्रभावकारी रहेको पाइएन ।  

र्वशेष आतथिक क्षरे प्रातधकरि 

21. सञ्चालन णस्थतत - दीघिकालीन तथा बहवुषीय योजनाको लक्ष्य तथा प्रगततको अतभलेख राख्न तथा प्रततवेदन 
गनि योजनाको समर्ष्टगत लक्ष्य, गत वषिसम्मको खर्ि, यस वषिको लक्ष्य, यस वषिको प्रगतत र हालसम्मको 
प्रगतत आद्वद सूर्ना खलु्ने प्रगतत प्रततवेदन तयार नगरेकोले र्वशेष आतथिक क्षरेहरु को समर्ष्टगत प्रगतत 
णस्थतत र हालसम्मको खर्ि खलु्ने अवस्था छैन । र्ाल ुआवतधक योजनामा भैरहवा, तसमरा लगायतका 
स्थानमा र्वशेष आतथिक क्षेर सञ्चालन गने लक्ष्य रहेकोमा भैरहवा र्वशेष आतथिक क्षरेको तनमािि कायि 
सम्पन्न भएको तथा ४ उद्योग स्थापना भई ३ उद्योगले उत्पादन प्रारम्भ गरेको र्ववरि प्राप्त भएको छ । 
तसमरा र्वशेष आतथिक क्षेरको तनमािि कायि सम्पन्न नभएको तथा पाँर्खालमा प्रशासतनक भवनको तनमािि 
कायि प्रारम्भ भए पतन र्वशेष आतथिक क्षेरको तनमािि कायि प्रारम्भ हनु सकेको छैन । र्वशेष आतथिक क्षेर 
स्थापना गने कायि २०५८।५९ देणख शरुु भए तापतन कायि प्रगतत सन्तोषजनक देणखएन ।  

22. मूल्य समायोजन - तनमािि व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा ट्रान्सपोटि, भेर्हकल एण्ड मेतसनरी आइटमको 
मूल्य सूर्काङ्कमा हनेु पररवतिनको आधारमा मूल्य समायोजन गने उल्लेख छ । सम्झौतामा उक्त व्यवस्था 
भए तापतन प्रातधकरिले २०१८ को जलुाई/अगष्ट (२०७५ श्रावि) पिात ्नेपाल राि बैङ्कबाट प्रकाणशत 
सूर्काङ्कमा उक्त आइटम नभएकोले ट्रान्सपोटि, इणलवपमेन्ट एण्ड पाटिस आईटमको मूल्य सूर्काङ्कको 
आधारमा भवन र सडकका ३ तनमािि व्यवसायीलाई यस वषि रु.५ करोड ५७ लाख ८७ हजार मूल्य 
वरृ्ि भकु्तानी द्वदएको छ । सम्झौतामा उल्लेणखत आईटमसँग तमल्ने गरी मूल्य सूर्काङ्क नभएकोले 
वास्तर्वक लागत यर्कन भएको छैन । यथाथि सूर्काङ्कको आधारमा मूल्य वरृ्ि रकम यर्कन हनुपुदिछ ।  

वाणिज्य र्वभाग   

23. अनगुमन - यो वषि २ हजार ८ सय व्यापारी एवं वाणिज्य क्षेरको द्रतु एवं सघन अनगुमन गने कायिक्रम 
रहेकोमा १ हजार ६६१ मार अनगुमन गरेकोले लक्ष्यको तलुनामा ५९.३२ प्रततशत मार प्रगतत भएको 
छ । अनगुमनबाट साइनबोडि नभएको, मूल्यसूर्ी नभएको, पूजँी वरृ्ि नगरी कारोबार गरेको, करमा दताि 
नभएको, व्यवसाय प्रमािपर देणखने गरी नराखेको, तबल बीजकको प्रयोग नगरेको जस्ता व्यहोरा 
देणखएकोमा अनगुमन प्रततवेदनअनसुार र्वभागले कारबाही गरेको देणखएन । अनगुमन प्रततवेदनमा 
उल्लेणखत व्यहोराको कायािन्वयन हनुपुदिछ । 

नेपाल–भारत क्षरेीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना 
24. प्रगतत -  सन ्२०१३ जलुाई ११ मा शरुु भई २०१९ तडसेम्बर ३१ मा सम्पन्न हनेु लक्ष्य रहेको यस 

आयोजना अन्तगित रु.४ अबि ४३ करोड ७० लाख (अमेररकी डलर ९९ तमतलयन) सहयोग प्राप्त हनेु 
उल्लेख छ । आयोजनाअन्तगित सखु्खा बन्दरगाह स्तरोन्नतत गने कायिको लातग हालसम्म रु.२ अबि २९ 
करोड ४० लाख बजेट व्यवस्था भएको मध्ये रु.६४ करोड ३७ लाख (२८.०६ प्रततशत), व्यापार पोटिल 
तनमािि गनि रु.१५ करोड ८९ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रु.२ करोड २३ लाख (१४.०३ प्रततशत), 
भन्सारमा एकिार प्रिाली लागू गनि रु.१ अबि ७२ करोड ६० लाखमध्ये रु.१८ करोड ९५ लाख 
(१०.९८ प्रततशत) सडक दघुिटना सूर्ना व्यवस्थापन प्रिालीअन्तगित यातायत व्यवस्था र्वभागमा रु.२८ 
करोड २२ लाख व्यवस्था भएको मध्ये रु.१० करोड ५५ लाख (३७.३८ प्रततशत) र  तनयाित गररने 
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वस्तकुो गिुस्तर परीक्षि गनि अन्तरािर्ियस्तरको ल्याब तनमािि गनि, केन्द्रीय कृर्ष प्रयोगशालाको लातग 
रु.२९ करोड ६८ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रु.६ करोड ७९ लाख (२२.८८ प्रततशत) मार खर्ि 
भएको छ । आयोजनाको ६ वषिको अवतध २०७७ पौष १५ मा व्यतीत हनेु भएको र समग्र प्रगतत 
२६.५७ प्रततशतमार रहेकोले आयोजनाको लक्ष्यअनसुार प्रगतत हातसल गनेतफि  ध्यान द्वदनपुदिछ । 

संगद्वित संस्था तथा सतमतत 

नेपाल खाद्य संस्थान - २०७३।७४ देणख २०७५।७६ 

सरकारको खाद्य नीततको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि, खाद्यान्न कमी हनेु दगुिम क्षरेका लातग खाद्यान्न 
ढुवानी गरी सपुथ मूल्यमा तबक्री र्वतरि गने उदे्दश्यले संस्थान ऐन, २०२१ अनसुार २०३१ मा यस संस्थानको 
स्थापना भएको हो। यो वषि २०७३।७४ देणख २०७५।७६ सम्मको लेखापरीक्षि सम्पन्न भएको छ। संस्थानमा 
२८० कमिर्ारी कायिरत छन।्  

25. कमिर्ारी दार्यत्व र्हसाब - संस्थानमा कायिरत तथा अवकाश प्राप्त कमिर्ारीहरुलाई २०७५।७६ को 
अन्त्यसम्ममा भकु्तानी गनुिपने रु.१ करोड ३१ लाख दार्यत्वमा देखाए तापतन कमिर्ारीहरुलाई भकु्तानी 
गनुिपने रकमहरुमध्ये केही रकम २०४०।४१ देणख नै द्वदन बाँकी रहेको र सो रकममा दाबी पनि 
नआएकोले छानर्वन गरी भकु्तानी गनि नपने रकमलाई अपलेखन गरी आम्दानी बाँध्नपुने देणखन्छ। 

26. सम्भार्वत नोलसानीको व्यवस्था - संस्थानले र्वगत १६ वषिभन्दा अगातडदेणख लगानीको लातग संभार्वत 
नोलसानीको व्यवस्था बापत रु. ५२ लाख ७८ हजार व्यवस्था गरेकोमा संस्थानले लगानी गरेका मेर्ी, 
सगरमाथा, जनकपरु, लणुम्बनी, सेती महाकाली र सदूुरपणिम धान र्ामल कम्पनीको लगानी उठ्ने सम्भावना 
न्यून रहेको छ। त्यस्तै लगानी गररएका अन्य संस्थाहरु र्वघटन भइसकेकाले नोलसानीको व्यवस्था र 
लगानीको आवश्यक समायोजन गनि सबणन्धत तनकायसँग कम्पनीहरु र्वघटन भएको आतधकाररक प्रमाि 
तलएर नोलसानीबापत गररएको व्यवस्थालाई अपलेखन तथा लगानीको समायोजन गनुिपदिछ ।  

27. क्षततपूतति - र्वगत लामो समयदेणख एक भारतीय कम्पनीसँग भारतीय उच्र् अदालत, कोलकातामा र्लेको 
मदु्दा उच्र् अदालतबाट सन ् २०१३ मा फैसला भई र्ामलको क्षततपूतति रु. ६ करोड ६६ लाख 
संस्थानलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सो रकममध्ये २०७४।७५ सम्ममा रु.६ करोड २२ लाख 
प्राप्त भएकोमा २०७५।७६ मा कुनै रकम प्राप्त भएको छैन। सो फैसलाबाट संस्थानलाई थप रु.४4 
लाख प्राप्त हनुपुने देणखन्छ। संस्थानले उक्त रकम आफ्नो खातामा लेखाङ्कन गरेको छैन ।  

28. दार्यत्व - संस्थानको द्वदनपुने शीषिकमा २०७४।७५ मा रु. ६१ करोड ९७ लाख ८० हजार रहेकोमा 
२०७५।७६ मा रु. ४८ करोड १५ लाख ३३ हजार रहेको छ। उक्त रकममध्ये केही रकम र्वगत 
लामो समयदेणख णजम्मेवारी सादै ल्याइएको तथा सो सम्बन्धी र्ववरि संस्थानमा नभएकाले सरकारी 
कायािलयहरुलाई द्वदनपुने भनी देखाइएको रकमको वास्तर्वकता यर्कन हनु सकेन। र्वगत दस वषि पर्हले 
देणख णजम्मेवारी सादै आएका िूला रकमहरुमा साकि  खाद्य सरुक्षा भण्डारको रु. २३ करोड ८० लाख, 
गोदाम तनमाििको रु. १३ करोड १ लाख,  तसइसी र्वश्व बैँक रु. ८ करोड ३२ लाख लगायत रहेको 
छन।् अतः सम्बणन्धत कायािलयहरुबाट प्रमाि तलई सो रकम समायोजन गनुिपने देणखन्छ । 

29. तलज भाडा - प्रधान कायािलयको अधीनमा रहेको थापाथली णस्थत र्क.नं ७७५ को ११-७-०-३ रोपनी 
जग्गा एक हाउणजङ कम्पनीलाई तलजमा द्वदएको छ। सो कम्पनीसँग गरेको करारपरको बुदँा नं ९.२ मा 
मर्हना सरुु भएको तीसौँ द्वदनतभर बहाल रकम नबझुाएमा सो रकममा वार्षिक दश प्रततशतका दरले हनेु 
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ब्याज हजिना बापत बझुाउन ुपने उल्लेख भएको हुँदा यो वषिको र्ौथो रैमातसकको बाकँी रु. १५ लाख 
८८ र सोमा लाग्ने ब्याज समेत असलु गनुि पदिछ।  

30. तमल सञ्चालन खर्ि - राजापरुणस्थत आधतुनक र्ामल कारखाना तमलबाट २०७३।७४ मा ३३ हजार 
४१८ णलवन्टल धान कुटानी हुँदा प्रतत णलवन्टल रु. ६३.६८ खर्ि भएको तथयो। त्यसैगरी २०७४।७५ 
मा ११ हजार ७०९ लवीन्टल धान कुटानी हुँदा प्रतत लवीन्टल रु. १३५.०९ खर्ि भएको र 
२०७५।७६ मा ६ हजार ५९१ लवीन्टल धान कुटानी हुँदा प्रतत लवीन्टल रु. १६७.३४ खर्ि भएको 
देणखन्छ। तमल सञ्चालन खर्िमा अतधकांश खर्ि पररवतिनशील भएकोमा प्रतत लवीन्टल तमल सञ्चालन 
खर्िमा यसरी अतधक फरक आउनकुो कारि उपर छानर्वन गरी सञ्चालन खर्िमा तनयन्रि गनुिपदिछ।  

31. लगानी - संस्थानले सूर्ीकृत कम्पनीमा रु. १५ लाख र सूर्ीकृत नभएको कम्पनीमा रु.८७ लाख ४१ 
हजार र साझा पसलमा रु. १५ लाखको लगानी गरेको छ। एक धानर्ामल तनयाित कम्पनीको ७ हजार 
३९ र्कत्ता शेयरमध्ये ५ हजार ४३३ र्कत्ताको शेयर प्रमािपर र अको एक धानर्ामल तनयाित कम्पनीको 
७ हजार २१६ र्कत्ता शेयरमध्ये २१३ र्कत्ताको शेयर प्रमािपर प्राप्त गरेको पाइएन। साथै संस्थानले 
लगानी गरेका केही कम्पनीहरु र्वघटन भइसकेकोले लगानी समायोजन गनि पहल गनुि पदिछ। 

32. र्ामल खररद र तबक्री - संस्थानले यो वषि १ हजार ७६० मेर्ट्रकटन र्ामल, २२ हजार ५९२ मेर्ट्रकटन 
धान खररद गरेको र सहायता स्वरुप ४ हजार ९२२ मेर्ट्रकटन र्ामल प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी यो वषि 
१७ हजार ११८ मेर्ट्रकटन र्ामल तबक्री गरेकोमा दगुिम स्थानमा १० हजार ५८६ मेर्ट्रकटन, 
कारागारमा ४ हजार ५४७ मेर्ट्रकटन र अन्य स्थानमा १ हजार ९८५ मेर्ट्रकटन तबक्री गरेको छ । 
र्ामलको गिुस्तरको मापदण्ड तनधािरि नगरेको, दगुिम स्थानमा पयािप्त र्ामल आपूतति नगरेको तथा समयमा 
र्ामल ढुवानी गनि नसलदा दगुिम स्थानमा हनेु खाद्यान्न अभावको व्यवस्थापन गनि सकेको देणखँदैन। 
तनणित कायि योजना तयार गरी दगुिम स्थानमा खाद्यान्न अभाव नहनेु गरी ढुवानी व्यवस्था गनुिपदिछ । 

33. वार्षिक लक्ष्य प्रगतत - संस्थानले धान र र्ामल खररद लक्ष्यको क्रमश ६४.५५ प्रततशत तथा ५० प्रततशत 
प्रगतत हातसल गरेको छ। यसैगरी गहुँ, खसी बोका र च्याङ्ग्ग्रा खररद लक्ष्यको क्रमश: ३१.५ प्रततशत, 

३०.७ प्रततशत र ९२.५ प्रततशत प्रगतत हातसल गरेको छ। संस्थानले र्ामल तबक्री लक्ष्यको ४५.०४ 
प्रततशत, गहुँ/र्पिो तबक्रीमा लक्ष्यको ६० प्रततशत, तसमी/दाल/फापर/उवा तबक्रीमा लक्ष्यको २८.५७ 
प्रततशत, खसीबोका तबक्री लक्ष्यको ३०.४० प्रततशत र च्याङ्ग्ग्रा तबक्री लक्ष्यको ९१.१० प्रततशत मार 
प्रगतत हातसल गरेको छ। लक्ष्य अनसुार कायि योजना बनाई तनधािररत लक्ष्य हातसल 
गनुिपदिछ।  

उदयपरु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड - 2073।74 देणख 2075।76 

गिुस्तरीय तसमेन्ट उत्पादन गरी तबक्री र्वतरि गने उदे्दश्यले यो उद्योग २०४४ मा स्थापना भएको हो। 
यो वषि २०७३।७४ देणख २०७५।७६ सम्मको लेखापरीक्षि सम्पन्न गररएको छ। हाल यस उद्योगमा ३९१ 
कमिर्ारी कायिरत छन।्  

34. सञ्चालन नततजा - उद्योगको उत्पादन तबक्रीको तलुनामा खर्ि बढेको कारिले गत वषि रु. १० करोड 
४१ लाख ८३ हजार नाफा रहेकोमा यस वषि रु. १९ करोड ६२ लाख ९७ हजार नोलसान भएको छ। 
उद्योगको २०७४।७५ मा नेटवथि रु. ७१ करोड २७ लाख ६१ हजार ऋिात्मक रहेकोमा यस वषि 
रु. ९० करोड ९० लाख ५८ हजार ऋिात्मक रहेको छ।  

35. लक्ष्य तथा प्रगतत - उद्योगले र्नुढुङ्गा, फलामे धाउ, णजप्सम जस्ता मखु्य कच्र्ा पदाथि प्रयोग गरी 
ओ.पी.सी. तसमेन्ट उत्पादन गदै आएको छ। उद्योगमा प्रयोग भएको मेशीन औजार तथा उपकरि परुानो 
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भएकोले बारम्बार ममित तथा सम्भार गदाि उत्पादन कायि नै रोलनपुने णस्थतत रहेको उल्लेख गरी उद्योगले 
मेशीनको उत्पादन क्षमताको ५० प्रततशत मार उत्पादन गने लक्ष्य राखी सोही अनरुुप उत्पादन तथा 
तबक्री र्वतरि गने गरेको छ। उद्योगले २०७५।७६ मा १ लाख ३४ हजार मेर्ट्रक टन तसमेन्ट 
उत्पादन गने लक्ष्य राखेकोमा १ लाख १२ हजार मेर्ट्रक टन (८३.५८ प्रततशत) मार तसमेन्ट उत्पादन 
गरेको छ। नयाँ उपकरि खररद गने, उद्योगमा रहेको सबै पूवािधारको उणर्त प्रयोग गदै बजार माग 
अनरुुप तसमेन्ट उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन कायिलाई थप प्रभावकारी बनाउनपुदिछ।  

36. सम्पणत्त तथा दार्यत्व - उद्योगमा र्नुढुङ्गाको मौज्दात रु. १ करोड ८२ लाख ९ हजार घटी तथा 
णललङ्करमा रु. १२ करोड ५८ लाख ५४ हजार बढी लेखाङ्कन भएको सम्बन्धमा छानर्वन गरी मौज्दात 
यर्कन गनुिपदिछ। उद्योगले उपदान बापत व्यवस्था गरेको दार्यत्व रु. ६४ करोड १२ लाख १७ हजार 
रहेकोमा नागररक लगानी कोषमा रु. ८ करोड २२ लाख ९४ हजार मारै जम्मा गरेको छ। त्यस्तै 
कमिर्ारी औषधी उपर्ार दार्यत्व बापत व्यवस्था गररएको रु. १६ करोड ९३ लाख ८७ हजारमध्ये रु. 
६४ लाख ६३ हजारमार जम्मा गरेको छ। दार्यत्व बापतको रकम दाणखला नगदाि उद्योग सञ्चालनमा 
कद्विनाइ पनि जाने हुँदा कायियोजना तयार गरी दार्यत्व रकम दाणखला गनुिपदिछ।  

37. पेस्की - उद्योगको खररद पेस्की रु.५ करोड ७ लाख ९४ हजारमध्ये र्वतभन्न ९ संघ, संस्था तथा 
व्यणक्तलाई द्वदएको र्वगतदेणखको पेस्की रु.३ करोड ८४ लाख ६८ हजार असलु फस्यौट गरेको छैन। 
उक्त पेस्की असलु वा फस्यौट गनुिपदिछ। 

38. ऋि र्हसाब - संस्थाले नेपाल सरकार मणन्रपररषद्को २०५७।५।१५ को तनििय अनसुार पुजँीकरि 
गदाि कायम भएको ऋि रु. २ अबि ५५ करोड ६२ लाखमध्ये बाँकी साँवा रु. १ अबि ७२ करोड ५० 
लाख तथा सो ऋिमा लागेको ब्याज रु. १ अबि ५७ करोड ४७ लाख समेत जम्मा रु. ३ अबि २९ 
करोड ९७ लाख भकु्तानी गरेको छैन। उक्त बाँकी ऋि तथा ब्याज रकम महालेखा तनयन्रक 
कायािलयसँग तभडान गरी समथिन पर समेत तलएको छैन। 

39. ऋि लगानी - संस्थाले र्वराटनगर जटु तमल्स तलतमटेडलाई २०५१।५२ मा अल्पकालीन ऋि प्रदान 
गरेकोमा सो ऋिमा लाग्ने ब्याज तथा हजािना समेत रु.११ करोड ६६ लाख ६ हजार असलु गरेको 
छैन। सो बापत जोणखम कोष व्यवस्था समेत गरेको छैन। 

40. णजन्सी मौज्दात - उद्योगको णजन्सी मौज्दातमध्ये जापान सरकारिारा उद्योग हस्तान्तरि गदाि एकमषु्ट 
मूल्याङ्कन गरी हस्तान्तरि गररएको णजन्सी मौज्दात रु. १४ करोड १९ लाख २६ हजारको वास्तर्वक 
भौततक णस्थतत यर्कन गनुिपनेमा गरेको छैन। त्यसैगरी संस्थाले २०४८।४९ देणख २०६८।६९ सम्म 
पटक पटक गरी खररद गरेको तर प्रयोगमा नल्याएको रु. १ करोड ३८ लाख १२ हजारको फनेश 
आयल समेतको भौततक णस्थतत यर्कन गरी र्हसाब समायोजन गनुिपदिछ।  

41. कर दाणखला - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा अतग्रम रुपमा कट्टी गररएको कर प्रत्येक मर्हना 
समाप्त भएको २५ द्वदनतभर दाणखला गनुिपने व्यवस्था छ। संस्थाले २०६८।६९ देणख २०७४।७५ 
सम्मको पाररश्रतमक आयकर तथा २०७४।७५ को सामाणजक सरुक्षा कर कट्टी बापतको रु.३ करोड 
२५ लाख २१ हजार दाणखला गरेको छैन। कर रकम समयमा दाणखला गनुिपदिछ।  

42. तबक्री आय - उद्योगले २०७५।७६ मा २२ लाख ६२ हजार बोरा तसमेन्ट तबक्री गरी रु. १ अबि ६५ 
करोड ५२ लाख आय गरेको छ। उक्त तबक्री गत वषिको तलुनामा १ लाख ४५ हजार बोरा र तबक्री 
रकम रु. १८ करोड ६२ लाख ३२ हजारले घटी छ । बजारमा यो तसमेन्टको माग उच्र् रहँदा पतन 
माग अनरुुप उत्पादन तथा तबक्री गनि नसकेको सम्बन्धमा छानर्वन गरी सधुार गनुिपदिछ।  
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43. कच्र्ा पदाथि खररद - उद्योगले कच्र्ा पदाथिको रुपमा र्नुढुङ्गा, फलामे धाउ, कोईला, वलसाईट, णजप्सम र 
बोरा लगायतका सामग्री खररद गरी २०७५।७६ मा रु ५५ करोड भकु्तानी गरेको छ। उक्त खररदमध्ये 
नेपाल सरकारलाई रोयल्टी ततनुिपने शतिमा २७ र्कलोतमटरको दरुीमा अवणस्थत खानीबाट र्नुढुङ्गा ढुवानी 
गने गरेको छ। समयमा कच्र्ा पदाथि खररद गनि नसलदा उद्योग बन्द रहने गरेको देणखँदा खररदमा सधुार 
गनुिपदिछ।  

44. संस्थागत सधुार - र्वगत केही वषिदेणख स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानीमा नयाँ तसमेन्ट उद्योगहरुको स्थापना 
भई तसमेन्ट उत्पादन तथा तबक्री र्वतरिमा थप प्रततस्पधाि हुँदै आएको छ। अन्य उद्योगको तलुनामा यो 
उद्योगवाट उत्पाद्वदत तसमेन्टको माग उच्र् रहेको र यसमा प्रयाप्त भौततक पूवािधार र संरर्ना रहेको भए 
तापतन कररब ३० वषि पर्हले खररद भएको उपकरिलाई प्रततस्थापन गनि नसकेको, समयमा कच्र्ा पदाथि 
उपलब्ध गराउन नसकेको, ममितको लातग लामो समय उद्योग बन्द गनुिपने अवस्था रहेको, दार्यत्व 
समयमा भकु्तानी गनि नसकेको लगायतको अवस्था रहेको छ। यसको लातग उच्र्तम प्रर्वतध र 
उपकरिको प्रयोगमा जोड, व्यावसार्यक क्षमताको र्वकास, उत्पादन र बजारीकरिमा सधुार गरी उद्योग 
सञ्चालन गनुिपदिछ। 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी तलतमटेड - २०७५।७६ 

नेपालबाट समदु्रपार मलुकुमा तनकासी तथा नेपालतभर पैिारी हनेु सामानहरुको पारवहनसम्बन्धी र्वतभन्न 
सेवा सरु्वधा प्रदान गने उदे्दश्यले नेपाल सरकारको पूिि स्वातमत्वमा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तगित २०२८ मा 
स्थापना भएको हो। हाल भारतको कोलकाता, रातधकापरु र हणल्दयामा यसको उप-शाखा र्वस्तार भएको छ। 
यसको प्रमखु कायिमा णललयररङ्ग, फरवातडिङ्ग, अण्डरटेर्कङ्ग र गोदाम व्यवस्थापन सेवा रहेका छन।् कम्पनीमा स्थायी, 
अस्थायी तथा करारसमेत ५८ कमिर्ारी कायिरत छन।् 

45. तनणरक्रय नगद मौज्दात - कम्पनीले गत वषि रु. ६ करोड ७५ लाख आम्दानी गरेकोमा यो वषि रु.६ 
करोड २८ लाख गरेको छ।यो वषि अण्डरटेर्कङ्ग सेवा शलु्कबाट रु.३ करोड ५८ लाख, णललयररङ्ग सेवा 
शलु्कबाट रु.२ करोड ४ लाख र गोदाम सेवा शलु्कबापत रु.६६ लाख आम्दानी गरेको छ। यो वषिको 
अन्तसम्म कम्पनीसँग रु.३१ करोड ६५ लाख ८४ हजार नगद मौज्दात रहेको छ। उक्त नगद 
उत्पादनशील क्षेरमा लगानी गनुिपनेमा ब्याजमार आजिन गने गरी बैङ्कमा राखेकोमा जोणखम र्वश्लषेि गरेको 
देणखएन। 

46. लणक्षत कायिक्रम - कम्पनीले नेपाल भारत सीमानाणस्थत प्रमखु नेपाली भन्सार क्षेरमा आधतुनक गोदाम 
घरहरु तनमािि गरी सेवा प्रदान गने उदे्दश्य तलएको भए तापतन एयरपोटि र वीरगन्ज भन्सारबाहेक अन्यर 
गोदामघर तनमािि गरेको पाइएन। साथै आयात तथा तनयाित हनेु सरकारी तनकायका मालसामानको लातग 
णललयररङ्ग तथा फरवातडिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य समेत पूििरुपमा कायािन्वयन भएको छैन। 
कम्पनीलाई र्वत्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा सक्षम, सदुृढ र सबल बनाउनका लातग सरकारी तनकायसँग 
समन्वय गरी सधुार र र्वस्तारका कायि गनुिपदिछ।  

47. र्वत्तीय प्रततवेदनमान - नेपाल सरकारले १६ जलुाई २०१६ देणख सबै साविजतनक संस्थानहरुमा नेपाल 
र्वत्तीय प्रततवेदनमान लागू गने तनििय भएकोमा संस्थानले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेका सम्पणत्त तथा दार्यत्व 
स्पष्ट रुपमा खलु्ने गरी र्वत्तीय र्ववरि तयार गरेको छैन। कम्पनीले भारतको कोलकाता, रातधकापरु तथा 
हणल्दयामा भएको कारोबारको कर र्ववरि सोही देशमा समेत पेश गरी कर र्कु्ता तलनपुने व्यवस्था 
भएकोमा कम्पनीको आयव्यय र्ववरि यथासमयमा तयार गरेको छैन। यो वषि लेखा व्यवणस्थत गनि 
सफ्टवेयर खररद गरी रु.८८ हजार भकु्तानी गरेको भए तापतन कारोबार सफ्टवेयरमा नराखी हस्ततलणखत 
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रुपमै राखेको छ। सबै कारोबार समेट्ने गरी सफ्टवेयरको प्रयोग गरी नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदन मान लागू 
गनुिपदिछ।  

48. बन्दरगाह सञ्चालन - कम्पनीले कोलकाता, हणल्दया तथा रातधकापरुमा रहेको बन्दरगाह प्रयोग गरी 
पानीजहाजबाट सामग्री आयात तथा तनयाित हनेु सामानहरुको गोदामको व्यवस्था, भन्सार र जाँर्पास 
लगायतका सेवा सञ्चालन गदै आएकोमा यो वषि हणल्दया र रातधकापरुबाट कुनै पतन सेवा सञ्चालन गरेको 
देणखएन । कोलकाताणस्थत बन्दरगाहबाट रु. १ करोड ७ लाख आम्दानी प्राप्त भएकोमा रु. ९९ लाख 
४४ हजार खर्ि गरी रु. ७ लाख ५६ हजार खदु मनुाफा गरेको छ । खर्िमध्ये बन्दरगाहमा जग्गा 
उपभोग गरे बापत र्वगतको समेत रु. २१ लाख ९५ हजार भकु्तानी गरेको छ। कम्पनीले भारतसँग 
सम्झौता गरी भाडामा तलएको जग्गामा वषाितको समयमा हेभी इणलवपमेन्ट्स तथा कन्टेनरबाट सामग्री 
ओसार-पसार गनि कद्विन रहेको हुँदा उक्त जग्गालाई अन्तरािर्िय मापदण्ड बमोणजम प्रयोगयोग्य बनाउनपुने 
देणखन्छ। 

नेपाल औषतध तलतमटेड - २०७५।७६ 

देशमा उपलब्ध जतडबटुीको प्रयोगबाट गिुस्तरीय औषतधहरु उत्पादन गरी आम जनतालाई आवश्यक पने 
अत्यावश्यक औषतधहरु सपुथ मूल्यमा उपलब्ध गराई देशको स्वास््य सेवामा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले सरकारी पूिि 
स्वातमत्वमा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तगित २०२९ मा यस संस्थाको स्थापना भएको हो। हाल यसले जीवन 
जलको उत्पादन तथा तबक्री कायि गरररहेको छ। हाल कम्पनीमा १०४ कमिर्ारी कायिरत छन।् 

49. सञ्चालन नततजा - तलतमटेडको गत वषिको नोलसान रु.१० करोड ९१ लाख रहेकोमा यो वषि रु.८ करोड 
८२ लाख नोलसान भएको छ। कम्पनीको गत वषिको नेटवथि रु.१ अबि ४३ करोड ६५ लाख 
ऋिात्मक रहेकोमा यो वषि रु.१ अबि ५२ करोड ५० लाख ऋिात्मक रहेको छ।  

50. कायि प्रगतत - संस्थाले र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्ड अनसुार औषतध उत्पादन गनिका लातग उद्योगको 
भौततक संरर्ना एवं मेतसनरी प्राप्त गरी उत्पादन सरुु गरेको र हेमोडायलातसस औषतध तनमाििको लातग 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूतति मन्रालयसँग सम्झौता भए तापतन सम्झौताअनसुार  
रु. १३ करोड ५० लाख बजेट प्राप्त नभएकोले सो कायि शरुु गरेको देणखएन। 

जनकपरु र्रुोट कारखाना तलतमटेड - २०७५।७६ 

कारखानाको उत्पादन २०६७ देणख बन्द रहेको र मणन्रपररषद्को २०७०।३।२० को तनिियबाट 
कारखानामा कायिरत सबै कमिर्ारीहरुलाई अवकाश द्वदइएको छ। हाल महाप्रबन्धक समेत मन्रालयबाट खर्टएका 
२ जना, सरुक्षा तनकाय अन्तगित ११ जना, अन्य ८ जना तथा काननुी परामशिदातालाई करारमा राखी कायि 
गदैआएको छ। 

51. सञ्चालन नततजा - उक्त कारखानाको शेयर पुजँी रु.३ अबि ४ करोड २५ लाखसमेत दार्यत्व रहेकोमा 
खदु सम्पणत्त कट्टा गदाि यो वषिसम्म रु. २ अबि ९१ करोड सणञ्चत नोलसानी रहेको छ। 

52. जग्गाको स्वातमत्व - यस कारखानाको जनकपरुमा ३३ तबघा, महोत्तरीमा २ तबघा, पोखरामा ४ रोपनी ६ 
आना, पवितमा ३ रोपनी ९ आनालगायत र्वतभन्न २१ स्थानमा जग्गा तथा भवन रहेको छ। जग्गाको 
क्षेरफल यर्कन नगरेको, वासलातमा रु.१ करोड १० लाखको मार जग्गा मूल्याङ्कन गरेको देणखएकोमा 
वतिमान बजार मूल्यअनसुार मूल्याङ्कन नगरेको, धनषुामा रहेको जग्गा प्रदेश कायािलयलाई जग्गाको 
क्षेरफल तथा मूल्य नखलुाई हस्तातरि गरेकोमा लगत कट्टा गरेको छैन । सम्पणत्तको समणुर्त लेखाङ्कन 
गरी घरजग्गा कर समेत ततनुिपदिछ ।  
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नेपाल आयल तनगम तलतमटेड - २०७५।७६ 

देशभर पेट्रोतलयम पदाथिको आयात, ढुवानी, भण्डारि र र्वतरि गने उदे्दश्यले २०२७ मा तनगमको स्थापना 
भएको हो। तनगममा नेपाल सरकारको ९९.४६ प्रततशत, नेशनल टे्रतडङ तलतमटेडको ०.२६ प्रततशत, रार्िय बीमा 
कम्पनीको ०.१५ प्रततशत, नेपाल बैङ्क तलतमटेडको ०.०८ प्रततशत र रार्िय वाणिज्य बैङ्कको ०.०५ प्रततशत सेयर 
स्वातमत्व रहको छ। तनगमअन्तगित पाँर् क्षरेीय, तीन शाखा कायािलय, पाँर् हवाई इन्धन तडपो, तीन हवाई इन्धन 
ररर्फतलङ स्टेसन रहेका छन।् हाल तनगममा ८७२ कमिर्ारी कायिरत छन।्  

53. र्वत्तीय णस्थतत र सञ्चालन नततजा - तनगमको यो वषि कुल तबक्री रु. २ खबि ४६ अबि ६९ करोड ९२ 
लाख, तबक्री लागत रु.२ खबि ३० अबि ३६ करोड ७७ लाख, प्रशासतनक र अन्य खर्ि रु.  ५ अबि २९ 
करोड ९२ लाख, बोनस व्यवस्था रु. ११ करोड ६७ लाख रहेकोमा कर व्यवस्था पतछको नाफा रु.  ८ 
अबि ७५ करोड ३7 लाख रहेको छ। 

54. अनपुात र्वश्लषेि - सम्पणत्त र आम्दानी अनपुात गत वषि १०.३५ प्रततशत रहेकोमा यो वषि वरृ्ि भई 
१९.४३ प्रततशत पगेुको छ। पुजँी लगानीमा सञ्चालन नाफाको अवस्था गत वषि २९.११ प्रततशत 
रहेकोमा यो वषि वरृ्ि भई ४८.१६ प्रततशत पगेुको छ। त्यस्तै र्ाल ुसम्पणत्त र र्ाल ुदार्यत्वको अवस्था 
गत वषि १.८७ गिुा रहेकोमा यो वषि केही वरृ्ि भई २.२५ पगेुको छ। र्ाल ुदार्यत्वमा नगद र तबक्री 
योग्य तधतोपरको अवस्था हेने नगद अनपुात गत वषि ०.९९ गिुा रहेकोमा यो वषि वरृ्ि भई १.३७ 
भएको छ। खदु र्ाल ुसम्पणत्त गत वषि रु. ११ अबि ७२ करोड रहेकोमा यो वषि उल्लेख्य वरृ्ि भई 
रु. १९ अबि ४० करोड पगेुको देणखयो। कुल नाफा अनपुात गत वषि ४.३७ प्रततशत रहेकोमा यो वषि 
वरृ्ि भई ६.६२ प्रततशत पगेुको देणखन्छ। 

55. आयको अवस्था - पेट्रोतलयम पदाथि तथा हवाइ इन्धनको तबक्री गत वषिमा रु. १ खबि ९५ अबि ९४ 
करोड रहेकोमा यो वषि उल्लेख्य वरृ्ि भई रु. २ खबि ४६ अबि 69 करोड पगेुको देणखयो। अन्य 
आम्दानी बापत तडपोणजट तथा कमिर्ारी सापटीमा ब्याज आम्दानी रु. ५० करोड ९२ लाख, 
आई.ओ.सी.सँगको खररद समायोजन आम्दानी रु. १० करोड ५ लाख, सम्पणत्त तबक्री तथा तललाम 
आम्दानी रु. ८ करोड ६८ लाख, व्यावसार्यक आम्दानी रु. ३ करोड ४ लाख, घरभाडा आम्दानी रु. २ 
करोड ४१ लाख, र्वर्वध आम्दानी रु. ४८ लाख ८८ हजार र लाभांस आम्दानी रु. १ लाख ४२ हजार 
रहेको छ। 

56. इन्धन खररद तथा तबक्री - तनगमले नेपाल सरकारलाई यो वषि र्वतभन्न कर बापत रु.६५ अबि ८७ करोड 
४९ लाख भकु्तानी गरेको छ। तनगमले यो वषि पेट्रोतलयम पदाथिको खररद तथा तबक्री णस्थतत 
देहायबमोणजम छः  
तस.नं पटे्रोतलयम पदाथि इकाई खररद पररमाि (हजारमा) तबक्री पररमाि (हजारमा) 
१ पेट्रोल तलटर ५६६८६६ ५६२८६५ 

२ तडजेल तलटर १७१७५१७ १७०२१३६ 

३ मट्टीतेल तलटर २४९३२ २१४८५ 

४ ए.टी.एफ. तलटर २००११२ १९९८६१ 

५ एल.पी.जी. मेर्ट्रकटन ४२९ ४२९ 

इन्धनको माग वषेतन बढ्दो क्रममा रहेको तर संस्थाको भण्डारि क्षमता ६८ हजार ३८४ र्कलो 
तलटर मार भएको हुँदा भण्डारि क्षमतामा वरृ्ि गरी इन्धन आपूततिलाई व्यवणस्थत गनि दीघिकालीन योजना 
तयार गनुिपदिछ।  
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57. अनदुान - र्ीन सरकारले २०७४।७५ मा अनदुानमा द्वदएको पेट्रोतलयम पदाथिको मूल्य रसवुागढी भन्सार 
कायािलयले रु. ६ करोड २७ लाख मूल्याङ्कन गरेको देणखन्छ। उक्त रकम हालसम्म नेपाल सरकारलाई 
भकु्तानी गरेको छैन। सो रकम नेपाल सरकारलाई र्फताि गनुिपदिछ। 

58. कमिर्ारी कल्यािकारी कोष - बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ मा बोनस बाँडफाँड पतछ बाँकी रहेको 
बोनसको ७० प्रततशत श्रम ऐन, २०७४ अनसुार स्थापना भएको रार्िय स्तरको कल्यािकारी कोषमा 
जम्मा गनुि पने व्यवस्था छ। तनगमले २०६२।६३ देणख रार्िय कल्यािकारी कोषमा जम्मा गनुिपने 
रु. ११ करोड ५१ लाख जम्मा नगरी व्यापाररक तथा अन्य भकु्तानी गनुिपने शीषिकमा देखाएको छ। 
उक्त रकम कल्यािकारी कोषमा जम्मा गनुिपदिछ। 

59. मूल्य तनधािरि - तनगमले स्वर्ातलत मूल्य प्रिालीअनसुार पेट्रोतलयम पदाथिको मूल्य समायोजन गदै आएको 
छ। यस वषि १४ पटकसम्म मूल्य समायोजन भएको छ। यसरी मूल्य तनधािरि गदाि वषिभररमा न्यूनतम 
र अतधकतम दर फरक अवस्था र्वश्लषेि गदाि पेट्रोलमा प्रतत तलटर रु. ६, तडजलमा रु. ६ र मट्टीतेलमा 
रु.४.५० फरक परेको छ। अन्तरािर्िय मूल्यमा कततसम्म फरक पदाि नेपालको आधार मूल्य पररवतिन 
गररएको हो खलुाएको छैन। मूल्य पररवतिन सम्बन्धी स्पष्ट नीतत तय गनुिपदिछ।  

60. नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदनमान - सबै संस्थानमा नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदनमान २०७३।७४ देणख लागू भए 
तापतन तनयमले सो अनरुुप नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदनमानको आधारमा र्वत्तीय प्रततवेदन तयार गरेको छैन। 

61. गाडी र्फताि - तनगमले २०७३।७४ मा रु.१ करोड २४ लाख २ हजारमा खररद गरेको जीप आपूतति 
मन्रालयलाई उपलब्ध गराएकोमा हालसम्म पतन र्फताि भएको छैन। स्वातमत्व हस्तान्तरि गरी वा र्फताि 
तलई सम्पणत्त व्यवस्थापन गनुिपदिछ। 

इन्टरमोडल यातायात र्वकास सतमतत 

62. सखु्खा बन्दरगाह तनमािि - र्ोभारमा सखु्खा बन्दरगाह तनमािि गनि रु.१ अबि ५९ करोडको लागत 
अनमुान स्वीकृत गरी एक तनमािि व्यवसायीसँग १८ मर्हनातभर कायि सम्पन्न गनेगरी ५ जलुाई २०१८ 
मा रु.१ अबि २८ करोड १० लाखमा सम्झौता भएको देणखन्छ । तनमािि कायिको लातग मोतबलाइजेसन 
पेस्की बाहेक हालसम्म रु.९ करोड २२ लाख ४४ हजार भकु्तानी भई ७.२० प्रततशत र्वत्तीय र १२ 
प्रततशत भौततक प्रगतत भएको छ । त्यस्तै सोही स्थानमा कायािलय तथा आवास भवन तनमािि गनि एक 
तनमािि व्यवसायीसँग रु.२२ करोड ७६ लाख ८० हजारमा १८ मर्हनातभर सम्पन्न गने गरी २९ जलुाई 
२०१८ मा सम्झौता भएकोमा ६ प्रततशतमार भौततक प्रगतत भएको छ । तनमािि कायिको ६६ प्रततशत 
समयावतध व्यतीत भइसकेको अवस्थामा न्यून भौततक प्रगतत भएकोले समयमा तनमािि कायि सम्पन्न गनि 
ध्यान द्वदनपुदिछ ।  

अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन - गत र्वगतको प्रततवेदनमा र्वशेष आतथिक क्षेर प्रातधकरि सञ्चालन तथा भबूहाल रकम, तनकासी प्रविनि 
केन्द्रको मौज्दात रकमको उपयोग, दगुिम क्षेरमा नून ढुवानी, अनदुान कोटा र तनयन्रि व्यवस्था सम्बन्धमा 
अनगुमन गने, नेपाल इन्टरमोडल यातायात र्वकास सतमततको मौज्दात रकमको उपयोगलगायतका व्यहोरा 
औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार नभएकोले त्यस्ता व्यहोरा पनुरावणृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

 बेरुजू णस्थतत -  यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षिबाट देणखएको बेरुजूको णस्थतत 
देहायअनसुार छः 
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 सरकारी कायािलयतफि   १२ तनकायमा रु.२५ करोड ८३ लाख ६० हजार बेरुजू देणखएकोमा प्रारणम्भक 
प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.४ करोड ३ लाख ३२ हजार फस्यौट गरेकोले रु.२१ करोड ८० लाख 
२८ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.३ करोड ९१ लाख २ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरि अनसूुर्ी १५ मा छ । 

 सतमतततफि  २ तनकायमा रु.१४ करोड ४६ लाख ४६ हजार बेरुजू देणखएको छ । सोमध्ये रु.१२ करोड 
७४ लाख ७९ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरि अनसूुर्ी १६ मा छ । 
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ऊर्ाि, र्लस्रोत तथा तसिँचाइ मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभार्न) तनयमावली, २०७४ बमोजर्म मन्रालयको कायिक्षेरमा ऊर्ाि, तसिँचाइ तथा 
र्लउन्त्पन प्रकोपसम्बन्धी एकीकृत काननु तर्ुिमा, गरुु योर्ना तनमािण, अध्ययन अनसुन्धान र समन्वय गने तथा 
र्लस्रोत तथा ऊर्ािको ददगो व्यवस्थापन, तनयमन र पूवािधार तनमािण गनेलगायतका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र 
मातहत सरकारी कायािलय तथा संगदित संस्थासमेत ८५ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका ७६ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.64 अबि 5१ 
करोड ९४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा)  
र्वतनयोर्न रार्स्व धरौटी अन्य र्म्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम  इकाई रकम इकाई रकम 

76 335366 ५८ 4144१ 68 ४९028 १६ 219359 76 645194 

2. संगदित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ९ संस्थाको रु.३ खबि ६० अबि ७६ करोडको लेखापरीक्षण 
गररएको छ ।  

3. नीतत कायािन्वयन - र्लर्वद्यतु र्वकास नीतत, २०५८ अनसुार र्वद्यतुको गाहिस््य आवश्यकता पूतति गनि 
देशको र्लर्वद्यतु क्षमताको अतधकतम उन्पयोग गररने मखु्य नीतत रहेकोमा गाहिस््य आवश्यकता पूतति गनि 
स्वदेशी र्वद्यतु उन्त्पादनले १ हर्ार २५० मेगावाट अपगु भई आयात गनुिपरेको छ । प्रततस्पधाित्मक 
रुपमा र्लाशययकु्त आयोर्ना र्वकास गररने, र्लर्वद्यतु आयोर्नाको कायािन्वयन तनमािण, सञ्चालन, 
स्वातमत्व र हस्तान्तरण तसद्धान्तको आधारमा गनि प्रोत्साहन गररने नीतत रहेकोमा प्रारजम्भक चरणका कायि 
भएको र्नाए तापतन तनमािण चरणका कायिहरु नै नभएको, उन्जचत मूल्यमा र्वद्यतु ऊर्ाि आपूतति हनेु गरी 
र्वद्यतुको मूल्य तनधािरण प्रर्िया औजचत्यपूणि र पारदशी तलु्याइने नीतत रहेकोमा र्वद्यतु तनयमन आयोग 
गिन गरी कायि प्रारम्भ गरेको देजखन्छ ।  

तसिँचाइ नीतत, २०७० अनसुार नदी र्लाधार क्षरेको एकीकृत र्वकास तथा व्यवस्थापनसमेत हनेु 
गरी रार्ियस्तर तथा जर्ल्लास्तरमा तसिँचाइ गरुुयोर्ना बनाई कायािन्वयन गररने, तसिँचाइ सरु्वधा प्राप्त 
क्षेरलाई तसिँजचत क्षेर घोषणा गने तथा घोर्षत तसिँजचत क्षेरको र्ग्गा गैरकृर्ष प्रयोर्नका लातग उन्पयोग गनुि 
पूवि नेपाल सरकारबाट अतनवायि रुपमा अनमुतत तलनपुने व्यवस्था गने, बहउुन्दे्दश्यीय र्लाशययकु्त तथा 
अन्तर र्लाधार र्लस्थानान्तरण प्रकृततका र्लस्रोत आयोर्नाहरु प्राथतमकताका साथ कायािन्वयन गररने 
नीतत रहेकोमा र्लाशययकु्त आयोर्ना कायािन्वयन नभएको, भेरी बबई र सनुकोशी मररन अन्तर 
र्लस्थानान्तरण प्रकृततका र्लस्रोत आयोर्नाहरु कायािन्वयन चरणमा रहेको, तसिँचाइ ऐन तर्ुिमा नभएको 
तथा तसिँजचत क्षेरमा बस्ती र्वकास भएको देजखएको छ । रार्िय नीततहरुको प्राथतमकताका साथ 
कायािन्वयन हनुपुदिछ ।  

4. बरे्ट वक्तव्य कायािन्वयन - बरे्ट वक्तव्य २०७५।७६ मा तमोर जचसाङ्ग, सनुकोशी-मररन, सनुकोशी 
कमला, कालीगण्डकी ततनाउन्, पजिम सेती, कैलाली पाण्डलुा तसिँचाइ आयोर्नाको सम्भाव्यता अध्ययन र 
बहृत दाङ उन्पत्यका तसिँचाइ आयोर्नाको शरुुवात गने कायििम रहेकोमा सनुकोशी मररनको अध्ययन 
बाहेक अन्य कायि प्रारम्भ नभएको, मौसम पूवािनमुानलाई सहर् बनाउन्न सखेुत, पाल्पा र उन्दयपरुमा राडार 
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र्डान गने कायििम रहेकोमा सखेुतमा मार र्डान भएको, प्रस्तार्वत तसिँचाइ आयोर्नाहरु तमोर, कन्काई, 
उन्त्तरगंगा, नौमरेु, सनुकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाडको र्वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 
सम्पन गरी तनमािण कायि अजघ वढाउन्ने कायििम रहेकोमा सम्भाव्यता अध्ययनको कायि मार भइरहेको, 
बढुीगण्डकी र्लर्वद्यतु आयोर्नाको मआुवर्ा र्वतरण कायि सम्पन गरी तनमािण प्रर्िया अजघ बढाउन्ने 
उन्ल्लेख भएकोमा मआुवर्ा र्वतरणा कायि सम्पन नभएको र कणािली बहउुन्दे्दश्यीय आयोर्नाको प्रारजम्भक 
कायि शरुु गने उन्ल्लेख भएकोमा सो हनु सकेको देजखएन । बरे्ट वक्तव्यमा उन्जल्लजखत कायििम 
कायािन्वयन गनुिपदिछ ।    

5. चौधौँ योर्नाको प्रगतत - चौधौँ योर्नाअनसुार २०७५।७६ सम्म सतह तसिँचाइतर्ि  २६ हर्ार ६ सय 
हेक्टर सरु्वधा र्वस्तार गने लक्ष्य रहेकोमा ३ हर्ार ७०५ हेक्टरमार सरु्वधा र्वस्तार भएको र कुल 
र्वद्यतु र्तडत क्षमता १ हर्ार ८३३ मेघावाट परु ्याउन्ने लक्ष्य रहेकोमा एक हर्ार २५० मेघावाटमार 
पूरा भएको देजखएको  छ । आवतधक योर्नाको पररमाणात्मक लक्ष्यअनसुार प्रगतत हातसल गनुिपदिछ । 

6. प्रार्वतधक सहायता - आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उन्त्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ३५(१) मा सबै 
प्रकारको कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन्नपुने व्यवस्था छ । यो वषि 
१० कायििममा अमेररकी डलर ८३ लाख २७ हर्ार को २०७६ को आषाढ मसान्तको र्वतनमय दर 
रु.१०९.९६ ले हनेु रु. ९१ करोड ५६ लाख ३७ हर्ार प्रार्वतधक सहायता प्राप्त हनेु अनमुान रहेकोमा 
त्यससम्बन्धी सम्झौता तथा खचिको र्ववरणलगायत से्रस्ता पेस नगरेकोले लेखापरीक्षण भएको छैन । 
ऐनको व्यवस्थाबमोजर्म लेखापरीक्षण गराउन्नपुदिछ । 

7. ददगो र्वकास लक्ष्य र प्रगतत - ददगो र्वकासको लक्ष्यबमोजर्म प्रगतत हातसल हनेु गरी कायििम सञ्चालन 
हनुपुदिछ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार ऊर्ाि तथा तसिँचाइ क्षेरसिँग सम्बजन्धत ददगो र्वकास 
लक्ष्यअन्तगित पररमाणात्मक लक्ष्य र हालसम्मको उन्पलजधध तनम्नानसुार रहेको छ: 

तस.न . सूचकहरु आधार वषि सन ्२०१५ 
को जस्थतत 

सन ्२०१९ 
सम्मको लक्ष्य 

सन ्२०१९ 
सम्मको प्रगती 

1.  र्वद्यतुमा पहुिँच भएको र्नसंख्याको अनपुात (प्रततशत) 74 80.7 88 
2.  प्रतत व्यजक्त ऊर्ाि खपत (GigaJoules) 16 18.1 19.75 
3.  खाना पकाउन्न सोतलड फ्यूल्स उन्पयोग गने घरधरुी संख्या (प्रततशत) 74.7 65 - 
4.  खाना पकाउन्न एल.पी.र्ी. ग्यािँस उन्पयोग गने र्नसंख्या (प्रततशत) 18 23.6 - 
5.  र्वद्यतु खपत (प्रतत व्यजक्त KW) 80 230 245 
6.  कुल ऊर्ाि खपतमा नर्वकरणीय ऊर्ािको अंश (प्रततशत) 11.9 (5.9) 22.1 (10.0) 7.57 
7.  र्तडत र्लर्वद्यतु क्षमता (मेगावाट) 782 2301 1337 
8.  कुल गाहिस््य उन्त्पादनमा व्यावसार्यक ऊर्ािको उन्पयोग प्रतत इकाई  3.20 3.28 4.58 
9.  उन्द्योगमा ऊर्ाि दक्षता (MegaJoules per 1000 Rupees of product) 47.20 45.3 72.8 
10.  साविर्तनक यातायात प्रणालीमा र्वद्यतुीय सवारीसाधनको प्रयोग 1 5 - 

11.  कृर्षयोग्य र्तमनमध्ये वषै भरर तसिँचाइ हनेु के्षर (प्रततशत) 25.2 40 sl/a 30  

उन्पयुिक्त ददगो र्वकास सूचकको र्वश्लषेण गदाि तस.नं. ३, ४ र १० मा उन्जल्लजखत ३ सूचकको 
प्रगतत पेस नभएको, कुल ऊर्ाि खपतमा नवीकरणीय ऊर्ािको अंशको प्रगतत आधार वषिभन्दा घटेको, र्तडत 
र्लर्वद्यतु क्षमता र कृर्षयोग्य र्तमनमध्ये वषैभरर तसिँचाइ सरु्वधा उन्पलधध हनेु क्षरेसमेत २ सूचकको 
प्रगतत न्यून रहेको छ । ददगो र्वकासको लक्ष्यबमोजर्म प्रगतत हनेु गरी बरे्ट तथा कायििम तर्ुिमा गरी 
कायािन्वयन हनुपुदिछ ।  
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8. अधरुो िेक्का - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ मा सम्झौता कायािन्वयनसम्बन्धी 
व्यवस्था छ । मन्रालय मातहत र्वतभन आयोर्ना तनमािणतर्ि  गत र्वगतमा सम्झौता भई शरुु म्याद 
नाघेका रु.४४ अबि ७७ करोड ९७ लाखका २०६ िेक्कामा यो वषिसम्म रु.२३ अबि ३८ करोड ८९ 
लाख भकु्तानी भएको छ । उन्क्त िेक्काहरु अधरुो रहनमुा म्याद थपलगायतका तनणियमा र्ढलाई हनु,ु 
खररदसम्झौताको शतिबमोजर्म समयमा कायिसम्पन नगने तनमािण व्यवसायीलाई कारबाही तथा 
आयोर्ना/कायािलय प्रमखुलाई जर्म्मेवार नबनाउन्न,ु तनमािण सामग्री प्राप्तीको स्रोत स्थान नतोर्कन,ु पूवि 
तयारी बेगर िेक्का व्यवस्थापन हनु ुआदद रहेका देजखन्छ । कायि योर्नासर्हतको अनगुमन तथा आवश्यक 
कारबाही गरी योर्ना पूरा गनुिपदिछ ।  

र्लस्रोत तथा तसिँचाइ र्वभाग  
9. कायििम सञ्चालन - र्वभागको लातग स्वीकृत कायि र्ववरणमा र्वभागले बरे्ट तनमािण, नीतत तनमािण, 

आयोर्ना अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, म्याद थप, भेररएसन, स्रोत व्यवस्थापन, गणुस्तर तनयन्रण, कमिचारी 
व्यवस्थापनर्स्ता कायि गनुिपने उन्ल्लेख छ । कायिर्ववरणमा व्यवस्था भए पतन र्वभागले प्रदेशस्तरमा 
हस्तान्तरण भइसकेका तथा अन्तगित तनकायबाट कायािन्वयन गनुिपने देशैभरर छररएका रु.५ लाख सम्मका 
स-साना रु.१९ करोड २० लाख ३ हर्ारका ११५ योर्ना/कायििम कायािन्वयन गरेको छ । प्रदेशमा 
हस्तान्तरण भएका र मातहतका तनकायबाट गराउन्न सर्कने कामहरु सम्बजन्धत तनकायबाटै कायािन्वयन 
गनुिपदिछ । 

10. सोझै खररद - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१(१) अनसुार रु.२० लाखभन्दा बढी 
लागत अनमुान भएको परामशि सेवा बोलपरको माध्यमबाट खररद गनुिपने उन्ल्लेख छ । र्वभागले रु.२० 
लाखभन्दा घटीको लागत अनमुान तयार गरी तलफ्ट तथा साधारण सतह तसिँचाइ योर्नाहरुको सम्भाव्यता 
अध्ययन कायि लागत अनमुानको हाराहारीमा ६४ टुिा गराई परामशिदातालाई रु.५ करोड १४ लाख 
३० हर्ार भकु्तानी ददएको छ । र्वभाग र मातहत तनकायले गत वषि रु.२२ करोडको सोझै काम 
गराएको व्यहोरा औलँ्याएकोमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण भएका योर्नाको सम्भाव्यता 
अध्ययन कायि समेत यो वषि पतन प्रततस्पधाि बेगर सोझै गराएको काननुसम्मत देजखएन । आतथिक कायिवतध 
तथा र्वत्तीय उन्त्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ५३ बमोजर्म सम्बजन्धतलाई जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ ।  

11. म्याद थप - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२० मा खररद सम्झौताको म्याद थप र 
तनयम १२१ मा पूवितनधािररत क्षततपूतति तलने व्यवस्था छ । र्वभागअन्तगित र्लसाधन योर्ना तयारी 
सरु्वधा आयोर्नाबाट सलािही र रौतहट जर्ल्लामा एक हर्ार तडप टु्यबवेल तनमािण गरी तनर्ी क्षेरमार्ि त 
ममित सम्भार र सञ्चालन गने कायिका परामशिदातासिँग यरुो ९ लाख २ हर्ार ५४६, अमेररकी डलर ९ 
लाख १७ हर्ार ५२३ र रु.५ करोड ४ लाख ७ हर्ारमा सम्झौता गरी यो वषिसम्म रु.१६ करोड ४४ 
लाख ४६ हर्ार भकु्तानी गरेको छ । परामशिदाताको कायितातलकाअनसुार २०७५।१२।१२ तभर कायि 
सम्पन गनुिपने भए तापतन शरुु सम्झौताको समय सीमा कम भएको र गणुस्तरीय प्रततवेदन तयार 
गनुिपरेको कारण देखाई कररब ९ मर्हना पूवितनधािररत क्षततपूतति नतलने गरी म्याद थप गरे तापतन कायि 
सम्पन भएको छैन । सम्झौता पिात ्समय कम भएको र गणुस्तरीय काम गनुिपने उन्ल्लेख गरी म्याद 
थप गरेको उन्पयकु्त देजखएन ।  

12. उन्पभोक्ता सतमतत पररचालन - साविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४४ तथा तनयमावली, २०६४ को 
तनयम ९७ मा तनमािण कायि गराउन्िँदा तमतव्यर्यता, गणुस्तरीयता वा ददगोपना अतभवरृ्द्ध हनेु भएमा वा 
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पररयोर्नको मखु्य उन्दे्दश्य रोर्गारी तसर्िना गने भएमा उन्पभोक्ता सतमततमार्ि त कायि गराउन्न सर्कने 
व्यवस्था छ । तनयमर्वपरीत उन्पभोक्ता सतमततबाट काम गराएका उन्दाहरण तनम्नबमोजर्म छन:्  

12.1 र्नताको तटबन्ध कायििम, झापाले एक्र्ाभेटर, रोलर, डोर्र र्स्ता हेभी मेतसनहरु आवश्यक पने तटबन्ध 
तनमािणको काम त्यस प्रकारका उन्पकरण र पुिँर्ीसमेत नभएका उन्पभोक्ता सतमततहरुमार्ि त गराई 
२०७३।७४ देजख यो वषिसम्म रु.७१ करोड १३ लाख खचि गरेको छ ।  

12.2 सोही कायािलयले र्ोजखमयकु्त सदरमकुाम बचावटअन्तगित झापाको सदरमकुाम चन्रगढी संरक्षणको लातग 
प्राप्त बरे्टबाट रु.५ करोड ३७ लाख ४८ हर्ारको कायि सदरमकुामभन्दा १२ र्क.तम. टाढा देउन्तनया 
खोलामा माटोको तटबन्ध र ग्यातबन पखािल तनमािण, कररब ४ र्क.तम. टाढा भरपरुमा मेची नदी पलुको 
मातथल्लो, तल्लो भागमा चार स्थानमा उन्पभोक्तामार्ि त खचि गरेको छ । ती कामबाट सदरमकुामको 
बचावटमा योगदान हनेु नदेजखएकोले उन्दे्दश्यअनरुुप खचि गरेको पाइएन ।  

12.3 कोशी तथा बिाहा नदी व्यवस्थापन आयोर्ना, र्वराटनगरले बिाहा नदी तनयन्रणको लातग २० 
उन्पभोक्ता सतमततलाई रु.७ करोड ९५ लाख ७ हर्ार भकु्तानी गरेको छ । यसैगरी रुपताल संरक्षण 
कायािलय, कास्कीले ४० उन्पभोक्ता सतमततमार्ि त ् तनमािण कायि गराई रु.१७ करोड २५ लाख ३ हर्ार 
भकु्तानी ददएको छ । महाकाली तसिँचाइ व्यवस्थापन कायािलयले यस वषि रु.७ करोड ८३ लाख १८ 
हर्ार लागत अनमुानका १५ नहर संरचना तनमािण तथा ममित सम्भार कायि र तडप टू्यवेल र्डान कायि २ 
उन्पभोक्ता सतमततसिँग १५ पटक सम्झौता गरी यो वषि रु.६ करोड २३ लाख २० हर्ार भकु्तानी गरेको 
छ । 

12.4 र्नताको तटबन्ध र्र्ल्ड, कायािलय रुपन्देहीले यो वषि र्वतभन उन्पभोक्ता सतमततसिँग एक करोडभन्दा 
घर्टका टुिा टुिा लागत अनमुान तयार गरी तनमािण कायिको रु.६ करोड ८१ लाख ९१ हर्ार भकु्तानी 
गरेको देजखयो । कायािलयले यो वषि ६ प्याकेर्मा तटबन्ध तनमािण कायिको लातग वोलपर गरेकोमा ४० 
देजख ४५ प्रततशत (औसतमा ४४ प्रततशत) घर्टमा रु.२ करोड ९८ लाखको खररदसम्झौता गरेको देजखयो । 
उन्पभोक्ता सतमततलाई लागत अनमुानकै दररेटमा भकु्तानी हनेु हुिँदा बोलपरको तलुनामा रु.३ करोड ४५ 
लाख ५ हर्ार बढी खचि भएको छ । 

12.5 बबई, भादा, औरही नदी व्यवस्थापन आयोर्ना, बददियाले नदी व्यवस्थापन कायिअन्तगित ग्यातबयन 
तटबन्धको कायि रु.१ करोड घटीका स-साना प्याकेर्मा काम गराई उन्पभोक्ता सतमततलाई रु.२ करोड ९९ 
लाख ७५ हर्ार भकु्तानी गरेको छ । यस्तै पंरकृततको ग्यातबन र्ालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध तनमािण गनें 
कायि बोलपरको माध्यमबाट गराएकोमा लागत अनमुानको तलुनामा औसतमा ४२.८८ प्रततशत घर्टमा 
कायि सम्पन भएको देजखन्छ । उन्पभोक्ता मार्ि त कायि गराउन्िँदा वोलपरको तलुनामा रु.८० लाख ६३ 
हर्ार बढी खचि हनु गएको छ । 

12.6 कणािली नदी व्यवस्थापन आयोर्नाले तटबन्ध तनमािण कायिको रु.१ करोड भन्दा घटीका स-साना प्याकेर् 
बनाई उन्पभोक्ता सतमततमार्ि त कायि गराई रु.४ करोड ७ लाख ९९ हर्ार भकु्तानी गरेको छ । 
उन्पभोक्ता सतमततमार्ि त गराएकै प्रकृततको ग्यातबन र्ालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध तनमािण कायि बोलपरको 
माध्यमबाट गराउन्िँदा लागत अनमुानको तलुनामा औसतमा ३८ प्रततशत घटीमा सम्झौता भएकोले 
उन्पभोक्तालाई भकु्तानी गदाि रु.८१ लाख ६४ हर्ार बढी खचि भएको छ । 

12.7 सनुसरी मोरङ तसिँचाइ आयोर्नाले १२१ टुिे लागत अनमुान स्वीकृत गरी १२ उन्पभोक्ता सतमततमार्ि त 
रु.१५ करोड ६५ लाख १४ हर्ारको कायि गराएको देजखयो ।  
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तनयम र्वपरीत लागत अनमुान टुक्र्याएको, र्र्टल प्रकृततको कायि उन्पभोक्तामार्ि त गराएको तथा 
लागत अनमुानको हाराहारीमा काम गराएकोले बढी खचि भएको, गणुस्तर परीक्षण नभएको तथा उन्पभोक्ता 
सतमतत पररचालनसम्बन्धी उन्जल्लजखत व्यवस्था पालना नभएकोले तमतव्यर्यता तथा गणुस्तरमा असर परेको 
देजखिँदा यस सम्बन्धमा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ ।  

13. र्मानतको म्याद - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११० मा कायि सम्पादन र्मानतको 
मान्य अवतध ररु्ट सच्चाउन्ने अवतधभन्दा कम्तीमा १ मर्हना बढी अवतधको हनुपुने व्यवस्था छ । 
र्नताको तटबन्ध कायििम, महोत्तरीले नदी तनयन्रण कायि गनि एक तनमािण व्यवसायीसिँग सम्झौता 
भएकोमा तटबन्ध तनमािणको काम बािँकी रहेकोमा र्मानतको म्याद थप भएको छैन । तनमािण 
व्यवसायीलाई ददएको पेस्की रु.८ लाख ६० हर्ारको बैङ्क र्मानत र रु.२१ लाख ५७ हर्ारको 
कायिसम्पादन र्मानतको म्याद समाप्त भई सकेकोले र्मानत रकम र्ोजखममा रहेकोले तनयमानसुार 
कारबाही गनुिपदिछ । । 

14. तडप टु्यबवेल वन्द रहेको - भैरहवा लजुम्बनी भतूमगत र्ल तसिँचाइ व्यवस्थापन कायािलय, रुपन्देही मातहत 
रहेका १६९ तडप टु्यबवेल तसिँचाइ प्रणालीमध्ये ३२ वटा तसिँचाइ प्रणाली (टु्यबवेल) बन्द रहेको छ । 
एउन्टा तडप टु्यबवेलले १२० हेक्टर र्तमन तसिँचाइ गने क्षमता रहेअनसुार ३ हर्ार ८४० हेक्टरमा 
तसिँचाइ गने कायि हनु सकेको छैन । तनमािण भएका तसिँचाइ संरचनाहरु सञ्चालन गनेतर्ि  ध्यान र्ानपुने 
देजखएको छ । 

15. नम्सिको गलत प्रयोग - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(२) मा तनमािण कायिको 
लागत अनमुान तयार गदाि स्वीकृत नम्सिबमोजर्म तयार गनुिपने उन्ल्लेख छ । तसिँचाइ र्वभागले प्रयोग गदै 
आएको साविर्तनक तनमािणसम्बन्धी नम्सि, २०५० मा ग्यातबयन िेटमा ढुङ्गा भने कामको लातग दक्ष 
ज्यामी संख्या ०.५ को सट्टामा अदक्ष ज्यामी ०.५ कायम गरेको छ । वाग्मती तसिँचाइ आयोर्नाले 
ग्यातबयन िेरटमा ढुङ्गा भने कायि गनि दईु वटा िेक्काको लागत अनमुानमा अदक्ष ज्यामी ०.५ राख्नपुनेमा 
दक्ष ज्यामी ०.५ राखेकोले ग्यातबयन िेटमा ढुङ्गा भने काम १४ हर्ार ७९२.८८ घनतमटरको प्रतत 
घनतमटर रु.१३८।– ले रु.२० लाख ४१ हर्ार बढी लागत परेको छ । त्यस्तै र्नताको तटबन्ध 
कायािलय, सलािहीले ग्यातबयन क्ेरटमा ढुङ्गा भने कायि गनि २७ वटा उन्पभोक्ता सतमततसिँग सम्झौता 
गरेकोमा लागत अनमुानमा अदक्ष ज्यामी ०.५ राख्नपुनेमा दक्ष ज्यामी ०.५ राखेको कारण १२ हर्ार 
९४६.७७ घनतमटरको प्रतत घन तमटर रु. १६०।– ले रु. २० लाख ७१ हर्ार बढी भकु्तानी भएको छ । 
ररु्टपूणि लागत अनमुान तयार गनेलाई जर्म्मेवार बनाई उन्क्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

र्ल तथा मौसम र्वज्ञान र्वभाग 

16. लमसम सम्झौतामा भेररएसन - र्वश्व बैङ्कको खररदसम्बन्धी मागिदशिनको बुिँदा ४.१ मा लमसम सम्झौता 
तनजित अवतधमा, तनजित कायिको लातग तनजित रकममा आधाररत हनेु साथै भकु्तानीको आधार प्राप्त नततर्ा 
र माइलस्टोन पूरा गरेअनसुार हनेु व्यहोरा उन्ल्लेख छ । परामशिदातासिँगको सम्झौतामा दवैु पक्षको 
तलजखत सहमततमा सम्झौताको शति तथा अवस्था र कायिक्षरेमा संशोधन गनि सक्ने व्यहोरा उन्ल्लेख छ । 
तर सम्झौता रकममा वरृ्द्ध गने सम्बन्धमा उन्ल्लेख गरेको देजखिँदैन । र्लवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमािण 
आयोर्नाले एक अन्तरािर्िय परामशिदातासिँग अमेररकी डलर २१ लाख ४१ हर्ार २६४ मा लमसम 
खररद सम्झौता गरेकोमा अमेररकी डलर २२ लाख ८५ हर्ार ३८३ हनेु गरी भेररएसन स्वीकृत गरेको 
छ । भेररएसनवाट डेपटुी र्टम तलडरको पाररश्रतमक, परामशिदाताको भ्रमण खचि र कायािलय सञ्चालन 
खचिमा वरृ्द्ध गरेको छ । बैङ्कको मागिदशिनर्वपरीत लमसम खररद सम्झौतामा रु.१ करोड ४४ लाख १२ 
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हर्ार थप भकु्तानी ददने गरी भेररएसन गनुि काननुसम्मत देजखएन । अत: काननुर्वपरीत भेररएसन आदेश 
र्ारी गने पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ ।  

17. कायि सम्पन - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ बमोजर्म स्वीकृत कायििम 
तोर्कएको अवतधमा सम्पन गनुिपदिछ । सूचना तथा सञ्चार प्रर्वतधसम्बन्धी पूवािधारका लातग उन्पकरण 
खररद तथा र्डान गनि एक कम्पनीसिँग रु.१ करोड ९७ लाख ४१ हर्ारको खररदसम्झौता भएकोमा 
रु.१ करोड ३८ लाख १९ हर्ार भकु्तानी भएको छ भने म्याद थप गदाि समेत काम सम्पन गरेको छैन । 
खररदसम्झौतामा उन्जल्लजखत काममध्ये भी.एम.वेयर लाइसेन्सको काम बािँकी रहेको छ । उन्क्त लाइसेन्स 
उन्पलधध गराउन्ने कायि नभएमा र्डान भएको उन्पकरणलगायतका संरचना र्ियाशील नहनेु अवस्था छ । 
साविर्तनक खररद ऐनबमोजर्म आवश्यक कारबाही गरी उन्क्त काम सम्पन गनुिपदिछ । 

र्वद्यतु र्वकास र्वभाग  
18. सम्झौता रद्द - र्वद्यतु तनयमावली, २०५० को तनयम ११ मा सवेक्षण अनमुततपरमा उन्जल्लजखत अवतध 

तभर सोही क्षेरमा सोही कामको सवेक्षण गनि पाउन्ने गरी अन्य कुनै व्यजक्त वा संस्थालाई अनमुततपर 
प्रदान नगररने उन्ल्लेख छ । कणािली स्टेर् १ (१८४ मेगावाट) र्ल र्वद्यतु आयोर्नाको सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनि एक परामशिदातासिँग रु.१७ करोड ७२ लाख ३४ 
हर्ारको सम्झौता भएकोमा उन्क्त आयोर्नाको कायि क्षेरमा ४० तमटर दोहोरो पने गरी रु्कोट कणािली 
र्लर्वद्यतु आयोर्नालाई सवेक्षण अनमुततपर र्ारी भएको कारण कणािली स्टेर् १ आयोर्नासिँगको 
सम्झौता रद्द गरेको छ । सम्झौताअनसुार प्रारजम्भक (इन्स्सेप्सन) ररपोटि तयार गरेबापत परामशिदातालाई 
रु.२ करोड ६४ लाख ७२ हर्ार भकु्तानी ददएपतछ सम्झौता रद्द भएकोले उन्क्त खचि उन्पलजव्धर्वहीन हनु 
गएको छ ।  

त्यसैगरी अपरखदुी ए र्लर्वद्यतु आयोर्नाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनि परामशिदातासिँग रु.१ करोड ६४ लाख २६ हर्ारको सम्झौता भएकोमा भौगोतलक र्वकटता 
र अनपूणि संरजक्षत क्षेरतभर परेको उन्ल्लेख गरी सम्झौता रद्द गरेकोले परामशिदातालाई प्रारजम्भक प्रततवेदन 
तयारी बापत भकु्तानी ददएको रु.२७ लाख ८४ हर्ार उन्पलजधधर्वहीन हनु गएको छ । भौगोतलक 
र्वकटता र अनपूणि संरजक्षत क्षेरतभर पने र्वषय आयोर्ना छनौट गनुिपूवि नै र्ानकारी हनेु र्वषय भएकोले 
सो पक्षमा ध्यान नददिँदा उन्क्त रकम नोक्सानी भएको छ ।  

उन्जल्लजखत दवैु कायिमा नेपाल सरकारलाई परेको नोक्सानी सम्बन्धमा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई 
जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ ।   

19. प्रभाव मूल्याङ्कन - र्वश्व बैङ्कको अनदुान सहयोगमा सञ्चातलत कावेली ए र्लर्वद्यतु योर्नाको तमोर वेजशनको 
समर्िगत प्रभाव मूल्याङ्कन गनि एक परामशिदातासिँग २०७५।५।१८ मा ३ वषिको लातग अमेररकी डलर 
११ लाख ७८ हर्ार १४० र ने.रु.३ करोड ३९ लाख ८८ हर्ारको सम्झौता भएकोमा प्रारजम्भक  
प्रततवेदन तयारी बापत अमेररकी डलर १ लाख १७ हर्ार ८१४ र ने.रु.३३ लाख ९९ हर्ार भकु्तानी 
भएको छ । र्वश्व बैङ्कसिँगको सम्झौता २०७६।९।१४ मा समाप्त भएकोमा म्याद थप भएको छैन । 
प्रभाव मूल्याङ्कन कायि समाप्त नहुिँदै अनदुान सहायता सम्झौताको म्याद समाप्त भएको कारण हालसम्मको 
खचि उन्पलजधधर्वहीन भएको देजखन्छ ।  

20. अनमुततपर - र्वद्यतु तनयमावली,२०५० को तनयम २१ (१) मा अनमुतत प्राप्त गरेको तमततवाट सवेक्षण 
कायि ३ मर्हनातभर र उन्त्पादन, प्रसारण तथा र्वतरण कायि एक वषितभर कायि शरुु गरी र्वभागलाई 
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र्ानकारी ददनपुने व्यवस्था छ । र्वभागबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार  २०७५।७६ सम्म कुल ७ हर्ार 
३९५ मेघावाट क्षमताका १९८ आयोर्नाको र्वद्यतु उन्त्पादन अनमुततपर र्ारी भइ तनमािण चरणमा रहेको 
र १४ हर्ार २६८ मेघावाट क्षमताका १७१ आयोर्नाका प्रवद्धिकलाई सवेक्षण अनमुततपर र्ारी भई 
अध्ययन चरणमा रहेको देजखएको छ । उन्क्त प्रवद्धिकहरुले गरेको कामको अद्यावतधक प्रगतत र्ववरण तथा 
र्वभागवाट भएको अनगुमन अवस्था देजखने अतभलेख नराखेकोले उन्क्त दवैु कामको वास्तर्वक अवस्थाको 
मूल्याङ्कन हनु सक्ने देजखएन । अतभलेख अद्यावतधक गरी सम्झौताअनसुार कायि नगनेलाई प्रचतलत 
काननुबमोजर्म कारबाही गनुिपदिछ ।  

21. रोयल्टी - र्वद्यतु ऐन, २०४९ को दर्ा ११ मा अनमुततपर प्राप्त व्यजक्तले र्लर्वद्यतुको व्यापाररक 
उन्त्पादन शरुु गरेपतछ नेपाल सरकारलाइ रोयल्टी वझुाउन्नपुने व्यवस्था छ । गत वषिसम्मको असलु गनि 
बािँकी रोयल्टी रु.९६ करोड २२ लाख १० हर्ारसमेत रु.३ अबि ४६ करोड ४४ लाख ५६ हर्ारमध्ये 
रु.३ अबि १ करोड ७० लाख १४ हर्ार असलु भई रु.४४ करोड ७४ लाख ४२ हर्ार बािँकी रहेकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदनमा औलँ्याएपतछ र्वतभन तमततमा रु.३७ करोड ८० लाख १२ हर्ार असलु भई रु. ६ 
करोड ९४ लाख ३० हर्ार असलु गनुिपने देजखएको छ । उन्क्त रकम असलु गरी रार्स्व दाजखला 
गनुिपदिछ ।  

रानी र्मरा कुलररया तसिँचाइ आयोर्ना, कैलाली  
रानी, र्मरा र कुलरीया तसिँचाइ प्रणालीको आधतुनकीकरण र सदुृढीकरण गरी कृर्ष उन्त्पादन वरृ्द्ध गने 

उन्दे्दश्यले यस आयोर्नाको स्थापना भएको देजखन्छ । कणािली नदीको जचसापानीमा साइड इन्टेक तनमािण गरी मूल 
नहर तथा र्र्डर नहर तनमािण गरी रानी, र्मरा र कुलरीया नहर प्रणालीबाट १४ हर्ार, लम्की र्वस्तारबाट ६ 
हर्ारसमेत २० हर्ार हेक्टर र्ग्गामा तसिँचाइ गने, १०.६ र्क.तम. र्र्डर नहर, तीन कन्रोल रेगलेुटर, पहुिँच मागि 
तनमािणसमेतको काम र्वश्व बैङ्कको प्रथम चरणको सहयोगमा सम्पन भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा रानी, र्मरा र 
कुलररया क्षेरको कमाण्ड क्षरे र्वकास र पथरैया नदी तनयन्रण गरी कमान्ड क्षेर बचाउन् कायििमको सम्झौता भई 
कायािन्वयन शरुु भएको छ ।  

22. प्रगतत - प्रथम र दोस्रो चरणमा र्वश्व बैङ्कको १०९ तमतलयन, नेपाल सरकारको ८ तमतलयन तथा उन्पभोक्ता 
संस्थाबाट ४ तमतलयनसमेत अमेररकी डलर १२१ तमतलयन खचि गने गरी र्वश्व बैङ्कसिँग सम्झौता भएको 
देजखन्छ । यो वषि इन्टेक तनमािण तसतभल कायि, कायािलय भवन तनमािण, र्वस्ततृ अध्ययन, वातावरणीय 
अध्ययन  र तेस्रो चरणको तयारीका लातग आवश्यक अध्ययन, परामशि लगायत ५ र्ियाकलापमा शून्य, 
३ मा ५० प्रततशतभन्दा कम र ४ मा ७५ प्रततशतभन्दा कम प्रगतत रहेको देजखन्छ । आयोर्नाले 
स्वीकृत लक्ष्यअनसुार प्रगतत नभएको सम्बन्धमा कारण खलुाएको छैन । स्वीकृत कायििमअनसुार प्रगतत 
हातसल गनुिपदिछ ।  

23. संरचना तनमािण र उन्पयोग - साइड इन्टेकवाट मूल नहरमा प्राप्त हनेु १०० क्यमेुक पानीमध्ये तडतसजल्टङ्ग 
बेतसनमा र्म्मा भएको बालवुा सर्ा गनि २० क्यमेुक प्रयोग हनेु र बािँकी ८० मध्ये ५५ क्यमेुक पानी 
रानी र्मरा र कुलररया शाखा नहरमा छाड्ने गरी ७.८ र्कलोतमटर नहर प्रथम चरणमा सम्पन भएको छ ।  
तत्पिात बािँकी रहने २५ क्यमेुक पानी लम्की र्वस्तार र्र्डर नहरमा छोड्ने योर्ना रहेको देजखन्छ । 
तर आयोर्नाले लम्की र्वस्तार र्र्डर नहरलाई पथरैयादेजख कान्रासम्म र्वस्तार गरी २४ हर्ार हेक्टर 
र्ग्गामा तसिँचाइ गनि ४० क्यमेुक क्षमताको र्र्डर नहर तनमािण गरेको छ । लम्की नहरतर्ि  ४० 
क्यमेुक पानी पिाएपतछ रानी, र्मरा र कुलररया क्षेरको लातग बािँकी रहेको ४० क्यमेुक पानीले १४ 
हर्ार हेक्टर कमान्ड क्षेर तसिँजचत गनि पयािप्त हनेु देजखिँदैन । लम्की र्वस्तार र्र्डर नहरमा र्ाने ४० 
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क्यमेुक पानीवाट २४ हर्ार हेक्टर तसिँजचत हनु नसक्ने कारण आलोपालो प्रणालीबाट तसिँचाइ गनुिपने 
अवस्था  देजखयो ।  

त्यसैगरी हाइड्रोपावर पूणि क्षमतामा सञ्चालन गरी ४.७१ मेघावाट र्वद्यतु उन्त्पादन गनि ८० 
क्यमेुक पानी चार्हने भए तापतन र्र्डर नहरमा उन्पलधध ४० क्यमेुकबाट एक ततहाईमार र्वद्यतु उन्त्पादन 
हनु गई दईु ततहाई क्षमता खेर र्ाने अवस्था देजखन्छ भने ८० क्यमेुक पानीको लातग ९५ क्यमेुक 
क्षमताको नहर तनमािण गरेकोले नहरको क्षमता समेत तनजरिय रहन र्ाने अवस्था देजखन्छ । यस कायिको 
तनणिय तलने सम्बजन्धत आयोर्ना प्रमखुलाई जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ । 

24. तसिँचाइ र कृर्ष कायििम - कृर्ष तथा सहकारी मन्रालय मातहत कृर्ष कायििम कायािन्वयन इकाई 
संचातलत छ । आयोर्ना अवतधमा कुल २३ हर्ार ६२२ कृषक घरधरुीमध्ये ५ हर्ार ६०० घरधरुीमा 
मार कृर्ष कायििम परु ्याएको देजखन्छ । कृर्ष उन्त्पादन प्रसोधन र भण्डारणको लातग तनमािण भइरहेको 
पूवािधार अपयािप्त रहेको र वर्ारीकरणको लातग कायििम नै राखेको देजखिँदैन । तसिँचाइतर्ि  रानी, र्मरा र 
कुलरीया क्षरेमा प्रथम चरणमा १०.६ र्क.तम. र्र्डर नहर तथा रेगलेुर्टङ गेटहरु तनमािण गररए पतन 
कमान्ड क्षेरको र्वकास तथा सदुृढीकरण गने कायि शरुु भई नसकेको तथा तनतमित नयािँ तसिँचाइ प्रणालीका 
कामहरु अधरुा रहन गई पानी सञ्चालन हनु नसकेकोले परुानो प्रणालीबाट प्राप्त पानी गमी याममा नपगु 
भई धान बाहेक अन्य बालीको लातग आलोपालो तसिँचाइ गनुि परेको अवस्था देजखन्छ । रानी, र्मरा र 
कुलरीया शाखा नहरको क्षेरमा पने १४ हर्ार हेक्टरमध्ये कररब ३ हर्ार हेक्टरमा तसिँचाइ सरु्वधा 
पगेुको छैन । तसिँचाइ र कृर्षका कायििमम समन्वयात्मक रुपले अजघ बढाउन्नपुदिछ । 

25. पेस्की - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३ मा खररद सम्झौतामा व्यवस्था 
भएअनसुार पेस्की ददने, भकु्तानी तथा र्स्यौट गने व्यवस्था छ ।  

25.1 तनमािण व्यवसायीसिँग भएको सम्झौतामा उन्ल्लेख भएअनसुार १० प्रततशत भकु्तानीपतछ प्रत्येक रतनङ 
तबलबाट ३० प्रततशतका दरले मोतबलाइरे्सन पेस्की कट्टा गदै र्ानपुनेमा दईु िेक्काको भकु्तानी गदाि रु.८ 
करोड ७० लाख ४ हर्ार पेस्की कट्टी गरेको छैन ।  

25.2 खररद सम्झौतामा तनमािण सामग्री पेस्की ददने व्यवस्था नरहेकोमा र्र्तडक तनदेजशकालाई आधार तलई एक 
तनमािण व्यवसायीलाई र्वगत ३ वषि देजख रु.३३ करोड ७५ लाख ८१ हर्ार तनमािण सामग्री पेस्की 
भकु्तानी ददएको मध्ये २०७५।७६ सम्म रु.२५ करोड ६५ लाख ३० हर्ार बािँकी रहेको छ । 
र्र्तडक तनदेजशका अनसुार सामान खररद गरेको तबलको आधारमा यस्तो पेस्की ददन सर्कनेमा तबल बेगर 
चाल ुआतथिक वषिमा रु.३ करोड २९ लाख ६० हर्ार थप पेस्की ददएको छ । सम्झौता र्वपरीत ददएको 
तनमािण सामग्री पेस्कीमा साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(६) अनसुार बैङ्क 
र्मानतको रकम प्राप्त गरी वार्षिक १० प्रततशतका दरले रु.३३ लाख ८६ हर्ार धयार् लगाई पेस्की 
रकमसमेत असलु गनुिपदिछ ।  

25.3 सोही तनमािण व्यवसायीलाई र्लामे डण्डी खररद गनि २०७४।६।६ मा ददएको पेस्कीमध्ये २०७६ 
आषाढसम्म रु.६ करोड ७६ लाख ६४ हर्ार बािँकी देजखन्छ । खररद गररएको डण्डी प्रयोग गरेपतछ 
नापर्ािँचको आधारमा पेस्की र्स्यौट गनुिपनेमा स्थलगत अवलोकन गदाि कायिस्थलमा उन्क्त डण्डीहरु 
मौज्दात नरहेकोले र्लामे डण्डी खररदगनि उन्क्त पेस्की प्रयोग भएको देजखएन । सोही तनयमअनसुार २ 
वषि १ मर्हनाको वार्षिक १० प्रततशतका दरले रु.१ करोड ४० लाख ९७ हर्ार धयार् लगाई पेस्की 
रकमसमेत असलु गनुिपदिछ । 



ऊर्ाि, र्लस्रोत तथा तसिँचाइ मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 165 

25.4 यो वषिको अन्त्यमा र्वतभन तनमािण व्यवसायीको नाममा रु.५५ करोड १ लाख ५८ हर्ार पेस्की बािँकी 
भएकोमा तनमािण व्यवसायीले खचिको प्रयोर्न खलु्ने र्ववरण पेस गने नगरेका र आयोर्नाले पेस्की 
रकमको उन्पयोग सम्बन्धमा अनगुमन गरेको पाइएन । तनयमको पालना गरी पेस्की रकमको अनगुमन 
गरी कारबाही गनुिपदिछ । 

26. मूल्य समायोर्न  - आयोर्नाले एक परामशिदातासिँग गरेको सम्झौतामा पेस्की ददने व्यवस्था नभए तापतन 
सम्झौतार्वपरीत रु.१ करोड १५ लाख पेस्की ददएको र सो पेस्की मूल्य समायोर्न गणना गदाि घटाउन्न ु
पनेमा नघटाई गणना गरेकोले बढी भकु्तानी भएको मूल्य समायोर्न रु.१४ लाख ९३ हर्ार असलु 
गनुिपने तथा सम्झौतार्वपरीत पेस्की ददन पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ ।  

27. धरौटी र्र्ताि - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२४(२) तथा खररद सम्झौताको र्वशेष 
शतिमा तनमािण कायिको भकु्तानीमा कट्टा गरेको धरौटीको  ५० प्रततशत रकम ररु्ट सच्चाउन्ने अवतध समाप्त 
भई आयोर्नाले तनतमित संरचना जर्म्मा तलएपतछ भकु्तानी ददने प्रावधान भएकोमा ररु्ट सच्चाउन्ने अवतधमा 
गनुिपने कायि सम्पन नगरेको र कायि सम्पन प्रमाणपर र्ारी नभएको अवस्थामा प्रथम चरणमा तनतमित 
र्र्डर नहरका एक तनमािण व्यवसायीलाई पर्हलो र्कस्ता धरौटी रु.२ करोड १३ लाख ९ हर्ार र्र्ताि 
गरेको छ । सो अवतधमा सच्चाउन्नपुने ररु्ट सच्चाउन्न आयोर्नाले र्ारी गरेको सूचीअनसुारका केही 
कायिहरु नगरेको र साइट तनरीक्षण गदाि तनमािण व्यवसायी साइटमा कायिरतसमेत नरहेको अवस्थामा 
सम्झौतार्वपरीत भकु्तानी गरेको धरौटी रकम असलु गरी ररु्टपूणि कामहरु सच्चाउन्नपुदिछ ।  

28. सवारीसाधन भाडा -  साविर्तनक लेखा सतमततको २०६९।१।८ को तनणियमा तनमािण कायिको तबल अर् 
क्वाजन्टटीमा सवारीसाधन भाडामा तलने प्रावधान नराख्न ेउन्ल्लेख छ । एक तनमािण व्यवसायीलाई यस वषि 
तनमािण कायिको गाडी भाडा रु.१९ लाख ३६ हर्ार भकु्तानी गरेको छ । आयोर्नामा ११ सवारीसाधन 
चाल ुहालतमा रहेको अवस्थामा साविर्तनक लेखा सतमततको तनणियर्वपरीत भकु्तानी गनि तमल्ने देजखिँदैन ।  

29. गणुस्तर व्यवस्थापन - तनमािण व्यवसायीसिँग भएको खररद सम्झौतामा गणुस्तर कायम गने सम्बन्धमा 
उन्ल्लेख भएका व्यवस्थाहरुको पालना गरी तनमािण कायि गणुस्तरयकु्त रहेको सतुनजित गनुिपदिछ । एक 
िेक्काको सतिमा साइटमा प्रयोगशाला स्थापना गरेपतछ प्रयोगशाला स्थापना बापतको रकम भकु्तानी 
ददनपुनेमा प्रयोगशाला स्थापना नगरी रु.१५ लाख भकु्तानी ददएकोले उन्क्त रकम तनमािण व्यवसायीवाट 
असलु गनुिपदिछ । अको एक तनमािण व्यवसायीलाई प्रयोगशाला स्थापना गनि रु.१५ लाख भकु्तानी गरेको 
छ । साइट तनरीक्षण गदाि प्रयोगशालामा र्लामे डन्डी, सीबीआर र तडस्परतसभ स्वायल परीक्षण गने 
मेतसनहरु नराखेको कारण बार्हरवाट परीक्षण गने गरेको र्ानकारी प्राप्त भयो । तनर्ले प्राप्त गरेको 
रकमबाट स्पेतसर्र्केसनअनसुार त्यस्तो परीक्षण गने मेतसनहरु तनमािण व्यवसायीले खररद गनुिपनेमा नगरी 
ल्याव अधरुो रहेको हुिँदा खररदनभएका मेतसनहरुको मूल्य यर्कन गरी असलु गनुिपदिछ ।  

एक िेक्कामा परामशिदाताले पेस गरेको प्रततवेदनमा माटोको घलुनशीलता परीक्षण गने सरु्वधा 
प्रयोगशालामा नभएको व्यहोरा उन्ल्लेख छ । प्रयोगशाला स्थापना र परीक्षणसमेतको लातग तनमािण 
व्यवसायीलाई रु.२ करोड ४० लाख भकु्तानी गरेकोमा सो रकमबाट स्पेतसर्र्केसनअनसुार सरु्वधा सम्पन 
ल्याव स्थापना गनुिपनेमा उन्क्त परीक्षण गने मेतसन/उन्पकरण खररद नगरेको कारण प्रयोगशाला अधरुो 
रहेको छ । सोको लातग चार्हने मेतसन प्रयोगशालामा राख्न लगाउन्नपुने र नराखेमा सो बापत भकु्तानी 
रकम असलु गनुिपदिछ । 
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तसक्टा तसिँचाइ  आयोर्ना 
बािँके जर्ल्लाको अगैयाजस्थत राप्ती नदीमा बािँध तनमािण गरी ४२ हर्ार ७६६ हेक्टर कृर्षयोग्य भतूममा 

तसिँचाइ सरु्वधा परु ्याउन्ने लक्ष्यसर्हत स्थार्पत आयोर्नाको शरुु लागत अनमुान रु.७ अबि ४४ करोड ७६ लाख 
रहेकोमा पटक-पटक संशोधन गरी हाल रु.२५ अबि २ करोड परु याएको र अवतध २०७६।७७ सम्म रहेको छ । 
तीन चरणमा पूरा हनेु आयोर्नाको पर्हलो चरणमा हेडवक्सि, तडतसजल्टङ्ग बेतसन र धयारेर् गेट तनमािण, दोस्रो चरणमा 
मूल नहर तथा शाखा नहरको काम र तेस्रो चरणमा कमाण्ड क्षेर र्वकास सम्बन्धी काम गररने लक्ष्य रहेको छ । 
गत वषिसम्म रु.१४ अबि ४७ करोड १९ लाख र यो वषि रु.१ अबि ४७ करोड २३ लाखसमेत कुल रु.१५ अबि 
९४ करोड ४२ लाख (लागत अनमुानको ६३.७ प्रततशत) खचि भएको छ ।  

30. समग्र प्रगतत - आयोर्नाको मूल बािँधको संरचना तनमािण कायि र गेट तनमािण तथा र्डान कायि सम्पन 
भएको, पजिमतर्ि को ४५.२५० र्क.तम. नहर तनमािण कायि सम्पन भएको, पूवितर्ि को ५३ र्क.तम. नहर र 
तसिँचाइ प्रणालीको काम चाल ु रहेको छ । पजिम मूल नहरअन्तगित ७ वटा शाखा नहर रहेकोमा 
तसंधतनया शाखा नहर कररब ७९ प्रततशत सम्पन भएको, डणु्डवुा शाखा नहरको प्रगतत ६ प्रततशत रहेको 
र अन्य ५ शाखा नहरको प्रगतत ४ प्रततशत देजखन्छ । आयोर्ना सम्पन हनेु अवतध १ वषिमार बािँकी 
रहेको र हालसम्मको कुल भौततक प्रगतत ६० प्रततशतमार भएकोले आयोर्ना लजक्षत अवतधमा सम्पन 
हनेु अवस्था छैन । तसथि लजक्षत अवतधमा योर्ना सम्पन गनि थप सर्ियतापूविक कायि गनुिपदिछ । 

31. पूवी नहर तनमािण - आयोर्नाको पूवि क्षेरमा पने ९ हर्ार हेक्टर र्तमनमा तसिँचाइ सरु्वधा परु ्याउन्न ५३ 
र्क.तम. मूल नहर शाखा/उन्पशाखा नहरहरु र सोसिँग सम्बजन्धत संरचनाहरु तनमािण गनि अन्तरािर्िय 
बोलपरको माध्यमबाट एक तनमािण व्यवसायीसिँग २७ मर्हनामा सम्पन गने गरी रु.३ अबि ६ करोड ९९ 
लाखको सम्झौता २०७४।७।२४ मा भएको छ । तनमािण व्यवसायीलाई रु.७३ करोड ८५ लाख २७ 
हर्ार (सम्झौता रकमको २४.०६ प्रततशत) तथा मूल्य समायोर्न रु.१० करोड ५२ लाख ८० 
हर्ारसमेत रु.८४ करोड ३८ लाख ७ हर्ार भकु्तानी भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानसुार छन:् 

31.1 उन्क्त िेक्काको ८५ प्रततशत अवतध समाप्त भएकोमा २४ प्रततशतमार र्वत्तीय प्रगतत भएको छ भने भौततक 
प्रगतत सोभन्दा कम रहेको छ । तनमािण व्यवसायीले गत वषि रु.३९ करोड ५० लाख पेस्की तलएको 
देजखन्छ । खररद सम्झौतामा प्रत्येक मर्हनाको अन्तमा अन्तररम भकु्तानीको लातग तबल पेस गनुिपने 
व्यवस्था भए तापतन तनर्ले २०७५ आजश्वनमा मार प्रथम तबल पेस गरेको देजखन्छ । साइटमा पूणिरुपमा 
पररचातलत भएको भनी २०७४ र्ागनुमा दोस्रो र्कस्ता पेस्की ददएकोमा ४ मर्हना (२०७५ आषाढ 
मसान्त) सम्म पतन रतनङ तबल प्राप्त नभएकोले सम्झौताको शति पूरा नहुिँदै दोस्रो र्कस्ता पेस्की ददएको 
देजखन्छ । तनर्ले समयमै काम शरुु नगरेको कारण प्रथम रतनङ तबलबाटै ११.१४ प्रततशत मूल्य 
समायोर्न ददन ुपरेको छ । कायितातलकाअनसुार काम नगरेकोले बढी दरमा मूल्यवरृ्द्ध ददनपुरेको देजखन्छ । 
कायितातलकाबमोजर्म समयमै कायि सम्पन गनुिपदिछ । 

31.2 खररद सम्झौतामा तनमािण व्यवसायीले तनमािण कायि, तेस्रो पक्ष र तनमािण कायिमा संलग्न र्नशजक्तको बीमा 
गराउन्नपुने व्यवस्था रहेको छ । सम्झौताको तबल अर् क्वाजन्टर्टमा बीमाको लातग ३ आइटममा 
प्रोतभर्नल सममा रु.१ करोड १८ लाख ३७ हर्ार राखेको र बीमा गरी तनमािण व्यवसायीले र्प्रतमयम 
ततरेको तबल बीर्कको आधारमा ३ र्कस्तामा भकु्तानी हनेु व्यवस्था छ । तनमािण व्यवसायीले तनमािण 
कायिमा संलग्न र्नशजक्तको बीमा गरी रु.४ लाख ४२ हर्ार र तनमािण कायि, मेतसन उन्पकरण तथा तेस्रो 
पक्ष बीमा गरी रु.९९ लाख ३६ हर्ार र्प्रतमयम ततरेको तबल तबर्क पेस गरेको छ । तनमािण कायिमा 
संलग्न र्नशजक्तको बीमा र्प्रतमयम रु.४ लाख ४२ हर्ारको तबल पेस भएकोमा रु.२६ लाख ३१ हर्ार 
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भकु्तानी भएकोले तबलभन्दा बढी भकु्तानी भएको मूल्य अतभवरृ्द्ध करसमेत रु.२४ लाख ७३ हर्ार असलु 
हनुपुदिछ । 

31.3 कायिसम्पादन र्मानत बापतको बैङ्क कतमसनको लातग तबल अर् क्वाजन्टटीमा प्रोतभर्नल सममा रु.१३ 
लाख १५ हर्ार राखेकोमा सो रकम वास्तर्वक खचिको आधारमा भकु्तानी गनुिपनेमा तबल तबर्क बेगर पूरै 
रकम भकु्तानी गरेकोले मूल्य अतभवरृ्द्ध करसमेत रु.१४ लाख ८६ हर्ार असलु हनुपुदिछ ।  

32. पेस्की - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३(५) मा परामशिदातालाई ददएको पेस्की 
खररद सम्झौताबमोजर्म कट्टा गनुिपने व्यवस्था छ । पजिमतर्ि को १०.२५० र्कलोतमटर मूल नहर 
तनमािण कायिको लातग परामशिदातासिँग भएको सम्झौतामा प्रत्येक तबलबाट २५ प्रततशतका दरले पेस्की 
कट्टा गनुिपनेमा तनर्लाई ददएको पेस्की रु.२४ लाख अजन्तम तबल रु.१ करोड ५५ लाख २१ हर्ार 
भकु्तानी गदाि समेत पेस्की कट्टा गरेको देजखएन । सम्झौता बमोजर्म पेस्की कट्टा नगरी भकु्तानी ददने 
जर्म्मेवार पदातधकारीलाई कारबाही गरी पेस्की तथा १० प्रततशत धयार् रु.९ लाख ५६ हर्ारसमेत 
असलु हनुपुदिछ ।  

33. खररद सम्झौताको अन्त्य -  साविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ मा तनमािण व्यवसायीले 
कायिसम्पादन नगरेको कारण खररद सम्झौता अन्त्य गनि सर्कने व्यवस्था छ । तसंघातनया शाखा नहर 
प्रणाली तनमािण कायिको तनमािण व्यवसायीले खररद सम्झौता बमोजर्म कायि सम्पादन नगरेको कारण खररद 
सम्झौताको अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखेको छ । िेक्का अन्त्य गरेपतछ तनर्को नाममा बािँकी रहेको 
पेस्की र कायिसम्पादन र्मानत र्र्त गरेपतन बािँकी काम गनि लाग्ने थप रकम,र्र्त भएको पेस्की 
रकमको धयार्, प्रथम रतनङ तबल भकु्तानी भएकोमा सो काममा भएको ररु्ट सच्चाउन्न लाग्ने रकम, 
आयोर्नाले गमुाउन्न ुपरेको प्रततर्ल, तनर्ले तयार गरेको संरचना भत्काउन्नपुने लागत, साइट सर्ा गदाि 
लाग्ने लागत र मध्यस्थकताि तथा काननु व्यवसायीलाई ददनपुने शलु्कसमेत रु.१ अबि १३ करोड ११ 
लाख असलु गने तनणिय भए तापतन असलु भएको छैन ।  

साथै, उन्क्त कामको सपुररवेक्षण गनि तनयकु्त परामशिदातालाई परामशि शलु्क रु.१ करोड २६ 
लाख ३३ हर्ार भकु्तानी भएकोमा तनमािण कायि नगरेको कारण सो खचि उन्पयोगर्वहीन देजखएकोले सो 
समेत तनमािण व्यवसायीसिँग सरकारी बािँकी सरह असलु हनुपुदिछ ।  

34. िेक्का कायािन्वयन - यस आयोर्नामा २०७५।७६ मा चाल ुरहेका र र्वगतमा सम्पन भएता पतन िेक्का 
र्रर्ारक नभएका संख्या ३५ रहेको मध्ये १२ िेक्काको काम सम्पन भएको, १ िेक्का तोडेको र २२ 
िेक्काको काम चाल ु रहेको मध्ये १५ वटा िेक्काको म्याद समाप्त भै सकेको छ । ती िेक्काका तनमािण 
व्यवसायीलाई ददएको पेस्की रु.५ करोड १६ लाख ४० हर्ार र्स्यौट हनु बािँकी नै रहेको छ । 
साविर्तनक खररद ऐन, तनयम तथा खररद सम्झौता बमोजर्म ती िेक्काको म्याद थप गने वा पूवि तनधािररत 
क्षततपूतति तलने सम्बन्धमा तनणिय गरेको देजखएन । म्याद समाप्त भैसकेको उन्क्त पेस्कीमा धयार्समेत असलु 
गनुिपदिछ । 

35. समस्याग्रस्त नहर - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ मा तनमािण कायिसम्पन भई 
ररु्ट सच्चाउन्ने दार्यत्वको अवतध समाप्त भएपतछ स्वीकृत ड्रइङ, तडर्ाइन र स्पेतसर्र्केसनबमोजर्म भए 
नभएको र्ािँचबझु गराई कायि सम्पन प्रततवेदन तयार गनुिपने व्यवस्था छ । यस आयोर्नाले तनमािण कायि 
गराएको पजिमतर्ि को मूल नहरको १७.७०० देजख ३५ र्कलोतमटरसम्म मूल नहर र सम्बजन्धत 
संरचनाहरु तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसिँग रु.२ अबि ११ करोड ७६ लाखको सम्झौता भएकोमा 
भेररएसन गरी रु.२ अबि ४३ करोड ९ लाख कायम गरेको छ । तनमािण व्यवसायीलाई २०७२।१।९ 
सम्म मूल्य समायोर्न र नोक्सानी दावी समेत रु. ३ अबि २ करोड ४८ लाख भकु्तानी भएको देजखन्छ । 
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तनमािण व्यवसायीले तनमािण कायि सम्पन भएको भनी अजन्तम तबल पेस गरी मूल्य समायोर्न समेत रु.१ 
करोड ८७ लाख ७१ हर्ार भकु्तानी दाबी गरेको छ ।  

आयोर्नाले ररु्ट सच्चाउन्ने अवतध २०७३।१।१९ सम्म रहने गरी २०७२।२।१० मा नहर 
जर्म्मा तलएकोमा ९ मर्हना ररु्ट सच्चाउन्ने अवतध थप गरेको र सो अवतधमा सच्चाउन्नपुने ररु्टहरु 
सच्चाउन्न आयोर्नाले पटक-पटक ताकेता गदाि पतन तनमािण व्यवसायीले सधुार गरेको छैन । मूल नहरमा 
पानी परीक्षण गने िममा २०७३।३।१३ मा नहर एक स्थानमा भत्कन गएको र पनुः पानी सञ्चालन 
गदाि २०७५।४।७ मा समेत नहरको चंगाई नाला नजर्क एक स्थानमा भत्कन गई नहर समस्याग्रस्त 
हनु गएको देजखन्छ । उन्क्त नहरमा थप क्षतत हनु नददन मजन्रपररषदबाट २०७६।१।१० मा नहर 
ममित गनि स्वीकृतत ददएअनसुार क्षततग्रस्त स्थानमा ररभर बेड मेटेररयलमा चनुा तमसाई कम्प्याक्सन गने 
कायि गरी रु.१८ लाख २२ हर्ार खचि गरेको छ । समस्याग्रस्त नहर ममित गनि उन्पयकु्त प्रर्वतध र 
लागत सम्बन्धमा आयोर्ना अन्यौलमा रहेको अवस्था छ । ममित सम्भारका उन्पयकु्त प्रर्वतधको खोर्ी 
गरी नहर संरचनाको संरक्षण हनुपुदिछ । 

36. िेक्का र्रर्ारक - पजिमतर्ि को मूल नहरको ३५ देजख ४५.२५० र्कलोतमटरसम्म तनमािण कायि गनि एक 
तनमािण व्यवसायीसिँग २०७२।२।३२ मा रु.१ अबि ६३ करोड ५८ लाखको सम्झौता भएकोमा मूल्य 
समायोर्न रु.६ करोड १४ लाख ८९ हर्ारसमेत रु.१ अबि ६४ करोड ६९ लाख भकु्तानी भएको छ । 
तनमािण कायि सम्पन भई आयोर्नाले २०७४।१२।२३ मा नहर जर्म्मा तलएकोमा र ररु्ट सच्चाउन्ने 
अवतध बािँकी रहेकोमा कायि सम्पादन र्मानत र बीमाको म्याद समाप्त भैसकेको छ ।  नहरमा हालसम्म 
पानी सञ्चालन भएको छैन भने िेक्का समेत र्रर्ारक भएको देजखएन । कायिसम्पादन र्मानत र बीमाको 
म्याद थप नगने पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ ।  

37. िेक्काको कायिक्षरे - साविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ मा साविर्तनक तनकायले खररद 
सम्झौताको अन्त्य गनि सक्ने व्यवस्था छ । तसधातनया शाखा नहरको ६ र्कलोतमटरसम्म नहर र सोसिँग 
सम्बजन्धत संरचनाहरु तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसिँग २०७१।३।५ मा रु.९ करोड ३२ लाखको 
खररद सम्झौता भएकोमा सम्झौताको म्याद २०७५।१०।२३ सम्म रहेको छ । उन्क्त िेक्कामा 
इमबैङ्कमेन्टको उन्चाई बढाउन्न ुपरेको, नहरको र्वतभन स्थानमा स्थानीय मागअनसुार कंर्िट संरचना थप 
गनुिपरेको भतन १०.६९ प्रततशत भेररएसनबाट वरृ्द्ध गरी संम्झौता रकम रु.१० करोड ३१ लाख ६३ 
हर्ार कायम गरेकोमा तबल अर् क्वाजन्टटीको पररमाण समाप्त भएकोले ५.२ र्कलोतमटरसम्म मार काम 
सम्पन गरी तनमािण व्यवसायीलाई रु.९ करोड ९७ लाख ९७ हर्ार भकु्तानी ददई िेक्का अन्त्य गरेको 
देजखयो । सरुु सम्झौतामा उन्जल्लजखत काममध्ये ८०० तमटरको काम बािँकी रहेको अवस्थामा तनमािण 
व्यवसायीले थप काम गनि इन्कार गरेको कारण र्नाई िेक्का र्रर्ारक गरेको छ । सम्झौताबमोजर्मको 
कायि सम्पन नगरी िेक्का र्रर्ारक गनि तमल्ने देजखएन । बािँकी कायि गनि रु.४ करोड ३० लाख ५ 
हर्ारको लागत अनमुान स्वीकृत गरी अको एक तनमािण व्यवसायीसिँग २०७६।२।५ मा रु.३ करोड 
२२ लाख ५४ हर्ारको सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएको कररब ५ वषि पतछ सम्झौताको कायिक्षरे 
तभरको काम गनि नसक्ने भनी सो िेक्का र्रर्ारक तथा अको िेक्का सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई थप 
व्ययभार पानेलाई काननुबमोजर्म जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ । 

38. पूिँर्ीगत  लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ९५क(३) मा तनसगि भएको गैर व्यावसार्यक 
करयोग्य सम्पजत्तमा अतग्रम कर असलु गनुिपने व्यवस्था छ । आयोर्नाले यो वषि मआुवर्ा रु.१६ करोड 
२९ लाख ६५ हर्ार भकु्तानी गदाि कट्टा गनुिपने पूिँर्ीगत  लाभकर रु.४० लाख ७४ हर्ार कट्टा 
नगरेकोले असलु हनुपुदिछ ।  
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भेरी बबई डाइभसिन बहउुन्द्दशे्यीय आयोर्ना  
सखेुत जर्ल्ला जस्थत जचप्लेमा बािँध तनमािण गरी १२ र्कलोतमटर लामो सरुुङबाट भेरी नदीको पानी बबई 

नदीमा तमसाई ४८ मेगावाट र्वद्यतु उन्त्पादन र ५१ हर्ार हेक्टर र्तमनमा तसिँचाइ सरु्वधा प्रदान गने उन्दे्दश्यले यो 
आयोर्ना २०६८।६९ मा शरुु गरी २०७६।७७ मा सम्पन गने लक्ष्य रहेकोमा संशोधन गरी २०७९।८० 
कायम भएको छ । आयोर्नाको शरुु लागत अनमुान रु.१६ अबि ४३ करोड रहेकोमा संशोतधत लागत अनमुान 
रु. ३६ अबि ८० करोड ११ लाख कायम भएको छ । आयोर्नाले २०७६ आषाढसम्म टनेल तनमािण, परामशि 
सेवा, आयोर्ना व्यवस्थापन, ग्यारेर् एक्सेस रोड, क्याम्प तनमािणसमेत गरी रु.१० अबि ७७ करोड ९८ लाख खचि 
गरी ३८.०४ प्रततशत भौततक प्रगतत गरेको र सरुुङ खने काम २०७६ वैशाखमा सम्पन भएको छ ।  

39. बीमा भकु्तानी - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११२ मा र्वमा गराउन्नपुने व्यवस्था छ । 
खररदसम्झौताअनसुार तनमाणि व्यवसायीले तनमािण सामग्री, मेतसन और्ार र तेस्रो पक्ष कामदारको बीमा 
गनुिपदिछ । सम्झौता तबल अर् क्वाजन्टटीमा प्रोतभर्नल समअन्तगित तनमािण कायि तथा उन्पकरणको बीमा 
गनि प्रोतभर्नल सममा रु.१ करोड ५० लाख व्यवस्था भएकोमा रु.२ करोड ६० लाख ६३ हर्ार 
भकु्तानी गरेकोले सम्झौताभन्दा रु.१ करोड १० लाख ६३ हर्ार बढी भकु्तानी भएको छ । यस वषि 
बढी भकु्तानी भएको रु.२३ लाख ९० हर्ार असलु हनुपुदिछ । 

40. इजन्र्तनयररङ सरु्वधा - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ अनसुार तनमािण कायिको लागत अनमुान 
तयार गदाि तनमािण कायिसिँग सम्बजन्धत आइटमहरु मार समावेश गनुिपने  र २०६९।१।८ पतछ िेक्का 
सम्झौता गदाि तनमािण कायिसिँग असम्बजन्धत खचिहरु िेक्कामा समावेश नगनि साविर्तनक लेखा सतमततले 
तनणिय गरेको छ । टनेल तनमािणको तबल अर् क्वाजन्टटीमा डबल क्यातबन र्पकअप, मोटरसाइकल, 

भेइकल मन्थमा लजर्जस्टक रे्तसतलटी, कम्प्यटुर, ल्यापटप, र्ोटोकपी मेतसन, साइट अर्र्स क्वाटिर 
लगायतको कायिको लातग रु. १६ करोड ६३ लाख ३७ हर्ार समावेश गरी यो वषिको रु.४९ लाख 
६० हर्ारसमेत रु.४ करोड ५२ लाख ५४ हर्ार भकु्तानी भएको छ । आयोर्नाले खररद गरेको रु.१ 
करोड १६ लाखको टोयोटा र्च ुिनर गाडी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायािलयमा पिाएकोमा र्र्ताि भएको 
छैन । आयोर्नाको बरे्टबाट खररद गरेको गाडी अन्यर पिाई आयोर्नाको लातग तनमािण कायिको लागतमा 
समावेश गरी सवारीसाधन लगायत कायिमा खचि गरेको उन्जचत देजखएन ।  

41. धरौटी - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ तथा तनमािण व्यवसायीसिँग भएको खररद 
सम्झौतामा अमेररकी डलरमा भकु्तानी गदाि सोको ५ प्रततशतले हनेु नेपाली रुपैयािँ कट्टा गरी धरौटी 
खातामा र्म्मा गनुिपने व्यवस्था छ । भकु्तानी गदािको र्वतनमय दरअनसुार रु.९ करोड ३५ लाख १५ 
हर्ार धरौटी कट्टा गनुिपनेमा सम्झौता गदािको र्वतनमय दरअनसुार रु.८ करोड ३ लाख ११ हर्ार धरौटी 
कट्टी गरेकोले घटी रु.१ करोड ३२ लाख ४ हर्ार धरौटी खातामा दाजखला गनुिपदिछ ।  

बबई तसिँचाइ आयोर्ना 
बबई नदीको पूवितर्ि  २१ हर्ार  र पजिमतर्ि  १५ हर्ार गरी ३६ हर्ार हेक्टर र्तमनमा तसिँचाइ सरु्वधा 

परु ्याउन्ने लक्ष्यका साथ आयोर्ना कायािन्वयनमा रहेको छ । मन्रालयबाट २०७६।१।१० मा चौथो पटक 
संसोतधत गरुुयोर्नाअनसुार अनमुातनत लागत रु.१८ अबि ९६ करोड ३० लाख हनेु र २०७९।८० मा सम्पन 
गने लक्ष्य रहेको छ । आयोर्नामा २०७६ आषाढ मसान्तसम्म रु.७ अबि ६५ करोड ४० लाख (कुल लागत 
अनमुानको ४०.३६ प्रततशत) खचि भएको देजखन्छ ।  
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42. प्रगतत - गरुुयोर्नाअनसुारको कुल कायिमध्ये २०७५।७६ सम्मको भौततक प्रगतत तयार गरेको छैन । 
आयोर्नाको कुल कायिमध्ये मूल नहर तनमािण गने कायि २०.२० र्क.तम., शाखा उन्पशाखा नहर १३७ 
र्क.तम., सतभिस रोड र्वस्तार ११२.१२ र्क.तम., डे्रनेर् तनमािण कायि १९.७० र्क.तम., तसिँजचत क्षरे र्वकास 
तथा र्वस्तार कायि ३५ हर्ार ८७० हेक्टरमा सम्पन गनि बािँकी रहेको देजखन्छ । आयोर्नाको 
कायितातलकाबमोजर्म कायिसम्पन गरी प्रगतत र्ववरण तयार गनिपदिछ । 

43. बरे्ट उन्पयोग - आयोर्नालाई यो वषि रु.१ अबि २४ करोड ९७ लाख र्वतनयोर्न भएकोमा रु.७५ 
करोड ८० लाख (६०.६५ प्रततशत) मार खचि गरेको देजखन्छ । तोर्कएको अवतधमा आयोर्ना सम्पन 
गनि आवश्यक पने बरे्टको तलुनामा न्यून बरे्ट र्वतनयोर्न हनेु र र्वतनयोजर्त बरे्टसमेत खचि गनि 
नसक्ने अवस्था छ । आयोर्नाका कायिहरु समयमा पूरा गनि आवश्यक पने बरे्ट र्वतनयोर्न गरी खचि 
गने क्षमता वरृ्द्ध गनेतर्ि  सम्बजन्धत तनकायको ध्यान र्ानपुदिछ । 

44. िेक्का कायािन्वयन - साविर्तनक खररद ऐन, २०६३ तथा तनयमावली, २०६४ अनसुार खररद सम्झौतामा 
उन्जल्लजखत अवतधमा तनमािण कायि सम्पन गनुिपदिछ । २०७५।७६ मा २९ खररद सम्झौता 
कायािन्वयनमा रहेको मध्ये ८ सम्पन भै २१ चाल ुअवस्थामा रहेका छन ्। चालमुध्ये पटक-पटक म्याद 
थप गदािसमेत १२ िेक्काको कायि सम्पन भएको छैन । तीमध्ये ८ िेक्काका तनमािण व्यवसायीले तलएको 
मोर्वलाइरे्शन पेस्की रु.२ करोड ८८ लाख ८० हर्ार बािँकी रहेको छ । खररद सम्झौता, खररद ऐन 
तथा तनयमबमोजर्म कारबाही गरी काम सम्पन गनुिपदिछ ।  

45. रुग्ण िेक्का - साविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५६(१) मा मनातसव कारण भएमा खररद 
सम्झौताको अवतध थप गनि सक्ने व्यवस्था छ । र्वगत वषि सम्झौता भएको मध्ये ४ िेक्काका तनमािण 
व्यवसायीले र्वगत वषिमा केही काम गरर भकु्तानी तलएकोमा यो वषि कुनै काम गरेको देजखएन । ती सबै 
िेक्काको थप भएको म्याद समेत समाप्त भै सकेको छ । ती िेक्काका तनमािण व्यवसायीले तलएको 
मोतबलाइरे्सन पेस्की रु.१ करोड ८३ लाख ५० हर्ार बािँकी रहेको छ ।  

46. मूल्य समायोर्न - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११९ मा तनमािण कायिमा मूल्य 
समायोर्न गनि सर्कने कुरा खररद सम्झौतामा उन्ल्लेख गनुिपने व्यवस्था छ । एक िेक्काका तनमािण 
व्यवसायीसिँग सम्झौताको शरुु अवतधभन्दा पतछको मूल्य वरृ्द्ध दाबी नगने सहमततअनसुार रु.५२ करोड 
३५ लाख ९४ हर्ारको सम्झौताको म्याद  २०७७।६।३ सम्म थप गरेको छ । सोअनसुार तनमािण 
व्यवसायीलाई २०७४ आषाढको मूल्य सूचीअनसुार मूल्य समायोर्न गणना गरी भकु्तानी गनुिपनेमा 
२०७४ आषाढ पतछको मूल्य वरृ्द्धसमेत गणना गरी भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी भएको रु.४३ लाख 
५४ हर्ार असलु हनुपुदिछ ।  

र्नताको तटबन्ध कायििम र्र्ल्ड कायािलय नं.६, दाङ  
47. खररद सम्झौता कायािन्वयन - राप्ती र बबई नदीमा तटबन्ध तनमािण गरी मानव बस्ती र्ोगाउन्न तथा 

खेततयोग्य र्ग्गाको संरक्षण गनि ४२ िेक्काको सम्झौता रकम रु.२ अबि ४९ करोड ७७ लाखमध्ये रु.१ 
अबि १२ करोड ५४ लाखको काम शतप्रततशत वा सोभन्दा बढी अवतध थप गदािसमेत २५ िेक्का अधरैु 
रहेको छ । अधरुा िेक्कामध्ये रु.१४ करोड ९१ लाखको खररदसम्झौता गने एक तनमािण व्यवसायीले 
काम शरुु नगरे पतन पटक पटक म्यादथप गरेको छ । सोही िेक्काको कायि क्षेरबाट मानव बस्तीतर्ि  
बाढी पसेको छ । त्यसै गरी सम्झौता अङ्क रु.४ करोड १७ लाखका दईु तनमािण व्यवसायीले 
२०७५।७६ मा काम नगरेका र सम्झौता रकम रु.६ करोड ७२ लाख भएका एक तनमािण व्यवसायीले 
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थर्पएको २६ प्रततशत र सम्झौता रकम रु.११ करोड ३८ लाखभएका एक तनमािण व्यवसायीले ३४ 
प्रततशत मार काम गरेको छ । खररद सम्झौताबमोजर्म कारबाही गरी अधरुो िेक्का सम्पन गनुिपदिछ ।  

48. अधरुो काम - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ मा सम्झौता कायािन्वयनसम्बन्धी 
व्यवस्था छ । तटबन्ध तनमािण गनि सम्झौता भएको ११ उन्पभोक्ता सतमततले ८० प्रततशतभन्दा कम काम 
गरेको अवस्थामा कायि सम्पन प्रततवेदन तयार गरेको र बािँकी काम गनि २०७६।७७ मा बरे्ट व्यवस्था 
गरेको देजखएन । त्यसमध्ये राप्ती नदीको बािँके खण्डको र्ोरैयामा ४ उन्पभोक्ता सतमततमार्ि त ४०० तमटर 
तटबन्ध तनमािण गनि रु.२ करोड ६९ लाख ९१ हर्ारमा सम्झौता गरी रु.१ करोड ७५ लाख ९ 
हर्ारको मार काम गराई अधरुो छाडेको छ । सम्झौताअनसुारको पूरै कायि सम्पन नगरी र्रर्ारक गनि 
तमल्ने देजखएन ।   

49. कायिक्षरे बार्हरको काम - प्रदेश सरकार मातहत रहेको तडतभर्न तसिँचाइ कायािलय, दाङको कायि क्षरेमा 
पने दाङ्ग जर्ल्लाको तलुसीपरुजस्थत पात ुखोलामा २ तसिँचाइ योर्नाका हेडवक्सि संरक्षण गने कायि संघीय 
कायािलयबाट र्वतनयोर्न गरेको रकमबाट उन्पभोक्ता सतमततमार्ि त गराई रु.७५ लाख ९८ हर्ार भकु्तानी 
ददएको छ । यसैगरी आपत्कालीन नदी तनयन्रण कायि अन्तगित र्ोजखमयकु्त घर, बस्ती र मातनसको 
सरुक्षाको लातग कायििम सञ्चालन गनुिपनेमा व्यजक्तगत पाखो, बािँझो र्ग्गा र खेतको संरक्षणको लातग रु.५ 
करोड ६६ लाख २४ हर्ार खचि गरेको देजखयो । यस्तो खचिमा तनयन्रण गनुिपदिछ ।  

बबई, भादा, औरही नदी व्यवस्थापन आयोर्ना 
50. बरे्ट व्यवस्थापन - खररद गरुुयोर्नाअनसुार यो वषि रु.९४ करोड ५४ लाख खचि गनुिपने तथा गत 

वषिको िेक्का दार्यत्व रु.१ अबि १७ करोड रहेकोमा आतथिक वषिको शरुुमा रु.२८ करोड र्वतनयोर्न भई 
२०७६।१।३१ मा रु.२७ करोड १३ लाख र २०७६।३।८ मा रु.४६ करोड ५० लाख बरे्ट थप 
भएको छ । आतथिक वषिको अन्त्यमा बरे्ट थप गने कायिमा तनयन्रण हनुपुदिछ ।  

51. खररद र्वतध - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ अनसुार रु.२० लाखभन्दा बढीको 
खररद कायि बोलपरको माध्यमबाट गनुिपने व्यवस्था छ । बोलपरको माध्यमबाट खररद कायि गनि सर्कने 
अवस्थामा समेत ग्यातबयन तारर्ालीमा ढुिँङ्गा भने कायिको लातग १७ स-साना प्याकेर् बनाई रु.३ करोड 
३१ लाख ७९ हर्ारको लागत अनमुान गरेको देजखयो । रु.३ करोड १३ लाख ४९ हर्ार (लागत 
अनमुानको तलुनामा ०.०६ प्रततशत घटी) मा सम्झौता भएको र कायि सम्पन गरी रु.३ करोड १२ 
लाख ८२ हर्ार भकु्तानी भएको छ । त्यस्तै प्रकृततको कायि ४५ पटक सोझै खररद गरी रु.२ करोड ८ 
लाख ९८ हर्ार खचि लेखेको छ । सोही प्रकृततका काम बोलपरको माध्यमबाट ४ प्याकेर्मा रु.२ 
करोड ३१ लाख ५६ हर्ार (लागत अनमुानको तलुनामा ४२.८८ प्रततशत घटी) को खररद सझौता भई 
कायि सम्पन गरेको छ । सोझै खररद तथा तसलबन्दी दरभाउन्परमा पयािप्त प्रततस्पधािको अभावमा 
बोलपरको तलुनामा रु.२ करोड ३२ लाख थप व्ययभार परेको छ । साविर्तनक खररद काननुको पालना 
गरी बोलपरको माध्यमबाट खररद गनुिपदिछ ।  

सनुसरी मोरङ तसिँचाइ आयोर्ना  
52. पानीको तडस्चार्ि - यस आयोर्नाको मूल नहरमा वषाि याममा ३८.३७ देजख ५७.६२ क्यमेुक पानी 

तडस्चार्ि हनेु गरेकोमा र्हउन्िँद र सखु्खा याममा पानीको तडस्चार्ि घट्दै मंतसर, पषु, माघ, र्ाल्गणु, चैर, 
वैशाख र रे्ष्ठमा २१.५८ देजख २६.५१ क्यमेुक्स पानी तडस्चार्ि भएको देजखन्छ । इन्टेकको तडस्चार्ि 
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क्षमता ६० क्यमेुक्स भए तापतन सखु्खा याममा कुल क्षमताको औसत ४१.३२ प्रततशत मार पानी 
तडस्चार्ि भएको छ । आयोर्नालाई पूणि क्षमतामा सञ्चालन गनि ध्यान ददनपुने देजखएको छ ।  

53. र्ग्गा अतधग्रहण - आयोर्नाको लातग १ हर्ार ७७५ तबघा ६ कठ्ठा १५.२५ धरु र्ग्गा अतधग्रहण गने 
तनणिय भएकोमा १ हर्ार ३७ तबघा ९ कठ्ठा ३.२५ धरु अतधग्रहण गरी रु.६ करोड ८० लाख ६७ 
हर्ार मआुवर्ा र्वतरण गरेको छ । मआुवर्ा भकु्तानी गरेको मध्ये ७३७ तबघा ७ कठ्ठा १२ धरु 
र्ग्गाको र्ग्गाधनी प्रमाणपरु्ाि प्राप्त भएको छैन । अतधग्रहण गरेको र्ग्गा आयोर्नाको नाममा 
ल्याउन्नपुदिछ । 

54. सोझै खररद - साविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ८(२) मा प्रततस्पधाि सीतमत हनेु गरी टुिा टुिा 
पारी खररद गनि नहनेु व्यवस्था छ । आयोर्नाले रु.५ लाखभन्दा घटीको ८३ प्याकेर् बनाई ५३ 
र्मिबाट रु.२ करोड २७ लाख १ हर्ारको कायि सोझै गराएको देजखयो । बोलपरको माध्यमबाट काम 
गराउन्न सक्ने अवस्थामा प्रततस्पधाि नगराई सोझै तनमािण कायि गराई खचि लेख्न तमल्ने देजखिँदैन । 

खािँडो नदी व्यवस्थापन कायािलय, सप्तरी 
55. जर्ल्ला दररेट - साविर्तनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४८ मा तनमािण सामग्रीको जर्ल्ला 

दररेट तनधािरण गने व्यवस्था छ । उन्दयपरु जर्ल्ला हुिँदै सप्तरी जर्ल्लामा बग्ने खािँडो नदी तनयन्रण गनि 
आवश्यक पने ढुङ्गाको दररेट प्रतत घनतमटर उन्दयपरु जर्ल्लामा रु.१ हर्ार ४०० तथा सप्तरी जर्ल्लामा 
रु.५ हर्ार ४२७ कायम गरेको देजखयो । एउन्टै नदीको उन्दयपरु खण्डमा ढुवानीसर्हत प्रततघनतमटर 
रु.२ हर्ार ३८० तथा सप्तरीतर्ि  रु.५ हर्ार ९४८ का दरले उन्पभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी गदाि रु.१ 
करोड १ लाख ७३ हर्ार थप व्ययभार परेको छ । सप्तरी जर्ल्लाको दररेटमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।  

56. तटबन्धमा क्षतत - तरयगुा नदी तनयन्रणको लातग स्वीकृत पररयोर्ना प्रततवेदनमा तटबन्धको ग्यातबनको 
लजञ्चङ्ग ९ तमटर र स्लोर्पङ्ग ६ तमटर हनेु गरी तडर्ाइन स्वीकृत भएको छ । उन्पभोक्ता सतमततलाई रु. २ 
करोड २३ लाख ६१ हर्ार भकु्तानी ददई तनमािण भएको तटबन्धको लजञ्चङ्ग र स्लोर्पङ्ग ३/३ तमटरको 
रहेको र उन्क्त तटबन्ध २०७६ आषाढको बाढीले क्षततग्रस्त बनाएको देजखयो । र्वभागीय स्वीकृतत बेगर 
तडर्ाइन पररवतिन गरेको र क्षततग्रस्त तटबन्ध ममित गरेको छैन । उन्पभोक्ता सतमततबाट तटबन्ध ममित 
गराउन्नपुदिछ ।  

कणािली नदी व्यवस्थापन आयोर्ना 
57. गरुुयोर्ना - आयोर्नाले कणािली नदीको बायािँ र्कनारा र गेरुवा नदीको दायािँ बायािँ र्कनारासमेत कुल 

७१.३ र्कलोतमटर ग्यातबयन तार र्ालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध तनमािण गने आयोर्नाको कायिक्षेर रहेको 
र्वगत वषि सम्पन भई बािँकी रहेको ५३.७५ र्कलोतमटर कायि गनि रु.१२ अबि ८० करोड ७४ लाख 
लागत लाग्ने गरी र्वस्ततृ आयोर्ना प्रततवेदन स्वीकृत गरेको देजखयो । आयोर्नाको कुल लागत गणना 
नगरी बािँकी कामको मार लागत अनमुान स्वीकृत गरेकोले  आयोर्नाको कुल लागत यर्कन हनेु अवस्था 
देजखएन । खररद गरुुयोर्ना स्वीकृत नभएकोले आयोर्ना सम्पन गने अवतधसमेत यर्कन गरेको छैन । 

58. तटबन्ध कटान - कणािली नदी र्कनाराको मगुिहवामा २०७३।२।२० मा ७०० तमटर तटबन्ध तनमािण 
गरी २०७२।७३ मा रु.३ करोड ९४ लाख ७८ हर्ार खचि गरेको देजखन्छ । उन्क्त स्थानको 
लजन्चङ्गमा समस्या आएको भनी सोको ममित गनि यो वषि एक तनमािण व्यवसायीसिँग रु.३ करोड २३ लाख 
१३ हर्ारको खररद सम्झौता भई रु.२३ लाख ३१ हर्ार भकु्तानी ददएको छ । सो स्थानको अवलोकन 
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गदाि कररब २०० तमटर तटबन्धमा कणािली नदीले कटान गरी तनमािण सम्पन लंजचङ तथा यो वषि गरेको 
ममितको कामसमेत बगाएको र स्लोप ररभेटमेन्ट तथा स्टड/स्परहरुको र्ालीबाट ढुङ्गा खस्न लागेको 
अवस्था देजखयो । यस्तै एक तनमािण व्यवसायीले रु.१ करोड ८५ लाख ४५ हर्ारको लागतमा कणािली 
नदी र्कनारको सनकट्टीमा २०७२।७३ मा ३०० तमटर तटबन्ध तनमािण गरेकोमा सो तटबन्ध सिँगैको 
स्थानमा नदीले कटान गरीरहेको  देजखयो । तनमािण सम्पन तटबन्धको ररभेटमेन्टको छेउन्को ग्यातबनको 
र्ाली भजत्कई ढुङ्गा खस्न थालेकोले तत्काल ममित सम्भार नगरेमा उन्क्त संरचना भजत्कने अवस्था देजखएको 
छ । यस्तै र्टहनुीमा तनमािण गरेको तटबन्ध कटान गरी सार्वकको संरचनामा क्षतत पगेुको देजखयो । 
उन्क्त ततनै स्थानको संरचनामा थप क्षतत पगु्ने अवस्था देजखएकोले तत्काल संरक्षण कायि गनुिपदिछ ।  

महाकाली तसिँचाइ आयोर्ना, तेस्रो 
59. पूिँर्ीगत  लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ९५क(५) मा तनसगि भएको गैरव्यावसार्यक करयोग्य 

सम्पजत्तमा अतग्रम कर लाग्ने व्यवस्था छ । महाकाली तसिँचाइ आयोर्ना, तेस्रोले र्ग्गा अतधग्रहण गरी 
रु.१५ करोड २७ लाख २६ हर्ार मआुवर्ा भकु्तानी गदाि स्रोतमा कट्टा गनुिपने अतग्रम कर रु.७६ लाख 
३६ हर्ार कट्टा नगरेकोले असलु गरी रार्स्व दाजखला गनुिपदिछ ।  

60. मूल्य समायोर्न - आयोर्नाले एक तनमािण व्यवसायीसिँग भएको सम्झौतामा मूल्य समायोर्न प्रयोर्नका 
लातग समायोर्न नहनेु ०.१५, श्रमको लातग ०.२५ सामग्रीका लातग ०.३५ र उन्पकरण प्रयोगका लातग 
०.२५ भार कायम गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा िमशः ०.१५, ०.१५, ०.४० र ०.३० भार राखी मूल्य 
समायोर्न गणना गरेबाट बढी भकु्तानी भएको रु.१६ लाख १६ हर्ार असलु गनुिपदिछ । 

वैकजल्पक ऊर्ाि प्रवद्धिन केन्र 

61. न्यून प्रगतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा चौमातसक प्रगतत र्ववरण प्राप्त 
भएपतछ तालकु कायािलयले त्यसको भौततक र र्वत्तीय प्रगतत समीक्षा गनुिपने उन्ल्लेख छ । पूिँर्ीगत तर्ि  
४ र चालतुर्ि  ६७ समेत ७१ कायििम सञ्चालन भएकोमा रै्र्वक गइुिँिाको स्तरोनतत, र्वद्यतुीकरण 
पररयोर्नाको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको ऊर्ाि योर्ना तनमािणमा सहयोगलगायत ९ 
कायििममा शून्य प्रगतत, ६ कायििममा लक्ष्यको तलुनामा २५ प्रततशतभन्दा घटी, १५ कायििममा २५ 
प्रततशतदेजख ५० प्रततशतसम्म र २ कायििममा ७५ प्रततशतभन्दा घटी भौततक प्रगतत भएको छ । 
समग्रमा ६६ प्रततशत भौततक प्रगतत हातसल गरेको छ । लक्ष्यअनसुार प्रगतत नहुिँदा लजक्षत वगि 
सरु्वधाबाट वजञ्चत हनेु हुिँदा तोर्कएका कायििम लक्ष्यबमोजर्म सम्पन गनुिपदिछ ।  

62. लागत अनमुान - साविर्तनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५ मा एकपटक स्वीकृत भएको लागत अनमुान 
संशोधन गनुिपदाि त्यस्तो संशोधन शरुुको लागत अङ्कमा पच्चीस प्रततशतभन्दा बढी र्रक परेमा लागत 
अनमुान तयार गने, र्ािँच वा स्वीकृत गने पदातधकारीलाई कारबाही हनेु उन्ल्लेख छ । पाल्पा जर्ल्लाको 
तमत्यालमा वाय ु सौयि तमजश्रत प्रणालीबाट र्वद्यतुीकरण कायि गनि रु.१ करोड ७४ लाख ६४ हर्ारको 
लागत अनमुान स्वीकृत गरी बोलपर आह्वान गदाि पेस भएका ४ बोलपर मूल्याङ्कन गदाि कबोल अङ्क 
लागत अनमुानभन्दा धेरै बढी रहेको, र्वज्ञबाट लागत अनमुान र्ािँच गराउन्िँदा महत्वपूणि उन्पकरण छुटेको र 
भएको उन्पकरणको दर बर्ार दररेटभन्दा कम भएको उन्ल्लेख गरी बोलपर रद्द गरेको छ । उन्क्त 
कायिको लातग रु. २ करोड ४८ लाख ११ हर्ारको संशोतधत लागत अनमुान स्वीकृत गरेको पाइयो । 
संशोतधत लागत अनमुान शरुुको लागत भन्दा ४२.०६ प्रततशत बढी भएको हुिँदा ऐनको व्यवस्थाअनसुार 
कारबाही हनुपुदिछ ।  
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63. हर्िना - नवीकरणीय ऊर्ाि, अनदुान कायिर्वतध, २०७३ मा घरेल ुसौयि ऊर्ाि प्रर्वतधको अनदुान भकु्तानी 
भएको एक वषिपतछ र्डान गररएको सौयि प्रणालीवाट १० प्रततशत नमूना तलई स्वतन्र परामशिदातामार्ि त 
अनगुमन गने र सम्झौताअनसुार सोलार र्डान नगरेको, दोहोरो अनदुान दाबी गरेको पाइएमा अनदुान 
रकमको २०० प्रततशत, एउन्टै पररवारका दईु सदस्यको नाममा र्डान भएकोमा अनदुान रकमको ५० 
प्रततशत हर्िना लगाउन्ने उन्ल्लेख छ । उन्क्त व्यवस्थाअनसुार केन्रबाट अनगुमन गदाि सम्झौताबमोजर्म 
कायि नगरेका ४४ कम्पनीलाई रु.१ करोड ३७ लाख ३६ हर्ार हर्िना लगाएकोमा असलु गरेको छैन । 
उन्क्त रकम असलु गनुिपदिछ ।  

64. करारमा तनयजुक्त - अथि मन्रालयबाट र्ारी कायि सञ्चालन तनदेजशका, २०७५ अनसुार अस्थायी दरबन्दी 
तसर्िना गदाि अथि मन्रालयको पूवि सहमतत तलनपुने व्यवस्था छ । केन्रमा ५४ कमिचारीको लातग 
दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १० पद ररक्त रहेको छ । र्नशजक्त कम भएको उन्ल्लेख गरी अथि 
मन्रालयको सहमतत बेगर ९२ कमिचारी करारमा तनयकु्त गरी पूिँर्ीगत  अनदुान तथा कायििम बरे्टबाट 
रु.१ करोड ८० लाख ८६ हर्ार तलब खचि लेखेको छ । संगिन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी 
कमिचारी दरबन्दी यर्कन गरेर मार तनयजुक्त गनुिपदिछ ।  

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

र्वद्यतु प्रसारण लाइन तनमािण र सञ्चालन 

नेपालको सम्भाव्य र्वद्यतु उन्त्पादन क्षमता कररब ८३ हर्ार मेगावाट र आतथिक तथा प्रार्वतधक रुपले 
सम्भाव्य र्वद्यतु उन्त्पादन क्षमता ४३ हर्ार मेगावाट रहेको छ । प्राथतमकता प्राप्त गरेको अवस्थामा पतन मलुकुले 
प्रार्वतधक र्हसावले र्डान गनिसर्कने क्षमताको कररब ३ प्रततशतभन्दा कम र्वद्यतु उन्त्पादन गनिसकेको छ । ऊर्ाि 
खपतको कररब तीन चौथाई र्हस्सा परम्परागत स्रोतको छ । र्लर्वद्यतु उन्त्पादनको प्रचरु सम्भावना हुिँदा पतन कुल 
ऊर्ाि खपतमा र्वद्यतुको अंश ३.२ प्रततशत मार रहेको छ भने आन्तररक र्वद्यतुको माग धान भारतबाट र्वद्यतु 
आयात गनुि परररहेको अवस्था छ । र्वद्यतु प्रणालीका तीन महत्वपूणि पक्ष उन्त्पादन, प्रसारण र र्वतरण (र्वद्यतु 
माग) मध्ये र्वद्यतु प्रसारण लाइन व्यवस्थापनको कायिदक्षता र प्रभावकाररता पक्षको अध्ययन र्वश्लषेण गरी सझुाव 
प्रस्ततु गने उन्दे्दश्यले कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको हो । 

65. प्रसारण कोररडोरको तनमािण - तनर्ी क्षेरबाट र्वकास गररने र्ल र्वद्यतु आयोर्नाबाट उन्त्पाददत र्वद्यतु  
प्रसारण गनि बाह्रौं आवतधक योर्ना देजखनै कालीगण्डकी प्रसारण कोररडोर, मस्यािङ्दी कोररडोर, कोशी 
कोररडोर, सोल ुकोररडोर लगायतका प्रसारण लाइनहरुको तनमािण कायिलाई प्राथतमकताका आधारमा तीव्रता 
ददने कायििम रहेको देजखन्छ । उन्क्त कायििम तोर्कएको समय तभर सम्पन हनेु व्यवस्था गनुिपनेमा रुख 
कटान स्वीकृतत प्राप्त गनि र्ढलाइ र र्ग्गा मआुधर्ा र्वतरणमा र्ववाद, अनगुमनको कमी आदद कारणले 
तनम्न र्वद्यतु प्रसारण कोररडोरको तनमािण सम्पन गनि नसकेको अवस्था छ । 

र्वद्यतु 
कोरीडोर 

प्रसारण  लाइन र्ोतडन ेआयोर्नाहरु 

र्ववरण सम्पन गनुिपने तमतत 
२०७५।७६ 
सम्मको  प्रगतत 

प्रततशत 
आयोर्नाको नाम कुल मे.वा) 

तरशूली जचतलमे तरशूली २२० 
के.भी. प्रसारण लाइन 

2०76।2।30 45 मातथल्लो सान्रे्न (१४.८मे.वा), 
रसवुागढी (१११मे.वा), सान्रे्न 
(४२.५मे.वा), लाङटाङ खोला (२० 

188.3 
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मे.वा) 
समनु्रटार तरशूली थ्री वी 
हव १३२ के.भी. प्रसारण  
लाइन 

2075।8।12 70.54 आिँख ु खोला ( 34 मे.वा), मातथल्लो 
मैलनु(3.41 मे.वा) पलखुिँ खोला 
(13.7 मे.वा), र्लािँकु खोला ( 5 
मे.वा) अपर टाडी (११मे.वा) 

78 

काली गण्डकी दाना कुश्मा प्रसारण लाइन 
आयोर्ना 

2०76।8।14 85.52 तमस्त्री खोला (43 मे.वा), दरवाङ 
म्याग्दी( 25 मे.वा), घार खोला( 3. 
मे.वा), रुपसे खोला  )4 मे.वा) 

86 

मस्यािङ्दी  उन्ददपरु भरतपरु २२० 
के.भी.     प्रसारण  लाइन 

2०76।2।30 21 दोदी खोला (२७ मे.वा), दोदी 
(१२मे.वा), मातथल्लो दोदी ए(२५ 
मे.वा) 

64 

सोल ु सोल ु कोररडोर १३२ 
के.भी. प्रसारण  लाइन  

2076।10 88 तल्लो सोल ु र्लर्वद्यतु (28मे.वा), 
मातथल्लो सोल ु र्लर्वद्यतु )18 मे.वा), 
सोल ुखोला दधुकोशी (86मे.वा), सोल ु
खोला र्लर्वद्यतु (23.5मे.वा) 

209.5 

कोशी इनरुवा-बसन्तपरु-
तजुम्लङटार-बानेश्वर 

2076।2।31 
2077।8।25 

(प्याकेर् 1) 37 
(प्याकेर्-२) 

सभा खोला ए )9.9  मे.वा) 
 

9.9 

स्वतन्र ऊर्ाि उन्त्पादकसिँग गररएको र्वद्यतु खररद सम्झौताबमोजर्म र्वद्यतु आयोर्नाहरु लजक्षत 
समयमा सम्पन भई र्वद्यतु र्ोडन नसकेमा प्रातधकरणले ५ प्रततशत देजख ४५ प्रततशतसम्म क्षततपूतति 
ततनुिपने व्यवस्था छ । ऊर्ाि मन्रालय र नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले प्रसारण लाइन तनमाणिमा देजखएका 
समस्याहरु समाधान गरी कोररडोर तनमािण कायि समयमा सम्पन गनुिपदिछ ।  

66. तनमािणाधीन र्वद्यतु प्रसारण लाइन - नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरण, आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ को 
र्वतनयम १९(४) मा कायििमअनसुार तनधािररत समयतभर प्राप्त गनुिपने र कामको गणुस्तर सन्तोषर्नक 
हनुपुने व्यवस्था छ । तर अतधकांश तनमािणाधीन प्रसारण लाइन पररयोर्नाको प्रगतत सन्तोषर्नक नभएको 
र तोर्कएको समयमा सम्पन हनु नसकेको अवस्था छ । तनमािणाधीन १७ र्वद्यतु प्रसारण लाइन तथा 
सवस्टेसन आयोर्नामध्ये शरुु सम्झौता म्याद समाप्त भएका ११ आयोर्नामा २५ प्रततशतभन्दा कम 
प्रगतत भएका ३, २५ देजख ५० सम्म प्रगतत भएका ४, ५० देजख ७५ प्रततशत प्रगतत भएका १ र ७५ 
प्रततशतभन्दा मातथ प्रगतत भएका ३ रहेका छन ।प्राप्त र्ववरण अनसुार १५ मर्हनामा सम्पन गनपुने 
आयोर्ना ११२ मर्हना र्वततसक्दा पतन सम्पन नभएको अवस्था छ । त्यसैगरी म्याद बािँकी रहेका ६ 
आयोर्नामा पतन ७५ प्रततशतभन्दा बढी अवतध व्यतीत हुिँदा समेत २५ प्रततशतभन्दा कम प्रगतत भएका 
२, २५ देजख ५० सम्म प्रगतत भएका २, ५० देजख ७५ प्रततशत प्रगतत भएका १ रहेका छन । 
आयोर्ना व्यवस्थापनले देहायका समस्याहरु समाधान नगरी म्याद थप गने गरेकोले तोर्कएको समयमा 
कायिसम्पन गनिसकेको पाईएन ।  

66.1 खररद कारबाही अजघ गनुिपने पूवितयारी, तनमािणस्थलको व्यवस्था, राईट अर् वेमा पने वन क्षेरको रुख 
कटान, मआुधर्ा र्वतरण नभई खररद सम्झौता गरी तनमािण शरुु गने गरेकोले स्थानीयबाट अवरोध हनेु 
गरेको, 

66.2 तनयतमत रुपमा सपुरीवेक्षण, अनगुमन गरी वा गराई तनधािररत समयमा कायि सम्पन हनेु सतुनजित गनेतर्ि  
ध्यान नददएको, 

प्रसारण लाइन समयमा सम्पन नहुिँदा तनमािण लागत बढने, उन्त्पाददत र्वद्यतु रार्िय तग्रडमा र्ोतडन 
नसकी र्वद्यतु खेर र्ाने, िेक्का तोतडएको छ । नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले सम्बजन्धत तनकायसिँग समन्वय 
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गरी एलाईन्मेन्ट छनौट, रुखको कटान स्वीकृतत र मआुधर्ा र्वतरण आदद पूवितयारी परुा गरी िेक्का 
व्यवस्था गनुिपदिछ ।  

67. प्रसारण लाइन तनमािणमा र्ढलाइ - तोर्कएको लागत र समय तभर प्रसारण लाइनहरुको तनमािण कायि 
सम्पन गनुिपनेमा समस्याग्रस्त बनेका प्रसारण लाइनको अवस्था तनम्नानसुार छः 

67.1 नेपाल भारत र्वद्यतु प्रसारण तथा व्यापार आयोर्ना अन्तगित हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० के.भी. 
प्रसारण लाइन शरुु सम्झौता अनसुार २०७२।६।१४ मा सम्पन हनुपुनेमा २०७६ आषाढ मसान्तसम्म 
पतन सम्पन भएको छैन ।  कुल ७९२  टावर प्याडमध्ये ६०९ को र्ाउन्ण्डेसनको कायि सम्पन भई 
५७५ टावर इरेक्सन कायि सम्पन भएको छ । सम्झौता अवतध ३२ मर्हना भएकोमा हालसम्म ५१ 
मर्हना अथाित ्शरुु सम्झौताको १९४ प्रततशत म्याद थप हदुािँ समेत तनमािण कायि सम्पन भएको छैन । 
राईट अर् वे मा पने रुख कटानको स्वीकृतत प्राप्त नभएको, र्ग्गाको क्षततपूतति सम्बन्धमा तनणिय हनु 
नसकेको कारणले तनमािण कायिमा र्ढलाइ भएको उन्ल्लेख छ ।  

67.2 जखम्ती ढल्केवर २२० के.भी (दोस्रो सर्कि ट) प्रसारण लाइन शरुु सम्झौता अनसुार २०७०।९।२६ मा 
सम्पन हनुपुनेमा हालसम्म ७५ र्कलोतमटरमध्ये ६९ र्कलोतमटर कायि सम्पन भई ७ र्कलोतमटर बािँकी 
रहेको छ । आयोर्ना २० मर्हनामा सम्पन गनपुनेमा ५२ मर्हना अथाित शरुु सम्झौताको २७० प्रततशत 
थप हुिँदा समेत सम्पन भएको छैन । आयोर्नाको म्याद २०७५।३।३१ पतछ थप भएको छैन । 

67.3 तसंगटी-लामोसािँघ ु १३२ के.भी.प्रसारण लाइन २०६८।७।२७ मा सम्पन हनुपुनेमा २०७६ आषाढ 
मसान्तसम्म कायि सम्पन भएको छैन ।आयोर्ना १५ मर्हनामा सम्पन गनपुनेमा ९ पटकसम्म १०१ 
मर्हना (शरुु सम्झौताको ६७३ प्रततशत) थप हुिँदा समेत सम्पन भएको छैन ।  

तनमािण अजघको पूवितयारी पयािप्त नगरी खररद कारबाही गरेको तथा सम्झौता कायािन्वयनको 
िममा देजखएका समस्या समाधान नगदाि ८ वषि म्याद थप हुिँदा समेत कायि सम्पन भएको छैन । 
यसबाट तनमािण लागत बढने, उन्क्त लाइनमा र्ोतडने र्वद्यतु र्वतरणमा प्रभाव पने, नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले 
समेत नोक्सानी व्यहोनपुने देजखन्छ । ऊर्ाि मन्रालय र नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले सम्बजन्धत 
तनकायहरुसिँग समन्वय गरी प्रसारण लाइन तनमाणिमा देजखएका रुख कटानको स्वीकृतत, र्ग्गाको क्षततपूतति 
लगायतका र्ववाद समाधान गनुिपदिछ  ।  

68. र्वद्यतु नोक्सानी - नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरण ऐन, २०४१ को दर्ा २०(च) मा तनर्ी क्षेरबाट उन्त्पाददत 
र्वद्यतु शजक्त खररद गनि प्रातधकरणको अतधकार रहेको छ । तनर्ी क्षरेबाट उन्त्पाददत १८ र्लर्वद्यतु 
आयोर्नाको उन्त्पादन र प्रसारणको अवस्था र्वश्लषेण गदाि प्रसारण लाइनको भार वहन क्षमताको कमी, 
प्रसारण लाइनको तनयतमत ममितसम्भार तथा गणुस्तरको कमीले गदाि तनर्ी आयोर्नाहरु पूणिक्षमतामा 
सञ्चालन गरी उन्त्पादन हनुसकेको देजखएन । यसको कारणबाट ती आयोर्नाहरुले उन्त्पादन गरेको वार्षिक 
९५.६१ तगगावाट प्रततघण्टा )GWH( र्वद्यतु र्विी गनि नसकेको अवस्था छ । उन्त्पादन गरेको र्वद्यतु 
र्विी गनि नसक्दा तनर्ी आयोर्नाले अपेजक्षत लाभ र नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले क्षततपूतति ददनपुने अवस्था 
रहेको छ भने र्वद्यतुको आन्तररक माग धान भारतबाट र्वद्यतु खररद गनुिपने अवस्था रहेको छ । यसरी 
र्विी हनु नसकेको ९५.६१ तगगावाट प्रतत घण्टा र्वद्यतु खररद सम्झौता (पीपीए) को औषत दर रु.४ 
प्रतत र्कलोवाट प्रततघण्टाका दरले कुल रु.३८ करोड २४ लाख ५९ हर्ार नोक्सानी भएको देजखन्छ । 
उन्क्त ९५.६१ तगगावाट प्रततघण्टा र्वद्यतु भारतबाट खररद गदाि औषत दर रु.८ प्रतत र्कलोवाट 
प्रततघण्टाका दरले कुल रु.७६ करोड ४९ लाख १९ हर्ार भकु्तानी गनुिपने हनु्छ । नेपाल र्वद्यतु 
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प्रातधकरणले प्रसारण लाइनको भार वहन क्षमताको वरृ्द्ध गरी नेपालमा उन्त्पाददत र्वद्यतु उन्पयोग 
बढाउन्नपुदिछ । 

69. स्टेसन नोक्सानी - नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले प्रसारण लाइनहरुको तनयतमत ममितसम्भार वा स्तरोनतत गरी 
ऊर्ाि उन्त्पादन सक्षमता बढाउन्नपुदिछ । नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणका चाजर्िङ्ग स्टेसन र पावर हाउन्समध्ये 
सबैभन्दा अतधकतम चहुावट हनेु ५ र्वद्यतु स्टेसनको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छः 

 

ि.सं. पावर स्टेसन 
उन्पलधध ऊर्ाि (मेगावाट 

आवर) 
उन्पयोग ऊर्ाि (मेगावाट 

आवर) 
स्टेसन नोक्सानी 
(मेगावाट आवर) नोक्सानी प्रततशत 

१ सेती 10031.00 9341.37 689.63 6.87 
२ मस्यािङदी 684843.00 668005.80 16837.2 2.46 
३ चतरा 3407.56 2112.62 1294.94 1.68 
४ मध्य- मस्यािङ्दी 833445.85 821855.81 11590.04 1.39 
५ कुलेखानी दोश्रो 45137.09 44686.79 450.30 1.00 
 र्म्मा 1576864.5 1546002.39 30862.11  

उन्जल्लजखत तातलकाअनसुार सबैभन्दा बढी नोक्सानी भएका ५ पावर स्टेसनबाट कुल ३० हर्ार 
८६२.११ मेगावाट प्रततघण्टा र्वद्यतु नोक्सानी भएको छ । पावर स्टेसनमा प्राप्त भएको र्वद्यतु नोक्सानी 
हनु ु उन्जचत देजखिँदैन । प्रार्वतधकरुपमा प्रसारण लाइनको क्षमताभन्दा अत्यातधक भार रहेमा, गणुस्तरीय 
उन्पकरणको प्रयोग नभएमा तथा प्रसारण लाइन खण्डको लम्बाई अत्यातधक भएमा चहुावट धेरै हनेुगरेको 
छ । यसबाट नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणलाई प्रततयतुनट र्वद्यतु रु.४ का दरले गणना गदाि कुल रु.१२ 
करोड ३४ लाख ४८ हर्ार नोक्सानी भएको देजखन्छ । नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले प्रसारण लाइन तथा 
र्वद्यतु स्टेसनहरुको तनयतमत ममितसम्भार तथा प्रसारण लाइनहरुको स्तरोनतत तथा प्रार्वतधकरुपमा 
आवश्यक िाउन्िँहरुमा सवस्टेसनहरुको तनमािण तथा गणुस्तरीय उन्पकरणहरुको प्रयोग गरी स्टेसन नोक्सानी 
कम गनुिपदिछ । 

70. वन क्षरेको प्रयोग - वन ऐन, २०७६ को दर्ा ४२ मा रार्िय प्राथतमकता आयोर्ना सञ्चालन गनि 
वनक्षेरको प्रयोग गनुि बाहेक अन्य कुनै पतन र्वकल्प नभएमा वातावरणमा उन्ल्लेखनीय प्रततकुल असर 
नपने गरी रार्िय वनको कुनै भाग प्रयोग गनि, वनक्षेर प्रयोग भएको बराबर आयोर्नास्थलको नजर्क पने 
रार्िय वनक्षेरसिँग र्ोतडएको, समान भौगोतलक र पाररजस्थततकीय क्षेरमा पने तथा वनको र्वकास गनि 
सर्कने भ-ूबनोट भएको र्ग्गा उन्पलधध गराउन्ने तथा रुख रोप्ने वा सो सम्भब नभएमा आवश्यक पने 
रकम उन्पलधध गराउन्नपुने, त्यस्तो र्ग्गामा ५ वषिसम्म रुख हकुािउन्न तथा सम्भार गनिको लातग आवश्यक 
पने रकम त्यस्तो आयोर्नाको सञ्चालकले उन्पलधध गराउन्नपुने व्यवस्था छ ।  

र्ग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ मा सट्टा र्ग्गा खररदसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । वन कायिर्वतध, 

२०७६ मा सट्टा र्ग्गा सम्बन्धी व्यवस्था भए तापतन वन तथा वातावरण मन्रालयले वनसम्बन्धी र्वषय 
स्थानीय स्तरमा पिाइ ददने गरेकोले उन्जचत समन्वय नभई शीघ्र तनणिय हनु नसकी पररयोर्नाको कायि 
समयमा सम्पन गनि समस्या परेको देजखन्छ ।  

वन ऐन, २०७६ मा र्वद्यतु प्रसारण लाइनमा पने वन क्षेरको र्तमनको प्रसारण लाइन 
तनमािणकताि (सरकारी वा तनर्ी) पक्षले पूरै मआुधर्ा ददनपुने व्यवस्था छ । वन क्षेरमा प्रसारण लाइन 
तनमािण गनि बह ुतनकायको सहमतत र स्वीकृतत आवश्यक पने भएकोले तनणिय प्रर्ियामा धेरै समय लाग्ने 



ऊर्ाि, र्लस्रोत तथा तसिँचाइ मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 178 

गरेको हिँ'दा तनमािण कायि र्ढला हनेु गरेको छ । प्रसारण लाइन तनमािण कायिमा एकद्धार नीतत अवलम्बन 
गरी देजखएका समस्या तत्काल सम्बोधन गने पहल गनुिपदिछ ।  

71. र्ग्गा अतधग्रहण, मआुव्र्ा तथा क्षततपूतति - नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरण ऐन, २०४१ को दर्ा २१ मा 
प्रातधकरणलाई नेपाल सरकारले प्रचतलत काननुबमोजर्म आवश्यक र्ग्गा प्राप्त गररददनसक्ने व्यवस्था छ । 
र्ग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दर्ा ४(१) मा संस्थाको लातग आवश्यक पने र्ग्गा प्रातप्तका लातग मआुधर्ा 
व्यहोने गरी नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध गने व्यवस्था छ । तर र्ग्गा अतधग्रहण, मआुव्र्ा तथा 
क्षततपूततिसम्बन्धी र्ववादले गदाि प्रसारण  लाइनको राइट अर् वेमा पने र्ग्गा प्रातप्तमा देहायका कारणले 
र्ढलाइ हिँ'दा प्रसारण लाइन तनमािणमा समस्या हनेु गरेको पाईयोः 

71.1 र्ग्गा प्रातप्त ऐन ,२०३४ को दर्ा ५(१) मा र्ग्गा प्राप्त गने गरी नेपाल सरकारले तनणिय गरेपतछ कुनै 
पररयोर्नाको लातग भए सम्बजन्धत पररयोर्ना प्रमखुले प्राप्त गनुिपने र्ग्गा यर्कन गनि प्रारजम्भक कारबाही 
चलाउन्नसक्ने व्यबस्था छ । तर यससम्बन्धी प्रारजम्भक कारबाही गने प्रारजम्भक अतधकृत तोक्न र्ढलाइ 
हनेु गरेको छ ।  

71.2 ऐलानी र्ग्गामा तनतमित संरचना (घर टहरा) को मआुव्र्ा र्वतरण गदाि उन्क्त र्ग्गा आयोर्नाको 
स्वातमत्वमा  नआउन्ने  र त्यस्तो संरचनाको क्षततपूतति ददने स्पि नीतत तनधािरण नहिँ 'दा मआुव्र्ा र्वतरणमा 
समस्या आई तनमािण कायिमा र्ग्गा भोगकतािबाट अवरोध हनेु गरेको छ । 

71.3 आयोर्नाको राईट अर् वेमा पने र्ग्गा सम्बजन्धत र्ग्गाधनीकै हनेु अवस्थामा समेत र्ग्गाधनीहरुले 
र्ग्गाको परैु मूल्य माग गने, तनधािररत मआुधर्ा रकम नबझु्ने, क्षततपूतति नबझु्ने गरेको कारण प्रसारण 
लाइनको राइट अर् वे पररवतिन गनि बाध्य पाने गरेको देजखएको छ । 

र्ग्गा अतधग्रहण, मआुव्र्ा तथा क्षततपूतति सम्बन्धमा देजखएका उन्परोक्त समस्याले प्रसारण लाइन 
तनमािणमा र्ढलाइ हनेु गरेको छ । नेपाल सरकारबाट ऐलानी र्ग्गाको मआुधर्ा र्वतरण सम्बन्धमा स्पि 
नीततगत तनणिय गनुिका साथै ऊर्ाि मन्रालय र नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणबाट सम्बजन्धत सरकारी तनकाय र 
स्थानीयतहसिँग प्रभावकारी समन्वय एवं सम्बन्ध स्थार्पत गरी र्ग्गा अतधग्रहणको कायिलाई शीघ्रतापूविक 
सम्पन गनुिपदिछ । 

संगदित संस्था 

नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरण  - २०७५।७६  
र्वद्यतु प्रातधकरण ऐन, २०४१ अनसुार २०४२ मा नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणको स्थापना भएको हो। 

प्रातधकरण र्लर्वद्यतु उन्त्पादन, प्रसारण र र्वतरण गनि नेपाल सरकारको पूणि स्वातमत्वमा रहेको एक अर्वजच्छन 
उन्त्तरातधकारवाला स्वशातसत संस्था हो। प्रातधकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लातग 
संचालक सतमतत जर्म्मेवार रहने गदिछ। प्रातधकरणबाट २०७५।७६ मा उन्त्पाददत र्वद्यतु २ हर्ार ५४८ 
तगगावाट घण्टा, अन्य उन्त्पादकबाट उन्त्पाददत २ हर्ार १९० तगगावाट घण्टा तथा आयात २ हर्ार ८१३ 
तगगाबाट घण्टा गरी र्म्मा ७ हर्ार ५५१ तगगावाट घण्टा रहेको छ। प्रातधकरणको २०७५।७६ को आषाढ 
मसान्तसम्म ३९ लाख ९ हर्ार ६४१ ग्राहक र कररव ९ हर्ार कमिचारी छन।् 

72. सञ्चालन नततर्ा - प्रातधकरणको यो वषि तबिीबाट रु. 66 अबि ६१ करोड र अन्यबाट रु. 9 अबि 67 
करोड समेत रु. ७६ अबि २८ करोड आम्दानी भएकोमा सञ्चालन खचि रु. ४१ अबि 77 करोड र 



ऊर्ाि, र्लस्रोत तथा तसिँचाइ मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 179 

कमिचारी खचि रु. 5 अबि 21 करोड समेत रु. 66 अबि 41 करोड खचि भै रु. 9 अबि 8७ करोड खदु 
आम्दानी देजखन्छ ।  

73. एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण - प्रातधकरणले देखाएको शेयर पुिँर्ी, दीघिकालीन ऋण, महालेखा तनयन्रक 
कायिलयको त्याङ्कसंग र्वगत लामो समयदेजख तभडान गने गरेको छैन। वषािन्तमा रहेको अजन्तम 
मौज्दातलाई समथिन परद्वारा तभडान गने नगरेकोले प्रस्ततु र्वत्तीय र्ववरणमा असर गने देजखन्छ। 
प्रातधकरणको लगानी रहेका अन्य कम्पनीले प्रस्ततु गने त्याङ्कलाई समेत समयमै एकीकृत गरी सही र 
यथाथि र्वत्तीय र्ववरण तयार गनुिपने देजखन्छ। प्रातधकरणले तयार गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा कततपय चाल ु
प्रकृततका खचिलाई समेत तनमािणाधीन सम्पजत्तहरुमा पुिँर्ीकृत गने गरेको, अततिमणमा परेको  १ हर्ार 
४७४ रोपनी र्ग्गाको छानर्वन गरी सम्पजत्त यर्कन नगरेको, केही तनमािण आयोर्ना सम्पन भएकोमा 
पुिँर्ीकृत नगररएकोले ह्रास कट्टी नहनेु गरेको आदद कारणबाट र्वत्तीय नततर्ामा र्रक पने हुिँदा संस्थाको 
र्वत्तीय र्ववरणले सही र यथाथि जचरण नगरेको कारण प्रातधकरणको लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा कैर्र्यत 
सर्हतको राय प्रततवेदन र्ारी भएको छ। 

74. अनपुात र्वश्लषेण - र्वत्तीय तथा गैरर्वत्तीय सूचनाको अनपुात र्वश्लषेण गदाि देहायअनसुार देजखयो:  
तस.नं. अनपुातको नाम २०७५।७६ २०७४।७५ 

१. कुल नार्ा अनपुात (कुल र्वद्यतु तबिीमा) प्रततशत २१.७४ १५.५२ 
२. खदु नार्ा अनपुात (कुल र्वद्यतु तबिीमा)-अन्य आम्दानी समेत प्रततशत १६.०१ ६.११ 
३. खदु नार्ा अनपुात (कुल र्वद्यतु तबिीमा)-अन्य आम्दानी बाहेक प्रततशत १४.७९ ६.२१ 
४. कुल सम्पजत्तमा खदु आम्दानीको अनपुात प्रततशत ३.०५ १.१५ 
५. चाल ुअनपुात  1:१.०५ १:०.९१ 
६. दीघिकालीन ऋण तथा ईजक्वटीको अनपुात 1:०.९८ 1:१.२८ 
७. कमिचारीको खचि तथा कुल सञ्चालन खचिको अनपुात प्रततशत १८.३४ १८.८२ 
८. प्रातधकरणको उन्त्पादन (तगगावाट घण्टा) २,५४८.११ २,३०८.३७ 
९. स्वतन्र उन्र्ाि उन्त्पादकको उन्त्पादन (तगगावाट घण्टा) २,१९०.०५ २,१६७.७६ 
१०. आयात (तगगावाट घण्टा) २,८१३.०७ २,५८१.८० 
११. ग्राहक र्ववरण संख्या ३९,०९,६४१ ३,५५१,२२६ 

प्रातधकरणले पर्हलो पटक २०७५।७६ मा नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदनमान लागू गरी र्वत्तीय र्ववरण 
तयार गरेकोले २०७४।७५ को रकमहरु पनुः वगीकरण गरी प्रस्ततु गरेको छ।  

75. सहायक ऋण सम्झौता - प्रातधकरणले नेपाल सरकार र दात ृ तनकायबाट,  र्वदेशी बैङ्क तथा र्वत्तीय 
संस्थाबाट ऋण तलिँदा नेपाल सरकारसिँग सहायक ऋण सम्झौता गरी तलने गरेको छ। यस्तो ऋण 
२०७६ आषाढ मसान्तसम्म रु. १ खबि २३ अबि ७६ करोड रहेको छ। र्वगतदेजख नै नेपाल सरकारको 
र्हसाबसिँग तमलान गरी मौज्दात यर्कन गरेको छैन। ऋण तथा धयार् रकम भकु्तानी तातलका अनसुार 
भकु्तानी हनु सकेको छैन। भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको सािँवा तथा धयार् देजखने गरी र्ववरण समेत 
तयार गरेको छैन। धयार् रकम भकु्तानी नगरी दार्यत्वमा देखाउन्िँदै आएकोले बषेनी ऋण रकम वरृ्ि 
भइरहेको छ। ऋण तथा धयार् र्हसाब अद्यावतधक गरी तातलकाअनसुार ऋण भकु्तानी गनुिपदिछ। 

76. आय लेखाङ्कन - आय लेखाङ्कन सफ्टवेयरले देखाएको र र्वत्तीय र्ववरणमा उन्ल्लेख भएको असामी रकम 
बीचको तभनताको कारण पत्तालगाई र्वगत वषिदेजख नै र्हसाब तमलान गररएको छैन। आय लेखाङ्कन 
सफ्टवेयरमा २०७६ आषाढ मसान्तको र्ववरण सबै कायािलयले नराखेकोले वास्तर्वक तभनता रकम 
यर्कन गनि सर्कने अवस्था छैन। ग्राहकको घर, कलकारखाना तथा कायािलयमा र्डान भएको तमटर 
ररतडङको शदु्धता सम्बन्धमा तनयतमत रुपमा प्रयोग भइरहेको ऊर्ाि भारसिँग तलुनात्मक र्वश्लषेण गने, तेस्रो 
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पक्ष परीक्षण गने तथा ग्राहकसिँग मौज्दात समथिन गरी र्हसाब तभडान गने लगायतका कायि नगरेका कारण 
र्वद्यतु तबिी बापतको आम्दानी रकम तभडान एवं यर्कन गनि सर्कने अवस्था छैन। 

77. रंक तथा डेतडकेटेड लाइन - प्रातधकरणले ओद्योतगक, व्यापाररक एवं अन्य केही प्रततष्ठानलाई चरम 
लोडसेतडंगको बेला संवेदनशील क्षेर एवं ग्राहक मानी सरु्वधा ददने उन्दे्दश्यले २०७२ श्रावणदेजख २०७५ 
वैशाख ३१ गतेसम्म डेतडकेटेड र्र्डर एवं रंक लाईनबाट र्प्रतमयम दस्तरु सर्हतको नयां महसलुका 
आधारमा दैतनक २० घण्टासम्म र्वद्यतु सेवा उन्पलव्ध गराउन्िँदै आएको तथयो। उन्क्त अवतधमा उन्पलव्ध 
गराइएको डेतडकेटेड लाइनको अततररक्त महसलु, लोडसेतडंग मकु्त भैसकेपतछ लागू हनेु महसलु लगायतका 
र्वषयमा अध्ययन गनि गिन गरेको उन्पसतमततले २०७५।४।३१ मा प्रततवेदन पेस गरेको तथयो। उन्क्त 
प्रततवेदन अनसुार प्रातधकरणले कजन्टरे्न्ट सम्पजत्तको रुपमा २०७२।७३ सम्म रु. १ अबि २२ करोड 
३६ लाख र २०७३।७४ देजख २०७५।७६ सम्मको रु. ५ अबि ११ करोड ७४ लाख समेत रु. ६ 
अबि ३४ करोड १० लाख डेतडकेटेड र्र्डर लाईनको महसलु प्राप्त हनुपुने उन्ल्लेख छ । सो सम्बन्धमा 
आवश्यक कारबाही गरी उन्क्त रकम असलु गनुिपदिछ। 

78. र्वगत वषिको खचि - लेखाको सविमान्य तसद्धान्तअनसुार आम्दानी एवं खचि सम्बजन्धत वषिमा नै लेखाङ्कन 
गनुिपदिछ। र्र्टल प्रकृततका र र्वगतमा ररु्ट भएका रकमहरुको मार समायोर्न गनुिपनेमा र्वगत वषिका 
तनयतमत प्रकृततका तलब तथा ज्याला,प्रशासतनक खचि,  धयार्, ममित सम्भार,  ह्रास कट्टी,  जर्न्सी र अन्य 
खचि रु. ९ करोड ९० लाख र लेखाङ्कन गनि छुट आम्दानी रु. २० करोड ७८ लाख गत वषि लेखाङ्कन 
गनि नसकी समायोर्न र्हसाब अन्तगित सजञ्चत नार्ा शीषिकबाट यस वषिको आम्दानीबाट घटाई खदु 
रु. १० करोड ८८ लाख मार आम्दानी लेखाङ्कन गरेको छ। समयमै खचि लेखाङ्कन नगने पदातधकारीलाई 
जर्म्मेवार बनाउन्नपुदिछ। 

79. लेखापरीक्षण सतमतत - प्रातधकरणको आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ को तनयम २७(४)(ट) मा 
लेखापरीक्षण सतमततले वषिमा कम्तीमा दईु पटक कायि सम्पादन प्रततवेदन सञ्चालक सतमततमा पेस गनुिपने 
व्यवस्था छ। यो वषि उन्क्त सतमततले कुनै पतन प्रततवेदन पेस गरेको पाईएन। सबै कायािलयको आन्तररक 
लेखापरीक्षण हनेु नगरेको, लेखापरीक्षणको प्रततवेदन ढािँचा तनजित नभएको र यी कायिमा लेखापरीक्षण 
सतमततबाट अनगुमनसमेत हनेु नगरेकोले लेखापरीक्षण सतमतत प्रभावकारी देजखएन। 

80. सम्पजत्त कर - प्रातधकरणले २०६६।६७ सम्म व्यवस्था गरेको सम्पजत्त कर दार्यत्व रु. ६ करोड २४ 
लाख ७३ हर्ार भकु्तानी गरेको छैन भने र्वगत वषिको लातग थप दार्यत्व बापत व्यवस्था गरेको रु. १० 
लाख ४० हर्ार समेत २०७६ आषाढ मसान्तसम्म भकु्तानी गरेको देजखएन। प्रातधकरणले २०७६ 
आषाढ मसान्तसम्म ततनुिपने सम्पजत्त कर यर्कन गरेको छैन। दार्यत्व यर्कन गरी समयमा कर ततनुि 
पदिछ।  

81. आयकर - आयकर ऐन, २०५८ बमोजर्म प्रत्येक आतथिक वषिको आय र्ववरण आजश्वन मसान्ततभर 
बझुाउन्न ुपने व्यवस्था छ। प्रातधकरणले हरेक वषि र्वत्तीय र्ववरण समयमा बझुाएको छैन। यो वषिको 
आय र्ववरण र्ढला बझुाए बापत बैशाख मसान्तसम्मको र्ररबाना रु. ४ करोड ४४ लाख पगेुकोमा सोको 
लेखाङ्कन गरेको छैन ।  

82. तनमािणाधीन सम्पजत्त - प्रातधकरणको आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ को तनयम ३६(६) बमोजर्म 
व्यवस्थापनले तनमािणाधीन सम्पततको भौततक परीक्षण गरेको पाइएन। वषािन्तमा तनमािणाधीन सम्पजत्त रु. १ 
खबि ४ अबि ८४ करोड रहेको छ। तनमािणाधीन सम्पजत्तको इकाईगत र्ववरण खलुासा गरेको छैन। 
सम्पजत्तको यथाथि र्हसाब लेखाङ्कन गनुिपदिछ। 



ऊर्ाि, र्लस्रोत तथा तसिँचाइ मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 181 

83. बक्यौता महसलु - र्वद्यतु महसलु बक्यौता गत वषिको तलुनामा यो वषि १४.४४ प्रततशतले वरृ्द्ध भई 
रु.१५ अबि ५४ करोड ६९ लाख ८७ हर्ार पगेुको छ। बक्यौता रकम उन्िाउन्न पयािप्त पहल गरेको 
पाईएन। महसलु बक्यौतामध्ये सडक बत्तीको मार रु.४ अबि ४५ करोड २० लाख रहेको छ।  

84. नगद तथा बैङ्क - प्रातधकरणको आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ बमोजर्म सबै बैङ्क र्हसाबको 
मातसक रुपमा र्हसाब तमलान र्ववरण तयार गरेको पाईएन। प्रातधकरणले र्वगत वषिदेजख नै नगद तथा 
बैङ्क मौज्दात र्रकका लातग रु. ३ करोड ५४ लाख व्यवस्था गरेको छ। नगदमा प्राप्त आय दाजखला 
नगरेको सम्बन्धमा छानर्वन गरी र्हनातमना रकम असलु गरी कारबाही गनुिपदिछ। 

85. र्वद्यतु नोक्सानी - प्रातधकरणबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७५।७६ र २०७४।७५ को र्वद्यतु, प्रसारण/ 
र्वतरणको नोक्सानी तनम्नानसुार छः  
तस.नं र्ववरण २०७५।७६ प्रततशत २०७४।७५ प्रततशत 

१ प्रशारण नोक्सानी ४.३५ ५.७८ 

२ र्वतरण नोक्सानी ११.२८ १४.८२ 

 कुल नोक्सानी 15.63 20.60 

नोक्सानीको कारण पत्ता लगाई चहुावट तनयन्रण कम गनुिपदिछ। यसको लातग स्वतन्र तेस्रो 
पक्षबाट मूल्याङ्कन गराई यथाथि अवस्था यर्कन गनुिपदिछ।  

86. आयाततत र्वद्यतुको महसलु  - नेपाल र भारत सरकार बीच भएको महाकाली सजन्धअनसुार नेपाल 
सरकारले ग्रगेोररयन क्यालेन्डर अनसुार प्रत्येक वषि ७ करोड यतुनट र्वद्यतु तनःशलु्क पाउन्ने तथा सोभन्दा 
बढी र्वद्यतु चार्हएमा खररद गनुिपने प्रावधान रहेको छ। नेपाल सरकारले यसरी तन:शलु्क प्राप्त गरेको 
र्वर्लुी र्वद्यतु प्रातद्यकरणलाई प्रतत यतुनट रु. ४.७५ का दरले ततनुिपने गरी उन्पलधध गराएको देजखन्छ। 
प्रातधकरणले २०७५।७६ मा भारतबाट ४ करोड ९४ लाख ४६ हर्ार ४२९ यतुनट र्वद्यतु आयात 
गरेको देजखन्छ। प्रातधकरणले सो बापत २०७३।७४ देजख यो वषिसम्म रु. १ अबि ७ करोड ९९ लाख 
१३ हर्ार नेपाल सरकारलाई ततनुिपने रकम लेखाङ्कन गरे तापतन २०७६ अषाढ मसान्तसम्म भकु्तानी 
गरेको देजखएन।    

87. खररद व्यवस्थापन - प्रातधकरणअन्तगित रहेका र्वतभन ४ तनदेशनालय र सोअन्तगितका तनकायले यो वषि  
रु. १५ करोड भन्दा मातथका बहवुषीय आयोर्नाको रुपमा सञ्चातलत ११३ िेक्का व्यवस्थापन गने लक्ष्य 
रहेकोमा ७१ योर्नाको मार िेक्का व्यवस्थापन भएको छ। आयोर्नाले खररद सम्झौता गदाि अमेररकी 
डलर तथा भारतीय रुपैयामा समेत सम्झौता गने गरेको छ। प्राप्त र्ववरण अनसुार कुल ७१ योर्ना 
कायािन्वयन गनि अमेररकी डलर ७२ करोड ३८ लाख, भारतीय रुपैया  ३६ करोड ५१ लाख र नेपाली 
मरुामा रु. ३० अबि ९३ करोड ३४ लाख लाग्ने देजखन्छ । सो मध्ये ३२ योर्नाको संझौता रकम 
अमेररकी डलर ११ करोड २४ लाख, भारतीय रुपया २७ करोड र नेपाली मरुा रु. १२ अबि ४६ करोड 
रहेको िेक्का र्ाइल परीक्षण गदाि देजखएका प्रमखु व्यहोरा देहाय अनसुार छन।् 

87.1 नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरण आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम १५३ (४) मा एउन्टा मार 
बोलपर पनि आएमा सोको मूल्याङ्कन गदाि त्यस्तो बोलपर सारभतू रुपमा प्रभावकारी भएमा तथा स्वीकृत 
लागत अनमुान भन्दा बढी नभएमा स्वीकृत गनि बाधा पने छैन भने उन्ल्लेख छ। प्रातधकरणबाट प्राप्त 
र्ववरण अनसुार यो वषि देहायका ९ र्वद्यतुीय उन्पकरण खररद, रान्सतमसन लाईन र्डान, र्वद्यतुीय तार 
प्रशारण लाईन तनमािण लगायका कायि गनि लागत अनमुान रु. ७ अबि ८ करोड ६५ लाख जस्वकृत 
भएकोमा बोलपरबाट खररद गदाि रु. ७ अबि ९२ करोड ७२ लाखमा गने गरी सम्झौता भएको छ। 
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यसले गदाि लागत अनमुान भन्दा रु. ८४ करोड ७ लाख प्रातधकरणलाई बढी व्ययभार पनि गएको 
देजखयो। लागत अनमुान तयारी र बोलपरमा प्रततस्पधाि गराउन्ने कायिमा उन्जचत व्यवस्थापन हनु सकेको 
देजखएन। यस सम्बन्धमा आवश्यक सधुार हनुपुदिछ।  

(रु. लाखमा) 

तस.नं. योर्नाको नाम लागत अनमुान 
बोलपर 

स्वीकृत रकम 
बढी प्रततशत 

१ कण्डक्टरहरुको सप्लाई र डेतलभरी, पोखरा  १५५२ १८४४ 118.81 
२ एतसएसआर कण्डक्टर सप्लाई र डेतलभरी, र्वराटनगर  ३४३० ४०७८ 118.89 
३ आइतसर्व तडर्ाइतनंग सप्लाई र डेतलभरी इन्स्टलेसन, तग्रन सोलार 

आयोर्ना, इलाम, ताप्लेर्ुंग 
१३४२१ १७६१४ 131.24 

४ जचतलमे तरशलुी आयोर्ना हव स्टेशन रान्सतमसन लाईन ९५३६ १०६०६ 111.92 
५ प्रशारण केन्र तथा र्वतरण नटेवकि  सधुार १५५७७ १६४८६ 115.84 
६ नयां मोदी लेखनाथ रान्सतमसन लाइन योर्ना ७१९१ ७२१४ 100.31 
७ तसंगटी लोमान्च ुकोररडोर आयोर्ना ४३१३ ४६४६ 107.72 
८ वटुवल लजुम्बनी सवस्टेशन तनमािण ५७१४ ५८२३ 101.91 
९ जचतलमे तरशलुी तनमािण आयोर्ना १०१३१ १०९६१ 108.19 
 र्म्मा 70865 ७९२७२  

87.2 कािमाडौं उन्पत्यकाको रत् नपाकि  र महारार्गञ्ज र्वतरण केन्रअन्तगित रहेका ग्राहकहरुका लातग स्माटि 
तमटर र्डान गनि अमेररकी डलर १ करोड ११ लाख र नेपाली रुपैया रु १५ करोड ६६ लाखको लागत 
अनमुान तयार गरी बोलपर आव्हान गरेकोमा पर्हलो घटी बोलपर पेस गने एक अन्तरािर्िय कम्पनीको 
अमेरीकी डलर ८७ लाख ७ हर्ारको हनेु नेपाली रुपैया रु. ९१ करोड ६ लाख रहेकोमा बोलपरको 
अनभुव र अन्य प्रमाण र्वश्वसनीय नदेजखएको भनी एजशयाली र्वकास बैङ्कको राय अनसुार दोश्रो घटीवाला 
कम्पनीको अमेररकी डलर ८१ लाख २४ हर्ार र नेपाली रु. ८ करोड १० लाख समेत रु. ९३ करोड 
६ लाखको बोलपर २०७५।११।१९ मा स्वीकृत गरेको पाइयो। पर्हलो बोलपर अस्वीकृत गरी दोस्रो 
बोलपर स्वीकृत गदाि रु २ करोड बढी व्ययभार परेको छ। तमतव्ययीतवरले खररद गनुि पदिछ।  

87.3 प्रातधकरणको आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम १८९ मा खररद सम्झौता कायािन्वयन 
सम्बन्धी कायियोर्ना र कायितातलका तयार गरी खररद सम्झौता कायािन्वयन गनुिपने व्यवस्था छ। 
देहायका २ आयोर्ना सञ्चालन गनि पेस्की ददए तापतन तनमािण कायि शरुु गरेको देजखएन। सम्झौता 
अनसुार तनमािण कायि गराउन्ने वा िेक्का तोडी र्वतनयमावलीको र्वतनयम १९९ अनसुार प्रतत ददन सम्झौता 
रकमको 0.05 प्रततशत पूवि तनधािररत क्षततपूतति र पेस्की बािँकी रकम धयार् सर्हत असलु गनुिपदिछ ।  

तस.नं तनदेशनालय आयोर्नाको नाम सम्झौता 
तमतत 

सम्पन गनुिपने 
तमतत सम्झौता रकम पेश्की खचि 

१ आयोर्ना 
व्यवस्थापन 
तनदेशनालय 

लप्सीरे्दी तथा 
चािँगनुारायण सब-
स्टेशन तनमािण  

१४ 
तडसेम्बर 
२०१७ 

4 नोभेम्बर 
२०१९ 

नेपाली रुपैया रु. ४३ करोड 
१४ लाख र अमेररकी डलर 
१ करोड २४ लाख  

नेपाली रु. ४ करोड ३१ 
लाख र अमेररकी डलर 
१2 लाख ४० हर्ार  

२ आयोर्ना 
व्यवस्थापन 
तनदेशनालय 

मस्यिङ्दी करीडोर 
२२० के.तभ. प्रसारण 
लाईन तनमािण 

५ नोभेम्बर 
२०१७ 

१६ र्नु 
२०२१ 

नेपाली रु. २ अबि ६० 
करोड ५२ लाख  

रु.२४ करोड ९६ लाख  

87.4 प्रातधकरणको आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम ७२ मा खररद सम्झौता कायािन्वयन 
सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रातधकरणले तनमािण कायि गदाि गराउन्िँदा तनयमावलीमा उन्ल्लेजखत प्रावधान 
कायािन्वयन गरेको देजखएन । बोलपर प्रस्तावनामा उन्ल्लेख भएका र्नशजक्त एवं उन्पकरणको प्रयोग 
नभएको, संम्झौतामा उन्ल्लेख भएको तमतततभर कायि आरम्भ नभएको, कायिसम्पादन गदाि भएका वाधा 
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व्यवधानहरुको अतग्रम र्ानकारी नतलएको कायितातलका अनरुुप प्रगतत नगरेकोमा आपतुिक तथा तनमािण 
व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख् ने एवं खररद सम्झौता अन्त्य गने र्स्ता कायि गरेको छैन। प्रचतलत 
काननुको पालना गरी खररद कायि गनुिपदिछ ।  

87.5 प्रतधकरणको आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम १९८ (२) अनसुार काब ु बार्हरको 
पररजस्थतत वा प्रातधकरणले उन्पलधध गराउन्न ु पने कुरा उन्पलधध गराउन्न नसकेमा वा अन्य मनातसव 
कारणबाट खररद सम्झोता अवतध बढाउन्न सक्ने व्यवस्था छ । र्वतनयमावलीको र्वतनयम १९८ मा 
मनातसव कारण देजखएमा तीन मर्हनाको अवतधसम्म बोलपर स्वीकृत गने अतधकारीले र सो भन्दा बर्ढको 
अवतध थप गनुिपने भएमा एक तह मातथको अतधकारी समक्ष पेस गनुिपने व्यवस्था छ। प्रातधकरणले ४ 
र्कतसमका २ हर्ार थान रान्सर्रमर खररद गनि सम्झौता गरी सम्झौता तमततले १२० ददनतभर परीक्षण 
गराई २४० ददनतभर सामान आपूतति गने गरी एक आपूतिकलाई १७ माचि २०१७ मा कायािदेश ददएको 
तथयो। सम्झौता अनसुार १६ र्नु, २०१७ सम्ममा सबै र्कतसमको परीक्षण गरी प्रततवेदन प्राप्त हनुपुनेमा 
५ र्नवरी २०१८ मा आंतसक रुपमा प्राप्त भएको छ। सम्झौता अनसुार २४० ददनतभर सबै सामान 
आपूतति गरी सक्न ु पनेमा कायिकारी तनदेशकबाट १४ अगस्ट २०१९ सम्म (५०६ ददन) म्याद थप 
भएको पाइयो। मनातसब मार्र्कको कारण तथा सामान आपूतति गने कायि तातलकाबेगर शरुु सम्झौताको 
१४० प्रततशतसम्म म्याद थप भएको छ। म्याद थपको अवतधसम्म १ हर्ार ८२० थान रान्सर्र मार 
आपूतति भएको छ। अतः स्पि कारणबेगर म्याद थप गने पदातधकारीलाई जर्म्मेवार बनाई समयमै सामान 
आपूतति नगने आपूतिकबाट र्वतनयम तथा सम्झौता अनसुार लाग्ने पूवि तनधािररत क्षततपूततिबपतको रकम 
यर्कन गरी असलु गनुिपदिछ । 

तामाकोशी र्लर्वद्यतु कम्पनी तलतमटेड - २०७४।७५ देजख २०७५।७६ 

र्लर्वद्यतु तनमािण, उन्त्पादन तथा र्वतरण गने उन्दे्दश्यले कम्पनी ऐन,२०६३ अनसुार २०६३।११।२५ 
मा कम्पनी स्थापना भएको हो। कम्पनीले आफ्नो उन्दे्दश्यअनसुार आयोर्ना सञ्चालन गनि आवश्यक कायि सञ्चालन 
गरररहेको छ।  

88. र्वत्तीय जस्थतत - कम्पनीको शेयर पुिँर्ी रु. १८ करोड ३३ लाख र र्म्मा दार्यत्व तथा व्यवस्था रु. ४४ 
लाख रहेको छ। जस्थर सम्पजत्त रु. १३ करोड १६ लाख र चाल ुसम्पजत्त रु. ५ करोड ६१ लाख समेत 
र्म्मा सम्पजत्त रु. १८ करोड ७७ लाख रहेको छ। गत वषिसम्म रु. ३३ करोड ९० लाख खचि 
भएकोमा यस वषि रु. ७० लाख मार खचि गरेको छ। 

89. शेयर पुिँर्ी -  कम्पनीको प्रबन्धपरको दर्ा १५ मा उन्ल्लेख भए अनसुार कम्पनीको सम्पूणि र्ारी पुिँर्ी 
रु. २ अबि ५५ करोड नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले शेयर तलन कवलु गरेको भए तापतन यस बापत कुनै 
पतन रकम र्वद्यतु प्रातधकरणबाट प्राप्त भएको छैन। तर यस कम्पनीको खातामा २०७५।७६ सम्म 
नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणबाट रु. १९ करोड ५ लाख १० हर्ार प्राप्त भएको र उन्क्त रकमलाई शेयर 
पुिँर्ीअन्तगित लेखाङ्कन गरेको छ। 

अपर तामाकोशी र्लर्वद्यतु आयोर्ना - २०७५।७६ 

कम्पनी ऐन, २०६३ अनसुार ४५६ मेगाबाटको र्लर्वद्यतु उन्त्पादन तथा र्वतरण गने उन्दे्दश्यले 
आयोर्नाको स्थापना भएको हो। यस आयोर्नामा नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणको ४१ प्रततशत, नेपाल दरुसञ्चार 
कम्पनी तलतमटेडको ६ प्रततशत, नागरीक लगानी कोषको २ प्रततशत र रार्िय बीमा संस्थानको २ प्रततशत सर्हत 
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५१ प्रततशत संस्थापक शेयर र बािँकी ४९ प्रततशत शेयरमध्ये सविसाधारणको १५ प्रततशत, स्थानीय दोलखावासीको 
१० प्रततशत र अन्यको २४ प्रततशत रहेको छ। 

90. र्वत्तीय जस्थतत - यस आयोर्नाको अतधकृत पुिँर्ी रु.११ अबि र चकु्ता पुिँर्ी रु.१० अबि ५९ करोड र 
ऋण रु. ३६ अबि ५० करोड रहेको छ भने सम्पजत्त रु.६९ अबि ४६ करोड १४ लाखमा दार्यत्व रु.५९ 
अबि ५० करोड ९९ लाख कट्टा गदाि नेटवथि रु.९ अबि ९५ करोड १५ लाख रहेको छ। आयोर्ना 
संचालन भई नसकेकोले संचालन आम्दानी भएको छैन भने बैङ्क मौज्दातमा प्राप्त धयार् गत वषि रु. ७८ 
लाख रहेकोमा यस वषि रु. ७१ लाख रहेको छ।  

91. लागत अनमुान - शरुुमा आयोर्ना २०७२।७३ सम्म सम्पन हनेु गरी रु. ३५ अबि २९ करोड लागत 
अनमुान तयार गदाि र्वत्तीय खचि, तनमािणाधीन अवस्थाको धयार् खचि, र्वतनमय नार्ा र नोक्सानी समावेश 
गररएको तथएन। हाल सञ्चालन अवतधमा रु. ५ अबिको भेररएशनबाट कायि थप गरेको, मूल्य समायोर्न 
बापत रु. ९२ करोड, र्वतनमय नोक्सानी बापत रु. ७ अबि ६ करोड, भन्सार, कर र मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
बापत रु. ८२ करोड लगायतमा खचि भएको र बैङ्क तथा अन्य संस्थाबाट तलएको ऋणको धयार् रकम 
पुिँर्ीकृत गनुि परेको तथा योर्नाको तनमािणाधीन अवतध लजम्बएको आदद कारण वा सञ्चालक सतमततको 
२०७४।१२।३० को तनणियले रु. ४९ अबि २९ करोड ५५ लाखको संशोतधत लागत अनमुान स्वीकृत 
गरेको छ। पयािप्त अध्ययनबेगर शरुु लागत तयार गने र पतछ र्वतभन समस्या देखाई लागत पररवतिन गने 
कायि उन्पयकु्त देजखएन । पयािप्त अध्ययन गरेर मार लागत अनमुान तयार गनुि पदिछ। 

92. आयोर्नाको प्रगतत - पररयोर्नाको हालसम्म ९९ प्रततशत भौततक प्रगतत भएकोमा र्वत्तीय प्रगतत ९३.८० 
प्रततशत रहेको छ। व्यवस्थापनले ददएको र्ानकारी अनसुार २०७२ बैशाखमा गएको र्वनाशकारी भकूम्प, 
नेपाल-भारत सीमा नाकाबन्दी, तडर्ाईनमा संशोधन, प्रवेश मागि र्वस्तार, सदुृढीकरण आदद र्वतभन कारणले 
गदाि आयोर्नाको अवतध थप भई २०७५।७६ तभर तनमािण सम्पन गने लक्ष्य तलए तापतन सो सम्पन 
भएको छैन।  

93. अतग्रम कर - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ बमोजर्म धयार् भकु्तानीमा १५ प्रततशतका दरले 
अतग्रमकर कट्टी गनुिपने र दर्ा ९० अनसुार प्रत्येक मर्हना समाप्त भएको २५ ददनतभर कर कायािलयमा 
दाजखला गनुिपने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणमार्ि त प्रदान गरेको ऋणको 
१०.५ प्रततशतका दरले हनेु धयार् नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणलाई भकु्तानी गदाि १५ प्रततशतका दरले अतग्रम 
कर कट्टी गनुिपनेमा रु. १ अबि १९ करोड ९४ लाख धयार् खचिमा हनेु कर रु.१७ करोड ९९ लाख 
कट्टी गरेको देजखएन।  

94. सम्पजत्त व्यवस्थापन - कम्पनीको र्वत्तीय र्ववरणमा तनमािणाधीन सम्पजत्तअन्तगित लेखाङ्कन भएको र्म्मा 
रु.१० करोड ८५ लाखमध्ये रु.४ करोड ९ लाखको र्वस्ततृ र्ववरण सर्हत र्ग्गाधनी परु्ाि अद्यावतधक 
नगरेको, भकूम्पद्वारा क्षतत भएको भवनको र्ववरण तयारी गरी क्षय भएको रकमको लेखाङ्कन नगरेको र 
र्वगत वषिदेजख जर्ल्ला र्वकास सतमतत, दोलखाको नाममा रहेको रु.४३ लाख, जर्ल्ला प्रशासन कायािलय, 

दोलखाको नामको रु.१ करोड १२ लाख र अन्य र्वतभन पाटीहरुको रु.१४ लाखसमेत रु.१ करोड ६९ 
लाखको पेस्की र्स्यौट भएको छैन।  

अनगुमन तथा बेरुरू्  

 अनगुमन - गत र्वगतका प्रततवेदनमा लक्ष्यअनसुार आयोर्नाहरु कायािन्वयन नभएको, खररद सम्झौता 
कायािन्वयन गदाि तनमािण कायिको गणुस्तर परीक्षण नभएको, तनमािण व्यवसायीबाट िेक्का सम्झौताअनसुारको 
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अवतधमा िेक्काको कायि सम्पन गराउन्न नसकेको, बोलपरको माध्यबाट गनुिपने खररद कायि सोअनसुार नगरी 
सोझै गराएको, तनमािण व्यवसायीहरुलाई मूल्य समायोर्न बापतको रकम भकु्तानी ददिँदा र्रक मूल्य सूचकाङ्कको 
प्रयोग गरी भकु्तानी ददएको लगायत व्यहोराहरु औलँ्याइएकोमा सधुार भएको छैन । र्वगतका व्यहोरा 
पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ ।  

 बेरुरू् जस्थतत - मन्रालय र मातहतसमेत ५५ तनकायमा यो वषि रु.२ अबि १८ करोड ७६ लाख ३१ हर्ार 
बेरुरू् देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उन्पलधध गराएपतछ रु.४ करोड ४१ लाख ७१ हर्ार फर्स्यौट गरेकोले 
रु.२ अबि १४ करोड ३४ लाख ६० हर्ार बािँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१ अबि ७ करोड ३४ लाख १ 
हर्ार पेस्की बािँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुची १५मा रहेको छ । 
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काननु, न्याय तथा संसदीय मातमला मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा संघीय र्वधेयक, 
अध्यादेश तथा नेपाल सरकारबाट जारी हनेु तनदेजशका, कायिर्वतधको तजुिमा तथा सहमतत, काननुी राय, नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन, अन्तरािर्िय सजन्ध सम्झौता, समझदारीको अनमुोदन, अन्तरािर्िय र अन्तरसरकारी संस्थाको 
सदस्यता प्राति, अन्तरािर्िय काननुी दार्यत्व र अन्तरािर्िय सम्मेलन र वातािमा अन्तरािर्िय काननुको र्वषयमा 
अपनाउनपुने दृर्िकोणमा परामशि ददने, संघीय काननुको प्रकाशन तथा र्वतरण, नेपाल पक्ष भएका सजन्धको केन्रीय 
अतभलेखीकरण तथा प्रकाशन, सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप, बेपत्ता पाररएका व्यजिको छानतबन लगायतका कायि 
रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगदित संस्थासमेत १५ तनकायबाट कायि सम्पादन 
गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।   

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतसमेत १२ कायािलयको तनम्नानसुार रु.३१ करोड २ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

12 3038 5 12 5 8 2 44 12 3102 

यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई प्रधानमन्री तथा मजन्रर्परषद्को कायािलयमा तनकासा भएको 
रु.१५ लाख र्वतनयोजन बजेटमा समावेश गररएको छैन ।   

2. संगदित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ३ संगदित संस्थाको रु.१९ करोड ५७ लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ ।   

3. वार्षिक कायिक्रमम - स्वीकृत वार्षिक कायिक्रममअनसुार यो वषि सम्पन्न गनुिपने सजन्धसम्बन्धी तनदेजशका 
तजुिमा, कायि सम्पादन ददग्दशिन तयारी, महत्वपूणि काननुी दस्तावेजको र्वद्यतुीय संरक्षण, स्वीकृत 
एकीकृत काननुी सहायता नीतत तजुिमा, प्रदेश र स्थानीय तहको लातग काननुको तजुिमासम्बन्धी 
आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गने, संर्वधान कायािन्वयन गनि आवश्यक काननु तजुिमासम्बन्धी 
अध्ययन/अन्तरर्क्रमया गने, मौजदुा काननुलाई नेपालको संर्वधान र संघीयताको भावनाअनरुुप हनु ेगरी 
आवश्यक संशोधन र पररमाजिनसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान र नेपाल मध्यस्थता पररष्  गिन 
लगायतका कायिक्रमम सञ्चालन भएको छैन । स्वीकृत वार्षिक कायिक्रमम कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

4. अनदुान - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४१(३) अनसुार कुनै पतन संघ संस्थालाई 
अनदुान ददिँदा ती संस्थाको आय-व्यय एवं प्रगतत र्ववरण तलनपुने एवं जनु कामको लातग रकम 
ददएको हो सो काममा खचि गरे नगरेको, लक्ष्यअनसुार प्रगतत गरे नगरेको र प्रचतलत काननुबमोजजम 
लेखापरीक्षण गराए नगराएको अनगुमन गरी वार्षिक र्ववरण तयार गनुिपने व्यवस्था छ । यो वषि 
मन्रालयले केन्रीय सहायता सतमततलाई रु.१ करोड ७५ लाख, पूवि सांसद मञ्चलाई रु.७० लाख, 
केन्रीय काननु पसु्तकालयलाई रु.४५ लाख, काननु र्कताब व्यवस्था सतमततलाई रु.१० लाखसमेत 
र्वतभन्न ६ तनकायलाई रु.३ करोड ७ लाख अनदुान प्रदान गरेकोमा उजललजखत व्यवस्थाबमोजजम सबै 
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संस्थाको आय व्यय र्ववरण, लक्ष्य प्रगतत तथा लेखापरीक्षण प्रततवेदन प्राि गरेको छैन । मन्रालयले 
अनदुान रकम सदपुयोगको सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपदिछ । 

सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप आयोग 

 बेपत्ता पाररएका व्यजिको छानतबन र सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजजम सशस्त्र 
द्वन्द्वका क्रमममा भएका मानव अतधकारको गम्भीर उललङ्घनसम्बन्धी घटना छानतबन गरी काननुी कारबाहीको लातग 
तसफाररस गनि यस आयोगको गिन भएको हो । आयोगमा  अध्यक्षसर्हत पािँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 
स्थापना भएको २ वषिमा कायिसम्पन्न गने गरी गिन भएको यस आयोगको पटक पटक म्याद थप भएको छ । 
आयोगमा र्वतभन्न पद र शे्रणीका १०० जना कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । 

5. उजरुी र छानतबन - आयोग स्थापना भएदेजख २०७६ आषाढ मसान्तसम्म हत्या १० हजार ८८१, 
अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार १४०, अङ्ग भंग वा अपाङ्ग बनाउने ४ हजार ९१८, शारीररक 
तथा मानतसक यातना २० हजार ५१, बलात्कार तथा यौनजन्य र्हंसा ३११, सम्पजत्तसम्बन्धी १६ 
हजार १६६, र्वस्थापन ५ हजार ८८१ र्वषय नखलेुको ५९१ समेत ६२ हजार ९३९ उजरुी दताि 
भएकोमा ३ हजार ६१५ को प्रारजम्भक छानतबन भएको छ । 

बेपत्ता पाररएका व्यजिको छानतबन आयोग 

 बेपत्ता पाररएका व्यजिका छानतबन र सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजजम 
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रमममा भएका मानव अतधकारको गम्भीर उललङ्घनसम्बन्धी घटना छानतबन गरी काननुी 
कारबाहीको लातग तसफाररस गनि आयोगको गिन भएको हो । आयोगमा अध्यक्षसर्हत पािँचजना सदस्य रहन े
व्यवस्था छ । स्थापना भएको २ वषिमा कायिसम्पन्न गने गरी गिन भएको यस आयोगको पटक पटक म्याद 
थप भएको छ । आयोगमा र्वतभन्न पद र शे्रणीको ५० दरबन्दी रहेको छ । 

6. उजरुी र छानतबन - आयोग स्थापना भएदेजख यस वषिसम्म ३ हजार १९७ उजरुी प्राि भएकोमा ४१४ 
उजरुी सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप आयोगमा पिाएकोमा कायिके्षर नतमलेको भनी १३७ र्फताि 
आएको, १२५ उजरुी दोहोरो परेकोले लगत कट्टा गरेको एवं २८९ उजरुी तामेलीमा राखी २ हजार 
५०६ उजरुी र्वस्ततृ छानतबन गने तनणिय भएको देजखन्छ । र्वस्ततृ छानतबन गनुिपने उजरुीमध्ये २ 
हजार ८ उजरुीमा पीतडत र साक्षीको कागज गने, एजन्टमोटिम (बेपत्ता हनु ुअजघको जस्थतत) र पररपूरण 
फाराम भराउने लगायत र्वस्ततृ छानतबनको पर्हलो चरण कायि सम्पन्न गरेको छ ।  

 बेरुज ूजस्थतत - मन्रालय मातहत १ तनकायमा यो वषि रु १ लाख २० हजार बेरुजू देजखएकोमा फस्यौट 
नगरेकोले बािँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१ लाख पेस्की बेरुजू रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–
१५ मा छ । 
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कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

  नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेमा कृर्ष र पश ु
र्वकाससम्बन्धी नीतत, योजना तथा कायिक्रमको तजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने, खाद्यान्न, नगदेबाली, 
औद्योतगकबाली, तरकारी र फलफूल खेतीको र्वकास तथा प्रवर्द्िन गने, कृर्ष अनसुन्धान र प्रर्वतध र्वस्तार, कृर्ष 
इजन्जतनयररङ र उन्नत कृर्ष औजारको अनसुन्धान र्वकास तथा र्वस्तार, पश ुनश्लको गणुस्तर सधुार, प्रमाणीकरण 
तथा तनयमनलगायतका कायि रहेका छन ् । मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगठित संस्थासमेत 
२३६ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका २२३ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.१९ अबि ७९ 
करोड ७३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा)  
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

223 187824 38 3420 17 1854 55 4875 301 197973 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि १३ संस्थाको रु.१२ अबि ३८ करोड ८३ लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ ।  

3. योजना कायािन्वयन -  चौधौँ योजनाअनसुार कृर्ष क्षरेको वरृ्र्द् लक्ष्य ४.७ प्रततशत रहेकोमा ५ प्रततशत 
पगेुको र कुल गाहिस््य उत्पादनमा कृर्ष क्षेरको योगदान २९.५ प्रततशत परु ्याउने लक्ष्य रहेकोमा 
२६.९८ प्रततशत पगेुको उल्लेख छ ।  दलहन, फलफूल, मास,ु दूध र माछामा लक्ष्यअनसुार उत्पादन 
भएको देजखएन । कृर्षजन्य वस्तहुरुको प्रततस्पधाित्मक क्षमता वरृ्र्द्, साना र मझौलास्तरका कृर्षयन्रको 
आपूतति, कृर्ष व्यवसायलाई व्यावसार्यक तथा नाफामूलक बनाउने, नयााँ प्रर्वतधको उपयोग तथा कृर्ष प्रसार 
सेवामा गरीब र्कसानको पहुाँच परु ्याउने उल्लेख भए पतन कायािन्वयन जस्थतत कमजोर हुाँदा कृर्ष क्षेरले 
अथितन्रमा गणुात्मक प्रभाव पानि सकेको देजखएन । योजनामा उल्लेजखत लक्ष्य प्रगतत जस्थतत यसप्रकार 
छ: 

नततजा सूचक इकाई 
२०७५।७६ को 

लक्ष्य 
प्रगतत 

प्रगतत 
प्रततशत 

कृर्ष क्षेरको वरृ्र्द्दर  प्रततशत 4.7 5 106.38 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा कृर्ष क्षरेको योगदान प्रततशत 29.5 26.98 91.46 
धान  मे.टन (हजारमा) 5561 5610 100.88 
मकै मे.टन (हजारमा) 2696 2713 100.63 
गहुाँ मे.टन (हजारमा) 2219 2005 90.35 
आल ु मे.टन (हजारमा) 3250 3112 95.75 
तेलहन मे.टन (हजारमा) 236 282 119.49 
दलहन मे.टन (हजारमा) 438 381 86.98 
उख ु मे.टन (हजारमा) 3400 3557 104.61 
फलफूल मे.टन (हजारमा) 1480 1178 79.59 
तरकारी मे.टन (हजारमा) 4000 4271 106.77 
मास ु मे.टन (हजारमा) 417 357 85.61 
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अण्डा गोटा (करोडमा) 157 155 98.72 
दूध मे.टन (हजारमा) 2594 2168 83.57 
माछा मे.टन (हजारमा) 103 88 85.44 

4. बजेट कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा कृर्षजन्य बालीहरुको उन्नत बीउ र तबरुवा तथा 
व्यावसार्यक कृर्ष तथा पशपुन्छी कजािमा ब्याज अनदुान ठदने, कायिक्रममा उपलब्ध गराएको अनदुानको 
अतभलेख व्यवजस्थत गने, यवुालाई कृर्ष व्यवसायमा आकर्षित गने, घमु्ती प्रयोगशाला, कृर्ष औजार 
कारखाना स्थापना र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक जैर्वक र्वषादी प्रयोगशाला स्थापना गने लगायतका 
कायिक्रम सञ्चालन भएको देजखएन । यसैगरी उच्च मूल्यका कृर्ष उपजहरुको अगाितनक उत्पादन गरी 
तनयाित वरृ्र्द् गने, कृर्ष उत्पादन वरृ्र्द्का सेवाहरु स्थानीय तहको कृर्ष सेवा केन्रमाफि त उपलब्ध गराउने, 
कृर्ष तथा पश ु र्वकास केजन्रत अध्ययन अनसुन्धान गनि प्रोत्सार्हत गने कायिक्रमसमेत सञ्चालन भएको 
छैन ।बजेट वक्तव्यमा उजल्लजखत कायिक्रमको कायािन्वयन जस्थतत अनगुमन गरी प्रभावकारी कायािन्वयनमा 
ध्यान ठदनपुदिछ ।  

5. संगिन संरचना - मन्रालय र मातहत ३०१ कायािलयको स्वीकृत दरबन्दी ५ हजार ५ सय ९४ 
रहेकोमा ५ हजार ४५१ दरबन्दी पदपूतति भई १४३ पदको पदपूतति हनु सकेको देजखएन ।   

6. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्य अन्तगित कृर्ष क्षेरसाँग सम्बजन्धत लक्ष्यमा भोकमरी अन्त्य गने, 

खाद्य सरुक्षा, उन्नत पोषण प्राति र कृर्षको प्रवर्द्िन गने लक्ष्य तोकेकोमा लक्ष्यअनसुार प्रगतत हनु सकेको 
छैन । यसवषि र्वश्वव्यापी खाद्य सरुक्षा सूचकाङ्क ५७ अंकमध्ये ४६ अङ्क, कूल खेतीयोग्य भतूममध्ये वषैभरर 
तसाँचाइ सरु्वधा पगेुको क्षरेफल ३३ प्रततशत र सामदुार्यक बीज बैङ्कहरुको संख्या ११५ मध्ये ४० मार 
पगेुको छ । ठदगो र्वकास लक्ष्य अनसुार नीतत तथा कायिक्रम तजुिमा गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ ।      

7. अनदुान - मन्रालयले यो वषि रासायतनक मल खररद, उन्नत बीउ तबजन, उत्पादन एवं खररद, मत्स्य 
र्वकास, बाली संरक्षण तथा र्वकास, कृर्ष यान्रीकरण तथा खाद्य सरुक्षा, बाली तथा पशधुन बीमा, तरकारी 
खेती, पोखरी तनमािण, कृर्ष औजार लगायतका र्क्रयाकलापमा अनदुान र्वतरण गनि २५ आयोजनामा  
रु.१३ अबि ७२ करोड ५० लाख र्वतनयोजन भएकोमा रासायतनक र अन्य मल खररदको लातग कृर्ष 
सामग्री कम्पनी तलतमटेडलाई रु.५ अबि ७५ करोड २२ लाख र साल्ट टे«तडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई 
रु.२ अबि ६२ करोड ६९ लाखसमेत रु.१२ अबि २९ करोड भकु्तानी ठदएको छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार छन:्   

7.1 मन्रालयबाट प्राि र्ववरणअनसुार र्वगत ५ वषिमा कृर्ष क्षेरको अनदुान र्वतरण र उत्पादनको अवस्था 
तनम्नानसुार रहेको छ: 

आतथिक वषि अनदुान  
रु. करोडमा 

खाद्यान्न उत्पादन  

(मे.टन हजारमा) 
तरकारी उत्पादन  

(मे.टन हजारमा) 
फलफूल उत्पादन  

(मे.टन हजारमा) 

लक्ष्य प्रगतत प्रगतत 
प्रततशत 

लक्ष्य प्रगतत प्रगतत 
प्रततशत 

लक्ष्य प्रगतत प्रगतत 
प्रततशत 

2071।72 1071 10210 9266 90.75 3600 3629 100.81 1180 992 84.07 
2072।73 1004 10881 8614 79.17 3656 3643 99.64 1260 1097 87.06 
2073।74 1078 9325 9345 100.21 3700 4125 111.49 1211 975 80.51 
2074।75 876 9792 9657 98.62 3800 4099 107.87 1339 1010 75.43 
2075।76 1229 10594 10628 100.32 4000 4175 104.38 1480 1153 77.91 
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गत वषिको तलुनामा यो वषि ४०.३० प्रततशतले अनदुान वरृ्र्द् गरी रु.१२ अबि २९ करोड र्वतरण गदाि 
उत्पादनतफि  खाद्यान्नमा १०.०५ प्रततशत, तरकारीमा १.८५ प्रततशत र फलफूलमा १४.१६ प्रततशतले मार 
वरृ्र्द् भएको छ । र्वगत ५ वषिमा फलफूलतफि  लक्ष्यअनसुार उत्पादन भएको छैन । अनदुानको उपयोग गरी 
उत्पादन वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

7.2 कायिक्रम कायािन्वयन, कायिर्वतध र तनदेजशकामा पटक पटक संशोधन हनेु, एकै प्रकृततका र्क्रयाकलापमा 
फरक फरक कायिर्वतध तयार गने, कायिक्रम सञ्चालन तनदेजशका सरल र स्पष्ट नहनेु, वास्तर्वक कृषकको 
पर्हचान नगरी कायिक्रम बनाउने जस्ता कारणबाट अनदुानको उपयोग प्रभावकारी भएको देजखएन ।    

7.3 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ११४ मा अथि मन्रालयको सहमतत तलई आतथिक 
कायिर्वतधसम्बन्धी आन्तररक तनदेजशका बनाई लागू गनि सक्ने व्यवस्था छ । मन्रालयले कृषकलाई अनदुान 
उपलब्ध गराउन अथि मन्रालयको सहमतत नतलई ९८ तनदेजशका तयार गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छ । ती 
तनदेजशकामा ५० प्रततशतदेजख १०० प्रततशतसम्म अनदुान प्रदान गने गरी कायिर्वतध स्वीकृत गरेको छ । 
अनदुान र्वतरण गदाि सबै क्षेर र वगि नसमेर्टएको, क्षमतावान ् कृषकको पर्हचान हनु नसकेको तथा 
अनदुानमा कमजोर र र्वपन्न कृषकको पहुाँच नपगेुको जस्ता व्यहोरा देजखएको छ । अथि मन्रालयको 
सहमततमा कायिर्वतध स्वीकृत गरी लागू गनुिपदिछ । 

यो वषि मन्रालय, कृर्ष र पश ुसेवा र्वभाग, आयोजना तथा र्वतभन्न केन्रहरुमाफि त ्रासायतनक मल 
खररद, शीत भण्डार, कृर्ष   औजार, पोष्ट हाभेष्टर, तसाँचाइ, प्रांगाररक मल कारखाना स्थापना, पश ुतथा बाली 
बीमा, फामि स्थापना, बजार व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहन अनदुानमा लागतको ७० देजख १०० प्रततशतसम्म 
हनेु गरी रु.१० अबि ५५ करोड ९७ लाख अनदुान ठदएको देजखयो ।  

कृर्ष तथा पशपुालन क्षेरबाट कुल गाहिस््य उत्पादनमा योगदान बढाउन, कृर्षलाई व्यवसायीकरण 
गनि ठदगो र्वकास लक्ष्यअन्तगित गररबी न्यूनीकरण र भोकमरीको अन्त्य गने जस्ता लक्ष्य प्रातिका लातग कृर्ष 
जशक्षा, कृर्ष उद्यमशीलता र्वकास, कृर्ष यान्रीकरण, व्यवसायीकरण र र्वर्वधीकरण गनि प्रदान गररने अनदुान 
पारदशी, स्पष्ट एवं प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

8. वैदेजशक सहायता  -  दात ृतनकायको अनदुान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चातलत तनम्न ८ आयोजनामा रु.३४ 
अबि ६९ करोड ५७ लाख खचि गने सम्झौता भएकोमा हालसम्म रु. १२ अबि १० करोड  १५ लाख खचि 
भएको छ ।  

(रकम रु.लाखमा) 

तस.नं. आयोजनाको नाम दात ृ
तनकाय 

आयोजना सञ्चालन भएका 
जजल्लाहरु 

आयोजना 
शरुु वषि 

आयोजना 
सम्पन्न वषि 

सम्झौता 
रकम खचि खचि 

प्रततशत 

1.  कृर्ष के्षर र्वकास कायिक्रम  आइफाड  2075।76 2080।81 74463 580 0.77 
2.  जलवाय ुप्रकोप समतु्थान 

तनमािण आयोजना 
र्वश्व बैङ्क झापादेजख कैलाली सम्म 

२६ जजल्ला 
2069।70 2077।78 6000 6646 110.8 

3.  खाद्य तथा पोषण सरुक्षा 
सधुार आयोजना 

आई.डी.ए. ८ जजल्ला  2075।76 2080।81 31002 815 2.63 

4.  उच्च मूल्य कृर्ष वस्त ु
र्वकास आयोजना 

आईफाड सार्वक मध्यपजिमका ७ 
जजल्ला 

2068।69 2075।76 14720 15342 104.22 

5.  र्कसानका लातग उन्नत बीउ 
तबजन कायिक्रम  

आईफाड सार्वक पजिम र 
मध्यपजिमका ७ जजल्ला 

2069।70 2076।77 51180 26122 51.04 

6.  नेपाल लाइभस्टक सेक्टर 
इनोभेसन आयोजना 

र्वश्व बैङ्क २८ जजल्ला 2074।75 2080।81 87872 4543 5.17 

7.  साना मझौला कृषक 
आयस्तरवरृ्र्द् आयोजना 

ए.डी.बी. सार्वक मध्यपजिम र 
सदुरुपजिमका १० 

2067।68 2075।76 25920 15232 58.76 
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जजल्ला 
8.  व्यावासर्यक कृर्ष तथा 

व्यापार आयोजना 
र्वश्व बैङ्क ७७ जजल्ला 2066।67 2074।75 55800 51735 92.71 

जम्मा 346957 121015 34.8 

साना, मझौला कृषक आयस्तर वठृि आयोजनाको सम्झौता अवतध समाि हुाँदासम्म ५८.७६ प्रततशत 
मार र्वत्तीय प्रगतत भएको छ । उच्च मूल्य कृर्ष वस्त ुर्वकास आयोजनाअन्तगितको २०३ उप-आयोजनाले 
पर्हलो र दोस्रो र्कस्ताको अनदुान तलएकोमा तेस्रो र्कस्ता अनदुान तलन नआएकोले आयोजनाको अपेजक्षत 
लक्ष्य हातसल हनु सकेको देजखएन ।  नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना तोर्कएको अवतधको 
कररव ५० प्रततशत समय व्यतीत हुाँदासम्म ५.१७ प्रततशत र र्कसानका लातग उन्नत बीउ तबजन 
कायिक्रमको ९० प्रततशत अवतध समाि हुाँदा ५१.०४ प्रततशतमार खचि भएको देजखयो । लक्ष्यअनसुार 
कायिक्रम सञ्चालन गनि आयोजनाले ध्यान ठदनपुदिछ ।    

9. परामशि सेवा - साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वरृ्र्द्, उच्च मूल्य कृर्ष वस्त ुर्वकास, खाद्य तथा पोषण 
सरुक्षा सधुारलगायत ८ आयोजनाको कुल लागत रु.३४ अबि ६९ करोड ५७ लाख भएकोमा यो वषि रु.१ 
अबि ४९ करोड १२ लाखसमेत हालसम्म रु.१२ अबि १० करोड १५ लाख खचि गरेका छन ्। उक्त 
खचिमध्ये परामशि सेवामा रु.१ अबि ९४ करोड २९ लाख (१६.०६ प्रततशत) खचि गरेको देजखन्छ । 
र्वतभन्न आयोजनाबाट परामशिसेवामा देहायबमोजजम ०.६१ देजख २६.७८ प्रततशतसम्म खचि भएको छ ।  

(रकम रु.लाखमा) 

तस.नं. आयोजनाको नाम कुल लागत यो वषिको 
खचि 

हाल 
सम्मको 
खचि 

परामशि 
सेवाको 
खचि 

खचि मध्ये 
परामशि सेवाको 
खचि प्रततशत 

1.  कृर्ष के्षर र्वकास कायिक्रम  74463 580 580 67 11.55 
2.  जलवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमािण आयोजना 6000 573 6646 1643 24.72 
3.  खाद्य तथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना 31002 815 815 5 0.61 
4.  उच्च मूल्य कृर्ष वस्त ुर्वकास आयोजना 14720 464 15342 3589 23.39 
5.  र्कसानका लातग उन्नत बीउ तबजन कायिक्रम  51180 3672 26122 2128 8.15 
6.  नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना 87872 3801 4543 1217 26.78 
7.  साना मझौला कृषक आयस्तर वरृ्र्द् आयोजना 25920 3398 15232 2628 17.25 
8.  व्यावसर्यक कृर्ष तथा व्यापार आयोजना 55800 1609 51735 8152 15.75 
 जम्मा 346957 14912 121015 19429 16.06 

9.1 दात ृ तनकायसाँगको सम्झौतामा वैदेजशक परामशि सेवाको अतनवायिताले गदाि सरकारी तनकायमा कायिरत 
जनशजक्तको उपयोग अवस्था न्यून देजखएको छ । आयोजना सञ्चालन गदाि सरकारी तनकायमा उपलब्ध 
जनशजक्तको उपयोग गरी परामशि खचिमा तनयन्रण गनुिपदिछ ।  

9.2 यसवषि ४ आयोजनामा २४ व्यजक्तगत परामशिदाता छनौट गरी रु.२ करोड ७७ लाख २१ हजार खचि 
गरेको देजखयो । व्यजक्तगत परामशिदाता छनौट गदाि ३ जनासाँग व्यजक्तगत र्ववरण तथा अनभुव माग गरी 
लागत अनमुानका हाराहारीमा नै सम्झौता गरी भकु्तानी गरेकोले परामशिदाता तनयजुक्तमा प्रततस्पधाि भएको 
देजखएन ।  

10. रासायतनक मल -  रार्िय मल नीतत, २०५८ मा रासायातनक मलको सम्भाव्य खपतको कररब २० प्रततशत 
पररमाण जगेडा रहनपुने व्यवस्था छ । कृषकको माग र्वश्लषेण नगरी वार्षिक ४ लाख २५ हजार मेर्िक 
टन रासायातनक मल खररदको लातग अनदुान उपलब्ध गराएकोमा माग अनसुार आपूतति हनु सकेको छैन । 
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रासायातनक मल आवश्यकताको र्वश्लषेण गरी खररद कायियोजना तयार नहुाँदा मल आपूततिमा समस्या 
देजखएको छ । माग, आपूतति र र्वतरण वीच सन्तलुन कायम गनुिपने देजखन्छ ।   

11. सञ्चालन खचि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(१) मा स्वीकृत बजेटको सीमातभर 
रही तनधािररत कायिमा खचि गनुिपने व्यवस्था छ । स्वीकृत कायिक्रम अनसुार रासायतनक मल खररदको लातग 
अनदुान ठदने व्यवस्थाअनसुार कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड र साल्ट िेतडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई मलको 
पररमाणको आधारमा सञ्चालन खचि  रु.५१ करोड ५० लाख १३ हजार थप अनदुान ठदएको छ । स्वीकृत 
कायिक्रममा मल खररदमा अनदुान ठदने व्यवस्था भएकोमा अन्य प्रशासतनक कायिमा अनदुान खचि गनि तमल्ने 
देजखदैन । यसमा तनयन्रण हनुपुदिछ ।  

12. खररद दरमा फरक - मन्रालयले कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड र साल्ट िेतडङ कपोरेसन तलतमटेडलाई 
रासायातनक मल खररद गनि अनदुान ठदएको छ । कृर्ष सामग्री कम्पनीले यरुरया मल ओमानको मल्टी 
कम्मोतडर्टजबाट भन्दा यनुाइटेड अरब इतमरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रतत मेर्िक टन रु.१० हजार १५७ 
बढी दरले खररद गरी रु.२६ करोड ६४ लाख र डी.ए.पी. मल चीनबाट खररद दरको तलुनामा साउदी 
अरेतबयाको इजण्डयन पोटास तलतमटेडको भन्दा प्रतत मेर्िकटन रु.४ हजार २३७ बढी दरले खररद गरेकोले 
रु.१० करोड ७४ लाखसमेत रु.३७ करोड ३८ लाख बढी लागत परेको छ । यसैगरी साल्ट िेतडङ 
कपोरेसन तलतमटेडले यरुरया मल जचतनयााँ कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रतत मेर्िकटन रु.२ हजार 
२२८ बढीले खररद गरी रु.४ करोड ५२ लाख र डी.ए.पी. मल चीनको एक कम्पनीभन्दा अको 
कम्पनीबाट प्रतत मेर्िकटन रु.५ हजार ४२४ बढी दरले खररद गरेको रु.५ करोड ९५ लाखसमेत रु.१० 
करोड ४७ लाख बढी लागतमा मल आयात गरेको छ । दवैु कम्पनीले कुल रु.४७ करोड ८५ लाख बढी 
लागतमा मल आयात गरेकोले खररद लागत कम पने गरी खररद योजना र खररद प्रर्क्रयाको अवलम्बन 
गनुिपदिछ । 

13. तनजरक्रय बजेट - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ (१)मा कायािलयले स्वीकृत बजेट 
तनधािररत कायिमा खचि गनुिपने व्यवस्था छ । कृर्ष र्वभाग, पश ुसेवा र्वभाग, प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण 
पररयोजनालगायत २१ कायािलयमा मल खररद, बीमा पूाँजीगत  अनदुान, परामशि र सफ्टवेयर खररदको लातग 
र्वतनयोजजत रु.३ अबि ६३ करोड ३७ लाख कायिक्रम सञ्चालन नगरी तनजरक्रय राखेको छ । बजेट तनजरक्रय 
राख्न ेपदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई बजेटको प्रभावकारी कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

14. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा बीस लाख रुपैयााँभन्दा बढीको 
मालसामान बोलपरको माध्यमबाट तथा तनयम ८४ मा बीस लाख रुपैयााँसम्मको मालसामान तसलबन्दी 
दरभाउपरबाट खररद गनि सर्कने व्यवस्था छ । पश ुसेवा र्वभाग, क्षेरीय कृर्ष अनसुन्धान केन्र तरहरा, 
प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण पररयोजना भक्तपरुलगायतका २० तनकायले ल्यापटप, सोफासेट, कापेट, 
कम््यटुर, र्प्रन्टर, कस्टम हायररङ सेन्टर र पोष्ट हाभेष्ट सेन्टर सञ्चालनका यन्र उपकरणलगायतका 
मालसामान पटक पटक सोझै खररद गरी रु.६ करोड १८ लाख ८९ हजार भकु्तानी गरेको तनयमसम्मत 
देजखएन । तनयमावलीमा भएको व्यवस्था कायािन्वयन नगनेलाई जजम्मेवार बनाइनपुदिछ ।    

15. अनगुमन मूल्याङ्कन - यसवषि मन्रालय, र्वभाग, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, प्रधानमन्री 
कृर्ष आधतुनकीकरण पररयोजनालगायत ७ कायािलयले अनगुमन मूल्याङ्कनमा रु.२ करोड ४६ लाख खचि 
गरेका छन ्। अनगुमन मूल्याङ्कन गदाि स्वीकृत कायिक्रम, लजक्षत सूचक, अनगुमन संख्या र उपलजब्धसमेत 
यर्कन हनेु कायियोजनाअनसुार अनगुमन गरी आन्तररक तनयन्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।     
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16. जजन्सी दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तनमावली, २०६४ को तनयम ४७ मा कायािलय प्रमखुले हस्तान्तरण भई 
प्राि जजन्सी मालसामानको से्रस्ता खडा गरी राख्नपुने व्यवस्था छ । यस्तै तनयम ५२(२) बमोजजम कुनै 
कायािलय खारेज वा गाभ्ने तनणिय भएमा ३५ ठदनतभर खारेज वा गातभएको कायािलयको जजन्सी मालसामानको 
मौज्दात, मूल्य र सामानको जस्थततसमेत खलुाई प्रततवेदनसर्हत मालसामान जजम्मा तलने व्यवस्था 
तमलाउनपुदिछ ।  

रार्िय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले खोरेत खोप, कुल बक्स, भ्याजक्सनेटर  खोप तथा अन्य सामान 
रु.४१ लाख २० हजार, जलवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमािण आयोजनाले डेस्क टप कम््यटुर, तडजजटल तडस््ले 
बोडि, र्प्रन्टर/स्क्यानर/फोटोकपी, य.ुपी.एस रु.३७ लाख १८ हजारका समेत रु.७८ लाख ३८ हजारका 
जजन्सी सामान खचि जनाई अन्य सरकारी तनकायमा पिाएको तथा कृर्ष र्वभागले ३ सवारीसाधन र ४ 
मोटरसाइकल ५ तनकायमा पिाएकोमा उक्त सामान हस्तान्तरण गरी सम्बजन्धत कायािलयले जजन्सी खातामा 
आम्दानी गरेको प्रमाण तलएको छैन ।     

यसैगरी सार्वक कृर्ष तातलम तनदेशनालय, क्षेरीय कृर्ष तनदेशनालय, खाद्य सरुक्षा आयोजना, 
व्यावसार्यक कृर्ष तथा व्यापार आयोजना,  तसाँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, साना तथा मझौला 
कृषक आयस्तर वरृ्र्द् आयोजना लगायतका योजना तथा कायािलयहरु गातभएका वा खारेज भएको कारण ती 
आयोजनामा रहेका जजन्सी मालसामानहरु कृर्ष र्वभागमा हस्तान्तरण गरेकोमा र्वभागले ती सामानहरु 
मौज्दात राखेको छ । सवारीसाधन, डेक्सटप तथा ल्यापटप, फोटोकपी मेतसन, फतनिचर लगायतका प्रयोगमा 
ल्याउन सर्कने मालसामान ममित गरी उपयोगमा ल्याउनपुदिछ ।    

कृर्ष र्वभाग 

17. र्वद्यतु महसलु - कृर्ष उपज भण्डारणका लातग प्रयोग गररने शीतघर तथा दगु्ध जचस्यान केन्र सञ्चालनमा 
लाग्ने र्वद्यतु महसलुमा ५० प्रततशत छुट ठदने नीतत अनरुुप २०७०।७१ देजख २०७३।७४ सम्म ३८ 
जशतभण्डारको बक्यौता र्वद्यतु महसलु रु.६ करोड ६४ लाख मध्ये जररवाना बाहेक रु.५ करोड र्वभागले 
नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणलाई भकु्तानी ठदएको छ । सजचवस्तरको २०७४।७।२८ को तनणियमा कृर्ष 
शीतगहृ र दगु्ध जचस्यान केन्रहरुको हालको अवस्थाको बारेमा अनगुमन गने उल्लेख भएकोमा र्वद्यतु 
महसलु बक्यौता रहनकुा कारण पर्हचान एवं मूल्याङ्कन नगरी भकु्तानी ठदन ुउपयकु्त देजखएन ।   

18. असम्बजन्धत खचि - साविजतनक लेखा सतमततको २०६९।१।८ को तनणियमा तनमािण कायिको तबल अफ 
क्वाजन्टटी (बी.ओ.क्यू.) मा सवारीसाधन तथा मेतसनरी सामान समावेश गरी खररद नगने उल्लेख छ । 
कीततिपरुजस्थत र्वभागको कायािलय, तातलम भवन र कम्पाउण्ड पखािल तनमािण कायिको बी.ओ.क्यू.मा 
सवारीसाधन खररद गने काम समेत समावेश गरी रु.२८ लाख ७० हजार भकु्तानी गरेको छ । भवन 
तनमािण सम्पन्न पिात ् खररद गरेको उक्त सवारीसाधन र्वभागमा र्फताि गरेको छैन । साविजतनक लेखा 
सतमततको तनणिय र्वपरीत बी.ओ.क्यू.मा सवारीसाधन राखी खररद गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई उक्त 
सवारीसाधन र्फताि गनुिपदिछ । 

19. भवन उपयोग - स्वीकृत कायिक्रम तथा बजेटअनसुार तनतमित संरचनाको उपयोग हनुपुदिछ । र्वभागले 
कीततिपरुमा रु.१३ करोड ८० लाख ९३ हजारको लागतमा कायािलय भवन तनमािण गरेको छ । र्वभागको 
कायािलय रहने उदे्दश्यले तनमािण गरेको उक्त भवनमा रार्िय र्कसान आयोग, रार्िय फलफूल र्वकास केन्र, 

रार्िय आल ुतरकारी तथा मसला बाली र्वकास केन्र रहेको देजखयो । लतलतपरुको हररहरभवनमा पयािि 
स्थान हुाँदाहुाँदै छुटै्ट नयााँ भवन तनमािण गरी प्रयोग नगनुि औजचत्यपूणि देजखएन ।   
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20. तलब खचि - तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ अनसुार कायािलयलमा कायिरत कमिचारीहरुको तलबी 
प्रततवेदन पाररत गरेर मार तलब खचि लेख्न सर्कने व्यवस्था छ । र्वभागले यसवषि फाजजलमा रहेका, 
अध्ययन तबदामा रहेका कमिचारी र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमिचारीहरुको तलब, भत्ता, चाडपवि र 
पोशाक भत्तासमेत रु २ करोड ५ लाख खचि लेखेको छ । तलबी वा बेतलबी अध्ययन र्वदामा रहेका 
कमिचारीको अतभलेख नराखेको, फाजजल तथा समायोजनमा परेका कमिचारीको सार्वक कायािलयबाट तलब 
भत्ता भकु्तानी भए नभएको प्रमाण संलग्न नगरी तलब भत्ता खचि लेखेकोले उक्त खचि यर्कन गनि सर्कएन । 
कमिचारी अतभलेख व्यवस्थापनमा ध्यान ठदनपुदिछ ।  

खाद्य प्रर्वतध तथा गणु तनयन्रण र्वभाग 

21. बजार तनरीक्षण - खाद्य ऐन, २०२३ ले उपभोग गने खाद्य पदाथिबाट मानवीय स्वास््यमा प्रततकूल असर पनि 
नठदन गणुस्तर परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । र्वभागले यो वषि ३ हजार ४३६ खाद्य वस्तकुो नमूना 
सङ्कलन र र्वश्लषेण गरेकोमा प्रशोतधत खानेपानीका ४३, दूध तथा दूधबाट बनेका वस्तकुा २८, फ्याट तथा 
तेल ३८ र अन्य उत्पादनका २९ नमूना समेत १७२ नमूना प्रततकूल गणुस्तरको देजखएको छ । प्रततकूल 
गणुस्तर देजखएको सम्बन्धमा र्वभागले १८ जजल्ला प्रशासन कायािलयमा १४९ मदु्दा दायर गरेको छ । 
खाद्य वस्तकुो न्यूनतम गणुस्तर मापदण्ड पूरा नगने उत्पादक तथा तबके्रतामातथ हनेु कारबाही प्रर्क्रयामा 
र्वलम्ब हुाँदा मानव स्वास््यमा प्रततकूल असर पनेतफि  सम्बजन्धत तनकायको ध्यान जानपुदिछ । 

पश ुसेवा र्वभाग 

22. बीमा र्प्रतमयम - बजेट वक्तव्यमा बाली तथा पशपुन्छी बीमा बापत ततरेको र्प्रतमयमको ७५ प्रततशत  
कृषकलाई अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअन्तगित यो वषि रु.८० करोड २१ लाख २० हजार बाली तथा 
पशधुन बीमाकोष व्यवस्थापन सतमततको नाममा तनकासा ठदएको छ । पशधुनतफि  उक्त रकमबाट भकु्तानी 
हनु बााँकी रहेको प्रमाण पेस नगरी गत वषिको बीमा र्प्रतमयम रु.३२ करोड ७६ लाख खचि लेखेको छ । 
बीमा र्प्रतमयम भकु्तानीको लातग माग भएको र्ववरण परीक्षण गदाि केहीमा बीतमत पशपुन्छीको संख्या खलेुको 
देजखएन । बीतमत पशपुन्छीको संख्या यर्कन नगरी र्प्रतमयम भकु्तानी गरेकोले बीमाङ्क रकम र बीमा र्प्रतमयम 
रकम वास्तर्वक भए नभएको, कृषकले क्षततको दाबी रकम सहज रुपमा प्राि गरे नगरेको लगायतका 
र्वषयमा मन्रालयले अनगुमन नगरेकोले बीमा अनदुानको प्रभावकारीता सतुनजित गनि सर्कएन । 
अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाइनपुदिछ । 

23. पशजुन्य उत्पादन - मन्रालयबाट प्राि र्ववरणअनसुार मासतुफि  वार्षिक ४ लाख १७ हजार मेर्िक टन 
उत्पादन गने लक्ष्य रहेकोमा ३ लाख ७२ हजार मेर्िकटन र दूध वार्षिक २५ लाख ९४ हजार मेर्िक टन 
उत्पादन गने लक्ष्य राखेकोमा २२ लाख १२ हजार मेर्िकटन उत्पादन भएको छ । लक्ष्यअनसुार दूध र 
मासकुो उत्पादन हनु सकेको देजखएन । दगु्ध उत्पादनमा वरृ्र्द् भएसाँगै भण्डारण क्षमतामा वरृ्र्द् नभएको र 
दगु्ध पदाथिको खपतमा जोड नठदाँदा र्कसानले उत्पादन गरेको दूध तबक्री नहनेु अवस्था देजखएको छ ।  

केन्रीय ररफरल पश ुजचर्कत्सालय 

24. लक्ष्य प्रगतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २५ मा प्रगतत र्ववरण तयार गरी मूल्याङ्कन 
गनुिपने व्यवस्था छ । जचर्कत्सालयले १७ हजार ३३ पशपुन्छीको उपचार, ७२१ गाई भैंसीमा कृतरम 
गभािधान गरी नश्ल सधुार, ८ हजार २६१ र्वतभन्न रोगका नमूना सङ्कलन, ४७९ एक्सरे सेवा, ७५० पोथी 
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कुकुरको बन्ध्याकरण र २ हजार ८४३ कुकुरलाई रेतबज खोप लगाएको देजखन्छ । पश ुस्वास््य एक्सरे 
सेवातफि  ६३.८६ प्रततशत, पश ुस्वास््य अल्िा साउन्डमा ८७ प्रततशत, तनिःशलु्क रेतबज खोप कायिक्रमतफि  
९४ प्रततशत मार प्रगतत भएकोले वार्षिक कायिक्रमअनसुार प्रगतत हातसल गनि ध्यान ठदनपुदिछ ।  

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण पररयोजना   
कृर्ष क्षेरको उत्पादन र उत्पादनकत्व वरृ्र्द् गने उदे्दश्यले बाली/वस्त ुउत्पादनमा यान्रीकरण, प्रशोधन तथा 

बजारीकरणका लातग आवश्यक पूवािधारको व्यवस्था गने लगायतका कायि गनि यो पररयोजनाको स्थापना भएको हो । 
पररयोजना ७७ जजल्लामा सञ्चातलत छ ।  

25. पररयोजना खचि - पररयोजनाको कुल लागत अनमुान रु.१ खबि ३० अबि ७४ करोड २० लाख रहेकोमा गत 
वषिसम्म रु.५ अबि १० करोड २ लाख र यसवषि रु.१ अबि ८४ करोड ९८ लाख, अन्य मन्रालय र 
तनकायबाट रु.१५ करोड ४९ लाख समेत जम्मा रु.६ अबि ९५ करोड खचि भएको छ । पकेट तथा ब्लक 
र्वकास कायिक्रममा गत वषिसम्म रु.१ अबि ५५ करोड ९७ लाख ८४ हजार खचि भएकोमा यो वषि त्यस 
कायिक्रम स्थानीय तनकाय तथा प्रदेशतफि  हस्तान्तरण भएकोमा ती तनकायबाट भएको खचि र प्रगतत र्ववरण 
प्राि नभएकोले समावेश भएको छैन । ती तनकायबाट खचिको र्ववरण प्राि गरी कुल र्वत्तीय प्रगतत यर्कन 
गनुिपदिछ ।  

26. कायिर्वतध तयारी, संशोधन र सम्झौता - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ११४ मा अथि 
मन्रालयको सहमतत तलई आतथिक कायिर्वतधसम्बन्धी आन्तररक तनदेजशका बनाई लागू गनि सक्ने प्रावधान 
छ । यस पररयोजनाले अथि मन्रालयको स्वीकृतत बेगर सजचवस्तरबाट शीत भण्डार गहृ स्थापना र कायिक्रम 
कायािन्वयन कायिर्वतध, २०७४ स्वीकृत गरेकोमा २०७५।६।११ मा मन्रीस्तरबाट संशोधन भएको छ । 
पररयोजनाले कायिक्रमअन्तगित १० लाभग्राहीसाँग सम्झौता गरी रु.२४ करोड ३० लाख अनदुान ठदएको 
छ । अथि मन्रालयको सहमतत बेगर तनदेजशका कायािन्वयनमा ल्याएको उपयकु्त देजखएन ।  

27. लागत अनमुान - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ र तनयमावलीको तनयम १० मा तनमािण 
कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था छ । पररयोजनाले रु.८४ करोड ५६ लाख लागत अनमुान 
रहेको ८ शीतभण्डार गहृ तनमािणको लातग यो वषि रु.२२ करोड १९ लाख अनदुान उपलब्ध गराएको छ । 
उक्त कायिको लागत अनमुान तयार गदाि सम्बजन्धत जजल्लाको स्वीकृत जजल्ला दररेट तथा नम्सिका आधारमा 
नगरी गत वषि एक परामशिदाताले नवुाकोटको शीतभण्डार गहृ तनमािणका लातग तयार गरेको लागत 
अनमुानलाई आधार तलई धाठदङ, धनषुा, कैलाली, सलािही, कर्पलवस्त,ु सनुसरी, मोरङ र झापामा तनमािण गररने 
शीतभण्डार गहृको लागत अनमुान तयार गरेको छ । यसबाट लागत अनमुान यथाथिपरक हनेु देजखएन । 
तनयमर्वपरीत लागत अनमुान तयार गरी स्वीकृत गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाइनपुदिछ ।      

28. बढी भकु्तानी - उपभोक्ता सतमततसाँग भएको सम्झौताअनसुार रकम भकु्तानी गनुिपदिछ । नवुाकोट जजल्लामा 
शीतभण्डार गहृ तनमािण कायिको लागत अनमुान रु.१८ करोड ७८ लाख रहेकोमा रु.१० करोड ५० लाख 
अनदुान ठदने गरी एक तनजी कम्पनीसाँग अनदुान सम्झौता भएको छ । सम्झौताबमोजजम उपलब्ध गराएको 
पेस्की रु.२ करोड ५६ लाख रतनङ तबलबाट कट्टा नगरी रु.११ करोड ५ लाख ५९ हजार भकु्तानी गरेको 
छ । उक्त कम्पनीसाँग भएको सम्झौताभन्दा बढी भकु्तानी गरेको रु.५५ लाख ५९ हजार असलु गनुिपदिछ ।  

साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ उपतनयम (४) मा उपभोक्ता सतमततलाई 
तनमािण कायिको भकु्तानी ठदाँदा लागत अनमुानमा रहेको मूल्य अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र जनसहभातगताको 
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अंश कट्टा गनुिपने व्यवस्था छ । पररयोजनाले १५ प्रततशत ओभरहेड रु.२ करोड ४४ लाख ६९ हजार 
लागत अनमुानमा समावेश गरी सम्झौताअनसुार ५६ प्रततशत अनदुान ठदएको आधारमा उपभोक्ता सतमततलाई 
रु.१ करोड ३७ लाख ३ हजार बढी    ओभरहेड भकु्तानी गरेकोले बढी ओभरहेड रकम असलु हनुपुदिछ ।   

29. सम्झौता कायािन्वयन - शीतभण्डार गहृ स्थापना कायिक्रम कायािन्वयन कायिर्वतध, २०७५ मा शीतभण्डार 
तनमािणमा ७० प्रततशतसम्म अनदुान ठदन सर्कने व्यवस्था रहेकोमा ३९ प्रततशतदेजख ५९ प्रततशतसम्म अनदुान 
ठदएको छ । पररयोजना व्यवस्थापन इकाईबाट धाठदङ, धनषुालगायत ११ जजल्लामा शीतभण्डार गहृ तनमािण 
गनि रु.२ अबि ३३ करोड ७४ लाखको लागत अनमुान स्वीकृत गरी रु.१ अबि १४ करोड ५६ लाख 
अनदुान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । यो वषिसम्म ७ भण्डार गहृ तनमािणमा रु.२४ करोड २९ 
लाख ३० हजार खचि गरेको छ । कास्की र काभ्रपेलाञ्चोकमा शीतभण्डार गहृ तनमािण गने कायिक्रम 
रहेकोमा सम्झौता हनु सकेको देजखएन । सम्झौता भएका मध्ये मनाङमा एक वषिसम्म तनमािण कायि शरुु 
नभएकोले आयोजनाले सम्झौता रद्द गरेको छ । यो वषि कैलाली, कर्पलवस्त,ु सलािही, सनुसरी, झापा र 
मोरङका शीतभण्डारसाँग सम्झौता भए तापतन कायि शरुु भएको छैन । कैलाली, कर्पलवस्त ु र सलािही 
जजल्लामा शीतभण्डार तनमािण गने लाभग्राहीसाँगको सम्झौता २०७६।७७ मा रद्द गरी रु.६ करोड ३५ लाख 
पेस्की र्फताि गरेको छ । शीतभण्डार गहृको आवश्यकता पर्हचान उपयकु्त देजखएन । 

30. प्रोत्साहन अनदुान - प्रततफलमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रम कायिर्वतध, २०७३ मा  प्रोत्साहन 
अनदुान प्राि गनि उत्पाठदत बाली सम्बजन्धत जजल्लाको औसत उत्पादकत्व र अजघल्लो आतथिक वषिको औसत 
उत्पादकत्व भन्दा १० प्रततशत बढी हनुपुने उल्लेख छ । प्रोत्साहन अनदुान र्वतरण गनि तोर्कएको लक्ष्य 
प्राि भए नभएको मापन गनि प्रत्येक जोनमा कम्तीमा ४५ नमूना छनोट गरी क्रप कर्टङ गनुिपने उल्लेख 
छ । तरकारी जोन कायािलय, जचतवन र धान जोन कायािलय, झापाले जोन सञ्चालक सतमततलाई प्रततफलमा 
आधाररत अनदुानमा रु.५० लाख भकु्तानी गरेको छ । नमूना छनोट भएका ४५ क्रप कर्टङबाट प्राि 
नततजा र्वश्लषेणात्मक नगरी गत वषिभन्दा १० प्रततशतले उत्पादकत्व बढी भएको व्यहोरा उल्लेख गरी 
अनदुान ठदएको देजखयो ।कायिर्वतधको पालना गरी अनदुान ठदनपुदिछ ।  

जलवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमािण आयोजना 
31. प्रगतत र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २५(१) मा प्रत्येक कायािलयले चौमातसक 

तथा वार्षिक प्रगतत र्ववरण तयार गनुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाले प्रगतत र्ववरण तयार नगरेकोले 
आयोजनाबाट सम्पाठदत र्क्रयाकलापको भौततक तथा र्वत्तीय जस्थतत यर्कन हनु सकेन । तनयमानसुार प्रगतत 
प्रततवेदन तयार गनुिपदिछ । 

32. सफ्टवेयरको प्रभावकाररता - कृर्ष व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पोटिल तनमािण गनि एक परामशिदातासाँग भएको 
रु.५ करोड १४ लाख ७२ हजारको सम्झौतामा त्यस्तै पोटिलको प्रयोग गने बाह्य एज्लकेशनहरुसाँग तलंक 
अप गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । परामशिदातालाई पूरै रकम भकु्तानी ठदएको छ । त्यस्ता तनकायहरुबाट 
ए्लीकेशन प्रोग्रातमङ्ग इन्टरफेस, एर्पआई फरम्याटमा कम्पतलट वेदर इन्फरमेसन, सटिकोडको प्राति 
नगरेकोले पोटिलमा एसएमएस गेटवे सञ्चालन नभएको र अन्य प्रार्वतधक कारणले कायि सम्पन्न हनु सकेको 
छैन । आयोजनाको अवतध समाि भएको र भकु्तानीसमेत भई सकेकोले सफ्टवेयरको उपयोतगता तथा 
प्रभावकाररता अध्ययन गरी यसको तनरन्तरताको लातग तालकु तनकायले आवश्यक व्यवस्था गनुिपने 
देजखएको छ ।  
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नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना 
33. लक्ष्य प्रगतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २५ मा प्रगतत र्ववरण तयार गनुिपने 

व्यवस्था छ । आयोजनाले समग्रमा ५३.८२ प्रततशत भौततक प्रगतत गरेको र स्वीकृत ३८ र्क्रयाकलाप 
मध्ये क्वारेन्टाइन कायािलय भवन तनमािण, जैर्वक प्रयोगशाला उपकरण खररद, प्रजननका लातग उन्नत बोका 
बाख्रा खररद गने लगायतका र्क्रयाकलापमा शून्य प्रगतत तथा अन्य २ र्क्रयाकलापमा ४० प्रततशत भन्दा 
कम प्रगतत गरेको अवस्था छ । लक्ष्यअनसुार कायिक्रम सञ्चालन गनि नसक्ने आयोजना प्रमखुलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिछ ।    

34. भेररएसन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ मा प्रार्वतधक परुयाइाँसर्हत भेररएसन 
आदेश जारी गनि सक्ने व्यवस्था छ । सार्वकको व्यावसार्यक कृर्ष तथा व्यापार आयोजनाअन्तगितको 
झापाजस्थत कृर्ष तथा थोक बजार भवन तनमािण कायिको भेररएसन आदेश जारी गरी फलामे डण्डीको कायिमा 
१ लाख ४ हजार ७७६ के.जी. बाट १ लाख ८४ हजार ९७२ के.जी. वरृ्र्द् गरेकोमा २ लाख ४० हजार 
१९५ के.जी. को भकु्तानी ठदएको छ । भेररएसन पिात ्कायम भएको पररमाणभन्दा ५५ हजार २२३ 
के.जी. बढाई रु.५० लाख २३ हजार थप भकु्तानी गरेको देजखयो । फलामे डण्डी बढ्न ुपनािको प्रार्वतधक 
परुयाइाँ पेस गरी खचि यर्कन गनुिपदिछ । 

रानी जमरा कुलररया तसाँचाइ आयोजना, कृर्ष कायिक्रम कायािन्वयन इकाई 

35. कृर्ष औजार अनदुान - आयोजनाको वार्षिक कायिक्रममा र्कसानको मागअनसुार कृर्ष औजार खररद अनदुान 
र्वतरण गनुिपने उल्लेख छ । यो वषि अनदुानको लातग रु.३ करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा रु.२ करोड 
९८ लाख १० हजार खचि भएको छ । पावर र्टलर, पोयाटो तडगरलगायत १२ प्रकारका ५४० औजार 
उपकरणको रु.५ करोड ९८ लाख ३३ हजारको लागत अनमुान स्वीकृत भएको मध्ये न्यूनतम दररेटको 
५० प्रततशतले हनेु रकम सम्बजन्धत तबके्रतालाई भकु्तानी गरेको छ । अनदुान ठदएका कृर्ष औजारहरुको 
अतभलेख व्यवजस्थत नराखेकोले समजुचत उपयोग सम्बन्धमा यर्कन गने आधार भएन । आयोजनाले अतभलेख 
व्यवस्थापनसर्हत अनदुान उपयोग सम्बन्धमा अनगुमन गनुिपदछ । 

36. केरा पकाउने चेम्बर तनमािण - आयोजनाले कैलालीको टीकापरुमा केरा पकाउने चेम्बर तनमािणको लातग 
अनदुान ठदएको छ । स्वीकृत लागत अनमुानअनसुार रु ७६ लाख ५६ हजारको कायि गनुिपनेमा रु.६२ 
लाख ५० हजारको कायि गरी रु.१४ लाख ६ हजारको काम गरेको देजखएन । चेम्बरको तनमािण कायि 
सम्पन्न नभएकोले खररद भएको उपकरण प्रयोगमा आएको छैन । कायिसम्पन्न प्रततवेदन अनसुार रु.४९ 
लाख ४० हजारको १० थान ब्ल ुस्टार स्टेनलेस स्टील इभापोरेटर जडान गरेको उल्लेख भएकोमा ७ थान 
मार जडान भएको देजखएको छ । कायि सम्पन्न नगरी भकु्तानी ठदनेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।     

व्यावसार्यक कृर्ष तथा व्यापार आयोजना 
37. भवन तनमािण - चोभारमा फलफूल तथा परुप थोक बजार भवन तनमािण गनि रु.६० करोड ६० लाखको 

लागत अनमुान तयार गरी रु.३५ करोड ८८ लाखमा एक तनमािण व्यवसायीसाँग २०७४ असोजतभर तनमािण 
कायि सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएकोमा २०७६।९।३० सम्म म्याद थप गरेको र हालसम्म रु.१९ 
करोड ९० लाख भकु्तानी गरेको छ । भवन तनमािण कायि ५५.४६ प्रततशत मार सम्पन्न भएको छ । 
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समयमा तनमािण कायि नगने तनमािण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजजम कारबाही गरी तनमािण कायि सम्पन्न 
गराउनपुदिछ । 

38. सम्पन्न भवनको उपयोग - तनमािण सम्पन्न भएका भौततक संरचनाको उपयोग हनुपुदिछ । कािमाडौँको 
कीततिपरुमा एक फुतमगेसन च्याम्बर र पोष्ट क्वारेन्टाइन भवन तनमािण कायि रु.११ करोड ९२ लाखमा 
सम्पन्न गरी गत आतथिक वषिमा हस्तान्तरण भएकोमा उक्त भवन हालसम्म सञ्चालनमा आएको देजखएन । 
तनतमित भवनको उजचत उपयोग गनुिपदिछ ।  

र्कसानका लातग उन्नत बीउ तबजन कायिक्रम, रुपन्देही 
39. प्रगतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २५ मा प्रगतत र्ववरण तयार गरी मूल्याङ्कन गनुिपने 

व्यवस्था छ । आयोजनाले योजना अवतधभरमा धानको बीउ ६ हजार ७५६ मेर्िकटन उत्पादन गने, 
सहकारीमा कृषकको आवर्द्ता ४५ हजार परु ् याउने, संस्थामा ऋण तलनेको संख्या ३२ हजार परु ् याउने लक्ष्य 
राखेकोमा धानको बीउ ३ हजार ७५० मेर्िकटन सहकारीमा आबर्द् कृषक संख्या ४० हजार र ऋण तलने 
कृषक संख्या २३ हजार रहेकोले लक्ष्यअनसुार प्रगतत भएको देजखएन । कायिक्रमको लक्ष्यअनसुार प्रगतत 
नहनुकुा कारण स्पष्ट गरी लक्ष्यअनरुुप प्रगतत हातसल गनि पहल गनुिपदिछ । 

40. सोझै भकु्तानीको लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध ऐन, २०५५ को दफा १६ मा प्रत्येक कायािलयले सबै 
कारोबारको लेखा तथा आतथिक र्ववरण पेस गरी महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट अजन्तम लेखापरीक्षण 
गराउनपुने व्यवस्था छ । आयोजनाबाट प्राि आतथिक र्ववरणमा सोझै भकु्तानीतफि  एक संस्थालाई रु.२ 
करोड ५५ लाख र ३ गैरसरकारी संस्थालाई यो वषि रु.१२ करोड ३ लाखसमेत हालसम्म रु.४४ करोड 
२९ लाख उपलब्ध गराएकोमा उक्त खचिको से्रस्ता लेखापरीक्षणको लातग पेस गरेको छैन । लेखापरीक्षण 
नगराउने जजम्मेवार पदातधकारीलाई प्रचतलत काननुबमोजजम कारबाही हनुपुदिछ ।   

41. ब्याज - कृषकलाई ५ प्रततशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीततअनसुार साना 
र्कसान र्वकास बैङ्क तलतमटेडसाँग रु.८० करोडको सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैङ्कबाट १.५ प्रततशत 
ब्याज नेपाल सरकारले तलने, बैङ्कले सोही रकममा ३.५ प्रततशत ब्याजदरमा सहकारी संस्थालाई ऋण 
उपलब्ध गराउने र सहकारी संस्थाले ९ प्रततशत ब्याजमा कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 
यो वषिसम्म रुपन्देही, बांके र सखेुतका ३  र्वत्तीय संस्थाले ७७ साना र्कसान कृर्ष सहकारी संस्थालाई 
रु.६९ करोड ६८ लाख ८१ हजार ऋण प्रवाह गरेको देजखन्छ । नीततमा कृषकलाई ५ प्रततशत 
ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख भएतापतन कृषकले ९ प्रततशतसम्म ब्याज ततनुिपने अवस्था 
देजखएको छ ।  

रार्िय फलफूल र्वकास केन्र 

42. कायिक्रमको ठदगोपना - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ मा प्रततफलसमेतको र्वचार गरी आयोजना 
स्वीकृत गनुिपने व्यवस्था छ । यो वषि रुकुम पजिमका ५, सोलखुमु्ब,ु रामेछापका ४/४, अघािखााँचीका ३, 
भोजपरु, कर्पलवस्तकुा २/२, मकवानपरु, ओखलढुङ्गा र कैलालीका १/१ गरी ९ जजल्लाका २३ संस्था 
माफि त र्कवी, कागती र सनु्तलाका तबरुवा रोपण गरी रु.८ करोड ७२ लाख ४३ हजार खचि लेखेको छ । 
रोपण गररएका फलफूल तबरुवाको संरक्षण सम्बन्धमा उजचत व्यवस्था गरेको छैन । तबरुवा रोपण गरी 
अनदुान प्राि गने संस्थालाई  संरक्षण सम्बन्धमा समेत जवाफदेही बनाउने काननुी व्यवस्था गनुिपदिछ ।  
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43. लागत अनमुान - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ र तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा 
खररद गररने सामानको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था छ । केन्रले र्कवी, कागती, अनार, आाँप र 
सनु्तला जातका तबरुवाहरु रोपण तथा व्यवस्थापनका लातग रु.११ करोड ८२ लाख ९४ हजारको लागत 
अनमुान तयार गरी २३ फमिसाँग प्रस्ताव माग गरेको छ । कुल लागत अनमुानमध्ये रु.८ करोड ९८ लाख 
८० हजार केन्रले व्यहोने गरी सम्झौता भएकोमा रु.१२ करोड ९७ लाख ५७ हजारको कायि सम्पन्न 
भएको प्रततवेदन प्राि गरी रु.८ करोड ७२ लाख ४३ हजार र्वतभन्न फमिलाई भकु्तानी गरेको छ । 
तनयमावलीको व्यवस्थाअनसुार लागत अनमुान तयार नगरेकोले लागत अनमुानको स्पष्ट आधार तय गरी 
सोको आधारमा हनु सक्ने लागत र भकु्तानी रकम यर्कन हनुपुदिछ ।  

44. बढी भकु्तानी - रामेछापमा १६.५ हेक्टर जतमनमा ६ हजार ५०० र्कवीको तबरुवा रोपण गनि रु.६८ लाख 
८० हजारको लागत अनमुान स्वीकृत गरी केन्रले रु.५२ लाख व्यहोने गरी एक सहकारी संस्थासाँग 
सम्झौता भएकोमा ५ हजार तबरुवा मार रोपण गरी रु.४९ लाख ९५ हजार भकु्तानी गरेको छ । 
सम्झौताअनसुार ५ हजार तबरुवा रोपण गदाि रु.४० लाख भकु्तानी ठदनपुनेमा रु.९ लाख ९५ हजार बढी 
ठदएको छ । यस्तै भोजपरुमा ८ हजार कागतीको तबरुवा रोपणको लातग रु.२६ लाख ४० हजारको लागत 
अनमुान तयार गरी केन्रले रु.२० लाख व्यहोने गरी एक तनजी कम्पनीसाँग सम्झौता गरेकोमा ४ हजार 
५०० मारै तबरुवा रोपण गरेको पाइयो । सोअनसुार रु.११ लाख २५ हजार भकु्तानी ठदनपुनेमा रु.१२ 
लाख ९८ हजार ठदएकोले रु.१ लाख ७४ हजार बढी ठदएको छ । बढी भकु्तानी भएको कुल रु.११ लाख 
६९ हजार असलु गनुिपदिछ ।   

्लान्ट क्वारेजन्टन एवं र्वषादी व्यवस्थापन केन्र 

45. र्वषादी आयातको अवस्था - बाली शरहुरुबाट हनेु नोक्सानीबाट जोगाउन नेपालमा कीटनाशक, 
सलुसलेुनाशक, ढुसीनासक, ब्याक्टेररयानाशक लगायत १० प्रकारका र्वषादीका ३ हजार ३५ व्यापाररक र 
१६९ सामान्य नाम दताि भएका छन ्। ्लान्ट क्वारेन्टीन एवं र्वषादी व्यवस्थापन केन्र, लतलतपरुबाट प्राि 
र्ववरण अनसुार र्वगत ५ वषिको र्वषादी आयातको जस्थतत देहायअनसुार छ: 

(रकम रु. हजारमा) 

आ.व. 
आयाततत र्वषादीको 
पररमाण (के.जी.) 

रकम 
२०७०।७१ को 

तलुनामा वरृ्र्द् पररमाण 
(के.जी.) 

वरृ्र्द् प्रततशत 

२०७०।७१ 1629599 551992 -  
२०७१।७२ 1738370 64618७ 108771 6.68 
२०७२।७३ 1640317 694804 10718 0.66 
२०७३।७४ 1857964 74778६ 228365 14.01 
२०७४।७५ 2271734 83578१ 642135 39.40 

मातथको तातलकाअनसुार २०७०।७१ मा रु.५५ करोड १९ लाख ९२ हजारको १६ लाख 
३० हजार के.वी. र्वषादी आयात भएकोमा २०७४।७५ सम्ममा सोको मारा ३९.४० प्रततशतले वरृ्र्द् 
भई रु.८३ करोड ५७ लाख ८० हजार मूल्यको २२ लाख ७२ हजार के.जी. र्वषादी आयात भएको 
देजखन्छ । यसअनसुार र्वषादी प्रयोगको मारा बढ्दो क्रममा रहेकोले मातनस, जीवजन्त ु र तबरुवाको 
स्वास््य तथा वातावरणमा प्रततकूल प्रभाव पने देजखएको छ । बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा प्रत्येक 
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प्रदेशमा एक जैर्वक र्वषादी प्रयोगशाला स्थापना गनि अनदुान ठदने उल्लेख भएकोमा कायािन्वयन गरेको 
पाइएन । आयात हनेु र्वषादीको गणुस्तर परीक्षण गने नगरेको, म्याद नाघेका तथा टुटेफुटेका र्वषादी 
सरुजक्षत भण्डारण र र्वसजिन गहृको अभाव रहेकोले जनस्वास््य र वातावरणमा प्रततकूल असर पने देजखन्छ । 
र्वषादीको आयात, उपयोग र भण्डारणको उजचत व्यवस्थापन हनुपुदिछ ।  

46. र्वषादी अवशेषको परीक्षण -  नेपालमा १ हजार ७६७ कृर्ष उपज बजार सञ्चालनमा रहेका छन ्। 
केन्रीय कृर्ष प्रयोगशालाअन्तगितका ७ स्थानका थोक बजारमा र्वषादी अवशेष रतु र्वश्लषेण प्रयोगशाला 
इकाईबाट तरकारी तथा फलफूलमा रहेको र्वषादी अवशेषको परीक्षण हनेु गरेको छ । प्रयोगशालामा 
रहेको स्पेक्टोफोटोतमटर मेतसनबाट काबािमेट र अगािनोफस्फेट समूहको मार स्क्रीतनङ टेष्ट गरी उपभोग 
योग्य र अयोग्य तनकाल्ने गरेकोले उक्त नततजा वैज्ञातनक एंव पूणि रहेको छैन । प्रयोगशालाबाट 
तरकारीमा बढी मारामा प्रयोग हनेु तसन्थेर्टक पायरेथ्रोइड्स, ढुसीनाशकलगायतका नयााँ र्वषादीको परीक्षण 
हनेु अवस्था देजखएन । तसन्थेर्टक पायरेथ्रोइड्सअन्तगितका अल्फा साइपरमेतथ्रन, तबटासाइफ्लतुथ्रन, 
साइफ्लतुथ्रनलगायत १२ र्कतसमका र्वषादीको अवशेष परीक्षण गरेको पाइएन । फलफूल तथा 
तरकारीको सबै थोक बजारमा र्वषादीको परीक्षणका लातग प्रयोगशाला स्थापना गनुिपदिछ । 

47. परीक्षण अवतधमै तबक्री - गत वषि  र्वषादी अवशेष रतु र्वश्लषेण प्रयोगशालाबाट ४ हजार ७८२ नमूना 
परीक्षण गरेकोमा १०३ पहेंलो (क्वारेन्टाइनमा राख्नपुने) र ३३ रातो (उपभोग अयोग्य ) देजखएको छ । 
यसैगरी यो वषि ८ हजार ४९ नमूना परीक्षण गरेकोमा ४१ पहेँलो र ११ रातो देजखएको छ । 
प्रयोगशालाहरुले जथाभावी नमूना छनौट (रेन्डम सेम्पतलङ) गरी र्वषादी अवशेषको परीक्षण गदाि र्वषादी 
प्रयोग पिात ् तोर्कएको मापदण्डअनसुरको अवतध व्यतीत नहुाँदै गत वषि १०३ र यो वषि ४१ नमूना 
तबक्री गरेको फेला परेको छ । तनजित अवतध व्यतीत नहुाँदै तबक्री र्वतरण गने कृषक तथा 
तबके्रताहरुलाई प्रचतलत काननुबमोजजम कारबाही हनुपुदिछ ।   

संगठित संस्था 

नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् 

48. स्रोत उपयोग - पररषद्को र्वगत ५ वषिको कुल खचि रु.११ अबि ३९ करोड ६६ लाखमध्ये तलब, 
भत्तालगायत अन्य उपभोग खचिमा कररब ७० प्रततशत र पूाँजीगत  तथा अनसुन्धान कायिक्रममा ३० 
प्रततशत खचि गरेको छ । पररषद्को स्वातमत्वमा रहेको जग्गामध्ये कररब ९५० हेक्टर (५७ प्रततशत) 
जग्गा मार अनसुन्धानमा प्रयोग भएको देजखयो । पररषद्को स्थापना पिात ्धानका ४८, मकैका २५, 
गहुाँका २५ र दलहन लगायत अन्य बालीका ११६ समेत २१४ जातको र्वकास एवं उन्मोचन गरेकोमा 
मकै, कोदो, फापरको उत्पादन दर पररषद्को तसफाररस मापदण्डभन्दा कम देजखएको, पररषद्लाई उपलब्ध 
जग्गा अनसुन्धानमा उपयोग नभएको, प्रार्वतधक कमिचारी पदपूतति हनुनसकेको, अनसुन्धानभन्दा प्रशासतनक 
खचि बढी भएको, ननअपरेर्टभ आय मौज्दात रु.१ अबि ५२ करोड उत्पादनशील क्षेरमा प्रयोग 
हनुनसकेको आठद कारणबाट कृर्ष अनसुन्धान पररषद्को प्रभावकाररता न्यून देजखएको छ । 

49. बीउ उत्पादन र अनसुन्धान खचि - पररषद्ले २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्म बीउ उत्पादन र 
अनसुन्धानमा भएको खचि अनपुात तनम्नानसुार छ: 

 



कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

  महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

 
 

201 

आतथिक वषि बीउ उत्पादन ( मेर्िक टन) अनसुन्धान खचि (रु. लाखमा) 
उत्पादन खचि अनपुात (प्रतत 

मेर्िक टन) 
2072।73 970.67 21459 22.10 
2073।74 1011.85 24053 23.77 
2074।75 906.93 26904 29.66 
2075।76 951 23119 24.31 

प्रत्येक वषि बीउ उत्पादन र अनसुन्धान खचिको अनपुात वरृ्र्द् हुाँदै गएको, सोही अनपुातमा बीउ 
उत्पादन वरृ्र्द् नभएको र अनसुन्धान गरी तसफाररस गररएको प्रजनन बीउ र मूल बीउको उत्पादन क्षमता 
क्रमशिः घट्दै गएको छ ।   

50. बीउ माग, आपूतति र प्रततस्थापन दर - बीउ तबजन ऐन, २०४५ अनसुार सूचीकृत जातका बीउ तबजनमार 
कारोबार गनि पाउने व्यवस्था छ । रार्िय बीउ तबजन सतमततिारा उन्मोचन र्वतधबाट २७३ जात र दताि 
र्वतधबाट ३९८ जातसमेत ६७१ जात सूचीकृत गरेको छ । र्वगत ३ वषिमा ५ लाख ७० हजार 
मेर्िकटन बीउ आवश्यक भएकोमा ७७ हजार मेर्िकटन (कुल मागको १३.६० प्रततशत) मार 
औपचाररक माध्यमबाट आपूतति भएको छ भने ८६.४ प्रततशत बीउ अनौपचाररक माध्यमबाट पूतति भएकोले 
सूचीकृत जातका बीउतबजन आपूतति भएको सतुनजित हनेु आधार भएन ।    

51. कृर्ष प्रर्वतध - नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् ऐन, २०४८ मा कृर्ष उत्पादन वा गणुस्तर बढाउनका लातग 
आवश्यक प्रर्वतध, ज्ञान तथा सीपहरुको खोजपूणि अध्ययन अनसुन्धान गने उल्लेख छ । कृर्ष 
इजन्जतनयररङ महाशाखाबाट प्राि र्ववरणअनसुार महाशाखाले र्वकास गरेका यन्र उपकरणको प्रयोग 
तनम्नानसुार देजखन्छ: 

यन्र उपकरणको नाम संख्या यन्र उपकरणको नाम संख्या 
धान गहुाँ चटु्न ेमेतसन 150 कोदो चटु्ने मेतसन 1300 
मकै छोडाउन ेमेतसन 4000 मकै रो्ने मेतसन 300 
अदवुा धनु ेमेतसन 25 तरकारी गोड्ने मेतसन 300 
बीउ सफा गने मेतसन 150 धान गोड्ने मेतसन 450 
कफी पल्पर 400 सधुाररएको चलु्हो 100 
्लार्ष्टकपोखरी 4500 ब्लक बनाउने मेतसन 800 
सोलार टनेल 40 भसेु चलु्हो 3500 
्लार्ष्टक घर 250   

तातलकाबमोजजम कृर्ष पेसामा आबर्द् जनसंख्याअनसुार यन्र उपकरणको प्रयोग न्यून रहेको 
देजखन्छ । भौगोतलक धरातलअनसुार खनजोत गने, बाली रो्ने तथा स्याहाने कृषकमैरी उपकरणको 
र्वकास हनुसकेको देजखएन । पररषद्ले आवश्यकतानसुार कृषकमैरी उपकरण र प्रर्वतधको र्वस्तार र 
प्रयोगमा जोड ठदनपुदिछ ।  

52. पररजस्थततकीय पररवतिनमा अनसुन्धान - कृर्ष अनसुन्धान पररषद् (कायि सञ्चालन) र्वतनयम, २०४९ ले 
हावापानी अनकूुल कृर्ष प्रर्वतध र्वकासको लातग उपयकु्त अनसुन्धानमा जोड ठदनपुने व्यवस्था गरेको छ । 
पररजस्थततकीय पररवतिनबाट कृर्ष क्षेरमा पने प्रभाव कम गनि नवीनतम अनसुन्धानको आवश्यकता पदिछ । 
पररषद्ले अनसुन्धानको लातग जमु्लामा उच्च पवितीय कृर्ष अनसुन्धान प्रतत्ान स्थापना गरे तापतन क्षेर 
सहुाउाँदो उल्लेखनीय अनसुन्धान कायि नभएको, उच्च पहाडतफि  बढ्दो तापक्रमले खेती योग्य जग्गाको 
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क्षेरफल बर्ढरहेको, ग्रामीण क्षेरको जनशजक्त देश बार्हर रहेको, मौसमको तातलकामा फेरबदल हनेु 
गरेकोमा सोको सम्बोधन हनेु गरी अनसुन्धान भएको पाइएन । र्वकतसत पररवेशसाँगै शून्य खनजोत 
प्रर्वतध, यवुा आकषिक बाली र्वकास र नवीन प्रर्वतध अनसुन्धानबाट कृर्ष उत्पादन वरृ्र्द् गनुिपदिछ भनी गत 
प्रततवेदनमा उल्लेख गरेकोमा जस्थतत यथावत ्छ । 

53. जनशजक्त व्यवस्थापन - नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् ऐन, २०४८ ले पररषद्का कायिकारी तनदेशकको 
कायिकाल ४ वषिको हनेु व्यवस्था गरेको र पररषद् स्थापना भएको २८ वषिमा ३१ कायिकारी तनदेशकले 
नेततृ्व गरेको देजखयो । पररषदमा वैज्ञातनक, प्रार्वतधक र प्रशासतनकसमेत १ हजार ८२३ दरबन्दीमध्ये १ 
हजार २४१ पदपूतति भएकोमा अनसुन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रार्वतधक कमिचारीको दरबन्दीको ६४ प्रततशत 
मार पदपूतति भएको छ । र्वदेशमा अध्ययन गनि गएका कमिचारीमध्ये १६ कमिचारी सेवामा फकेका 
छैनन ् । पटक पटक संस्थाको नेततृ्व पररवतिन गने र वैज्ञातनकहरु अध्ययन तबदाबाट कायािलयमा 
नफकि ने र प्रार्वतधक जनशजक्त पूतति नहनेु प्रवजृत्तको अन्त्य गनुिपदिछ । 

54. अध्ययन  तबदा - पररषदको कमिचारी प्रशासन र्वतनयमावली, २०४९ को र्वतनयम ३७, ३८ र ३९ मा 
अध्ययनमा जाने कमिचारीले अध्ययनपतछ कायािलयमा अतनवायि सेवा गनुिपने र नगरेमा अध्ययन अवतधभर 
भकु्तानी भएको तलबलगायतका सबै रकम असलु गनुिपने व्यवस्था छ । पररषद्ले तलब तथा अन्य 
सरु्वधासर्हत अध्ययन तबदा ठदएका ४६ वैज्ञातनक तथा पीएचडी अध्ययनरत कमिचारीमध्ये २ जनाको समय 
समाि भइसक्दा पतन कायािलयमा हाजजर नभएकाले ती २ कमिचारीलाई उपलब्ध गराएको रु.११ लाख 
तथा अन्य सरु्वधा यर्कन गरी असलु गनुिपदिछ ।  

55. उत्पादन मौज्दात - पररषद्को वासलातअनसुार यो वषि अनसुन्धानबाट उत्पादन भएका र्वतभन्न बालीको 
बीउ तथा खाद्यान्न पररषद्का ३४ फामिमा रु.३ करोड ४१ लाख २० हजार मूल्यको मौज्दात रहेको छ । 
उत्पाठदत बीउको मौज्दात समयमा प्रयोग नहुाँदा उमारशजक्त नष्ट हनेु, गणुस्तरमा ह्रास आउने हनुाले 
सरोकारवाला तनकाय एवं कृषकसाँग समन्वय गरी उपयोग गनुिपदिछ ।  

56. मदु्दती खाता - पररषद् ऐन, २०४८ को दफा ११ अनसुार पररषद्ले आफ्नो स्रोतबाट प्राि आम्दानी 
समेतलाई बजेट तथा कायिक्रममा समावेश गरी कायािन्वयन गनुिपनेमा बजेटमा समावेश नगरी मदु्दती 
खातामा जम्मा गरेको छ । नन अपरेर्टभ खातामा रु.१ अबि ५२ करोड २ लाख मौज्दात रहेको छ । 
पररषदको कायिसञ्चालन खचि, पूाँजीगत  खचि र अनसुन्धान तथा र्वकास खचि नेपाल सरकारबाट हुाँदै 
आएकोले उक्त खातामा रहेको मौज्दात सजञ्चतकोषमा दाजखला गनुिपदिछ । 

दगु्ध र्वकास संस्थान - २०७५।७६ 

ग्रामीण क्षेरका कृषकहरुबाट उत्पाठदत दूधको सरुजक्षत बजारका साथै सहरी क्षेरका उपभोक्ताहरुलाई 
गणुस्तरयकु्त दूध तथा दगु्ध पदाथिहरुको आपूतति गने उदे्दश्यले तत्कालीन दगु्ध र्वकास बोडिलाई संस्थान ऐन, 

२०२१ को व्यवस्थाअनसुार २०२६ मा दगु्ध र्वकास संस्थानको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको पूणि 
स्वातमत्व रहेको यस संस्थानको केन्रीय र शाखा कायािलयमा प्रार्वतधक ५९९ सर्हत १ हजार ८५ कमिचारी 
कायिरत छन।्  

57. सञ्चालन नततजा - संस्थानको गत वषिको तबक्री रु. ३ अबि ९८ करोड ३९ लाख रहेकोमा यस वषि रु.४ 
अबि ७ करोड ४८ लाख रहेको छ। गत वषि नाफा रु. ८ करोड ५७ लाख देजखन गएको छ। यस वषि 
नोक्सानी रु. ४ करोड ६२ लाख १० हजार रहेको छ।  
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58. सञ्चालनमा नरहेका बैङ्कखाता - संस्थानको सञ्चालनमा नरहेका २५ बैङ्क खातामा रु. ३८ लाख ९ हजार 
रहेको र उक्त खाताहरु र्वगत धेरै वषिदेजख सञ्चालनमा आएको देजखएन। उक्त बैङ्क खाताहरु बन्द गरी 
अन्य खातामा िान्सफर गनुिपदिछ ।  

59. लक्ष्य र प्रगतत - संस्थानले यस वषि रु. ६ करोड १७ लाख तलटर दूध उत्पादन गरी लक्षको तलुनामा 
७७.७ प्रततशत, ८६९ मेर्िकटन नौनी उत्पादन गरी १०५.७१ प्रततशत, ४११ मेर्िकटन घ्यू उत्पादन 
गरी ७५.२७ प्रततशत, २५२ मेर्िकटन जचज उत्पादन गरी ९३.३३ प्रततशत र ८४० मेर्िकटन धलुो 
दूध (जस्कम्ड दूध) उत्पादन गरी १२७.२७ प्रततशत प्रगतत गरेको छ। त्यसैगरी संस्थानले यो वषि ४ 
करोड ८३ लाख तलटर दूध, २७८ मेर्िकटन नौनी, ४११ मेर्िकटन घ्यू र २५२ मेर्िकटन मक्खन 
तबक्री गरेको छ। लक्ष्य अनसुार उत्पादन बढाई आय वरृ्र्द् गनुिपदिछ।  

60. उठ्न बााँकी रकम - दगु्ध जचस्यान सेवा केन्रहरुले संस्थानको घ्यू तथा दाना उधारोमा तबक्री गने गरेको 
छ। उधारो तबक्रीको र्हसाब तमलान समयमा हनेु नगरेका कारण आतथिक वषिको अन्त्यमा जचस्यान 
केन्रबाट उठ्न बााँकी रु. १ करोड ४० लाख ६८ हजार रहेको छ। वक्यौता रकम समयमा नै असलु 
गनुिपदिछ।  

61. तबक्री - पयािि धरौटी वा बैंङ्क जमानत तलएर मार उधारो तबक्री गनुिपने संस्थानको नीतत रहेको छ। 
आयोजनाबाट तनयतमत रुपमा दूध तथा दगु्ध पदाथि खररद गने खररदकतािहरुले बैङ्क जमानत राखी 
उधारोमा खररद गने गरेको देजखन्छ। जमानत रकम भन्दा बढी उधारोमा तबक्री गनि नहनेुमा रु. २४ 
लाख ५१ हजार बढी तबक्री गरेको पाइयो। पाउनपुने रकम आतथिक वषिको अन्त्यमा मार बैङ्क जमानतको 
सीमातभर रहने गरी प्राि हनेु गरेको देजखन्छ। बैङ्क जमानतभन्दा बढी रकमको दगु्ध पदाथि उधारोमा ठदने 
कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ। 

62. पोतलतथन र्फल्म खररद - संस्थाले यस आतथिक वषिमा फोर्टिफाइड दगु्ध उत्पादन गनि आवश्यक पने 
पोतलतथन र्फल्म रु. ८ लाख ४५ हजारमा खररद गरेकोमा उक्त प्रकारको दगु्ध पदाथि उत्पादन नगरेको 
हुाँदा उक्त सामग्री मौज्दात रहेको छ। प्रयोग नहनेु सामग्री खररद गरेको सम्बन्धमा छानतबन गरी उक्त 
सामग्रीको उजचत उपयोग गने व्यवस्था तमलाउन ुपदिछ ।  

63. दूध तबक्रीको र्हसाब - संस्थानले एक दगु्ध उत्पादक संस्थासाँग गरेको सम्झौता अनसुार दूधबाट तनस्कने 
मक्खन तथा घतृांश ८० प्रततशतका दरले मक्खन १ लाख ३० हजार र घतृांश ९६ हजार र्कलोग्राम 
यस संस्थानलाई वझुाउन ुपनेमा ७३.७६ प्रततशतका दरले मक्खन १ लाख २४ हजार र घतृांश ९१ 
हजार र्कलोग्राम मार बझुाएको पाइयो । नपगु मक्खन ६ हजार र घतृांश ५ हजार र्कलोग्राम उक्त 
संस्थाबाट असलु गनुिपदिछ। 

रार्िय बीउ तबजन कम्पनी तलतमटेड - २०७५।७६ 

खाद्यन् न बाली उत्पादनको लातग आवश्यक पने मल, गणुस्तरीय बीउ, रसायन र उपकरणको आयात गरी 
देशभरी तबक्री र्वतरण गनि २०५९ मा यसको स्थापना भएको हो। कम्पनीले मौसमअनसुारको बालीका बीउ तथा 
मल सहजै कृषकसमक्ष परु् याउन इटहरी, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायतका क्षेरमा उत्पादन एवं तबक्री 
केन्र स्थापना गरेको छ। यस कम्पनीमा ६३ कमिचारी कायिरत छन।्  



कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 

  महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

 
 

204 

64. सञ्चालन नततजा - कम्पनीले यो वषि रु.२२ करोड ७६ लाख आय प्राि गरेकोमा प्रत्यक्ष लागत रु.१६ 
करोड २२ लाख, प्रशासतनक खचि रु.४ करोड १९ लाख र ह्रास कट्टी एवं तबक्री खचि रु.३५ लाखसमेत 
रु.२० करोड ७६ लाख खचि भई रु.२ करोड कर अजघको मनुाफा रहेको छ।  

65. सम्पजत्तको अतभलेख - कम्पनीले जस्थर सम्पजत्तको शरुु मौज्दात, चाल ु वषिमा गररएका खररद, तनसगि र 
अजन्तम मौज्दातको व्यवजस्थत अतभलेख राखेको छैन। कम्पनीको वासलात अनसुार जस्थर सम्पजत्तको ह्रास 
कर्ट्ट पिातको मूल्य रु. १ अबि २६ करोड कायम गरेकोमा सम्पजत्तगत अतभलेख नहुाँदा तभडान हनु 
सकेन। सम्पजत्तको अतभलेख प्रणालीमा सधुार गनुिपदिछ। 

66. बीउ मौज्दात - कम्पनीले यो वषि र्वतभन्न बीउ तबजन रु. १६ करोड ४४ लाख ६० हजारको खररद 
गरेकोमा र्वगतको मौज्दात समेतबाट रु. २१ करोड २५ लाखको तबक्री गरेको देजखन्छ। आतथिक वषिको 
अन्तमा गहुाँ, धान, मकै, मसुरुो, तोरी, तरकारी, जै घास, र्वषादीलगायतको बीउ रु. १४ करोड ७ लाख ८५ 
हजारको मौज्दात रहेको छ। गत वषि रु. ९ करोड ४४ लाख २४ हजारको बीउ मौज्दात रहेकोमा यो 
वषि रु. ४ करोड ६३ लाख ६१ हजार मौज्दात थप भएको छ। मौज्दातमध्ये गहुाँ रु. १० करोड ९९ 
लाख र र्वषादी रु. १ करोड ५१ लाखको रहेको छ। लामो समय बीउ मौज्दातमा रहाँदा गणुस्तरमा ह्रास 
आउने भएकोले समयमा बीउ तबक्री गने व्यवस्था तमलाउन ुपने देजखन्छ।  

कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड - २०७५।७६ 

देशमा कृर्ष बाली उत्पादनको लातग आवश्यक पने मल, गणुस्तरीय बीउ, रसायन र उपकरणको आयात 
गरी सविसलुभ मूल्यमा तबक्री र्वतरण गनिको लातग २०२२ मा यो कम्पनीको स्थापना भएकोमा २०५९ देजख 
कम्पनी ऐनअन्तगित नेपाल सरकारको पूणि स्वातमत्वमा रहने गरी सञ्चालन हुाँदै आएको छ। नेपालमा आवश्यक पने 
रसायतनक मल यस कम्पनीले आयात गने गरेको छ। कम्पनीको केन्र, प्रदेश तथा शाखा समेत ४८ कायािलयमा 
२८८ कमिचारी कायिरत छन।् 

67. खररद योजना -  गत वषि रु. ८ अबि ४५ करोड ४८ लाखको रासायतनक मल खररद गरेकोमा यो वषि 
रु. १० अबि ४२ करोड ३३ लाखको खररद गरेको छ। कम्पनीले वार्षिक रुपमा मलको माग र 
आपूततिको र्वश्लषेण गरी खररद योजना तयार गनुि पनेमा नगरेकोले साविजतनक खररद ऐन, 
तनयमावलीबमोजजम वार्षिक खररद योजना तयार गरी मल आपूततिलाई व्यवजस्थत गनुिपदिछ।  

68. अनदुान र्हसाब - यस वषि नेपाल सरकारबाट यरुरया मल १ लाख ४४ हजार ७७५ मेर्िकटनका लातग 
रु. ४ अबि १४ करोड ५९ लाख,  डी.पी.ए मल ७२ हजार १९२ मेर्िकटनका लातग रु. १ अबि ३१ 
करोड ७० लाख र पोटास ४ हजार ९९४ मेर्िकटनका लातग रु. ७ करोड ३१ लाख समेत रु. ५ अबि 
५३ करोड ६० लाख ढुवानी अनदुानबापत प्राि गरेकोमा मन्रालयले प्रत्येक वषि सतमतत गिन गरी 
र्हसाब फरकफारक गने गरेकोमा यो वषि र्हसाब फरकफारक गरेको छैन ।  

69. बोलपरबाट मल खररद - यो वषि रु. १० अबि ४२ करोडको यरुरया मल ५ पटक बोलपर गरी अमेररकी 
डलर प्रतत मेर्िकटन क्रमश: ३५९, ३५७, ४०९, ३६५, ३२२, डी.ए.पी. मल ३ पटक बोलपरबाट प्रतत 
मेर्िकटन क्रमश ५२२, ५२२, ५०३ र पोटास मल एक पटक बोलपर गरी  प्रतत मेर्िकटन ३८० का 
दरले खररद गरी अमेररकी डलरमा भकु्तानी गरेको छ। प्रतत मेर्िकटन दर न्यूनतम र अतधकतम यरुरया 
मलमा अमेररकी डलर ८७ र डी.ए.पी. मलमा अमेररकी डलर १९ फरक परेको छ। तमतव्ययी रुपमा 
खररद गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ।  
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70. मौज्दात मलको गणुस्तर - कृषकलाई मौसम अनसुारका बालीको लातग आवश्यक पने रसायतनक मल 
उपलव्ध गराउन पयािि मौज्दातको व्यवस्था गनुिपदिछ। यस वषि कम्पनीसंग वषािन्तमा यरुरया १० हजार 
मेर्िकटन, डी.ए.पी. १९७ मेर्िकटन र पोटास १ हजार ३६४ मेर्िकटन, कृर्ष चनू, कम्पोस्ट मललगायत 
रु.१८ करोड ४७ लाख मूल्यका सामग्री मौज्दातमा रहेको छ ।मौज्दात रहेको रासायतनक मलको 
गणुस्तरमा ह्रास आउन सक्ने हुाँदा मौज्दातको उजचत व्यवस्थापन गरी गणुस्तरयकु्त मल र्वतरण 
गनुिपदिछ।  

71. आयकर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३) क मा गैरबातसन्दा व्यजक्तलाई अन्य िेक्का तथा 
करारको भकु्तानी गदाि ५ प्रततशतले अतग्रम कर कट्टा गनुिपने व्यवस्था छ। कृर्ष सामग्री कम्पनी 
तलतमटेडले र्वदेशबाट आयात गरेको मलको भकु्तानीमा उक्त व्यवस्थाबमोजजम ५ प्रततशत अग्रीम आयकर 
कट्टी गरेको छैन। र्वगत वषिको खररदको भकु्तानी रकममा ५ प्रततशत अतग्रम आयकर कट्टी गनुिपनेमा 
नगरेकोले आन्तररक राजस्व कायािलयबाट कर परीक्षणमाफि त रु. ५८ करोड ५ लाख ७ हजार थप कर 
तनधािरण गरेको छ । सोअनसुार २०७२।७३ देजख २०७४।७५ को खररद रु. २५ अबि १३ करोड 
१८ लाखको ५ प्रततशतले हनेु रु. १ अबि २५ करोड ६६ लाख कर थप हनेु देजखएकोमा सोको लातग 
र्हसाबमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन। 

72. जग्गा जतमन - कम्पनीको वासलातमा जग्गा जतमन रु. ५७ करोड २० लाख र भवन तथा गोदाम रु. 
३८ करोड ६७ लाखसमेत रु.१ अबि ४ करोड मूल्यको जस्थर सम्पजत्त देखाए तापतन उक्त सम्पजत्तहरुको 
पनुमूिल्याङ्कन नगरेको, कततपय जग्गाहरु बेवाररसे अवस्थामा रहेको, अन्य कायािलयले प्रयोग गरेको, 
अततक्रमणमा परेको र साविजतनक बाटोको रुपमा प्रयोग भएको देजखन्छ। कम्पनीको जस्थर सम्पजत्तको 
यथाथि अवस्था यर्कन गरी संरक्षण गनुिपदिछ ।  

73. र्वत्तीय प्रततवेदन - सबै सरकारी संस्थाले नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदनमान लागू गरेकोमा यस कम्पनीले तयार 
गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा गत आतथिक वषिको खररदसंग सम्बजन्धत रहेको मल तबक्रीबाट प्राि रकम नेपाल 
लेखामान २ अनसुार गत वषिको र्ववरणमा आम्दानी देखाउनपुनेमा यो वषिको र्वत्तीय र्ववरणमा आम्दानी 
देखाएको,  नेपाल लेखामान २१ अनसुार मल तबक्रीमा भएको र्वतनयम दरको फरक रकमलाई सोही 
तमततमा लेखाङ्कन गनुिपनेमा नगरेकोलगायतका कैर्फयतहरु देजखएको हुाँदा नेपाल लेखामानको पूणि प्रयोग 
हनुपुदिछ।  

74. आन्तररक तनयन्रण - कम्पनीको कमजोर आन्तररक तनयन्रण प्रणालीलाई सधुार गनि कम्पनी अन्तगित 
रहेका शाखा कायािलयको सम्पजत्तको अतभलेख, जग्गाको लालपजुाि तथा जग्गा, मलको मौज्दात, तेस्रो पक्षको 
समथिन पर तलनपुने तथा धरौटीको बैंक र्हसाब तभडान, कर कट्टी दाजखला, तबल नम्बर व्यवस्थापन, 
तबक्रीको पररमाण, कर बीजकलगायतका अतभलेख व्यवजस्थत गरी तनरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी 
बनाउनपुने देजखन्छ ।  

कातलमाटी फलफूल तथा तरकारी र्वकास सतमतत 

75. स्टल/पसलको भाडा - सतमततको तनयमावली, २०६० को तनयम १८ अनसुार सतमततले आफनो सटर तथा 
स्टल आय आजिनका लातग भाडामा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । सतमततले यो वषि तनम्नानसुार भाडामा 
लगाई रु.७ करोड ७० लाख आय आजिन गरेको छ  ।  
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तस.न 
भाडामा ठदएका तनकायगत 

र्ववरण 
पसल संख्या क्षरेफल (वगिर्फट) प्रतत वगि र्फट भाडा दर 

१ सहकारी संघ सस्था १५ ७८ देजख ८०  सम्म 45.93 
२ फलफूल कारोबार सञ्चालन ११ २०० देजख २८१ सम्म 81.53 
३ भण्डार प्रयोजनका लातग ३५ १२९ देजख २०० 55.95 
४ माछा कारोबारका लातग २७ १०० 56.55 
५ थोक कारोबारका लातग ३८० ६३ देजख २५५ सम्म 57.76 
६ खरुा बजारतफि  ६७ ४० देजख ४१ सम्म 59.33 

75.1 तनयमावलीको व्यवस्था अनसुार भाडादरलाई प्रत्येक ५÷५ वषिमा पनुरावलोकन गरी समय सापेक्ष 
बनाउनपुने व्यवस्था छ । सतमततले २०६५ मा कुल ६२१ सटर, कबल, टहरामध्ये मखु्य स्थानमा रहेका 
बढी कारोबार हनेु ४०७ सटर १५ वषिको लातग र अन्य  सटर ५ वषिका लातग सम्झौता गरी भाडामा 
ठदएको छ । सतमततले २०७३ पौष मसान्त भन्दा पर्हला सम्झौता भएका सटरको दरमा वार्षिक ७ 

प्रततशत र त्यसपतछ भाडामा ठदएको सटरको दरमा वार्षिक १० प्रततशतले वरृ्र्द् गरे तापतन समसामर्यक 
रुपमा बहाल दर अद्यावतधक नगरेकोले भाडादर यथाथिपरक छ भन्ने आधार भएन । तनयमावलीको 
व्यवस्था अनसुार ५÷५ वषिमा भाडा दर पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।  

75.2 सतमततको आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०७३ को तनयम २९(२) मा कृर्ष उपज तबक्री र्वतरणका 
लातग तोकेको स्थान वा पसलभन्दा बाहेक अन्य स्टल बोलपरको माध्यमिारा र्वतरण गनुिपने व्यवस्था छ । 
सतमतत अन्तगित कातलमाटी र बालाजमुा र्वगत वषिदेजख ७२ सटर, स्टल खाली रहेकोले सतमततको आय 
गमेुको अवस्था छ । तनयममा व्यवस्था भएअनसुार खाली रहेका सटर, स्टल भाडामा लगाई आयआजिन 
गनुिपदिछ ।   

75.3 सतमततको स्टल, शटरमा व्यवसाय गने मध्ये ९८ फमिलाई रातो सूचीमा राखी स्पष्टीकरण सोधेकोमा ९३ 
ले स्पष्टीकरणको जवाफ ठदएका र जवाफ ठदने मध्ये ४१ फमिले सफाई पाएको र ५७ फमि/स्टलमध्ये 
२८ फमिको सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तररम आदेश जारी भएको, ५ मदु्दाको फैसला भएको र २४ 
स्टल/फमि/शटरको मदु्दा र्वचाराधीन छ । ती फमिबाट भाडा उठ्न बााँकी रु.४५ लाख ९९ हजार र 
अदालतमा बझुाएको बहालसमेत असलु तथा र्फताि हनुपुदिछ ।   

     अनगुमन र बेरुजू 

 अनगुमन - गत र्वगतका प्रततवेदनमा रासायातनक मलमा सञ्चालन खचि अनदुान ठदएको, सम्भाव्यता अध्ययन र 
प्रततफललाई ध्यानमा राखी योजना छनौट नगरेको, तोर्कएको लक्ष्यअनसुार आयोजनामा प्रगतत नभएको, परामशि 
सेवा खचिमा तनयन्रण नभएको, खाद्य वस्तकुो न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगनेलाई कारबाही नगरेको, खररद 
सामानको उपयोग नभएको, पश ु स्वास््य घमु्ती कोषको प्रभावकाररता नरहेको, प्रोत्साहन अनदुानको आधार 
नखलेुको, लाभग्राहीलाई अनपुाततक रुपमा बढी अनदुान ठदएको, केही सम्पन्न उपआयोजनाहरु सञ्चालनमा 
नरहेका लगायतका व्यहोरा औलँ्याएकोमा यो वषि पतन सोमा सधुार भएको नदेजखाँदा त्यस्ता व्यहोरा पनुरावजृत्त 
नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत - यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत 
देहायअनसुार छ: 
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 सरकारी कायािलयतफि  १०३ तनकायमा रु.१ अबि ३२ करोड ६९ लाख ८७ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.७ करोड ६१ लाख ७० हजार फस्यौट गरेकोले रु.१ अबि 
२५ करोड ८ लाख १७ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.२१ करोड ६ लाख ७ हजार पेस्की बााँकी 
रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ ।  

 साँगठित संस्था, सतमतत र अन्य संस्थातफि  रु.२ करोड ४३ लाख ७१ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.६९ लाख ४५ हजार फस्यौट गरेकोले रु.१ करोड ७४ लाख २६ हजार 
बााँकी रहेको   छ । सोमध्ये रु.३ लाख ४२ हजार पेस्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची १६ मा छ । 
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खानेपानी मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेतभरमा खानेपानी, 
सरसफाइ र ढल तनकाससम्बन्धी नीतत, योजना तथा कायिक्रमको तजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गने तथा 
त्यस सम्बन्धी अन्तरािर्िय वा क्षेरीय संघ संस्थासँग सम्पकि  गरी स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध 
गराउने लगायतका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहतका सरकारी कायािलय तथा संगठित संस्था समेत २७ 
तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय –  मन्रालय र मातहतका २३ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रु.17 अबि 77 
करोड 68 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 

र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 
इकाई रकम  इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम  

२३ १२६३५८ १६ १५६१२ २२ ३५६१७ ५ १८१ २३ १७७७६८ 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था –  यो वषि ४ संगठित संस्थाको रु.6० अबि ८४ करोड ३३ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. संगिन संरचना –  मन्रालय र मातहत २३ कायािलयमा ३५२ कमिचारी रहने गरी संगिन तथा दरबन्दी 
स्वीकृत भएकोमा २५५ पदपूतति भएको छ । समायोजनको क्रममा २६ जना मर्हला कायिकतािसमेत ५९ 
जना फाजजलमा कायिरत छन ्। 

4. नीतत तथा कायिक्रम –  रार्िय जल योजना, २०६२ अनजसार र्वक्रम सम्वत ्२०८४ सम्ममा उच्च तथा 
मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा प्राप्त गने जनसंख्या ५० प्रततशत पजर् याउने लक्ष्य रहेकोमा १४ वषि व्यतीत 
भैसक्दा २१ प्रततशतसम्म मार पजगेको छ । बाकँी ८ वषिमा नपजग २९ प्रततशत जनसंख्यालाई उक्त सेवा 
उपलब्ध गराउने कायि च जनौतीपूणि छ । तनधािररत समयमा लक्ष्य प्रातप्त गने गरी कायियोजना बनाई नीतत 
तथा कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

5. ठदगो र्वकास लक्ष्य र प्रगतत –  ठदगो र्वकास लक्ष्य-६ ले सन २०३० सम्म सबैका लातग सरसफाइ तथा 
स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र ठदगो व्यवस्थापनको प्रत्याभतूत गने लक्ष्य तनधािरण गरेको छ । उक्त 
लक्ष्यअनजसार शतप्रततशत जनतालाई आधारभतू स्तरको सरसफाइ र खानेपानी सजर्वधा उपलब्ध गराउने 
लक्ष्य रहेकोमा क्रमश: १०० र ९१ प्रततशत सजर्वधा पजगेको, उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सजर्वधा 
उपलब्ध गराउने लक्ष्य ९० प्रततशत रहेकोमा २१.३  प्रततशत पजगेको छ । प्रशोधनसर्हतको ढल प्रणाली 
५० प्रततशत जनसंख्यामा पजर ्याउने लक्ष्य रहेकोमा १ प्रततशत मार प्रगतत भएको छ । 

6. चौधौँ योजना कायािन्वयन –  मन्रालयबाट प्राप्त प्रगतत र्ववरणअनजसार ४२ हजार ३९ खानेपानी प्रणालीको 
तनमािण भएको, ८९ प्रततशत जनसंख्यालाई आधारभतूस्तरको खानेपानी उपलब्ध गराएको, ९९.७ प्रततशत 
घरधजरीलाई आधारभतू सरसफाइ सजर्वधा पजगेको, २१ प्रततशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको 
खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको उल्लेख छ । ती प्रणालीहरुमध्ये २० हजार २११ ममित गनजिपने, ६ 
हजार ६६७ पजनःस्थापना गनजिपने, ३ हजार ३३३ पजनःतनमािण गनजिपने अवस्थामा रहेका तथा पोष्ट तडजास्टर 
ररकोभरी फे्रमवकि अनजसार भकूम्प, अव्यवजस्थत शहरीकरण, वातावरणीय प्रभाव, मेलम्चीलगायतका 
आयोजना अधजरा रहेका जस्ता कारणले खानेपानी अपयािप्त भइरहेको अवस्थामा प्रस्तजत प्रगतत र्ववरण 
यथाथिपरक देजखँदैन । 
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7. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन – बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा अधजरा आयोजनाहरु सम्पन्न गने, शहरी 
क्षेरमा खानेपानी उपलब्ध गराउन र्वशेष जलाधार क्षेर संरक्षण र व्यवस्थापन गने, खानेपानी र तसँचाईको 
आवश्यकता एकसाथ पररपूतति गने जस्ता लक्ष्यहरु राजखए पतन पूरा भएका छैनन ्। जलवायज अनजकूतलत 
बहृत ् खानेपानी आयोजनामा रु.२ अबि २१ करोड ४३ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी 
कायिक्रममा रु.१ अबि  २६ करोड ६१ लाख, खानेपानी सेवा तनयमन तथा पजनस्थािपनामा रु.३२ करोड 
६५ लाख, खानेपानी तथा गजणस्तर सजधार कायिक्रममा रु.११ करोड ५६ लाखलगायतका कायिक्रममा कज ल 
रु.१२ अबि ६३ करोड ५७ लाख र्वतनयोजन गरेकोमा तनमाणि सम्पन्न भएका ३० हजार २११ खानेपानी 
प्रणाली पूणि क्षमतामा उपयोगमा आएको छैन ।  

नेपाललाई खजला ठदशामजक्त राि घोषणा गरी स्थानीय तहको सहकायिमा पूणि सरसफाइ कायिक्रम 
सञ्चालन गने लक्ष्य राखेकोमा पानीको अभाव, चेतनाको कमी, अव्यवजस्थत शौचालय आठद कारणले उक्त 
कायिक्रम प्रभावकारी देजखएको छैन । शहरी क्षेर, राजमागि आसपासका क्षेर र साविजतनक स्थानहरुमा 
रु.३ करोड ८५ लाखको लागतमा सजर्वधा सम्पन्न ९ स्माटि शौचालय तनमािण गने कायिक्रम  रहे पतन 
कायािन्वयन भएको छैन । र्वगतमा तनतमित दजई स्माटि शौचालयको उपयोग सन्तोषजनक नभएको 
अवस्थामा पजन: स्माटि शौचालय तनमािण गने कायिक्रम तजजिमा गनजि मनातसब होइन ।  

8. वषािन्तमा अजख्तयारी –  आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३२(२) मा बजेट र्ववरण र 
खचि गने अजख्तयारी प्राप्त भएको पन्र ठदनतभर कायािलयगत बजेट र्ववरण, स्वीकृत कायिक्रम र खचि गने 
स्रोत खोली बजेट खचि गने अजख्तयारी पिाउनजपने व्यवस्था छ । सो र्वपरीत सशति अनजदानतफि  प्रदेश 
नम्बर २ मा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनाहरुको लातग २०७६ आषाढ ५ मा रु.११ करोड 
५० लाख र खानेपानी संस्थानलाई २०७६ आषाढ ८ मा ऋण लगानी गने प्रयोजनको लातग रु.८५ 
करोडको अजख्तयारी प्रदान गरेको छ । साथै कािमाडौँ उपत्यका खानेपानी सजधार आयोजनामा ऋण 
लगानी गनि २०७६ आषाढ १२ मा पर्हलो र दोस्रो चौमातसकको रु ४ अबि ४० करोड ११ लाख 
तनकासा ठदएको छ । उक्त रकममध्ये कािमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडिमा वषािन्तमा रु.३ 
अबि ८७ करोड ८९ लाख मौज्दात रहेको छ । 

9. प्रार्वतधक सहायता – मन्रालयले अधिशहरी क्षेरमा खानेपानी व्यवस्थापन सजधार र पोखरा खानेपानी सजधार 
पररयोजनाको लातग जापान सरकारबाट रु.१ अबि १२ करोड ८१  लाख र पूजँीगत  लगानी तथा सम्पजि 
व्यवस्थापनको लातग एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट रु.२० करोड २६ लाख प्रार्वतधक सहायता प्राप्त गरेकोमा 
लेखापरीक्षण नगराएका कारण सहायताको उपयोगको सम्बन्धमा प्रततवेदन गनि सर्कने अवस्था छैन । 

खानेपानी तथा ढल तनकास र्वभाग 

10. प्रगतत – वार्षिक कायिक्रममा चौमातसक रुपमा सञ्चालन गररने कायिक्रमहरुको लागत, पररमाण र भारसमेत 
खजलाई स्वीकृत गने र तोर्कएका कायिक्रमहरु समयमै सम्पन्न गनजिपदिछ । र्वभागबाट प्राप्त प्रततवेदन 
अनजसार यो वषि  र्वभाग र मातहतका आयोजनाबाट र्वतभन्न कायिक्रम सञ्चालन गरेकोमा शहरी खानेपानी 
तथा सरसफाइ क्षेरगत आयोजनाको २९.२४ प्रततशत, रार्िय सूचना व्यवस्थापन तथा अनजगमन 
आयोजनाको ४१.११ प्रततशत,  खानेपानी गजणस्तर सजधार कायिक्रमको ५९.५५ प्रततशत र ढल तनमािण 
तथा प्रशोधन कायिक्रमको ६३.०२ प्रततशत प्रगतत भएको देजखन्छ । लक्ष्यअनजसार प्रगतत नगने उपर 
आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ बमोजजम कारबाही गरेको पाइएन ।  

11. बजेट अबण्डा – आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २० मा कायािलयलाई आगामी वषिको 
लातग चार्हने बजेट र कायिक्रम तनधािररत समयतभर तालजक कायािलयमा पेस गनजिपने व्यवस्था छ । 
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जलवायज अनजकूतलत बहृत ्खानेपानी आयोजनातफि  रु.९६ करोड ९ लाख ९६ हजारको कायिक्रम स्वीकृत 
भएकोमा रु.५० करोड र ढल तनमािण तथा प्रशोधन कायिक्रमतफि  रु.२६ करोड ७३ लाखको कायिक्रम 
स्वीकृत भएकोमा रु.२५ करोड समेत रु. ७५ करोड बाँडफाँड नगरी अबण्डामा राखेको देजखयो । 
तत्काल प्रततफल देजखने आयोजनाहरुमा कायिक्रम संशोधन गरी खचि गरेको प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ । 

12. कायिक्रम संशोधन – आतथिक कायिर्वतध ऐन, २०५५ को दफा ८ मा रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । 
र्वभागले कारण नखजलाई जलवायज अनजकूतलत बहृत ् खानेपानी आयोजना, खानेपानी सेवा तनयमन तथा 
पजनस्थािपना कायिक्रम र ढल तनमािण तथा प्रशोधन कायिक्रमको शजरु बजेट रु.१ अबि २३ करोड ४७ 
लाख रहेकोमा ९०.६९ प्रततशतले घटाई रु.११ करोड ४९ लाख खजद बजेट कायम गरेकोले शजरुको 
बजेट र्वतनयोजन यथाथि परक देजखएन । कामको प्रकृततअनजसार तनमािण कायिको सम्भावना रहेको र 
तत्काल प्रततफल ठदनसक्ने कायिक्रममा बजेट संशोधन गरेको प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ । 

13. खानेपानीको गजणस्तर –  रार्िय खानेपानी गजणस्तर मापदण्ड, २०६२ र रार्िय खानेपानी गजणस्तर मापदण्ड 
कायािन्वयन तनदेजशका, २०६२ बमोजजम पर्हलो चरणमा मापदण्ड स्वीकृत भएको पाँच वषितभर र दोस्रो 
चरणमा पाँचदेजख दश वषितभर कायािन्वयन हजने आयोजनाहरुको व्यवस्था गरेको छ । र्वभागले यो वषि 
खानेपानीको गजणस्तर कायम गनि रु.१ करोड ३६ लाख ३१ हजार खचि गरेको छ । खानेपानी र्वतरण 
गने आयोजनाहरुले मापदण्ड पूरा गरी गजणस्तरयजक्त खानेपानी र्वतरण गरे नगरेको सम्बन्धमा अतभलेख 
नराखेकोले र्वतररत खानेपानी  मापदण्डअनजसार भएको सजतनजित हजने जस्थतत देजखएन । मापदण्डको 
प्रभावकारी कायािन्वयन गनजिपदिछ । क्षेरीय प्रयोगशालामाफि त गजणस्तर परीक्षण गररएको र गजणस्तर 
मापदण्डको परीमाजजित मस्यौदा तयार गरी स्वीकृततको क्रममा रहेको प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ । 

14. पाइप जडान –  भौततक योजना तथा तनमािण मन्रालयको २०६२।११।०८ को तनणियमा योजनामा प्रयोग 
हजने तनमािण सामग्री नापी र्कताबमा प्रमाजणत नभएसम्म खचि मान्य नहजने उल्लेख छ । यो वषि संघीय 
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मकवानपजर, कास्की, अघािखाँची, सजखेत, धनजषा र रुपन्देहीले रु.६ 
करोड ६९ लाख ६३ हजारको पाइप कायािलयको जजन्सी खाताबाट खचि देखाए तापतन योजनाको नापी 
र्कताबमा प्रर्वर्ष्ट नगरेकोले पाइप खचि पजर्ष्ट हजने जस्थतत छैन । पाइप उपयोगको पजर्ष्ट हजनजपदिछ ।  

15. भेररएसन –  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा भेररएसनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । 
बालकोट खानेपानी आयोजना, भक्तपजरको ४५० घनतमटर क्षमताको ओभरहेड टैंक रु.१ करोड ९४ लाख 
४१ हजारमा तनमािण सम्पन्न गने गरी एक तनमािण व्यवसायीसंग सम्झौता भएको तथयो । टैंक तनमािण गने 
जग्गा कम भएको, माटोको प्रकृततअनजसारको भार वहन क्षमता र भकूम्प प्रततरोधी तडजाइन नभएको कारण 
देखाई तडजाइन पररवतिन गरी टैंकीको क्षमता घटाई ३५० घनतमटर र सम्झौता अङ्क रु.२ करोड ४ 
लाख ५ हजार कायम गरेकोमा रु.६७ लाख ८ हजार भ जक्तानी ठदएको छ । आयोजनाको पूवि तयारी 
यथाथिपरक नभएकोले आयोजनाको क्षमता घटे तापतन लागतमा वरृ्ि भएको छ  ।  

16. उपभोक्ता सतमततबाट काम – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा कजन्टन्जेन्सी, 
ओभरहेड र मूल्य अतभवरृ्ि करसमेत रु.१ करोडसम्म लागत अनजमानको काम उपभोक्ता सतमततबाट 
गराउन सर्कने र जनसहभातगता पररचालन गनजिपने व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 
आयोजना, लमजजङले रु.१६ करोड ५९ लाख २७ हजारमा बेँसीशहर खानेपानी योजना तनमािण गनि एक 
तनमािण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी २०७५।७६ सम्म रु.१३ करोड ५० लाख ४६ हजारको काम 
सम्पन्न गदाि सम्झौतानजसार उपभोक्ता सतमततलाई जनसहभातगताको रु.१ करोड ६८ लाख ७५ हजार कट्टा 
गनजिपनेमा घटी कट्टा गरेको रु.६४ लाख ९९ हजार उपभोक्ता सतमततबाट असजल गनजिपदिछ ।  
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त्यस्तै रु.१ करोड २० लाख लागत भएको भागजकज न्छा खानेपानी आयोजना र संघीय खानेपानी 
तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, कास्कीले रु.१ करोड ५४ लाखको पजम्दीभ जम्दी र रु.१ करोड ५ लाखको 
बाच्छा खोला खानेपानी आयोजना तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततमाफि त गराएका छन ्। तनयमले तोकेको 
सीमाभन्दा बढीको काम उपभोक्ता सतमततबाट गराउनेलाई कारबाही गनजिपदिछ ।  

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मोरङ र लमजजङले ५ उपभोक्ता सतमततमाफि त 
कायािन्वयन गरेका खानेपानी योजनाहरुको लातग चार्हने सोलार, पाइप, र्वद्यजतीय सामग्री, र्फर्टङ्स आठद 
मालसामान उपभोक्ता सतमततले र्वना प्रततस्पधाि खररद गरी रु.२ करोड १७ लाख २३ हजार भ जक्तानी 
ठदएका छन ्। यसरी खररद भएको मालसामानको गजणस्तर परीक्षणसमेत गरेको पाइएन ।  

17. बढी खररद – खानेपानी आयोजना तनमािण गनि तडजाइन र लागत अनजमानअनजसार आवश्यक पाइप खररद 
गनजिपनेमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, मोरङअन्तगितको रु.१४ करोड लागतको 
लखनपजर सहलगानी खानेपानी आयोजनाले रु.५५ लाख १० हजारका पाइप तथा र्फर्टङ्सका सामान 
खररद गरेकोमा योजनामा आवश्यक नभएकोले उपभोक्ता सतमततलाई हस्तान्तरण गरेको छ । योजनामा 
आवश्यकताभन्दा बढी पररमाणमा खररदगने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

18. मालसामान खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा ड्रइङ्ग तडजाइन र आवश्यकताको 
आधारमा सामान खररद गरी प्रयोग गनजिपदिछ । गजलररया खानेपानी योजनाअन्तगित प्रसेर र्फल्टर तनमािण 
गनि आवश्यक सामान एक फमिसँग खररदगरी रु.४३ लाख १७ हजार भ जक्तानी ठदएको छ । खररद 
भएका मालसामानमध्ये रु.१० लाख ७३ हजारको मजल्टपल टे्र एरेटर बेगर नै प्रसेर र्फल्टर जडान 
गरेकोले उक्त सामान प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको छ । अनावश्यक सामान खररद गने पदातधकारीलाई 
जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

19. दोहोरो खचि – आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २२ अनजसार सम्भाव्यता अध्ययन, तडजाइन 
र लागत अनजमान तयार गरी आयोजना स्वीकृतत पिात कायिक्रम र बजेट व्यवस्था गरेर आयोजना 
कायािन्वयन गनजिपने व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ तडतभजन कायािलय, ईलामले सार्वकमा 
सभे तथा तडजाइन भई तनमािण शजरु भएका खामलज, च जलाच जलीलगायत रु.२३ करोड ५० लाख लागतका ६ 
योजनाको र्वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन, तडजाइन र लागत अनजमान तयारीमा यो वषि रु.२० लाख २१ 
हजार खचि गरेको छ । र्वगतदेजख शजरु भइसकेका आयोजनाको सभे, तडजाइन र लागत अनजमान प्राप्त 
नभएको कारण देखाई दोहोरो खचि गरेको सम्बन्धमा छानतबन हजनजपदिछ । 

तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ कायिक्रम 

20. मूल्य समायोजन –  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) मा मूल्य समायोजन गनि सर्कने 
व्यवस्था छ । यससम्बन्धी व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

20.1 तनमािण व्यवसायीको र्ढलाइको कारण तनमािण कायि सम्पन्न नभएकोमा सो अवतधको मूल्य समायोजन ठदन 
नतमल्नेमा सम्झौता रकम रु.५६ करोड ८८ लाख भएको नवलपरासीको तम्सररया र तनहजँको डजम्र े
खानेपानी आयोजनाका तनमािण व्यवसायीकै कारण र्ढलाइ भएको उल्लेख गरी रु.३ करोड ९२ लाख ४९ 
हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति लगाउने तनणिय गरेकोमा सो अवतधको समेत मूल्य समायोजन रु.७० लाख 
३६ हजार भ जक्तानी ठदएको छ । उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

20.2 सजडा कञ्चनपजर साना सहरी खानेपानी आयोजना तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसँग रु.२८ करोड ३५ 
लाख ४ हजारमा सम्झौता भएकोमा बोलपर खोतलएको तमततभन्दा २८ ठदन अजघको मूल्यसूचीअनजसार 
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मूल्य समायोजन गणना गने व्यवस्था रहेकोमा सोअनजसार नगरी बढी मूल्य समायोजन भ जक्तानी भएको 
रु.६९ लाख ३१ हजार असजल गनजिपदिछ । 

21. पूवितनधािररत क्षततपूतति –  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा पूवितनधािररत क्षततपूतति 
ततनजिपने व्यवस्था छ । तम्सररया खानेपानी आयोजना, नवलपजरका एक तनमािण व्यवसायीबाट रु.२ करोड 
४० लाख १५ हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति तलने तनणिय भएकोमा रु.६१ लाख ५८ हजारमार असजल 
गरेकोले नपजग रु.१ करोड ७८ लाख ५७ हजार असजल गनजिपदिछ । 

22. पाइप र्वतरण – खानेपानी आयोजना तनमािण गदाि तडजाइन र लागत अनजमानअनजसार आवश्यक पने 
पाइपहरु खररद गनजिपनेमा रु.२८ करोड ६ लाख लागतको वीरेन्रनगर खानेपानी आयोजना, जचतवन र  
रु.१५ करोड २३ लाख लागतको डजम्र े खानेपानी आयोजना, तनहजँका तनमािण व्यवसायीले आवश्यकता 
भन्दा बढी रु.१ करोड ९५ लाख ७१ हजारका पाइप खररद गरी आयोजना सम्पन्न भएपिात उपभोक्ता 
सतमततलाई हस्तान्तरण गरेको देजखयो । ती योजनामा उपभोक्ता सतमततलाई पाइप उपलब्ध गराउने 
उल्लेख नभएकोले खररद गनेलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । खररद भएका पाइप योजनाको ममित 
सम्भारमा प्रयोग हजने प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ । 

मेलम्ची खानेपानी र्वकास सतमतत 

तसन्धजपाल्चोक जजल्लाको मेलम्ची खोलामा हेडवक्सि तनमािण र सजन्दरीजलसम्म २७.५ र्क.तम.सजरुङ तनमािण 
गरी पर्हलो चरणमा १७ करोड र दोस्रो चरणमा याङग्री र लाके खोलाबाट ३४ करोड गरी दैतनक ५१ करोड 
तलटर पानी कािमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन २०५५।५६ देजख यो सतमतत स्थापना भएको हो । एतसयाली र्वकास 
बैङ्कसँग भएको थप र्विीय सहायता सम्झौता समेत मेलम्ची उपत्यका उप-आयोजना १ को लातग २८७.५ 
तमतलयन र कािमाडौं उपत्यका उपआयोजना २ को लातग ६७.९ तमतलयन गरी जम्मा अमेररकी डलर ३५५.४ 
तमतलयन   (रु. ३९ अबि ७ करोड ९८ लाख) को संशोतधत लागत अनजमान रहेकोमा २०७५।७६ सम्म रु.२७ 
अबि ६५ करोड २३ लाख खचि भएको छ । यस वषि रु.५ अबि ९१ करोड ९९ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 
रु.२ अबि ४५ करोड १८ लाख खचि भएको छ । 

23. प्रगतत –  आयोजना प्रारम्भ भएको २० वषिमा हेडवक्सि ७२.७ प्रततशत, सजरुङ तनमािण शतप्रततशत र पानी 
प्रशोधन केन्र तनमािणको ९१ प्रततशत भौततक प्रगतत भएको छ । 

24. खररद सम्झौताको अन्त्य – हेडवक्सि तथा सजरङ तनमािण कायिका तनमािण व्यवसायीले २०७५।८।२९ देजख 
परामशिदाता एवं आयोजनालाई जानकारी नठदई तनमािण स्थल छोडी गएको कारणबाट तनमािण कायि 
अवरुि भएको र तनजबाट बाँकी तनमािण कायि हजन नसक्ने जानकारी पराममशिदाताले ठदएअनजसार 
२०७५।१०।२४ को तनणियानजसार खररदसम्झौताको अन्त्य गरेको छ । खररद सम्झौताअनजसार तनमािण 
व्यवसायीले साइटमा छाडेका उपकरण, तनमािण सामग्री र सम्पन्न भएको कामको मूल्याङ्कन गनजिपनेमा गरेको 
छैन । सम्झौता रकम रु.७ अबि ७२ करोड ३४ लाखमध्ये रु.५ अबि ९१ करोड ९ लाखको काम 
सम्पन्न गरी रु.१ अबि ८१ करोड २५ लाखको काम बाँकी रहेको छ । बाँकी कामको लातग रु.२ अबि 
२७ करोड ८२ लाखमा अन्य १० तनमािण व्यवसायीसँग मजन्रपररषद्को तनणियअनजसार सोझै खररद 
सम्झौता भएको देजखयो । बाँकी काम पूरा गनि लाग्ने थप लागत रु.४६ करोड ५७ लाख, ४६ औ ँ
रतनङ तबल सम्मबाट कट्टा नगरेको रु.४९ करोड ५ लाख, तनमािण सामग्री पेस्की बाकँी रु.१९ करोड ६२ 
लाखसमेत जम्मा रु.१ अबि १५ करोड ६२ लाख र अन्य आपूततिकताि र सेवा प्रदायकलाई सो तनमािण 
व्यवसायीले भ जक्तानी गनि बाकँी रकमसमेत असजल गरी कालोसूचीमा राख्नजपनेमा राखेको छैन ।  



खानपेानी मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 213 

24.1 हेडवक्सिअन्तगित ३२ हजार ९५० घनतमटर माटो काट्ने काममा ८९ हजार ७०० घनतमटर वठृि भई 
भेररएसनबाट सो काम गराउँदा लाग्ने थप समयको जनशजक्त, ममित सम्भार खचि,  तनमािण व्यवसायीको 
कायािलय सञ्चालन खचि, सामग्रीहरुको क्षमतामा ह्रास र र्विीय लागत खचिहरुसमेत रु.७० करोड ३१ 
लाख तनमािण व्यवसायीले क्षतत दाबी गरेकोमा र्ववाद समाधान सतमततले रु.३६ करोड २७ लाख भ जक्तानी 
ठदने तनणिय गरे तापतन भ जक्तानी भएको छैन । 

24.2 खररद सम्झौताको भ जक्तानी तातलकामा तनमािण व्यवसायीलाई नेपाली रुपैयाँ २८.१ प्रततशत र वैदेजशक मजरा 
(यजरो) मा ७१.९ प्रततशत भ जक्तानी ठदने व्यवस्था भए अनजसार रु. ८ अबि ४६ करोड १३ लाख भ जक्तानी 
ठदएको छ । यजरोमा गरेको भ जक्तानी तनमािण व्यवसायीको इटालीजस्थत बैङ्क खातामा जम्मा भएको छ । 
तनमािण व्यवसायीले नगद प्रवाहको समस्या देखाए तापतन सतमततले सम्झौताअनजसार भ जक्तानी ठदएको २० 
प्रततशत मोतबलाइजेसन पेस्कीको अततररक्त सम्झौतामा व्यवस्था नभएको रु.९५ करोड ९१ लाख ८५ 
हजार थप पेस्की ठदनजका साथै मालसामान पेस्कीसमेत ठदएको छ । आयोजनाले परामशिदाताको 
तसफाररसमा तनमािण व्यवसायीलाई भ जक्तानी ठदएको मालसामान पेस्की र फर्छ्यौटको लेखा नै राखेको छैन । 
फर्छ्यौट हजन बाँकी मालसामान पेस्की रु. १९ करोड ६२ लाख ५७ हजार छ । सो पेस्कीको यथाथि 
र्ववरण तयार गरी फर्छ्यौट हजन बाँकी मालसामान पेस्की असजल गरी सो पेस्कीको लेखा नराख्न े
पदातधकारीलाई कारबाही गनजिपदिछ । तनमािण व्यवसायीको र्हसाब फरफारक गदाि उजल्लजखत रकम 
तनजको दार्यत्वमा राखी तमलान गररने प्रततर्क्रया सतमततबाट प्राप्त भएको छ । 

24.3 सोही कायिको लातग २०७०।३।३१ मा भएको सम्झौतामा प्रोतभजनल सममा रहेको सबै रकम स्थानीय 
मजरामा भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ । तनमािण व्यवसायीलाई प्रोतभजनल समबाट रु.२ अबि ९५ करोड 
८९ लाख ३५ हजार भ जक्तानी गदाि ७१.९ प्रततशत रकम र्वदेशी मजरामा भ जक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई 
र्वतनमय नोक्सानी बापत थप व्ययभार पारेको रु.२१ करोड १३ लाख ७ हजार असजल गनजिपदिछ । तबल 
अफ क्वाजन्टटीमा भएको पररमाणलाई प्रोतभजनलसममा राखी भ जक्तानी भएकोले परामशिदाता र एतसयाली 
र्वकाश बैङ्कसँग परामशि गरी समायोजन गने प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ । 

24.4 तनमािण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा साइटमा उपकरण र सामग्री आपूतति भएपतछ ८० प्रततशत सामग्री 
पेस्की ठदन सक्ने व्यवस्थाअनजसार तनमािण व्यवसायीलाई भ जक्तानी ठदएको पेस्की नघटाई मूल्य समायोजन 
गणना गरी भ जक्तानी गरेकोले बढी भ जक्तानी गरेको रु.१९ लाख ५३ हजार असजल गनजिपदिछ । साथै 
िेक्काको म्याद २०७५।२।३१ सम्म थप गरेकोमा म्याद थप नभएको अवतधको मूल्य समायोजन रु.१५ 
करोड ११ लाख ८० हजार भ जक्तानी ठदएको देजखन्छ । 

24.5 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ६५ अनजसार तनमािण व्यवसायीबाट जफत गरेको धरौटी 
रु.२ करोड १० लाख ६३ हजार राजस्व दाजखला गनजिपनेमा धरौटी खातामा राखेकोले राजस्व दाजखला 
गनजिपदिछ ।  

25. बढी भ जक्तानी – तनमािण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा ओभरहेड १५ प्रततशत समावेश गनि तमल्ने 
व्यवस्था छ । तनमािण व्यवसायीलाई ४६ औ ँ तबलसम्म नयाँ आइटमको नयाँ दरमा भेररएसन गरेको 
कामको दर र्वश्लषेण गदाि २० प्रततशत ओभरहेड भ जक्तानी गरेकोले बढी भ जक्तानी रु.८ करोड १ लाख 
४७ हजार असजल गनजिपदिछ ।  

तनमािण व्यवसायीलाई ४१ औ ँतबलसम्म रु.१ अबि ५ करोड ६६ लाख भ जक्तानी गरेकोमा ४२ 
औ ँ तबलसम्म भ जक्तानी योग्य रकम रु.१ अबि ५ करोड १८ लाख तनधािरण भएकोले रु.४८ लाख १० 
हजार तनमािण व्यवसायीको ४२ औ ँतबलबाट कट्टा गनजिपनेमा नगरेकोले बढी भ जक्तानी भएको रकम असजल 
गनजिपदिछ । परामशिदातालाई पजनः यर्कन गनि लगाई असजल गररने प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ । 
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आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालय 

मेलम्ची खानेपानीको र्वतरण प्रणालीलाई व्यवजस्थत गनि यो आयोजना २०६५।६६ बाट शजरु भई 
एतसयाली र्वकास बैङ्कसँग उप-आयोजना-२ को लातग ४ ऋण सम्झौताबाट अमेररकी डलर २७ करोड ९३ लाख 
८० हजार, नेपाल सरकारको स्रोतबाट अमेररकी डलर १७ करोड ७ लाख र ओर्फडको अमेररकी डलर १ करोड 
६० लाखसमेत जम्मा अमेररकी डलर ४६ करोड ६० लाख ८० हजार (रु. ५१ अबि २५ करोड २ लाख) खचि 
गने अनजमान रहेकोमा यस वषिसम्म रु.२३ अबि ३९ करोड ६८ लाख खचि भएको छ । यस वषि रु.८ अबि २८ 
करोड १ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रु.४ अबि १४ करोड ६ लाख खचि भएको छ । 

26. प्रगतत – सल्लाघारी, बालकज मारी र धोबीघाटमा तनमािण शजरु गररएका फोहोर पानी प्रशोधन केन्रको 
हालसम्म ५० प्रततशत तनमािण कायि सम्पन्न भई सक्नजपनेमा तडजाइन र उपकरण ४.६ प्रततशत र संरचना 
तनमािण कायि ११.७० प्रततशत सम्पन्न भई औसतमा ९.२३ प्रततशत प्रगतत भएको छ । धोबीघाटमा 
दोस्रो फोहोर पानी प्रशोधन केन्रको यस वषिसम्म ३० प्रततशत कायिसम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा तडजाइन 
९०.६० प्रततशत र तसतभल तनमािण कायि १.११ प्रततशत सम्पन्न भई औसतमा ६ प्रततशत प्रगतत देजखएको 
छ । तनदेशनालयले  गजहेश्वरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्रको औसत प्रगतत ९२.६० प्रततशत देखाए तापतन 
उपकरणसम्बन्धी कायि १९ प्रततशत र कतमसतनङको कायि १० प्रततशत प्रगतत भएको छ । पानी पोखरी 
नौ वटा मध्ये महाँकालचौर, पानीपोखरी, खजमलटार र बालाजजको तनमािण कायि सम्पन्न भएको तथा कीततिप जर, 
बाँसवारी, आरुबारी र र्टङ्गेनीको तनमािण कायि ९७ प्रततशत सम्पन्न भएको देजखन्छ । कटजन्जेजस्थत 
पानीपोखरी तनमािण कायिको प्रगतत १ प्रततशतमार भएको छ । 

27. ऋण अनजदानको उपयोग – एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट अमेररकी डलर २७ करोड ९३ लाख ८० हजार 
ऋण प्राप्त गने गरी सम्झौता भएकोमा आयोजना कायािन्वयन अवतध ६० देजख ८७.५ प्रततशतसम्म 
सर्कएको अवस्थामा ऋणको उपयोग ५६.८३ प्रततशत रहेको छ ।  

28. मालसामान आपूततिमा ओभरहेड – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा मालसामान खररदको लागत 
अनजमान तयार गदाि ओभरहेड समावेश गने व्यवस्था छैन । तनदेशनालयले ४ िेक्का प्याकेजमा पाइप तथा 
र्फर्टङ्गस ्खररद गदाि रु.१ करोड २५ लाख ओभरहेड भ जक्तानी ठदएको छ । तनयमर्वपरीत भ जक्तानी भएको 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । कारखाना मूल्यमा ओभरहेड नराखी तनमािण व्यवसायीबाट सामान आपूतति 
गराउन कठिन हजने प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ ।  

29. पाइपको क्षतत – साविजतनक लेखा सतमततले सडक, खानेपानी, तसंचाई, र्वद्यजतीकरण, सञ्चारलगायतको पूवािधार 
र्वकास गदाि अन्तर तनकाय समन्वय गरी क्षतत नहजने गरी तनमािण कायि गनि गराउन पटक पटक तनदेशन 
ठदएको छ । तनदेशनालय र सडक र्वभागवीच भएको सहमतत तथा सम्झौताको दफा ७ मा 
तनदेशनालयबाट पाइप र्वच्र्छ्याएको सडकहरुमा ढल तनमािणको क्रममा पाइपमा क्षतत पजग्न गएमा पजनः 
तनमािण गनि लाग्ने रकम सडक र्वभागले यस तनदेशनालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । 
तनमािण कायि गदाि पयािप्त सावधानी अपनाउन नसक्दा थोक र्वतरण प्रणालीअन्तगितका ४ र र्वतरण सञ्जाल 
सजधारअन्तगितका ४ समेत ८ िेक्काको साइटमा तबर्छ्याई पजने कायि सम्पन्न गरेपतछ र्वतभन्न तनकायले सडक 
ममित तथा सजधार गने क्रममा नोक्सान भएका पाइपको मूल्य, तबर्छ्याउने, पजने र जडानलगायत खचि 
समावेश गरी तनदेशनालयले रु.१६ करोड ४ लाख ५० हजार क्षतत मूल्याङ्कन गरेको छ । क्षतत भएको 
रकमको सम्बन्धमा सम्बजन्धत तनकाय एवं पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई उक्त खचि शोधभनाि तलनजपदिछ । 

30. मूल्य अतभवरृ्ि कर भ जक्तानी – मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ अनजसार मूल्य अतभवरृ्ि भएको रकममा 
मार मूल्य अतभवरृ्ि कर लाग्ने गदिछ । तनदेशनालयले तनमािण व्यवसायीले पेस गरेको मूल्य अतभवरृ्ि 
करसर्हतको बीजक मूल्यमा पजनः मूल्य अतभवरृ्ि कर थप गरी बीमाको रकम भ जक्तानी गरेकोले बढी 
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भ जक्तानी भएको रु.७४ लाख २५ हजार असजल गनजिपदिछ । प्रोतभजनल समबाट भ जक्तानी ठदँदा तबल 
बमोजजमको रकम भ जक्तानी गनजिपनेमा बैङ्क कतमसन रु.९४ लाख १५ हजार भ जक्तानी गदाि ओभरहेड र मूल्य 
अतभवरृ्िकर थप गरी भ जक्तानी ठदएकोले बढी भ जक्तानी भएको रु.२२ लाख २ हजार असजल गनजिपदिछ ।  

31. मूल्य समायोजन –  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा मूल्य समायोजन गनि सर्कने उल्लेख 
छ । तनदेशनालयले र्वतभन्न तनमािण कायिको म्याद थप गदाि आइडल लागत, प्रोलङ्ग लागतलगायतका थप 
आतथिक दार्यत्व नबढ्ने गरी म्याद थप गरेको छ । र्वतभन्न ६ िेक्काको शजरु सम्झौताअनजसार काम सम्पन्न 
गनजिपने अवतध २०७२ चैरदेजख २०७४ माघसम्म रहेको देजखन्छ । म्याद थपको तनणियानजसार २०७४ 
माघको मूल्यसूचीलाई आधार तलई मूल्य समायोजन गणना गनजिपनेमा तनमािण कायि सम्पन्न अवतधको 
मूल्यसूचीअनजसार मूल्य समायोजन गणना गरेकोले रु.१२ करोड ९९ हजार बढी व्ययभार पारेको 
सम्बन्धमा छानतबन गनजिपदिछ ।   

संगठित संस्था तथा सतमतत  

नेपाल खानेपानी संस्थान - २०७२।७३ देजख २०७५।७६  
नेपाल सरकारले तोर्कठदएको क्षेरमा तनयतमत रुपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा ढल तनकास 

प्रणालीको समजजचत व्यवस्था गने उदे्दश्यले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ अनजसार यो संस्थान स्थापना भएको 
हो। संस्थानअन्तगितका २३ कायािलयका लातग ९३३ कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा स्थायी २५३ र 
करारमा २८६ समेत ५३९ कमिचारी कायिरत छन।् यो वषि २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्मको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।  

32. सञ्चालन नततजा - संस्थानको खजद सजञ्चत नोक्सानी गत वषि रु.५ करोड ४७ लाख रहेकोमा वरृ्ि भई यो 
वषि रु.१२ करोड ५५ लाख पजगेको छ ।  

33. सञ्चालन खचि - स्थायी र करार समेत कज ल दरबन्दीको ५८ प्रततशत मार पदपूतति भएको अवस्थामा तलव 
भिामा यस वषि रु.२१ करोड ६१ लाख २३ हजार खचि भएको छ। दरबन्दीबमोजजम पदपूतति भएको 
अवस्थामा उल्लेजखत खचि र संस्थानको सञ्चालन नोक्सानी अझ बढ्न जाने देजखएको छ। खानेपानी 
महसजल तनधािरण आयोग ऐन, २०६३ को दफा ११ समेतलाई ध्यान ठदई संस्थानले लागत लाभको 
र्वश्लषेण गरी खानेपानीको महसजल प्रस्ताव गनजिपनेमा संस्थानबाट सञ्चातलत कज नै पतन आयोजना,  शाखाको 
पररयोजना खचिको लागत लाभ र्वश्लषेण गरेको देजखएन। आवश्यक सूचना र्वश्लषेण गरी योजना सञ्चालन 
हजनजपदिछ।  

34. लेखापरीक्षण - संस्थानले प्रत्येक वषि नेपाल लेखामानका आधारमा र्विीय र्ववरण तयार गरी 
लेखापरीक्षणको लातग पेस गनजिपने व्यवस्था भए तापतन र्वगतदेजख सवै र्विीय कारोबारको अतभलेख यर्कन 
गरी प्रमाजणत र्विीय र्ववरण तयार गरी से्रस्ता पेस नगरेको कारण २०६९।७० र २०७०।७१ को 
लेखापरीक्षण भएको छैन। र्ढला गरी र्विीय प्रततवेदन पेस गरेको, र्वगतको जजम्मेवारीको यर्कन गनि 
नसकेको लगायतको व्यहोरा यो वषि पतन देजखएको छ। र्वगतदेजख कज नै वषिको र्विीय र्ववरण तयार 
नगदाि र्विीय नततजा तथा जजम्मेवारीसमेत फरक पने हजदा सवै आतथिक वषिको प्रमाजणत र्विीय र्ववरण 
पेस गरी यथासमयमा लेखापरीक्षण गराउनज पने भनी गत वषि सजझाव ठदएकोमा यो वषि समेत 
लेखापरीक्षणको लातग से्रस्ता उपलब्ध नभएको हजँदा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ दफा २५ बमोजजम 
कारबाही हजनजपदिछ । 
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35. पाइप लाइन र्वस्तार र आय - संस्थानले खानेपानी र्वतरणको लातग नयाँ योजनाहरुमा समेत लागत लाभ 
र्वश्लषेण गने नगरेकोले पाइप लाइन र्वस्तार भएका स्थानमा आम्दानीमा समेत वरृ्ि हजनजपनेमा आय वरृ्ि 
नभएको देजखएको छ । यो वषि पाइप लाईन र्वस्तार कायि सम्पन्न भएका योजनामध्ये जलेश्वर शाखामा 
रु.४२ लाख ६५ हजारको पाइप लाइन र्वस्तारमा खचि भएकोमा पानी महसजल रु.२ लाख ४७ हजार 
(११ प्रततशत) ले कमी आएको, राजर्वराज शाखामा रु.१ करोड १५ लाख १८ हजारको पाइप लाइन 
र्वस्तार हजँदा पानी महसजल रु.२ लाख ९० हजार (५ प्रततशत) ले न्यून आय भएको छ। पाईप लाइन 
र्वस्तार भएको स्थानमा थप भएको तमटर तथा ग्राहक संख्या, थप पानी उत्पादन र र्वतरणलगायतका 
अतभलेख व्यवजस्थत गरी आय वरृ्िमा जोड ठदनजपदिछ। 

36. उद्दशे्य तथा रणनैततक योजना - संस्थानको मजख्य उदे्दश्य नेपाल सरकारले तोर्कठदएको क्षेरमा तनयतमत 
रुपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा ढल तनकास प्रणालीको समजजचत व्यवस्था गने रहेकोमा यो 
वषि २३ शहरी क्षरेमा १ लाख ४१ हजार धारामाफि त पानी उपलब्ध गराएको छ भने स्वच्छ खानेपानी 
उपलव्ध गराउन सकेको छैन । संस्थानको कायिक्षरे र्वस्तारसंगै यसको र्विीय, प्रार्वतधक तथा 
संरचनात्मक क्षमता र्वकासको रणनैततक योजना तयार गरी सविसाधारणलाई सजलभ र गजणस्तरीय पानी 
उपलव्ध गराउने व्यवस्था हजनजपदिछ।  

37. खररद व्यवस्थापन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद गदाि प्रततस्पधाि सीतमत हजने 
गरी टजक्रा टजक्रा पारी खररद गनि नहजने उल्लेख छ। वजटवल र नेपालगंजको खानेपानी आयोजनाले पाइप 
तथा र्फर्टङ्ग सामग्रीहरु खररद गरी रु.४६ करोड ७९ लाख भ जक्तानी गरेकोमा ती सामग्री उपयोगर्वहीन 
अवस्थामा कायािलयमा मौज्दात राखेको देजखन्छ। आयोजनामा उक्त सामग्री आवश्यकता सम्बन्धमा 
छानर्वन गरी अनावश्यक सामग्री खररद गनेलाई कारबाही हजनजपदिछ ।  

38. असामी तथा बक्यौता - संस्थानले शंकास्पद असामी व्यवस्था बापत असामी मौज्दातको १० प्रततशतका 
दरले व्यवस्था गने गरेको छ। संस्थानको असामी गत वषि रु.५८ करोड ८ लाख ७१ हजार रहेकोमा 
यस वषि रु.७ करोड ५६ लाख १ हजारले वरृ्ि भई रु.६५ करोड ६४ लाख ७२ हजार पजगेको छ। 
संस्थानले रु.६ करोड ५६ लाख ४७ हजार शंकास्पद असामी व्यवस्था गरेको छ। शंकास्पद असामी 
लेखाङ्कन गदाि असामीको औषत संकलन अवतध तथा आयज र्वश्लषेण समेतका आधारमा उठ्न नसक्ने 
रकमको हदसम्म व्यवस्था गनजिपनेमा सो बमोजजम नगरेको र बक्यौता रकम असजली गरेको छैन। 
उपभोक्ताहरुबाट अतग्रम प्राप्त रकम दार्यत्वतफि  प्रस्तजत नगरी बक्यौता रकमबाट घटाएकोले बक्यौता रकम 
यर्कन गरी असजल गनजिपदिछ। 

२०७४।७५ 

39. बैङ्क ऋण - र्वश्व बैङ्कबाट प्राप्त ऋण रु.१४ करोड २७ लाख २८ हजार र नेपाल सरकारको ऋण रु.५ 
अबि ५ करोड ७० लाख ५ हजारमा यस वषिको व्याज रु.१८ करोड ४९ लाख ३० हजार समेत 
वषािन्तसम्मको व्याज रु.८० करोड ८९ लाख ४ हजार भ जक्तानी ठदन बाँकी छ। सो रकमको महालेखा 
तनयन्रक कायािलयबाट तभडान गरी समथिन तलएको छैन। सम्झौता अनजसारको रकम भ जक्तानी गने वा 
र्हसाव तमलान गनजिपने देजखयो।  

40. धरौटी दार्यत्व - नयाँ धारा जडान गदाि तलने धरौटी रकमलाई छज टै्ट बैङ्क खातामा (धरौटी) जम्मा गने नीतत 
रहेको छ। धरौटी बापतको दार्यत्व २०७५ आषाढ मसान्तमा रु.१० करोड ८४ लाख ५९ हजार 
भएकोमा सम्बजन्धत नगद तथा बैङ्क खातामा रु.१० करोड ४५ लाख ६९ हजार भएबाट रु.३८ लाख 
९१ हजार बैङ्कमा घटी मौज्दात रहेको छ। छानर्वन गरी र्हसाव यर्कन गनजिपदिछ।  
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41. अवकाश कोष व्यवस्था - गत वषिसम्म अवकाश कोषमा रु.६१ करोड ६२ लाख ६४ हजार रहेकोमा 
यस वषि रु.१ करोड ८१ लाख ५६ हजार थप व्यवस्था गरी रु.९ करोड ७९ लाख २ हजार भ जक्तानी 
भई वषािन्तमा अवकाश कोष शीषिकमा रु.५३ करोड ६५ लाख १८ हजार देखाएकोमा नेपाल लेखामान 
बमोजजम एक्च्यूररयल मूल्यांकन नगरेकोले उक्त रकम पयािप्त भए नभएको यर्कन हजने अवस्था छैन। 

42. जस्थर सम्पजि - संस्थानले यस वषि जस्थर सम्पजिमा रु.२ अबि ३६ करोड ७० लाख ३३ हजार प्रस्तजत 
गरेकोमा उक्त सम्पजिमा भवन, भतूम, सतभिस ररजभयर, पाइप लाइन, ढल, वेल, प्लान्ट एण्ड मेजशनरी र 
अन्य उल्लेख गरेको छ। संस्थानको स्वातमत्वमा रहेको सम्पूणि सम्पजिको र्वस्ततृ र्ववरण जस्तै 
सम्पजिको नाम, मोडल र स्पेतसर्फकेशन, कोड नम्बर, जग्गाधनी नम्बर, प्रयोग भएको स्थान, सम्पजिको 
हालको अवस्था, खररद वा हस्तान्तरण भएको तमतत र मूल्य, तनमािण सम्पन्न भएको तमतत एवं कायि सम्पन्न 
मूल्य, योजनाहरु रहेको स्थान आठद खजल्ने गरी जस्थर सम्पजि अतभलेख तयार गरी अद्यावतद्यक गरेको 
छैन। सम्पजिको अतभलेख अद्यावतधक गनजिपदिछ। 

43. तनमािणाधीन सम्पजि - वषािन्तमा तनमािणाधीन सम्पजिमा देखाएको रु.६१ करोड ९५ लाख २५ हजारमध्ये 
कततपय सम्पन्न भइसकेका आयोजना समेत रहेको र अजस्तत्वमा नरहेका सम्पजि समेत उपरोक्त शीषिकमा 
लेखाङ्कन गरेको छ। हेटौंडा खानेपानी योजनाको रु.१४ लाख ४२ हजार र भरतपजर खानेपानी योजनाको 
रु.१९ लाख ३० हजार कायि सम्पन्न भइसकेको तर कायि सम्पन्न प्रमाणपर उपलब्ध नहजंदा पजजँीकरण 
भएको छैन। त्यस्तै जजगेडी तनमािण आयोजनाको भौततक पूवािधार नष्ट भएको रु.३५ लाख २३ हजार र 
उत्पादन वरृ्ि (बनेपा) आयोजना पूरा नगरेको रु.३ लाख ९५ हजारलाई समेत तनमािणाधीन सम्पजिमा 
प्रस्तजत गरेको छ। त्यस्तै संस्थानले र्वगत वषिहरुमा धरानमा र्व.र्प. खानेपानी पररयोजना सतमततमाफि त 
तनमािण गरी रु.२ करोड ३३ लाख ६२ हजार खचि गरेको भए तापतन उक्त खानेपानी योजना सोही 
सतमततले संचालन गदैआएको छ । संस्थानले सो खचिलाई तनमािणाधीन सम्पजिमा प्रस्तजत गरेबाट 
तनमािणाधीन सम्पजिको यथाथि अवस्था प्रस्तजत हजन सकेको छैन। यथाथि अवस्था देजखने गरी लेखाङ्कन 
गनजिपदिछ। 

44. र्हसाब समायोजन - शाखा कायािलयहरुले देखाएको मौज्दात र केन्रीय कायािलयले देखाएको मौज्दात बीच 
फरक परेको रकमको प्रमाण कागजातबेगर र्वतभन्न शीषिकमा रु. ६ करोड ६० लाख ३६ हजार र्हसाब 
समायोजन गरी र्विीय र्ववरण तयार गरेको छ। र्हसाव तमलानको प्रमाण पेस हजनजपदिछ। 

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष र्वकास सतमतत 

45. तनलम्बन अवतधको खचि –  र्वकास सतमतत ऐन, २०१३ बमोजजम गिन भएका सबै र्वषय क्षेरका 
सतमततहरुमध्ये १५ ठदनतभर सम्बजन्धत मन्रालयले कायमै राख्न े वा र्वघटन गने सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारको २०७५।३।२० को तनणियअनजसार यो सतमतत तनलम्बन गरेकोमा २०७५।९।१३ मा 
फज कज वा गने तनणिय गरेको छ । सो अवतधमा कज नै पतन योजना तथा कायिक्रम सञ्चालन नभएको अवस्थामा 
परामशि सेवामा रु.४३ लाख १० हजार खचि गरेको देजखयो । सतमतत तनजरक्रय रहेको अवतधको परामशि 
सेवा खचि असजल गनजिपदिछ ।  

46. गैरसरकारी संस्थामाफि त सामग्री खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना 
सम्बन्धी तातलम, अतभमजखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कायि गैरसरकारी संस्थाबाट गराउन 
सक्ने व्यवस्था छ । सतमततले दशौँ ब्याचको सम्झौता रकम रु.३ अबि १९ लाखमध्ये तसमेन्ट, जी.आई. 
पाइप, एचडीपी पाइप, र्फर्टङ्स, भल्भस,् टजल्सलगायतका तनमािण सामग्री खररद गरी रु.१५ करोड ३५ 
लाख ७४ हजार गैरसरकारी संस्थालाई भ जक्तानी ठदएको छ । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम तनमािण कायि र 
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सामान आपूतति गने कायि गैरसरकारी संस्थामाफि त गनि तमल्ने देजखएन । ऐनर्वपरीत खररद कायि गने 
पदातधकारीलाई कारबाही गनजिपदिछ । 

47. योजना सञ्चालन – आशापजरी खानेपानी आयोजना भक्तपजरमा रु. २७ लाख ३५ हजारमा तनमािण सम्पन्न 
गरेको इन्टेकमा खोलाको पानी पसेको र सडक र्वस्तार गदाि तनकालेको पाइप पजनः स्थापना नगरेको 
कारण कररब १८ मर्हनादेजख पानी सञ्चालन भएको छैन । मनोहरा बेँसी खानेपानी आयोजना रु. ८४ 
लाख ९१ हजारको लागतमा तनमािण कायि सम्पन्न भएको उल्लेख भए तापतन पानी प्रशोधन प्लाण्ट तनमािण 
गरेको छैन । उक्त प्लाण्टको अभावमा र्पउन अयोग्य धतमलो पानी र्वतरण गरेको देजखयो ।  

अनजगमन तथा बेरुजू 

 अनजगमन –  गत र्वगतका प्रततवेदनमा उल्लेख भएका अधजरा योजना सम्पन्न नभएको, तनयतमत प्रकृततको कायिमा 
परामशि सेवा तलएको, खानेपानीको मजहान र्ववाद, पाइप मौज्दात तथा पाइप घटी जडान, नपाउने मूल्य 
समायोजन भ जक्तानी, पटक पटक म्याद थप, न्यून प्रततस्पधािलगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सजधार 
गरेको देजखँदैन । र्वगतका व्यहोरा पजनरावजृि नहजने गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ ।      

 बेरुजू जस्थतत – यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत देहाय 
अनजसार छः 

 सरकारी कायािलयतफि  २१ तनकायमा रु.४ अबि ४४ करोड ४३ लाख ३० हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.१६ करोड १६ लाख ८९ हजार फर्छ्यौट गरेकोले रु.४ अबि 
२८ करोड २६ लाख ४१ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१ अबि ३ करोड ८६ लाख ७७  हजार 
पेस्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ । 

 संगठित सस्था २ तफि  रु.२५ करोड ८८ लाख ८ हजार बेरुजू बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण 
अनजसूची १६ मा छ । 
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गहृ मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम आन्तररक सरुक्षा नीतत तजुिमा, शाजन्त 
सवु्यवस्था, हातहततयार तथा खरखजानाको इजाजत तथा तनयन्रण, र्वस्फोटक पदाथि तनयन्रण, र्वदेशी नागररकको 
तनयमन तथा तनयन्रण, नागररकता र्वतरण, र्वपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, रार्िय पररचयपर व्यवस्थापन, 
लागू औषध तनयन्रण, सीमा प्रशासन, गहृ प्रशासन, संगठित अपराध तनयन्रणलगायतका कायि र अन्य मन्रालयको 
कायि र्वभाजनमा नपरेका र्वषय मन्रालयको कायिक्षेरमा रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय 
तथा स गठित संस्थासमेत ८२२ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका ८१९ सरकारी कायािलयहरुको तनम्नानसुार रु.८६ अबि १३ 
करोड ५४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

819 629036 361 66375 420 17765 147 148178 819 861354 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ३ संस्थाको रु.८ अबि 79 करोड 78 लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ ।  

3. चौधौँ योजना - योजनाले उपत्यकाका प्रवेश नाका र तसंहदरबार प्रवेशद्वारमा १२ भेर्हकल स््यानर जडान 
गने, ४० जजल्लामा रार्िय पररचयपर र्वतरण गने, प्रदेश स्तरमा ५ लागू औषध पनुस्थािपना केन्र स्थापना 
गने जस्ता लक्ष्य तलएकोमा भेर्हकल स््यानर जडान गनि बजेट व्यवस्थापन नभएको, १६ जजल्लामा मार 
रार्िय पररचयपर र्वतरण कायि शरुु भएको, गण्डकी प्रदेशमा मार लागू औषध पनुस्थािपना केन्र सञ्चालन 
भएको अवस्था छ । योजनाका घोर्षत कायिक्रम कायािन्वयनको लातग आवश्यक बजेट तथा जनशजि 
व्यवस्थापनमाफि त प्रततफल देजखने गरी सधुार गनुिपदिछ ।  

4. प्रार्वतधक सहायता - प्रार्वतधक तथा अन्य सहायता र्ववरण (२०७५।७६) अनसुार मर्हला तथा 
बालबातलका सेवा केन्र स्थापना गनि एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट मे २०१५ देजख सेप्टेम्वर २०१८ सम्म 
अवतध रहने गरी ५ लाख अमेररकी डलर स्वीकृत भएको तथयो । उि सहायतामध्ये यो वषि  अमेररकी 
डलर ८ हजार प्राप्त हनेु देजखन्छ । त्यसैगरी न्याय सृुढीीकरणका लातग एकीकृत कायिक्रम तथा न्याय 
सेवाको आधतुनकीकरण र सधुारको लातग प्रहरी पररचालन पररयोजनामा २०१५ देजख २०२० 
तडसेम्बरसम्म संयिु र्वकास साझेदारबाट स्वीकृत अमेररकी डलर ४ करोड ३० लाखमध्ये अमेररकी 
डलर ७० लाख प्राप्त हनेु देजखन्छ । सहायता रकमको र्वत्तीय तथा भौततक प्रगतत र्ववरण 
लेखापरीक्षणका लातग पेस भएको छैन । उि प्रार्वतधक सहायता रकमको तनयमानसुार लेखापरीक्षण 
गराउनपुदिछ ।  

5. शाजन्तसरुक्षा  खचि - मजन्रपररषद्को २०५०।२।१३ को तनणियानसुार शाजन्त सरुक्षाका लातग एक 
पटकमा गहृमन्रीले रु.५० हजार र गहृ सजचवले रु.२० हजारसम्म खचि गनि स्ने व्यबस्था छ । 
मन्रालयले यो वषि गहृमन्रीबाट रु.७२ लाख र गहृ सजचवबाट रु.७३ लाख ९ हजारसमेत रु.१ करोड 
४५ लाख ९ हजार खचि गरेको छ । मजन्रपररषद्को तनणियले एक पटकको खचिको सीमा तोके पतन 
दैतनक, साप्तार्हक वा मातसक अवतध र्कटान गरेको छैन । तत्कालीन शाजन्त सरुक्षाको अवस्थाका 
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आधारमा लागू भएको व्यवस्था पनुरावलोकन गरी तजतबजी खचि तनयन्रण गनुिपने व्यहोरा र्वगत वषिदेजख 
औलँ्याए पतन सधुार भएको छैन । 

6. आतथिक सहायता - नागररक राहत, क्षततपूतति तथा आतथिक सहायतासम्बन्धी कायिर्वतध, २०६८ को दफा 
१२ मा रार्िय जीवनका महत्वपूणि व्यजिहरुलाई तोर्कएको दरमा औषधोपचार तथा आतथिक सहायता 
उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यो वषि देशभररका १७४ नागररकलाई प्रतत व्यजि रु.५० हजारदेजख 
रु.३० लाखसम्मका दरले जम्मा रु.९ करोड ८० लाख ८८ हजार, र्वतभन्न घटनामा उपचारबापत रु. 
३३ लाख ७ हजार र संस्थागत अनदुान रु.२ करोड ९१ लाख समेत कुल रु. १३ करोड ४ लाख ९५ 
हजार र्वतरण गरेको छ । आतथिक वषि २०७२।७३ मा रु.१६ करोड ४० लाख ३५ हजार, 
२०७३।७४ मा रु.२९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७४।७५ मा रु. ३१ करोड ८० लाख २७ 
हजार आतथिक सहायता र्वतरण गरेकोमा पारदशी र व्यवजस्थत बनाउन मापदण्ड तजुिमा गरेको देजखएन । 
सहायता माग गदाि तनवेदन, जचर्कत्सकको प्रजेस्क्रप्सन, उपचार सहायता सतमततको तसफाररस जस्ता कागजात 
संलग्न गरेको छैन । कायिर्वतधको दफा १२.१(ग) मा समाजजक र रार्िय जीवनमा योगदान परु ्याएका 
व्यजिका लातग बीीमा रु.७ लाखसम्म आतथिक सहायता ठदन सर्कनेमा सीमा नघाई एकै व्यजिलाई 
रु.३० लाखसम्म आतथिक सहायता प्रदान गरेको छ । कायिर्वतधको पालना गरी तोर्कएको सीमातभर रही 
आतथिक सहायता प्रदान गरी मापदण्डभन्दा बीी र्वतरण गने कायि तनयन्रण गनुिपदिछ । 

7. व्यजिगत सरुक्षाकमी - मन्रालयले बहालवाला एवं पूवि पदातधकारीको व्यजिगत सरुक्षाका लातग प्रहरी 
कमिचारी खटाउने गरेको छ । सवोच्च अदालतले २०६८।८।२२ मा काननुमा व्यवस्था गरेर मार 
र्वजशष्ट व्यजिहरुलाई सरु्वधा उपलव्ध गराउने आदेश ठदएको छ । रािपतत, उपरािपतत, प्रधानमन्री, 
प्रधानन्यायाधीश, प्रतततनतध सभाका सभामखु, रार्िय सभाका अध्यक्ष, मन्री, सम्बैधातनक तनकायका 
प्रमखुलगायत बहालवालातफि  ३२९ र भतूपूवि र्वजशष्ट व्यजिहरुका लातग ५९५ सरुक्षाकमी उपलब्ध 
गराएको छ । सरुक्षाकमी उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा छुटै्ट काननुी व्यवस्था गरेको देजखएन । काननुमा 
व्यवस्था गरी सरुक्षाकमीको व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

8. र्वभषूण तयारी - र्वभषूण तनयमावली, २०६५ मा १२ शे्रणीका ४ मानपदवी, ९ अलङ्कार  र १३ 
पदकबाट रार्िय जीवनका र्वतभन्न क्षेरमा र्वजशष्ट योगदान परु ्याउने महानभुावलाई र्वभरू्षत गने व्यवस्था 
छ । यो वषि परुस्कृत व्यजिलाई र्वभरू्षत गने प्रयोजनाथि ३४४ मानपदवी, ८७ अलङ्कार र ८७ पदक 
तयार गनि घरेल ु तथा साना उद्योग कायािलय, पाटनलाई रु.५ करोड २७ लाख ५० हजार पेस्की र 
रु.४० लाख ३६ हजार शोधभनािसमेत रु. ५ करोड ६७ लाख ८६ हजार, नेपाल राि बैङ्कलाई तामा र 
चााँदीको लातग रु.९० हजार र सनु्दरीजल आसिनललाई हकुपट्टीसमेतका लातग रु.१ लाख ५१ हजारसमेत 
रु.५ करोड ७० लाख २७ हजार खचि गरेको छ । र्वभषूण तयार गदाि समावेश गनुिपने धातकुो पररमाण 
२०६८।४।१५ को सजचवस्तरीय तनणियले तोकेको छ । घरेल ु तथा साना उद्योग कायािलयको 
तबलभरपाई परीक्षण गदाि ३३७ मानपदवी, ६० अलंकार र २६ पदकसमेत ४२३ र्वभषूणमा प्रयोग 
भएको सनु तथा चााँदीलगायत धात ुखररदको तबल, ज्याला तथा जतीको आधारमा पररमाण र मूल्य खलु्ने 
देजखएन । धातकुो तोर्कएको पररमाण संलग्न गरी तयार भएको सतुनजित गरी र्वभषूण र्वतरण गनुिपदिछ ।  

9. रार्िय र्वपद् व्यवस्थापन कोष - कोषमा गत वषिको जजम्मेवारी रु.१ अबि ६८ करोड ५७ लाख ८३ 
हजारमा यो वषि रु.२ करोड थप गरी जम्मा रु.१ अबि ७० करोड ५७ लाख ८३ हजारमध्ये रु.१३ 
करोड ६१ लाख ६० हजार खचि भई रु. १ अबि ५६ करोड ९६ लाख २३ हजार मौज्दात रहेको छ । 
बीी जोजखमयिु नदीहरु छनौट गरी पूवि सूचना प्राप्त गनि र आधतुनक प्रणाली जडान गरी र्वपद् 
व्यवस्थापन कायि संघीय संरचनाअनसुार सञ्चालन गनि रु.१ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा 
खचि भएको छैन । प्रदेशस्तरको र्वपद् सामना गनि र्वपद् व्यवस्थापन सामग्री खररदका लातग रु.१ करोड 
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७५ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा तनकासा तथा खचि भएको देजखएन । कोष स्थापना र सञ्चालनको 
उदे्दश्यअनरुुप कायि सम्पादन गनुिपदिछ ।  

10. हेतलकोप्टर भाडा - मन्रालयले प्राकृततक तथा अन्य र्वपद् उद्धार तथा सरुक्षा प्रयोजनका लातग हेतलकोप्टर 
भाडा उपलब्ध गराउाँदै आएको छ । यो वषि रार्िय र्वपद् व्यवस्थान कोषबाट रु.३ करोड ९६ लाख 
९५ हजार र चाल ुखचि शीषिकबाट रु.१ करोड ८० लाख ९८ हजारसमेत रु.५ करोड ७७ लाख ९३ 
हजार हेतलकोप्टर भाडा भिुानी गरेको छ । र्वपद् व्यवस्थापन कोषबाट शाजन्त सरुक्षासाँग सम्बजन्धत 
सरुक्षा गोष्ठीमा सहभागी हनु तथा सोलखुमु्ब ुर भोजपरुमा तनयतमत काममा सरुक्षाकमी परु ्याउन क्रमशः 
रु.१४ लाख ३६ हजार र रु. ३५ लाख २६ हजार भिुानी भएको छ । उि रकम उदेश्य अनसुारको 
कायिमा खचि भएको नदेजखएकोले यस्तो कायिमा तनयन्रण हनुपुदिछ ।  

अध्यागमन र्वभाग  
11. अध्यागमन अतभलेख - अध्यागमन र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार सन ्२०१७ देजख २०१९ सम्म ३५ 

लाख ४ हजार स्वदेशी र २८ लाख ५९ हजार र्वदेशीको आगमन भएको देजखन्छ । उि अवतधमा 
३१३ र्वदेशीलाई तभसा अवतधभन्दा बीी नेपालमा बसेकोले कारबाही गरी तनष्कासन गरेको छ । 
उजल्लजखत अवतधतभर आगमन अतभलेखमा उल्लेख नभएका ४ हजार र्वदेशी र्फताि भएको देजखन्छ । 
आगमन, प्रस्थान र तनष्कासन अतभलेख  एकीकृत र अद्यावतधक नभएकोले ती यारीको नेपाल प्रवेश र 
बसाइ अवतध यर्कन हनेु देजखएन । मलुकुतभर आगमन तथा प्रस्थान गने व्यजिहरुको अतभलेख 
व्यवजस्थत गनि नेपाली पोटि प्रणाली सफ्टवेयर र्वकास गनि परामशिदातासाँग सम्झौता गरी रु.३२ लाख ४२ 
हजार भिुानी भएको छ । उि कायि सम्पन्न गरी सफ्टवेयर पूणिरुपमा सञ्चालनमा ल्याई आगमन र 
प्रस्थानको अतभलेख अद्यावतधक गनुिपने र अनमुतत नतलई स्थल मागिबाट प्रवेश गनेको पर्हचान गरी 
कारबाही तथा तनष्कासन गनुिपदिछ । 

12. तभसा अतभलेख - र्वभागले कूटनैततक, सरकारी, पयिटक, गैरपयिटक, अध्ययन, व्यापार, ट्राजन्जट, आवासीय, 
गैरआवासीय, तडपेन्डेन्टलगायत २३ प्रकारका तभसा जारी गने गरेको छ । तभसा जारी गदाि १५, ३० र 
९० ठदनको लातग अमेररकी डलर क्रमश: २५,४० र १०० शलु्क तनधािरण गरेको छ । यो वषि ६ 
लाख १३ हजार ८६ तभसा जस्टकरबाट रु.४९ करोड ७१ लाख ८५ हजार राजस्व प्राप्त गरेको छ । 
र्वभागका र्वतभन्न शाखाबाट खपत भएका तभसा जस्टकरबाट भएको आम्दानी तभडान गने प्रणाली तयार 
गरेको छैन । र्वदेशी नागररकको नाम, रार्ियता, राहदानी नम्बर र तभसा अवतध खलेुको र्ववरण राख्न 
आई.एम.एम.आई सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याए तापतन रद्द भएका, प्रयोगमा आएका र मौज्दात रहेका तभसा 
जस्टकरको अवस्था खलु्ने अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । प्रयोगमा आएका रद्द भएका र मौज्दातमा 
रहेका तभसा जस्टकरको अतभलेख अद्यावतधक गनुिपदिछ ।  

13. राजस्व लेखाङ्कन - र्वभागले प्रयोगमा ल्याएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनसुार रु.८७ करोड 
६८ लाख ७० हजार राजस्व असलुी देजखएको छ । राजस्व सङ्कलन गने तनजी क्षेरको एक बैङ्कले 
देखाएको आम्दानीको आधारमा राजस्वको आतथिक र्ववरण तयार गरेको छ । राजस्व सङ्कलनमा प्रयोग 
गनि स्वीकृत मलेप फारामहरु प्रयोगमा ल्याएको छैन। यसैगरी र्वभागले र्वदेशजस्थत तनयोगहरुलाई १५ 
ठदने ९० हजार ६४, ३० ठदने २३ हजार १८४ र ९० ठदने ३ हजार थान तभसा जस्टकर उपलब्ध 
गराएकोमा जस्टकर र राजस्व आम्दानी खचिको र्ववरण पेस भएन । परराि मन्रालयले पेस गरेको 
राजस्वको आतथिक र्ववरणमा रु.३५ करोड ७० लाख २० हजार राजस्व देखाएकोमा तभसा जस्टकरको 
वार्षिक आम्दानी, खचि र मौज्दात र्ववरण तयार गरी राजस्वसाँग तभडान गरेको छैन । तभसा जस्टकरको 
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अतभलेख अद्यावतधक गरी खपतका आधारमा राजस्व आम्दानी भएको यर्कन गनुिकासाथै राजस्व लेखाङ्कनमा 
मलेप फारमहरु प्रयोग गरी  तनयन्रण व्यवस्था प्रभावकारी गनुिपदिछ । 

रार्िय पररचयपर तथा पञ्जीकरण र्वभाग 

14. घटना दताि  - र्वभागले जन्म, मतृ्य,ु र्ववाह, सम्बन्ध र्वच्छेद र बसाइाँ सराइ जस्ता ५ प्रकारका व्यजिगत 
घटना दतािका साथै १० प्रकारका सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम स्थानीय तनकायमाफि त सञ्चालन गनि 
अतभलेख व्यवस्थापन गदै आएको छ । स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामध्ये २ हजार ५८३ वडामा 
अनलाइन प्रणालीमाफि त व्यजिगत घटना दताि प्रारम्भ भए तापतन अन्य वडाले म्यानअुल र्वतध प्रयोग गदै 
आइरहेका छन ् । म्यानअुल र्ववरणसमेत समावेश गरी र्वभागले वास्तर्वक तथ्याङ्कसर्हतको एकीकृत 
र्ववरण तयार गनुिपनेमा सो गरेको छैन । तथ्याङ्क एकीकृत गरी वास्तर्वक र्ववरण तयार गनुिपदिछ । 

15. सामाजजक सरुक्षा - यस वषि सामाजजक सरुक्षामा समावेश भएका लाभग्राही संख्या २८ लाख ७८ हजार 
७०७ का लातग रु.४४ अबि १ करोड ४५ लाख ८६ हजार र्वतनयोजन गरी २७ लाख २३ हजार 
६०२ लाभग्राही अतभलेजखत गरी खचि लेखेको छ । आतथिक वषिको अन्तसम्म १ लाख ५५ हजार १०५ 
लाभग्राही अनलाईन प्रणालीमा आवद्घ हनु बााँकी छ । अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बनाई सामाजजक 
सरुक्षासम्बन्धी तथ्याङ्क भरपदो बनाउनपुदिछ ।  

16. परामशि सेवा खररद - नेपाल सरकारको तनणिय अनसुार रार्िय पररचयपर पसिनलाइजेसन तथा र्वतरण गने 
कायिका लातग एक परामशिदातासाँग रु.८७ करोड २६ लाख ११ हजारको सम्झौता भएको छ । 
सम्झौतामा उल्लेजखत कामको तनयतमत अनगुमन र प्रततवेदन तलने व्यवस्था तमलाई संझौतामा उल्लेजखत 
समयतभर कायि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

कारागार व्यवस्थापन र्वभाग  
17. कारागार व्यवस्थापन - र्वभागअन्तगित ७२ जजल्लामा ७४ कारागार सञ्चालनमा रहेका छन ् ।  

कारागारमा कैदी बन्दी राख्न ेक्षमताबारे मापदण्ड तयार भएको देजखएन । हालको पूवािधारले १४ हजार 
८७५ परुुष र १ हजार ६९१ मर्हलासमेत १६ हजार ५६६ कैदी बन्दीहरू राख्न स्ने क्षमता रहेकोमा 
कारागारमा क्षमताभन्दा ४४ प्रततशत बीी २२ हजार ३७१ परुुष र १ हजार ५०४ मर्हलासमेत २३ 
हजार ८७५ कैदीबन्दी रहेको देजखन्छ । नख्ख ुकारागारमा रहेका कैदीबन्दी मध्ये २४ प्रततशतले दैतनक 
औषतध सेवन गनुिपने तथा १५८ जना मानतसक र ३ जना एचआईभी एड्स र्वरामी रहेका छन ्। काभ्र े
कारागारमा २० जना र लम्जङु कारागारमा २ जना मानतसक कैदीबन्दी रहेका छन ् । मानतसक 
कैदीबन्दी छुटै्ट राख्न े व्यवस्था गरेको छैन । महान्यायातधविाको कायािलयले ३३ जजल्लाका २९ 
कारागार अनगुमन गरी साविजतनक गरेको कारागार तथा र्हरासत अनगुमनको एकीकृत प्रततवेदनअनसुार 
कारागारमा सीप र्वकास एवं रोजगारमूलक कायिको अवसरको अभाव रहेको, जीणि भौततक पूवािधार, 
क्षमताभन्दा अत्यतधक मारामा थनुवुा र कैदीहरु रहेको, दरबन्दीअनसुारका कमिचारी नरहेको, सहायक 
कमिचारीबाट कारागार सञ्चालन गरेको, स्वास्थ्यकमीको पद ररि रहेको, पयािप्त औषतध उपलब्ध नभएको, 
आफन्त र काननु व्यवसायीसाँग भेटघाटका लातग अलग कोिा नभएको, कैदी बन्दी र थनुवुालाई एकै 
िाउाँमा राखेको जस्ता समस्याहरु रहेको उल्लेख छ । कारागार र र्हरासत सधुार कायियोजना 
कायािन्वयनमा ल्याई उजल्लजखत व्यहोरामा सधुार गनुिपदिछ ।  

18. खलु्ला कारागार - जेल अवतध भिुान गरी तनकट भर्वष्यमा ररहा हनेु कैदीबन्दीलाई समाजमा घलुतमल 
हनु सहयोग परु ्याउने उदे्दश्यले खलु्ला कारागारको अवधारणा लागू भएको छ । बााँकेको गनापरुमा 
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खलु्ला कारागार २०७६।२।३० तभर तनमािण सम्पन्न गनि रु.१ करोड ७८ लाख ८८ हजारको तनमािण 
सम्झौता भएको छ । दईु पटकसम्म १३ मर्हना म्याद थप भएकोमा यस वषिसम्म रु.८८ लाख ६५ 
हजार भिुानी भएपतन तनमािण सम्पन्न भएको छैन । सम्झौताअनसुार तनमािण सम्पन्न गरी खलु्ला 
कारागारको अवधारणा कायािन्वयनमा ल्याउनपुदिछ ।   

19. प्रततवेदन कायािन्वयन - शहरी र्वकास मन्रालयअन्तगतिको सङ्घीय सजचवालय तनमािण तथा व्यवस्थापन 
कायािलयको प्रार्वतधक टोलीद्वारा कारागार कायािलय तडल्लीबजारको प्रशासतनक भवन, कैदीबन्दी आवास र 
भवनसाँग जोतडएका संरचनाको तनरीक्षण गरी तयार पारेको प्रार्वतधक प्रततवेदनमा भवनहरु जीणि अवस्थामा 
रहेको देखाएको छ । प्रततवेदनले भवनको क्षतत वगीकरणको तनजम्त — —यरुोर्पयन म्याक्रो सेजस्मक स्केल 
९८‘‘ लाई आधार मानी साधारण क्षतत, मध्यम क्षतत, उल्लेख्य अतधक क्षतत, अत्यतधक क्षतत र र्वनाशयोग्य 
क्षतत गरी ग्रडे १ देजख ग्रडे ५ सम्मको मापदण्डको आधारमा वगीकरण गरेको छ । उि मापदण्डको 
आधारमा तलुना गदाि केही िाउाँमा अत्यतधक क्षतत र र्वनाशयोग्य क्षतत भएको देजखएको तथा धेरै िाउाँमा 
उल्लेख्य अतधक क्षतत भएको उल्लेख छ । प्रततवेदनका सझुाव कायािन्वयन गरी कारागार बस्नयोग्य र 
सरुजक्षत बनाउनेतफि  ध्यान ठदनपुदिछ । 

नेपाल प्रहरी  
20. योजना कायािन्वयन - आतथिक वषि २०७४।७५ मा समाप्त भएको तरवषीय अपराध तनयन्रण तथा 

अनसुन्धान योजनाले १२ वटा कायि नीततगत क्षेरमा १७८ र्क्रयाकलाप सञ्चालन गने लक्ष्य तलएको मध्ये 
६७ र्क्रयाकलाप कायािन्वयनको चरणमा रहेको र ३५ र्क्रयाकलाप सञ्चालन हनु सकेको छैन । कायि 
योजनाको उदे्दश्य पूरा गनि २०७७।७८ सम्ममा सम्पन्न हनेु गरी २०७५।७६ मा दोस्रो तरवषीय योजना 
लागू गरेको छ । कुल लागत रु.२ अबि ५३ करोड १६ लाख २६ हजारमध्ये पर्हलो वषि अपराध 
अनसुन्धानको संस्थागत र्वकास, मानव स्रोत व्यवस्थापन र सेवा र्वजशष्टीकरण, वैज्ञातनक अनसुन्धान 
पद्दततको सशिीकरण जस्ता १२ कायिनीततमा काम गने गरी रु.१ अबि १४ करोड १६ लाख १ हजार 
बजेट प्रस्ताव गरेकोमा रु.६ करोड ९८ लाख ६३ हजार मार खचि भएको छ । खचिको आधारमा 
भौततक प्रगतत ६ प्रततशत भन्दा न्यून छ । हालको गततमा प्रगतत हुाँदा कायियोजनाले तोकेको समयतभर 
तनधािररत र्क्रयाकलाप सम्पन्न हनेु देजखएन । कायि योजनाको उदे्दश्य प्राप्त हनेु गरी स्रोत पररचालन 
गनुिपदिछ  ।  

21. मानवस्रोत व्यवस्थापन - प्रहरीमा दक्ष जनशजि भनाि देजख अवकास र अवकासपतछको सेवा संचालन गनि 
संगिन तभर मानव स्रोत र्वभाग रहेको छ । र्वभागले भनाि, छनौट, पदस्थापन, सरुवा, बीुवा, तातलम 
अवकासपतछको सेवा जस्ता मानव स्रोत व्यवस्थापनका कायि गदै आएको छ ।  प्रहरी कमिचारीमा बीचमै 
नोकरी छोडने संख्या वषेनी उल्लेख्य बरृ्द्घ भइरहेको देजखन्छ । मानव स्रोत व्यवस्थापन योजना तयार 
गरी बीचमै नोकरी छाड्ने अवस्थामा सधुार गनुिपदिछ । 

22. अपराध अनसुन्धान - नेपाल प्रहरीको प्रमखु कायि अपराध अनसुन्धान गने, अपराध तनयन्रण गने तथा 
शाजन्त सवु्यवस्था कायम राख्न ेरहेको छ । केन्रीय अपराध अनसुन्धान र्वभाग, केन्रीय अनसुन्धान ब्यूरो, 
मर्हला बेचर्वखन अनसुन्धान ब्यरुो, साइबर ब्यरुो, लागू औषध तनयन्रण ब्यरुोलगायत सम्पूणि प्रहरी संगिन 
र्क्रयाशील रहे तापतन अपराध तनयन्रण र अनसुन्धान कायि अपेजक्षत रुपमा प्रभावकारी हनु सकेको छैन । 
अपराधसम्बन्धी घटना प्रत्येक वषि बढ्दो क्रममा रहेको र छानतबन गरी समयमै टंुगाउन नसकेको जस्थतत 
देहायबमोजजम छः 
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अपराधको र्कतसम 2071।72 2072।73 2073।74 2074।75 2075।76 
ज्यानसम्बन्धी (संख्या) 4687 5336 5904 6405 6985 
आत्महत्या (संख्या) 4504 4680 5124 5317 5749 
चोरी अपराधसम्बन्धी (संख्या) 1128 1578 1627 1628 2874 
संगठित तथा आतथिक अपराध (संख्या) 3002 3723 3593 4656 5300 
सामाजजक अपराध (संख्या) 10133 8689 10256 14450 11186 
मर्हला तथा बालबातलकासम्बन्धी (संख्या) 2016 2295 2439 3255 4427 
सवारीसम्बन्धी (संख्या) 1641 1820 2150 2320 2541 
र्वर्वध (संख्या) 275 411 369 1284 3985 

जम्मा  27386 28532 31462 39315 43047 
फस्यौट 18256 9269 8982 13596 12434 
फस्यौट प्रततशत 67 32 29 35 29 
अजघल्लो वषिको तलुनामा अपराध वृर्द्ध प्रततशत  4.25 10.26 24.96 9.49 

अजघल्लो वषिको तलुनामा ज्यानसम्बन्धी अपराध ९ प्रततशत, चोरी ७६ प्रततशत, संगठित तथा 
आतथिक अपराध १३ प्रततशत, बालबातलकासम्बन्धी अपराध २६ प्रततशत, सबारीसम्बन्धी अपराध ९ 
प्रततशत र अन्य अपराध २१० प्रततशत बीेकोमा सामाजजक अपराध २२ प्रततशत घटेको अवस्था छ । 
अपराध घटना दताि प्रत्येक वषि बर्ीरहेकोमा फस्यौट प्रततशतमा वरृ्द्ध हनु सकेको छैन । अपराधका 
घटना दताि हनु ु सकारात्मक भए तापतन घटनामा कमी नआउनलेु तनरोधात्मक कायिक्रमहरु सञ्चालन 
गनुिपने आवश्यकता देजखन्छ । यो बषि फस्यौट दर २९ प्रततशत रहेकोमा अजघल्लो वषिको तलुनामा ६ 
प्रततशत न्यून छ । अपरातधक र्क्रयाकलाप बढ्नकुो कारण पत्ता लगाई बढ्दो अपराध रोकथाम गरी 
शाजन्त सवु्यवस्था कायम गनि प्रभावकारी कदम चाल्नपुदिछ ।  

23. ट्रार्फक व्यवस्थापन - सडक अनशुासन कायम गनि ट्रार्फक प्रहरीको भतूमका महत्वपूणि रहाँदै आएको छ । 
यसका लातग तनयतमत तथा आकजस्मक चेर्कङ्ग, संयिु चेर्कङ्ग, मादक पदािथ सेवन चेर्कङ्गजस्ता 
र्क्रयाकलापका साथै अवैध सवारीसाधन पक्राउ, अनावश्यक हनि बजाउने र तीब्र गततमा सवारी 
चलाउनेलाई कारबाही गने अतभयान सञ्चालन गरेको छ । यो वषि चेकजााँचको क्रममा १६ लाख ८६ 
हजार सवारी साधनका चालक कारबाहीमा परी रू.१ अबि ८ करोड २८ लाख ६८ हजार राजस्व सङ्कलन 
भएको छ । कािमाडौँ उपत्यकामा ध्वतन तनयन्रण गनि २१ हजार ७४९ र तीव्र गततमा सवारी चलाउने 
१६ हजार १६२ सवारी चालकलाई कारबाही गरी सडक अनशुासन पालना गराउन जानकारी ठदएको छ । 
जजम्मेवार तनकयबीच समन्वय गरी सडक संकेत तथा जचन्हको उजचत व्यवस्थापन, जनचेतना अतभवरृ्द्घ, 

ट्रार्फक लाईट व्यवस्थापन, राडार गनको उजचत प्रयोगका साथै अनलाइन ट्रयार्कङ्ग प्रणालीको प्रयोग गरी 
सवारी व्यवस्थापन चसु्त र भरपदो बनाउनपुदिछ ।  

24. सडक सरुक्षा - सडकको अवस्था, सवारी चाप, यार ु चाप, सवारी ज्ञानको कमी, अव्यवजस्थत पार्कि ङ र 
सवारी तनयम पालना नगदाि सवारी दघुिटना बीीरहेको छ । र्वगत ६ वषिको सडक दघुिटना अवस्था 
र्वश्लषेण गदाि २०७४।७५ सम्म वषेनी औसत ८ प्रततशतका दरले दघुिटना वरृ्द्ध भएको देजखएकोमा 
२०७५।७६ मा मार दघुिटना वरृ्द्घ प्रततशत ३३ रहेको छ । दघुिटनामा ३  प्रततशतको घटना स्थलमै 
मतृ्य ुहनेु तथा ४ प्रततशत गम्भीर घाईते हनेु गरेको देजखन्छ । यससम्बन्धी र्ववरण देहायबमोजजम छः 
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क्र.सं. 
 

आतथिक वषि 
 

कुल दघुिटना मतृ्य ु गम्भीर दघुिटना सामान्य दघुिटना 
संख्या वठृद्व प्रततशत संख्या प्रततशत संख्या प्रततशत संख्या प्रततशत 

1 2070।71 4672 - 143 3 229 5 3481 75 
2 2071।72 4999 7 133 3 233 5 3643 73 
3   2072।73 5568 11 166 3 275 5 3901 70 
4 2073।74 5530 -1 182 3 201 4 3914 71 
5 2074।75 6381 15 194 3 219 3 4333 68 
6 2075।76 8511 33 254 3 317 4 5913 69 
  औसत 5944 11 179 3 246 4 4198 71 

सवारीसाधन र सडकको अवस्था, सवारी चाप, पूवािधार बेगर सडक अनमुतत, सवारी तनयमनको 
कमी, चालक अनमुततपर तनयमनको कमी, सवारी तनयमसम्बन्धी ज्ञानको कमी जस्ता कारणले दघुिटना 
बीेको अवस्था छ । सम्बजन्धत तनकायहरुबाट सडकको अवस्था, क्रतसङ व्यवस्था, सवारीसाधन पार्कि ङ्ग 
स्थल, ट्रार्फक बत्ती, सडक जचन्हको उपयिु व्यवस्था र सचेतना कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी प्रत्येक वषि 
बर्ीरहेको दघुिटना संख्या न्यूनीकरण गनुिपदिछ । 

25. प्रहरी अस्पताल - नेपाल प्रहरी संगिनमातहत नेपाल प्रहरी अस्पताल, पूवि क्षेरीय प्रहरी अस्पताल, मध्य 
पजिम क्षेरीय अस्पताल, सदूुर पजिम क्षेरीय अस्पतालसमेत ४ अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन ् । 
अस्पतालले सेवारत, अवकाश प्राप्त, प्रहरी पररवार र सविसाधारणलाई सेवा प्रदान गदै आएको छ । 
अस्पतालले २०७५।७६ मा  सेवारत ५9 हजार, अवकाश प्राप्त 34 हजार,  प्रहरी पररवार 56 हजार र 
सविसाधारण 8 हजारसमेत १ लाख 57 हजारलाई उपचार सरु्वधा प्रदान गरेको छ भने २२ तबरामी अन्य 
अस्पतालमा ररफर गरेको छ । अस्पतालले २०७४ काततिकदेजख सविसाधारणले समेत उपचार गराउन 
पाउने गरी सेवा खलु्ला गरेको छ । सविसाधारणका लातग अस्पतालको सेवा खलु्ला गरे तापतन शल्यकृया 
र फामेसीमा सविसाधारणको पहुाँच देजखएन । जर्टल उपचार गराउन ुपदाि अन्य अस्पतालमा ररफर हनुपुने 
र औषतध खररद गनिसमेत अस्पतालबार्हरका फामेसीमा जानपुने अवस्था छ । अस्पतालको उपकरण र 
क्षमता सृुढी गरी सविसाधारणले सहजरुपमा उपचार सरु्वधा पाउने व्यवस्था गनुिपदिछ । 

26. मेगातसटी पररयोजना - सञ्चार सरुक्षाको चनुौती र जोजखम कम गनि मोरङ, सनुसरी र धनकुटाका ६ 
स्थानमा स्टेशन खडा गरी सञ्चार सामग्री र उपकरण जडान कायिका लातग सञ्चार नेटवकि  खररद गनि 
अमेररकी डलर ४६ लाख ७९ हजारको लागत अनमुान तयार गरेकोमा अमेररकी डलर ४५ लाख ४ 
हजार कबोल गने हङकङजस्थत एक आपूततिकतािको बोलपर स्वीकृत भई २०७४।१।२४ मा खररद 
सम्झौता भएको छ । सम्झौताको मखु्य साइट बेस स्टेशन १ र ररमोट साइट बेस स्टेसन ५ तथा टावर 
तनमािण कायिमा स्थानीयरुपमा प्राप्त हनेु तसमेन्ट, माटो, ीुङ्गा, डण्डी, कंर्क्रटजस्ता सामग्री स्थानीयस्तरमा 
उपलब्ध हनेुमा  समेत प्रतीतपर खोली पेस्की ठदएको पाइयो । प्रतीतपर खोलेको १८० ठदनतभर कायि 
सम्पन्न गररस्नपुने गरी भएको सम्झौतामा ३०० ठदन व्यतीत भइस्दासमेत प्रगतत भएको छैन ।  
स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हनेु सामग्री सम्बन्धमा सम्झौताका बखत छुटै्ट व्यवस्था गरी आयात गनपुने 
सामग्रीको प्रतीतपरमाफि त भिुानी गने साथै अन्य तनमािण सामग्री र कायिको नेपाली रुपैयााँमा भिुानी गने 
गरी सम्झौतामा सधुार गनुिपदिछ ।  

27. कारगेड मोटरसाइकल - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा साविजतनक तनकायले बोलपरको 
माध्यमबाट प्रततस्पधाित्मक खररद गनुिपने व्यवस्था छ । तबमस्टेक सम्मेलनमा प्रयोग गने गरी प्रतत इकाई 
रु.४१ लाख २८ हजारका दरले ३० थानका लातग रु.१२ करोड ३८ लाख ४० हजार लागत अनमुान 
तयार गरेकोमा प्रतत इकाई रु.४१ लाख २४ हजार कबोल गने एक आपूततिकतािको प्रस्ताव स्वीकृत गरी 
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सम्झौता भएको छ । उि रकम लागत अनमुान तयार गने प्रयोजनका लातग उि फमिले उपलब्ध 
गराएको दर रु.३८ लाख ५ हजारभन्दा रु.३ लाख १९ हजार  बीी देजखन्छ । बोलपर पेस गनुि 
पूविको बैिकबाट आपूतति हनेु मोटरसाइकल नेपाल तभर न्यूनतम १ वषि तनयतमत प्रयोगमा आएको हनुपुने 
भनी कायम भएको व्यहोरा हटाएको र सरुक्षा तनकाय तथा सरकारी कायािलयमा सामान आपूतति गरेको 
अनभुव न्यूनतम ३ वषिको सट्टा १ वषि  कायम गने गरी बोलपरमा संशोधन गरी खररद सम्झौता भएको 
छ । आपूततिको गणुस्तरमा असर गने भएकोले बोलपरको शति स शोधन गने कायिमा सधुार गनुिपदिछ ।  

28. गणुस्तर परीक्षण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६८ मा मालसमानको नमूना परीक्षण 
सम्बन्धी व्यवस्था छ । कायािलयले चसु्ता, डी.एम.एस. बटु, उलन सटिसमेत १४ प्रकारका सामानको 
लातग रु.४९ करोड १३ लाख २६ हजारको लागत अनमुान तयार गरी औसत १३ प्रततशत घटी रु.४२ 
करोड ८४ लाख ४८ हजारमा खररद गरी भिुानी गरेको छ । सामानको गणुस्तर एस.जी.एस/ 
आइ.टी.एस.बाट परीक्षण प्रततवेदन पेस गनुिपने सम्झौतामा उल्लेख छ । गणुस्तर तथा नापतौल 
र्वभागमाफि त गणुस्तर परीक्षण गनि स्ने गरी क्षमता अतभवरृ्द्ध गराउन सधुार गनुिपने देजखन्छ ।  

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  
29. कायिसम्पादन अवस्था - सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले कायि प्रभावकारी बनाउने क्रममा बोडिर अब्जरभेसन 

पोष्टको संख्या ८७ बाट वरृ्द्ध गरी १०७ परु ्याएको, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालले १८ हजार २७० 
सविसाधारण र १ हजार ४६२ र्वद्याथीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको, अपराधमा संलग्न ६८६ लाई 
पक्राउ गरेको, ५५ पटक समकक्षी सीमा बैिक सम्पन्न गरेको, अवैध चोरी पैिारी तनयन्रण गरी रु.४३ 
करोड ३९ लाख ६७ हजार राजस्व दाजखला गराएको, र्वतभन्न घटनाका घाइते तथा मतृकको समेत गरी 
७ हजार ५६८ को उद्धार गरेको र र्वद्यालय तथा ्लबमा गरी ६७ हजार ३२१ जनालाई र्वपद् 
व्यवस्थापन जोजखम न्यूनीकरणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कायिक्रममा सहभागी गराएको छ । पूणि क्षमतामा 
जनशजि तथा स्रोत पररचालन गरी सेवा प्रवाह थप चसु्त बनाउनपुदिछ ।  

30. पोशाक खररद - सशस्त्र प्रहरी कमिचारीका लातग चसु्ता ४० हजार सेटसमेत ७ र्कतसमका र रुकस्याक 
ब्याग १० हजार थानसमेत १७ र्कतसमका मालसामानका लातग २०७४ भदौ र असोजमा बोलपर आह्वान 
गदाि १६ िेक्काका लातग ५१ बोलपर दाजखला भएकोमा उि बोलपर प्रर्क्रया रद्द गरेको छ । तत्पिात 
१७ र्कतसमका पोशाक सामान खररद गनि टप बूटको लागत अनमुान संशोधन गरी अन्यका हकमा सोही 
लागत अनमुानका आधारमा २०७४ माघमा बोलपर आह्वान गरी र्वद्यतुीय बोलपर दाजखला नभएको 
आधारमा २०७४ चैरमा रद्ध गरेको छ । न्यून कबोल गरी छनौट भएका बोलपरदाताले साविजतनक 
खररद पनुरावलोकन सतमततमा तनवेदन ठदए पिात रद्द गने तनणिय बदर भएको र खचि सतुनजिततासमेत 
तलई २०७५।२।२४ मा  िेक्का स्वीकृत गरी लागत अनमुान रु.३९ करोड २२ लाख ८३ हजारका 
१६ र्कतसमका सामान रु.३८ करोड २७ लाख ६९ हजारमा खररद गने गरी सम्झौता भएको छ । 
उि सामान २०७६।९।२५ सम्म आपूतति गनि सम्झौता गरेकोमा १६ सम्झौता मध्ये ९ को म्याद थप 
गरेको छ । म्याद थपतभर कायि सम्पन्न नभई ३ िेक्कामा पूवि तनधािररत क्षततपूतति तलने गरी म्याद थप भएको 
छ । पोशाक खररद तथा आपूततिमा १८ मर्हनासम्म लागेको छ । प्रहरीका लातग आवश्यक पोशाक 
खररद तथा  आपूतति समयमा हनेु व्यवस्था गनुिपदिछ ।  
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प्रहरी कल्याण कोष 
31. र्वत्तीय अवस्था - कल्याण कोषको जस्थर सम्पजत्त रु.४ करोड ३ लाख ५४ हजार, ऋण तथा सापटी रु.२ 

अबि ३७ करोड ६७ लाख ४६ हजार, तमसनमा रहेको सम्पजत्त रु.२३ करोड ४७ लाख २० हजार, 
र्वशेष कल्याणकारी आतथिक योजना रु.२ अबि १५ करोड ९८ लाख ८९ हजार र नगद तथा बैङ्क रु.10 
करोड 41 लाख 2 हजारसमेत रु.4 अबि 91 करोड 58 लाख ११ हजार कुल सम्पजत्त रहेको छ । 
कल्याण कोष, खेलकुद कोष, छारवजृत्त कोष र र्वशेष कल्याणकारी कायिक्रममा रु.२ अबि १५ करोड ९८ 
लाख ८९ हजार गरी रु. ५ अबि १६ करोड ७६ लाख १५ हजार  दार्यत्व रहेको छ । जम्मा आय 
रु.१ अबि ३ करोड ३० लाख ९ हजार र व्यय रु.६६ करोड १७ लाख ९० हजार तथा रु. ३७ 
करोड १२ लाख १९ हजार बचत रहेको देजखन्छ ।  

32. जनशजि व्यवस्थापन - कल्याण कोष मातहत नाफामूलक संस्थाको रुपमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा रहेको 
छ । पम्पमा प्रहरीको दरबन्दीतभरका १६ कमिचारी काजमा खटाई शरुु तलब स्केलका आधारमा रु.५४ 
लाख २७ हजार तलब भत्ता भिुानी गरेको छ । नाफामूलक संस्थामा सरकारी बजेटबाट खचि हनेुगरी 
कमिचारी खटाएको उपयिु देजखएन । आवश्यकताको अध्ययन गरी कल्याणकारी कोषमा खटेका 
कमिचारीको तलब सरु्वधा कोषबाटै व्यहोनुिपदिछ ।  

33. जस्थर सम्पजत्त - कोषको स्वातमत्वमा रहेका जजन्सी सम्पजत्तको मूल्य यर्कन तथा वार्षिक ह्रासकट्टी गरी 
र्वत्तीय र्ववरणमा प्रस्ततु गनुिपदिछ । गत आतथिक वषि जग्गा, भवन, कायािलय सामान, फतनिचर, उपकरण 
तथा अन्य सम्पजत्त गरी रु.६ करोड ८९ लाख ३२ हजार जस्थर सम्पजत्त रहेकोमा रु.२ करोड ८५ लाख 
७८ हजार ह्रासकट्टी गरी रु.४ करोड ३ लाख ५५ हजार बााँकी देजखन्छ । सम्पजत्तअनसुार ५ देजख १५ 
प्रततशतसम्म ह्रासकट्टी गरेकोमा बााँकी सम्पजत्तको स्थान र अवस्था यर्कन छैन । सम्पजत्त मूल्याङ्कनको आधार 
स्पष्ट नभएको तथा मूल्यमा ह्रासकट्टी रकम यथाथि नभएकोले वास्तर्वक सम्पजत्तको अवस्था जचरण गरेको 
छैन । भौततक परीक्षण गरी वास्तर्वक मूल्यका आधारमा सम्पजत्त लेखाङ्कन गनुिपदिछ । 

34. शृ्रङ्कजे तथा वर्कि ङ्ग लस - नेपाल आयल तनगमको २०७४।७।२३ को परअनसुार पेट्रोतलयम पदािथको 
तबक्रीमा तबके्रताले पेट्रोलमा १.१३ प्रततशत र तडजलमा ०.६८ प्रततशत शृ्रङ्केज तथा वर्कि ङ्ग लस लेखाङ्कन 
गनिस्ने व्यवस्था छ । महालक्ष्मी फ्यलु सेन्टर, सामाखशुीले शृ्रङ्केज लस १.३० प्रततशत र वोर्कि ङ्ग लस 
०.९४ प्रततशत हनेु गरी वार्षिक पेट्रोल 42 लाख 16 हजार र तडजेल 15 लाख 2 हजार तलटर तबक्री 
गरेको छ । मापदण्डभन्दा बीी हनेु गरी पेट्रोलमा ७ हजार ३३८ तलटर र तडजेलमा ६ हजार ५४५ 
तलटर शृ्रङ्कजे तथा वोर्कि ङ्ग लस देखाएको छ । औसत तबक्री मूल्यको आधारमा पेट्रोलमा रु.७ लाख १९ 
हजार र तडजेलमा रु.५ लाख ५० हजार गरी वार्षिक रु.१२ लाख ६९ हजार बीी हनेुगरी शृ्रङ्केज तथा 
वोर्कि ङ्ग लस लेखाङ्कन गरेकोले स्वीकृत मापदण्डतभर रही लेखाङ्कन गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।   

35. स्पेयर पाटि - कोषले एफ.पी.यू. सडुानको १६ औ ँसमूहका लातग आवश्यक पने सवारी साधनका जगेडा 
पाटि खररद गनि रु. १ करोड ५८ लाख ८७ हजार लागत अनमुान तयार गरी रु. १ करोड ४६ लाख 
६५ हजार कबोल भएको आपूतिकको बोलपर स्वीकृत गरी २०७५ असोजमा खररद गरेको छ । 
खर्टएका ट्रुपले साथै तलएर जानपुने सामान ६ मर्हना र्ीला गरी पिाउाँदा कायिसम्पादनमा पने असरको 
बारेमा समीक्षा गरी उपयिु समयमा सामग्री उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गनुिपदिछ । 
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सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्र  
36. जनशजि व्यवस्थापन - कल्याणकारी सेवा केन्रमातहत नाफामूलक संस्थाको रुपमा पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा 

रहेको छ । पम्पमा सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दीतभरका १२ कमिचारी काजमा खटाई शरुु तलब स्केलका 
आधारमा रु.३४ लाख ८० हजार तलब, भत्ता भिुानी गरेको छ । नाफामूलक संस्थामा सरकारी 
बजेटबाट खचि हनेुगरी कमिचारी खटाएको उपयिु देजखएन । आवश्यकताको अध्ययन गरी कल्याणकारी 
कोषमा खटेका कमिचारीको तलब सरु्वधा कोषबाटै व्यहोनुिपदिछ ।  

37. शोधभनाि अवस्था - संयिु राि संघ (य.ुएन.) साँगको समझदारीपरअनसुार मेजर इ्यपुमेन्ट, सेल्फ सस्टेन 
तथा ट्रुप्स एलाउन्स शोधभनाि तलनपुने व्यवस्था छ । सेवा केन्रको सडुान वोर (तेस्रो) र जवुा (चौथो) 
तमसनको मेजर इ्यपुमेन्टको अमेररकी डलर १७ लाख ७० हजार र सेल्फ सस्टेनको अमेररकी डलर 
१६ लाख २१ हजार शोधभनाि प्राप्त गनुिपनेमा बोर तमसनको अमेररकी डलर ३ लाख ६२ हजार र जबुा 
तमसनको अमेररकी डलर २ लाख ३८ हजार घटी शोधभनाि प्राप्त भएको छ । वार्षिक शोधभनाि र्हसाब 
यर्कन गरी घटी प्राप्त भएको कारण पर्हचान गरी समाधान गनुिपदिछ ।  

38. तनवािह भत्ता - सडुानको जबुा र बोरमा सहभातगता जनाएवापत सन ् २०१४ सेप्टेम्बरदेजख २०१९ 
सेप्टेम्बरसम्म सहभागी संख्याका आधारमा अमेररकी डलर २ करोड ५२ लाख ९६ हजार प्राप्त हनुपुनेमा 
सामान आपूतति, ममित, आपूतति समयजस्ता सहमततका मापदण्ड पूरा नभएकोले अमेररकी डलर ३५ लाख 
३६ हजार कट्टी भई अमेररकी डलर २ करोड १७ लाख ६० हजार प्राप्त भएको देजखन्छ । सन ्२०१८ 
अगस्टदेजख २०१९ जलुाईसम्म सहमततपरअनसुार कुल अमेररकी डलर ५५ लाख ५ हजार शोधभनाि प्राप्त 
हनु ुपनेमा २०१४ अ्टोबरदेजख २०१९ माचिसम्मको सटिफल समायोजन कट्टीसमेत अमेररकी डलर २५ 
लाख ६ हजार कम हनेु गरी अमेररकी डलर  २९ लाख ९९ हजारमार प्राप्त भएको देजखन्छ । मापदण्ड 
पालना हनेु गरी कायि गराई समयमै शोधभनाि तलने व्यवस्था गरी कोषको अवस्था मजबतु बनाउनपुदिछ । 

हज सतमतत 

39. खचि व्यवस्थापन - सतमततअन्तगित नेपाल सरकारको अनदुानतफि  गत वषिको मौज्दात रु.७७ लाख ६३ 
हजार र यो वषि रु.२ करोड ७० लाखसमेत रु.३ करोड ४७ लाख ६३ हजारमध्ये यो वषि रु.२ करोड 
७० लाख खचि भई रु.७७ लाख ६३ हजार मौज्दात देजखन्छ । त्यस्तै सतमतततफि  गत वषिको मौज्दात 
रु.८ करोड ८८ लाख ४१ हजार र यो वषि प्राप्त रु.३४ करोड १५ लाख ५९ हजारमध्ये रु.३२ करोड 
३२ लाख ९१ हजार खचि भई १० करोड ७१ लाख ९ हजार मौज्दात रहेको छ ।  

40. सेवा प्रवाह - हज सतमततले यो वषि सन ्२०१८ मा छनौट भएका १ हजार १९१ जनालाई प्रतत व्यजि 
रु. ८७ हजार ६ सय र सन ्२०१९ मा सहभागी भएका १ हजार ४९२ जनाका लातग प्रततव्यजि 
रु.८४ हजार ९०० मा यारा गराउने गरी सम्झौता गरी हवाई र्टकट व्यवस्थापन गरेको छ । सतमततले 
२०१८ मा प्रततव्यजि रु.२ लाख १३ हजार र २०१९ मा प्रततव्यजि लागत रु.२ लाख ३२ हजार 
खचि गरेको देजखन्छ । जेद्दाजस्थत नेपाली महावाजणज्य दूतावाससमेतबाट पेस्की प्रदान गरी कायि सञ्चालन 
गरेको छ । दूतावासको नाममा गत वषिसम्मको रु.३५ करोड ८० लाख ६४ हजार समेत रु.५२ करोड 
८० लाख ६४ हजार पेस्की फस्यौट हनु बााँकी छ । सम्झौताअनसुार तबल भरपाई संलग्न गरी पेस्की 
फस्यौट गनुिपदिछ । 
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अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन - गत र्वगतको प्रततवेदनमा कारागारको क्षमता र्वस्तार नभएको, तभसा जस्टकर अतभलेख अद्यावतधक 
नभएको, ट्रार्फक व्यवस्थापन गने तनकायबीच समन्वय नगरेको, सोझै खररद गरेको, लागत अनमुान टुक्रा 
पारेको, रार्िय पररचयपर र्वतरण कायि हनु नसकेको र कल्याण कोषको व्यावसार्यक र्क्रयाकलापमा 
कायािलयको जनशजि प्रयोग गरेका लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सधुार नभएकोले र्वगतका 
व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ ।   

 बेरुजू जस्थतत - यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत देहाय 
अनसुार छः 

 सरकारी कायािलयतफि  174 तनकायमा रु.१ अबि ५० करोड ७६ लाख ५७ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.१६ करोड २८ लाख ६३ हजार फस्यौट गरेकोले रु.१ अबि 
३४ करोड ४७ लाख ९४ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१ अबि १७ करोड ४३ लाख ३२ हजार 
पेस्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 

 अन्य संस्था ३ तफि  रु. ४० करोड ४ लाख ५६ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध 
गराएपतछ रु.४९ लाख ९५ हजार फस्यौट गरेकोले रु.३९ करोड ५४ लाख ६१ हजार बााँकी रहेको छ । 
सोमध्ये रु. २० करोड ८१ लाख ५५ हजार पेस्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १६ 
मा छ । 
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परराष्ट्र मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा नेपालको परराष्ट्र 
नीतत योजना तथा कायिक्रमको तजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन, र्वदेशी राष्ट्रहरुबीच सम्बन्ध स्थापना, नेपालसम्बन्धी 
प्रचार–प्रसार, राहदानी तथा तभसा, जशष्टाचार, कूटनीततक संरक्षण तथा उन्मजजि, र्वदेशजस्थत नेपाली नागररकको हक, 
र्हत संरक्षण, आतथिक कूटनीतत र वाजणज्यदूतसम्बन्धी अभ्यास, कूटनीततक तहमा हजने वाताि र सम्झौता गने 
लगायतका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगठित संस्थासमेत ४६ तनकायबाट 
कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - यो वषि मन्रालय र मातहतका ४३ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रु.७ अबि ९८ 
करोड ४० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  

४३ ३7602 4 32040 ३ ३५ २ १०१६३ 43 79840 

यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई शहरी र्वकास मन्रालयबाट खचि भएको रकम मातथको 
लेखापरीक्षण रकममा समावेश गररएको छैन । नेपाली राजदूतावास, नयााँ ठदल्लीको रु.२१ करोड ५० 
लाख २२ हजारको लेखापरीक्षण बााँकी रहेको छ ।  

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि २ संस्थामध्ये परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रततष्ठानको रु.२४ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । बी.पी. कोइराला नेपाल–भारत फाउण्डेसन, नयााँ ठदल्लीको रु.२३ 
करोड ४९ लाख ५७ हजारको लेखापरीक्षण बााँकी रहेको छ ।  

3. र्वत्तीय प्रततवेदन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ तनयम ८५(३) मा प्रत्येक कायािलयले आतथिक 
वषि समाप्त भएको ३५ ठदनतभर वार्षिक आतथिक र्ववरण तयार गरी आतथिक वषिको अन्तमा रहेको पेश्की 
तथा भ जिानी हजन बााँकीको र्ववरण तयार गनजिपने र सोही तनयमावलीको तनयम ८७(१) बमोजजम केन्रीय 
आतथिक र्ववरण तयार गनजिपने व्यवस्था छ । 

मन्रालयले यो वषि २ र्वभाग, १ प्रततष्ठान, १ कायािलय र ३८ तनयोगहरुको र्वतनयोजन तथा 
राजस्वको केन्रीय आतथिक र्ववरण तयार गरेको छ । तनयोगहरुको र्वत्तीय र्ववरणमा देजखएका प्रमजख 
व्यहोराहरु देहायबमोजजम छन:् 

3.1 केन्रीय आतथिक र्ववरणअनजसार यो वषि र्वदेशजस्थत नेपाली तनयोगहरुतफि  रु.२ अबि ९५ करोड ६६ लाख 
तनकासा तथा खचि भएको देजखन्छ । तनयोगहरुमा तनकासाबाट बााँकी रहेको रकम समेत खचि जनाएकोले 
रु.१५ करोड ६४ लाख बढी खचि देजखएको छ । तनयोगहरुको आतथिक र्ववरणको आधारमा मन्रालयले 
तनकासा बााँकी रकम यर्कन गरी केन्रीय आतथिक र्ववरण तयार गनजिपदिछ । 

3.2 मन्रालयले तनयोगहरुलाई चौमातसक रुपमा बजेट तनकासा ठदाँदा तत्कालको र्वतनमय दरले तनकासा गने र 
वषािन्तमा मौज्दात रहाँदा तनकासा पिाउाँदाको र्वतनमय दर घटबढ हजने कारणले आतथिक र्ववरणले 
देखाएको मौज्दात र बैङ्क मौज्दातमा फरक पने गरेको छ । तनयोगहरुले उि फरक रकमको लेखाङ्कन 
गरी र्हसाब तमलान गने गरेको पाइएन । तनयोगहरुले आतथिक र्ववरण तयार गदाि र्वतनमय दरका कारण 
फरक परेको रकम र व्यहोरा समेत उल्लेख गनजिपदिछ ।  
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3.3 मन्रालयले २०७५।७६ मा ३८ तनयोगको कज ल राजस्व रु. १ अबि ७६ करोड ३६ लाख आतथिक 
र्ववरणमा समावेश गनजिपनेमा २०७६÷७७ मा तनयोगहरुको बजेट तनकासाबाट कट्टा गरी रु.१ अबि १३ 
करोड ६ लाखमार राजस्वको आतथिक र्ववरणमा समावेश गरेको छ । तनयोगहरुबाट राजस्व खातामा 
हस्तान्तरण गनि बााँकी रु.६३ करोड ३० लाख आतथिक र्ववरणमा समावेश भएको छैन । तनयोगहरुले 
मास्केवारी र आतथिक र्ववरण नेपाली मजरामा तयार नगरेको साथै मन्रालयले एकीकृत आतथिक र्ववरणमा 
तनयोगगत रुपमा राजस्व आम्दानी, दाजखला र नगद बााँकीको अतभलेख तयार नगरेकोले राजस्वको र्हसाब 
तभडान हजन सकेन । राजस्वको अतभलेख व्यवजस्थत गनजिपदिछ । 

3.4 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ तनयम ६८(२) मा प्रत्येक कायािलयले धरौटीको वार्षिक आतथिक 
र्ववरण तयार गनजिपने व्यवस्था छ । ओमान, बहराइन, इजजप्ट र अबजधाबीसमेत ४ तनयोगले घरेलज 
कामदारको सजरक्षण बापत सम्बजन्धत रोजगारदाताबाट सजरक्षण बापत सङ्कलन गरेको रु.१३ करोड ३७ 
लाख गत र्वगत वषिदेजख आतथिक र्ववरणमा समावेश गरेका छैनन ् । उि रकम आतथिक र्ववरणमा 
समावेश गरी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ ।  

3.5 राजदूतावासहरुले चान्सरी भवन र कमिचारी आवास गहृ भाडामा तलाँदा सजरक्षणको लातग धरौटी राख्न ेगरेको 
पाइयो । गत र्वगत र यस आतथिक वषिमा समेत सजरक्षण बापत मलेतसया, दजक्षण अर्िका, ब्राजजल, 
स्पेनलगायतका १२ तनयोगले र्वतभन्न ३५ घर तथा फ्लल्याट भाडामा तलाँदा रु.२ करोड १९ लाख ६२ 
हजार सजरक्षण राखेको छ । तनयोग तथा मन्रालयले घरको सजरक्षण बापत तडपोजजट राखेको रकमको 
अतभलेख व्यवजस्थत रुपमा राखेको देजखएन । अतः मन्रालय तथा तनयोगहरुमा रहेको सजरक्षण रकमको 
गतर्वगत समेतको जजम्मेवारी देजखने गरी अद्यावतधक अतभलेख राख्न ेर अवतध समाप्त भए पश्चात ्सम्बजन्धत 
घरधनीबाट र्फताि तलई राजस्व दाजखला हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

4. नीतत तथा कायिक्रम - चौधौँ योजना र वार्षिक नीतत तथा कायिक्रमअनजसार राहदानी सेवालाई र्वद्यजतीय 
राहदानी प्रणालीमा स्तरोन्नतत गनि आवश्यक प्रकृया प्राररम्भ गने, र्वदेशजस्थत तनयोगहरुको आवश्यकता, 
औजचत्य र प्रभावकाररताको पजनरावलोकन गने, परराष्ट्र मन्रालयअन्तगित र्वदेशजस्थत तनयोगहरुमा 
आवश्यकताअनजसार जग्गा खररद, भवन तनमािण एवं भौततक संरचनामा सजधार गने उल्लेख छ । सोअनजसार 
सजधार गनि रु.१७ करोड ४५ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रु.६ करोड ९० लाख खचि भई रु.१० 
करोड ५५ लाख खचि हजन सकेको छैन । त्यस्तै उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीतत पजनरावलोकन कायिदलको 
सजझावअनजसार परराष्ट्र नीततका प्राथतमकता तनधािरण गरी प्रभावकारी कायािन्वयन हजन नसकेको, नेपालको 
अन्तरािर्ष्ट्रय व्यापार र पयिटन प्रवर्द्िन तथा वैदेजशक लगानी आकषिण गनिका लातग देशगत व्यापार रणनीतत 
तजजिमा एवं कायािन्वयन भएको देजखएन । आवतधक योजना र वार्षिक नीतत तथा कायिक्रमको प्रभावकारी 
कायािन्वयनमा ध्यान ठदनजपदिछ ।  

5. सेवा प्रवाह - मन्रालय तथा मातहतका तनकायले र्वगत ९ वषिमा ५९ लाख ६३ हजार मेतसन ररडेबल 
पासपोटि जारी गरेको, हालसम्म १६६ देशसाँग कूटनीततक सम्बन्ध र्वस्तार गरेको, अन्तरािर्ष्ट्रय सीमा 
स्तम्भको तनमािण/पजनः स्थापना तथा तनयमन गरररहेको छ ।   

6. सेवा सजर्वधा - मजन्रपररषद् एवं मन्रालयको सजचवस्तरबाट भएका तनणियका आधारमा तनयोगका 
कमिचारीलाई वैदेजशक भत्ता, पाररवाररक भत्ता, शैजक्षक भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, औषतध उपचार खचि, 
आवासलगायतका सजर्वधा उपलब्ध गराउाँदै आएको देजखन्छ । मन्रालयले एकै प्रकृततका र्वषयमा 
२०३१ सालदेजख पटक पटक र मजन्रपररषद्को २०५१।२।२३ को तनणियका आधारमा आतथिक 
सजर्वधा उपलब्ध गराउने गरेको देजखन्छ । परराष्ट्र सेवाअन्तगित र्वतभन्न तनयोगमा कायिरत कमिचारीहरुलाई 
एकीकृत रुपमा समयसापेक्ष कानजन बनाई सेवा सजर्वधा उपलब्ध गराउनजपने व्यहोरा गत, र्वगतका 
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लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा औलँ्याउाँदै आएकोमा जस्थतत यथावत ् छ । यस सम्बन्धमा देजखएका प्रमजख 
व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

6.1 तनयोग कायािलय र कमिचारीको लातग घर भाडा बापत यो वषि रु. ८४ करोड ३४ लाख (चालज खचिको 
२८.५२ प्रततशत) खचि भएको छ । कमिचारी आवासको लातग तलइएको घरमा उपलब्ध गराएको सजर्वधा 
र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा र्वर्वधता देजखएकोले मन्रालयले स्पष्ट मापदण्डसर्हतको नीतत बनाई 
कायािन्वयन गनि साविजतनक लेखा सतमततले २०६९।१।५ मा तनदेशन ठदएकोमा हालसम्म कायािन्वयन 
भएको छैन ।  

6.2 स्थानीय कमिचारीबाहेक तनयोग प्रमजख, अन्यकमिचारी र तनजका आजित पररवार तथा तनजी कामदारको 
स्वास््य बीमा र बीमकले आफैँ ले ततनजिपने शजल्क वा कतमसन केही भएमा सोसमेत लाग्ने सम्पूणि रकम 
नेपाल सरकारले व्यहोने उल्लेख छ । बीमा हजननसक्ने भएमा मन्रालयको पूवि स्वीकृतत तलई 
स्वास््योपचार गराइएको रहेछ भने त्यस्तो स्वास््योपचारमा लागेको खचि रकम नेपाल सरकारले व्यहोने 
उल्लेख छ । यो वषि र्वदेशजस्थत ३८ कूटनैततक तनयोगले तनयोग प्रमजख, कूटनीततक कमिचारी, आजित 
पररवार र तनजी कामदारको उपचार खचिमा रु.२१ करोड ३१ लाख ८८ हजार खचि लेखेका छन ्। 
पदातधकारी, कमिचारी तथा ततनका पररवारको औषधोपचार खचिमा सम्बजन्धत पदातधकारीको अपनत्व वरृ्र्द् 
गनि तनजश्चत प्रततशत योगदान हजने गरी लागत सहभातगतामूलक बनाउनजपदिछ ।  

6.3 संयजि राज्य अमेररका जस्थत ३ तनयोगमध्ये संयजि राष्ट्रसंघका लातग नेपालको स्थायी तनयोग न्यजयोकको 
बीमा शजल्क अन्य दजई तनयोगको भन्दा प्रततमर्हना प्रततपररवार अमेररकी डलर १ हजार ९३३.९१ ले बढी 
रहेको छ । एउटै कम्पनीसाँग समान र्कतसमको बीमा योजनाका लातग नेपाली राजदूतावास, वाजशङ्गटन डी. 
सी.को भन्दा नेपाली महावाजणज्य दूतावास, न्यजयोकि को बीमा शजल्क प्रततमर्हना प्रततपररवार अमेररकी डलर 
२३०.४४ ले बढी रहेको छ । स्थायी तनयोग, न्यजयोकि ले उजल्लजखत बीमा शजल्कका अततररि औषतध 
खररदका लातग समेत थप शजल्क भ जिानी गने गरेको छ । अतः एकै मजलजक र स्थानमा रहेका 
तनयोगहरुको बीमा खचिमा उल्लेखनीय तभन्नता देजखन आएकाले साविजतनक खचिमा तमतव्यर्यता कायम गनि 
तनयोगको आवश्यकताअनजसारको बीमा पोतलसी, जोजखम वहन, प्याकेज तथा मूल्यसमेतमा एकरुपता कायम 
हजने गरी र्वदेशजस्थत तनयोगको साविजतनक खररद कायिर्वतध, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनजसार 
प्रततस्पधािको माध्यमबाट बीमा सेवा खररद गनजिपदिछ ।  

6.4 तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७१क (१) अनजसार कज नै तनजामती कमिचारीको पतत वा पत्नी 
र्वदेशजस्थत नेपाली राजदूतावास वा कज नै तनयोगमा खर्टई गएमा त्यस्तो तनजामती कमिचारीले 
तोर्कएबमोजजम बेतलबी तबदा पाउने र त्यस्तो तबदाको अवतध तनजको सेवा अवतधमा गणना नगररने 
व्यवस्था छ । मन्रालयले त्यस्ता कमिचारी पररवारको अतभलेख राखी उजल्लजखत कानजनी व्यवस्थाको 
कायािन्वयन गरेको देजखएन । कमिचारीका पतत वा पत्नीले तोर्कएबमोजजम तबदा स्वीकृत नगराई 
तनयोगबाट प्राप्त हजने सजर्वधा र कायिरत तनकायबाट समेत आफ्लनो तनयतमत सेवा सजर्वधा तलने अवस्था 
देजखएको छ । अतः साविजतनक सेवामा बहाल त्यस्ता कमिचारीको पतत वा पत्नीको अद्यावतधक अतभलेख 
राखी एकै समयमा दोहोरो सजर्वधा भ जिानी हजने अवस्थामा तनयन्रण गरी प्रचतलत कानजनको पालना हजने 
अवस्थाको सजतनजश्चत गनजिपदिछ । 

7. भ्रमण खचि - भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम ७(११) मा सरकारी कामको तसलतसलामा दैतनक 
भ्रमण भत्ता उपभोग गने पदातधकारी वा कमिचारीले दैतनक भत्ता उपभोग गरेको अवतधभर र्फल्ड भत्ता, 
बैिक भत्ता, तातलम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कज नै र्कतसमको भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । र्वदेशजस्थत 
तनयोगमा कायिरत पदातधकारी तथा कमिचारीका लातग भ्रमण खचि भ जिानी सम्बन्धमा छज टै्ट प्रावधान नरहेको 
अवस्थामा र्वदेशजस्थत नेपाली तनयोगमा कायिरत कमिचारीले भ्रमण गदाि भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ 
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बमोजजम दैतनक भत्ता र सोमा तोर्कएबमोजजम थप रकम भ जिानी गने गरेको छ । यो वषि ३८ तनयोगले 
कमिचारीहरुको भ्रमणको लातग रु.४ करोड ६५ लाख उपलब्ध गराएकोमा ३० तनयोगहरुले भ्रमण 
अवतधसाँग दोहोरो पने गरी वैदेजशक भत्ता बापत रु.४८ लाख भ जिानी गरेका छन ् । कूटनीततक 
कमिचारीले आफ्लनो तोर्कएको कायिक्षेरमा भ्रमण गदाि दैतनक भ्रमण भत्ता प्राप्त गरेको अवतधमा वैदेजशक 
भत्ता दोहोरो नपने व्यवस्था गनजिपदिछ ।  

8. सम्पजत्त खररद तथा व्यवस्थापन - र्वदेशजस्थत ३९ तनयोगमध्ये ९ राजदूतावास कायािलय र ११ राजदूत 
तनवासमार आफ्लनो घर वा तलजमा र बााँकीले भाडामा तलएका छन ्। तनयोगहरुको लातग क्रमशः भवन 
खररद गदै जाने नेपाल सरकारको नीततअनजरुप यो वषि भवन खररद र भवन तनमािणको लातग रु.१७ करोड 
४४ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा  देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

8.1 तनयोगहरुको घर भाडाको लातग २०७१।७२ मा रु.५७ करोड, २०७२।७३ मा रु.६५ करोड, 

२०७३।७४ मा रु.६८ करोड, २०७४।७५ मा रु.७४ करोड र २०७५।७६ मा रु.८४ करोड खचि 
भएकोले उि खचि प्रत्येक वषि बर्ढरहेको देजखन्छ । घर तनमािण गने प्रयोजनका लातग र्वगतमा 
क्वालालम्पजर, कोलम्बो र इस्लामावादमा खररद गररएका जग्गासमेत प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेका छन ्। 
भवन तनमािणका लातग र्वतनयोजजत रकम आवश्यक कायिमा प्रयोग नगदाि स्रोतको सदजपयोग नहजने, पटक 
पटक बजेट व्यवस्था गनजिपने, समयक्रमअनजसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हजनाले लागत बढ्ने अवस्था 
छ । यस सम्बन्धमा मन्रालयले भवन तनमािण गने गराउनेतफि  ध्यान ठदनजपदिछ ।  

8.2 जमिनी एकीकरण अजघ पजश्चम जमिनीको बोनमा रहेको नेपाली राजदूतावास सन ्२००० मा बतलिन सरे 
पश्चात ्बोनजस्थत नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेको २ भवन र त्यसले चचेको समेत २ हजार ८४६ 
वगितमटर जग्गा प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको छ । उि भवनको पालोपहरा र्वद्यजत र पानी महसजल 
बापत यो वषि यजरो ८ हजार ४०० खचि भएको छ । प्रयोगर्वहीन घर जग्गाको लातग राज्य कोषबाट 
प्रत्येक वषि करीब रु.८ लाख ५० हजारभन्दा बढी खचि भइरहेको देजखन्छ । नेपाल सरकार, 
मजन्रपररषद्को २०७६।८।१७ को तनणियानजसार उि घर जग्गा तबक्री सम्बन्धमा तोर्कएका प्रर्क्रया 
पूरा गरी सोको प्रततवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गनि नेपाली राजदूतलाई अजततयारी प्रदान गरेको छ । 
तोर्कएको प्रर्क्रया पूरा गरी घरजग्गा तबक्रीको कारबाहीलाई यथाशीघ्र अगातड बढाउनजपदिछ ।  

8.3 नेपाली राजदूतावास, क्यानबेराले ९९ वषिको तलजमा ६ हजार १९८ वगितमटर जग्गा १२ लाख अषे्ट्रतलयन 
डलरमा खररद गरेको छ । जग्गा खररदको तलज सम्झौताको दफा ३(ए) मा तलजमा तलएको सो जग्गामा 
१८ मर्हनातभर भवन तनमािण कायि शजरु गरी ३६ मर्हनातभर सम्पन्न गनजिपने उल्लेख छ । जग्गा 
खररदको २२ मर्हना तबततसक्दा समेत भवनको ड्रइङ तडजाइन तयार भई तनमािण कायि अगातड बढेको छैन । 
तलज सम्झौताको दफा ५(ए) अनजसार उि अवतधतभर भवन तनमािण कायि शजरु तथा सम्पन्न नगरेको 
अवस्थामा सम्झौताको अन्त्य समेत हजन सक्ने व्यवस्था रहेकोले यथाशीघ्र भवन तनमािण कायि प्रारम्भ गरी 
तोर्कएको अवतधतभर सम्पन्न गनजिपदिछ ।  

8.4 आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ६४ मा र्वदेशजस्थत तनयोगको राजस्व 
व्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, बजेट तनकासा र खचि र धरौटी तथा तललाम सम्बन्धमा महालेखा तनयन्रक 
कायािलयले छज टै्ट कायिर्वतध बनाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गने व्यवस्था रहेको भए तापतन 
उि व्यवस्थाअनजसारको कायिर्वतध तनमािण भएको छैन । र्वदेश जस्थत तनयोगहरुमा रहेका पजराना सवारी 
साधनलगायत अन्य जजन्सी मालसामानको व्यवस्थापन गनि कठिन भएको तथा थप आतथिक दार्यत्वसमेत 
तसजिना भइरहेको देजखन्छ । त्यसैले पजनः प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन, मेतसनरी औजार तथा 
अन्य जजन्सी मालसामानको व्यवस्थापनका लातग यथाशीघ्र आवश्यक कायिर्वतध तनमािण गरी कायािन्वयनमा 
ल्याउनजपने देजखन्छ । 
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9. ढजवानी सजर्वधामा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२)(ग) मा व्यजिगत प्रयोजनका लातग भएको 
खचिको फस्यौट वा शोधभनाि बापत प्राप्त गरेको रकमलाई आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय मानी 
सोही ऐनको दफा ८७ बमोजजम पाररितमक कर गणना गनजिपने उल्लेख छ । मन्रालयले तनयोगमा 
कायिकाल समाप्त गरी फकि ने पदातधकारी तथा कमिचारीहरुलाई ढजवानी खचि बापत शोधभनािको भ जिानी 
गदाि सो रकमलाई आयमा समावेश गरेको पाइएन । वषिभररमा प्राप्त गरेको रकममा ढजवानी बापत प्राप्त 
रकमसमेत जोडी कर कट्टी गरी भ जिानी गनजिपनेमा मन्रालयले कर कट्टी नगरी भ जिानी गरेकोले यो वषि 
४३ कमिचारी तथा पदातधकारीलाई भ जिानी भएको ढजवानी खचि रु.१ करोड ६१ लाख पाररितमक आयमा 
समावेश गरी त्यसमा लाग्ने कर रु.४६ लाख असजल गनजिपदिछ । 

10. आतथिक कूटनीतत - चौधौं योजनाअनजसार व्यापार, लगानी, पयिटन तथा रोजगारी प्रवर्द्िन गनि अन्तरािर्ष्ट्रय, 
क्षेरीय र ठिपक्षीय सम्बन्ध सजदृढ गनि आतथिक कूटनीततका र्वतभन्न र्क्रयाकलाप कायािन्वयनमा रहेका छन ्। 
नेपालको आतथिकि  र्वकासमा बाह्य सहायता एवं प्रत्यक्ष वैदेजशक लगानी बढाउन र अन्तरािर्ष्ट्रय व्यापार 
प्रवर्द्िन गनि आतथिक तथा र्वकास कूटनीतत पररचालन गने नीतत तलएको छ । मन्रालयले तनयोगहरु 
माफि त कायािन्वयन गने गरी तनयाित प्रवर्द्िन, लगानी सम्मेलनको आयोजना, धातमिक र सांस्कृततक, पयिटन 
प्रवर्द्िन, रोजगारीको नयााँ सम्भावनाहरुको पर्हचान, पयिटन प्रवर्द्िनसम्बन्धी कायिक्रम र नेपाली डायस्पोराको 
पररचालन गने कायिक्रम तय गरी रु.१३ करोड २१ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रु.१२ करोड ९६ लाख 
खचि गरेको छ । 

आतथिक र्क्रयाकलापको दायरामा भएको वरृ्र्द्अनजसार आतथिक कूटनीतत पररचालन गनि नसक्नज र 
प्रत्येक वषि बजेटको आकार वरृ्र्द् हजाँदै गए तापतन यसमा रहेका अवसरहरु पर्हचान गरी प्रभावकारी 
बनाउनजपने प्रमजख च जनौती रहेको छ । नेपाल पयिटन बोडि, व्यापार तथा तनकासी प्रवर्द्िन केन्र, वैदेजशक 
रोजगार प्रवर्द्िन बोडिसमेतले कायिक्रम सञ्चालन गनि मन्रालयमाफि त तनयोगहरुमा बजेट पिाउने गरेका छन ्। 
अतः आतथिक कूटनीततको उदे्दश्य प्राप्त गनि र्क्रयाशील सबै तनकायबीचको समन्वयमा एकीकृत कायिक्रम 
तजजिमा एवं कायािन्वयन गरी उपलजब्ध हातसल गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

11. हवाइ र्टकट खररद - भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम ४ मा भ्रमण र्कफायती हजनजपने उल्लेख 
छ । मन्रालयले एक ट्राभल एजेन्सीसाँग भएको सम्झौताबमोजजम हवाई र्टकट खररद गरी भ जिानी गने 
गरेकोमा गन्तव्य स्थल एउटै भएको अवस्थामा स्वीकृत सम्झौताभन्दा फरक रुटबाट यारा गरेको 
कारणबाट सम्झौतामा तोर्कएको दरभन्दा रु.७५ लाख र र्टकट रद्द, तमतत पररवतिन तथा रुट पररवितन 
लगायतका कारणबाट रु.१ करोड १० लाखसमेत १ करोड ८५ लाख थप भ जिानी गरेको छ । 
तोर्कएभन्दा फरक रुटबाट यारा गदाि, र्टकट रद्द र तमतत पररवतिन गदाि अततररि व्ययभार पने गरको छ  । 
त्यसैले साविजतनक खचिमा तमतव्यर्यता कायम गनि तोर्कएको हवाई रुट प्रयोग गने, समयमा नै भ्रमण 
योजना बनाउने तथा स्वीकृत भाडा दरअनजसार मार रकम भ जिानी हजने व्यवस्थाको सजतनजश्चतता गनजिपदिछ ।  

संगठित संस्था 

परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रततष्ठान 

12. सजझाव÷परामशि - परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रततष्ठान गिन आदेश, २०६८ को दफा ३ मा नेपालको 
परराष्ट्र नीततलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सजझाव तथा परामशि ठदन 
परराष्ट्र मन्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय — —परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रततष्ठान र्वकास सतमतत‘‘ गिन हजने 
व्यवस्था रहेको छ । उि गिन आदेशको दफा ४ अनजसार सतमततले परराष्ट्र मातमला सम्बन्धमा 
अल्पकालीन तथा दीघिकालीन नीतत तजजिमा, नेपालले अवलम्बन गनजिपने रणनीततसम्बन्धी अवधारणापर तथा 
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र्वदेशी मजलजकमा राजदूतावास, महावाजणज्यदूतावास वा अन्य तनयोग खोल्दा अपनाउनजपने मापदण्डका 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामशि/सजझाव ठदने जजम्मेवारी तोर्कएको छ । यद्यर्प नेपाल सरकारले 
प्रततष्ठानसाँग सजझाव माग गरेको तथा प्रततष्ठानले सजझाव प्रदान गरेको समेत देजखएन । प्रततष्ठानको  काम–
कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउदैँ परराष्ट्र नीतत मातमला अध्ययन अनजसन्धानमा र्वज्ञ समूहको रुपमा र्वकास 
गनि यसको संगिनात्मक संरचनामा सजधार हजनजपदिछ ।  

अनजगमन तथा बेरुजू 

 अनजगमन - गत र्वगतको प्रततवेदनमा तभसा जस्टकरको अतभलेख, अनजगमन तथा बेरुजू राजस्वको यथाथि र्हसाब, 
कर र्फतािको अतभलेख, यथाथि आय व्यय र्ववरण, र्वतनमय दरको तभन्नताका कारणले पाने र्वत्तीय असर 
लगायतका र्वषयहरु समावेश गरी आतथिक र्ववरण तयार गनजिपने, र्वदेशजस्थत नेपाली तनयोगहरुको कायि 
र्वश्लषेण गरी सोको संतया पजनरावलोकन गनजिपने, तनयोगहरुले घर भाडा वरृ्र्द् गदाि तोर्कएबमोजजम सहमतत 
तलनजपने, सजर्वधा सम्पन्न आवास उपलब्ध गराएको अवस्थामा सेटलमेन्ट भत्ताको औजचत्यमा पजनरावलोकन 
गनजिपने, तनयोगहरुको जग्गा खररद र भवन तनमािण कायिलाई प्राथतमकता ठदनजपने, सेवा सजर्वधा सम्बन्धी एकीकृत 
र समयसापेक्ष कानजन तजजिमा गनजिपने, पाररवाररक भत्ताको अतभलेख राखी दजरुपयोग नहजने अवस्थाको सजतनजश्चत 
गनजिपने, हवाई र्टकट खररदमा देजखएका समस्या तनराकरण गरी साविजतनक खचिमा तमतव्यर्यता कायम गनजिपने 
लगायतका र्वषयहरु गत वषिको प्रततवेदनमा औलँ्याइएकोमा यस वषि पतन सजधार भएको देजखएन । र्वगतका 
व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत - यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरजजको जस्थतत देहाय 
अनजसार छः 

 सरकारी कायािलयतफि  मन्रालय र मातहतसमेत ४३ तनकायको लेखापरीक्षणबाट रु.१६ करोड ७३ 
लाख ५४ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ 27 तनकायले रु.६ करोड 
८३ लाख ५२ हजार फस्यौट गरी रु.९ करोड 90 लाख. २ हजार फस्यौट गनि बॉकी रहेको छ । 
सोमध्ये रु.१ करोड 10 लाख ६३ हजार पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा 
रहेको छ ।  
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भतूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी तनवारण मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेतभर भतूम नीतत, 
भउूपयोग नीतत, सहकारी सम्बन्धी रार्िय नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन, अन्तरािर्िय सीमाको नक्साङ्कन, अतभलेख 
लगायतका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा स ंगठित संस्थासमेत 272 तनकायबाट 
कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका २७० सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.४१ अबि ५४ 
करोड ५१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

ईकाइ रकम ईकाइ रकम ईकाइ रकम ईकाइ रकम ईकाइ रकम 

270 65014 256 66079 145 8673 232 275685 270 415451 

2. संगठित संस्था – यो वषि मन्रालय मातहतको २ संगठित संस्थाको रु.२ अबि १३ करोड ८६ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

3. वार्षिक कायिक्रम र प्रगतत - रार्िय योजना आयोगबाट स्वीकृत २०७५।७६ को वार्षिक कायिक्रम अनसुार 
मन्रालयको प्रगतत जस्थतत तनम्नानसुार रहेको छः 

क्र सं कायिक्रम 

प्रगतत प्रततशत 

भौततक र्वत्तीय 

1.  मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण 85.03 49.76 
2.  भतूमसधुार, मकु्त कमैया तथा हतलया पनुःस्थापना 100.00 73.68 
3.  र्कत्ता नापी  96.07 76.40 
4.  स्थलरुप नापी, भउूपयोग व्यवस्थापन, भौगौतलक सूचना पूवािधार 100.00 55.79 
5.  खगोल तथा भमूापन 96.09 81.28 
6.  सहकारी प्रजशक्षण केन्र 94.74 80.33 
7.  सहकारी क्षेर सदुृढीकरण आयोजना 80.75 28.08 
8.  भतूम व्यवस्थापन प्रजशक्षण केन्र 100.00 98.96 
9.  रार्िय सहकारी र्वकास बोडि 100.00 99.28 
10.  गररबसँग र्वश्वशे्वर कायिक्रम 100.00 90.43 
11.  गररब घर पररवार पर्हचान तथा पररचयपर र्वतरण कायिक्रम 60.00 49.53 

 औसत प्रगतत प्रततशत 96.00 75.60 

मकु्त कमैया तथा हतलया पनुस्थािपन, गररबसँग र्वश्वशे्वर कायिक्रम, गरीब घर पररवार पर्हचान तथा 
पररचयपर र्वतरण जस्ता कायिक्रममा बजेट तनकासा ठदएको आधारमा प्रगतत जनाएकोले उजललजखत भौततक 
प्रगतत यथाथिपरक देजखएन ।  

4. चौधौँ योजना कायािन्वयन - भतूमसधुार तथा मालपोत कायािलयमा सबै से्रस्ता,  तलखत बाइजण्डङ्ग गने लक्ष्य 
रहेकोमा तलखत बाइजण्डङ्ग तथा मोि ममित कायि बाँकी रहेको छ । सबै स्थानीय तहको भ-ूउपयोग नक्सा 
डाटा तयार गने लक्ष्य रहेकोमा ५३२ स्थानीय तहको भ-ूउपयोग नक्सा तयार भई ३६९ स्थानीय तहमा 
हस्तान्तरण गररएको छ । मकु्त कमैया र हतलया पनुस्थािपना कायि सम्पन्न गने लक्ष्यअनसुार पनुस्थािपना 
कायिक्रम सम्पन्न गनि बाँकी रहेका मालपोत कायािलय र स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गरी पिाएकोमा 
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लक्ष्यअनसुार पनुस्थािपन नभएको, जतमनको हदबन्दी पनुरावलोकन गने कायि नभएको, दै्वध स्वातमत्वको 
अन्त्य नभएको, मालपोत तथा नापी कायािलयहरुको सञ्जातलकीकरण गरी एकीकृत केन्रीय भ-ूसूचना 
प्रणालीको र्वकास गने लक्ष्य रहेकोमा उक्त कायि पूरा हनु सकेको छैन । 

त्यसैगरी, साविजतनक र गिुी जग्गाको संरक्षण गने नीतत तथा कायिक्रमअनसुार आयोग गिन भई 
कायि अगातड बढाएको, सम्पूणि जग्गाधनी पजुाि र्वद्यतुीय बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ६२ मालपोत कायािलयको 
जग्गाधनी पजुाि र मोि से्रस्ता स्क्यातनङ्गको लातग सम्झौता भएको छ । सहकारी तथा गररबी तनवारणतर्ि  
सहकारीको माध्यमबाट आतथिक, सामाजजक समावेशीकरण प्रवर्द्िन गने, अनगुमन तथा तनयमनलाई 
प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेरमा सशुासन कायम गने उललेख गरेकोमा अनगुमन तथा तनयमन कायि 
प्रभावकारी हनु सकेको छैन ।  

5. बजेट वक्तव्यको कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा उजललजखत यस मन्रालयसँग सम्बजन्धत 
कायिक्रमहरुको कायािन्वयन अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ:  

5.1 कृर्षयोग्य भतूमको खण्डीकरण र अततक्रमण रोक्ने गरी मन्रालयबाट २०७४।४।२६ मा तसजित तथा 
अन्य भतूमलाई घर घडेरीको रुपमा पररवतिन गनि नपाइने र वषिको एकपटक बाहेक खेतीयोग्य जग्गाको 
र्कत्ताकाट गनि नपाइने मन्रालयबाट २०७४।४।२६ मा तनणिय गरेकोमा पनुः २०७५।९।२७ को 
तनणियले स्थानीय तहले प्रार्वतधक सतमतत गिन गरी खेतीयोग्य जग्गा नभएको र जग्गा र्वकास गनि 
उपयकु्त रहेको भनी तसर्ाररस गरेमा वस्तगुत मापदण्ड बमोजजमको स्वीकृतत तलई र्कत्ताकाट गनि सर्कने 
व्यवस्था गरेकोमा सोको प्रभावकारी कायािन्वयन भएको देजखएन । एउटै बाटोमा पने जग्गा प्रत्येक 
अंजशयारको भागमा चार पाँच र्कत्ता हनेुगरी अंशवण्डाबाट र्कत्ताकाट गरी तेस्रो पक्षलाई घडेरीको रुपमा 
तबक्री र्वतरण गने गरेको र अड्डा अदालतमा मदु्दा मातमला खडा गरी तमलापरको नाममा र्कत्ताकाट गने 
प्रवतृत मौलाएको कारणबाट खेतीयोग्य जग्गाको र्कत्ताकाट रोर्कएको छैन भने अत्यावश्यक अवस्थामा 
समेत जग्गाको र्कत्ताकाटमा कठिनाइ हनेु गरेको छ । र्कत्ताकाट सम्बन्धमा देजखएका अन्यौल तनराकरण 
गरी सविसाधारण जनतालाई ससूुजचत गने, सहज सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउने तथा कृर्षयोग्य जग्गाको 
खण्डीकरण तनयन्रण गने सम्बन्धमा उजचत व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

5.2 र्वगतमा गररएको गररबी सवेक्षणको नततजाअनसुार २६ जजललाका गरीब घर पररवारलाई राज्य सरुक्षा 
पररचयपर र्वतरण गने कायिक्रम रहेकोमा मन्रालयले स्थानीय तहबाट पररचयपर र्वतरण गने उललेख 
गरेको छ । यो वषि ५१ जजललामा गररबी घर पररवारको सवेक्षण गरी पररचयपर र्वतरण गने कायिक्रम 
लातग १२ जजललाका स्थानीय तहलाई रु.१८ करोड ६ लाख ९० हजार र्वत्तीय हस्तान्तरण गरेकोमा 
सपुररवेक्षक तातलम सम्पन्न गरी तथयांक सङ्कलन गने कायि भैरहेको छ ।   

5.3 जाँचबुझँ आयोग ऐन, २०२६ को दर्ा ३ अनसार नेपाल सरकारले २०७६।२।१३ मा राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी २०७६।२।१३ मा सरकारी, साविजतनक र गिुी जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझँ आयोग 
गिन गरेको छ । सरकारी, साविजतनक र गिुी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी काम गनि आयोगको कायािवतध ६ 
मर्हनासम्मको हनेु उललेख छ । आयोगबाट ६ मर्हनातभर कायिसम्पन्न नगरेकोले पनुः ६ मर्हना थप 
भएको छ । 

5.4 कृर्ष जतमनको अतभलेख अद्यावतधक नभएको र पूणिरुपमा र्वद्यतुीय माध्यमबाट जग्गाधनी पजुाि ठदने कायि 
हनु नसकेको, गरीबसँग र्वश्वशे्वर कायिक्रमलाई अन्य गररबी तनवारण कायिक्रमसँग समन्वय गरी चरम 
गररबी भएका स्थानीय तहमा सिालन गने उललेख भएकोमा सोअनसुार कायािन्वयन भएको छैन । 

5.5 सहकारी ऐन, तनयमअनसुार सहकारी संस्थाको तनयमन प्रभावकारी रुपमा हनु सकेको छैन । सहकारी 
संस्थालाई सदस्य केजन्रत र समदुायमा आधाररत व्यवसायको रुपमा प्रवर्द्िन गने उदे्दश्य रहेकोमा तोकेको 
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सूचकअनसुार सिालन भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गरेको छैन । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको 
व्यवस्थापन गनि सतमतत गिन गरी कायािरम्भ गरेतापतन समस्या समाधान हनु सकेको छैन ।   

बजेट वक्तव्यमा उललेख भएका कायिक्रम कायािन्वयन गरी प्रगतत हातसल गनुिपदिछ । 

6. ठदगो र्वकासको लक्ष्य र प्रगतत - मन्रालयसँग सम्बजन्धत सूचकमा उजललजखत सबै प्रकारका गररबीको 
अन्त्य गरी सन ्२०३० सम्ममा गररबीको रेखामतुन रहेको जनसंख्या ४.९ प्रततशतमा झाने लक्ष्य रहेको 
छ । यस्तो जनसंख्या सन ्२०१९ मा १७ प्रततशतमा झाने लक्ष्य रहेकोमा १८.७ प्रततशत रहेको छ ।  

7. सेवा प्रवाह - सशुासन (व्यवस्थापन तथा सिालन) तनयमावली, २०६५ मा प्रत्येक पदातधकारी तथा 
कमिचारीले कायिर्ववरणमा तोर्कएबमोजजम कायि सम्पन्न गनुिपने व्यवस्था छ । सेवा प्रवाह सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार छन:्   

7.1 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायिक्रम अन्तगित यसवषि १४ कायािलय भवन तथा कम्पाउण्ड 
वाल तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा २ कायािलय भवन तनमािण सम्पन्न भएको छ । भ-ूअतभलेख व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाली १०८ कायािलयमा लागू गने उललेख भएकोमा ७५ मालपोत र ६ नापी कायािलयमा मार 
सिालनमा आएको, १५ कायािलयमा डाटा माइग्रसेनसम्बन्धी परामशि सेवा खररद गने उललेख भएकोमा सो 
कायि नभएको, ३० मालपोत कायािलयमा परुाना अतभलेख स्क्यातनङ्ग गने लक्ष्य रहेकोमा एक कायािलयमा 
मार सम्पन्न भएको, ४३ कायािलयमा र्तनिचर तथा र्र्क्चसि उपलब्ध गराउने उललेख भएकोमा अनलाइन 
सेवा सिालन गने कायािलयमा आवश्यकताअनसुार उपलब्ध गराएको उललेख छ । भ-ूसूचना प्रणाली 
कायािन्वयनका लातग सम्बजन्धत मालपोत कायािलयहरुमा पिाउन खररद गरेका राउटर, वेभ क्यामरा, 
तसग्नेचर थम, र्प्रन्टर, कम््यटुर, स्क्यानरलगायत रु.८१ लाख २३ हजारका उपकरण सम्बजन्धत 
कायािलयमा नपिाई र्वभागमै रहेको छ ।  

7.2 भतूम व्यवस्थापन तथा अतभलेख र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार ९४ मालपोत कायािलयका १ लाख ६ 
हजार १८० तलखत बाइजण्डङ्ग र मोि ममित गनुिपने उललेख भएकोमा ३६ हजार २२८ तलखत बाइजण्डङ्ग 
तथा मोि िेली ममित गनि बाँकी रहेको छ ।  

7.3 सेवा प्रवाहमा बढी चाप रहेको भतूमसधुार तथा मालपोत कायािलयहरुमा टोकन प्रणाली लागू गने उललेख 
भएकोमा मालपोत कायािलय तडललीबजार, चाबर्हल र भक्तपरुमा प्रभावकारी रुपमा टोकन प्रणाली लागू 
भएको छैन । त्यसैगरी मालपोत तथा नापी कायािलय गडसेरा डोटी, नरैनापरु बाँके, तसम्रौनगढ बारामा 
टोकन प्रणाली स्थापना गरे तापतन सिालनमा नआएको भनी गत वषिको प्रततवेदनमा औलँयाइएकोमा यस 
वषि पतन जस्थतत यथावत ् छ । मालपोत तथा नापी कायािलयहरुमा र्वद्यतु अवरोध एवं तातलम प्राप्त 
जनशजक्तको अभावमा सेवाप्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको छैन । 

7.4 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सिालन) तनयमावली, २०६५ को तनयम ३६ मा प्रत्येक पदातधकारी वा 
कमिचारीले आर्ैँ ले कायि र्स्यौट गनुिपनेमा १० ठदन र मातथललो तहमा पेस गनुिपनेमा थप ७ ठदनतभर 
र्स्यौट गनुिपने व्यवस्था छ । उपत्यकाजस्थत ८ नापी कायािलय र अन्य २ नापी कायािलयमा जग्गा 
रेखांकनको लातग ठदएका तनवेदनमध्ये १९ देजख ८० प्रततशतसम्म र्स्यौट भएको छ ।  

मातथ उजललजखत व्यहोराहरुमा सधुार गरी सेवाप्रवाहमा प्रभावकाररता लयाउनपुदिछ । 

8. दरबन्दी तथा पदपूतति - मन्रालय र मातहत तनकायको स्वीकृत दरबन्दी ६ हजार ३६७ रहेकोमा भतूम 
व्यवस्थापन तथा अतभलेख र्वभागतर्ि  ४१४, नापी र्वभागतर्ि  ३९७ र सहकारी र्वभागतर्ि  ४ समेत ८१५ 
जनाको पद ररक्त रहेको छ । आवश्यक दरबन्दी पदपूतति नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभार्वत हनेु भएकोले 
दरबन्दीअनसुारको पदपूतति गनुिपदिछ ।  
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9. जग्गा बाडँर्ाडँ - नेपाल राजपर भाग ५ को २०७३।५।६ को सूचनामा मोही लागेका जग्गाधनी र 
मोहीले जग्गा बाँडर्ाँड गरी तलन तनवेदन ठदने म्याद सूचना प्रकाजशत भएको तमततले एक वषि र मोहीबीच 
बाँडर्ाँड गनुिपने कारबाही टुङ्गो लगाउने अवतध दईु वषि तोकेकोमा जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडर्ाडँ 
गरी कारबाही टुङ्गो लगाएको छैन । उक्त व्यवस्थाबमोजजम तनवेदन ठदने अजन्तम म्याद थप भई 
२०७५।५।४ सम्म रहेको देजखन्छ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार मोहीको संख्या २ लाख ७५ 
हजार रहेकोमा १ लाख ४० हजार १५३ तनवेदन प्राप्त भएको देजखन्छ । सोमध्ये ७६ हजार ३९५ 
र्स्यौट भएको र ६३ हजार ७५८ र्स्यौट हनु बाकँी रहेको छ । 

10. मकु्त कमैया र हतलया पनुस्थािपना - दाङ, बाँके, बठदिया, कैलाली र किनपरु जजललामा रहेका कमैयालाई 
२०५७।४।२ मा सखेुत, जाजरकोट, हमु्ला, कैलाली, किनपरु, डोटी, डडेलधरुा, अछाम, बझाङ, बाजरुा, बैतडी 
र दाच ुिलासमेत १२ जजललामा रहेका हतलयालाई २०६५।५।२१ देजख मकु्त घोषणा गरेको छ । ती 
जजललामा रहेका मकु्त कमैया २७ हजार ५७० र मकु्त हतलया १६ हजार ९५३ घरपररवारको पनुस्थािपना 
कायि सम्पन्न गने उललेख भएकोमा तनम्न व्यहोरा देजखएको छ:  

10.1 मकु्त कमैया पनुस्थािपनको लातग मालपोत कायािलयहरुमा रु.८१ करोड १४ लाख ९२ हजार र स्थानीय 
तनकायमा रु.२० करोड ८६ लाख ६७ हजारसमेत रु.१ अबि २ करोड १ लाख ५९ हजार र मकु्त 
हतलया पनुस्थािपन कायिको लातग मालपोत कायािलयहरुमा रु.९७ करोड ५८ लाख ५४ हजार र स्थानीय 
तहहरुमा रु.२६ करोड १७ लाख ७७ हजार समेत रु.१ अबि २३ करोड ७६ लाख ३१ हजारसमेत 
कुल जम्मा रु.२ अबि २५ करोड ७७ लाख ९० हजार तनकासा ठदएकोमा सोमा भएको खचि र 
उपलजब्धको अनगुमन गरी भौततक प्रगतत तयार गरेको देजखएन । 

10.2 मन्रालयले गत वषिसम्म मकु्त कमैयाको लातग जग्गा खररद गनुिपने घर पररवारको संख्या ७५५ रहेकोमा 
यसवषि ३६१ पररवारको मालपोत कायािलयलाई अनदुान र ३९४ पररवारको स्थानीय तहमा स्रोत 
हस्तान्तरण गरेको छ । घर तनमाणिको लातग ७५८ पररवार संख्या रहेकोमा ३६४ पररवारको मालपोत 
कायािलयलाई अनदुान र ३९४ पररवारलाई स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण गरेको छ । काि खररद 
गनुिपने पररवार संख्या ११ हजार ४१३ रहेकोमा १० हजार २०८ पररवारको अनदुान पिाएको र बाँकी 
पररवारको स्रोत हस्तान्तरण गररएको छ । 

10.3 मकु्त हतलया पनुस्थािपनाको लातग जग्गा खररद गने पररवार संख्या १ हजार २७६ रहेकोमा ४८६ 
पररवारलाई अनदुान, ४५० पररवारको स्रोत हस्तान्तरण गरेको छ । घर तनमािणतर्ि  घरपररवार संख्या १ 
हजार ७१८ रहेकोमा ४५० पररवारलाई अनदुान र ६३९ पररवारको स्रोत हस्तान्तरण गरेको, घर ममितको 
लातग ४ हजार ५०४ घरपररवार संख्या रहेकोमा ३ हजार ५९६ घरपररवारका स्थानीय तहमा स्रोत 
हस्तान्तरण गरी पिाएकोमा लाभाजन्वत घरपररवार संख्याको प्रगतत र्ववरण तलएको छैन । एउटै 
कायिक्रमको बजेट पथृक पथृक तनकायमा बाडँर्ाँड गदाि कायिक्रमबीच समन्वय नहनेु, कायिक्रम दोहोररन 
सक्ने, प्रभावकाररता नरहने अवस्था देजखएको छ । मन्रालयले समन्वय गरी र्वत्तीय तथा भौततक प्रगतत 
तयार गनुिपदिछ ।  

10.4 मालपोत कायािलय, बाजरुाजस्थत बढुीनन्दा नगरपातलका वडा नं. १ मा २०७१।७२ मा ७ हजार ७९० 
वगितमटर जग्गा रु.२२ लाख ५० हजारमा खररद गरेकोमा यसवषि १५ जनालाई रु.३ लाखका दरले 
रु.४५ लाख  घर तनमािणको लातग अनदुान ठदएको देजखन्छ । उक्त स्थानको स्थलगत तनरीक्षणमा ३ 
जनाले घर नबनाएको, ३ जनाले तनमािण गरेको घर उपयोग नगरेको, ३ जनाले घर बनाएर तबक्री गरेको र 
१ जनाले मसानघाट नजजक भएको भनी बनाएको घर भत्काएको देजखएकोले अनदुान रकमको प्रभावकारी 
उपयोग भएको देजखएन ।   
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11. सरकारी जग्गाको तलज - सरकारी जग्गा तलजमा उपलब्ध गराउने कायिनीतत, २०७१ को दर्ा २१ मा 
कायिनीतत प्रारम्भ हनु ु अजघ भोगातधकारको रुपमा सरकारी जग्गा प्राप्त गने व्यजक्त, संस्था वा तनकायले 
त्यस्तो भोगातधकारलाई तलजमा पररणत गनुिपने र तोर्कएको म्यादतभर तनवेदन नठदएकाको भोगातधकार रद्द 
गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा लयाउनपुने व्यवस्था छ । मन्रालयले र्वतभन्न ३५१ 
संस्थालाई ६ लाख ४९ हजार ६९२ वगितमटर जग्गाको  भोगातधकार ठदएकोमा २०७६ आषाढ मसान्त 
सम्म ९ जजललामा अवजस्थत १० संस्थाले १ लाख ३१ हजार ९४१ वगितमटर जग्गामार तलजमा पररणत 
गरेको देजखन्छ । यसैगरी ११ जजललामा अवजस्थत ११ सरकारी तनकायको नाममा २ लाख ८६ हजार 
३६७ वगितमटर जग्गा दाजखल खारेज गरेको उललेख छ । भोगातधकार ठदएका जग्गामध्ये तलजमा पररणत 
नगराएका ३३० संस्थाले उपयोग गरेको २ लाख ३१ हजार ३८४ वगितमटर जग्गा नेपाल सरकारको 
तनयन्रणमा लयाउनपुदिछ । 

12. सरकारी तथा साविजतनक जग्गाको अतभलेख - नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ मा 
मन्रालयले सरकारी तथा साविजतनक जग्गाको रार्िय अतभलेख व्यवस्थापन गरी संरक्षण गनुिपने व्यवस्था 
छ । र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार ५४ मालपोत कायािलयको अतभलेखमा १ करोड ८६ लाख ७७ 
हजार रोपनी, १ लाख ३७ हजार तबघा, २ अबि ३७ करोड ५७ लाख ३९ हजार वगितमटर सरकारी तथा 
साविजतनक जग्गा रहेको उललेख छ । मन्रालयले अततक्रमणमा परेका जग्गाको समेत सबै जजललाजस्थत 
मालपोत कायािलयअन्तगित रहेका सरकारी तथा साविजतनक जग्गाको केन्रीय अतभलेख तयार नगरेकोले 
त्यस्तो अतभलेख तयार गरी अद्यावतधक गनुिपदिछ ।  

13. हदबन्दी जग्गा - भतूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दर्ा ७ मा कुनै पररवारले तभरीमधेशसमेत तराई क्षेरमा 
१० तबघा, कािमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र कािमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूणि पहाडी क्षेरमा ७० 
रोपनीको हदसम्म जग्गा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दर्ा १२ बमोजजम जारी भएको जग्गाको 
हदबन्दी छुट ठदने सम्बन्धी आदेश, २०७४ बमोजजम ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पने 
उद्योग वा प्रततष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खररद गने तोर्कएको प्रर्क्रया परुा गरेमा भतूम व्यवस्था 
मन्रालयले स्वीकृत ठदने र सोको अद्यावतधक अतभलेख मन्रालय, र्वभाग र कायािलयमा अतनवायि रुपमा 
राख्नपुने उललेख छ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार गतवषिसम्म हदबन्दी छुट भएका १६७ 
संस्थाको नाममा ५६ हजार ९८० रोपनी र ८ हजार ४२९ तबघा जग्गा रहेकोमा उक्त उद्योग वा 
प्रततष्ठानले उक्त जग्गा उदे्दश्यअनरुुप प्रयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रत्येक वषि स्थलगत अनगुमन तथा 
तनरीक्षण गरी प्रततवेदन तयार गनुिपनेमा नगरेकोले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उपयोगको अवस्था यर्कन 
गनि सर्कएन । अनगुमन गरी प्रततवेदन तलनपुदिछ । 

14. गिुी जग्गाको अततक्रमण - नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ को तनयम ५ अनसूुची 
२(६) मा यस मन्रालयले तनजी, सरकारी, गिुी, सामदुार्यक तथा साविजतनक जग्गाको रार्िय अतभलेख 
व्यवस्थापन गनुिपने उललेख छ । मन्रालयले गिुी जग्गाको अततक्रमणसम्बन्धी अतभलेख राखेको छैन । 
धनषुा जजललाजस्थत गिुी जग्गाको अततक्रमण अवस्थाको अध्ययन गरी प्रततवेदन पेस गनि 
२०७५।१०।२९ मा गठित सतमततले पेस गरेको प्रततवेदनमा र्वतभन्न २५ गिुीको ९ हजार ८४३ तबघा 
१२ कठ्ठा जग्गा रहेको मध्ये २११ घरधरुीले १२ गिुीको नाममा रहेको ९६ तबघा १२ कठ्ठा जग्गा 
अततक्रतमत गरेको उललेख छ । यस सम्बन्धमा अततक्रतमत जग्गा र्र्ताि गराउनेतर्ि  कारबाही भैरहेको 
मन्रालयले जनाएको छ । 

15. सहकारी संस्थाको सिालन – चौधौँ आवतधक योजनामा सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्य केजन्रत र समदुायमा 
आधाररत व्यवसायको रुपमा प्रवर्द्िन गने उदे्दश्यअन्तगित यो वषिसम्म रहेकोमा सहकारीमा आबर्द् प्रत्यक्ष 
रोजगारी ६२ हजार ५००, सहकारी सदस्य ५५ लाख, सहकारी संस्था ३५ हजार ६३३, सहकारी संस्थामा 
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तातलम प्राप्त जनशजक्त १ लाख २८ हजार, लगानी बचत सङ्कलन रु.२ खबि २५ अबि, सहकारी संघ 
संस्थाको शेयरपुजँी रु ८० अबि परु ्याउने लक्ष्य तोकेकोमा सूचकअनसुारको प्रगतत र्ववरण तयार नगरेकोले 
मूलयाङ्कन गनि सर्कएन । मन्रालयले अनगुमन गरी प्रततवेदन तयार गनुिपदिछ ।  

16. सहकारी बैङ्क - सहकारी ऐन, २०७४ मा संस्था वा संघको बचत स्वीकार गने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई 
ऋण प्रवाह गने वा बैंर्कङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दश्य तलई संस्था वा संघ आपसमा तमतल नेपाल राि 
बैङ्कको पूविस्वीकृतत तलई सहकारी बैङ्कहरु गिन गनि सक्ने, सहकारी बैङ्कको पुजँी साधारण शेयरले मार 
बनेको हनुपुने र बैङ्कको न्यूनतम पुजँी नेपाल राि बैङ्कले तोकेबमोजजम हनेु, सहकारी बैङ्कले नेपाल राि 
बैङ्कबाट स्वीकृत ढाँचामा र्हसाब र्कताब र से्रस्ताहरु राख्नपुने, ऋण लगानी, जायजेथा र दार्यत्वको र्ववरण 
समेत स्पष्ट रुपमा राख्नपुने उललेख गरेकोमा मन्रालयले सहकारी बैङ्कको गिन, न्यूनतम पुजँी, बैङ्क सिालन, 
आतथिक कारोबार सम्बन्धमा प्रभावकारी रुपमा अनगुमन गरी प्रततवेदन तयार गरेको छैन ।  

17. सहकारी संस्थाको तनयमन - सहकारी ऐन, २०७४ को दर्ा ९७(४) मा बचत तथा ऋणको मखु्य 
कारोबार गने संस्था वा संघको तनयमन र अनगुमन तोर्कएबमोजजम हनेु व्यवस्था छ । सार्वकमा ३४ 
हजार ५१२ सहकारी संस्था रहेकोमा संर्वधान जारी भएपश्चात ्सहकारी संस्थाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा 
हस्तान्तरण भई र्वभागअन्तगित १४५ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन ्। सहकारी तनयमावली, २०७५ को 
तनयम ७२ अनसुार मन्रालय, नेपाल राि बैङ्क, र्वभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सयकु्त टोली बनाई 
सघन अनगुमन गने व्यवस्था रहेकोमा मन्रीस्तरीय २०७५।३।३ मा तनणिय भएबमोजजम मन्रालय, 
र्वभाग र नेपाल राि बैङ्कसमेतको सहभातगतामा सात िूला सहकारी संस्थाहरुको अनगुमन सम्पन्न गरेकोमा 
अनगुमन प्रततवेदन तयार गरेको देजखएन । 

18. समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन - सहकारी ऐन, २०७४ को दर्ा १०४(३) अनसुार नेपाल सरकारबाट 
२०७४।७।२ मा मैतीदेवीजस्थत एक सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी सो संस्थाको 
सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा दार्यत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायि गनि सतमतत गिन गरेको तथयो । सतमततको 
सूचनाअनसुार सहकारी संस्था र उक्त सहकारी संस्थासँग संलग्न अन्य १० सहकारी संस्थासमेत ११ 
सहकारी संस्थाको जम्मा दार्यत्व साँवा रु.९ अबि १२ करोड १४ लाख र २०७४ चैरसम्मको ब्याज 
रु.६ अबि ८९ करोड ३१ लाखसमेत रु.१६ अबि १ करोड ४५ लाख रहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी 
संस्थामा रहेको सविसाधारणको बचत, सदस्यहरुको शेयर, नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने कर, बैङ्क तथा 
र्वत्तीय संस्थाको कजाि, अपाटिमेन्टकतािले बझुाएको रकमको छानतबन गरी र्र्ताि गरेको छैन । उक्त 
संस्थाको दार्यत्व सम्बन्धमा उजचत तनणिय गरी समस्या समाधान गनुिपने भनी गत वषिको प्रततवेदनमा 
उललेख गरेकोमा यसवषि पतन सधुार भएको छैन ।  

भतूम व्यवस्थापन तथा अतभलेख र्वभाग 

19. जजन्सी व्यवस्थापन - भतूम व्यवस्थापन तथा अतभलेख र्वभागले भ-ूअतभलेख व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
कायािन्वयन अन्तगित भ-ूसूचना प्रणाली लागू भएका मालपोत कायािलयहरुमा कायिक्रम कायािन्वयनको लातग 
राउटर, तसग्नेचर ्याड, वेभ क्यामरा, र्प्रन्टर, स्वीच, कम््यटुर डेस्कटप, र्र्ङ्गर र्प्रन्ट, स्क्यानर गत वषिको 
मौज्दात २१०  र यस वषि खररद ६७० समेत ८८० संख्या रहेकोमा १९ कायािलयमा ४४३ थान सामान 
पिाएको देजखन्छ । र्वभागले मातहतका कायािलयमा पिाउनपुने रु.८१ लाख २३ हजारको जजन्सी सामान 
मौज्दात राखेको छ । खररदको उदे्दश्यबमोजजम उक्त सामानको उपयोग व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।  

20. अनमुतत भन्दा बढी र्कत्ताकाट - उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दर्ा १० मा योजना 
क्षेरको कुनै भागमा नेपाल सरकारको सम्बजन्धत तनकाय, कुनै संगठित संस्था, नगरपातलका वा स्थानीय 
जनताले लगानी गने गरी जग्गा तबकास कायिक्रम सिालन गने व्यवस्था छ । कािमाडौँ उपत्यका र्वकास 
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प्रातधकरण जजलला आयकु्तको कायािलय, भक्तपरुले २०७४।१२।१२ को तनणियअनसुार एक हाउजजङ्ग 
कम्पनीलाई भक्तपरु जजललाको सार्वक तसपाडोल-२ जस्थत एक र्मि तथा र्वतभन्न व्यजक्तको स्वातमत्वमा 
रहेको २५ र्कत्ताको १६ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम  जग्गालाई ३६ ्लट आवासीय घडेरी र्वकास 
गने अनमुतत प्रदान गरेकोमा थप १६ र्कत्ताको ९ रोपनी २ पैसा १ दामसमेत २५ रोपनी ५ आना ३ 
दाम क्षेरर्ल जग्गा नगरपातलकाको तसर्ाररसबमोजजम मालपोत कायािलय, भक्तपरुले र्कत्ताकाट गरेको 
देजखयो । प्रातधकरणको ्लातनङ्ग परतमटभन्दा बढीको र्कत्ताकाट गरेको सम्बन्धमा सूयिर्वनायक 
नगरपातलका र मालपोत कायािलयका पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुने देजखन्छ । 

21. आयकर - आयकर ऐन, २०५८ तथा घर जग्गा तनसगिमा पूजँीगत  लाभकरसम्बन्धी तनदेजशका, २०७२ 
बमोजजम कुनै समयमा एउटा समूहमा पने सम्पजत्त अन्य प्रयोजनको लातग प्रयोग हनु थालेमा सो सम्पजत्त 
सोही समयमा तनसगि भए सरह हनेु व्यवस्था छ । मालपोत कायािलय तडललीबजार, चाबर्हल, कलंकी र 
लतलतपरुसमेत ६ कायािलयका कायिक्षेरतभर रहेका जग्गा उजललजखत व्यवस्थार्वपरीत आफ्नो स्वातमत्वमा 
रहेको जग्गालाई सार्वकको जग्गाको स्वरुपमा पररवतिन गरी तबक्री गरेको संलग्न टे्रस नक्साबाट देजखन्छ । 
प्राकृततक व्यजक्तले व्यावसार्यक प्रयोजनबाट घरजग्गाको कारोबार गदाि पूजँीगत  लाभकर नभई 
व्यवसायको लाभ रु.२० लाखभन्दा बढी भएमा २० प्रततशत थप अततररक्त करसमेत ३६ प्रततशतसम्म 
आयकर ततनुिपदिछ । व्यावसार्यक प्रकृततको तनसगि गने १०६ तनसगिकतािको तनसगि रकम रु.१ अबि १६ 
करोड १४ लाखमा सम्बजन्धत आन्तररक राजस्व कायािलयमा आय र्ववरण पेस गरी लाग्ने कर असलु 
गनुिपनेमा सो गरे नगरेको खलुाएको छैन । उक्त कारोबारसर्हतको आय र्ववरण आन्तररक राजस्व 
कायािलयमा दाजखला गरेको प्रमाण पेस गनुिपने अन्यथा आयकर ऐन,२०५८ को अनसूुची १ बमोजजम ३६ 
प्रततशतले हनेु कर रु.४१ करोड ८१ लाख असलु गनुिपदिछ ।  

22. अतग्रम लाभकर - आफ्नो स्वातमत्वमा रहेका घर तथा जग्गा तनसगि गदाि अतग्रम लाभकर कट्टी गने व्यवस्था 
छ । सो सम्बन्धमा देजखएका केही व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

22.1 आन्तररक राजस्व र्वभागको पररपरानसुार लाग्ने अतग्रम लाभकर असलु गनुिपने व्यवस्था छ । आन्तररक 
राजस्व र्वभागको तमतत २०७५।१२।१ को पर बमोजजम कुनै एकलौटी र्मि, कम्पनी, गैरसरकारी संस्था 
लगायतका तनकायहरु र घर वा फ्लयाट तनमािण गरी तबक्रीको कारोबार गने व्यवसायीले आफ्नो 
स्वातमत्वको जततसकैु मूलयको जग्गा वा भवन तनसगि गदाि भएको लाभमा रजजिेसनका बखत १० 
प्रततशतका दरले अतग्रम कर असलु गनुिपने व्यवस्था छ । आन्तररक राजस्व र्वभागको पररपरबमोजजम 
२०७५।१२।१ देजख मालपोत कायािलय, चाबर्हल र साँखअुन्तगितका ७ तनसगिकतािले तनसगि गरेको 
रु.२० करोड ४४ लाख ९३ हजारमा लागत खचि घटाई १० प्रततशतले हनेु कर रकम असलु गनुिपदिछ । 

22.2 ररयल स्टेट बाहेकका संस्थागत तनसगिकतािको गैरव्यावसार्यक करयोग्य सम्पजत्तमा आन्तररक राजस्व 
र्वभागको २०७३।४।९ को पररपरबमोजजम १० प्रततशत अतग्रम कर असलु गनुिपने व्यवस्था छ । 
मालपोत कायािलय लतलतपरु, कलंकी, मनमैज,ु दमक र जसपरुा रौतहटसमेत ५ कायािलयका १८ वटा 
संस्थाको २३ करोड ५४ लाख ९ हजार तनसगिमा खचि कट्टा पतछको पूजँीगत  लाभमा रु.१ करोड ९५ 
लाख ६४ हजार अतग्रम लाभकर असलु नगरेकोले सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई असलु 
गनुिपदिछ ।  

22.3 सम्बजन्धत आन्तररक राजस्व कायािलयमा आय र्ववरण पेस गरी कर ततरेको प्रमाण बेगर भतूमसधुार तथा 
मालपोत कायािलय लतलतपरुले ३० तनसगिकतािको रु.९ करोड ४७ लाख, कलंकीले ७ तनसगिकतािको 
रु.७२ लाख ४८ हजार,  बटुवलले एक तनसगिकताको रु.८० लाखसमेत रु.१० करोड ९९ लाख ५० 
हजार अतग्रम लाभकर असलु गरेका छैनन ्। ऐनअनसुार अतग्रम कर बापतको रकम असलु गनुिपदिछ । 
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23. अतग्रम कर - आयकर ऐन, २०५८ र जग्गा तथा घर जग्गा तनसगिमा पूजँीगत  लाभकरसम्बन्धी तनदेजशका, 
२०७२ ले गरेका व्यवस्थाअनसुार पूजँीगत  लाभकर असलु गनुिपदिछ । तनदेजशकाबमोजजम जनुसकैु 
र्कतसमबाट स्वातमत्व प्राप्त गरेको जग्गा तथा घरजग्गा भए तापतन ५ वषि अवतध नपगेुको भए ५ प्रततशत र 
५ वषि अवतध पगेुको भए २.५ प्रततशत पूजँीगत  लाभकर तलनपुने व्यवस्था रहेकोमा पूजँीगत  लाभकर 
असलु नभएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

23.1 मालपोत कायािलय, चाबर्हलका १० तनसगिकतािबाट ५ प्रततशतले असलु गनुिपने अतग्रम कर २.५ प्रततशतले 
असलु गदाि घटी असलु भएको रु.४३ लाख ३८ हजार, मालपोत कायािलय तडललीबजारले ५ तनसगिकतािको 
रु.१९ लाख ९३ हजार, मालपोत कायािलय गौर, रौतहटले १५ तनसगिकतािको रु.१७ लाख, अन्य १६ 
कायािलयका ४३ तनसगिकतािको रु.३६ लाख  ३० हजारसमेत रु.१ करोड १६ लाख ६१ हजार घटी 
पूजँीगत  लाभकर तलएकोले सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई असलु गनुिपदिछ ।  

23.2 मालपोत कायािलय घोराही, सखेुत, धनषुालगायत १२ कायािलयका २९ तनसगिकतािको रु.१० लाखभन्दा 
बढीको तनसगि रु.१६ करोड ८७ लाख ९५ हजारमा लाग्ने पूजँीगत  लाभकर रु.४४ लाख १० हजार 
छुट भएको देजखँदा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई असलु गनुिपदिछ ।   

24. खचि कट्टी – आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ९५(क) को उपदर्ा (३) मा तनसगिकतािले जग्गा तथा 
भवनको तबक्री गदाि तनसगिकतािले खररद गरेको मूलय तथा प्रशासतनक दस्तरु घटाई राजस्व ततने व्यवस्था 
भएकोमा मालपोत कायािलय चाबर्हल, तडललीबजार, मनमैज,ु कलंकी, परासी, बाँके, बेलबारीसमेतका ५८ 
तनसगिकतािको जग्गा तथा घर तबक्री गदाि खचि दाबी गरेको रु.२४ करोड ४० लाख ८८ हजारको खचिको 
प्रमाण पेस नगरेकोले सोमा लाग्ने पूजँीगत  लाभकर रु.१ करोड ४ लाख ६६ हजार असलु गनुिपदिछ । 

पूजँीगत  लाभ करसम्बन्धी तनदेजशका, २०७२ बमोजजम अंशबण्डा गदाि र बकस ठदँदा कायम 
गरेको थैली रकमलाई लागत खचि दाबी गनि नतमलनेमा मालपोत कायािलय, लमजङु्गका ८ तनसगिकतािले 
लाभकर गणना प्रयोजनको लातग अंशबण्डा र बकस ठदँदा कायम गरेको थैली रु.१ करोड ८२ लाख ७२ 
हजारलाई लागत खचिमा दाबी गरेकोले घटी दाजखला भएको पूजँीगत  लाभकर रु.९ लाख १४ हजार 
असलु गनुिपदिछ ।  

25. पूजँीगत  लाभकरमा सरु्वधा - जग्गा तथा घरजग्गा तनसगिमा पूजँीगत  लाभ करसम्बन्धी तनदेजशका, २०७२ 
को पररच्छेद ३ मा कुनै प्राकृततक व्यजक्तको घरजग्गा (घर तथा घरले ओगटेको जग्गा) गैरव्यावसार्यक 
करयोग्य सम्पजत्तको रुपमा पर्हचान नहनु प्राकृततक व्यजक्तको तनजी भवनको स्वातमत्व १० वषिभन्दा बढी 
अवतध रहेको र दश वा सोभन्दा बढी अवतध पटक पटक वा अर्वजच्छन्न रुपमा बसोबास गरेको अवस्था 
पूरा भएकोमा मार सम्पजत्त तनसगि गदाि पूजँीगत  लाभकर नलाग्ने उललेख छ । तत्सम्बन्धमा देजखएका 
केही व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

25.1 अर्वजच्छन्न १० वषि वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको घर र घरले ओगटेको क्षेरर्ल बराबरको जग्गाको 
तनसगिमा मार पूजँीगत  लाभकर छुट हनुपुनेमा मालपोत कायािलय तडललीबजारका ३२ तनसगिकताि, 
कं लकीका ३ तनसगिकताि र लतलतपरुका ४ तनसगिकतािसमेत ३९ तनसगिकतािको तनसगिमा भवन र भवनले 
ओगटेको क्षेरर्ल बराबरको जग्गाभन्दा बढी जग्गाको मूलयमा समेत पूजँीगत  लाभकर छुट ठदएको 
कारण रु.५७ करोड ९९ लाख १९ हजारको जग्गा तनसगिमा २.५ प्रततशतका दरले हनेु पूजँीगत  
लाभकर रु.१ करोड ४४ लाख ९८ हजार असलु गनुिपदिछ । 

25.2 मालपोत कायािलय, तडललीबजारका ४ तनसगिकताले १० वषिभन्दा कम अवतध बसोबास वा स्वातमत्वमा 
रहेको रु.९ करोड ५ लाख ९५ को घरजग्गा तनसगि गदाि पूजँीगत  लाभकर छुट ठदएको देजखएकोले २.५ 
प्रततशतले हनेु पूजँीगत  लाभकर रु.२२ लाख ६५ हजार असलु गनुिपदिछ । 
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25.3 मालपोत कायािलय, तडललीबजारको कायिक्षेर अन्तगितका ६ तनसगिकतािबाट पेस भएको सम्बजन्धत स्थानीय 
तहको करचकु्ता प्रमाण र जग्गाधनी प्रमाणपजुािमा एकभन्दा बढी घर भएको ६ तनसगिकतािबाट तनसगि रकम 
रु.२० करोड ६८ लाखमा २.५ प्रततशतले हनेु पूजँीगत  लाभकर रु.५१ लाख ७० हजार छुट तलएको 
देजखन्छ । स्थानीय तहबाट त्यस्तो व्यजक्त अर्वतछन्न वा पटक पटक गरी १० वषिभन्दा बढी बसोबास 
गरेको प्रमाण संलग्न नरहेबाट छुट तलएको पूजँीगत  लाभकर पाउने सम्बन्धमा यर्कन गरी छुट भएको 
पूजँीगत  लाभकर असलु गनुिपदिछ । 

25.4 मालपोत कायािलय, तडललीबजारले कािमाडौँ महानगरपातलका वडा नं. ३१ को र्कत्ता नं. ३२४ को ४ 
आना ३ पैसा जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत रु.५ करोड ३० लाखमा तनसगि गरेकोमा १० वषिसम्म 
अर्वतछन्न रुपमा बसोबास गरेको भनी पूजँीगत  लाभकर छुट तलएको छ । तनसगिकतािले पेस गरेको कर 
चकु्ता प्रमाणमा अन्य घरसमेत रहेको र घरको नक्सापासको प्रमाणपरमा व्यापाररक प्रयोजनको घर भएको 
उललेख गरेको र स्थानीय तहबाट अर्वतछन्न रुपमा बसोबास गरेको तसर्ाररस नतलएको हुँदा व्यापाररक 
प्रयोजनको घरको हनेु लाभ रु.४ करोड ६९ लाख ४६ हजारमा २.५ प्रततशतले हनेु पूजँीगत  लाभकर 
रु.११ लाख ७३ हजार तलन छुट भएकोले असलु गनुिपदिछ । 

25.5 मालपोत कायािलय तडललीबजारले एक तनसगिकतािलाई र्कत्ता नं.१४६ को जग्गा र सोमा बनेको २४० 
वगिर्र्ट टहरा रु.७ करोडमा तनसगि गदाि १० वषि अर्वतछन्न बसोबास गरेको भनी लाभकर छुट गरेको 
देजखन्छ । सो तनसगिकतािको पत्नीलाई र्कत्ता नं.१४५ को जग्गा र सोमा बनेको टहरा रु.११ करोड ५० 
लाखमा तनसगि गदाि समेत लाभकर छुट ठदएको छ । तनज तनसगिकतािहरु पतत र पत्नी एउटै घरपररवारको 
पररभाषातभर पने हुँदा पततले तनसगि गरेको घरजग्गाको तनसगि रकममा लाभकर छुट ठदई सकेको 
अवस्थामा पनुः पत्नीले तनसगि गरेको घरजग्गामा १० वषि अर्वतछन्न बसोबास गरेको भनी लाभकर छुट ठदन 
तमलने नदेजखएकोले छुट ठदएको लाभकर रु.२८ लाख ६१ हजार असलु गनुिपदिछ । 

25.6 पूजँीगत  लाभकर तनदेजशका, २०७२ मा १0 वषिसम्म अर्वजच्छन्न रुपमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेको 
खण्डमा मार पूजँीगत  लाभकर छुट हनेुमा सो प्रमाण बेगर मालपोत कायािलय, तडललीबजारले २३ 
तनसगिकतािको रु.९८ लाख ९४ हजार, चाबर्हलले ८ तनसगिकतािको रु.२७ लाख ४ हजार, कं लकीले ७ 
तनसगिकतािको रु.२१ लाख ६० हजार, बाकेँले १ तनसगिकतािको रु.१५ लाखसमेत रु.१ करोड ६२ लाख 
५८ हजार पूजँीगत  लाभकर छुट ठदएको छ । उक्त पूजँीगत  लाभकर असलु गनुिपदिछ । 

25.7 मालपोत कायािलय, तडललीबजारअन्तगितका १४ तनसगिकतािले घरको लागत खचि दाबी गदाि घर खररद 
गदािको तलखतमा उजललजखत मूलयमार कट्टी गनि पाउनेमा स्थानीय तहले यस वषि तसर्ाररस गरेको घरको 
मूलय खचि कट्टी गरेकोले खररद लागतभन्दा बढी दाबी गरेको खचि रु.४ करोड ४४ लाख १० हजारको 
पूजँीगत  लाभकर रु.१८ लाख १४ हजार असलु गनुिपदिछ ।  

26. थैली - मालपोत कायािलयबाट पाररत हनेु तलखतमा जग्गाको बाटोको स्तरको आधारमा न्यूनतम मूलयाङ्कन 
पजुस्तकामा उजललजखत दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गनि नतमलने व्यवस्था छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार रहेका छन:् 

26.1 मालपोत कायािलय, तडललीबजारले जग्गाको न्यूनतम मूलयाङ्कन पजुस्तकामा उललेख गरेभन्दा घटी थैली अङ्क 
कायम गरी तलखत पाररत गदाि ११ तनसगिकतािको रु ४ करोड २४ लाख ७५ हजार, चाबर्हलका ३ 
तनसगिकतािको रु ३ करोड ५ लाख ८८ हजार, परासीका २ तनसगिकतािको रु.३ करोड ९ लाख ८६ 
हजार, कं लकीका ६ तनसगिकतािको रु.१ करोड ६५ लाख ८४ हजारसमेत १६ कयािलयका ५०  
तनसगिकतािको रु.१८ करोड ५९ लाख ७७ हजार थैली रकम घटी कायम हनु गई रजजिेसन दस्तरु 



भतूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी तनवारण मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 245 

रु.७४ लाख ५३ हजार र पूजँीगत  लाभकर रु.८७ लाख १३ हजारसमेत रु.१ करोड ६१ लाख ६६ 
हजार घटी असलु भएको हुँदा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई असलु गनुिपदिछ । 

26.2 मालपोत कायािलय, तडललीबजारअन्तगितको एक प्रा.तल.ले कािमाडौँ महानगरपातलका वडा नं.११ को  
र्कत्ता नं. २४२५ को ६ रोपनी क्षेरर्ल जग्गाको रु.८८ करोड ३ लाख ३० हजार र भवनको रु.३६ 
करोड ९६ लाख ७० समेत रु.१ अबि २५ करोड थैली कायम गरी तनसगि गरेकोमा तलखत साथ संलग्न 
मूलयाङ्कनकतािको लागत तनधािरण तातलकामा शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभागको नम्सिबमोजजम 
तनमािणाधीन घरको मूलय रु.४० करोड ७५ लाख ४४ हजार उललेख गरेकोमा सोही अङ्क थैली कायम 
गनुिपनेमा रु.३ करोड ७८ लाख ७४ हजार घटी थैली कायम गरेको पाइएकोले उक्त रकममा ५.५ 
प्रततशतले हनेु रजजिेसन दस्तरु रु.२० लाख ८३ हजार र १० प्रततशतले हनेु अतग्रम कर रु.३७ लाख 
८७ हजारसमेत रु.५८ लाख ७१ हजार असलु गनुिपने देजखन्छ ।  

26.3 भतूम व्यवस्थापन तथा अतभलेख र्वभागको २०७२।११।१९ को पररपरबमोजजम एकपटक कायम गरेको 
थैली रकम घटाउन नतमलने उललेख छ । उक्त पररपरर्वपरीत मालपोत कायािलय  चन्रतनगाहापरु, वीरगन्ज  
र तडललीबजारका ९ तनसगिकतािले एकपटक कायम भैसकेको थैली रकमभन्दा रु.85 लाख ३७ हजार 
घटाई तनसगि गरेको हुँदा घटी थैली रकमको रजजिेसन दस्तरु रु.३ लाख 98 हजार र पूजँीगत  लाभकर 
रु.२ लाख ३५ हजारसमेत रु.६ लाख ३३ हजार घटी राजस्व असलु गनुिपदिछ ।  

26.4 जग्गाको न्यूनतम मूलयाङ्कन गदाि स्थानीय तहबाट जारी गरेको घरबाटो तसर्ाररसअनसुार कायम हनेु 
न्यूनतम थैली वा वास्तर्वक कारोबारमध्ये जनु बढी हनु्छ सोही अङ्क कायम गनुिपदिछ । मालपोत 
कायािलय चाबर्हल, तडललीबजार र मनमैजअुन्तगितका ४ तनसगिकतािले जग्गाको वास्तर्वक कारोबार देजखने 
बैनाबट्टाको तलखतमा उललेख गरेको भन्दा रु.२ करोड १० लाख ९६ हजार घटी थैली कायम गरेकोले 
रजजिेसन दस्तरु रु.९ लाख ४९ हजार र लाभकर रु.१० लाख ३४ हजारसमेत रु.१९ लाख ८३ हजार 
असलु गनुिपदिछ । 

27. घरबाटो तसर्ाररस - स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ को दर्ा १२ को उपदर्ा २ङ(२८) मा वडा 
सतमततले जग्गा मूलयाङ्कनको तसर्ाररस गने व्यवस्था छ । स्थानीय तनकायले घरबाटो तसर्ाररस गदाि 
वास्तर्वक अवस्था खलुाई तसर्ाररस गनुिपने र सोही तसर्ाररसबमोजजम न्यूनतम मूलयाङ्कन पजुस्तकाको 
आधारमा घरजग्गाको थैली अङ्क कायम गनुिपने व्यवस्था छ । मालपोत कायािलयबाट तलखत पास भएका 
र्कत्ताहरुको नापी नक्सा तभडान गदाि नक्सामा देजखएभन्दा र्रक तसर्ाररस भई आएको मालपोत कायािलय, 
कं लकीका ५ तनसगिकतािको ६ करोड ८४ लाख १९ हजार, भक्तपरुका ६ तनसगिकतािको ५ करोड १९ 
लाख १२ हजार, टोखाका ३ तनसगिकतािको ५ करोड २५ लाख ५७ हजारसमेत ५ कायािलयका २८ 
तनसगिकतािको रु.२४ करोड २९ लाख २६ हजार थैली रकम घटी कायम हनु गई रजजिेसन दस्तरु रु.१ 
करोड ६ लाख १६ हजार र पूजँीगत  लाभकर रु.१ करोड ३७ लाख ३० हजार समेत रु.२ करोड ४३ 
लाख ४६ हजार घटी असलु भएको हुँदा सम्बजन्धत तसर्ाररसकतािलाई जजम्मेवार बनाई घटी राजस्व असलु 
गनुिपदिछ । 

मालपोत कायािलय, कलंकीअन्तगितको एक कम्पनीले सार्वक मच्छेगाउँ गाउँ र्वकास सतमतत वडा 
नं.९ जस्थत १७ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गाको स्थानीय तहले घरबाटोको तसर्ाररस गदाि बाटो नभएको 
तसर्ाररस गरी सोहीबमोजजम रु.२ करोड ७ लाख १९ हजार थैली अङ्क कायम गरी कारोबार भएको छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगत तनरीक्षण गदाि र्कत्ता नं.६५ मा पक्की बाटो जोतडएको र उक्त र्कत्तामा 
र्कत्ता नं.६४, २२ र १०८ समेत जोतडएको छ । त्यसैगरी नापी कायािलयबाट प्राप्त नक्साअनसुार र्कत्ता 
नं. २६ मा कच्ची बाटो जोतडएको र उक्त र्कत्तासँग र्कत्ता नं. ५२ र ५३ समेत जोतडएको हुँदा क्रमशः 
पक्की बाटो र कच्ची बाटोको मूलयाङ्कन दरबमोजजम न्यूनतम मूलयाङ्कन रु.६ करोड २४ लाख ५० हजार 
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थैली कायम गरी कारोबार गनुिपनेमा रु.४ करोड १७ लाख ३१ हजार घटी थैली कायम हनु गएकोले 
घरबाटोको तसर्ाररसकताि समेतलाई जजम्मेवार बनाई रजजिेसन शलुक, वाग्मती सभ्यता शलुक र पूजँीगत  
लाभकरसमेत रु.६० लाख ५१ हजार असलु गनुिपदिछ ।   

28. छोडपर - वाग्मती प्रदेशको आतथिक ऐन, २०७५ को अनसुचुी १ क(१) र (२) मा राजीनामा/सगोलनामा 
र छोडपरको तलखतमा लाग्ने दस्तरु क्रमशः ५ प्रततशत र २.५ प्रततशत हनेु उललेख छ । संयकु्त 
दतािवालाबीच छोडपरको तलखतको थैली अङ्कमा २.५ प्रततशत रजजिेसन दस्तरु लाग्ने व्यवस्था छ  । 
मालपोत कायािलय, चाबर्हलअन्तगित कर छुट पाएको एक संस्थाले खररद गरेको कािमाडौँ 
महानगरपातलका वडा नं.६ को र्कत्ता नं.३२० को जग्गा २०७५।४।२९ को सगोलनामाको तलखतबाट 
संस्थाका ३ जना सदस्यलाई जग्गाको आधा र्हस्सा रु.३ करोड २० लाख थैली राखी सगोलनामा मार्ि त 
संयूक्त स्वातमत्व कायम गरेकोमा १ ठदन पतछ बाकँी र्हस्साको जग्गा रु.३ करोड २० लाख थैली राखी 
छोडपरको तलखतबाट ३ जना सदस्यको नाममा स्वातमत्व हस्तान्तरण गदाि घटी असलु भएको रजजिेसन 
दस्तरु रु.८ लाख असलु गरी राजस्व दाजखला गनुिपदिछ ।  

त्यसैगरी, मालपोत कायािलय, तडललीबजार र चाबर्हलले ४ सहकारी संस्थाको राजीनामा तलखत 
पाररत गदाि थैली अङ्क रु.९ करोड २३ लाख ७५ हजारको रजजिेसन शलुकमार छुट ठदनपुनेमा वाग्मती 
सभ्यता शलुकसमेत छुट ठदएको देजखएकोले बढी छुट ठदएको रु.४ लाख ६२ हजार असलु गनुिपदिछ । 

29. वाग्मती सभ्यता शलुक - कािमाडौँ उपत्यकातभरका महानगरपातलका, नगरपातलका र सो क्षेरसँग जोतडएका 
गाउँपातलकातभरको पाररत हनेु तलखतमा घर जग्गा रजजिेसन दस्तरुको थैली अङ्कमा ०.५ प्रततशत वाग्मती 
सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लातग शलुक असलु गररने व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेशको आतथिक ऐन, 
२०७५ मा सो व्यहोरा उललेख गनि छुट भएको कारण प्रदेश सरकारको तमतत २०७५।४।१४ को 
तनणियले वाग्मती सभ्यता शलुक असलु गने उललेख छ । मालपोत कायािलय चाबर्हल, तडललीवजार, 
कलंकी, लतलतपरु, भक्तपरु, साँख,ु मनमैजलुगायत ७ कायािलयले २०७५।४।१५ देजख २०७५।५।४ 
सम्म राजीनामा, सगोलनामा, दतािर्ारी, छोडपर र हालैको बकसपरको तलखतको थैली रकम रु.९ अबि ८८ 
करोड ६० लाख ८९ हजारमा वाग्मती सभ्यता शलुक असलु गरेको छैन । छुट शलुक रु.४ करोड ९४ 
लाख ३० हजार असलु गनुिपदिछ । 

30. मखु्यमन्री स्वच्छता अतभयान शलुक - प्रदेश नं.२ को प्रदेश आतथिक ऐन, २०७५ मा महानगरपातलका, 
उपमहानगरपातलका र नगरपातलका क्षरेतभरको पाररत हनेु राजीनामा, सगोलनामा, छोडपर र हालैदेजखको 
बकसपरको तलखतको थैली अङ्कमा शून्य दशमलब पाँच प्रततशत दस्तरु मखु्यमन्री स्वच्छता अतभयान 
कोषको लातग असलु गनुिपने व्यवस्था छ । मालपोत कायािलय जनकपरुले २०७५।४।१ देजख 
२०७५।५।३ सम्म उजललजखत तलखत पाररत गदाि सो दस्तरु असलु नगरेकोले रु.३५ लाख ६६ हजार 
असलु गरी कोषमा दाजखला गनुिपदिछ । 

31. जग्गाको र्रक प्रयोग - वाग्मती प्रदेशको आतथिक ऐन, २०७५ को दर्ा २ मा तोर्कएका उद्योगको 
नाममा खररद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाि लाग्ने रजजिेसन दस्तरुमा ७५ प्रततशत छुट हनेु तर त्यस्तो 
जग्गाको प्रयोग उदे्दश्यर्वपरीत भएको पाइएमा मालपोत कायािलयले छुट ठदएको रजजिेसन शलुक असलु 
गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुिपने व्यवस्था छ । मालपोत कायािलय कं लकीअन्तगितको पशपुन्छी 
पालन गने उद्योगका रुपमा दताि भएको एक र्मिले चोभार भतुखेलको ३ रोपनी ८ आना जग्गा 
२०७२।९।२८ मा खररद गदाि थैली अङ्क रु.२ करोड ३१ लाख ५० हजारमा लाग्ने रजजिेसन शलुकमा 
७५ प्रततशतले हनेु रु.६ लाख ९४ हजार छुट तलएकोमा उक्त जग्गा उदे्दश्यअनरुुप प्रयोग नगरी एक 
व्यजक्तलाई तबक्री गरेकोले खररदमा छुट ठदएको रजजिेसन दस्तरु रु.६ लाख ९४ हजार र सोही बराबरको 
जररवाना समेत रु.१३ लाख ८८ हजार असलु गनुिपदिछ । 
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त्यसैगरी, सदूुर पजश्चम प्रदेश आतथिक र्वधेयक, २०७५ मा उत्पादनमूलक उद्योगले जग्गा खररद 
गदाि लाग्ने रजजिेसन दस्तरुमा ५० प्रततशत छुट ठदने व्यवस्था छ । मालपोत कायािलय, धनगढीले होटल 
व्यवसाय गने एक प्रा.तल.लाई रु ९ करोड ४३ लाख ५८ हजार थैली कायम गरी घर जग्गा खररद गदाि 
५० प्रततशत रजजिेसन शलुक छुट ठदनेगरी तलखत पाररत गरेकोमा औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७३ को 
अनसूुची–६ अनसुार पयिटन उद्योगअन्तगित पने होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा रजजिेसन शलुक 
छुट ठदन तमलने देजखँदैन । अत: छुट ठदएको रु.२३ लाख ५९ हजार असलु गनुिपदिछ । 

32. तधतो तललाम - बैङ्क तथा र्वत्तीय संस्था ऐन, २०७३ तथा नेपाल राि बैङ्कको एकीकृत तनदेजशका, २०७५ 
को दर्ा ११(४)ख अनसुार बैङ्कले तधतो सम्पजत्त तललाम गदाि स्वतन्र मूलयाङ्कनकतािबाट यथाथिपरक 
मूलयाङ्कन गराउनपुने व्यवस्था छ । मालपोत कायािलय, पोखराअन्तगितको एक प्रा.तल.को नाममा रहेको 
पोखरा महानगरपातलका वडा नं. १० को २१४.६० वगितमटर घरजग्गा साथै अन्य एक व्यजक्तको नाममा 
रहेको ७४९ वगितमटर जग्गासमेत ९६३.६ वगितमटर जग्गा एक तनजी क्षेरको बैङ्कले ९ करोड ८० 
लाखमा तधतो बन्धक पाररत गरी ऋण प्रवाह गरेकोमा स्वतन्र मूलयाङ्कनकतािको तसर्ाररस बेगर रु.४ 
करोड ६० लाखमा तललाम सकारेको अङ्क थैली राखी दाजखला खारेज गरेकोले स्पष्ट आधार र्वना तधतोको 
मूलयाङ्कनभन्दा रु.५ करोड ७४ लाख न्यून रकममा तललाम गदाि रजजिेसन शलुक र पूजँीगत  
लाभकरसमेत रु.८६ लाख १० हजार राजस्व घटी भएको देजखयो । 

33. सम्बर्द् व्यजक्तबीचको कारोबार - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा २(क) मा सम्बर्द् ब्यजक्त भन्नाले एक 
अकाि व्यजक्तको मनसायअनसुार काम गने एक वा एकभन्दा बढी व्यजक्त त्यस्ता व्यजक्तहरुको समूह 
सम्झनपुदिछ । सो सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

33.1 मालपोत कायािलय, टोखा अन्तगित एक ररयल स्टेट कम्पनीले २०६९।११।१० देजख २०७३।३।१७ 
सम्म रु.१२ करोड ६५ लाख ८९ हजारमा खररद गरेको सार्वक साङ्ला-८ क र ख मा रहेको ७५ 
रोपनी २ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा एकै संस्थापक रहेको ३ ररयल स्टेट कम्पनीलाई मूलय अतभवरृ्र्द् 
नगरी खररद मूलयमा नै तनसगि गरेको छ । तनसगि गने कम्पनीमा शेयर रहेको कम्पनीको सिालक र 
खररद गने ३ ररयल स्टेट कम्पनीको सिालक एकै व्यजक्त रहेको र सम्बर्द् व्यजक्तबीच कारोबार गदाि 
सामान्य बजार भाउ अनसुार कारोबार भएको नदेजखएको सम्बन्धमा आवश्यक छानतबन गरी कर दार्यत्वमा 
पने असर यर्कन गनुिपदिछ ।  

33.2 मालपोत कायािलय, चाबर्हलअन्तगितको एक कम्पनीले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको बढुानीलकण्ि नगरपातलका 
वडा नं.३ जस्थत र्कत्ता नं. ५०,  ५१ र ३०२ को ५ रोपनी १५ आना जग्गा रु.३ करोड ९१ लाख 
९८ हजारमा एक व्यजक्तलाई तनसगि गरी १८ ठदनपतछ उक्त जग्गा पनुः सोही सिालकहरु आबर्द् भएको 
अको कम्पनीले उक्त व्यजक्तबाट रु.३० करोडमा खररद गरेको छ । पर्हलो कारोबारमा २५ प्रततशत दर 
आकर्षित हनेु हुँदा न्यून मूलयाङ्कनमा एक व्यजक्तलाई तनसगि गररएको र दोस्रो कारोबारमा ५ प्रततशत दर 
आकर्षित हनेु हुँदा अतधक मूलयाङ्कनमा पनु: सोही व्यजक्तमार्ि त आफ्नै स्वातमत्वको कम्पनीले खररद गदाि 
र्रक २० प्रततशतले हनेु संस्थागत आयकर छुट भएको देजखएकोले यस सम्बन्धमा छानतबन गरी कर 
दार्यत्व यर्कन हनुपुदिछ । 

34. हदबन्दी - जग्गाको हदबन्दी छुट ठदने सम्बन्धी आदेश, २०७४ को दर्ा ३ मा ऐनले तोकेको हदभन्दा 
बढी जग्गा आवश्यक पने उद्योग वा प्रततष्ठानले भतूम व्यवस्था सहकारी तथा गररबी तनवारण मन्रालयबाट 
स्वीकृतत तलनपुने र दर्ा १२ मा यस आदेश बमोजजम हदभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृतत पाएका उद्योग 
वा प्रततष्ठानले उदे्दश्यअनरुुप तोर्कएको शतिबमोजजमको कायि नगरेमा त्यस्तो जग्गा प्रचतलत ऐन, 
काननुबमोजजम जर्त हनेु व्यवस्था छ । मालपोत कायािलय, टोखाअन्तगितको एक जग्गा र्वकास कम्पनीले 
२०६९।११।१० देजख २०७३।३।१७ सम्म खररद गरेको ७५ रोपनी २ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा 
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३ ररयल स्टेट कम्पनीलाई तबक्री गरेको छ । उक्त कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खररद गनि 
मन्रालयबाट स्वीकृतत तलए नतलएको एवं उदे्दश्यअनरुुप  कायि गरे नगरेको कायािलयबाट यर्कन गरेको 
पाइएन । हदबन्दीभन्दा बढी पररमाणमा जग्गा खररद तबक्री गदाि कायािलयले प्रचतलत ऐन, तनयम र 
पर्द्ततको पालना गनुिपदिछ । 

35. से्रस्ता पेस नभएको - आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दर्ा ३५(१) मा 
प्रत्येक कायािलयले सबै प्रकारका आय तथा कारोबारको तोर्कएबमोजजमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस 
गरी महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट अजन्तम लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । आतथिक वषि 
२०७५।७६ को राजस्व र ख ६ समूहतर्ि  मालपोत कायािलय, तसमरा बाराको रु.१८ करोड ४ लाख 
५९ हजार र मालपोत कायािलय कलैया बाराको रु.४१ करोड २२ लाख ८६ हजारसमेत रु.५९ करोड 
२७ लाख ४५ हजारको से्रस्ता लेखापरीक्षणको लातग पेस भएको छैन । से्रस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण 
गराउनपुदिछ । 

नापी र्वभाग 

36. लक्ष्य र प्रगतत - वार्षिक लक्ष्यअनसुार प्रगतत हातसल गनुिपदिछ । नापी र्वभाग र अन्तगितका कायािलयको 
लातग पूजँीगत तर्ि  रु.७३ करोड ९४ लाख ३८ हजार बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रु.५७ करोड ४० 
लाख ३४ हजार खचि गरेको छ । नापी कायािलय ७ मा भवन तनमािण गने लक्ष्य राजखएकोमा ३ 
(४२.८५ प्रततशत) को तनमािण कायि सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी,  सगरमाथा उचाइ मापन गने कायि 
९० प्रततशत पूरा भएको र्वभागले जनाएको छ । तोर्कएको लक्ष्यअनसुार प्रगतत हातसल गनुिपदिछ । 

37. भ–ूउपयोग नक्सा - भतूमको वगीकरण, समजुचत उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अतधकतम 
र दीगो लाभ हातसल गनि भ-ूउपयोगसम्बन्धी तर-वषीय नीततमा सबै गाउँपातलका र नगरपातलकामा भ-ू
उपयोगसम्बन्धी नक्सा डाटा तयार गरी वगीकरण गनुिपने व्यवस्था छ । सोअनसुार भ-ूक्षमता नक्सा, भ-ू
उपयोग क्षेर नक्सा र र्कत्ता नापी नक्सा तयार गरेकोमा ३६९ स्थानीय तहमा मार हस्तान्तरण गरेको छ । 
बाँकी नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी २०७६।५।६ मा जारी भएको भ-ूउपयोग ऐन, 
२०७६ को ममिअनरुुप उपयोग गनुिपदिछ । 

38. सगरमाथा उचाइ मापन - सगरमाथाको उचाइ मापन कायि २०७४।७५ मा शरुु गरी यो वषिसम्म रु.११ 
करोड ८० लाख खचि भएको छ । सगरमाथा उचाइ मापन कायियोजना २०७६ अनसुार पौषमा 
सगरमाथाको उचाइ मापन कायि सम्पन्न गरी अन्तरािर्िय गोष्ठी गने भतनएकोमा ग्रातभटी र र्ट्रगोनोमेर्ट्रक 
सभे तथा डाटा प्रशोधनको कायि सम्पन्न भएको छैन । यस कायिका लातग बजेटमा समावेश नगरी 
नेदरलयान्डको एक कम्पनीले सहयोग स्वरुप रु.१ करोड ८१ लाख ४२ हजारका यन्र उपकरणहरु 
उपलब्ध गराएकोमा आतथिक र्ववरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन । प्राप्त सहायता आतथिक 
र्ववरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

सहकारी र्वभाग 

39. एकै जजललामा अनदुान - सहकारी संस्थालाई अनदुान सरु्वधा प्रदान गने तनदेजशका, २०७३ मा अनदुान 
र्वतरण समन्यार्यक, समतामूलक तथा प्रभावकारी हनुपुने उललेख छ । र्वभागले यो वषि २० सहकारी 
संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराएको रु.२ करोड २१ लाख ७८ हजारको ३६ प्रततशतले हनेु रु.७९ 
लाख ८४ हजार एक जजललाका ११ सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी बीउपुजँी 
अनदुानको ५० प्रततशतले हनेु प्रथम र्कस्ता रु.३१ लाख ५० हजार सोही जजललाका २ सहकारी 
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संस्थालाई कुखरुापालन लगायतका कायिको लातग अनदुान उपलब्ध गराएको छ । अन्य जजललाबाट 
प्रस्ताव प्राप्त नभएको कारणबाट अन्य स्थानमा अनदुान नगएको उललेख छ । स्पष्ट मापदण्ड र कायिर्वतध 
तयार गरी अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गनुिपदिछ । 

40. अनदुानको उपयोग - आतथिक कायिर्वतध तनयमायली, २०६४ को तनयम ४१ मा प्राप्त अनदुानको उपयोग 
देजखने अतभलेख राख्नपुने व्यवस्था छ । र्वभागले २०६९।३।१३ को तनणियअनसुार चनौली सहकारी 
शीत भण्डारलाई तीन वषितभर कायि सम्पन्न गने गरी हालसम्म रु.५ करोड ८ लाख ८२ हजार अनदुान 
उपलब्ध गराएकोमा सम्झौता अनसुार हालसम्म गरेको कायि देजखने अतभलेख तयार गरेको छैन । उक्त 
कायिको अनगुमन गरी उपलजव्ध मूलयाङ्कन गनुिपदिछ । 

संगठित संस्था तथा अन्य संस्था 

गिुी संस्थान - 2073।74 देजख २०७४।७५  
गिुीको स्वातमत्व प्रबन्ध गनि, महोत्सव सिालन गनि, मजन्दरहरुको दान तथा दानपार व्यवजस्थत गनि, 

देवीदेवताहरुको मूततिहरु र गहनाहरु सरुजक्षत गनि, राज गिुीको आम्दानीलाई धातमिक, शैजक्षक, सामाजजक, सांस्कृततक 
र्हतकारी गततर्वतधको रुपमा उपयोग गनि तथा मिमजन्दरमा पूजाआजा गने व्यवस्था तमलाउन २०२१ मा यो 
संस्थान स्थापना भएको हो । गिुीको केन्रीय कायािलय समेत १० कायािलय रहेका छन।् यो वषि २०७३।७४  
र २०७४।७५ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।  

41. सिालन नततजा - संस्थानको २०७४।७५ सम्मको सिालन आम्दानी रु. १९ करोड १७ लाख, कुल 
व्याज आम्दानी रु. १७ करोड १४ लाख र अन्य र्वर्वध आय रु. ४ करोड ८२ लाखसमेत आय ४१ 
करोड १३ लाख रहेकोमा प्रशासतनक खचि रु. १० करोड ९१ लाख, पविपूजा खचि रु. ८ करोड ७९ लाख, 
ममित खचि रु. १ करोड ६० लाख र अन्य र्वर्वध खचि रु. ७७ लाखसमेत रु. २२ करोड ७ लाख खचि भै 
रु. १९ करोड ६ लाख बचत रहेको छ।  

42. र्वत्तीय र्ववरण - संस्थानको आतथिक प्रशासन र्वतनयमावली, २०६३ को तनयम ४.१ अनसुार संस्थानको 
लेखा दोहोरो शे्रस्ता प्रणालीमा आधाररत हनेु व्यवस्था छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले १६ जलुाई २०१६ 
देजख सबै साविजतनक संस्थानहरुमा नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदन मान लागू गने उललेख भएकोमा संस्थानले 
आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको सम्पजत्त तथा ततनुिपने दार्यत्व स्पष्ट रुपमा खलुने गरी र्वत्तीय र्ववरण तयार 
गरेको छैन। जसबाट गिुीको यथािथ आय-व्यय यकीन गनि सर्कएन। साथै अक्षय कोष, गिुी कोष, पेन्सन 
कोष, कमिचारी कलयाण कोषलगायत केन्रीय आय व्यय र्ववरण समेतको जजम्मेवारी यर्कन गरी र्हसाब 
समावेश गरेको छैन। 

43. घरजग्गा तथा अन्य सम्पजत्तको लगत - गिुी संस्थान (कायि व्यवस्था) र्वतनयम, २०४९ को तनयम १७ 
(१) बमोजजम कायािलयले आफ्नो जजललातभर वा आफ्नो अतधकार क्षेरतभर संस्थानको के कतत जग्गा 
नेपाल सरकार वा अन्य व्यजक्तबाट उपभोग भइरहेको छ, सो सम्बन्धी छुटै्ट लगत तयार गरी अद्यावतधक 
गनुिपने व्यवस्था छ। संस्थानले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९० 
रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३२० र्वगाहा जग्गा गिुीको नाममा रहेको देजखन्छ। संस्थानले नेपाल 
सरकार तथा नेपाल सरकारका तनकायहरुले प्रयोग गररआएको जग्गाहरुको स्थान, र्कत्ता नम्बर तथा 
क्षेरर्ल सर्हतको र्वस्ततृ र्ववरण र नम्बरी जग्गाको हकमा नेपाल सरकारलाई बझुाउन ुपने रकम तथा 
सोको र्वस्ततृ र्ववरण तथा आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको गिुी तैनाथी, गिुी अतधनस्थ, गिुी रैतानी, गिुी नम्बरी 
र गिुी ऐलानी जग्गाको र्ववरण तयार गरेको पाइएन। साथै मिमजन्दरमा रहेको अमूलय गरगहना तथा 
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सम्पजत्तको लगत व्यवजस्थत रुपमा नराखेकोले राज्यको स्रोत लोप हनु सक्ने देजखन्छ। लगत व्यवजस्थत 
गनुि पने देजखन् छ।     

44. बक्यौता अतभलेख - संस्थानले एकीकृत रुपमा आय आजिन गने घरजग्गा, तैनाथी जग्गा, पोखरी तथा 
बगैंचाहरुको अतभलेख बनाएको पाइएन। घर, पसल बहाल, तैनाथी जग्गा, पोखरी, बगैंचा आठदको िेक्का 
बापत प्राप्त हनुपुने रकम, र्वतभन्न बहालवालाहरुसँग तलनपुने रकम तथा मालपोत र कूतबाली बापत असलु 
गनुिपने बाँकी रकमको र्ववरण यर्कन नगरी यो वषि रु. ४१ करोड १३ लाख आम्दानी देखाएको छ। 
यस्तो रकम यर्कन गनुिपदिछ। गिुी नम्बरी जग्गाको मालपोत संस्थान आर्ैँ ले असलु गदै आएकोमा 
सरकारलाई बझुाउनपुने रकमको र्ववरण यर्कन गरेको छैन।  

45. जग्गा रैतानी पररणत - सवोच्च अदालतको २०६४।१०।१० को तनणियबाट रैतानी पररणतलाई गिुीको 
सम्पतत दरुुपयोगको प्रमखु कारकको रुपमा तलई गिुी जग्गा रैतानी पररणत सम्बन्धी व्यवस्था बदर 
गररएको छ। यस्तो अवस्थामा रैतानी पररणत भएको जग्गाको शलुक असलुीमा संस्थानले र्वशेष ध्यान 
परु याउन ुपनेमा संस्थानले त्यस सम्बन्धी कुनै अतभलेख राखेको पाइएन।  

46. धरौटी - संस्थानले र्वतभन्न व्यजक्तहरुबाट तलएको धरौटी रकमको नाम नामेसीसर्हतको धरौटी खाता 
राखेको छैन। धरौटी खाताबाट सोधभनाि हनेु गरी २०७४।७५ सम्म सापटी तलई र्वतनयोजनतर्ि  रु. १२ 
लाख २३ हजार खचि गरेकोमा सोधभनाि गरेको छैन। व्यजक्तको नाम र प्रयोजनको अतभलेख राखी 
धरौटीको लेखा अद्याबतधक गनुिपदिछ। 

47. जग्गा उपयोग नीतत - गिुी जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा दीघिकालीन तथा अलपकालीन नीतत तजुिमा 
गनुिपदिछ। संस्थान मातहतका ५ प्रकारका जग्गाहरुको प्रभावकारी उपयोग गनि संस्थानले कुनै नीतत तयार 
गरेको छैन । संस्थानको सेवालाई प्रभावकारी र आधतुनक तवरले सिालन गनि संस्थानले अध्ययन 
मूलयाङ्कन गरेको पाइएन। संस्थानका समग्र कायि सिालन तथा जग्गाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन 
नयाँ गिुी ऐनको मस्यौदा तयार गरी सम्बजन्धत मन्रालयमा पेस गरेको १ वषि भए तापतन त्यसले अजन्तम 
रुप तलएको पाइएन । तसथि नीतत तथा रणनीतत तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कायि सिालन गनुिपदिछ। 

48. जग्गाको अततक्रमण -  मलुकुभर ७० जजललामा संस्थानका जग्गाहरु रहेका छन ्। अतधकांश जजललाका 
गिुी जग्गाहरु अततक्रमण भएको, गिुीको जग्गा रैकरमा पररणत भएको, साविजतनक बाटोको रुपमा प्रयोग 
भएको लगायतका कारण गिुीको जग्गा र्हनातमना तथा लोप हनेु अवस्था देजखएको हुँदा लगत अद्यावतधक 
गरी जग्गाको संरक्षण गनुि पदिछ।  

साझा भण्डार सहकारी संस्था तलतमटेड - २०७५।७६ 

गणुस्तरीय औषधी, मल, पेट्रोल, बीमा, घरजग्गा कारोबार, बीउ तबजन र र्वतभन्न वस्तकुो उत्पादन, सिय, 
खररद, तबक्री, आयात, तनयाित, ओसार पसारलगायतका कायि गरी सविसाधारणलाई सवि सलुभ रुपमा उपलब्ध गराउने 
उदे्दश्यले सहकारी संस्था ऐन, २०१६ बमोजजम २०२१ मा स्थापना भएको हो। यस संस्थामा चार सदस्यीय 
सिालक सतमतत १२ जना कमिचारी कायिरत छन।्  

49. सिालन नततजा - संस्थाको यो वषिको नोक्सानी रु. ४३ लाखसमेत रु. १ करोड ९३ लाख सजित नोक्सानी 
रहेको छ। 

50. भाडा - यो वषि घरजग्गा भाडा, पेट्रोल पम्प सिालनबाट प्राप्त रोयलटीलगायतबाट रु. १९ लाख ८७ हजार 
आय प्राप्त भएको छ। घरभाडा र पेट्रोल पम्प सिालन बाहेक अन्य कायि गरेको छैन । सम्पजत्त भाडामा 
लगाएर मार संस्था सिालन गरेको देजखन्छ। उदे्दश्य अनरुुप संस्था सिालन गनि संस्थाको पनुिसंरचना गनि 



भतूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी तनवारण मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 251 

जरुरी देजखन्छ। धनगढीलगायतका स्थानबाट तलनपुने भतनएको घरजग्गा भाडा रु. १८ लाख ८८ हजार 
सम्बन्धमा छानतबन गरी उठ्न नसक्ने भए नोक्सानी व्यवस्था गनुिपदिछ।  

51. लगानी - संस्थाले सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराउन दईु पेट्रोल पम्पमा लगानी गरेकोमा हाल उक्त 
पम्प बन्द भैसकेका छन।् त्यसरी बन्द भैसकेका २ पेट्रोल पम्पमा संस्थाको लगानी क्रमश रु.  ३ लाख 
५९ हजार र रु. ३ लाख १२ हजार रहेको छ। ती पेट्रोल पम्पहरुबाट र्वगत वषिहरुदेजख तलनपुने 
देजखएको क्रमशः रु. ३८ लाख ९४ हजार र रु.२१ लाख ४९ हजार समेत छानर्वन गरी असलु 
गनुिपदिछ। 

साझा यातायात सहकारी संस्था तलतमटेड - २०७५।७६  
सविसाधारण व्यजक्तलाई सविसलुभ तथा र्वश्वसनीय साविजतनक यातायात सेवा प्रदान गने उदे्दश्यले सहकारी 

ऐन, २०४८ अन्तगित २०१८ मा  यस संस्थाको स्थापना भएको हो। संस्थामा नेपाल सरकार, कािमाडौं र 
लतलतपरु महानगरपातलका, स्थानीय तह एवं सविसाधारण जनताको शेयर रहेको छ। संस्थाले हाल ६७ बसमार्ि त ्
कािमाडौँ उपत्यकालगायत वाग्लङु र भैरहवासम्म यातायात सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस संस्थामा २७६ 
कमिचारी तथा अन्य व्यजक्त कायिरत छन।् 

52. सिालन नततजा - संस्थाको गत वषिसम्म रु. २० करोड ७५ लाख सजित नोक्सानी रहेकोमा यो वषि उक्त 
नोक्सानी रु. २४ करोड पगेुको छ।  

53. मूलय अतभवरृ्र्द् कर - संस्थाले मूलय अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ बमोजजम कर लाग्ने र्वज्ञापन सेवाको 
कारोबारमा कर बीजक जारी गरी मूलय अतभवरृ्र्द् कर संकलन गने गरेको छैन। संस्थाले २०७१।७२ 
देजख २०७५।७६ सम्ममा रु. ४ करोड २५ लाख ३० हजार बराबरको मूलय अतभवरृ्र्द् कर लाग्ने 
र्वज्ञापन सेवा प्रदान गरेको र सो सेवा बापत असलु गनुिपने मूलय अतभवरृ्र्द् कर रु. ५५ लाख २८ हजार 
असलु गरेको छैन। मूलय अतभवरृ्र्द् करबापतको उक्त रकम र सोमा लाग्ने ब्याज तथा जररवानाबापत हनेु 
दार्यत्व र्हसाबमा लेखाङ्कन गरेको छैन। र्वत्तीय र्ववरणमा उक्त रकम समेत समावेश गरी कर भकु्तानी 
गनुिपदिछ ।   

54. शंकास्पद असामी - संस्थाको र्वत्तीय र्ववरणमा उललेख भएको असलु गनुिपने असामी तथा पेस्की रु. ५२ 
लाख ४२ हजार, कमिचारी पेस्की रु. १३ लाख ८५ हजार र धरौटी रु. १ लाख ६३ हजार समेत रु. ६७ 
लाख ९० हजार रहेको छ। उक्त रकम र्वगतदेजख असलु नभएको सम्वन्धमा छानर्वन गरी असलु 
गनुिपदिछ।  

55. दार्यत्व रकम - श्रम ऐन, २०७४ मा तोर्कए बमोजजम संस्थामा कायिरत कमिचारीहरुलाई उपदान भकु्तानी 
नभएको र सोबापतको दार्यत्व लेखाङ्कन गरेको छैन। त्यस्तै संस्थाको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा तथा 
भवनको एकीकृत सम्पजत्त कर र्वगतदेजख भकु्तानी नगरेकोमा सो करबापतको रकमसमेत दार्यत्व लेखाङ्कन 
गरेको छैन। प्रचातलत काननुको पालना गरी र्हसाब यर्कन गनुिपदिछ।  

अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन - गत र्वगतका प्रततवेदनमा सरकारी तथा भोगातधकारमा ठदएका जग्गाको केन्रीय अतभलेख 
अद्यावतधक नगरेको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उपयोगको प्रभावकारी अनगुमन नभएको, मालपोत 
कायािलयहरुले सङ्कलन गरेको राजस्व समयमै बाडँर्ाँड नगरेको तथा अन्य सजितकोषमा नपिाएको, खेतीयोग्य 
जग्गाको अतधक र्कत्ताकाट गरेको, कारोबार मूलयको आधारमा जग्गा तथा घरको रजजिेसन शलुक असलु 
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नगरेको, पूजँीगत  लाभकर तनधािरण सम्बन्धमा १० वषिसम्म अर्वजच्छन्न बसोबास गरेको प्रमाण पेस नगरेको, 
ररयल स्टेट कम्पनीको तनसगिमा अनसूुची १३ बमोजजमको आयकर समायोजनको प्रमाण र संस्थागत तनसगिमा 
पूजँीगत  लाभकर छुट भएको, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको दार्यत्व र्रर्ारक नभएको, र्रार सहकारी 
संस्थाहरुलाई कारबाही नगरेको लगायतका व्यहोरा औलँयाइएकोमा यो वषि पतन सधुार भएको छैन । र्वगतका 
व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायि सम्पादन गनुिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत -  यो वषि मन्रालय र मातहतका समेत १४९ कायािलयमा रु.३ अबि ११ करोड २९ लाख ६३ 
हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.४७ करोड ३१ लाख ३५ हजार र्स्यौट 
गरेकोले रु.२ अबि ६३ करोड ९८ लाख २८ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.३ करोड ५४ लाख १९ 
हजार पेश्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 
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भौततक पूवािधार तथा यातायात मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा रार्िय यातायात 
र्वकास र व्यवस्थापन, रार्िय रेलमार्ि, मेट्रो रेललर्ायत यातायात सरुक्षा प्रणाली, रार्िय लोकमार्ि, जलमार्िलर्ायत 
वैकजपपक यातायात, आधारभतू यातायातसम्बन्धी नीतत, कान'न, मापदण्ड, कायािन्वयन, समन्वय र तनयमनलर्ायतका 
कायि रहेका छन ् । मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संर्ठित संस्थासमेत १२२ तनकायबाट 
कायिसम्पादन र्री सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका १२१ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.१ खबि १७ अबि 
८८ करोड ८७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:  

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  
121 940158 107 25418 116 123873 66 89438 121 1178887 

लेखापरीक्षण अङ्कमा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई रक्षा मन्रालय र प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायािलयबाट खर्ि र्रेको रु.६ अबि ६२ करोड ३७ लाख समावेश र्रेको छैन भने 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायािलय, उद्योर् र खानेपानी मन्रालयमा र्वतनयोजन भई यस मन्रालयले 
खर्ि र्रेको रु.१ अबि ८७ करोड ५ लाख समावेश छ ।   

2. संर्ठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि सडक बोडि नेपालको रु.७ अबि ५६ करोड १२ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न र्ररएको छ । 

3. पूूँजीर्त  खर्ि - मन्रालय अन्तर्ितका कायािलयको पूूँजीर्त  शीषिकबाट र्वर्त तीन वषिमा भएको खर्िको 
जस्थतत देहायबमोजजम छ: 

(रु. लाखमा) 

आतथिक वषि शरुु बजेट 
रकमान्तरबाट थप 

संशोतधत बजेट 
कुल तनकासा/खर्ि 

रकम प्रततशत खर्ि खर्ि प्रततशत 

2073।74 726760 67496 9.28 794256 717323 90.31 
2074।75 895067 140620 15.71 1035687 960105 92.70 
2075।76 937282 255611 27.27 1192893 914849 76.69 

र्त वषिको तलुनामा २०७५।७६ मा पूूँजीर्त  खर्ि १६ प्रततशतले घटेको छ ।    

3.1 यो वषि वैदेजशक ऋण रु.४७ अबि ६४ करोड २४ लाख र अनदुान रु.३ अबि ७९ करोड ६३ लाख 
समेत वैदेजशक स्रोतबाट रु. ५१ अबि ४३ करोड ८७ लाख प्राप्त हनेु शरुु अनमुान रहेकोमा ऋणबाट 
रु.२६ अबि २२ करोड ४३ लाख (५५.०४ प्रततशत) र अनदुानबाट रु.२ अबि ३० करोड ८४ लाख 
(६०.८१ प्रततशत) समेत  रु.२८ अबि ५३ करोड २७ लाख शरुु अनमुानको ५५.४६ प्रततशत मार 
वैदेजशक सहायता प्राप्त भई उपयोर् भएको छ ।   

3.2 सासेक रोड कनेजटटतभटी आयोजनाको लातर् एतसयाली र्वकास बैङ्क (एडीबी) को सोझै भकु्तानी ऋणबाट 
रु.२ अबि ४९ करोड ४५ लाख र ए.डी.बी. शोधभनाि ऋणबाट रु.१ अबि १८ करोड ५ लाखसमेत रु.३ 
अबि ६७ करोड ५० लाख प्राप्त हनेु अनमुान र्रेकोमा प्राप्त भएको छैन । नार्ढुङ्गा सरुुङ मार्ि 
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आयोजनाको लातर् जापान सरकारबाट शोधभनाि हनेु ऋण रु.२ अबि २८ करोड ८ लाख खर्ि र्ने 
अनमुान र्रेकोमा रु.१ करोड ४५ लाख (०.६३ प्रततशत) खर्ि र्रेको छ ।  

3.3 मन्रालय र मातहतका तनकायका लातर् पूूँजीर्त  शीषिकमा  र्वतनयोजजत रु.९३ अबि ७२ करोड ८२ 
लाखमा रकमान्तरबाट ८० कायािलयमा रु.५९ अबि ३४ करोड ४ लाख थप भएको र ५३ कायािलयमा 
रु.३३ अबि ७७ करोड ९३ लाख घटाई रु.१ खबि १९ अबि २९ करोड कायम भएकोले शरुु 
र्वतनयोजन यथाथिपरक देजखएन । यो वषि रकमान्तरबाट बजेट थप तथा घट भएका केही उदाहरण देहाय 
बमोजजम छन:् 

(रु. लाखमा) 
रकमान्तरबाट थप र्रेका बजेट शीषिक रकमान्तरबाट घटाएका बजेट शीषिक 

ब.उ.शी.नं. शरुु बजेट थप बजेट थप प्रततशत ब.उ.शी.नं. शरुु बजेट घट बजेट घट प्रततशत 

3371294 10490 10000 95.32 3371254 24688 11512 46.63 
3371384 55030 62242 113.10 3371414 153978 94517 61.38 
3371494 14900 20509 137.64 3371424 22829 6207 27.19 
3371574 28996 108950 375.74 3373204 15105 10150 67.20 
3372244 54527 51175 93.85 3373394 37800 35135 92.95 
3373124 29710 31825 107.12 3373574 21000 13655 65.02 
3373564 11000 57513 522.84 3373704 7000 7000 100.00 

3.4 कायिप्रर्ततको आधारमा बजेट थप/घट र्दाि आषाढ मर्हनामा मार २३ आयोजनामा रु.९ अबि ३९ करोड 
७५ लाख थप र्रेको छ भने १८ आयोजनामा रु.९ अबि ८ करोड ४९ लाख घटाएको छ  । 

3.5 एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोर्मा सञ्चातलत आयोजना तनदेशनालयअन्तर्ित सञ्चातलत ४ आयोजनामा 
अमेररकी डलर २७ करोड ३० हजार प्राप्त हनेु सम्झौता भएकोमा ३६ प्रततशत अवतध समाप्त हुूँदासम्म 
अमेररकी डलर ७ करोड ४१ लाख ४७ हजार (२७.१६ प्रततशत) प्राप्त भएको छ । 

3.6 र्वतनयोजनतर्ि  मन्रालयले देखाएको कुल खर्िभन्दा महालेखा तनयन्रक कायािलयले दईु बजेट उपशीषिकमा 
रु.६४ लाख ९० हजार बढी खर्ि देखाएको छ । 

3.7 मन्रालय र अन्तरर्तका ८३ कायािलयले यो वषि रु.७८ अबि ८५ करोड ७८ लाख पूूँजीर्त  खर्ि 
र्रेकोमा पर्हलो र्ौमातसकमा ८ अबि २५ करोड ४९ लाख (१०.४6 प्रततशत), दोस्रो र्ौमातसकमा रु.२० 
अबि ८५ करोड 8२ लाख (२६.४5 प्रततशत) र तेस्रो र्ौमातसकमा रु.४९ अबि ७४ करोड ४७ लाख 
(६३.08 प्रततशत) तथा आषाढ मर्हनामा रु.२३ अबि ६१ करोड ८० लाख (29.95 प्रततशत) खर्ि 
र्रेको देजखयो । र्ौमातसक बजेट बाूँडर्ाूँडअनसुार खर्ि नर्री तेस्रो र्ौमातसक र आषाढ मर्हनामा बढी 
खर्ि र्रेको पाइयो । अतः समयमै बजेट कायािन्वयनमा ध्यान ठदनपुने देजखन्छ । 

4. स्रोत सतुनजितता - आयोजनाको बहवुषीय िेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को दर्ा ३ मा बहवुषीय िेक्का 
व्यवस्थापन र्नुि अजघ सम्बजन्धत मन्रालयले रार्िय योजना आयोर्को पूवि स्वीकृतत तलनपुने र पूवि 
स्वीकृतत पिात स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अथि मन्रालयको सहमतत तलई प्रर्तलत कान'नबमोजजम 
िेक्का प्रर्यया अर्ातड बढाउनपुने उपलेख छ । यसैर्री आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 
२०७६ को दर्ा १२ (२) मा अथि मन्रालयको पूवि सहमतत बेर्र कुनैपतन कायािलयले बहवुषीय दार्यत्व 
तसजिना हनेु र्री खर्िको प्रततवद्धता जनाउन नहनेु उपलेख छ । अथि मन्रालयले यो वषि ८० कायािलयका 
बहवुषीय िेक्का कायािन्वयनको समयमा रु.५९ अबि ३४ करोड ४ लाखको स्रोत सतुनजितता एवं थप 
बजेटको सहमतत प्रदान र्रेको पाइयो । स्रोत सतुनजितता र बजेटको व्यवस्थापन पिात मार िेक्का 
व्यवस्थापन र्नुिपदिछ । 
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5. कान'नको पालना - संसदबाट पाररत ऐन तथा सोबमोजजम बनेका तनयमावलीको पालना र्नुिपदिछ । 
कान'नको पालनासम्बन्धी देजखएका केही व्यहोरा देहायअनसुार छन:्  

5.1 आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३२ मा र्वतनयोजन ऐन जारी भएपतछ मातहत 
कायािलयलाई स्वीकृत कायियम र खर्ि र्ने अजततयारी ठदनपुने व्यवस्था छ । रकमान्तरबाट बजेट थप 
र्री आतथिक वषिको अन्तसम्म रु.२५ अबि ५६ करोड ११ लाखको थप अजततयारी ठदएको छ भने 
आषाढ मर्हनामा मार रु.९ अबि ३९ करोड ७५ लाखको थप अजततयारी ठदएको छ । वषािन्तमा 
अजततयारी ठदएको कारण रु.३ अबिको काम हनु सकेको देजखएन ।  

5.2 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा तनमािणस्थलको व्यवस्था एवं वातावरणीय प्रभाव 
मूपयाङ्कन नर्री खरीद कायि सरुु र्नि नहनेु उपलेख भएकोमा सोको पालना नर्री िेक्का सम्झौता हनेु 
र्रेका कारण धेरै आयोजना अधरुो रहेको देजखन्छ । तनमािणस्थलको व्यवस्था भएपतछ िेक्का व्यवस्थापन 
र्ररने प्रततर्यया प्राप्त भएको छ ।  

5.3 वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०५४ को तनयम ३ तथा बहवुषीय िेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी तनदेजशका, 
२०७३ अनसुार बहवुषीय िेक्का स्वीकृत र्नुि अजघ वातावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कन हनुपुनेमा २०६६।६७ 
देजख २०७४।७५ सम्म सडक र्वभार् मातहत िेक्का सम्झौता र्रेका ५१ योजनाको वातावरणीय प्रभाव 
मूपयाङ्कन भएको छैन ।  

5.4 साविजतनक सडक ऐन, २०३१ तथा नेपाल सडक स्टाडण्डि, २०७० बमोजजम सडकको स्तरअनसुार २० 
तमटरदेजख ५० तमटरसम्म र सडक बोडि तनदेजशका, २०६१ बमोजजम सहायक मार्ि १५/१५ तमटर, 
जजपला सडक १०/१० तमटर र ग्रामीण तथा कृर्ष सडक ७.५/७.५ तमटर सडक सीमा कायम र्री 
सडक तनमािण सरुु र्नुिपने भनी र्तवषि उपलेख र्रे तापतन सधुार भएको छैन । 

कायि सम्पादन र्दाि अवलम्बन र्नुिपने कान'नको पालना र्री कायिसम्पादन प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ । 

6. नीतत तजुिमा र कायािन्वयन - नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ अनसुार मन्रालयले 
भौततक पूवािधार र्वकाससूँर् सम्बजन्धत र्वतभन्न नीतत तजुिमा, कायािन्वयन र मूपयाङ्कन र्नुिपने उपलेख छ ।   

6.1 वातावरणमैरी सवारी तथा यातायात सेवाको उच्र्तम उपयोर् र्री आतथिक तथा वातावरणीय क्षेरको 
र्वकास र्नि वातावरणमैरी सवारी तथा यातायात नीतत, २०७१ कायािन्वयनमा पयाए तापतन सोसम्बन्धी 
कायिको अद्यावतधक प्रर्तत तयार नर्रेकोले नीतत कायािन्वयन जस्थतत मूपयाङ्कन र्नि सर्कएन ।  

6.2 सडक, रेल तथा यातायातको र्वकास र्नि पाूँर् वषे रणनीततक योजना (२०७३-२०७८) मा सडक 
पूवािधार क्षेरका लातर् रु.६ खबि २० अबि, रेल पूवािधार क्षेरका लातर् रु.१ खबि ८० अबि एवं यातायात 
व्यवस्थापन क्षेरका लातर् रु.१६ अबिसमेत रु.८ खबि १६ अबि लर्ानी र्नुिपने उपलेख छ । योजना 
लारू् भएको ३ वषि तबततसटदा रु.२ खबि ५९ अबि (३१.७४ प्रततशत) मार खर्ि भएकोले नीतत 
कायािन्वयन र्नुौतीपूणि देजखएको छ । 

6.3 रेल सञ्चालन एवं सरुक्षासम्बन्धी नीतत, अन्तदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीतत, रेल सेवा भाडा दर र महसलु 
तनधािरणको मापदण्ड तयार र्री कायािन्वयन र्नुिपनेमा  रेल र्वभार्ले २० वषे, १० वषे एवं ५ वषे 
अवधारणापर तयार र्रेको भए पतन मन्रालयले रेल सञ्चालन एवं सरुक्षासम्बन्धी नीतत एवं मापदण्ड तयार 
र्रेको छैन ।  

मन्रालयले रेल मार्ि, मेट्रो रेल, रार्िय लोकमार्ि, सडक सरुक्षासम्बन्धी नीतत, मापदण्ड, योजना 
तथा कायियमको तजुिमा र्री कायियोजनासर्हत कायािन्वयन र्नुिपदिछ । 
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7. वार्षिक लक्ष्य र प्रर्तत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा बजेट तथा कायियम 
कायािन्वयन एवं प्रर्तत समीक्षा र्ने व्यवस्था छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार मन्रालय र अन्तर्ितका 
तनकायबाट सञ्चातलत रार्िय र्ौरवका आयोजना तथा प्राथतमकता प्राप्त र अन्य केही आयोजनामा प्रर्तत 
जस्थतत देहायबमोजजम देजखएको छ:   

7.1 पर्हलो प्राथतमकता प्राप्त ४१ आयोजनामध्ये ४ आयोजनाको प्रर्तत शून्य, ५ को ५० प्रततशतभन्दा कम, 
१० को ७५ प्रततशतभन्दा कम र २२ को ७५ प्रततशतभन्दा बढी रहेको छ । न्यून प्रर्तत भएका केही 
आयोजनाको जस्थतत देहायबमोजजम छ: 

7.1.1 शून्य प्रर्तत भएका ४ आयोजनामध्ये सासेक राजमार्ि सधुार आयोजना, उपक्षेरीय यातायात अतभवरृ्द्ध 
आयोजना र कािमाडौँ बार्हरी र्यपथ आयोजना समेत ३ को लातर् यो वषि रु.२६ करोड ८२ लाख 
३६ हजार बजेट र्वतनयोजन र्रे तापतन खर्ि र्रेको छैन भने दोस्रो पलु सधुार तथा सञ्चार आयोजनाको 
लातर् यो वषि बजेट र्वतनयोजन र्रेको देजखएन । 

7.1.2 भेरी करीडोर (मरीम-ततन्जेधो सडक) अन्तर्ित २५ र्क.तम. ट्रयाक खोली १५ र्क.तम. सडक ग्राभेल र्नि 
रु.२४ करोड ५० हजार र्वतनयोजन भएकोमा रु.७ करोड ७९ लाख खर्ि र्री ५ र्क.तम. ट्रयाक खोपने 
कायि सम्पन्न र्री २० प्रततशत भौततक प्रर्तत र्रेको छ ।  

7.1.3 साूँघटुार ओखलढंुर्ा कुइभीर सडक आयोजनाअन्तर्ित १५ र्क.तम. ग्राभेल सडक तनमािण र्नि रु.२५ 
करोड र्वतनयोजन भएकोमा रु.७ करोड २५ लाख खर्ि र्री केही संरर्ना तनमािण र्रे तापतन  
ग्राभेलस्तरको सडक तनमािण भएको छैन । 

7.1.4 र्यपथ र्वस्तार आयोजनाअन्तर्ित ३ र्क.तम. कालोपरे सडक तनमािण र्नि रु.१ अबि ४५ करोड ४८ 
लाख र्वतनयोजन भएकोमा रु.४३ करोड ९१ लाख (३०.१८ प्रततशत) खर्ि र्री एक र्क.तम. सडक 
कालोपरे र्री ३३ प्रततशत भौततक प्रर्तत र्रेको छ । 

7.1.5 मनाङ-मसु्ताङ-डोपपा-जमु्ला सडक तनमािण सधुारको लातर् रु.८ करोड २५ लाख बजेट र्वतनयोजन 
भएकोमा रु.१ करोड ७८ लाख (२१.५७ प्रततशत) खर्ि र्रेको छ । प्रर्तत र्ववरणमा भौततक लक्ष्य 
उपलेख नर्रेकोले मूपयाङ्कन र्नि सर्कएन ।  

7.2 सडक र्वभार् र अन्तर्ित तनकायबाट भएको तीन आतथिक वषिको सडक तनमािणको लक्ष्य तथा प्रर्तत 
जस्थतत यसप्रकार छ: 

सडकको प्रकार 
 

इकाई 
 

२०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

लक्ष्य प्रर्तत लक्ष्य प्रर्तत लक्ष्य प्रर्तत 

कालोपरे सडक र्क.तम. 727 630 1027 904 1226 988 
ग्राभेल सडक र्क.तम. 1155 992 1257 1313 1416 1363 
माटे सडक र्क.तम. 1054 809 1020 971 652 440 
पलु र्क.तम. 100 72 100 82 300 243 

र्वर्त तीनै वषि लक्ष्यअनसुार प्रर्तत हनु नसकेको देजखूँदा लक्ष्यअनसुार प्रर्तत र्नि र्राउन र्वभार् 
एवं मन्रालयले ध्यान ठदनपुदिछ ।  

7.3 महाकाली पलु आयोजना, महेन्रनर्रले ३ पलु र कृतरम ताललर्ायतको संरर्ना तनमािण कायि रु.३ अबि 
२७ करोड ९३ लाखमा २०७८।२।१९ सम्म सम्पन्न र्ने र्री एक संयकु्त उपयमसूँर् सम्झौता 
र्रेकोमा हालसम्म रु ९४ करोड ७१ लाख ३९ हजार भकु्तानी भएको छ ।  िेक्का अवतध ४५ मर्हना 
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मध्ये  २४ मर्हना समाप्त हुूँदासम्म र्वत्तीय प्रर्तत २५.१७ प्रततशत र भौततक प्रर्तत ३२ प्रततशत रहेको 
छ ।  

लक्ष्यअनसुार प्रर्तत हनु नसटनमुा जग्र्ा अतधग्रहण एवं रेखाङ्कनमा र्ववाद, अन्तर तनकाय 
समन्वयको अभाव, जनशजक्त एवं आवश्यक बजेटको अभाव आठद रहेका छन ्। ती समस्या समाधान र्री 
कायियम कायािन्वयनमा प्रभावकाररता पयाउनपुदिछ ।  

8. र्ौधौँ योजनाको कायािन्वयन - र्ौधौं योजना (२०७३।७४-२०७५।७६) मा मन्रालय अन्तर्ित 
भकूम्पबाट क्षततग्रस्त सडक संरर्नाको पनुतनिमािण, थप नयाूँ सडक तनमािण, इन्टरतमतडयट/डबललेन सडक 
तनमािण, सडकको स्तरोन्नतत, आवतधक ममित, तनयतमत ममित, थप पलु तनमािण, नयाूँ पलु तनमािण कायि 
थालनी, सडक घनत्व, कालोपरे सडक पहुूँर्, रेल मार्िको ट्रयाक तनमािण तथा स्तरोन्नतत, रेल मार्ि तथा 
मेट्रो रेलको र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार, भेर्हकल र्र्टनेस टेर्िङ्ग सेन्टर सञ्चालन, तौल पलु सञ्चालन, 
ट्रार्र्क संकेत जर्न्ह तनमािण, अनलाइन दरखास्त प्रणाली उपयोर् सेवाग्राही, सवारी दताि प्रमाणपर र सवारी 
र्ालक अनमुततपर स्माटि काडिमा पररणत, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोर्, तसण्डीकेट प्रणालीको अन्त्य, 
रोजर्ारीको तसजिनालर्ायत र्वर्वध लक्ष्य राखेको छ । मन्रालयले र्ौधौँ योजनामा उपलेख भएअनसुार 
सबै कामको लक्ष्य अनरुुप प्रर्तत र्ववरण तयार नर्रेकाले प्रर्तत जस्थतत मूपयाङ्कन र्नि सर्कएन । 
अद्यावतधक प्रर्तत र्ववरण तयार र्नुिपदिछ । 

9. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा मन्रालयसूँर् सम्बजन्धत र्वतभन्न 
कायियमसञ्चालन र्ररने उपलेख छ । उक्त कायियममध्ये केही कायियममा शतप्रततशत प्रर्तत र्रेको 
उपलेख भए तापतन नारायणर्ढ-बटुवल ११५ र्क.तम. सडक ४ लेनमा र्वस्तार शरुु र्ने, पषु्पलाल 
(मध्यपहाडी) लोकमार्िको ३०० र्क.तम.सडक कालोपरे र्ने, हलुाकी राजमार्िको ५५४ र्क.तम. सडक 
कालोपरे र्ने, मदन भण्डारी राजमार्िको ४०३ र्क.तम. सडक स्तरोन्नतत र बड्डीर्ौर-रुपाल सडकको 
डी.पी.आर तयार र्ने, कोशी कररडोरअन्तर्ित २० र्क.तम. ट्रयाक तनमािण र २०० पलु तनमािण सरुु र्ने, 
कणािली कररडोरको ट्रयाक तनमािण र्री कालोपरे कायि शरुु र्ने, भक्तपरुको साूँर्ामा सरुुङसर्हत ४ 
लेनको सडक तनमािण र्ने, स्थानीय सडक अन्तर्ितका १५० र रणनीततक सडकअन्तर्ितका ४० समेत 
१९० पलु तनमािण र्ने, १२ हजार र्क.तम. रार्िय राजमार्ि ममित र्ने, ७०० र्क.तम. रेलमार्िको 
डी.पी.आर. र ४० र्क.तम. तनमािण कायि र्ने, पानी जहाज सञ्चालनको लातर् काननुी, नीततर्त, संस्थार्त 
व्यवस्था र्ने र नौतबसे-नार्ढुङ्गा सरुुङमार्ि तनमािण कायि प्रारम्भ र्ररने समेत १२ कायियमको लातर् 
रु.७४ अबि ७५ करोड ६८ लाख खर्ि र्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा रु.४६ अबि ६१ करोड ५४ लाख 
(६२.३४ प्रततशत) खर्ि र्री ३ कायियममा १९ देजख ४७ प्रततशत र बाूँकी ९ कायियममा ५३ 
प्रततशतदेजख ७४ प्रततशत र्वत्तीय प्रर्तत भएको उपलेख छ । 

कमला-कञ्चनपरु ८० र्क.तम. सडक खण्डको तनमािण सरुु र्नि रु.३ अबि ७८ करोड बजेट 
व्यवस्था र्रे तापतन कायियम सञ्चालन र्रेको छैन । बजेट वक्तव्यमार्ि त कायािन्वयन र्ने भनी उपलेख 
भएका कायियम सम्पन्न र्नि सम्बजन्धत तनकायले ध्यान ठदनपुदिछ । 

10. ठदर्ो र्वकास लक्ष्य एवं प्रर्तत - ठदर्ो र्वकास सम्बन्धी लक्ष्यको सूर्कअनसुार बाहै्र मर्हना सञ्चालनयोग्य 
सडकको तनमािण २ र्क.तम. दूरीतभर बसोबास र्ने ग्रामीण जनसंतयाको अनपुात सडक घनत्व 
(र्कलोतमटर/वर्ि र्कलोतमटर) सन ् २०१५ मा ०.५५ रहेकोमा २०१९ सम्म १.३० परु ्याउने, 
यातायातका प्रकारअनसुार यारहुरु र ओसार पसार भएका मालसामानको आयतन पक्की/कालोपरे सडकको 
घनत्व (र्कलोतमटर/वर्ि र्कलोतमटर) २०१५ मा ०.०१ रहेकोमा २०१९ मा ०.०७ परु ्याउने लक्ष्य 
रहेको छ । मन्रालयबाट प्राप्त प्रततवेदनअनसुार २०१९ मा २ र्कलोतमटर दूरीतभर बस्ने जनसंतयाको 
अनपुात ०.६३ प्रततशत र कालोपरे पक्की सडकको घनत्व अनपुात ०.१२ प्रततशत परेु्को उपलेख छ । 
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ठदर्ो र्वकाससम्बन्धी मार् र आपूततिको अन्तरलाई घटाउन मन्रालयले लर्ानी वरृ्द्ध र्नुिपने, नयाूँ 
सडक तनमािणलाई प्राथतमकता ठदनपुने र सडक तनमािणमा जनताको संलग्नता वरृ्द्ध र्नुिपने उपलेख छ । 
सझुाउ कायािन्वयन र्री ठदर्ो र्वकासको लक्ष्यअनसुार प्रर्तत हातसल र्नुिपदिछ ।   

11. समग्र उपलजधध - शसुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजजम मन्रालयले हातसल र्रेको 
प्रमखु उपलजधधको सम्बन्धमा अथि मन्रालयले प्रस्ततु र्रेको आतथिक सवेक्षण पजुस्तकामा 
२०७५।११।३० सम्म कालोपरे सडक १४ हजार १०२ र्क.तम, ग्राभेल सडक ७ हजार ८८१ 
र्क.तम., कच्र्ी सडक ९ हजार ४१० र्क.तम.समेत ३१ हजार ३९३ र्क.तम. सडक तनमािण भएको 
उपलेख छ भने सडक र्वभार्बाट प्राप्त २०७६।३।३० सम्मको प्रर्तत प्रततवेदनमा कालोपरे सडक १४ 
हजार ६९५ र्क.तम., ग्राभेल सडक ८ हजार ५९४ र्क.तम., कच्र्ी सडक ९ हजार ५९० र्क.तम.समेत 
३२ हजार ८७९ र्क.तम. रहेको छ । तनमािण सम्पन्न भएका सडकको सम्पन्न वषि, लर्ानी र सडकको 
अवस्था खपुने अतभलेख नराखेकाले सडक संरर्ना तनमािण कायिमा भएको खर्ि यर्कन र्नि सर्कएन । 
अतभलेख अद्यावतधक र्नुिपदिछ । 

12. संर्िन संरर्ना - कमिर्ारी समायोजन ऐन, २०७४ को दर्ा ४ मा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लातर् आवश्यक पने संर्िन संरर्ना तथा कमिर्ारी दरबन्दी तनधािरण र्नि 
संर्िन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सतमतत र्िन र्नि सटने व्यवस्था छ । मन्रालय र मातहतका 
कायािलयको दरबन्दी र पदपूततिको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ:  
य. सं. कायािलय स्वीकृत दरबन्दी पदपूतति ररक्त 

1 मन्रालय 94 63 31 
2 सडक र्वभार्  2055 1788 267 
3 यातायात व्यवस्था र्वभार् 74 63 11 
4 रेल र्वभार् 35 27 8 
5 नेपाल पानी जहाज कायािलय 16 11 5 

जम्मा 2274 1952 322 

स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ररक्त रहेको ३२२ पूतति र्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 
कायािलय र दरबन्दी पनुरावलोकन र्दाि सडक र्वभार्अन्तर्ित रहेका ३३ सडक तडतभजनमध्ये १४ 
तडतभजन प्रदेशमा हस्तान्तरण र्रेकोमा जनशजक्त नपरु् भएको जनाई प्रदेशअन्तर्ितका तडतभजनबाट संघीय 
कायियम सञ्चालन र्रेको छ ।  

13. मआुवजा दर मूपयाङ्कन - जग्र्ा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दर्ा १६ मा जग्र्ाको मआुवजा तनधािरण र्दाि 
सरोकारवाला व्यजक्त अन्यर सानुि परेबाट व्यहोनुि परेको नोटसानी र प्रर्तलत जग्र्ाको मआुवजासमेत 
र्वर्ार र्री मूपय तनधािरण र्नुिपने उपलेख छ । मआुवजा खर्िसम्बन्धी देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:्  

13.1 नार्ढुङ्गा सरुुङ तनमािणस्थलको पूवी र्वन्ददेुजख तरभवुन लोकपथसम्म जोड्ने सडक मार्िमा पने जग्र्ा 
मालपोत कायािलयको मूपयाङ्कन पजुस्तकामा प्रततआना न्यूनतम रु.५० हजारदेजख अतधकतम ६ लाखसम्म 
मूपय कायम भएको देजखन्छ । उक्त जग्र्ा अतधग्रहण र्दाि २०७५।३।२४ मा बसेको मआुवजा 
तनधािरण सतमततले राजमार्िले छोएको, मूल पक्की सडकले छोएको, सहायक पक्की सडकले छोएको, कच्र्ी 
मोटर बाटाले छोएको, र्ोरेटो बाटाले छोएको र बाटोले नछोएको समेत ६ वर्िमा र्वभाजन र्री प्रतत आना 
यमशः रु.४२ लाख, रु.२१ लाख, रु.१९ लाख, रु.१७ लाख, रु.१३ लाख र रु.९ लाख मूपयाङ्कन र्री 
मआुवजा ठदने तनणिय र्रेको छ । उक्त वर्ीकरणअनसुारको जग्र्ा मालपोत कायािलय, कलंकीमा कारोबार 
हुूँदा प्रततआना यमशः रु.८ लाख, रु.८ लाख, रु.२ लाख रु.७५ हजार, रु.२ लाख, रु.१ लाख र रु.५० 
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हजारमा कारोबार भएको देजखन्छ । मआुवजा तनधािरण सतमततले तनधािरण र्रेको जग्र्ाको दर प्रर्तलत 
कारोबार दरभन्दा १८ र्णुासम्म बढी देजखएको छ ।   

13.2 रेल आयोजनाले २० वषिभन्दा बढी ऐलानी जग्र्ा भोर्र्लन र्री बसोवास र्दै आएको आधारमा पूविपजिम 
रेलमार्िको ट्रयाकमा पने ६ तबघा १२ कट्ठा १३ धरु जग्र्ाको मआुवजा सो स्थानमा पने नम्बरी जग्र्ाको 
लातर् कायम र्रेको दरको ७५ प्रततशतले हनेुर्री तनधािरण र्रेको छ । नेपाल सरकारले समयमै ऐलानी 
जग्र्ाको संरक्षण नर्रेका कारण ती जग्र्ाको समेत मआुवजा र्वतरण र्नुिपरेको देजखन्छ ।  

अतधग्रहण र्ररने जग्र्ाको मूपय तनधािरण सम्बन्धमा नीततर्त तनणिय पररमाजिन हनु नसकेकोले 
नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पनि र्एको देजखन्छ ।  

सडक र्वभार् 

र्वभार्ले दीघिकालीन एवं अपपकालीन सडक संरर्नाहरुको तनमािण एवं सधुार कायि मातहत तडतभजन एवं 
योजना कायािलयहरुमार्ि त सञ्चालन र्ने र्रेको छ । सडकहरुको ममित सम्भारको कायिमा हेभी इटवीपमेन्ट 
तडतभजन र याजन्रक कायािलयहरुमा रहेको उपकरण समेत पररर्ालन र्ने र्रेको छ । र्वभार् मातहतका १४ 
तडतभजन सडक कायािलय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । 

14. पूवि तनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा सम्झौतामा तोर्कएको 
समयमा काम सम्पन्न नर्ने आपूततिकतािले पूवि तनधािररत क्षततपूतति ततनुिपने व्यवस्था छ । र्वभार्ले ७ थान 
वाटर टैंकर २०७५।५।१४ तभर आपूतति र्ने र्री रु.१ करोड ९३ लाख १३ हजारको सम्झौता 
र्रेकोमा तोर्कएको अवतधमा आपूतति र्नि नसकी १५ ठदन समय थप र्रेको छ । खररद र्ररएका टैंकर 
स्पेतसर्र्केसनबमोजजम नभएकाले र्र्ताि लर्ी २०७५।१२।११ मा मार आपूतति र्रेकोले पूवितनधािररत 
क्षततपूतति रु.१७ लाख ९ हजार असलु हनुपुनेमा रु.३ लाख ९ हजार असलु र्रेकोले नपरु् रु.१४ लाख 
असलु र्नुिपदिछ । 

15. र्रक स्पेतसर्र्केसन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ एवं खरीद सम्झौतामा उजपलजखत प्रार्वतधक 
स्पेतसर्र्केसन र र्णुस्तर बमोजजमको सामान प्राप्त भएपतछ भकु्तानी र्नुिपने व्यवस्था छ । र्वभार् 
अन्तर्ितको यान्रीक महाशाखाले ४ थान ट्रक माउन्टेन्ट तबटुतमन तडर्िव्यटुर खररद र्नि जमिनीको एक 
कम्पनीसूँर् सम्झौता र्रेको छ । उक्त सामानको लातर् स्वीकृत स्पेतसर्र्केसनमा ९ तर्यर ट्रान्सतमसन 
हनुपुनेमा ६ तर्यर ट्रान्सतमसन आपूतति र्रेको समेत १० प्रकारका कैर्र्यत देजखएको प्रार्वतधक प्रततवेदन 
र्प्रजन्सपल कम्पनीलाई पिाएको छ । उक्त कम्पनीबाट ६ तर्यर ट्रान्सतमसन बढी भरपदो भएकोले 
त्यसलाई स्वीकार र्नि र परल मूपयमा यरुो ३ हजार २ सय कट्टा र्नि सर्कने प्रस्ताव पिाएकोमा यरुो ८ 
हजार कट्टा र्री यरुो ५ लाख १३ हजार २०० र रु.८५ लाख २ हजार भकु्तानी र्रेको छ । स्वीकृत 
स्पेतसर्र्केसनभन्दा र्रक उपकरण प्राप्त भएकोमा स्वीकार र्री भकु्तानी र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाइनपुदिछ । 

16. मातहतको िेक्का व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ मा अतधकार प्राप्त 
अतधकारीको काममा तालकु कायािलय वा पदातधकारीले हस्तक्षेप र्नि नहनेु उपलेख छ । केन्रीय 
तनकायको रुपमा रहेको सडक र्वभार् र तनदेशनालयहरुले मातहतका कायािलयले सम्पादन र्रेको कामको 
अनरु्मन तथा मूपयाङ्कन एवं नीतत तनमािण कायिमा केजन्रत हनुपुनेमा मातहत कायािलयबाट कायािन्वयन र्ने 
िेक्कासमेत र्वभार्बाट खररद व्यवस्थापन  र्रेको देजखयो । यो वषि पषु्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना 
तनदेशनालयले वसन्तपरु-म्याङलङु्ग खण्डमा सडक तनमािण र स्तरोन्नतत र्ने कायिको लातर् रु.१ अबि ५१ 
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करोड ६ लाखका ३ खररद सम्झौता  र्री तनमािण व्यवसायीलाई रु.९ करोड ९४ लाख पेस्की उपलधध 
र्राएको छ । मातहत कायािलयको क्षेरातधकारको काम तालकु कायािलयबाट र्नुि उपयकु्त देजखएन ।  

17. खररदमा प्रततस्पधाि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक खररद प्रर्ययामा प्रततस्पधाि, स्वच्छता, 
पारदजशिता, जवार्देर्हता र र्वश्वसनीयता प्रवद्धिन र्ने, तबना भेदभाव साविजतनक खररद प्रर्ययामा सहभार्ी 
हनेु समान अवसर सतुनजित र्ने सम्बन्धमा तबतभन्न व्यबस्था र्रेको देजखन्छ । यो वषि ८ कायािलयले 
रु.३ अबि ४८ करोड ५६ लाख लार्त अनमुान भएको तनमािण कायि र्नि बोलपरको माध्यमबाट ५१ 
तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.३ अबि ४६ करोड ८ लाख (लार्त अनमुानको तलुनामा ०.०१ देजख १.३६ 
प्रततशत घटी) को खररद सम्झौता र्रेको छ । प्रततस्पधाि कायम हनेु र्री खररद व्यवस्थापन र्नुिपदिछ । 

18. िेक्का व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २०(३) मा लार्त अनमुान तयार 
र्ने, िेक्का पट्टा स्वीकृत र्ने कायि प्रथम र्ौमातसक अवतधमा समाप्त र्री सटनपुने व्यवस्था छ । र्वभार् 
मातहतका ३० कायािलयले यो वषि प्रथम र्ौमातसकमा ११० (१०.०५ प्रततशत), दोस्रो र्ौमातसकमा 
३२४ (२९.६२ प्रततशत), तेस्रो र्ौमातसकमा 660 (60.3३ प्रततशत) र २०७६ आषाढमा १९३ 
(१७.६४ प्रततशत) समेत १ हजार ९४ खररद सम्झौता र्रेका छन ्। खररद सम्झौता भएकामध्ये प्रथम 
र्ौमातसक पतछ ८९.९5 प्रततशत सम्झौता र्रेको र १७.६४ प्रततशत आषाढ मर्हनामा सम्झौता र्रेकोले 
अतधकांश तनमािण कायि सम्पन्न  भएको छैन । तनयमावलीअनसुार समयमै िेक्का बन्दोबस्त र्री सम्झौता 
अनसुार कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ । 

19. अधरुो तनमािण कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ मा सम्झौता कायािन्वयन 
सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । मन्रालय मातहत (प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका बाहेक) यो वषि 
कायािन्वयनमा रहेका रु.२ खबि ९१ अबि ६४ करोडका ३ हजारका ११४ िेक्का सम्झौतामध्ये रु.१ खबि 
८२ अबि ३२ करोडका १ हजार ३६५ िेक्का शरुु म्याद समाप्त हुूँदासम्म अधरुो रहेका छन ्। यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्न छन:् 

19.1 पलु योजना पूवी सेटटर नम्बर १ अन्तर्ित ११ पलु तनमािण कायिको सम्झौता रकम रु.२ अबि २१ 
करोड १२ लाख रहेकोमा उक्त आयोजनाहरुको शरुु म्याद समाप्त हुूँदासम्म रु.७४ करोड ६७ लाख 
(३३.७६ प्रततशत) भकु्तानी भई ७ देजख अतधकतम ६० प्रततशत मार भौततक प्रर्तत भएको उपलेख छ ।  

19.2 पलु योजना पजिम क्षेर सेटटर नम्बर ३, बाूँकेले कणािली नदीमा पलु तनमािण र्नि एक तनमािण 
व्यवसायीसूँर् रु.३० करोड ७ लाखमा २०७६।३।२८ सम्म सम्पन्न र्ने र्री २०७२।३।२८ मा 
सम्झौता भएकोमा शरुु म्याद समाप्त हुूँदासम्म रु.११ करोड २४ लाख १४ हजार (३७.३८ प्रततशत) 
भकु्तानी र्री ४२ प्रततशत भौततक प्रर्तत र्रेको छ । पलुको तडजाइन प्रततवेदन २०७२।९।२४ मा 
प्राप्त भए तापतन जर्टल प्रकृततको पलु भएकोले तडजाइन जाूँर् र्नि र्ीन पिाउूँदा समय लारे्को भनी 
२०७४।१०।२३ मा मार स्वीकृत भएको छ । महातनदेशकबाट उक्त खररद सम्झौताको म्याद 
२०७७।३।२७ सम्म थप भएको छ ।  

19.3 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, बाूँकेले सजु ुिखोला पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् 
२०७५।३।२० सम्म सम्पन्न र्नेर्री रु.६ करोड ८४ लाख २७ हजारमा सम्झौता र्रेकोमा िेक्काको 
म्याद ११ मर्हना थप र्दाि समेत रु.३ करोड ७४ लाख ६० हजार भकु्तानी र्री एक साइडको 
एबटुमेन्ट र अको साइडको र्ाउण्डेसनको काम मार र्री कररब ४५ प्रततशत प्रर्तत र्रेको देजखन्छ ।  

19.4 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ि आयोजना, दैलेखले जहारी खोला पलु तनमािण र्नि एक तनमािण 
व्यवसायीसूँर् २०७०।६।३० सम्म कायि सम्पन्न र्ने र्री रु.१ करोड ८७ लाख १५ हजारमा सम्झौता 
र्रेकोमा २०७२।१२।२९ सम्म म्याद थप भएको तथयो । २०७६ आषाढसम्म रु.१ करोड ४३ लाख 
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७४ हजार भकु्तानी र्री ७५ प्रततशत प्रर्तत भए तापतन तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । आयोजनाले 
म्याद थप नभएको कारण १० प्रततशत पूवि तनधािररत क्षततपूतति असलु र्रे तापतन िेक्का अन्त्य र्नेतर्ि  
कारबाही र्रेको देजखएन ।  

19.5 सडक तडतभजन कायािलय, रुपन्देहीले मजणग्राम र मोततपरु जोड्ने ततनाउ नदी पलु रु.१० करोड ३७ लाख 
९५ हजारमा २०६९।९।१६ सम्म सम्पन्न र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् २०६७।३।१५ मा 
सम्झौता र्रेकोमा २०७२।३।२४ सम्म म्याद थप र्री रु.३ करोड ४८ लाख ९७  हजार भकु्तानी 
र्रेको छ । तत्पिात म्याद थप नभएको र काम नर्रेकोले र्तवषिको लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ३ 
लाख ७९ हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति असलु र्नुिपने उपलेख र्रेकोमा सो असलु र्रेको छैन भने ८ वषि 
तबततसटदा समेत काम अलपर अवस्थामा रहेको छ । 

19.6 कातलर्ण्डकी कररडोर सडक योजना, पापपाले ज्याग्दी खोला पलु  १८ मर्हनातभर सम्पन्न र्नि एक 
तनमािण व्यवसायीसूँर् रु ३ करोड ६१ लाख ७६ हजारमा २०७४।३।२८ मा सम्झौता र्रेको छ । 
सम्झौताको म्याद २०७६।३।२७ सम्म थप र्री रु.१ करोड ५५ लाख ८० हजार भकु्तानी भएको छ । 
स्थलर्त तनरीक्षण र्दाि पलुको दायाूँबायाूँको एबटुमेन्ट उिाउने बाहेक अन्य कुनै कायि भएको देजखएन ।  

19.7 सडक तडतभजन कायािलय, डोटीले डडेपधरुाको रडवुा खोलामा पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् 
२०७३।३।१५ मा सम्पन्न र्ने र्री सम्झौता र्रेकोमा २०७३।९।१५ सम्म म्याद थप र्री रु.१ करोड 
३ लाख ८२ हजार (४८.९२ प्रततशत) भकु्तानी ठदएको छ । लेखापरीक्षणको यममा २०७६।५।१२ मा 
कायािलय प्रमखु र सम्बजन्धत प्रार्वतधक समेतको उपजस्थततमा स्थलर्त अवलोकन र्दाि दवैु तर्ि को आधा 
एबटु्मेन्टसम्म तनमािण भएको र पलुको र्डिर, स्लाब, एप्रोर् रोडको काम पूरै बाूँकी देजखएको छ ।  

19.8 सडक तडतभजन कायािलय, डोटीले सेती नदी पलु तनमािण कायि एक तनमािण व्यवसायीबाट २०७४।३।२९ 
सम्म सम्पन्न र्नुिपनेमा २०७५।८।५ सम्म म्याद थप र्री रु.३ करोड २५लाख ९८ हजार 
(सम्झौताको १२.४४ प्रततशत) भकु्तानी र्री भौततक प्रर्तत २० प्रततशत रहेको छ । कायािलयबाट बैङ्क 
जमानत जर्त र्नि परार्ार भएकोमा जर्त भएको छैन । पलुको २ वटा एबटुमेन्ट आधा तयार भएको 
र ७ वटा र्पयरको काम शरुु नै भएको छैन । भ-ूबनौटका कारण र्पयर राख्न नतमलेको प्रार्वतधकको 
भनाइ छ । पलुको सभे, ड्रइङ्ग तडजाइन कायि प्रभावकारी देजखएन ।  

सम्झौताबमोजजमको तनमािण कायि तोर्कएको समयमा सम्पन्न र्नुिपदिछ । 

20. सम्झौता कायािन्वयन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ मा सम्झौता कायािन्वयन 
र्नुिपने व्यवस्था रहेको छ । पषु्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ि आयोजना, दैलेखले जाजरकोट जजपलाको कुद ु
जोड्ने भेरी नदी पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.१३ करोड १३ लाख ५२ हजारमा 
२०७२।३।२८ मा सम्पन्न र्नि सम्झौता र्रेकोमा २०७५।३।२० सम्म म्याद थप र्रेको छ । 
तनमािण व्यवसायीलाई २०७३।१२।१० सम्म रु.२ करोड ६९ लाख १६ हजार भकु्तानी भएपतछ  
तनमािण कायि स्थतर्त र्रेको देजखयो । उक्त कामको प्रर्तत ३० प्रततशतमार भएको र तनमािण कायि 
अर्ातड नबढाएमा िेक्का तोड्नेसम्मको कारबाही र्ररने पटक पटक जानकारी र्राएकोमा समेत तनमािण 
कायि सरु्ारु र्रेको छैन ।  

20.1 हलुाकी राजमार्ि योजना, कैलालीले सडक स्तरोन्नतत र्नि एक संयकु्त उपयमसूँर्  २०७३।११।२ सम्म 
तनमािण सम्पन्न र्नि रु.४१ करोड ४१ लाखमा सम्झौता र्री रु.३ करोड १५ लाख पेस्की ठदएकोमा 
२०७६।५।२७  सम्म म्याद थप र्दाि समेत कुनै काम नर्रेकोमा पेस्की जमानत असलु र्रेको छैन । 
त्यस्तै कान्रा नदीमा पलु तनमािण र्नि एक संयकु्त उपयमसूँर्  2072।9।30 सम्म तनमािण कायि 
सम्पन्न र्नेर्री रु.४ करोड ४२ लाखमा सम्झौता भएकोमा तनमािण कायि शरुु र्रेको छैन ।  
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20.2 सेती राजमार्ि (उत्तर खण्ड) रै्नपरु ताटलाकोट सडक योजनाले एक संयकु्त उपयमसूँर् सम्झौता र्री 
रु.८६ लाख ८४ हजार पेस्की ठदएकोमा तनमािण कायि शरुु र्रेको छैन । यसैर्री देवसैन खोलाको 
मोटरेबल पलु तनमािणका लातर् अको एक तनमािण व्यवसायीसूँर् २०७१।०७।२७ सम्ममा रु.१० करोड 
३४ लाखको कायि सम्पन्न र्नेर्री रु.१ करोड ३ लाख पेस्की ठदएकोमा तनमािण कायि शरुु र्रेको छैन । 
सम्झौताबमोजजम काम सरुु नर्ने वा बीर्मा स्थतर्त र्ने तनमािण व्यवसायीबाट पेश्की बाूँकी रकमको 
व्याजसमेत असलु र्री तनयमावली बमोजजम कारबाही र्नुिपदिछ । 

21. कजन्टन्जेन्सी खर्ि - नेपाल सरकारले जारी र्रेको आतथिक संकेत तथा खर्ि वर्ीकरणमा खर्िसम्बन्धी 
संकेतहरु तोर्कएका छन ्। उक्त संकेतसूँर् मेल नखाने र्री साविजतनक तनमािण खर्ि शीषिकबाट र्वभार् र 
अन्तर्तका ६८ कायािलयले मिरोल ज्याला रु.१९ करोड ८८ लाख, इन्धन खर्ि रु.९ करोड १२ लाख, 
सूर्ना प्रकाशन खर्ि रु.६ करोड २० लाख, दैतनक तथा भ्रमण भत्ता खर्ि रु.५ करोड १३ लाख, ममित 
खर्ि रु.११ करोड ४ लाख, कायािलय सामान रु.८ करोड ५८ लाख र अन्य खर्ि रु.१२ करोड ७७ 
लाखसमेत रु.७२ करोड ७२ लाख कजन्टन्जेन्सी रकमबाट खर्ि र्रेका छन ्। यस सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोरा तनम्न छन:् 

21.1 मन्रालय र अन्तर्ित ८५ कायािलयले पूूँजीर्त  कायिमा रु.७९ अबि ३ करोड २८ लाख खर्ि र्रेकोमा 
कजन्टन्जेन्सीमा रु.७२ करोड ७२ लाख (०.९२ प्रततशत) खर्ि र्रेका छन ्।   

21.2 र्वभार्ले मातहत कायािलयलाई खर्ि र्ने अजततयारी ठदएकोमध्ये र्त वषि सम्बजन्धत कायािलयले 
कजन्टन्जेन्सी खर्ि जनाई र्वभार्मा पिाएको रु.११ करोड १२ लाख  ७५ हजार कायि सञ्चालन कोषमा 
राखी योवषि रु.२ करोड ७१ लाख ८ हजारको मेतसनरी औजार खररद र्रेको छ । मातहत 
कायािलयलाई अजततयारी ठदएको रकम र्वभार्मा प्राप्त र्री खर्ि र्ने पररपाटीमा तनयन्रण र्नुिपदिछ ।  

21.3 मन्रालयले साविजतनक खररदमा कजन्टन्जेन्सी रकम खर्िलाई व्यवजस्थत र्ने तनदेजशका, २०७४ जारी 
र्रेको छ । तनदेजशकाले कजन्टन्जेन्सी खर्ि जनाउूँदा सम्बजन्धत िेक्काको नापी र्कताबमा खर्ि प्रर्वि र्नुिपने 
र िेक्का र्त खर्िको अतभलेख राख्न े व्यवस्था र्रे तापतन र्वभार् र मातहतका कायािलयले सो अनरुुप  
अतभलेख राखेको पाइएन । स्वीकृत तनदेजशकाको पालना र्नुिपदिछ । 

22. पूूँजीर्त  लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ (संशोधनसर्हत) दर्ा ९५क(५) मा प्राकृततक व्यजक्तले एक 
आतथिक वषिमा रु.१० लाख वा सोभन्दा बढीको जग्र्ा वा तनजी भवन तनसर्ि र्रेमा पूूँजीर्त  लाभकर 
असलु र्ने व्यवस्था छ । महाकाली पलु योजना, कञ्चनपरु, हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसाि र 
ए.डी.बी. आयोजना तनदेशनालयले ७३ व्यजक्तलाई रु.१ अबि रु.१६ करोड ४० लाख मआुवजा तथा 
क्षततपूती भकु्तानी र्दाि रु.७७ लाख ६७ हजार पूूँजीर्त  लाभकर असलु र्रेको छैन । उक्त रकम असलु 
र्नुि पदिछ । 

23. परामशि सेवा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा २९(१)(क) मा कायािलयमा उपलधध 
जनशजक्तबाट कुनै काम हनु नसटने भएमा परामशि सेवा खररद र्नि सटने व्यवस्था रहेको छ ।  

23.1 वैदेजशक परामशिदातासूँर्को तनभिरता घटाउूँदै स्वदेशी प्रार्वतधक जनशजक्तको उपयोर् र्री दक्षता अतभवरृ्द्ध 
र्दै जानपुनेमा आयोजना तनदेशनालय (ए.डी.बी.) अन्तर्ित वैदेजशक सहायतामा सञ्चातलत ४ आयोजनाको 
कुल आयोजना लार्त अमेररकी डलर २७ करोड ३१ हजार रहेकोमा परामशि सेवामा अमेररकी डलर २ 
करोड २६ लाख ९१ हजार (औसत ८.४० प्रततशत) खर्ि भएको छ ।  

परामशि खर्िबाट ७ परामशिदाता तनयजुक्त भई तनमािण कायिको र्वस्ततृ ड्रइङ्ग तडजाइन र लार्त 
अनमुान तयार र्ने, तनमािण कायिको अनरु्मन र्री र्णुस्तर कायम र्ने र तनमािण व्यवसायीले पेस र्रेको 
तबल प्रमाणीकरण र्ने कायि र्रेको छ । र्ार आयोजनाअन्तर्ित १६ खररद सम्झौता भई ४४१.२२ 
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र्क.तम. सडक तनमािण र्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल २८३.९२ र्क.मी सम्पन्न भई १५७.३ र्क.तम. 
तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका छन ् । तनदेशनालयमा अतधकृतस्तरका २७ प्रार्वतधक जनशजक्त रहेकोमा 
तनमािण कायिको सबै पक्षको जजम्मेवारी परामशिदातालाई ठदई तनदेशनालयको मौजदुा जनशजक्त व्यवस्थापन 
कायिमा मार तसतमत रहेको देजखयो । जनशजक्तको उजर्त प्रयोर् र्नुिपदिछ । 

23.2 मन्रालयअन्तर्ितका र्वतभन्न ५ आयोजनाले यस वषि रु.१० अबि ५४ करोड १० लाख खर्ि र्रेकोमा 
परामशि सेवामा रु. ६३ करोड 7  लाख खर्ि र्रेका छन ्।उक्त खर्िबाट रेल आयोजनाले पूविपजिम 
रेलमार्िको ८७६ र्क.तम. को डी.पी.आर तयार र्रेको, सडक सधुार आयोजनाले २३ सडकको 
सपुरतभजनको काम परामशिदाताबाट र्राएको, सडक क्षेर र्वकास आयोजनाले ४ सडक र ३७ पलुको 
र्वस्ततृ सवेक्षण तडजाइन तयार र्री सपुररवेक्षण र अनरु्मन कायि र्रेको, नेपाल भारत व्यापार तथा 
यातायात आयोजनाले २० पलुको र्वस्ततृ तडजाइन कायि सम्पन्न र्रेको र नार्ढुङ्गा सरुुङ मार्िले र्वस्ततृ 
सभे, तडजाइन लार्त अनमुान तयार र्री सरुुङ र एप्रोर् सडकको तनमािण कायिको सपुरतभजन र्राएको 
देजखन्छ । तनमािण खर्िको तलुनामा १७.७७ प्रततशतसम्म परामशि खर्ि र्रेकोले त्यसमा उजर्त तनयन्रण 
हनुपुदिछ ।  

24. तनमािणस्थल एवं समन्वय - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६(३) मा तनमािणस्थलको 
व्यवस्था नभई खररद कायि शरुु र्नि नहनेु र आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २०(३) 
मा अन्य तनकायसूँर् सहयोर् स्वीकृतत र छलर्ल र्ने कायि प्रथम र्ौमातसकमा र्नुिपने व्यवस्था छ ।  

24.1 सडक र्वस्तार आयोजना, रानी, सनुसरीले र्वराटनर्रदेजख धरानसम्म ६ लेन सडकको इटहरीदेजख दहुबी 
खण्डमा कररब ५.५ र्क.तम. सडकको र्कनारबाट टेंग्रा खोला बरे्को र त्यस खण्डमा रु.१ अबि ६९ 
करोड २७ लाखको ३ िेक्का सम्झौता भएको छ । परामशिदाताले २०११ मा खोलाको र्वस्ततृ अध्ययन 
र र्वश्लषेण नर्री ३० तमटर सडक र्वस्तार र्नेर्री तडजाइन तयार र्रेको र र्वभार्ले स्वीकृत र्रेको  
छ । आयोजनाले तडजाइन र तनमािणस्थलको अध्ययन नर्री िेक्का सम्झौता र्रेको कारण खोलातर्ि  पने 
सडकमा काम हनुसकेको देजखएन । उक्त सडक खण्डको तनमािण कायि २०७५।११।२ मा सम्पन्न 
र्नुिपनेमा यो वषिसम्ममा रु.६९ करोड ३५ लाख (४१ प्रततशत) खर्ि र्रेको छ । सडकको सीमा र 
खोलाको व्यवस्थापन नर्री िेक्का सम्झौता र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई सडक तनमािण 
र्राउनपुदिछ ।  

24.2 हलुाकी सडक आयोजना, बाूँकेले ढडेरी-राजापरु-सत्तीघाट एप्रोर्रोड तनमािण र्नि  एक तनमािण 
व्यावसायीसूँर् २०७२।१०।७ मा भएको रु.७ करोड २६ लाख ८ हजारको सम्झौताको म्याद 
२०७३।१०।५ सम्म रहेकोमा सडक रेखाङ्कनमा सामदुार्यक बन परेको, रुख कटान र्नुिपने कारण 
जनाई  २०७५।४।५ सम्म म्याद थप भएको र भेररएसनबाट सम्झौता रकम रु.८ करोड २३ लाख 
४४ हजार कायम भएको छ । हालसम्म रु.५ करोड ८२ लाख (७१ प्रततशत) भकु्तानी भई तनमािण कायि 
अधरुो रहेको छ ।    

24.3 पलु योजनामध्ये सेटटर नं. २, लतलतपरुले लामोसाूँघ-ुजजरी सडक खण्डमा सनुकोशी पलु तनमािण र्नि 
तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.९ करोड ५६ लाख ८८ हजारको काम २०७५।५।५ सम्म सम्पन्न र्ने र्री 
सम्झौता भएकोमा पलुको एक साइडको व्यजक्तर्त जग्र्ाको मआुवजा ठदन २०७५।४।२७ मा 
मन्रालयमा पिाएको छ ।तनमािण व्यवसायीलाई रु.१ करोड १५ लाख ८६ हजार (१२.१० प्रततशत) 
भकु्तानी भई तनमािण कायि अधरुो रहेको छ । यसैर्री तामाकोशी नदीमा अको पलु तनमािण कायि अकाि 
एक तनमािण व्यवसायीसूँर् २०७५।५।५ सम्म सम्पन्न र्ने र्री रु.८ करोड ६५ लाख ९ हजारमा 
२०७३।५।६ मा सम्झौता भएकोमा पलुका दायाूँबायाूँ पसल कबल, घर टहरा नहटाइएको कारण 
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उपलेख र्री २०७४ आषाढसम्म रु.३० लाख ५१ हजार (३.५२ प्रततशत) भकु्तानी भएपतछ तनमािण 
कायि स्थतर्त र्रेको छ। 

तनमािणस्थल, मआुवजा लर्ायतका समस्या समाधान र्री िेक्का व्यवस्थापन र्नुिपने र 
सम्झौताअनसुार काम नर्ने तनमािण व्यवसायीलाई कारबाही र्री तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ । 

25. पूवितनधािररत क्षततपूतति -  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
कारणले तोर्कएको अवतधमा कायि सम्पन्न हनु नसकेमा पूवितनधािररत क्षततपूतति ठदनपुने व्यवस्था छ । यो 
वषि ७ कायािलयले पूवितनधािररत क्षततपूतति तलने तनणिय र्रेकोमा रु.१३ करोड 20 लाख १७ हजार पूवि 
तनधािररत क्षततपूतति असलु र्रेका छैन्न । 

25.1 सडक र्वभार्ले सम्झौतामा तोर्कएको अवतधभन्दा ११२ ठदन र्ढला सामान आपूतति र्रेकोमा ४८ ठदनको 
पूवितनधािररत क्षततपूतति तलएकोले घटी तलएको रु.४८ लाख ९१ हजार असलु हनुपुदिछ । 

25.2 सडक र्वस्तार आयोजना रानी-र्वराटनर्र-सनुसरीले  पूवितनधािररत क्षततपूतति तलने र्री म्याद थप भएकोमा 
रु.३ करोड ८६ लाख ८० हजार पूवि तनधािररत क्षततपूतति असलु र्रेको छैन । उक्त रकम असलु र्री 
तनमािण कायि सम्पन्न र्राउनपुदिछ । 

25.3 सडक तडतभजन कायािलय, दाङले कटुवा-खोला-तपुसीपरु र्ोक सडक र्वस्तार कायिमा तनमािण व्यावसायीले 
र्ढलाइ र्रेकोले रु.३९ लाख पूवितनधािररत क्षततपूतति कट्टा र्रेको छ । तनयमानसुार १० प्रततशतले हनेु 
रु.१ करोड ३ लाख २ हजार कट्टा र्नुिपनेमा घटी कट्टा र्रेको रु.६४ लाख २ हजार असलु र्नुिपदिछ ।  

25.4 उत्तर दजक्षण (दोभान-ओलाङ्गर्ङु्गर्ोला) सडक योजना, ताप्लेजङु्गले तमोर नदी मातथ ट्रस तिज तनमािण 
कायिको म्याद २०७१।१।३ देजख पूवितनधािररत क्षततपूतति तलई काम र्राउने र्री म्याद थप र्रेकोमा 
क्षततपूततिबापतको रकम असलु र्रेको छैन । अत: पूवि तनधािररत क्षततपूततिबापतको रु.१ करोड ३ लाख 
६० हजार असलु र्री तनमािण कायि सम्पन्न र्राउनपुदिछ । 

25.5 सडक तडतभजन कायािलय, धनकुटाले तमोर नदीमा पलु तनमािण रु.१३ करोड ५९ लाख ४१ हजारमा 
भएकोमा २०७२।१२।२६ सम्म म्याद थपसमेत र्रेको छ । यो वषि तनमािण व्यवसायीले काम र्रेको 
छैन । तनमािण व्यवसायीले काममा र्ढलाइ र्रेकोले रु.१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पूवितनधािररत 
क्षततपूतति असलु र्नुिपनेमा रु.५२ लाख ६१ हजार असलु र्रेकोले नपरु् रु.८३ लाख ३३ हजार असलु 
र्नुिपदिछ । 

25.6 मदन भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, हेटौँडाले वाग्मती पलु तनमािणका तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.२३ 
करोड ३० लाख ९ हजारको सम्झौता भएकोमा २०७५।६।२७ सम्म (२ वषि ३ मर्हना) म्याद थप 
भएको र भौततक प्रर्तत ६० प्रततशत रहेको छ । उक्त पलुको तडजाइन समेत तनमािण व्यवसायीबाटै हनेु 
र्री सम्झौता भएकोले तडजाइनको कारण भएको र्ढलाइको जजम्मेवारी तनमािण व्यवसायीको रहने देजखन्छ । 
सम्झौता अनसुार पूवितनधािररत क्षततपूतति रु.५८ लाख २५ हजार असलु र्नुिपदिछ ।   

25.7 लामोसाूँघ-ुतामाकोशी-जजरी सडक योजना, तसन्धपुापर्ोकले मडेु-र्ररकोट सडक स्तरोन्नतत कायि 
२०७४।११।२१ मा काम सम्पन्न र्ने र्री रु.७९ करोड ८९ लाख ६७ हजारको सम्झौता भएकोमा 
काम सम्पन्न नभएकोले १४४ ठदनको क्षततपूतति तलने र्री २०७६।३।३१ सम्म म्याद थप र्रेको छ । 
सम्झौताबमोजजम १४४ ठदनको रु ५ करोड ७५ लाख २६ हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति असलु र्नुिपदिछ । 

26. भेररएसन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८ मा भेररएसन सम्बन्धी व्यवस्था छ । 
यो वषि २४ कायािलयले खररद सम्झौतामा रु.१ अबि रु.२४ करोड ५५ लाखको भेररएसन आदेश जारी 
र्रेको पाइयो । भेररएसन आदेश सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 
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26.1 सडक र्वस्तार आयोजना, सनुसरीले एक तनमािण व्यवसायीसूँर् ३ र्क.तम. सडक तनमािण र्नि सम्झौता 
भएकोमा रु.२२ करोड २५ लाख ३३ हजार भकु्तानी र्रेको छ । भेररएसनबाट सम्झौता रकम रु.४६ 
करोड ४ लाख ७५ हजार कायम र्रेको देजखन्छ । तसमेन्ट जोडाइमा ढुङ्गाको र्ाह्रो लर्ाउने कायिमा ७ 
हजार ८७३ घनतमटर थप र्री प्रततघनतमटर रु.८ हजार ५ सय दर तनधािरण र्रेको छ ।  

लार्त अनमुानभन्दा शरुु सम्झौतामा २६.९६ प्रततशतले घटेको छ भने उक्त आइटममा 
३२.३० प्रततशतले घटी कबोल र्री प्रततघनतमटर रु.५ हजार ८०० कबोल र्रेको छ । भेररएसन र्दाि 
उक्त आइटमको हालको लार्त अनमुान प्रततघनतमटर रु.९ हजार ८४० रहेकोमा शरुु िेक्कामा घटेको 
अनपुातमा आधारमा रु.७ हजार १८७ कायम र्नुिपनिमा रु.८ हजार ५०० कायम र्रेबाट रु.१ करोड ९ 
लाख ११ हजार थप व्ययभार परेको छ ।  

26.2 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना, पवितले २ िेक्कामा लार्त अनमुानको पररमाण भन्दा ढल तथा 
पखािल तनमािण कायिमा रु.८ करोड ६५ लाख ३१ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । प्रार्वतधक 
पषु्याइूँसर्हत भेररएसन आदेश जारी र्रेको छैन ।  

26.3 र्पछी-तरशूली-मैलङु्ग-स्याफु्रवेसी-रसवुार्ढी सडक योजनाले एक तनमािण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजजम 
तबल अर् टवाजण्टटीमा उजपलजखत पररमाणभन्दा र्वतभन्न आइटममा भेररएसन आदेश स्वीकृत नर्री रु. ५ 
करोड ९५ लाख ६९हजार भकु्तानी र्रेको छ । 

26.4 सडक तडतभजन कायािलय, तबराटनर्रले बयाहाखोला पलु तनमिमाणको संशोतधत ड्रइङ्ग तडजाइन स्वीकृत र्रे 
तापतन भेररएसन स्वीकृत नर्री एक तनमािण व्यवसायीलाई थप कामको रु.१ करोड ५६ हजार भकु्तानी 
र्रेको छ । 

प्रार्वतधक पषु्याइूँसर्हत भेररएसन जारी र्री तनमािण कायि र्राउनपुदिछ ।  

27. मूपय अतभवरृ्द्ध कर समायोजन - मूपय अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दर्ा ७ मा असलु र्रेको कर अको 
मर्हनाको २५ र्तेतभर दाजखला र्नुिपने र तनयमावली, २०५३ मा सम्झौताअनसुार भकु्तानी र्दाि ५० 
प्रततशत मूपय अतभवरृ्द्ध कर कट्टा र्नुिपने र तोर्कएको ढाूँर्ामा कर बीजक ठदनपुने व्यवस्था छ । यो वषि 
हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, सनुसरी, कालीर्ण्डकी करीडोर-बेनी जोमसोम खण्ड, सडक तडतभजन 
कायािलय, दाङसमेत २९ कायािलयले ८२ तनमािण व्यवसायी नन-्र्ाइलर रहेकोमा रु.१२ करोड ६ लाख 
१३ हजार र ररतपूविकको कर बीजक पेस नभएकोमा १५ कायािलयले ४१ तनमािण व्यवसायीलाई रु.३ 
करोड ५८ लाख ६७ हजार र ३७ कायािलयले १५७ िेक्कामा ५० प्रततशत कट्टा नर्री कर रु.९ करोड 
४१ लाख ६६ हजार भकु्तानी भएको मूपय अतभवरृ्द्धकर समायोजन भएको प्रमाण पेस र्नुिपदिछ ।   

28. खररद सम्झौताको अन्त्य - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ र साविजतनक खररद तनयमावली, 
२०६४ को तनयम १२७ मा खररद सम्झौता अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । हलुाकी राजमार्ि 
आयोजना तनदेशनालयले एक तनमािण व्यवसायीलाई सम्झौताअनसुार तनमािण कायि शरुु नर्रेकोले खररद 
सम्झौताको अन्त्य र्री तनमािण व्यवसायीलाई कालो सूर्ीमा राखेको छ । खररद सम्झौताको अन्त्य र्दाि 
कायि सम्पादन जमानत रु.१ करोड ८० लाख २२ हजार, अतग्रम पेस्की जमानत रु.१ करोड ५९ लाख, 

पेस्कीको धयाज रु.१५ लाख ९० हजार एवं उक्त काम सम्पन्न र्नि लाग्ने थप लार्त समेत तनमािण 
व्यवसायीबाट असलु र्नुिपदिछ । 

29. भेररएसन कायिको बीमा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११२ मा तनमािण व्यवसायीले 
सम्पूणि काम कामदार, उपकरण र तनमािण कायिसमेतको र्वमा र्राउनपुने व्यवस्था छ । यो वषि २४ 
कायािलयले १८१ तनमािण व्यवसायीलाई भेररएसन आदेशबाट रु.१ अबि रु.२४ करोड ५५ लाखको थप 
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काम र्राएकोमा सो कामको बीमा र्रेको छैन । थप कायिको बीमा नर्राउूँदा जोजखम बढ्न जाने हुूँदा 
बीमा र्ने व्यवस्था हनुपुदिछ । 

30. मूपय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(१) मा १२ मर्हनाभन्दा बढी अवतधको 
खररद सम्झौता कायािन्वयन र्दाि मूपय समायोजन ठदनपुने व्यवस्था छ । यो वषि २४ कायािलयले 36 
तनमािण व्यवसायीलाई तनयमावली र्वपररत रु.६4 करोड 47 लाख ८1 हजार मूपय समायोजन भकु्तानी 
र्रेको छ ।  

30.1 महाकाली पलु योजना, महेन्रनर्रले सम्झौता अनसुार मेतसनरी एण्ड इजटवपमेण्टको मूपयसूर्ी प्रयोर् 
र्नुिपनेमा मोटर भेर्हकल एण्ड ररलेटेड प्रोडटटसको मूपयसूर्ी प्रयोर् र्री मूपय समायोजन भकु्तानी 
र्रेकोले बढी भकु्तानी र्रेको रु.२ करोड २५ लाख ४३ हजार असलु र्नुिपदिछ ।  

30.2 सडक तडतभजन कायािलय, धनषुाले ३ तनमािण व्यवसायीसूँर् भएको खररद सम्झौतामा मूपय समायोजन 
र्णना र्दाि मोतबलाइजेसन पेस्कीमा मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेको एवं सम्झौतामा नभएको रार्िय 
उपभोक्ता मूपयसूर्ीबाट मूपय समायोजन र्णना र्री भकु्तानी र्रेकोले बढी भकु्तानी भएको रु.५४ लाख 
९५ हजार असलु र्नुिपदिछ । 

30.3 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, जनकपरुले एक तनमािण व्यवसायीलाई भेररएसनबाट काम थप र्री नयाूँ 
दररेटमा सम्झौता र्रेको छ । भेररएसनबाट थप भएको काममा नयाूँ दरबाट मूपय समायोजन ठदन 
नतमपनेमा रु.७१ लाख २० हजार बढी भकु्तानी र्रेको रकम असलु र्नुिपदिछ । 

30.4 नारायणघाट-मजुग्लन सडक आयोजना, जर्तवनले सडक र्वभार्बाट २०७५।१२।१२ मा जारी भएको 
पररपरमा िेक्काको म्याद थप र्दाि सरुु सम्झौताको अवतधबाट मूपय समायोजन सूर्क र्फ्रज र्री सोअनसुार  
मूपय समायोजन पाउने र्री म्याद थप र्ने उपलेख भएको छ । एक तनमािण व्यवसायीलाई शरुु सम्झौता 
अवतधभन्दा पतछको मूपयसूर्ी प्रयोर् र्री मूपय समायोजन भकु्तानी ठदएको कारण बढी भकु्तानी भएको 
मूपय समायोजन रु.४ करोड ५० लाख ३९ हजार असलु र्नुिपदिछ ।  

30.5 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना, पवितले बतुतिबाङ-पाततहापने सडक स्तरोन्नतत कायिको लातर् एक 
संयकु्त उपयमसूँर् भएको रु.३५ करोड ६२ लाख ९७ हजारको सम्झौतामा अपररवतिनीय आइटमको 
०.१५, श्रमको ०.१५, सामग्री ०.४० र उपकरणको ०.३० भार उपलेख भएकोमा यमशः ०.१५, 

०.२०, ०.३५ र ०.३० भार राखी मूपय समायोजन र्णना र्रेको कारण बढी भकु्तानी भएको रु.१७ 
लाख २७ हजार असलु हनुपुदिछ ।   

30.6 नेपाल राि बैङ्कले सन ्२०१७।१८ मा होलसेल प्राइस इन्डेटसलाई मेतसनरी एण्ड इजटवपमेण्ट र मोटर 
भेर्हकपस एण्ड ररलेटेड प्रोडटट र्री छुयाइएको छ । सडक तडतभजन, कािमाडौँले एक िेक्का सम्झौतामा 
नेपाल राि बैङ्कद्वारा प्रकाजशत मेतसनरी एण्ड इजटवपमेण्टको मूपयसूर्ी प्रयोर् र्री मूपय समायोजन र्णना 
र्ने उपलेख भए तापतन मोटर भेर्हकपस एण्ड ररलेटेड प्रोडटटको इन्डेटस प्रयोर् र्री मूपय समायोजन 
भकु्तानी र्रेकोले बढी भकु्तानी भएको रु २७ लाख ३७ हजार  असलु हनुपुदिछ । 

30.7 र्पछी-तरशूली-मैलङु्ग-स्याफु्रवेसी-रसवुार्ढी सडक योजनाले एक तनमािण व्यवसायीसूँर् २०७५।४।२१ 
तभर काम सम्पन्न र्नेर्री सझौता भएकोमा मूपय समायोजन भकु्तानी र्दाि सोही तमततको मूपयसूर्ी अनसुार 
भकु्तानी र्नुिपनेमा पतछपलो अवतधको मूपयसूर्ीअनसुार भकु्तानी ठदएको कारण बढी भकु्तानी र्रेको रु.५७ 
लाख २६ हजार असलु र्नुिपदिछ । 

30.8 सडक तडतभजन कायािलय, र्वराटनर्रले र्तरा-वराहक्षेर सडक कालोपरे र्नि तनमािण व्यवसायीलाई आिौँ 
तबलसम्म रु.१ करोड ६ हजार मूपय समायोजन भकु्तानी र्दाि र्रक मूपय सूर्ी प्रयोर् र्री बढी भकु्तानी 
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ठदएको रु. ३१ लाख १६ हजार र डमु्रहा शेरखोला पलु तनमािणका एक तनमािण व्यवसायीलाई शरुु 
अवतधभन्दा पतछको मूपयसूर्ी अनसुार र्णना  र्रेकोले बढी भकु्तानी भएको रु.१८ लाख ७५ हजार 
समेत रु.४९ लाख ९३ हजार असलु र्नुिपदिछ । 

30.9 मदन मण्डारी राजमार्ि आयोजना कायािलय, उदयपरुले एक तनमािण व्यवसायीलाई र्णुस्तर परीक्षण र कायि 
सम्पादन जमानी जस्ता जनरल आइटममा ठदएको मूपय समायोजन ठदन नतमपनेमा भकु्तानी ठदएकोले 
रु.३७ लाख ६ हजार असलु र्नुिपदिछ । 

31. पेस्कीमा मूपयसमायोजन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११९(२)(क) मा मूपय 
समायोजनको सूर तनधािरण र्दाि सम्पन्न भएको काममा लारे्को श्रम, सामग्री र उपकरणको मार मूपय 
समायोजन हनेु र्री सूर तनधािरण र्री भकु्तानी र्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको यममा मोतबलाइजेसन 
पेस्की कट्टा नर्री २८ कायािलयले १२० सम्झौतामा रु.६ करोड ८५ लाख ३९ हजार मूपय समायोजन 
भकु्तानी र्रेकोले उक्त रकम असलु र्नुिपदिछ ।  

31.1 सडक तडतभजन कायािलय, बटुवल र तनमािण व्यवसायीबीर् भएको खररद सम्झौताको र्वशेष शतिमा पेस्की 
रकम घटाई कायम हनेु तबल रकममा मूपय समायोजन ठदने व्यवस्था भए तापतन पेस्की रकम नघटाई 
मूपय समायोजन भकु्तानी ठदएकोले ३१ िेक्कामा बढी भकु्तानी भएको रु १ करोड ९० लाख ४ हजार 
असलु हनुपुदिछ । 

31.2 एघार र्कलो छेपेटार सडक योजना, र्ोरखाले सम्झौताको शतिमा पेस्की रकम कटाई मूपय समायोजन ठदने 
व्यवस्था र्रेकोमा ३ खररद सम्झौताका तनमािण व्यवसायीलाई पेस्की रकममा समेत रु.३७ लाख ४३ 
हजार मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेकोले असलु र्नुिपदिछ । 

31.3 सडक तडतभजन कायािलय, दाङले ५ तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की रु.१ करोड ३९ लाख ७४ 
हजारमा मूपय समायोजन ठदन नतमपनेमा समेत भकु्तानी ठदएकोले रु.१५ लाख २३ हजार असलु  
र्नुिपदिछ । 

31.4 र्पछी-तरशूली-मैलङु्ग-स्याफु्रबेँसी-रसवुार्ढी सडक योजनाले एक तनमािण व्यवसायीसूँर् र्रेको सम्झौतामा 
मोतबलाइजेसन पेस्की कटाई बाूँकी हनेु तबल रकममा मूपय समायोजन ठदने प्रावधान रहेकोमा 
मोतबलाइजेसन पेस्की रु.६८ लाखमा समेत मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेकोले बढी भकु्तानी रु.११ लाख 
५४ हजार असलु र्नुिपदिछ  । 

32. तनदेशनको पालना - सडक र्वभार्ले २०७०।४।२ मा मोतबलाइजेशन पेस्की कटाएपतछ बाूँकी तबल 
रकममा मूपय समायोजन ठदने र्री िेक्का सम्झौता र्नि तनदेशन र्रेको छ । उक्त तनदेशन पालना नर्री 
पेस्कीमा समेत मूपय समायोजन ठदनेर्री सम्झौता र्रेको कारण ९ कायािलयले ४६ तनमािण व्यवसायीलाई 
ठदएको पेश्की रु.८८ करोड १५ लाख ६७ हजारमा रु.१४ करोड १ लाख ४९ हजार मूपय समायोजन 
भकु्तानी ठदई थप व्ययभार पारेको छ ।: 

32.1 व्यापाररक मार्ि र्वस्तार आयोजना, बटुवलले पेस्की रकम समेतमा मूपय समायोजन पाउने व्यवस्था र्री ४ 
तनमािण व्यवसायीलाई रु.६ करोड १३ लाख २२ हजार मूपय समायोजन भकु्तानी ठदएको छ । 

32.2 सडक तडतभजन कायािलय, धनषुाले र्वभार्ीय तनदेशन पालना नर्री २०७४।७५ को िेक्कामा पेस्की 
नकटाई मूपय समायोजन र्ने व्यवस्था राखी ६ तनमािण व्यवसायीलाई रु.१ करोड ३० लाख ८९ हजार 
मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेको छ । 
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32.3 मध्यपहाडी लोकमार्ि आयोजना कायािलय, दैलेखले २०७१।७२ र २०७२।७३ मा पेस्की नकटाई 
मूपय समायोजन ठदनेर्री िेक्का सम्झौता र्रेका कारण ७ िेक्काको पेस्की रु. १३ करोड ५० लाख ६ 
हजारमा मूपय समायोजन रु.१ करोड ७९ लाख १४ हजार भकु्तानी र्रेको छ ।  

32.4 पषु्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ि आयोजना, पाूँर्थरले १२ तनमािण व्यवसायीलाई पेस्की रु.२० करोड 
१२ लाख २१ हजारको समेत रु.३ करोड १३ लाख ८० हजार मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेको छ। 

32.5 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ि योजना, काभ्रपेलान्र्ोकले ८ तनमािण व्यवसायीलाई पेस्की रु.९ करोड 
२७ लाख ८ हजारको मूपय समायोजन रु. १ करोड २५ लाख ३० हजार भकु्तानी र्रेको छ । 
र्वभार्ीय तनदेशन पालना नर्री थप व्ययभार पानेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

33. जमानतको म्याद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा पेस्की जमानतको म्याद पेस्की र्स्यौट र्ने 
अबतधभन्दा कम्तीमा १ मर्हना बढी अबतधको र कायि सम्पादन जमानतको मान्य अवतध ररु्ट सच्याउने 
अवतधसम्मको हनुपुने व्यबस्था छ । यो वषि ९ कायािलयका १५ तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की 
जमानत रु.१७ करोड ६९ लाख २६ हजारको र कायिसम्पादन जमानत रु.३ करोड ३९ लाख ३६ 
हजारको म्याद समाप्त भएको छ ।  

33.1 सडक तडतभजन कायािलय, पापपाले कालीर्ण्डकी नदी पलु तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की 
रु.१ करोड ८६ लाख ५८ हजारको  बैंक जमानतको म्याद २०७४।८।९ मा समाप्त भएकोले पेस्की 
रकम जोजखममा परेको छ ।  

33.2 सोही कायािलयले माडीर्ाूँटमा ररङरोड तनमािण र्नि तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की रु.८१ लाख बाूँकी 
रहेकोमा बैंक जमानतको म्याद रु.५० लाखको २०७४।४।६ र ४० लाखको २०७५।८।२७ मा 
समाप्त भएकोले पेस्की रकम जोजखममा परेको छ ।  

33.3 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसािले ४ तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की रु ३ करोड ७० लाख 
३२ हजार र कायि सम्पादन जमानत रु.२ करोड ३१ लाख ८ हजारको म्याद समाप्त भएकोले जोजखममा 
परेको छ ।   

33.4 सडक तडतभजन कायािलय, कािमाडौँले २१ तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की रु.२ करोड ८० लाख 
७४ हजारको जमानतको म्याद समाप्त भएको छ ।  

पेस्की तथा कायिसम्पादन जमानतको म्याद थप नर्री जोजखममा पानेलाई जजम्मेवार बनाई 
जमानतको म्याद थप र्नुिपदिछ । 

34. म्याद थप - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२० मा खररद सम्झौताको म्याद थप र्नि 
सर्कने व्यवस्था छ । सडक तडतभजन, पापपाले कालीर्ण्डकी नदीमा पलु तनमािण कायि २०७१।३।२५  
सम्म सम्पन्न र्नि रु.१२ करोड ४७ लाख ८८ हजारको सम्झौता र्रेकोमा २०७२।७।२५ सम्म म्याद 
थप भएको छ । यसैर्री सोही नदीमा अको एक पलु तनमािण कायि २०७१।३।२५ सम्म सम्पन्न र्नि 
रु.१५ करोड ६८ लाख १३ हजारमा सम्झौता र्रेकोमा २०७२।३।२५ सम्म म्याद थप र्रेको छ । 
सम्झौताको म्याद थप अवतधसम्म यमशः रु.३ करोड ८४ लाख ७४ हजार र रु.६ करोड १२ लाख 
८० हजार भकु्तानी भएको छ । म्याद समाप्त भएको ४ वषि तबततसटदा समेत म्याद थप नभएको तथा 
िेक्का अन्त्यलर्ायतका कारबाही नर्रेको उपयकु्त देजखएन । 

35. एज तबपट नटसा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ मा तनमािण कायि सम्पन्न 
भएको 30 ठदनतभर एज तबपट नटसा पेस र्नुिपने र पेस नर्रेमा तनजित रकमको भकु्तानी रोक्का र्नुिपने 
व्यवस्था छ । सडक तडतभजन कायािलय कािमाडौँ, कन्र्नपरु, सखेुतलर्ायत 10 कायािलयले एज तबपट 
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नटसा पेस नर्रेको अवस्थामा ३४ तनमािण व्यवसायीलाई रु.६० लाख रोक्का नर्री भकु्तानी भएको छ । 
एज तबपट नटसा पेस नर्नेबाट उक्त रकम असलु र्नुिपदिछ । 

36. प्रततर्लर्वहीन खर्ि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ बमोजजम िेक्का व्यवस्थापन र्दाि तनमािणस्थलको 
यर्कन र्री सम्झौतामा रे्नेज नम्बरसमेत खलुाउनपुदिछ । सडक तडतभजन, धनकुटाले पाख्रीबासजस्थत ७ 
र्क.तम. सडक स्तरोन्नतत र्नि रु.२ करोड ९८ लाख ९९ हजारको िेक्का र्री रु.२ करोड ८१ लाख ३८ 
हजार भकु्तानी ठदएपतछ यस खण्डलाई समेत र्ौडा पारी पाख्रीवास-मरु्ा-भोजपरु-घोडेटार सडक स्तरोन्नतत 
र्नि रु.४२ करोड ७८ हजारको अको िेक्का सम्झौता र्री मोतबलाइजेसन पेस्की ठदएको छ । उक्त 
सडक र्ौडा पादाि अजघपलो िेक्काबाट काम प्रततर्लर्वर्हन हनु र्एको छ । यस सम्बन्धमा योजना, 
कायियम र बजेट एकैसाथ तजुिमा र्री समन्वयात्मक रुपले तनमािण र्ररने कायािलयको भनाई रहेको छ । 

37. धरौटी र्र्ताि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२४(२) मा तनमािण व्यवसायीको 
तबलबाट कट्टा र्रेको ररटेन्सन मनी आन्तररक राजस्व कायािलयमा कर र्ववरण पेस र्रेको प्रमाण पेस 
र्रेपतछ भकु्तानी ठदनपुने व्यवस्था छ । यो वषि सडक तडतभजन सखेुत, काजन्त लोकपथ सडक योजना, 
कािमाडौँ, र्ाइघाट ठदके्तल सडक योजना समेत १३ कायािलयले कर र्ववरण पेस र्री मूपय अतभवरृ्द्ध कर 
समायोजन र्रेको प्रमाण प्राप्त नर्री ४८ तनमािण व्यवसायीलाई रु.४ करोड ९९ लाख २७ हजार धरौटी 
र्र्ताि ठदएका छन ्। मूपय अतभवरृ्द्ध कर समायोजनको प्रमाण पेस हनुपुदिछ । 

38. मोतबलाइजेशन पेस्की - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५२ क(४) मा पेस्की प्राप्त र्रेको 
तमततले तीस ठदनतभर तनमािण कायि प्रारम्भ र्ररसटनपुने र पेस्की रकम सम्बजन्धत काममा प्रयोर् भएको 
नपाइएमा बैङ्क जमानत जर्त र्री असलु र्ने व्यवस्था छ । र्वभार् र अन्तर्ित ४८ कायािलयले तनमािण 
कायिको लातर् र्वर्तवषि ठदएको रु.१२ अबि ६० करोड ९६ लाख बाूँकी रहेकोमा यस वषि ८० 
कायािलयले रु.११ अबि ५५ करोड १ लाख पेस्की ठदएको छ ।  

38.1 पषु्पलाल (मध्यमहाडी) योजना कायािलय, पाूँर्थरले ४ तनमािण व्यवसायीलाई २०७४ आषाढसम्म रु.१ 
करोड ५५ लाख ३१ हजार पेस्की ठदएको छ । तनमािण कायि शरुु नर्रेकोमा पेस्की रकम र्र्ताि तलएको 
छैन ।  

38.2 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ि योजना, पवितले बतुतिबाङ-पाततहापने सडक खण्ड र्वस्तार कायिका तनमािण 
व्यवसायीसूँर् भएको सम्झौतामा िेक्का अवतधको ८० प्रततशत समयसम्म सम्पूणि पेस्की कट्टा र्नुिपनेमा 
व्यवस्था छ । सो अवतध समाप्त भैसकेको अवस्थामा पेस्की रु.२ करोड ८१ लाख ९ हजार बाूँकी रहेको 
छ ।  

38.3 सडक तडतभजन कायािलय, भरतपरुले ठिमरुा पलु तनमािण  कायिका तनमािण व्यवसायीसूँर् भएको सम्झौता 
अनसुार सम्झौता अवतधको ८० प्रततशत समयावतध अर्ावै पेस्की कट्टा र्री सटनपुनेमा सम्झौताको म्याद 
समाप्त भएको अवस्थामा रु.१ करोड ८४ लाख पेस्की बाूँकी रहेको छ ।  

38.4 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, पसािको ९ तनमािण व्यवसायीले खररद सम्झौता बमोजजम काम सम्पन्न 
र्नुिपने अवतध समाप्त भै सटदा तनमािण कायि नर्री सम्पकि र्वहीन रहेको तथा तनमािणकायि अधरुो छोडेकोमा 
पेस्की रु.३ करोड ८१ लाख ८५ हजार बाूँकी रहेको छ । 

38.5 सडक तडतभजन कायािलय, तनहुूँले  ततमाङ्ग खोलामा बेलीतिज तनमािण र्ने कायिको खररद सम्झौताको म्याद  
२०७५।३।८ मा समाप्त भएपतछ तनमािण व्यवसायीलाई रु.२० लाख पेस्की ठदएको छ । तनयमावली 
तथा खररद सम्झौता बमोजजम धयाज सर्हत पेस्की असलु र्नुिपदिछ । 



भौततक पूवािधार तथा यातायात मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 270 

39. नपाउने/बढी भकु्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(८) मा कुनै रकम भकु्तानी 
ठदूँदा रीत परेु् नपरेु्को जाूँर् र्नुिपने र साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा सम्पन्न 
भएको कामको नापी र्कताबमा प्रमाजणत भएको आधारमा भकु्तानी र्नुिपने व्यवस्था छ ।  

39.1 सडक तडतभजन, जर्तवनले र्प्रस्टे्रस पलु तनमािण कायिका एक तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.९ करोड २० लाख 
७४ हजारमा सम्झौता भएकोमा कामको नापी र्कताब र बार बेजण्डङ्ग सेड्यलुअनसुार पलुको २ 
स्पानकोलातर् र्लामे डण्डी २६.३६ मेर्ट्रकटनको रु.२९ लाख ५२ हजार भकु्तानी र्नुिपनेमा ३ स्पानको 
५६.०१ मेर्ट्रकटनको रु.६२ लाख ७३ हजार भकु्तानी र्रेकोले बढी बढी भकु्तानी र्रेको रु.१ लाख 
१२ हजारले रु.३७ लाख ५३ हजार असलु र्नुिपदिछ ।  

39.2 मदन भण्डारी राजमार्ि योजना कायािलय, उदयपरुले पलु, एप्रोर् सडक र नदी तनयन्रण कायिको छुट्टाछुटै्ट 
तडजाइन र्नि एक परामशिदातासूँर् रु.६ करोड ६० लाखमा सम्झौता र्रेकोमा पलुको मार तडजाइन प्राप्त 
र्री परैु रकम भकु्तानी ठदएको छ । तडजाइन तयारी तथा स्वीकृतत नर्री नदी तनयन्रण कायिको 
तडजाइनको रु.५५ लाख ६६ हजार र एप्रोर् सडकको तडजाइनको  रु.३१ लाख १८ हजारसमेत रु.८६ 
लाख ८४ हजार भकु्तानी ठदएको छ ।परामशिदाताले नर्रेको कामको  भकु्तानी ठदएकोले उक्त रकम 
असलु हनुपुदिछ । 

39.3 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना कायािलय, र्ोरखाले देउडी-सामरी-भञ्ज्याङ्-कटुन्जे सडक तनमािण कायिको 
लातर् तनमािण व्यवसायीलाई र्ौथो तबलसम्म भकु्तानी र्दाि नापी र्कताबमा उपलेख भएकोभन्दा बढी हनेुर्री 
ग्यातबयन बटसमा ढुङ्गा भने कायिमा रु २८ लाख १४ हजार भकु्तानी र्रेकोले उक्त रकम असलु 
र्नुिपदिछ । 

39.4 सडक तडतभजन, दाङले तपुसीपरु-परुुन्धारा-बोटेर्ौर सडक तनमािण कायिका तनमािण व्यवसायीलाई र्तवषि 
तेस्रो रतनङ तबलसम्म रु.९ लाख ५१ हजार मूपय समायोजन भकु्तानी भएकोमा यो वषिसमेत दोहोरो 
भकु्तानी ठदएकोले सो रकम असलु र्नुिपदिछ । 

39.5 हलुाकी राजमार्ि योजना कायािलय, जनकपरुले एक तनमािण व्यवसायीसूँर् र्रेको सम्झौतामा पयाब 
स्थापनाको लातर् रु.१५ लाख व्यवस्था र्रेको छ । तनमािण व्यवसायीले र्ौथो रतनङ तबल पेस र्दाि समेत 
साइटमा पयाब स्थापना नर्रेकोमा पयाब सञ्चालनको जनशजक्त बापत मूपय समायोजनसमेत रु.१० लाख 
६३ हजार भकु्तानी ठदएको छ ।पयाब स्थापना नर्री भकु्तानी ठदएको उक्त रकम असलु र्नुिपदिछ । 

रीत परेु् नपरेु्को रे्कजाूँर् नर्री भकु्तानी र्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई बढी भकु्तानी 
रकम असलु र्नुिपदिछ । 

40. ररु्टपूणि तडजाइन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५क मा ररु्टपूणि तडजाइन र्रेका कारण 
खररद कायि प्रभार्वत भएमा तडजाइन तयार र्ने, जाूँर् र्ने, स्वीकृत र्ने पदातधकारीलाई कारबाही हनेु 
उपलेख छ । परामशिदाताले तडजाइन तयार र्दाि ररु्ट र्रेको कारण तनमािण कायि प्रभार्वत भएका व्यहोरा 
तनम्न छन:् 

40.1 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना, दैलेखले रुकुमको रेलीखोला पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् 
रु. ३ करोड ३५ लाख ५९ हजारको कायि २०७१।३।२४ मा सम्पन्न र्ने र्री सम्झौता भएको 
देजखन्छ । ओपन र्ाउण्डेसनको सट्टा पाइल र्ाउण्डेसन र्ने र्री तडजाइन पररवतिन भएको कारण 
२०७५।१२।३० सम्म म्याद थप भए पतन रु.२ करोड ६८ लाख २३ हजार भकु्तानी भई ७५ 
प्रततशत भौततक प्रर्तत भएको छ ।  
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40.2 पलु योजना पजिम सेटटर नं ३, बाूँकेले कणािली नदीमा पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यावसायीसूँर् 
रु.३० करोड ७ लाखको सम्झौता भएकोमा म्याद समाप्त भईसटदा रु.११ करोड २४ लाख १३ हजार 
भकु्तानी भई भौततक प्रर्तत ४२ प्रततशत र्रेको छ । तनमािण व्यवसायीले २०७२।९।२४ मा तडजाइन 
पेस र्रेकोमा २०७४।१०।२३ मा मार स्वीकृत भएकोले तनमािण कायिमा र्ढलाइ भएको छ ।  

40.3 सडक तडतभजन, सखेुतले भेरी नदीमा ट्रस तिज तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.२० करोड ९० 
लाख ८६ हजारमा सम्झौता र्री रु.२ करोड ९ लाख पेस्की ठदएको छ । तडजाइनमा दायाूँ 
एधयूटमेन्टको र्ाउण्डेसनमा रक एङ्कर र्ने भतनएतापतन साइटमा र्रक प्रकारको माटो भेर्टएकोले 
संशोतधत तडजाइन स्वीकृत र्नि २०७३।११।२० मा र्वभार् पिाए तापतन संशोधन नभएकोले ८६ 
प्रततशत िेक्का अवतध धयततत हुूँदा समेत तनमािण कायि शरुु भएको छैन ।  

40.4 सडक तडतभजन, पापपाले कालीर्ण्डकी नदीमा पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.१२ करोड 
४७ लाख ८८ हजारमा २०६८।३।२६ मा सम्झौता र्रेकोमा र्ाउण्डेसनको काम वेल तसर्ङ्कङ 
प्रर्वतधबाट र्नि तडजाइन स्वीकृत भएकोमा उक्त प्रर्वतधबाट तनमािण र्नि नसर्कएको भनी ओपन 
र्ाउण्डेसनबाट र्ने र्री तडजाइन पररवतिन र्रेको छ । हाल ओपन र्ाउण्डेसनबाट पतन तनमािण र्नि 
नसर्कएको व्यहोरा उपलेख र्री पाइल र्ाउण्डेसनको लातर् तडजाइन संसोधन र्ने प्रर्ययामा रहेको कारण 
पलु तनमािण हनु सकेको छैन ।  

40.5 सोही कायािलयले कालीर्ण्डकी नदीमा पलु तनमािण र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.१५ करोड ६८ लाख 
१३ हजारको सम्झौता र्रेकोमा र्पयर र एधयटुमेन्टको उर्ाई बढेको उपलेख र्री संशोतधत तडजाइन तथा 
भेररएसन स्वीकृत र्री सम्झौता रकम रु.१६ करोड ३१ लाख ३७ हजार कायम र्रे पतन वेल तसर्ङ्कङ  
र्नि नसर्कएको कारण देखाई तनमािण कायि स्थतर्त रहेको छ ।  

40.6 सडक तडतभजन, दाङले वातलम खोला, करुङ खोला र परेखोला पलु तनमािण र्नि ३ तनमािण व्यवसायीसूँर् 
रु.१५ करोड ७८ लाख ४४ हजारमा सम्झौता र्रेकोमा पलुको एलाइन्मेण्ट, र्ाउण्डेसन र सपुरस्ट्रटर्रको 
तडजाइन पररवतिनको लातर् पेस र्रेकोमा तनणिय नभएकोले २ िेक्काको तनमािण कायि शरुु भएको छैन भने 
१ िेक्कामा रु.१ करोड ७५ लाख ४२ हजारको मार कायि सम्पन्न भई तनमािण कायि अधरुो रहेको छ ।   

40.7 जनकपरु पररयमा व्यापाररक मार्ि र्वस्तार योजनाले पथरे खोला पलु तनमािण कायि रु.५ करोड ६ लाख 
६० हजारमा सम्पन्न र्नि तनमािण व्यवसायीसूँर् सम्झौता भएको छ । संशोतधत तडजाइन स्वीकृत र्नि 
र्वभार्मा पेस र्रेकोमा तनणिय नभएकोले तनमािण कायि स्थतर्त रहेको छ ।  

40.8 मोहना पलु-अत्तररया सडक योजना, धनर्ढीले दईु लेन सडकमा मोहना पलु रहेको र सो स्थानमा ६ 
लेनको व्यापाररक मार्ि तनमािण र्नेर्री तडजाइन पररवतिन र्रेको छ । उक्त सडकको कररब ४ र्क.तम. 
मा ढल तनकास तथा सतभिस ट्रयाकको व्यवस्था नर्री र्ार लेनको सडक तडजाइन भेररएसनबाट रु.१ 
करोड ७ लाख ८१ हजार थप र्रेको छ । त्यस्तै, अत्तररया खण्डमा ३७७ तमटर सडक तनमािण र्दाि 
तडजाइन संशोधन नर्री ८ लेनको सडक बनाउन भेररएसनबाट रु.७१ लाख ९३ हजार थप र्रेको छ । 
स्वीकृत तडजाइन र्रक पारी काम र्नुि मनातसब देजखएन । 

40.9 नारायणघाट मजुग्लन सडक आयोजना, जर्तवनले जलबीरेमा पलु तनमािण र्नि रु.३ करोड ८४ लाख १७ 
हजार भकु्तानी भएको छ ।तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.१३ करोड ९४ लाख ७ हजारमा सम्झौता र्रेकोमा 
पलुको बायाूँतर्ि को एबटुमेन्ट र २ थान र्पयरको कररब ८० प्रततशत काम र्रेपतछ दायाूँ तर्ि को 
एबटुमेन्टमा तडजाइन बमोजजम काम र्नि नसकेकोले पलु तनमािण कायि स्थतर्त भएको छ ।   

40.10 सडक तडतभजन, कािमाडौँले अनामनर्रजस्थतत धोवीखोलामा पलु तनमािणका लातर् रु.३ करोड २२ लाख 
८७ हजारमा एक तनमािण व्यवसायीसूँर् सम्झौता र्रेकोमा रु १ करोड ९१ लाख ४८ हजार भकु्तानी भई 
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एबटुमेन्ट टयापसम्मको तनमािण कायि सम्पन्न भएको छ । उक्त पलु र्वद्यमान सडक सतहभन्दा २.५ 
तमटर अग्लो हनेुहुूँदा एबटुमेन्टको उर्ाई घटाउन र सपुरस्ट्रटर्रको टाइप पररवतिन र्नि संशोतधत  
तडजाइन स्वीकृततको लातर् र्वभार्मा पेस भएकोमा सपुरस्ट्रटर्रको उर्ाई २०० देजख ३०० एम एम मार 
घटाउन तमपने र एप्रोर् रोडको ग्रडे तमलाउन ररटेतनङ्ग पखािल र र्वङ्ग पखािललाई पररमाजिन र्री परुानो 
तडजाइन अनसुार कायि सरु्ारु र्नि तनदेशन भए पतन काम सरु्ारु र्रेको छैन । 

पयािप्त अध्ययन र्वश्लषेण नर्री ररु्टपूणि तडजाइन पेस र्ने परामशिदाता र जाूँर् तथा स्वीकृत र्ने 
पदातधकारीलाई ऐन बमोजजम कारबाही र्री तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ । 

41. प्रततर्लर्वहीन लर्ानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २२ मा प्रततर्ल समेत र्वर्ार 
र्री आयोजना स्वीकृत र्नुिपने व्यवस्था छ । पलु तनमािण कायि भइसके तापतन पहुूँर् सडक तनमािण 
नभएका कारण यातायात सञ्चालन हनु नसकी लर्ानी प्रततर्लर्वहीन भएका व्यहोरा तनम्न छन:्  

41.1 हलुाकी सडक आयोजना, बाूँकेले बर्ौडा खोला पलु तनमािण र्नि तनमािण व्यावसायीसूँर् रु.४ करोड १२ 
लाख ९० हजारमा सम्झौता भएकोमा २०७६।२।३० सम्म रु.३ करोड २ लाख ९८ हजार भकु्तानी 
भएको छ । खोलाको र्ौडाइ एक र्कलोतमटर भन्दा बढी रहेकोमा पलुको लम्बाई  ५० तमटर रहेको छ । 
उक्त पलुको सपुरस्ट्रटर्रसम्म तनमािण भएपतन पलुको दाूँयाबायाूँको सडक र पलु तबर् लामो दूरी रहेको 
कारण पलुबाट सवारीसाधन आवार्मन र्ने अवस्था छैन ।    

41.2 हलुाकी सडक आयोजना, सनुसरीबाट रु.१ करोड ५५ लाख ९८ हजारको लार्तमा महलुी पलु सम्पन्न 
र्री यातायात सञ्चालन भईसकेको अवस्थामा खोलामा बाढी आई पहुूँर् सडक बर्ाएको र तनमािण 
व्यवसायीले थप काम र्री पलु संर्ालनमा पयाएको छैन । 

41.3 सडक तडतभजन कायािलय, कािमाडौँले स्रोतको सतुनजितता नर्री २०६६।६७ देजख २०७३।७४ सम्म 
वहवुषीय िेक्का सम्झौता भएका १८३ िेक्का र्वभार्ीय तनणियबाट सरु्वस्ताको आधारमा अन्त्य र्रेको छ । ती 
िेक्काको सम्झौता रकम रु.८२ करोड ८० लाख मध्ये २०७५ आषाढसम्म रु ३५ करोड ३ लाख 
भकु्तानी भएको अवस्थामा िेक्का अन्त्य र्रेको कारण सडकमा भएको लर्ानी प्रततर्लर्वहीन हनु र्एको छ । 
उक्त िेक्कामध्ये ४ तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.१ करोड ५२ लाख ४२ हजार पेस्की बाूँकी रहेको छ । 
बाूँकी काम सम्पन्न र्ने आधार सतुनजित नर्री लर्ानी प्रततर्लर्वहीन हनेुर्री िेक्का अन्त र्ने 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाइनपुदिछ । 

42. तनमािण कायिको र्णुस्तर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११(१)(ङ) मा र्णुस्तर 
परीक्षण र्ने व्यवस्था रहेको छ भने सडक तथा पलुको स्याण्डडि स्पेशीर्र्केशन अनसुार तनमािण कायिको 
र्णुस्तर आश्वस्तता योजना तयार र्री कायािन्वयन र्नुिपने व्यवस्था छ ।   

42.1 महाकाली पलु आयोजना, महेन्रनर्रले तनमािणाधीन पलुको र्प्रस्टे्रतसङ मजपटस्टे्रन्थ केबलुको  परीक्षण र्ने 
प्रर्वतध नेपालमा नरहेको कारण र्णुस्तर परीक्षण भएको छैन । र्प्रस्टे्रस बटस तग्रडर प्रर्वतधमा तनमािण हनेु 
उक्त पलुको क्षमता केबलुको र्णुस्तरमा भरपने हुूँदा केबलुको र्णुस्तर परीक्षण र्राउनेतर्ि  ध्यान 
ठदनपुदिछ । 

42.2 नारायणघाट मजुग्लन सडक आयोजना, जर्तवनले तनमािण र्रेको नारायणघाट मजुग्लन सडक एलाइनमेन्टको 
केन्रीय रेखा तमलान नभएको, ट्राजन्जसन कभि र्वना सडकको होररजेन्टल एलाइनमेन्ट तडजाइन र्रेको, 
छोटो घमु्तीमा सेट धयाक दूरी मापदण्डअनसुार नभएका जस्ता कारण उक्त सडक अन्तरािर्िय 
मापदण्डअनसुार रहेको आश्वस्त हनेु जस्थतत छैन ।  
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42.3 सडक तडतभजन, मकवानपरुले २ नम्बर पलुमा पानीको बहाव तनयन्रण र्नि प्लम कंर्यट संरर्ना तथा 
लामो ग्यातबयन पखािल तनमािण र्री नदी तनयन्रणको रु.९३ लाख ६३ हजार भकु्तानी ठदएको छ । 
नदीको बहावले रु.२१ लाख ६१ हजारको प्लम कंर्यट संरर्ना क्षततग्रस्त बनाएको देजखूँदा र्णुस्तर 
कायम भएको देजखएन । तनमािण व्यवसायीबाट पनु:तनमािण र्राउनपुदिछ ।    

42.4 कािमाडौँ ठदर्ो शहरी यातायात आयोजनाबाट सडक तडतभजन, कािमाडौँमा हस्तान्तरण भएका टेकु र 
डपलमुा २ पलु तनमािण कायि रु.२२ करोड ६१ लाख ७५ हजारमा सम्पन्न र्नि सम्झौता भएकोमा रु.१३ 
करोड ९२ लाख ४० हजार (६१.५७ प्रततशत)  भकु्तानी भएको छ । टेकुपलुको तीन स्पानको बीर्को 
३० तमटर र्प्रस्टे्रस र्डिर तबम तनमािण र्दाि तडजाइन अनसुरण नर्री र्डिर तबम ढलान र्रेको, तबममा 
प्रयोर् भएको केबल वायर तडजाइन अनसुारको साइजभन्दा कम साइजको प्रयोर् भएको, वायर परीक्षण नै 
नर्री तन्काएकोले ररु्ट सच्याउन तनमािण व्यवसायीलाई जानकारी र्राएकोमा सच्याउनेतर्ि  ध्यान 
नठदएकोले कायािलयले खररद सम्झौता अन्त्य र्रेको छ । सम्झौता अन्त्य र्दाि कायि सम्पादन जमानत 
जर्त  र्रे तापतन सम्झौताबमोजजम बाूँकी रहेको कायि पूरा र्नि लाग्ने रकम यर्कन र्री तनमािण 
व्यवसायीबाट सरकारी बाूँकी सरह असलु र्रेको छैन ।  

र्णुस्तरयकु्त कायि भएको सतुनजित हनेु व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

43. सडकको रेखाङ्कन - कालीर्ण्डकी कररडोरअन्तर्ित राम्दीदेजख दारेपोकसम्म सडक स्तरोन्नतत कायि रु.१ 
करोड ५० लाख ७५ हजारमा सम्पन्न र्नि तनमािण व्यवसायीसूँर् सम्झौता भएकोमा रु.९३ लाख २८ 
हजार भकु्तानी भएको छ । सडकको रेखाङ्कन कालीर्ण्डकी नदीको बहाव क्षेरतभर पनि र्एकोले सो 
स्थानको रेखाङ्कन तसद्धर्रु्ा हुूँदै लानपुनेमा र्रु्ा तथा मजन्दर र्वस्थार्पत र्नि नसकेका कारण तनमािण कायि 
सम्पन्न भएको छैन । सडक रेखाङ्कन समस्या समायोजन र्री तनमािण कायि सम्पन्न र्नुि पदिछ । 

44. तडजाइन स्वीकृततमा र्ढलाइ - पलु योजना पूवी क्षेर सेटटर नं. १, सनुसरीले सनुकोशी नदीमा पलु तनमािण 
र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् र्रेको रु.१९ करोड ६० लाखको सम्झौतामा तनमािण व्यवसायीले ६ 
मर्हनातभर पलुको ड्रइङ्ग, तडजाइन तथा वातावरणीय परीक्षणको प्रततवेदन पेस र्ने र र्वभार्ले ३ 
मर्हनातभर स्वीकृत र्नुिपने उपलेख छ । तनमािण व्यवसायीले २०७१।२।२१ मा प्रततवेदन पेस र्रेकोमा 
र्वभार्ले ३ वषि ३ मर्हनापतछ स्वीकृत र्रेको छ ।  

सम्झौताको म्याद सर्कएको र तडजाइन स्वीकृत भएको ३ वषि व्यततत भएपतन रु.७ करोड ५७ 
लाख १२ हजारको काम र्रेको छ ।  र्ाईघाट-ठदके्तल सडक योजना, उदयपरुले सोही स्थानमा बेली 
तिज जडान र्नि र हटाउन २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्म रु.३ करोड ३ लाख ४४ हजार खर्ि 
र्रेको छ । पलु तनमािण कायिमा भएको र्ढलाइका कारण थप व्ययभार पनि र्एकोले पलु तनमािण कायि 
यथाशटय तछटो सम्पन्न र्नुिपदिछ । 

45. नम्सिमा एकरुपता -  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(२) मा तनमािण कायिको लार्त 
अनमुान तयार र्दाि स्वीकृत नम्सिबमोजजम र्नुिपने व्यवस्था रहेको र सडक र्वभार्ले प्रयोर् र्रेको नम्सिमा 
तसमेन्ट बालवुाको जोडाईमा ढुङ्गाको र्ाह्रो लर्ाउूँदा १५ प्रततशत जती जाने उपलेख छ । तसूँर्ाइ र्वभार् 
र भवन र्वभार्ले प्रयोर्मा रहेको नम्सिमा ती कायिहरुमा १० प्रततशतमार जती जाने उपलेख छ । यो 
वषि सडक सधुार तथा र्वकास आयोजना कािमाडौँ, मध्यपहाडी लोकमार्ि आयोजनालर्ायत ८ कायािलयका 
१० िेक्कामा नम्सि र्रक पारी रु.६ करोड ९० लाख  १२ हजार बढीको लार्त अनमुान स्वीकृत र्री 
िेक्का व्यवस्थापन र्रेको छ ।  

एकै प्रकारको काममा प्रयोर् हनेु सामानको नम्सि सरकारी तनकायबीर् र्रक हनु ु उपयकु्त 
देजखएन । अतः नम्सिमा एकरुपता पयाउनपुदिछ । 
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46. वातावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ४३ मा वातावरणीय 
प्रभाव मूपयाङ्कन र्नुिपने व्यवस्था छ ।  वातावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कन स्वीकृत नर्री जर्तवन-नवलपरासी 
खण्डमा पने नारायणी नदीको र्ोलाघाटमा रु.३६ करोड ४ लाख ५४ हजारमा पलु तनमािण र्नि सम्झौता 
र्री एक तनमािण व्यवसायीलाई रु.१ करोड ५९ लाख पेस्की ठदएको छ । यस्तै पलु सेटटर नं.१, 
सनुसरी र सेटटर नं. ३, बाूँकेका २३ पलुको वातावरणीय प्रभाव मूपयांकन प्रततवेदन स्वीकृत भएको छैन । 
प्रततवेदन स्वीकृत नर्री कमला, मररन, रात ुर जर्स्यान ४ पलुमा रु.१ अबि ७४ करोड ७३ लाख खर्ि 
र्रेको छ ।  

47. पेस्कीमा धयाज - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ तनयम ११३ मा तनमािण व्यवसायीले सम्झौतामा 
उजपलजखत अवतधतभर कायि सम्पादन नर्रेमा पेस्की र्र्ताि तलंदा १० प्रततशत धयाजसमेत असलु र्नुिपने 
व्यवस्था छ । यो वषि सडक तडतभजन सखेुत, बटुवल, धनषुा र उपत्यका सडक र्वस्तार आयोजनासमेत ७ 
कायािलयले १५ तनमािण व्यवसायीलाई र्एको पेस्की रु.१४ करोड २० लाख ७२ हजार बैङ्क जमानत 
जर्त र्री र्स्यौट र्रेकोमा रु.२ करोड ८३ लाख ३४ हजार धयाज असलु र्रेको छैन । उक्त रकम 
असलु र्नुिपदिछ ।   

48. प्रोतभजनल समबाट भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा रतनङ तबलको 
भकु्तानी र्दाि सम्झौताको शति पूरा र्रेर मार भकु्तानी र्नुिपने, सडक र्वभार्को २०७३।३।५ को 
पररपरमा प्रोतभजनल समबाट खर्ि र्नुिअजघ अतनवायिरुपमा लार्त अनमुान स्वीकृत र्नुिपने, खर्िको तबल 
भरपाई पेस र्नुिपने उपलेख छ । र्वभार्ीय पररपर पालना नर्री र्पछी तरशूली मैलङु स्याफु्रवेसी 
रसवुार्ढी सडक योजना र नारायणर्ढ मजुग्लन सडक आयोजनाले प्रोतभजनल समबाट रु.१ करोड २४ 
लाख भकु्तानी र्रेका छन ्। पररपरको पालना नर्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

49. क्षततपूतति रकम धरौटीमा राखेको - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण 
व्यवसायीको र्ढलाइको कारण समयमा काम सम्पन्न हनु नसकेमा पूवि तनधािररत क्षततपूतति तलनपुने व्यवस्था 
छ।क्षततपूतति कट्टा र्रेको रकम राजस्व खातामा दाजखला र्नुिपनेमा सडक तडतभजन दाङ, र्ौरजहारी र 
कास्कीले पूवितनधािररत क्षततपूतति कट्टा र्रेको रु.२ करोड 53 लाख 48 हजार धरौटी खातामा राखेका 
छन ्। उक्त रकम सजञ्चतकोष दाजखला र्नुिपदिछ । 

50. तनमािणस्थल पररवतिन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ तथा साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा 
तनमािणस्थलको सतुनजित र्री खररद प्रर्यया शरुु र्नुिपने व्यवस्था छ । सडक तडतभजन, लतलतपरुले ३ 
तनमािण व्यवसायीसूँर् भएको सम्झौताअनसुार सानेपा, च्यासल र सनुाकोिीमा र्नुिपने रु.३ करोड ४६ 
लाखको सडक तनमािण कायि स्थानीय अवरोधको कारण देखाई यमश: खमुलटार, कुसनु्ती र कृष्णनर्र 
रे्टमा र्राएको छ । तनमािणस्थलको सतुनस्र्तता नर्री िेक्का लर्ाएको देजखूँदा यस्तो कायिमा तनयन्रण 
र्नुिपदिछ । 

51. काम नर्री सम्पन्न - कािमाडौँ र्यपथ सधुार आयोजनाअन्तर्ित कोटेश्वर-कलंकी सडक खण्डको १.४४ 
र्क.तम सडकको दवैुपर्ट्टको सर्विस लेनलर्ायतका कायि र्नि एक तनमािण व्यवसायीसूँर् रु.२९ करोड ७७ 
लाख ८६ हजारको सम्झौता भएकोमा भेररएसनबाट सम्झौता रकम रु.३४ करोड १७ लाख ७० हजार 
कायम र्रेको छ । तनमािण व्यवसायीले सम्झौताअनसुार सीता पेट्रोल पम्प नजजक सडकमा टयार्पङ्ग 
लेयरको सबग्रडे तयारी कायि र बस स्याण्डको कायि र्रेको छैन । तनमािण व्यवसायीलाई मूपय 
समायोजनसमेत रु.३७ करोड १७ लाख ७० हजार भकु्तानी र्री िेक्का अन्त्य र्रेको छ । तनमािण कायि 
सम्पन्न नहुूँदै िेक्का अन्त्य र्राउनेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  
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पषु्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ि आयोजना 
मध्यपहाडी भभूार्का जजपलालाई यातायात सञ्जालमा जोडी सन्ततुलत र्वकास र्नि पाूँर्थरको जर्योभञ्याङ्ग 

देजख बैतडीको झलुाघाटसम्म १ हजार ८७९ र्क.तम. सडक र १२९ पलु तनमािण र्नि यो आयोजना २०६४।६५ 
मा सरुु भएकोमा २०७९।८० सम्म सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको लार्त अनमुानमा संशोधन र्री 
रु. ८४ अबि ३३ करोड कायम र्रेको छ ।  

52. लक्ष्य प्रर्तत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २५ मा र्ौमातसक प्रर्तत र्ववरण तयार 
र्ने र २६ मा तालकु कायािलयले मूपयाङ्कन र्ने व्यवस्था रहेको छ । २०७५।७६ सम्म रु.३९ अबि 
९० करोड ६४ लाख (४७.३२ प्रततशत) खर्ि र्री ३४४ र्क.तम. (१८.३० प्रततशत) कालोपरे र ६८ 
(५२.७१ प्रततशत) वटा पलु तनमािण सम्पन्न र्रेको छ । बाूँकी ५८१ र्क.तम. सडक र २४ वटा पलु 
तनमािणाधीन अवस्थामा रहेको छ । लक्ष्य बमोजजम प्रर्तत न्यून देजखंदा कायिसम्पन्न र्नि तालकु तनकायले 
र्वशेष ध्यान ठदनपुदिछ ।  

53. सडकको मापदण्ड - सडक मापदण्डअनसुार सडकको केन्रर्वन्दबुाट दायाूँबायाूँ २५/२५ र्री  ५० तमटर 
सीमा कायम र्नुिपनेमा आयोजनाले सडकको सीमा तोकेको छैन । आयोजनाले  स्थानीय जग्र्ाधनीको 
सहमततमा सडकको र्ौडाइ दईु लेन (कररब १० तमटर) कायम र्री तनमािण र्दै आएको छ ।  

कालोपरे सडकको र्ौडाइ ८ तमटर रहेकोमा आयोजना कायािलय, पवितले आयोजनाअन्तर्ित 
बाग्लङु्ग उपपलो र्ौर, बोटसे, खहरे भीर र तबउूँमा औसत ५ तमटरभन्दा कम रहेको देजखयो । आयोजनाले 
सडक सीमा कायम र्नि तालकु तनकायमा अनरुोध र्रेकोमा तनणिय नभएको जानकारी र्राएको छ । 

54. र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ६ मा पूवािधार तनमािण 
र्नुिपूवि वातावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कन, जग्र्ाको उपलधधता, यरु्टतलटी हटाउने, र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन 
तयारी आठद कायि नर्री िेक्का व्यवस्थापन र्नि नहनेु उपलेख छ । आयोजनाले एकीकृत प्रततवेदन तयार 
नर्री खण्ड/खण्डको आयोजना प्रततवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार र्री तनमािण कायि शरुु 
र्रेको छ ।  

कोशी कोररडोर (घमुी र्तरा, काबेली र्तरा र लेर्वुा र्तरा) सडक तनमािण र्नि रु.२४ अबि ३७ 
करोड ५२ लाख लार्त लाग्ने अनमुान र्री तनमािण कायि अर्ातड बढाए तापतन र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन 
एवं वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको कायि सम्पन्न र्रेको छैन । आयोजनाको डीपीआर तथा वातावरणीय 
प्रभाव मूपयाङ्कन भएपतछ मार िेक्का व्यवस्थापन र्नुिपदिछ । 

मदन भण्डारी राजमार्ि आयोजना  
झापा जजपलाको शाजन्तनर्रदेजख डडेलधरुा जजपलाको रुपालसम्म पूवि-पजिम राजमार्ि र मध्यपहाडी 

राजमार्ि बीर्मा समानान्तर सडक तनमािण र्ने उदे्दश्यले २०६४।६५ देजख सडक र्वभार्बाट आयोजना सञ्चालन 
हुूँदै आएकोमा मजन्रपररषद्को २०७५।२।६ को तनणियबाट मदन भण्डारी राजमार्ि योजना तनदेशनालय स्थापना 
र्री कायि र्दै आएको छ । 

55. आयोजनाको प्रर्तत - तनदेशनालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार मातहत ३ योजना कायािलयबाट सञ्चातलत पलु 
तनमािणको २०७५।७६ सम्मको प्रर्तत तनम्नानसुार रहेको छ:  
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योजना कायािलयको नाम 

२०७५।७६ सम्मको िेक्का अवस्था सम्पन्न अवस्था भौततक प्रर्तत (प्रततशतमा) 
पलु (वटा) सडक (र्क.तम) पलु (वटा) सडक (र्क.तम) पलु (प्रततशत) सडक (प्रततशत) 

योजना कायािलय, र्ाईघाट 46 134.850 36 35 84 50 
योजना कायािलय, हेटौडा 33 115.041 15 38 75 55 
योजना कायािलय, तमघास 0 30 0 26 0 95 

 79 279.891 51 99 63.75 38.22 

योजना कायािलय, तम्घासले कायािन्वयन र्ने र्री ४ बजेट उपशीषिकमा ४१ कायियम 
कायािन्वयन र्नि पूूँजीर्त  बजेट रु.६२ करोड २८ लाख र्वतनयोजन भएकोमा  रु.३४ करोड ७२ लाख 
(५५.७४ प्रततशत) खर्ि र्रेको छ । कुल ४१ कायियम मध्ये २६ कायियमको प्रर्तत शून्य रहेको, २ 
कायियमको २५ प्रततशतभन्दा कम र २ कायियमको ५० प्रततशतभन्दा कम प्रर्तत भएको देजखूँदा 
योजनाले लक्ष्यअनसुार प्रर्तत हातसल र्नि सकेको देजखएन ।  

56. एप्रोर् सडक - सडक पलुको तडजाइन स्वीकृत र्दाि पलुको दवैु तर्ि को सडकसम्म जोड्न सटनेर्री पहुूँर् 
सडकको लम्बाई तनधािरण र्नुिपदिछ । योजना कायािलय, उदयपरुका पलुको तडजाइन र्ने परामशिदाताले ४३ 
पलुको लातर् ५.५ र्क.तम. एप्रोर् सडक तनमािण र्नि रु.९ करोड ९० लाख लार्त लाग्ने उपलेख र्री 
प्रततवेदन पेस र्रे अनसुार तनमािण व्यवसायीसूँर् खररद सम्झौता र्रेकोमा एप्रोर् सडकको वास्तर्वक लम्बाई 
१२.५ र्क.तम. रहेको देजखन्छ । थप ७ र्क.तम. एप्रोर् सडक तनमािण र्नि रु.१२ करोड ६० लाख लाग्ने र 
सो कायि भेररएसनबाट र्राउन सर्कनेमा सडक र्वभार्ले नयाूँ िेक्काबाट र्राउन रु.१९ करोड ७७ लाख ५० 
हजारको लार्त अनमुान स्वीकृत  र्रेको छ । पलुको तडजाइन र्दाि पयािप्त अध्ययन र्वश्लषेण नर्रेको कारण 
र भेररएसनबाट तनमािण नर्राई नयाूँ िेक्काबाट र्राउूँदा रु.७ करोड १७ लाख थप लार्त पनि र्एको छ । 
ररु्टपूणि तडजाइन तथा लार्त अनमुान तयार र्नेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

57. क्षततग्रस्त टेवा पखािल - योजना कायािलय, उदयपरुका एक तनमािण व्यवसायीले तनमािण र्रेको रु.४ करोड 
५२ लाख ४३ हजार लार्तको करीब ६७० तमटर प्लम कंर्यटको टेवा पखािल ढलेको देजखयो । सो  
पखािलको तनमािण कायि सम्बजन्धत तनमािण व्यवसायीबाटै र्राउनपुदिछ । 

58. भोर्ातधकार - नेपाल सरकारको तनणियअनसुार ३० तमटर सडक सीमातभरको साविजतनक तथा वन क्षेरको 
जग्र्ाको भोर्ातधकार सडक र्वभार्लाई ठदनपुने उपलेख र्ररए पतन हालसम्म जग्र्ा प्राप्त भएको छैन । 

59. सडकको र्ौडाइ - योजना कायािलय, उदयपरुअन्तर्ित र्तरादेजख बसाहासम्म ४४ र्क.तम. सडकको ८ 
तमटर र टयाररज वे ६ तमटर, बसाहादेजख तसन्धलुीको तभमानसम्म १३४ र्क.तम. सडकको र्ौडाइ ११ 
तमटर र टयाररज वे ७ तमटर तथा तभमानदेजख तसन्धलुी सदरमकुामसम्म १८ र्क.तम. सडकको र्ौडाइ 
टयाररज वे ५.५ तमटर रहेको छ । सडकको र्ौडाइ ११ तमटर हनेु र्री तडजाइन स्वीकृत भएकोमा 
र्रक र्रक र्ौडाइको सडक तनमािण र्रेको उपयकु्त देजखएन । तडजाइनअनसुार र्ौडाइ कायम 
र्नुिपदिछ।  

60. ररु्ट सच्याउने अवतध - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५(२) अनसुार ररु्ट 
सच्याउने अवतधमा र्नुिपने काम तनमािण व्यवसायीले आफ्नै लार्तमा र्नुिपने व्यवस्था छ । योजना 
कायािलय उदयपरु र मकवानपरुले ररु्ट सच्याउनको लातर् तबल अर् टवाजन्टटीमा रु.२३ करोड ४९ 
लाख ९० हजार व्यवस्था र्रेको छ । ररु्ट सच्याउने अवतधको काम तनमािण व्यवसायीबाटै र्राउनपुने 
हुूँदा थप रकम व्यवस्था र्नि नतमपने व्यहोरा र्त वषि औपँयाएकोमा जस्थतत यथावत ्रहेको छ । 
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हलुाकी राजमार्ि आयोजना  
तराइका २० जजपला जोड्ने र्री पूवि-पजिम खण्डको ९७५ र्क.तम. र उत्तर-दजक्षण खण्डको कररब ८१७ 

र्क.तम.सर्हत १ हजार ७९२ र्क.तम. सडक र २१९ पलुको तनमािण र्नि र यो आयोजना २०६५।६६ मा शरुु 
र्री २०७४।७५ सम्म सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेकोमा शरुु लार्त अनमुान रु.४७ अबि २४ करोडबाट रु.६५ अबि 
२० करोड परु ्याई २०७९।८० सम्म सम्पन्न र्ने लक्ष्य रहेको छ । भारतीय सहायताबाट रु.४ अबि ३५ करोड 
३० लाख र नेपाल सरकारको तर्ि बाट रु.२७ अबि ५३ करोड ५८ लाख खर्ि र्री ३२५ र्क.तम.ग्राभेल, २७० 
र्क.तम. कालोपरे र ७५ पलु तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका छन ्।  

61. काममा समन्वय - भारतीय परामशिदाता कम्पनीबाटै कामको सपुररवेक्षण हनेुर्री १४ प्याकेज िेक्कामार्ि त 
३०५ र्कलोतमटर सडक तनमािण कायि भारतीय सहायताबाट भएपतन यी सडकमा पने पलु तनमािण कायि 
नेपाल सरकारबाट भएको छ । सडक र पलु तनमािण कायि तोर्कएको अवतधतभर एकैसाथ पूरा नभएमा 
आयोजनाको लक्ष्य पूरा नहनेु देजखएकोले तनमािण हनेु कामको समन्वयमा र्वशेष ध्यान ठदनपुदिछ ।  

61.1 हलुाकी राजमार्िमा तनमािण र्नुिपने पलुको प्रार्वतधक अध्ययन कायि परामशि सेवाबाट र्राई प्रततवेदन तयार 
र्री स्वीकृततका लातर् सडक र्वभार् पलु महाशाखामा पिाएकोमा र्वभार्बाट स्वीकृत भई नसकेकोले 
२०७६।३।३० सम्म अजन्तम म्याद रहेको पलु तनमािणको कायि अधरुो रहेको छ । 

पलु सेटटर आयोजना 
62. पलु तनमािणमा स्पिता - तडजाइन एण्ड तबपट प्रर्ययाबाट हनेु पलुहरुको तनमािण र्नि सडक र्वभार् र 

अन्तर्ित ४ आयोजना रहेकोमा ११७ पलु तनमािण भइरहेकोमा १८ पलुको तनमािण कायि सम्पन्न भई ९९ 
पलु तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका छन ्।  

तडजाइन एण्ड तबपड प्रर्ययाबाट तनमािण कायि र्राउने सम्बन्धमा साविजतनक खररद ऐन, 
तनयमावलीमा र्वस्ततृ उपलेख नभएको तथा साविजतनक खररद अनरु्मन कायािलयले बोलपर कार्जात 
तयार नर्रेकोले मूपय समायोजन, भेररएसन आदेशलर्ायतका पक्षमा र्वर्वधता देजखएको छ । यस 
र्वतधबाट र्ररने खररद कायिलाई व्यवजस्थत र्नुिपदिछ । 

63. नम्सिको स्वीकृतत - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(२) मा तनमािण कायिको नम्सि 
मजन्रपररषदबाट स्वीकृत र्नुिपने व्यबस्था छ । सडक र्वभार्ले तडजाइन एण्ड तबपट २०७१।७२ मा 
खररद सम्झौता भएका ६२ पलुको लार्तलाई आधार तलई प्रतत तमटर औसतमा रु.१० लाख २९ हजार, 
तनमािण खर्िको ०.३ प्रततशत र्णुस्तर तनयन्रण, ०.४ प्रततशत बीमा, एप्रोर् सडक कालोपरे प्रतत र्क.तम. 
रु.१ करोड १४ लाख पने र्री महातनदेशकबाट २०७२।१०।४ मा अन्तररम नम्सि स्वीकृत र्रेको 
पाइयो । उक्त नम्सिमा मरुा स्र्ीतत दर १.०४ ले र्णुा र्री २०७३।७४ का लातर् प्रतततमटर पलु 
तनमािण खर्ि रु १० लाख ७० हजार तथा प्रततर्कलोतमटर सडक कालोपरे र्नि रु. १ करोड १९ लाख 
लाग्नेर्री नम्सि कायम र्रेको र तत्पिात नेपाल राि बैङ्कद्वारा प्रकाजशत मूपय वरृ्द्ध सूर्कको आधारमा 
थप र्री नयाूँ दर कायम र्ने र्रेको छ । मजन्रपररषदबाट स्वीकृत र्नुिपने नम्सि महातनदेशकबाट स्वीकृत 
भएको छ । यो वषिसम्म ११७ पलुको लार्त अनमुान सोहीबमोजजम तयार र्री कायािन्वयनमा पयाएको 
छ । तनयमअनसुार नम्सि स्वीकृत र्री लार्त अनमुान तयार र्नुिपदिछ ।  

64. तडजाइन एण्ड तबपट पलु िेक्कामा मूपय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(२) मा 
एकमिु कायि सम्पादन (लम सम कन्ट्राटट) को आधारमा खररद सम्झौता भएकोमा मूपय समायोजन र्नि 
नसर्कने उपलेख छ । सडक र्वभार्ले लमसम प्रकृततको तडजाइन एण्ड तबपट सम्झौता र्दाि मूपय 
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समायोजन र्नि सर्कने प्रावधान राखेका कारण र्वतभन्न ८ कायािलयले ७५ िेक्कामा मूपय समायोजन बापत 
यो वषि रु.८८ करोड २६ लाख ६१ हजार भकु्तानी ठदएको छ । 

साविजतनक लेखासतमततले महालेखापरीक्षकको ५५ औ ँवार्षिक प्रततवेदन उपर छलर्ल र्री ऐन 
तनयममा नै व्यवस्था र्री तडजाइन एण्ड तबपड प्रर्ययाबाट हनेु तनमािण कायिको भेररएसन र मूपय 
समायोजनलाई व्यवजस्थत र्नि २०७६।११।८ मा सझुाउ ठदएकोमा प्रततवेदन अवतधसम्म थप काननुी 
व्यवस्था र्रेको छैन । 

कािमाडौँ उपत्यका सडक र्वस्तार आयोजना 
कािमाडौँ उपत्यकातभर यातायात सञ्चालनमा देजखएको समस्या समाधान र्ने उदे्दश्यले २०६३।६४ मा 

आयोजना स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा सोपटीमोड-कलंकी-नार्ढुङ्गा सडक खण्ड र्वस्तार तथा स्तरोन्नततको 
काम र्दै आएकोमा २०६८।६९ देजख उपत्यकातभरको १४ तमटरभन्दा बढी र्ौडाइका सडक र्वस्तार एवं सधुार 
र्दै आएको छ । आयोजनाले २०७५।७६ सम्म रु.८ अबि २९ करोड ९१ लाख खर्ि र्रेको छ । 

65. लार्त अनमुानमा ररु्ट - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५ मा साविजतनक तनकायले खररद कायि 
र्दाि लार्त अनमुान तयार र्नुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाले र्ाबर्हल जोरपाटी साूँख ु सडकअन्तर्ित 
रे्नेज ६ देजख ९ र्क.तम.सम्म सडक सधुारको लार्त अनमुान तयार र्दाि माटो खन्न ेकामको पररमाण 
१५ हजार ९६० घनतमटर हनेुमा जोडजम्मा र्रक पारी ८ लाख ५६ हजार ८५४ घनतमटर कायम र्री 
रु.६ करोड ८१ लाख १२ हजारले बढी हनेुर्री रु.६२ करोड ९६ लाख ४० हजारको लार्त अनमुान 
स्वीकृत र्रेको छ । उक्त िेक्का रु.४५ करोड ६९ लाख २ हजार (२८ प्रततशत घटी) मा स्वीकृत  
भएको देजखन्छ । ररु्टपूणि लार्त अनमुान तयार र्ने परामशिदाता र स्वीकृत र्ने पदातधकारीलाई 
जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

66. मूपय समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५(१) मा १२ मर्हनाभन्दा बढी अवतधको 
खररद सम्झौता कायािन्वयन र्दाि मूपय समायोजन र्नि सर्कने र तनयमावली, २०६४ को तनयम ११९मा 
मूपय समायोजन पाउने आधार उपलेख छ । आयोजनाले ५ िेक्कामा भेररएसन जारी र्दाि भेररएसन भएको 
आइटममा बढेको रकम कुल सम्झौता रकमको २ प्रततशत र सो आइटमको २५ प्रततशतभन्दा बढी 
भएमा नयाूँ दररेट कायम र्री भकु्तानी ठदएको छ । तनमािण व्यवसायीसूँर् भएको वातािमा थप कामको 
भकु्तानीमा मूपय समायोजन पाउने उपलेख नभएको र आयोजनाले यस्तै प्रकारका अन्य िेक्कामा भेररएसन 
र्दाि थप भएको कायिमा मूपय समायोजन नठदएकोले आयोजनाले ५ िेक्काका तनमािण व्यवसायीलाई नयाूँ 
दररेटको आधारमा ठदएको भकु्तानीमा मूपय समायोजन रु.१ करोड ९२ लाख ३५ हजार असलु हनुपुदिछ । 

67. बढी भकु्तानी - सडक र्वभार्को स्वीकृत नम्सिमा सब बेस १ घनतमटरको लातर् १.२८ घनतमटर लजु 
ग्राभेल लाग्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले सार्वकको सडकमा परेको खापडा, खपुडी पनुि बालवुा तमतसएको 
ग्राभेल प्रयोर् र्री भकु्तानी ठदएको पाइयो । यसरी भकु्तानी ठदूँदा तरपरेुश्वर-कलंकी-नार्ढुङ्गा सडकका 
िेक्कामा लजु ग्राभेल प्रयोर् र्री कम्प्याटसन नर्रेको अवस्थामा समेत कम्प्याटसन सर्हतको दररेटले 
भकु्तानी र्रेको छ । लजु ग्राभेल प्रयोर् र्री खापडा खपुडी परेुको ग्राभेल सम्याउन मेतसन र 
कामदारसमेतको रकम डे वटसिबाट भकु्तानी भएको अवस्थामा ग्राभेल कम्प्याटसन बापतको २८ प्रततशतले 
तनमािण व्यवसायीलाई भकु्तानी र्रेको रु ४८ लाख ९९ हजार सम्बन्धमा छानर्वन र्री असलु र्नुिपदिछ । 

68. सम्झौताको अन्त्य - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ मा सम्झौताबमोजजम काम नर्रेमा 
साविजतनक तनकायले जनुसकैु बखत सम्झौता अन्त्य र्निसटने र सम्झौता अन्त्य भएमा सम्झौताबमोजजम 
बाूँकी रहेको कायि पूरा र्नि लाग्ने रकम बोलपरदाताबाट सरकारी बाूँकी सरह असलु र्ने व्यवस्था छ । 



भौततक पूवािधार तथा यातायात मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 279 

आयोजनाले वाग्मती पलु तनमािण कायिका तनमािण व्यवसायीसूँर् भएको सम्झौतामा िेक्का अन्त्य भएमा थप 
काम सम्पन्न र्नि लाग्ने रकमको २५ प्रततशत असलु र्ररने उपलेख छ ।आयोजनाले रु.२१ करोड ३३ 
हजारको पलु तनमािण कायि रु.३ करोड ४६ लाख ७० हजार भकु्तानी भएको अवस्थामा सम्झौता अन्त्य 
र्रेकोले उक्त काम सम्पन्न र्नि लाग्ने थप खर्िको २५ प्रततशत रकम असलु र्रेको छैन । प्रर्तलत 
काननु तथा सम्झौताबमोजजम लाग्ने रकम यर्कन र्री असलु र्नुिपदिछ । 

आयोजना तनदेशनालय ए.डी.बी 
एतसयाली तबकास बैङ्कको ऋण सहयोर्अन्तर्ित भकूम्पीय आपतकालीन सहयोर् आयोजनातर्ि  ९९.६५ 

र्क.तम., सासेक रोड कनेजटटतभटी आयोजनातर्ि  १९९.६३ र्क.मी र सासेक सडक सधुार आयोजनातर्ि  १५४.०९ 
र्क.तम. समेत ४५३.३७ र्क.तम. सडकमध्ये सासेक सडक सधुार आयोजनाअन्तर्ितको नारायणघाट बटुवल 
११२.९६ र्क.तम. सम्झौता यो वषि भई सो समेत तनमािण र्रणमा रहेको छ । आयोजनाको लातर् रु.११ अबि 
३७ करोड २० लाख  र्वतनयोजन भएकोमा रु.४ अबि ३७ करोड ७८ लाख ४७ हजार (३८.५० प्रततशत) खर्ि 
भएको छ ।  

69. वैदेजशक सहायताको उपयोर् - एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोर्मा आयोजना कायािन्वयनको लातर् 
तनम्नानसुार अमेररकी डलर २७ करोड ३१ हजार प्राप्त हनेु र्री सम्झौता भएकोमा यो वषिसम्म अमेररकी 
डलर ७ करोड ४१ लाख ४७ हजार (२७.४५ प्रततशत) उपयोर् भएको छः 

(अमेररकी डलर हजारमा) 

आयोजना शरुु तमतत सम्पन्न हनुपुने 
तमतत कुल लार्त                        यो वषि 

सम्मको खर्ि 
उपयोर् 
प्रततशत सहायता 

भकूम्पीय आपतकालीन सहयोर् आयोजना 2075/5/5 2076/9/15 2,33,30 1,49,82 64.22 ऋण 

सासेक सडक सधुार आयोजना 2074/1/16 2079/4/15 18,56,24 1,51,68 8.17 ऋण 

सासेक रोड कनेजटटतभटी आयोजना 2071/2/16 2077/3/16 5,44,87 3,90,71 71.71 ऋण 

यातायात आयोजना तयारी सहयोर् 2071/2/16 2075/9/16 65,90 49,26 74.75 अनदुान 

जम्मा 27,00,31 7,41,47 27.45  

तनमािण व्यवसायीले कायितातलकाबमोजजम कायि र्नि नसकेका कारण समग्र आयोजनाको भौततक र 
र्वत्तीय प्रर्तत न्यून रहेको देजखन्छ । आयोजनार्त रुपमा हेदाि सासेक सडक सधुार आयोजनाको भौततक 
प्रर्तत ५३ प्रततशत देजखएकोले कायािन्वयनमा थप प्रभावकाररता पयाउनपुदिछ ।  

नार्ढुङ्गा सरुुङ मार्ि तनमािण आयोजना 
कािमाडौँ उपत्यका प्रवेश र्ने नौतबसे-कािमाडौँ खण्डमा पने तसस्नेखोला देजख कािमाडौँको र्न्रातर्री 

नर्रपातलका वडा नं ३ जोड्ने २.६८ र्कलोतमटर सरुुङ मार्ि, पजिम तर्ि  ५६५ तमटर र पूवि तर्ि  २.३०७ 
र्कलोतमटर पहुूँर् सडक तनमािण र्ने उदे्दश्यले तमरराि जापान सरकारको ऋण सहयोर्मा योजना सञ्चालन भएको 
छ । सरुुङ मार्ि र पहुूँर् मार्ि तनमािण कायि ४२ मर्हनामा सम्पन्न र्नेर्री जापानी येन १३ अबि २९ करोड ८० 
लाखमा २०७६।६।६ मा सम्झौता भई तनमािण कायि शरुु भएको छ । 

70. नम्सिको तजुिमा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(२) मा सरुुङ खन्नलेर्ायत 
जतमनमतुन र्ररने कायिको नम्सि भए त्यस्तो नम्सि र त्यस्तो नम्सि नभएको अवस्थामा आवश्यक नम्सि तयार 
र्री नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट स्वीकृतत र्राई लार्त अनमुान तयार र्नुिपने व्यवस्था छ । सरुुङ 
मार्िसम्बन्धी नम्सि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएको अवस्थामा परामशिदाताले पेस र्रेअनसुारको नम्सि 
कायािन्वयनमा पयाएको छ । आवश्यक नम्सि स्वीकृत र्राई कायािन्वयनमा पयाउनपुदिछ । 
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71. प्रततस्पधाि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ तथा तनयमावली, २०६४ अनसुार खररद कायि प्रततस्पधी तथा 
तमतव्ययी हनुपुदिछ । सरुुङ र एप्रोर् सडक तनमािणको लातर् बोलपर आव्हान र्दाि ४३ र्मिले बोलपर 
खररद र्रेकोमा ६ र्मिले दाजखला र्रेको देजखन्छ । बोलपर मूपयाङ्कन सतमततले मूपयाङ्कन र्दाि ५ 
र्मिको प्रार्वतधक प्रस्ताव असर्ल भई एक मार प्रस्ताव स्वीकृत र्रेको छ । सो कायिको लार्त अनमुान 
जापानी येन १३ अबि ३१ करोड ३५ लाख रहेकोमा बोलपरदाताको कबोल अङ्क जापानी येन १३ अबि 
९६ करोड ४९ लाख रहेकोमा वातािद्धारा घटाई जापानी येन १३ अबि २९ करोड ८० लाखमा खररद 
सम्झौता र्रेको छ । एकमार बोलपरदाता योग्य रहेको र लार्त अनमुानको तलुनामा ०.११६ प्रततशत 
घटीको बोलपर स्वीकृत भएकोले पयािप्त मारामा प्रततस्पधाि भएको देजखएन । 

72. अतग्रम कर - आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ९५क(३) मा कुनै व्यजक्तको स्वातमत्वको जग्र्ा वा भवन 
तनसिर् बापत भएको लाभमा रजजिेसनका बखत अतग्रम कर असलु र्नुिपने व्यवस्था छ । यसैर्री 
आन्तररक राजस्व र्वभार्को २०७३।४।९ को पररपरमा एकलौटी र्मि, साझेदारी र्मि, कम्पनी, 
रै्रसरकारी संस्था, ट्रि, तनजी र्वद्यालय र र्वश्वर्वद्यालयलर्ायतका तनकायले जग्र्ा वा भवन तनसर्ि र्दाि 
१० प्रततशत अतग्रम कर असलु र्नुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाले २ संस्थालाई मआुवजा र्वतरण र्दाि 
१० प्रततशतले हनेु रु.५६ लाख ६ हजार करकट्टी र्नुिपनेमा रु.१५ लाख २७ हजारमार कट्टी र्रेकोले 
नपरु् रु.४० लाख ७९ हजार असलु र्री संघीय सजञ्चतकोष दाजखला र्नुिपदिछ । 

सडक सधुार तथा र्वकास आयोजना 
73. ऋण उपयोर् क्षरे - एजटजम बैङ्क भारतसूँर् सन ्२०११ मा भएको सम्झौताअनसुार प्राप्त सहायता पूवािधार 

तर्ि का राजमार्ि, एयरपोटि, पूल, तसूँर्ाइ, सडक, रेल तथा जलर्वधतु योजनामा खर्ि र्ने उपलेख छ । बैङ्कसूँर् 
सन ्२०१४ मा भएको अको सम्झौताअनसुार प्राप्त रकम जलर्वद्यतु, तसूँर्ाइ र पूवािधार र्वकासमा लर्ानी 
र्ने उपलेख छ । सडक र्वभार्अन्तर्ितका योजनाहरुमा २०७६ असार मसान्तसम्म लाइन अर् येतडट 
दोस्रोअन्तर्ित अमेररकी डलर ४८.५०८ तमतलयन र लाइन अर् येतडट, तेस्रो अन्तर्ित अमेररकी डलर 
२८.३७ डलर खर्ि भएको छ । 

74. परुानो ढुङ्गाको प्रयोर् - सार्वकमा परुानो ढुङ्गाको पखािल एवं ग्यातबयन पखािल रहेको स्थानमा सो पखािल 
भत्काई पनु: पखािल  तनमािण र्रेकोमा परुानो पखािल भत्काउूँदा तनस्केको ढुङ्गा प्रयोर् हनेुर्री लार्त 
अनमुान तयार र्नुिपदिछ । लार्त अनमुान तथा सम्झौतामा प्रयोर् योग्य ढुङ्गाहरुलाई छुयाई राख्न ेर्री 
सम्झौता भए पतन उक्त ढुङ्गा पनु: प्रयोर् र्ने व्यवस्था र्रेको छैन । यो वषि िेक्का व्यवस्थापन भएका ७ 
योजनाको लार्त अनमुान परीक्षण र्दाि परुानो ढुङ्गाको पखािल भत्काउूँदा तनस्कने १७ हजार ५८४ 
घनतमटर ढुङ्गाको मूपय लार्त अनमुान दर अनसुार रु.२ करोड १४ लाख ८० हजार हनेु देजखन्छ । 
उक्त पररमाण पनुः प्रयोर् नर्री नयाूँ ढुङ्गा प्रयोर् र्ने र्री लार्त अनमुान तयार र्री िेक्का सम्झौता 
र्रेकोले तनमािण कायिको लार्त बढ्न र्एको छ । तमतव्ययी हनेुर्री तनमािण कायि र्नुिपदिछ। 

75. लार्त अनमुान - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९ र १० मा लार्त अनमुानसम्बन्धी 
व्यवस्था रहेको छ । आयोजनाले यो वषि खररद सम्झौता र्रेका ११ तनमािण कायिको लार्त अनमुानमा 
ररु्ट सच्याउने अवतधमा हनेु ममित कायि समेत समावेश र्रेको छ । ररु्ट सच्याउने अवतधसम्म ममित 
सम्भार र्ने दार्यत्व तनमािण व्यवसायीकै हनेु अवस्थामा ममित कायिको लार्तसमेत समावेश र्री सम्झौता 
र्रेको मनातसब देजखएन । यस प्रकार खररद सम्झौता र्रेकोले ११ योजनाको तनमािण कायिमा अमेररकी 
डलर ३ लाख ७५ हजारले लार्त बढेको छ । 
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यातायात व्यवस्था र्वभार् 

र्वतभन्न प्रकारका सवारी साधनको दताि, नवीकरण, खारेजी, सडक इजाजत, सवारीर्ालक अनमुततपरको 
व्यवस्थापन र्री यातायात सेवा व्यवजस्थत र्नि सविसाधारणलाई आवार्मन सेवा २०४१ सालमा र्वभार्को स्थापना 
भएको हो । सार्वकमा र्वभार् मातहत संर्ालनमा रहेका यातायात व्यवस्था कायािलयहरु प्रदेश सरकारलाई 
हस्तान्तरण भई र्वभार् मातहत तनकाय १ मार सवारी परीक्षण केन्र रहेको छ । 

76. सेवाप्रवाह - र्वभार्ले सवारी र्ालक अनमुततपरको रुपमा स्माटि काडि छपाइ र्री र्वतरण र्दै आएको छ । 
र्वभार्ले २०७१ र २०७४ मा रु.४ करोड ७२ लाख ७८ हजारमा पाूँर् थान स्माटि काडि र्प्रन्टर मेतसन 
खररद र्रेकोमा मेतसनको पाटिस उपलधध हनु नसकेको कारणले ममित हनु नसकी प्रयोर्मा पयाएको छैन । 
र्वभार्ले यो वषि रु.३६ करोड ३२ लाखको मास र्प्रन्टर मेतसन खररद र्ने सम्झौताअनसुार प्राप्त मेतसन 
प्रार्वतधक जाूँर्पास र्री स्वीकार र्रेको छैन । र्वभार्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार सवारी र्ालक परीक्षा 
उत्तीणि र्रेका २०७५ पसुदेजख २०७६ माघसम्मका ६ लाख ९९ हजार जनाले स्माटिकाडि नपाएकोले 
सवारी र्ालक अनमुततपरको सट्टा राजस्व ततरेको रतसदबाट सवारी सञ्चालन र्नुि परेको अवस्था छ । 
स्रोत साधनको व्यवस्था र्री समयमै सेवा प्रवाह र्नुिपदिछ । 

77. सवारी र्ाप - र्वभार्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार दईु पांग्र ेर र्ार पाूँग्र ेसवारीसाधन संतया यो वषि थप भएको 
३ लाख ४४ हजार २९६ समेत ३५ लाख ६५ हजार ३३८ परेु्को छ । सवारी दताि, सडकको र्ाप, 
प्रदूषणको जस्थतत, प्रतत र्क.तम. सवारी घनत्व आठदलाई मध्यनजर र्री सडक तनमािण नभएकोले कािमाडौँ 
उपत्यकालर्ायत देशका प्रमखु शहरमा सवारी र्ाप अत्यतधक रहेको छ ।  सवारीको र्ापअनसुार सडक 
तनमािण र्नुिपदिछ । 

78. भौततक सम्पजत्तको संरक्षण - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४६(२) मा सरकारी 
सम्पजत्तको संरक्षण र्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको २०६९।६।७ को तनणियानसुार सार्वकको 
नेपाल यातायात संस्थान, ट्रलीबस सेवा सतमततको नाममा रहेको २८ रोपनी ७ आना जग्र्ाको स्वातमत्व 
यातायात व्यवस्था र्वभार्मा आएको छ । जग्र्ाको स्वातमत्व प्राप्त भएपतन  र्वभार् पररसरमा रहेका बस, 
ट्रान्सर्मिर, केबलुतार लर्ायतका जजन्सी सम्पजत्त बेवाररसे अवस्थामा रहेकोले दरुुपयोर् तथा नोटसानी हनेु 
अवस्था देजखन्छ । ती सामानको संरक्षण र्नि उजर्त व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

79. ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कायािन्वयन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक खररद प्रर्यया 
तमतव्ययी एवं खर्िको अतधकतम प्रततर्ल प्राप्त हनेु र्री र्नुिपने उपलेख छ । र्वभार्ले सवारी साधनमा 
इम्वोस्ड नम्बरप्लेट लर्ाउने कायि र्नि एक सप्लायसिसूँर् ३० मे. २०१६ मा अमेररकी डलर ४ करोड 
३७ लाख ८८ हजारको खररद सम्झौता र्रेकोमा सम्झौतामा ५ वषिमा २५ लाख पूणि सरुजक्षत इम्बोस्ड 
नम्बर प्लेट आपूतति र्री पसिनलाइज र्ने र उपत्यकातभर ५, वार्हर ५ र्री १० िाउूँमा रेतडयो र्फ्रटवेन्सी 
आइडेजन्टर्र्केसन रे्ट राख्नपुने उपलेख छ । अंग्रजेी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राख्न े कायि प्रर्तलत 
कान'नबमोजजम नभएको कारण देखाई परेको ररट उपर सवोच्र् अदालतबाट २०७४ मा सो कायि तत्काल 
नर्नुि नर्राउन ु भन्ने आदेश भई उक्त कायि रोकेकोमा २०७६।८।२७ मा ररट खारेज र्रे तापतन 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कायि सरुु भएको छैन । सम्झौताको शतिमा ५ वषि व्यतीत हुूँदा 
सम्झौताबमोजजमको रकम भकु्तानी र्नुिपने शति राखेका कारण काम पूरा नभए पतन सम्झौताअनसुार पूरै 
रकम भकु्तानी र्नुिपने अवस्था तसजिना भएको छ । सम्झौताबमोजजमको कायि तोर्कएको अवतध र सम्झौता 
रकमबाटै  सम्पन्न र्ने व्यवस्था तमलाउनपुने देजखन्छ । 

80. पञ्जीकरण - यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन, २०४९ को दर्ा ९३ मा यातायात सेवाको नाम 
र्वभार्मा पंजजकृत नर्री साविजतनक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन र्नि नहनेु व्यवस्था छ । हाल 
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उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका पिाओ र टुटल जस्ता यातायात सेवा र्वभार्मा पञ्जीकृत नर्री सञ्चालन 
भएको देजखयो । यस्ता सवारीसाधन पञ्जीकृत र्री सञ्चालन र्ने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

81. लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध ऐनमा जजम्मेवार व्यजक्तले लेखा र सम्बजन्धत कार्जात तोर्कएको 
लेखापरीक्षक समक्ष पेस र्नुिपने व्यवस्था छ । र्वभार्ले सफ्टवेयर तनमािण तथा खररद कायिको लातर् 
एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट सोझै भकु्तानी मार्ि त रु.१ करोड ५९ लाख ८२ हजार खर्ि देखाएकोमा सोको 
लेखापरीक्षण र्राएको छैन ।  

रेल र्वभार् 

रेल र्वभार् र मातहत आयोजनाबाट मेर्ी महाकाली र्वद्यतुीय रेल मार्ि, केरुङ-कािमाडौँ, कािमाडौँ-
वीरर्न्ज, कािमाडौँ-पोखरा रेल मार्ि, मोनोरेल, मेट्रो रेल, भारतीय तसमानासूँर् जोड्ने रेल मार्ि सम्बन्धी कायि अर्ातड 
बढाइएको छ । 

82. आयोजना लार्तमा वरृ्द्ध - एक परामशिदाताले २०६५ सालमा पेस र्रेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदनमा 
१ हजार ३१७ र्क.तम. रेलमार्ि तनमािण र्नि रु.६ खबि ५४ अबि १४ करोड लार्त लाग्ने उपलेख छ । 
र्वभार्बाट २०७५।७६ मा तनयकु्त परामशिदाताले पेस र्रेको प्रततवेदनअनसुार १ हजार ४ र्क मी 
रेलमार्ि तनमािण, सोमा पने जग्र्ा अतधग्रहण, र्र्जजकल कजन्टन्जेन्सी र मूपय समायोजनसमेत रु.९ खबि 
५५ अबि २२ करोड लार्त लाग्ने उपलेख छ । तनमािण कायिमा र्ढलाइ हुूँदा लार्तमा अत्यतधक वरृ्द्ध 
हनेु देजखन्छ । 

83. रेलमार्िको मापदण्ड - आयोजनाले तनमािण र्ने मेर्ी-महाकाली रेलमार्ि, कािमाडौँ-वीरर्न्ज रेलमार्ि, 
केरुङ्ग-कािमाडौँ रेलमार्ि तथा भारतीय तसमानामा तनमािण हनेु रेलमार्ि अन्तरार्िय रेलमार्िकै सञ्जालतभर 
पने हुूँदा अन्तरार्िय रेलमार्िसूँर् तालमेल हनेु र्री स्याण्डडि रे्जमा रेलमार्ि तनमािण र्नुिपदिछ । नेपाल र 
भारत सरकारबीर् सन ्२०१० मा भएको सहमतत अनसुार पूवि-पजिम र्वद्यतुीय रेलमार्ि स्याण्डडि रे्ज 
(रेलमार्िको र्ौडाइ १.४३५ तमटर, जस्पड प्रततघण्टा २०० र्क.तम.) मा तनमािण र्रररहेको र भारत 
सरकारको सहयोर्मा तनमािण भइरहेको जयनर्र-तबजलपरुा, तबजलपरुा-बठदिवास, जोर्बनी-र्वराटनर्र, 
नौतनवा-भैरहवा, कोहपलु-नेपालर्न्ज रोड र न्यू जलपाईर्डुी काूँकडतभट्टा पानीटंकीसमेत १०३ र्क.तम. 
रेलमार्ि िोडरे्ज (र्ौडाइ १.६७६ तमटर, जस्पड प्रततघण्टा १६० र्क.तम.) मा तनमािण भई र्रक/र्रक 
रे्जमा रेलमार्ि तनमािण भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा एकरुपता कायम र्नि मन्रालयसूँर् छलर्ल 
भइरहेको र्वभार्ले जनाएको छ । 

84. कायियम बेर्र सोझै खररद - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २३ मा कायियम स्वीकृत 
र्नुिपने, तनयम ३५ मा कायियम स्वीकृत बजेट र सम्बजन्धत खर्ि शीषिकमा पदिछ भने मार खर्ि र्नि 
आदेश ठदनपुने र साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा रु.२० लाखभन्दा बढी लार्त 
अनमुानको सामान बोलपरको माध्यमबाट खररद र्नुिपने व्यवस्था छ । 

मेर्ी महाकाली रेलमार्िमा पने पलु तनमािण  कायिको खररद सम्झौताको प्रोतभजनल सममा रहेको  
रु.९ करोड ९० लाखबाट हाइड्रोतलक बोर पाइल मेतसन सोझै खररद र्नि महातनदेशकबाट तनमािण 
व्यवसायीलाई आदेश ठदएको देजखयो । रु.९ करोड ८८ लाख ७१ हजारको लार्त अनमुान स्वीकृत 
र्रेको उक्त मेतसन खररद र्नि मन्रालयबाट कायियम स्वीकृत र्रेको छैन भने पलु तनमािणको बजेटबाट 
मेतसन खररद र्रेको छ । ऐन तनयमको पालना र्री मेशीन खररद र्नुिपदिछ । 

85. मूपय समायोजन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११९ मा मूपय समायोजन र्नि सर्कने 
व्यवस्था छ । एक तनमािण व्यवसायीसूँर् भएको खररद सम्झौताको म्याद थप र्दाि थप आतथिक भार नपने 
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र्री तनणिय भएको छ । सोअनसुार सम्झौताको सरुु अवतध २०७५।३।२१ को मूपयसूर्ीअनसुार मूपय 
समायोजन ठदनपुनेमा थप अवतधको मूपयसूर्ी अनसुार र्णना र्री भकु्तानी ठदएकोले बढी भकु्तानी भएको  
रु.३४ लाख २२ हजार असलु र्नुिपदिछ । 

86. दोहोरो मूपयसमायोजन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ (८) मा भकु्तानी ठदनपूुवि 
रीत परेु् नपरेु्को रे्क जाूँर् र्नुिपने व्यवस्था छ । आयोजनाले एक तनमािण व्यवसायीसूँर् भएको सम्झौता 
अनसुार २१ औ ंतबलको रु.२ करोड १८ लाख ८१ हजार भकु्तानी र्दाि अजघपलो तबलबाट बढी भकु्तानी 
भएको रु.१ करोड १० लाख ४३ हजार घटाई र्हसाब तमलान र्रेको छ । सो अनसुार १९ औ ंतबलको 
खदु भकु्तानी रु.१ करोड ८ लाख ३८ हजारमा मार मूपय समायोजन भकु्तानी ठदनपुनेमा पूरै तबल 
रकमको आधारमा भकु्तानी र्रेकाले दोहोरो मूपय समायोजन भकु्तानी र्रेको रु.३३ लाख ३७ हजार 
असलु र्नुिपदिछ । 

87. समस्याग्रस्त िेक्का - साविजतनक खररद ऐन, २०६४ को दर्ा ५९ मा तनमािण व्यवसायीले खररद सम्झौता 
बमोजजम काम नर्रेमा साविजतनक तनकायले सम्झौता अन्त र्नि सटने व्यवस्था छ । तसमरा बठदिवास 
खण्डमा रेपवे ट्रयाक तनमािणकायि २०७१।८।२० सम्म रु. ९ करोड ७४ लाख  सम्पन्न र्नि एक 
तनमािण व्यवसायीसूँर् सम्झौता भएकोमा २०७३।६।२० सम्म रु.४ करोड १८ लाख ६४ हजारको 
कायि र्रेको छ । तत्पिात तनमािण कायि स्थतर्त र्रेको छ । तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको पेस्की रु.१ 
करोड ८४ लाख ४० हजार बाूँकी रहेको छ । सम्झौता अनसुार तनमािण कायि नर्ने तनमािण 
व्यवसायीलाई साविजतनक खररद ऐन, तनयम र सम्झौताअनसुार कारबाही र्नुिपदिछ ।  

88. तनमािणस्थलको व्यवस्था - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को  तनयम ६(३) मा तनमािणस्थलको 
व्यवस्था नभई खररद कायि शरुु र्नि नहनेु उपलेख छ । रेल, मेट्रो रेल, आयोजनाले तसमरा (बठदिवास 
खण्डमा रेपवे ट्रयाक बेड तनमािण कायि रु.९ करोड ४२ लाख ६१ हजारमा सम्पन्न र्नि एक तनमािण 
व्यवसायीसूँर् २०७१।८।१६ मा सम्पन्न र्ने र्री २०७०।८।१७ मा खररद सम्झौता भएकोमा घर 
टहरा र जग्र्ा  र्ववादको कारण देखाई २०७६।१।३० सम्म म्याद थप र्रेको छ । तनमािण 
व्यवसायीले रु.६ करोड ९ लाख ७४ हजारको कायि र्रेको छ । शरुु सम्झौता अवतधको ५०० प्रततशत 
अवतध थप र्दाि समेत ६५ प्रततशतमार प्रर्तत देजखूँदा साविजतनक खररद ऐन तनयम तथा खररद 
सम्झौताबमोजजम कारबाही र्री तनमािण कायि सम्पन्न र्नुिपदिछ ।  

अन्य संस्था 

सडक बोडि नेपाल 

नेपालमा रहेका सडकहरुको ममित सम्भार र्राउने, ममित सम्भार र्दाि लाग्ने खर्िमा न्यूनीकरण र्ने तथा 
ममित संभार कायिलाई पारदशी एवं प्रभावकारी बनाउने, तोर्कएको सडकहरुमा र्पने सवारीसाधनको इन्धनमा ममित 
संभार दस्तरु लर्ाई सङ्कलन र्ने लर्ायतका कायि र्नि सडक बोडि ऐन, २०५८ अनसुार २०५९ मा बोडिको 
स्थापना भएको हो । 

89. बजेट तथा कायियम कायािन्वयन -  बोडिको आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०६० को तनयम ८ 
अनसुार बोडिले रु.७ अबि ८१ करोड २६ लाखको बजेट तथा कायियम स्वीकृत र्रेको छ । स्वीकृत 
कायियममध्ये खररद डाटा बैङ्क र इन्भेन्ट्रीसम्बन्धी कायि तथा सफ्टवेयर तनमािण,  र्वद्यतुीय टोल प्लाजा 
तनमािण लर्ायत रु.२७ करोड ५० लाखको कायि भएको छैन । आकजस्मक अवस्थामा बोडिबाट तनणिय 
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र्री खर्ि र्नि सटने र्री रु.८ करोड अबण्डामा रकम राखी बजेट स्वीकृत भएको पाइयो । स्वीकृत 
कायियम कायािन्वयन नर्ने र अवण्डा बजेट स्वीकृत र्ने कायिमा तनयन्रण र्नुिपदिछ । 

90. सडक दस्तरु : सडक बोडि ऐन, २०५८ को दर्ा ६ मा सडक दस्तरु एवं शपुक असलु र्नुिपने व्यवस्था 
छ । यसवषि रु.१५ करोड ७७ लाख ८ हजार सडक दस्तरु सङ्कलन भएकोमा सबै लोकमार्िहरुमा 
दस्तरु सङ्कलनको व्यवस्था हनु सकेको छैन । तोर्कएका सबै सडकमा दस्तरु सङ्कलन र्वर्त ३ वषिमा 
सङ्कतलत सडक दस्तरुको र्ववरण तनम्नानसुार छ:  

(रु. हजारमा) 
सडकको नाम /आतथिक वषि 2073।74 2074।75 2075।76 

नौतबसे-मजुग्लर् सडक खण्ड 4,03,85 4,31,92 6,09,54 
हेटौडा-नारायणर्ढ सडक खण्ड 2,29,79 2,71,69 5,10,72 
नारायणर्ढ-बटुवल सडक खण्ड 2,90,71 3,08,38 3,59,56 
भैरहवा-भ"मही सडक खण्ड 29,29 56,08 97,26 

जम्मा  9,53,64 10,68,07 15,77,08 

भैरहवा-भमुही सडक खण्डमा सडक दस्तरु सङ्कलन र्नि र्वर्तमा लर्ाएको िेक्काको अवतध समाप्त 
भई नयाूँ िेक्काका लातर् २ पटक सूर्ना प्रकाशन र्दाि समेत बोलपर स्वीकृत नभएकोले २०७६।२।७ 
देजख आषाढ मसान्तसम्म सडक तडतभजन कायािलय, बटुवलबाट दस्तरु सङ्कलनको कायि भएको छ । 
सडक दस्तरु सङ्कलन र्ने तनणिय भएका ७ सडक खण्डमा दस्तरु सङ्कलन र्रेको पाइएन । 

91. दस्तरु पररवतिन - सडक बोडि ऐन, २०५८ को दर्ा ६ मा नेपाल सरकारले राजपरमा सूर्ना प्रकाशन 
र्री सडक दस्तरु लर्ाउन सटने उपलेख छ । नेपाल राजपरमा २०७६।१।२ मा सूर्ना प्रकाजशत 
र्री सार्वक ४ र थप ३ सडकमा सडक दस्तरु सङ्कलन र्ने उपलेख भएकोमा सार्वकमा िेक्का भई 
कायािन्वयनमा रहेका नौतबसे-मजुग्लङ र हेटौँडा-नारायणर्ढ खण्डमा २०७६।३।१७ देजख र नारायणर्ढ-
बटुवल खण्डमा २०७६।३।२४ देजख मार नयाूँदर लारू् र्रेको कारण बोडिले रु.७ करोड ४७ लाख 
४५ हजार आम्दानी र्मुाएको छ । समयमा तनणिय नर्ने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

92. असलुी तथा हजिना - बोडिले सडक दस्तरु असलु र्नि संकलकसूँर् र्रेको सम्झौतामा ७ ठदनतभर दस्तरु 
बोडिमा बझुाउनपुने र नबझुाएमा प्रततठदन ०.0५ प्रततशतका दरले हजािना असलु र्नुिपने व्यवस्था रहेको छ । 
बटुवल नारायणर्ढ सडक खण्डमा सडक दस्तरु सङ्कलन र्नि एक कम्पनीसूँर् यो वषि रु.७ करोड ७८ 
लाख 83 हजारको सम्झौता भएकोमा रु.२ करोड ६९ लाख २४ हजारमार दाजखला र्रेकोले बाूँकी 
रु.५ करोड ९ लाख ५९ हजारमा सम्झौताअनसुारको जररवानासर्हत असलु र्नुिपदिछ । 

93. कायि सम्पादन -  सडक बोडि ऐन, २०५८ को दर्ा ५ मा  बोडिले सडकको ममित सम्भार र्राउने, 
सडक उपयोर् दस्तरु असलु र्ने उपलेख भएकोमा पयािप्त जनशजक्त नभएको कारण देखाई सडकको 
पनुतनिमािण, पनुस्थािपना, स्तरवरृ्द्ध र नेपालतभर प्रवेश र्ने सवारीसाधनमा तोर्कएको दस्तरु उिाउने कायि 
आंजशकरुपमा कायािन्वयन र्रेको छ । यो वषिसम्म बोडिमा रु. ५ अबि ७२ करोड ६९ लाख मौज्दात 
रहेको छ । सडक ममित कायिमा खर्ि नर्रेको र मौज्दात राखी रु.३० करोड ९२ लाख ७० हजार 
धयाज आम्दानी र्रेको छ । सडक ममितको लातर् प्राप्त रकम प्रभावकारी उपयोर् नहुूँदा सडकको 
र्णुस्तरमा सधुार हनु सकेको छैन । मौज्दात रकमको प्रभावकारी उपयोर् र्नुिपदिछ । 

94. पेस्की - बोडिको आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०६० को तनयम ३७ मा सडक बोडिबाट तनकासा 
प्राप्त र्ने तनकायले प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएको १ मर्हनातभर र्रर्ारक र्नुिपने व्यवस्था रहेको छ । 
बोडिबाट तत्कालीन जजपला र्वकास सतमततहरुलाई ठदएको पेस्की रु.११ करोड २० लाख ८७ हजार 
र्र्ताि र्नि ती सतमततलाई परार्ार र्रे तापतन र्र्ताि भएको देजखएन । उक्त रकम र्र्ताि हनुपुदिछ । 
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अनरु्मन तथा बेरुजू 

 अनरु्मन - र्त वषिको प्रततवेदनमा नीतत तजुिमा, बजेट वक्तव्यको कायािन्वयन, पूूँजीर्त  खर्ि, रकमान्तर एवं 
स्रोतान्तर, स्रोत सतुनजितता, सडक सीमा,  खररदमा प्रततस्पधाि, अधरुा तनमािण कायि, आयोजना स्वीकृतत, 
कजन्टन्जेन्सी खर्ि, परामशि सेवा, समन्वय र तनमािणस्थल, पूवितनधािररत क्षततपूतति, आइटम भेररएसन, नम्सि, खररद 
सम्झौता अन्त्य, मूपय समायोजन, तनमािण कायिको र्णुस्तर, तडजाइन एण्ड तबपट िेक्कामा मूपय समायोजन, अधरुा 
आयोजना, ररु्टपूणि तडजाइनलर्ायतका व्यहोराहरु समावेश र्ररएकोमा सोको कायािन्वयन भएको पाइएन । 

 बेरुजू जस्थतत - यो वषि मन्रालय र मातहत तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत देहायअनसुार 
छः 

 सरकारी कायािलयतर्ि  १०४ तनकायमा रु.१५ अबि २४ करोड ८२ लाख १२ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलधध र्राएपतछ 53 तनकायले रु.५५ करोड १० लाख ८ हजार र्स्यौट र्रेकोले 
रु.१४ अबि ६९ करोड ७२ लाख ४ हजार बाूँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.११ अबि ५५ करोड १ लाख 
१६ हजार पेस्की बाूँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा छ । 

 अन्य संस्था १ तर्ि  रु. ६ करोड ४४ लाख ६ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलधध 
र्राएपतछ  रु.४ लाख १५ हजार र्स्यौट र्रेकोले रु.६ करोड ३९ लाख ९१ हजार बाूँकी रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १६ मा छ । 
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मर्हला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

 नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा मर्हला, बालबातलका 
तथा जेष्ठ नागररकका र्वषयमा नीतत, योजना र कायिक्रम तजजिमा एवं कायािन्वयन गने, अनाथ बालबातलका, असहाय 
मर्हला, वदृ्धवदृ्धा, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण गने, समाज कल्याण पररषद र सरकारी एवं गैरसरकारी 
संघ संस्थाद्वारा सञ्चातलत कायिक्रमको मूल्याङ्कन तथा गैरसरकारी संस्थाको समन्वय, पररचालन र अनजगमनलगायतका 
कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा स गठित संस्थासमेत ७ तनकायबाट कायिसम्पादन 
गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहत ५ सरकारी कयािलयको तनम्नानजसार रु.७० करोड ५ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:  

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

5 4367 4 17 4 62 3 2559 5 7005 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि २ संस्थाको रु.५४ करोड २३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । 

3. चौधौं योजना कायािन्वयन - योजनामा ज्येष्ठ नागररकसम्बन्धी रार्िय नीतत तजजिमा र समय सापेक्ष ऐन 
कानजनको पररमाजिन गने, ज्येष्ठ नागररकको लातग प्रदान गररने सेवा सजर्वधाको मापदण्ड तनधािरण गरी सजर्वधा 
उपलब्ध गराउने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सजर्वधासम्पन्न वदृ्धाश्रम म सञ्चालन गने उल्लेख गरेकोमा 
मन्रालयको वार्षिक कायिक्रममा ती र्वषय समावेश गरेको देजखएन । आवतधक योजनाअनजसार बजेट तथा 
कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

4. ठदगो र्वकास लक्ष्य - ठदगो र्वकास लक्ष्य २०३० को बजुँदा नं. ५ मा लैर्ङ्गक समानता हातसल गने र सवै 
मर्हला तथा र्कशोरीहरुको सशक्तीकरणका कायिक्रम सञ्चालन गने उल्लेख गरे तापतन सोअनजसार कायिक्रम 
तजजिमा गरेको छैन । ठदगो र्वकासका केही लक्ष्य र उपलजब्ध जस्थतत देहायबमोजजम छः 

क्र.सं. पररमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरु 
सन ्२०१५ 
को जस्थतत 

सन ्२०१९ 
को जस्थतत 

सन ्२०३० 
सम्मको लक्ष्य 

1 समान कामका लातग ज्याला/पाररश्रम तमक (मर्हला र प जरुषबीचको समानतामूलक ज्यालाको अनजपात) 0.62 0.72 0.92 
2 लौर्ङ्गक असमानताका सूचकहरु 0.49 0.38 0.05 
3 लैर्ङ्गक सशक्तीकरण मापन 0.75 06 0.69 
4 श्रम मशजक्तमा मर्हला र प जरुषको सहभातगताको अनजपात 0.93 0.95 1 
5 मर्हलाले घरायसी काममा खचेको औषत समय/घण्टामा 14 11.87 6 
6 मर्हलाहरुको सम्पजि मातथको स्वातमत्व 26 29.7 40 
7 १५ देजख २४ वषि उमेर समूहका इन्टरनेट प्रयोग गने मर्हलाको प्रततशत 19.6 40.5 98 

ठदगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनि कायियोजनासर्हतको कायिक्रम तजजिमा गरी कायािन्वयनको 
प्रभावकाररता बढाउनजपने देजखन्छ । 

5. अनजगमन - नेपाल सरकार कायि र्वभाजन तनयमावली, २०७४ मा मन्रालयले रार्िय तथा अन्तरािर्िय 
गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वय र पररचालन गरी गैरसरकारी संघ, संस्थाद्वारा कायािन्वयन गररएका 
कायिक्रमको अनजगमन गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले २०७५।७६ मा र्वतभन्न ३१ अन्तरािर्िय 
गैरसरकारी संस्थासुँग सम्झौता गरेको, ती संस्थाहरुबाट वार्षिक न्यूनतम अमेररकी डलर ९९ लाख ७० 
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हजारको कायिक्रम सञ्चालन गने तथा १ वषिदेजख ५ वषितभर खचि गने व्यवस्था छ । सम्झौताको शति 
अनजसार मन्रालयले कायिक्रम अनजगमन गरेको प्रततवेदन पेस भएन । प्रभावकारी अनजगमन संयन्र तनमािण 
गरी अन्तरािर्िय गैरसरकारी संस्थामार्ि त सञ्चालन हजने कायिक्रमको अनजगमन गरी कायिक्रमको प्रभाव मापन 
गनजिपदिछ । 

6. अनजदान - मन्रालयबाट स्वीकृत संस्थालाई ठदइने अनजदानसम्बन्धी तनदेजशका, २०७३ अनजसार मन्रालयले 
संस्थाहरुलाई अनजदान उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस वषि मन्रालयले अनजदान ठदएका र्वतभन्न 
गैरसरकारी संस्थामध्ये ७ गैरसरकारी संस्थालाई रु.२ करोड ५ लाख अनजदान र्वतरण गरेकोमा 
सम्झौताअनजसार अनजदान रकम खचि गरेको तबल भरपाई, लेखापरीक्षण प्रततवेदन, प्रगतत प्रततवेदन 
मन्रालयमा पेस नगरेको र खचि हजन बाुँकी रकम मन्रालयमा र्र्ताि गरेको छैन । अनजदान रकमको 
उपयोग सम्बन्धमा मन्रालयले सबै संस्थाको अनजगमन गरी प्रततवेदन समेत तयार गरेको देजखएन । 
उपयजिक्त जस्थततमा अनजदान रकम उपयोगको जस्थतत मूल्याङ्कन गनि सर्कएन । 

7. पजनस्थािपना केन्  - मानव बेचर्वखनबाट पीतडत/प्रभार्वतहरुको लातग र्वतभन्न १० जजल्लामा पजनस्थािपना 
केन्  र्वस्तार गनि रु.१ करोड बजेट र्वतनयोजन भएकोमा पजनस्थािपन केन्  र्वस्तारको कायि नगरी 
सजचवस्तरीय तनणियबाट पजनस्थािपन कोषमा न्सान्सर्र गरेको छ । तोर्कएका जजल्लाहरुमा पजनस्थािपन केन्  
स्थापना नगरी कोषमै रकम तनजरक्रय राखेको छ । कोषमा न्सान्सर्र गरेको रकम संघीय सजञ्चतकोषमा 
दाजखला हजनजपदिछ । 

8. सचेतनामूलक सामाग्री - लैंतगक र्हंसा अन्त्य गने उदे्दश्यले सचेतनामूलक सामग्री छपाइ तथा प्रकाशन गनि 
रु.१ करोडको कायिक्रम स्वीकृत भएकोमा र्वतभन्न चार प्रकारका पजस्तक/ब्रोसर तथा प्रश्नोिर संगालो ४६ 
हजार थान छपाइ गनि मज ण र्वभागसुँग लागत अनजमान माग गरेको देजखयो । उक्त कायिक्रममा रकम 
बचत हजने अवस्था भएपतछ मन्रालयले पजनः १ लाख ६० हजार थान पजस्तक छपाइ गनि र्वभागमा अनजरोध 
गरे तापतन थप पजस्तक छपाइ गनि नसर्कने जानकारी गराएपतछ ४६ हजार थान पजस्तक छपाइ गनि मज ण 
र्वभागको खातामा रु.१२ लाख ८१ हजार न्सान्सर्र गररएको छ । मन्रालयले छपाइको आवश्यकता 
पर्हचान नै नगरी बजेटलाई आधार मानी पजस्तक छपाइको लातग अनजरोध गरेको देजखन्छ । सामग्री छपाइ 
पश्चात धेरै पजस्तक भण्डारमा रहेको देजखन्छ भने जजन्सी खातामा उक्त पजस्तक दाजखला गरेको देजखएन । 
तसथि छपाई भएका पजस्तक र्वतरणको अतभलेख अद्यावतधक गरी आवश्यकताका आधारमा मार छपाइ 
कायिको व्यवस्था गनजिपदिछ । 

9. प्रार्वतधक सहायता - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा ३ दाताबाट र्वतभन्न कायिक्रमको लातग रु.५ करोड 
६३ लाख प्रार्वतधक सहायता प्राप्त हजने उल्लेख छ । प्रार्वतधक सहायताअन्तगित भएको खचिको र्ववरण 
माग गररएकोमा र्वगत वषिदेजख नै उपलव्ध गराएको छैन । प्रार्वतधक सहायताअन्तगित तीन उपशीषिकमा 
भएको खचिको र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

संगठित संस्था 

समाज कल्याण पररषद् 

समाज कल्याण र सामाजजक सेवासुँग सम्बजन्धत र्क्रयाकलाप र्वकाससुँग आबद्ध गराउने तथा गैरसरकारी 
संस्थाको कायिमा समन्वय गने उदे्दश्यले २०३४ सालमा सामाजजक सेवा रार्िय समन्वय सतमततको नामले स्थापना 
भई समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनजसार पररषद्ले कायि गदै आएको छ । पररषद्को आय—व्यय र्ववरणअनजसार 
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यो वषि रु.७५ करोड ७८ लाख ५१ हजार आयमध्ये रु.३४ करोड ९८ लाख ६५ हजार खचि भई रु.४० करोड 
७९ लाख ८६ हजार मौज्दात रहेको छ ।  

10. घटी बैङ्क मौज्दात - पररषद्ले बैङ्क र्हसाब र्ववरण तयार गरी मौज्दात तभडान गनजिपदिछ । पररषद्को 
से्रस्ताअनजसार आषाढ मसान्तसम्म रु.७ करोड २० लाख १६ हजार मौज्दात रहेकोमा बैङ्क र्ववरणअनजसार 
रु.६ करोड ९४ लाख मार मौज्दात देजखएकोले बैङ्कमा रु.२६ लाख १६ हजार घटी मौज्दात देजखन्छ । 
पररषद्को आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०५० बमोजजम आवश्यक कारबाही गरी र्हसाब तमलान 
हजनजपदिछ । 

11. भाडा तनधािरण - पररषद्को आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०५० को तनयम ६२ मा पररषद्को 
आफ्नो स्वातमत्वमा रहेका भवन, जग्गा, जतमन, पक्कीघरहरु, मेतसनरी औजारहरुलगायत अचल सम्पजि 
भाडामा लगाउुँदा प्रचतलत बजारभाउ एवं नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनजसार न्यूनतम भाडादर 
तनधािरण गरी सूचना प्रकाजशत गनजिपने व्यवस्था छ । पररषद्ले भकृज टीमण्डप क्षेरमा रहेका कररब १९३ 
रोपनी जग्गा र सोमा तनतमित संरचना भाडामा लगाई यो वषि रु.१० करोड १ लाख ४३ हजार आम्दानी 
गरेको छ । पररषद्को कायिसञ्चालन सतमततले २०७१ श्रम ावण १ बाट लागू भएको दरअनजसार नै 
हालसम्म भाडा तलनज समय सापेक्ष छैन । यस सम्बन्धमा सम्बद्ध पदातधकारीसुँग छलर्ल गदाि हाल 
भइरहेको आम्दानीमा १०० प्रततशत वरृ्द्ध हजने जनाएको छ । भाडा वरृ्द्ध सम्बन्धमा कज नै तनणिय 
नभएकोले सार्वककै दरमा भाडा तलनज परेको जवार् प्राप्त भएको छ । यस सम्बन्धमा पररषद्लाई 
जजम्मेबार बनाइनजपदिछ । 

12. जग्गा उपयोग - पररषद्ले आफ्नो भोगचलनमा रहेका जग्गा अतधकतम उपयोगको लातग व्यवजस्थत कायि 
योजना तयार गरी उपयोग गनजिपनेमा गरेको देजखएन । पररषद्को २०७५।७६ को नीतत तथा 
कायिक्रममा पररषद्को मजख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको भकृज टीमण्डप क्षेरको बहृत ् भकृज टीमण्डप क्षरे 
व्यवस्थापन सतमततको अवधारणाअनजरुपको कारबाही अगातड बढाई र्वस्ततृ गजरुयोजना बनाई लागू गने 
उल्लेख भएकोमा सो समेत भएको देजखएन ।  

13. जग्गाधनी प्रमाणपर - आफ्नो भोगचलनमा रहेका २३६ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामध्ये 
भकृज टीमण्डपको २१४ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपजजाि प्राप्त गरेको छैन । 
भोगचलनमा रहेका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपजजाि प्राप्त गरी पररषद्को स्वातमत्व कायम हजनजपदिछ । 

14. कायिक्रम स्वीकृतत - समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दर्ा १२ मा नेपालतभर काम गनि चाहने अन्तरािर्िय 
गैरसरकारी संस्थाले सम्झौता गरी सोअनजसारका र्क्रयाकलापहरु सञ्चालन गनिसक्ने व्यवस्था छ । पररषद्ले 
४८ अन्तरािर्िय गैरसरकारी संस्थालाई रु.२९ अबि १९ करोड ८२ लाख २२ हजार र ७२० गैरसरकारी 
संस्थाका १ हजार ६४ पररयोजना सञ्चालन गनि रु.१६ अबि ६१ करोड ४८ लाख ८८ हजार समेत 
रु.४५ अबि ८१ करोड ३१ लाख ११ हजार को कायिक्रम सञ्चालन गनि स्वीकृतत ठदएको देजखयो । 
अन्तरािर्िय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सहयोग र्वकास सहायता नीतत, २०७६ ले तनधािरण गरेको रार्िय 
प्राथतमकताको क्षेरमा िोस उपलजव्ध देजखने गरी  पररचालन गने व्यवस्था हजनजपदिछ । 

15. कायिक्रम अनजमोदन - समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दर्ा १६ बमोजजम पूवि स्वीकृतत नतलई कायिक्रम 
संचालन गरेका ७० गैरसरकारी संस्थामध्ये ४३ गैरसरकारी संघसंस्थाबाट प्राप्त तनवेदनका आधारमा रु.१ 
अबि २६ करोड ५१ लाख ९० हजार अनजमोदन प्रर्क्रयामा राखी सम्बजन्धत संस्थालाई सचेत गराई दताि 
नवीकरणका लातग सम्बजन्धत जजल्ला प्रशासन कायािलयमा तसर्ाररस गरेको छ भने बाुँकी २७ ले 
कायिक्रम अनजमोदनका लातग तनवेदनसमेत ठदएको देजखएन । पररषद्ले कायिक्रम स्वीकृत नतलई खचि 
गरेमा त्यस्ता संघ संस्थालाई तनयमानजसार कारबाही गनजिपदिछ ।  
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16. अनजगमन तथा मूल्याङ्कन - सामाजजक संघ संस्थाको अनजगमन, सजपररवेक्षण एवं मूल्याङ्कन तनदेजशका, २०७१ मा 
पररषदमा पररयोजना सम्झौता गरी आबद्ध संघ संस्थाले मध्यावतध र अजन्तम मूल्याङ्कन गनजिपने व्यवस्था छ । 
पररषद्ले पररयोजनाको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गदाि पररयोजनाको अजन्तम चरण वा अवतध समाप्त भए पश्चात ्
मार मूल्याङ्कन गरेको देजखन्छ । तोर्कएको समयमा मूल्याङ्कन नगदाि संस्थाको पररयोजना अवतध समातप्त 
पश्चात ्सजझावसर्हतको मूल्याङ्कन प्रततवेदन कायािन्वयन हजन सक्नेमा आश्वस्त हजने अवस्था देजखएन ।  

16.1 एक क्यानेतडयन संस्थाको सहयोगमा सञ्चातलत नारी जागरण समाजमार्ि त नजवाकोट जजल्लामा शेल्टर 
तनमािण कायि गनि रु.२४ करोड ८ लाख ९३ हजारको पररयोजना सम्झौता भएकोमा रु.२० करोड ९ 
लाख ३ हजार मार खचि भएको छ । खचि हजन नसकेको रु.३ करोड ९९ लाख ९० हजार अन्य 
कायिमा स्वीकृतत बेगर खचि गनि नतमल्ने हजुँदा यसतर्ि  ध्यान ठदनजपने देजखन्छ । 

16.2 समाज कल्याण पररषदबाट जारी सामाजजक संघ संस्थाहरुको अनजगमन, सजपररवेक्षण एवं मूल्याङ्कन तनदेजशका, 
२०७१ मा संस्थाकै खचिमा अनजगमन गने र र्र्ल्ड अवलोकन भ्रमणमा जाुँदा टोलीको खचि संस्थाले 
व्यवस्था गनजिपने तथा खचि र्ववरण पररषदमा पेस गनजिपने व्यवस्था छ । र्वतभन्न ३१३ संस्थाको 
अनजगमनमा रु.६ करोड ८८ लाख २४ हजार पाररश्रम तमक खचि लेखेको छ । यातायात, होटेलबास तथा 
खाना खचि जस्ता सजर्वधामा संस्थाबाट खचि गरेको र्हसाब पररषद्ले तयार गरेको छैन । एक पररयोजनाको 
अनजगमन खचि पाररश्रम तमक मार औसतमा रु.२ लाख १९ हजार देजखन्छ भने पररषदमा कायिरत अनजगमन 
गने ६१ कमिचारी रहेकोमा प्रतत कमिचारी औसत अनजगमन पाररश्रम तमक रु.११ लाख २८ हजार रहेको 
देजखन्छ । अनजगमन खचि एकमजष्ट प्रदान नगरी भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ अनजसार भ जक्तानी गनजिपदिछ । 

17. राजस्व छजट - समाज कल्याण तनयमावली, २०४९ मा अन्तरािर्िय सामाजजक संघसंस्था वा र्वदेशी 
गैरसरकारी संघसंस्थाका कायािलय एवं पररयोजनाका लातग भन्सार, कर, अन्य राजस्व र र्वलम्ब शजल्क 
छजटका लातग तसर्ाररस गने र पररषद्को तसर्ाररसमा आयात इजाजतपर वा भन्सार छजट सजर्वधा प्राप्त 
सामानको संरक्षण गने जजम्मेवारी सम्बजन्धत संस्थाको हजने र पररषद्को पूवि स्वीकृतत बेगर सामानहरु 
बेचतबखन, नामसारी वा दानदातव्य गनि नपाइने व्यवस्था छ । पररषद्सुँग आवद्ध भई कायिरत ३० रार्िय 
तथा अन्तरािर्िय संस्थाको अनजरोधमा उपकरण, मालसामान, औषतधलगायतका वस्तजहरुमा रु.४० करोड 
बराबरको भन्सार छजट तथा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर छजटको लातग तसर्ाररस गरेकोमा छजटमा खररद गरेका 
सामानको व्यवजस्थत अतभलेख राखेको छैन । सोको व्यवजस्थत अतभलेख राखी अनजगमन गनजिपदिछ । 

अनजगमन र बेरुजू  

 अनजगमन - गत र्वगतका प्रततवेदनमा अनजदानको उपयोग, जग्गा उपयोग, अनजगमन मूल्याङ्कन, राजस्व छजट, 
अतभलेख व्यवस्थापन, कायिक्रम कायािन्वयन, भाडा असजलीलगायतका र्वषयहरु गत र्वगत वषिका प्रततवेदनमा 
  औलँ्याएकोमा समेत सजधार भएको पाइएन । र्वगतका व्यहोरा पजनरावजृि नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत — यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजू जस्थतत 
देहायअनजसार छः  

 मन्रालय र मातहतसमेत ५ तनकायमा यो वषि रु.१ करोड ७५ लाख ४५ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.३ लाख १ हजार र्स्यौट गरेकोले रु.१ करोड ७२ लाख ४४ हजार बाुँकी 
रहेको छ । सोमध्ये रु.५ लाख पेस्की बाुँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ ।  

 संगठित संस्था अन्य संस्था सतमतत २ तर्ि  यो वषि रु.७ करोड ११ लाख २३ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
र्स्यौट नगरेकोले पूरै बेरुजू बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१७ लाख २८ हजार पेस्की रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १६ मा छ । 
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नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा खेलकुदको 
माध्यमबाट यवुा जनशजिको शारीररक तथा मानतसक र्वकास गरी सक्षम र अनशुातसत नागररक तयार गनि 
खेलकुदसम्बन्धी नीतत, योजना, कायिक्रम तजुिमा, कायिन्वयन र अनगुमन गरी अन्तरािर्िय खेलकुद प्रततयोतगतामा 
नेपालको उपयिु सहभातगता वरृ्ि गने लगायतका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय 
तथा संगठित संस्थासमेत ४ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहत २ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.२१ करोड ९३ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

(रकम रु. लाखमा)  
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम 

2 1936 2 16 2 18 1 223 2 2193 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि २ संस्थाको रु.११ अबि ५ करोड २ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । 

3. चौधौं योजनाको कायािन्वयन - योजना अवतधमा १ हजार ५०० यवुालाई सीप तथा नेततृ्व र्वकास तातलम 
ठदने लक्ष्य रहेकोमा १६० यवुालाई त्यस्तो तातलम ठदएको र ३९४ यवुा उद्यम समूह गिन भएको 
र्ववरण प्राप्त भएको छ । खेल पूवािधारतर्ि  ११ र्क्रकेट मैदान तनमािण भएको र हरेक तनवािचन क्षरेमा 
कम्तीमा एउटा खेल मैदान तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा २४० खेल मैदान तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका 
छन ्। योजनाको उदे्दश्य, लक्ष्यबमोजजम प्रगतत हातसल गनेगरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

4. बजेट विव्यको कायािन्वयन - खेलकुद पूवािधार तनमािण कायिक्रम, यवुाहरुलाई उद्यमशील बनाई स्थानीय 
तहमा उत्पादन रोजगारी र आय—आजिनका अवसर तसजिना गने, यवुा स्वरोजगार कोष र रार्िय यवुा 
पररषद्को संस्थागत संरचना पररवतिन गरी रोजगारी तसजिना गने कायिक्रमको लातग रु.४ लाख २४ हजार 
बजेट राखेपतन यवुा लजक्षत रार्िय स्वरोजगार कायिक्रमसम्बन्धी ऐन तनयम तजुिमा हनु नसकेको, यवुा 
उद्यमशीलता अतभवरृ्िको अतभलेख नरहेको, आय आजिन तथा रोजगारी तसजिनाको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको 
अवस्था छ । बजेट विव्यको कायािन्वयन प्रभावकारी रुपले गनुिपदिछ । 

5. अनदुान - मन्रालयको स्वीकृत कायिक्रमअनसुार नेपाल स्काउटलाई ४ कायिक्रम सञ्चालन गनि रु.२ करोड 
६० लाख तनकासा ठदएकोमा कायिक्रमको कायािन्वयन सम्बन्धमा मन्रालयले अनगुमन गरेको छैन भने 
अनदुान तलने संस्थाले प्रगतत प्रततवेदन पेस गरेको देजखएन । अनदुान उपयोग भएको सतुनजितता हनुपुदिछ । 

6. यथु तभजन २०२५ - यवुा र्वकासको दूरदृर्ि तथा आगामी १० वषिको लक्ष्य सूचक तय गने, यवुा 
र्वकासका मूल आधार स्तम्भ तनमािण गरी आगामी १० वषिका लातग मूल रणनीतत तय गने, रार्िय यवुा 
नीतत, २०७२ ले तनठदिि गरेका नीतत र कायिनीततलाई कायािन्वयनका लातग मागि तनदेशन गने यथुतभजन, 
२०२५ को उदे्दश्यसर्हतको नीतत स्वीकृत भई लाग ुभएको छ । पररषद्को लक्ष्य तथा वार्षिक कायिक्रम 
तयार गदाि प्रत्येक आधार स्तम्भअन्तगित सञ्चालन गररने कायिक्रमलाई वार्षिक कायिक्रममा समावेश गरी 
प्रगतत र्ववरण तयार गरेको छैन । यसले गदाि यथुतभजन, २०२५ तथा यवुा नीततको दीर्िकालीन लक्ष्य 
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प्रातप्त गनि तथा यवुालाई सबल, सक्षम र व्यजित्व र्वकास गनि कठिन हनेु भएकोले सो आधार स्तम्भसँग 
सामञ्जस्य हनेु गरी पररषद्को वार्षिक कायिक्रम र लक्ष्य तनधािरण गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

7. यवुा उद्यम कायिक्रम - यवुा उद्यम कायिक्रम सञ्चालन तनदेजशका, २०७३ बमोजजम यवुा उद्यम कायिक्रम 
सञ्चालन गनि ३२ समूह छनौट गरी आवश्यक पने प्रर्वतध व्यवस्थापनको लातग बढीमा रु.५ लाखसम्म 
ऋण उपलब्ध गराउने र सो रकम ४ र्कस्तामा चार वषितभर र्र्ताि गनुिपने उल्लेख छ । यस 
कायिक्रमका लातग नेपाल बचत तथा ऋण केन्रीय सहकारी संर् तलतमटेडसँग सम्झौता गरी रु.१ करोड 
६० लाख उपलब्ध गराएकोमा सहकारी संर्ले रु.२९ लाख (१८ प्रततशत) मार ऋण लगानी गरेको छ । 
लगानी गनि बाकँी रकम र्र्ताि हनुपुदिछ । 

8. र्कस्ता र्र्ताि - यवुा पररषद्ले  र्वतभन्न समूहमा ऋण लगानी गरेको रु.१२ करोडमध्ये २०७५।७६ मा 
१० प्रततशतले रु.१ करोड २० लाख र्कस्ता र्र्ताि गनुिपनेमा रु.६९ लाख मार र्र्ताि गरेकोले तनदेजशका 
अनसुार र्र्ताि गनि बाँकी रु.५१ लाख असलु गनुिपदिछ ।  

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

खेलकुद पूवािधारको अवस्था 

नागररकहरुलाई स्वस्थ्य तथा तन्दरुुस्त बनाई रािको गौरव बढाउन खेलकुद क्षेरको महत्व रहेको छ । 
“सबैका लातग खेलकुद” अतभयानलाई साथिक तलु्याउन खेलकुद पूवािधार तनमािण तथा सोको स्तरोन्नतत, रार्िय, 
अन्तरािर्िय खेलकुद प्रततयोतगता सञ्चालन, कुशल खेलाडीहरुको उत्पादन र र्वकासलाई सरकारी नीतत तथा 
कायिक्रमहरुमा र्वशेष प्राथतमकतामा राजखएको छ । खेलकुदका गततर्वतधहरुलाई तनयतमतरुपमा सञ्चालन गनिका 
लातग यवुा तथा खेलकुद मन्रालय अन्तगित एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा रार्िय खेलकुद पररषद्को व्यवस्था 
गररएको छ । खेलकुदको भौततक पूवािधार तनमािण मापदण्ड, तनमािण अवस्था, पयािप्तता, उपयोग, संरक्षण, तथा 
पूवािधार व्यवस्थापनमा संलग्न तनकायहरुको भतूमका लगायतका र्वषयको अध्ययन र्वश्लषेण गरी कायिदक्षता पक्षको 
मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको हो । 

9. अन्तरािर्िय मापदण्ड तथा मान्यता - खेलकुद र्वकासका लातग चौधौँ योजनामा समावेश भएको कायिनीतत 
अनसुार स्थानीय तथा रार्िय स्तरमा खेलकुदका भौततक संरचना तथा पूवािधारहरु अन्तरािर्िय 
मापदण्डबमोजजम तनमािण गररने व्यवस्था छ । र्वतभन्न खेलकुदसँग सम्बजन्धत अन्तरािर्िय संस्थाहरु जस्तै 
रु्टबल महासंर् (FIFA) ले रु्टबल, अन्तरािर्िय र्क्रकेट काउजन्सल (ICC) ले र्क्रकेट, अन्तरािर्िय 
एथलेर्टक्स महासंर् (IAAF) ले एथलेर्टक्स, अन्तरािर्िय पौडी महासंर् (FINA) ले पौडी खेलको लातग 
आवश्यक संरचनाहरुको मापदण्ड तयार गरी अन्तरार्िय प्रततयोतगता सञ्चालन गनि अनमुतत ठदने गरेका 
छन\ । 

अन्तरािर्िय र्क्रकेट काउजन्सलको न्यूनतम मापदण्ड अनसुारको खेल पूवािधारको कमीले गदाि 
नेपालमा हालसम्म एकमार अन्तरािर्ियस्तरको र्क्रकेट प्रततयोतगता र्क्रकेट वल्र्डकप तलग २ सञ्चालन 
भएको छ । त्यसैगरी नेपालमा 1 तनमािण सम्पन्न तथा 21 तनमािणाधीन रु्टबल रङ्गशालामध्ये ७ 
अन्तरािर्ियस्तरको, ७ रार्ियस्तरको तथा ८ क्षेरीयस्तरको भतनए तापतन कुनै पतन अन्तरािर्िय संस्थाहरुबाट 
मान्यता प्राप्त छैनन ्। जसले गदाि नेपालमा अन्तरािर्िय खेल पयािप्त मारामा सञ्चालन गनि सर्कएको छैन । 
तसथि सम्बजन्धत मन्रालय, पररषद तथा सम्बजन्धत संर्संस्थाले अन्तरािर्िय मापदण्ड तथा तडजाइन बमोजजम 
पूवािधार तनमािण सम्पन्न गरी सम्बजन्धत अन्तरािर्िय संस्थाबाट मान्यता तलनेतर्ि  पहल गनुिपदिछ ।  
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10. पूवािधार तथा सम्पजत्तको अतभलेख र संरक्षण - खेलकुद पररषदले खेलकुद पूवािधार, जग्गा र सम्पजत्तको 
ठदगो संरक्षणको व्यबस्था गनुिपदिछ . 

10.1 साविजतनक स्रोतबाट तनमािण, र्वकास तथा ममित भएका सबै खेलकुद पूवािधार, संरचना र सम्पजत्तको चसु्त 
दरुुस्त अतभलेख अद्यावतधक हनुपुदिछ । पररषद तथा अन्तगितका क्षेरीय तथा जजल्ला खेलकुद र्वकास 
सतमततहरुबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार पररषद, क्षेरीय तथा जजल्ला खेलकुद र्वकास सतमततहरुको नाममा दताि 
भएको तथा भोग गदै आएको जग्गा कररब ५ हजार ३ सय ५५ रोपनी रहेको देजखन्छ । पररषद तथा 
अन्तगितका जजल्ला खेलकुद र्वकास सतमततको नाममा रहेको कततपय जग्गा अन्य तनकाय।कायािलयहरुले 
प्रयोग गदै आएको तथा स्थानीय, सकुुम्बासीहरुले अततक्रमण गरेको छ । पररषदसँग ७७ जजल्लामा रहेका 
जग्गा तथा उि जग्गामा तनमािण भएको खेलकुद संरचना तथा सम्पजत्तको एकीकृत र व्यवजस्थत अतभलेख 
रहेको पाइएन । यसले गदाि पूवािधार तथा सम्पजत्तको अततक्रमण तथा र्हनातमना हनेु अवस्था रहेको छ । 
पररषदको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा तथा खेलकुद संरचना, पररषद अन्तगित दताि भएका संर् संस्था, 
उपलब्ध जनशजि, खेलकुद प्रततयोतगता, प्रजशक्षक तथा खेलाडीहरुको क्षेरगत र्ववरण लगायतका र्वर्वध 
आयामका सूचनाहरुलाई सङ्कलन गरी तडजजटलाइज्ड एकीकृत सूचना अतभलेख प्रणाली मार्ि त अतभलेख 
दरुुस्त राख्नपुदिछ । अततक्रतमत तथा र्वना स्वीकृतत उपयोग भएका सम्पजत्तको संरक्षण गनुिपदिछ ।  

10.2 जनकपरु अञ्चल खेलकुद र्वकास सतमततले सार्वक र्पडारी गा.र्व.स वडा नं.१३ हाल जनकपरु 
उपमहानगरपातलका अन्तगित पने र्वतभन्न र्कत्ताका ६ तबर्ा १७ कठ्ठा ६ धरु जग्गा प्रतत कठ्ठा रु.४० 
हजारका दरले खररद गने तनणिय २०४६।१०।२३ मा गरेबमोजजम एक व्यजिसँग सम्झौता गरेको 
पाइयो । कुल कबोल रकममध्ये रार्िय खेलकुद पररषदबाट ५० प्रततशत, जनकपरु चरुोट कारखाना 
तलतमटेडबाट २५ प्रततशत तथा तत्कालीन जनकपरु नगर पञ्चायतबाट २५ प्रततशत व्यहोरी खररद गरेको 
सो जग्गा जनकपरु अञ्चल खेलकुद र्वकास सतमततको नाममा हक हस्तान्तरण गने तनणिय गरेको पाइयो । 
रार्िय खेलकुद पररषदबाट तनजलाई रु.२ लाख ७४ हजार पेश्की भिुानी गरेको पाइयो । सो बाहेक 
अन्य रकम भिुानी भए नभएको यर्कन गनि सर्कएन । बहउुदे्दश्यीय कभडिहल र रु्टबल खेल मैदान 
तनमािण भएको उि जग्गाको स्वातमत्व हालसम्म पतन जनकपरु खेलकुद र्वकास सतमततको नाममा कायम 
भएको छैन । खेलकुद पररषदले आवश्यक प्रर्क्रया परुा गरी जग्गाको स्वातमत्व आफ्नो नाममा कायम 
गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ । 

10.3 र्क्रकेट एकेडेमी तनमािण गनि २०६० मा कािमाण्डौँको मूलपानी गाउँ र्वकास सतमतत वडा नं. ८ हाल 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलकामा २९४ रोपनी ११ आना सरकारी जग्गा पररषदको नाममा हस्तान्तरण 
गररएको तथयो । सकुुम्बासी र्र पररवार बस्दै आएको उि जग्गा प्रतत र्र पररवार रु.२ लाखका दरले 
भिुानी गरी खाली गराउन २०७२।३।३० मा  पररषदको तनणियबमोजजम १० पररवारलाई नगद 
भिुानी गरेको, एक पररवारलाईि सट्टा जग्गा हस्तान्तरण गररएको र अन्य ४ पररवारलाई भिुानी ठदन 
बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी गरुुयोजना तभर पने अन्य १० पररवारको २ रोपनी १४ आना ३ पैसा 
अनतधकृत जग्गा खररद तबक्री हुँदै आएको पाइयो । मजन्रपररषदको २०७५ श्रावण २० को 
तनणियबमोजजम उि १० पररवारलाई रार्िय खेलकुद पररषदको भोगातधकार तभरको जग्गाबाट सट्टा जग्गा 
उपलब्ध गराइएको छ । सट्टा जग्गा उपलब्ध गराइए तापतन २ र्र पररवार हालसम्म पतन गरुुयोजना 
तभर पने मैदानको कम्पाउण्ड तभरै बसोबास गरररहेको पाइयो । पररषदको भोगातधकार तभर रहेको २ 
सय ९४ रोपनी जग्गा मध्ये अन्तरािर्िय र्क्रकेट रङ्गशाला तनमािण गनि १ सय ८४ रोपनी जग्गा बाहेकको 
११० रोपनी जग्गामा सकुुम्बासी तथा स्थानीय बासीहरुले आफ्नो र्र टहरा तनमािण गरी बस्दै आएका 
छन ्। हाल पररषदले २ सय ९४ रोपनी जग्गालाई रे्राबारा गने काम गरररहेको छ । यसरी सहरी 
सकुुम्बासीबाट सरकारी सम्पजत्तको अनतधकृत अततक्रमण तथा दोहन हुँदै आएको देजखन्छ । पररषदले 
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आफ्नो भोगातधकार तभर रहेको जग्गामा बस्दै आएका सकुुम्बासी तथा स्थानीयहरुबाट अततक्रतमत जग्गा 
खाली गराई ठदगो संरक्षणको व्यवस्था गनुिपदिछ । 

11. खेलकुद पूवािधार तनमािण - खेलकुद पूवािधार र्वकासका लातग चौधौँ योजना अवतधमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा 
एउटा सरु्वधा सम्पन्न रङ्गशाला, कभडिहल, खेलग्राम, र्क्रकेट मैदान तनमािण गने र प्रत्येक तनवािचन क्षेरमा 
कम्तीमा एउटा खेल मैदान तनमािण गने कायिक्रम रहेको तथयो । साथै उि योजनाले  र्क्रकेट मैदान 
११, जजल्ला स्तरीय कभडिहल ३८, तनवािचन क्षेरस्तरीय खेल मैदान २४० तनमािण गने लक्ष्य राखेको तथयो ।  

11.1 प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरु्वधा सम्पन्न रङ्गशाला तनमािण गने योजना रहेकोमा  योजना अवतधमा 
प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश ५, कणािली र सदूुरपजिम प्रदेशमा रु्टबल तथा एथलेर्टक्स खेल 
सञ्चालन गनि सर्कने अन्तरािर्िय स्तरको रङ्गशाला तनमाणिको लातग रु.४ अबि ४ करोड ३७ लाख १५ 
हजार लागत अनमुान गररएकोमा हालसम्म रु.२ अबि २९ करोड ५७ लाख खचि भएको देजखन्छ ।  

 तनमािणाधीन ६ रङ्गशालामध्ये कािमाडौँजस्थत दशरथ रङ्गशालाको तनमािण सम्पन्न भएको, ५ वटा 
प्रदेशमा तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका छन ् । प्रदेश नं २ को जनकपरुमा तनमािण गररने रङ्गशालाको 
डी.पी.आर. समेत तयार गररएको छैन । चौधौँ योजना अवतध तभर ७ रङ्गशाला तनमािण गने लक्ष्य 
राखेकोमा १ मार सम्पन्न गरेको छ । पन्रौं योजना शरुु भइसकेको अवस्थामा पतन तनमािणाधीन रहेको 
उपरोि ६ रङ्गशालाको हालसम्मको र्वत्तीय प्रगतत जम्मा ५६ प्रततशत तथा भौततक प्रगतत न्यून रहेको 
देजखन्छ ।  

11.2 चौधौँ योजना अवतधमा मलुकुभरमा ११ र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरु्वधा सम्पन्न र्क्रकेट मैदान 
तनमािण गने योजना रहेकोमा प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश ५ र सदूुरपजिम प्रदेशमा अन्तरािर्िय 
स्तरको र्क्रकेट मैदान तनमािणको लातग रु.३ अबि ९५ करोड ६३ लाख ४९ हजारको लागत अनमुान 
तयार गरी हालसम्म रु.२५ करोड ७३ लाख ६९ हजार खचि गरेको छ । 

 र्क्रकेट मैदान तनमािणका लातग कणािली प्रदेशमा प्रारजम्भक कायि नै शरुु नभएको तथा प्रदेश नं १ 
को मोरङ्गमा र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार हुँदै गरेको अवस्था छ । चौधौँ योजना अवतधमा सम्पन्न 
गने लक्ष्य रहे तापतन योजना कायािन्वयनको अनगुमन नहनु,ु पयािप्त बजेट व्यवस्था नहनु ु लगायतका 
कारणले गदाि पन्रौं योजना शरुु भइसक्दा पतन ७ मध्ये ५ प्रदेशमा मार तनमािण कायि शरुु गररन,ु आतथिक 
प्रगतत ६.५ प्रततशत तथा भौततक प्रगतत न्यून रहेको देजखन्छ । साथै अन्तरािर्ियस्तरको सरु्वधा सम्पन्न 
र्क्रकेट मैदान तनमाणि गने उल्लेख भए तापतन त्यसबमोजजमको मैदान तनमािण हनुसकेको छैन । नेपालमा 
सञ्चालन हनेु अन्तरािर्ियस्तरको र्क्रकेट प्रततयोतगताहरु कािमाडौँ उपत्यकाको कीततिपरु र्क्रकेट मैदानमा 
सञ्चालन हनेु गरे तापतन उि मैदानमा फ्लड लाइट, एलाइट र्यातसतलर्ट, तडजजटल स्कोर बोडि जस्ता 
आधारभतू सरु्वधाको उपलब्धता छैन ।   

11.3 चौधौँ योजना अवतधमा ३८ जजल्लामा र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरु्वधा सम्पन्न कभडिहल तनमािण 
गने लक्ष्य रहेकोमा प्रदेश नं १, २ र सदूुरपजिम प्रदेश बाहेक अन्य चार प्रदेशमा तनमािणाधीन अवस्थामा 
रहेको छ ।  

कभडिहलमा ओलजम्पक, एतसयाली खेलकुद, दजक्षण एतसयाली खेलकुद जस्ता अन्तरािर्िय 
प्रततयोतगतामा खेलाइने ब्याडतमन्टन, भतलबल, टेबल टेतनस, माशिल आटिश, जडुो, कराँते, तेक्वान्दो, 
भारत्तोलन लगायतका इन्डोर खेलहरु सञ्चालन एवं अभ्यास हनेु गदिछ । नेपालमा कािमाडौँ र कास्की 
गरी जम्मा २ स्थानमा मार अन्तरािर्ियस्तरको कभडिहल रहेको छ । प्रदेश नं १, २ तथा सदूुरपजिम 
प्रदेशमा कभडिहल तनमािणमा र्ढलाइ भएको छ भने चौधौँ योजना अवतधमा ३८ जजल्लामा कभिडहल तनमािण 
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गने योजना रहेकोमा ३५ जजल्लामा मार तनमाणि सम्पन्न भएको छ । यस्ले गदाि जजल्लास्तरमा 
अन्तरार्ियस्तरमा हनेु इन्डोर खेलहरुको अभ्यासमा कठिनाइ भएको छ । भर्वष्यमा नेपालमा 
अन्तरािर्ियस्तरको प्रततयोतगता सञ्चालन गनि थप अन्तरािर्ियस्तरको सरु्वधा सम्पन्न कभडिहल आवश्यक 
रहेको देजखन्छ । तसथि अन्य ५ कभडिहलको समेत स्तरोन्नतत गरी ७ वटै प्रदेशमा अन्तरािर्ियस्तरको 
सरु्वधा सम्पन्न बहउुदे्दश्यीय कभडिहल तनमािण गररनपुदिछ ।  

11.4 चौधौँ योजना अवतधमा प्रत्येक तनवािचन क्षेरमा कम्तीमा एउटा खेल मैदान तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा 
रार्िय खेलकुद पररषदबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार हालसम्म कुनै तनवािचन क्षेरमा खेल मैदान तनमािण 
नभएको अवस्था छ । चौधौँ योजना अवतध समाप्त भई पन्रौं योजना शरुु भइसकेकोमा हालसम्म तनवािचन 
क्षेरमा खेल मैदान तनमािण कायि अगातड बढेको छैन ।  

11.5 चौधौँ योजनामा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरु्वधा सम्पन्न खेलग्राम तनमािण गने लक्ष्य रहेको साथै 
स्थानीय तहमा खेलकुद पूवािधार तनमािणसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ बमोजजम प्रत्येक स्थानीय तहमा लागत 
साझेदारीमा दीर्िकालीन महत्वका एक एक खेलग्राम र्वकास गने योजना रहेको छ । मन्रालयले र्वतभन्न 
खेलग्रामका नमूना तडजाइन तयार गरी २०७६।११।११ को तनणियबाट ६० जजल्लाका ८४ स्थानीय 
तह छनौट गरी खेलग्राम तनमािण गने सम्झौता गरेको छ । तर छनौट भएका पातलकाहरुमा हालसम्म 
रकम तनकासा भएको छैन ।  

आवश्यक बजेट, तनकायहरुबीच समन्वय, सम्बजन्धत तनकायहरुबाट प्रभावकारी अनगुमनको कमी 
जस्ता कारणले चौधौँ योजना र रार्िय खेलकुद नीततले तनधािरण गरेको खेलकुद पूवािधार र्वकासका 
कायिनीततहरु कायािन्वयन नभएका, कायािन्वयन गररएकाको पतन र्वत्तीय एवं भौततक प्रगतत न्यून रहेको 
पाइयो । यसले गदाि खेल अभ्यास, प्रजशक्षण, प्रततयोतगता आयोजनामा कठिनाइ हनेु गरेको छ । यवुा तथा 
खेलकुद मन्रालय र रार्िय खेलकुद पररषदले सम्बजन्धत तनकायहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट र 
तनयतमत अनगुमनको व्यवस्था तमलाई लक्ष्य बमोजजम समयमा खेलकुद पूवािधार तनमािण कायि सम्पन्न गने 
कायि योजना बनाई कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

12. खेलकुद संरचनाबाट आय - रार्िय खेलकुद नीतत, २०६७ को कायिनीतत (१९) मा खेलकुद पररषदले 
नीतत, कायिक्रम बनाई खेलकुद क्षेरको व्यवसार्यकीकरण गने उल्लेख छ । पररषदबाट तनमािण भएका 
र्वतभन्न खेलकुद संरचनाहरुमा पररषदमा दताि भएका संर् संस्थाहरुले रार्िय, क्षेरीय तथा जजल्ला स्तरीय 
खेलकुद प्रततयोतगता आयोजना गरी प्रवेश शलु्क, र्वज्ञापन शलु्क, प्रसारण शलु्क लगायतका आम्दानीहरु 
प्रततयोतगता आयोजना गने संर् संस्थाले उपयोग गने गरेको पाइयो । प्रततयोतगता आयोजनाबाट प्राप्त हनेु 
आम्दानी पररषद र आयोजक संर् संस्थाबीच बाँडर्ाडँ गने सम्बन्धमा मापदण्ड तथा कायिर्वतध तजुिमा 
भएको पाइएन । यस अततररि अन्य साविजतनक कायिक्रम, सभा, सम्मेलन लगायतका कायिक्रम 
सञ्चालनको लातग कभडिहल, मैदान, रङ्गशाला लगायतका संरचना प्रयोग गनि ठदँदा शलु्क तनधािरण गने 
मापदण्ड तयार गरेको छैन । खेलकुद पूवािधार तनमािण, ममित तथा सञ्चालनको जजम्मेवारी पररषदमा रहेको 
तर उि पूवािधार उपयोग बापत हनेु आम्दानी न्यून रहेको छ । उपरोि प्राप्त आम्दानीबाट 
संरचनाहरुको तनयतमत ममित सम्भार लागत पूतति हनु समेत कठिनाइ हनेु अवस्था रहेकोले सरकारी 
अनदुानमा भर पनुिपरेको छ । त्यसैले खेलकुद क्षेरको व्यवसायीकरण गरी ठदगो सञ्चालनका लातग 
पररषदमा आवि संर् संस्था तथा अन्य तनकाय वा क्षेरबाट आयोजना हनेु खेलकुद प्रततयोतगता सञ्चालन 
बापत सो प्रततयोतगताको स्तर, संरचनाको स्तर, प्रततयोतगता सञ्चालन अवतध, खेल संख्या, दशिक संख्या 
आठदको आधारमा खेल पूवािधार प्रयोग शलु्क तनधािरण एवं बाँडर्ाडँ मापदण्ड तयार गरी कायािन्वयन 
गनुिपदिछ । 
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13. साविजतनक तनजी साझेदारी ÷ चौधौँ योजनाले अन्तरािर्िय एवम ्रार्िय स्तरको रङ्गशाला साविजतनक तनजी 
साझेदारीमार्ि त तनमािण गने कायिनीतत तलएको तथयो । रार्िय खेलकुद नीतत, २०६७ मा भौततक पूवािधार 
सरु्वधा तनमािणका लातग तनजी तथा अन्य क्षेरलाई प्रोत्साहन गने कायिनीतत रहेको छ । त्यसैगरी यथु 
तभजन, २०२५ को कायािन्वयन कायियोजनामा खेलकुद पूवािधार र्वकासका लातग साविजतनक तनजी 
साझेदारी नीतत अवलम्बन गररने उल्लेख छ । अन्तरािर्िय अभ्यास हेदाि चीनमा एक लाख दशिक 
क्षमताको रार्िय ओलजम्पक रङ्गशाला, तसंगापरुमा ५५ हजार दशिक क्षमताको स्पोटिस ्हब, बेलायतमा ८० 
हजार  दशिक क्षमताको ओलजम्पक पाकि , अमेररकामा ७२ हजार दशिक क्षमताको सेञ्चुरी तलंकर्र्ल्ड एण्ड 
इभेण्ट सेन्टर, भारतमा २० हजार दशिक क्षमताको एररना रङ्गशाला जस्ता व्यावसार्यक र्वर्वधीकरण 
सर्हतका िूला बहखेुल रङ्गशाला साविजतनक तनजी साझेदारी अवधारणामा तनमािण भएको पाइन्छ । नीततमा 
उल्लेख भएअनसुार तनजी क्षरेको लगानीलाई सरुजक्षत गनि संरचना सञ्चालन, शलु्क तनधािरण, पूवािधारबाट 
हनेु मनुार्ाको र्वतरण र जग्गा उपलब्धता, ममितसम्भार व्यवस्था, कर छुट लगायतका सरु्वधाका र्वषयहरु 
समेटी लगानी आकर्षित गने कायिक्रम नल्याएको हुँदा नेपालमा हाल सम्म कुनैपतन रङ्गशाला तथा खेलकुद 
संरचनामा तनजी क्षेरको साझेदारी रहेको छैन । यसले गदाि सरकारको सीतमत स्रोत मातथ खेलकुद 
बजेटको भारमा कमी नहनुकुा साथै खेलकुदको व्यवसायीकरण समेत हनु सकेको छैन । लगानीको 
सरुक्षा र प्रततर्लको सतुनजितता गने कायिर्वतध र कायिक्रम तजुिमा गरी खेलकुद पूवािधार र्वकासमा तनजी 
क्षेरको लगानी र साझेदारी आकर्षित गनुिपदिछ ।   

14. संर् संस्थाको अनगुमन ÷ खेलकुद र्वकास ऐन, २०४८ को दर्ा १३ मा खेलकुदसम्बन्धी गततर्वतध 
सञ्चालन गनि प्रचतलत काननुबमोजजम दताि भएका संस्थाले पररषदमा समेत दताि गनुिपने व्यवस्था छ । 
सोही ऐनको दर्ा १८ मा पररषदले खेलकुदसम्बन्धी संस्थालाई खेलकुदको र्वकासको सम्बन्धमा समय 
समयमा आवश्यक तनदेशन ठदन सक्ने व्यवस्था छ । पररषदमा कुल २ सय ६ रार्िय संर्संस्था दताि 
भएकामध्ये २५ खारेज भई हाल १ सय ८१ संर्संस्था कायिरत छन ्। इन्डोर खेलसँग सम्बजन्धत १ 
सय ३५, आउटडोर खेलसँग सम्बजन्धत ३९ तथा एसोतसएट खेलसँग सम्बजन्धत ९ संर्संस्था रहेका छन ्। 
उि १ सय ८१ संर्संस्थामध्ये अन्तरािर्िय आविता भएका खेल संर् १ सय ४९ रहेका छन ् । 
अन्तरािर्िय आविता भएका खेलसंर्हरुलाई रार्िय खेलकुद पररषद तथा अन्तरािर्िय संर्संस्थाहरुबाट 
प्रततयोतगता सञ्चालन गनि, खेलाडी प्रजशक्षण गनि, पूवािधार तनमािण लगायतका शीषिकमा अनदुान तथा सहयोग 
रकम उपलब्ध हनेु गरेको छ । तर सम्बजन्धत संर्संस्थाहरुले प्राप्त अनदुानको उपयोग तोर्कएको कायिमा 
गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गरेको पाइएन । पररषदले बजेट तथा कायिक्रम तयार गरी दताि भएका 
संर् संस्थाहरुले पररषदबाट तथा अन्तरािर्िय संस्थाहरुबाट प्राप्त अनदुानको उपयोगको अनगुमन गरी 
तनमािण गरेका पूवािधार, प्रततयोतगता सञ्चालन, प्रदान गने प्रजशक्षण आठदको अद्यावतधक र्ववरण राख्न ुपदिछ ।   

संगठित संस्था  

यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष 
बैङ्क, र्वत्तीय संस्था एवं सहकारी संस्थाबाट र्वना तधतोका पररयोजनामा सहतुलयत ब्याजदरमा प्रतत व्यवसायी 

बढीमा रु.२ लाखसम्म आवतधक ऋण उपलब्ध गराई यवुा स्वरोजगार कायिक्रम सञ्चालन गने र व्यावसार्यक तथा 
सीपमूलक तातलमसमेत उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले २०६५ मा कोषको स्थापना भएको हो । 

15. आन्तररक लेखापरीक्षण - कोष सञ्चालन तनयमावली, २०६५ को तनयम २१(२) मा कोषको आतथिक 
कारोबारको आन्तररक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा तनयन्रक कायािलयबाट हनेु व्यवस्था गरेकोमा 
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सोअनसुार कोषले आन्तररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । तनयमानसुार आन्तररक लेखापरीक्षण 
गराउनपुदिछ । 

16. कजाि लगानी तथा आम्दानी - कोषको कुल पुजँी रु.४ अबि ७१ करोड ८ लाख रहेकोमा रु.४ अबि ८ 
करोड ७१ लाख स्वरोजगार कजाि उपलब्ध गराई रु.६२ करोड ३७ लाख मौज्दात रहेको छ । कोषको 
उदे्दश्यअनरुुप स्वरोजगार कायिक्रममा लगानी गनुिपदिछ । 

17. लगानी तथा असलुी - यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष लगानी तनदेजशका, २०६९ को दर्ा १२ 
मा सम्झौताअनसुारको साँवा र ब्याज तनयतमत रुपमा कोषमा बझुाउनपुने र सोअनसुार नबझुाएमा कोषले 
सोही तनदेजशकाको दर्ा १३ को प्रर्क्रया अबलम्वन गरी साँवा तथा ब्याज असलु गनुिपने व्यवस्था छ । 
कोष स्थापना भएदेजख २०७६ आषाढ मसान्तसम्म कुल ६८ हजार ४३६ व्यवसायीलाई लगानी गरेको 
रु.८ अबि ७९ करोड २८ लाखमध्ये यो वषिको अन्त्यसम्म रु.४ अबि ८ करोड ७१ लाख  लगानीको 
रुपमा बाँकी रहेको छ । र्वगत ३ वषिको लगानी तथा असलुी जस्थतत तनम्नानसुार छ: 

(रु. हजारमा) 

क्र.मं. आतथिक वषि 
ऋण तलन े
(जना) 

लगानी रकम 
म्याद नार्केो 
सावँा रकम 

कुल असलुी 
रकम 

लगानी बाकँी 
रकम 

1 2073।74 7695 1,09,36,15 36,28,34 4,30,18 2,15,54,28 
2 2074।75 10039 2,35,08,10 17,31,85 61,86,27 3,88,76,10 
3 2075।76 12840 1,52,17,00 12,73,12 1,32,21,86 4,08,71,23 

कोषले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म १ हजार ७४३ संस्थामा लगानी गरेको छ । लगानी र्र्ताि 
नभएको साँवा रु.३५ करोड ३४ लाख ८७ हजारमध्ये १९२ सहकारी संस्थामा म्याद नारे्को साँवा रु 
१२ करोड ७३ लाख १२ हजार, ब्याज रु.२ करोड १४ लाख ३९ हजार र जररवाना रु.४१ लाख ३० 
हजार समेत रु.१५ करोड २८ लाख ८१ हजार असलु हनु बाँकी रहेको छ । उि असलु गनुिपने बाकँी 
सहकारी संस्थामध्ये ४८ सहकारी संस्थाको लगानी जोजखमपूणि देजखएको छ । यस्ता सहकारी संस्थालाई 
सम्झौताबमोजजम कारबाही गरी असलु गनुिपदिछ । 

रार्िय खेलकुद पररषद् 

18. पूवािधार तनमािण - खेलकुदको र्वकास गनि खेलकुद पूवािधार र्वकासका कायिक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । यो 
वषि खेलकुद पूवािधार र्वकासका लातग रु.३८ करोड ५६ लाख ५ हजार खचि भएको छ । बेलझणु्डी 
रंगशाला तडजाइन र तनमािणको लातग रु.२४ करोड २४ लाख ४५ हजारमा सम्झौता भएकोमा पररषदबाट 
तडजाइन स्वीकृत नभएको, र्पसीसी, आरसीसीलगायतका काममा रु.५९ लाख १५ हजार बढी भिुानी 
गरेको, नेपालगन्ज रंगशाला तनमािणअन्तगित ग्राभेलमा र तनमािण कायिमा उचाइ बढाई बढी भिुानी गरेको 
रु.७८ लाख ५३ हजार, नेपालगन्ज पौडी पोखरी तनमािणमा नापी र्कताबको पररमाणभन्दा बढी भिुानी 
भएको रु.२ करोड ४४ लाख ५२ हजार, शहीद लखनथापा अन्तरािर्िय रंगशाला, गलु्मीमा माटो काट्ने 
पनेु, ढुवानी तथा र्वसजिनलगायतको काममा बढी भिुानी गरेको रु.७४ लाख ७२ हजार, लखनपरु 
रंगशाला पखािल तनमािणको म्याद समाप्त हुँदा समेत  कायि शरुु नगरेकोले तनयमानसुार कारबाही गरी 
र्र्ताि गनुिपने मोतबलाइजेसन पेस्की रु.१० लाख ५० हजार र परर्रमेन्स बण्ड रु.२३ लाख ७० 
हजारसमेत रु.४ करोड ९१ लाख १२ हजार असलु गनुिपदिछ ।  

19. पूवि तनधािररत क्षततपूतति - पररषद्को आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०६२ को तनयम ५६(३) 
बमोजजम तनमािण व्यवसायीले सम्झौतामा उजल्लजखत कायितातलकाबमोजजम तनमािण कायि सम्पन्न नगरेको र 
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सम्झौताको अवतध समाप्त भए पतन म्याद थप नगरेकोले ६ तनमािण व्यवसायीबाट पूवि तनधािररत क्षततपूतति 
रु.६ करोड १४ लाख असलु गनुिपदिछ ।  

20. कभडि हल तथा ढल तनमािण - उपभोिा सतमततमार्ि त धनगढीमा ढल तनमािणमा रु.१ करोड ३० लाख 
खचि भएको छ । उि ढलको लागत अनमुान तयार गदाि ओभरहेड बाहेक लागत अनमुान तयार 
गनुिपनेमा ओभरहेडसमेत समावेस गरेकोले जनसहभातगता बाहेक रु.१० लाख ३९ हजार बढी भिुानी 
गरेको छ । त्यस्तै उपभोिा सतमततलाई कभडि हल तनमािणअन्तगित जतमनभन्दा मातथको र्पलर बनाउने 
कायि गदाि एउटै कामको रु.८ लाख ५२ हजार दोहोरो भिुानी गरेको छ । नापी र्कताबमा र्र्टमा 
नाँपजाँच गरी तमटरमा भिुानी गदाि कन्भजिन दर र्रक पारी रु.५ लाख ६७ हजार बढी भिुानी गरेको 
छ । भिुानी ठदन नतमल्ने रकम असलु गनुिपदिछ ।  

21. मूल्य समायोजन - रार्िय खेलकुद पररषद् आतथिक प्रशासन तनयमावली, २०६२ को तनयम ५० मा तनमािण 
व्यवसायीले कायितातलकाबमोजजम काम नगरेको अवस्थामा मूल्य समायोजन ठदन नतमल्ने उल्लेख छ । 
पररषद्ले कायितातलकाबमोजजम काम नगरेको अवस्थामा च्यासल रंगशालामा रु.५७ लाख ५१ हजार, 
नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा रु.१४ लाख ५३ हजार र सातदोबाटो पौंडी पोखरी तनमािण गदाि रु.३९ लाख 
६९ हजारसमेत रु.१ करोड ४ लाख ७३ हजार बढी भिुानी गरेको मूल्य समायोजन रकम ३ तनमािण 
व्यवसायीबाट असलु गनुिपदिछ । 

22. एतसयाली खेलकुद प्रततयोतगता - इन्डोनेतसयाको जाकतािमा आयोजना भएको १८ औ ँएतसयाली खेलकुदमा 
नेपालले २९ खेलमा भाग तलएको र सोका लातग १८५ खेलाडीसर्हत २८५ जना सहभागी भएको 
देजखन्छ । नेपालले भाग तलएका २९ खेलमध्ये प्याराग्लाइतडङ खेलमा एकमार रजत पदक प्राप्त गरेको 
छ । सो खेलकुदका लातग खेल सामग्री बाहेक रु.५ करोड बजेट र्वतनयोजन भएकोमा सोको मापदण्ड, 
नम्सि तथा तनदेजशका स्वीकृत नगरी पररषद्ले हवाई भाडा, तभलेज खचि, पकेट खचि, पोशाक खचि लगायतमा 
रु.६ करोड २२ लाख ६५ हजार खचि गरी रु.१ करोड २२ लाख ६५ हजार कायिक्रम संशोधन नगरी 
बढी खचि गरेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

22.1 खेलमा सहभातगता जनाउनेहरुका लातग तभलेज खचि वापत आयोजक रािमा रु.१ करोड ८१ लाख 
पिाएकोमध्ये बचत रु.३२ लाख २० हजार र्र्ताि प्राप्त गरेकोमा सो रकम सजञ्चतकोष दाजखला हनुपुदिछ ।  

22.2 एक आपूतिकबाट र्क्रकेट ब्याट, कुस्ती ब्याट, हडिल्स प्रोरे्सनल बतलङ मेतसनलगायतका खेल सामान 
खररद गरी रु.३८ लाख ४८ हजार भिुानी गरेको छ । सम्झौताअनसुार खेल अवतध २०७५ भार २ 
देजख १७ सम्म रहेकोमा २०७५।८।१६ मा खररद गरी भिुानी गनुिको औजचत्य देजखएन । औजचत्य 
परु्िसर्हत सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाइनपुदिछ ।  

22.3 आिौँ रार्िय खेलकुद - आिौँ रार्िय खेलकुद प्रततयोतगताको लातग स्वीकृत कायिक्रमअनसुार रु.३८ करोड 
८४ लाख ५९ हजार बजेट स्वीकृत भएकोमा रु.४२ करोड १८ लाख ८३ हजार खचि भएको छ । 
कायिक्रम संशोधन नगरी रु.३ करोड ३४ लाख २४ हजार बढी खचि गरेको, खचि हनु नसकी बाकँी 
रहेको रु.२ करोड ९२ लाख १४ हजार सजञ्चतकोष दाजखला नभएको, ६ हजार र्कट्स सेट खररद गनि 
रु.२ करोड ४० लाख ६९ हजारको सम्झौता भएकोमा ९०० थान थप गरी रु.३६ लाख १० हजार 
थप भिुानीसमेत रु.२ करोड 67 लाख ७९ हजार भिुानी गरेकोमा सामानको गणुस्तर परीक्षण नगरेको 
र र्वतरणको अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । र्वतभन्न सामग्री खररद गरी रु.१ करोड ७० लाख ३४ 
हजार खचि गरेकोमा लागत अनमुान नै तयार नगरी प्रततस्पधाि बेगर सोझै खररद गरेको र खररद गरेका 
सामानको गणुस्तर परीक्षणसमेत नगराएको तथा र्वतभन्न प्रततयोतगता सञ्चालन गनि जजल्ला तथा क्षेरीय 
खेलकुद सतमततलाई रु.६ करोड २४ लाख ६० हजार तनकासा गरेकोमा सोको अनगुमन नगरेको र सशति 
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अनदुान अन्तगितको रकम तनकासा ठदएकोमा सोको प्रगतत र्ववरण तलई खचि नभएको रकम संर्ीय 
सजञ्चतकोषमा दाजखला नगरेको जस्ता व्यहोरा देजखएका छन ् । प्रचतलत काननुको पालना गरी आतथिक 
कारोबार सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

23. आतथिक सहायता - पररषद्को आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनयमावली, २०६२ को तनयम ८७ मा पररषद्को 
नगदी वा जजन्सी आतथिक सहायता ठदँदा रु.२५ हजारसम्म सदस्य सजचवले ठदन सक्ने र सो भन्दा बढी 
भएमा पररषद्को स्वीकृत तलनपुने व्यवस्था छ । यो वषि १७ संर् संस्थालाई रु.१५ लाख ८० हजार 
आतथिक सहायता ठदएको छ । पररषद्को स्वीकृतत बेगर आतथिक सहायता ठदने पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुने देजखनकुा साथै अतधकार क्षरेभन्दा बढी आतथिक सहायता ठदने कायि बन्द गराउनेतर्ि  
सम्बजन्धत तनकायले ध्यान ठदनपुदिछ । 

24. कजन्टजेन्सी खचि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा ४ प्रततशत कजन्टन्जेन्सी थप गरी खचि गने 
व्यवस्था छ । सोअनरुुप कायिक्रमसँग सम्बजन्धत काममा मार कजन्टन्जेन्सी खचि गनुिपनेमा र्वद्यतु 
महसलुमा रु.१४ लाख ८७ हजार, कायािलय सामानमा रु.३७ लाख ६१ हजार, तलब भत्ता तथा 
अततररि समय भत्तामा रु.१ करोड ८ लाख ६३ हजार, सवारीसाधन भाडामा रु.९ लाख २ हजार र 
र्वर्वध खचिमा रु.१ लाख ८० हजारसमेत रु.१ करोड ७१ लाख ९४ हजार खचि गरेको छ । तनयम 
र्वपरीत खचि गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

अनगुमन र बेरुजू  

 अनगुमन :  गत र्वगतका प्रततवेदनमा नीतत तथा कायिक्रम प्रभावकारीरुपले कायािन्वयन नभएको, प्रगतत न्यून 
रहेको, यवुा उद्यम कायिक्रम अन्तगित लगानी न्यून रहेको, र्क्रकेट मैदानको तनमािण कायिमा र्ढलाइ भएको 
लगायतका व्यहोरा उल्लेख भएकोमा सोमा सधुार भएको देजखएन । र्वगतका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी 
कायिसम्पादन गनुिपदिछ ।  

 बेरुजू जस्थतत : यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत देहाय 
अनसुार छः  

 सरकारी कायािलयतर्ि  २ तनकायमा रु.५ करोड ५० लाख ७५ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.४ लाख ८६ हजार र्स्यौट गरेकोले रु.५ करोड ४५ लाख ८९ हजार 
बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१९ लाख ५५ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची १५ मा छ ।  

 संगठित संस्था २ तर्ि  रु.९० करोड ५५ लाख ९२ हजार बेरुजू देजखएकोमा र्स्यौट नगरेकोले बाँकी 
रहेको छ । सोमध्ये रु.११ करोड ६४ लाख ३० हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची १६ मा छ । 
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रक्षा मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेमा रार्िय 
सरुक्षासम्बन्धी नीतत, योजना तथा कायिक्रमको तजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, अन्तरािर्िय सीमानाको 
सरुक्षा, सेनाको व्यवस्थापन, र्वपद् उद्धार कायिमा सहयोग, रार्िय तनकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष र महत्वपूर्ि रार्िय 
सम्पदा तथा स्मारकको सरुक्षालगायतको कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगठित 
संस्थासमेत ३१४ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतसमेत ३०८ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.७० अबि 29 
करोड ३७ लाखको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ:  

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

३०८ ६८१७६४ २५८ ३२७३ २९२ 17900 308 702937 

अन्य मन्रालयमा तबतनयोजन भई यस मन्रालयबाट भएको खर्ि रु.११ अबि ७० करोड 
लेखापरीक्षर् अङ्कमा समावेश छ । 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ६ संस्थाको रु.४५ अबि ३0 करोड ३२ लाखको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न गररएको छ । 

3. नीतत कायािन्वयन - नेपाल सरकारको २०७५।७६ को नीतत तथा कायिक्रममा प्रततरक्षा नीतत तयार गरी 
कायािन्वयनमा ल्याउने, रार्िय सरुक्षा पररषदको सजर्वालयको पनुरावलोकन गरी नयााँ संरर्ना तयार गने 
उल्लेख भए पतन कायािन्वयन गरेको पाइएन । सरोकारवाला तनकायहरुसाँग समन्वय गरी नीतत 
कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

4. सरुक्षा व्यवस्था - नेपाली सेनाले र्वतभन्न जलर्वद्यतु आयोजना, नेपाल राि बैङ्क, नेपाल टेतलकम, नेपाल 
आयल तनगम, र्वमानस्थल, पेन्सन क्याम्पलगायतका तनकायको सरुक्षामा ५ हजार २४२ सरुक्षाकमी 
खटाएको छ । ती तनकायमध्ये नेपाल राि बैङ्कले २०७४।७५ को सरुक्षा व्यवस्था बापत 
२०७५।४।२८ मा रु.१ करोड ८५ लाख ४ हजार र आतथिक वषि नखलुाई २०७६।६।१ मा रु.१ 
करोड ८५ लाख ४ हजार संजर्त कोष दाजखला गरेको छ ।  नेपाल सरकारको पूर्ि स्वातमत्वको नेपाल 
राि बैङ्कबाट सरुक्षा व्यवस्था बापतको रकम दाजखला गरे पतन अन्य तनकायबाट दाजखला भएको छैन । 
नेपाली सेनाबाट सरुक्षा प्रदान गदाि तलने शलु्क सम्बन्धमा नीततगत व्यवस्था गनुिपदिछ ।  

नेपाली सेना 
नेपालको संर्वधानमा नेपालको स्वतन्रता, साविभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता स्वाधीनता र रार्िय एकताको 

रक्षाका लातग नेपाली सेनाको एक संगिन रहने र नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय काननुबमोजजम र्वकास 
तनमािर् र र्वपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कायिमा समेत पररर्ालन गनि सक्ने व्यवस्था छ । यो वषि नेपाली 
सेनाको लातग रु.६३ अबि ४४ करोड ३४ लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा अथि र्वर्वध शीषिकबाट रु.६ अबि १७ 
करोड ६१ लाखसमेत रु.६९ अबि ६१ करोड ९५ लाख खर्ि भएको छ । 
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सम्भाररथीको कायािलय 

कायािलयले नेपाली सेनालाई राशन र औषतध बाहेकका आवश्यक मालसामान, उपकरर्, सवारीसाधन र 
पाटिपजुाि खररद गदै आएको छ । कायािलयको लातग यस वषि रु.१० अबि २८ करोड २४ लाख बजेट र्वतनयोजन 
भएकोमा रु.१० अबि ९ करोड ७० लाख खर्ि गरेको छ । 

5. खररद व्यवस्थापन - प्राप्त र्ववरर्अनसुार यो वषि भएका खररद सम्झौता र कायािन्वयनको अवस्था 
तनम्नानसुार रहेको छ: 

(रु. हजारमा) 

तस.नं. र्ववरर् 
सम्झौता कायािन्वयन पसे्कीमार गएको 

संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम 

१ र्वदेशबाट आयात हनु े ४४ ७३२५०१० - - ४४ ५५५५८५५ 
२ स्थानीय आपूतति ८७ १६४९०९५ ७५ १२८८५८१ १२ ३६०५१४ 

 जम्मा १३१ ८९७४१०५ ७५ १२८८५८१ ५६ ५९१६३६९ 

बहवुषीय खररद सम्झौता बाहेक आतथिक वषितभरै खररद कायि सम्पन्न गने गरी सम्झौता 
कायािन्वयन गनुिपनेमा १३१ सम्झौतामध्ये ७५ सम्झौता कायािन्वयन भई ५६ मा पेस्कीमार उपल्ध 
गराई खररद कायि हनु सकेको देजखएन । समयमा खररद कायि सम्पन्न नहुाँदा कायिसम्पादनमा प्रभाव पनि 
सक्ने भएकोले आतथिक वषितभरै खररद कायि सम्पन्न हनु सक्ने गरी सम्झौता कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

6. अधरुो कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११५ मा साविजतनक तनकायले आपूतति 
गररएका मालसामान सम्झौतामा उजल्लजखत प्रार्वतधक स्पेतसर्ेकेसन र गरु्स्तरबमोजजम भएको हनुपुने 
उल्लेख छ । वीरेन्र अस्पतालमा वैदेजशक सहायताबाट प्राप्त हनेु एम.आर.आई. मेतसन सञ्चालनको लातग 
केतसङ्ग तनमािर्, उपकरर् जडान तथा र्वद्यतुीकरर् कायिको लातग २०७५।३।२४ मा कायि सम्पन्न गनि 
२०७५।३।२१ मा रु.१ करोड ३५ लाख ६० हजारको सम्झौता गरेको छ । तनमािर् व्यवसायीले 
केतसङ्ग तनमािर् कायि गरे तापतन मेतसन प्राप्त नभएका कारर् जडान भएको छैन । तनमािर् व्यवसायीलाई 
कायि प्रगततको आधारमा भकु्तानी ठदनपुनेमा पूरै रकम भकु्तानी गरेकोले जडान खर्ि जोजखममा परेको 
देजखन्छ । 

7. जजन्सी तनरीक्षर् प्रततवेदन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ५० मा लगत खडा गरी 
राजखएको जजन्सी मालसामान के कस्तो अवस्थामा छन ्एक वषिमा कम्तीमा एक पटक तनरीक्षर् गनुिपने 
उल्लेख छ । कायािलयले खररद गरेको मालसामान जङ्गी असवावखाना, छाउनीमा दाजखला गरी र्वतरर् 
गने गरेको छ । यो वषि रु.८ अबि ९७ करोड ४१ लाखको खररद सम्झौता गरेकोमध्ये रु.१ अबि २८ 
करोड ८६ लाखको जजन्सी मालसामान दाजखला भएको र बााँकी दाजखला हनेु क्रममा रहेको छ । प्रतत 
वषि अबौ मूल्यका मालसामान भण्डारर् हनेु भए तापतन वषौदेजख जजन्सी तनरीक्षर् गराएको छैन । यसले 
गदाि खररद गरी भण्डारर् गररएका मालसामानको अवस्थाका बारेमा सतुनजित हनु सक्ने आधार भएन । 
यसमा सम्बजन्धत तनकायको ध्यान जानपुने देजखन्छ । 

इजञ्जतनयररङ र्वभाग 

8. सैतनक मखु्यालय भवन - सैतनक मखु्यालय भवन तनमािर् गनि तनमािर् व्यवसायीसाँग २०७५।११।१९ 
सम्ममा सम्पन्न गने गरी रु.३ अबि ९ करोड १४ लाखमा सम्झौता भएको देजखयो । उक्त तनमािर् 
कायिमा सेरेमोतनयल हल, छतमा हेली प्याड, अजनन सरुक्षा, र्वद्यतु, ेोहोर प्रशोधनलगायतको कायि छुटेको 
भनी १३.०६ प्रततशतले हनेु रु.४० करोड ३८ लाख भेररएसन स्वीकृत गरी सम्झौता अङ्क रु.३ अबि ४९ 
करोड ५२ लाख पगेुको छ । सो कायिको अजन्तम तबलसम्म रु.३ अबि ४७ करोड ७६ लाख भकु्तानी 
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भएकोमा दोस्रो भेररएसनबाट सम्झौता रकम रु.३ अबि ३९ करोड ३० लाख २३ हजार कायम भई 
पर्हलो भेररएसनबाट बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गरी दाजखला गरेको छ । उक्त कायिको कायि 
सम्पन्न प्रततवेदन तयार गनुिपदिछ ।   

कािमाडौँ-तराई/मधेश रतुमागि आयोजना  
कािमाडौँदेजख लतलतपरु, मकवानपरु हुाँदै बाराको तनजगढ जोड्ने ७६.२ र्क.तम.लम्बाइको रतुमागि ४ 

वषितभर तनमािर् सम्पन्न गनि मजन्रपररष्को २०७४।१।२१ को तनर्ियअनसुार नेपाली सेनालाई जजम्मा ठदइएको छ । 
आयोजना सञ्चालन कायिर्वतध, २०७४ अनसुार आयोजना व्यवस्थापनको लातग रक्षा मन्रीको संयोजकत्वमा 
उच्र्स्तरीय अनगुमन सतमतत र प्रधानसेनापततले तोकेको रथीको अध्यक्षतामा अतधकार सम्पन्न तनदेशक सतमतत 
गिन गररएको छ । एतसयाली र्वकास बैङ्कद्वारा तयार भएको सम्भा्यता अध्ययन तथा प्रारजम्भक तडजाइन, २००८ 
को आधारमा आयोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरर् हनुपूुवि रु.३ अबि ६७ करोड १४ लाख र नेपाली सेनालाई 
हस्तान्तरर् पिात रु.१४ अबि ७० करोड ८५ लाख समेत रु.१८ अबि ३७ करोड ९९ लाख खर्ि भएको छ । 

9. सञ्चालन प्रर्क्रया तथा संरर्ना - आयोजनाको तनमािर् कायि सञ्चालन गनि खोकनादेजख तनजगढसम्म १० 
साइट कायािलय स्थापना गरी र्वतभन्न व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकबाट मेतसनरी उपकरर् भाडामासमेत 
तलई काम गराएको देजखन्छ । रतुमागिको केही रे्नेजमा र्वतभन्न तनमािर् व्यवसायीसंग िेक्का सम्झौता गरी 
तनमािर् कायि अगातड बढाएको छ भने केही रे्नेजहरुमा सेनाले आफ्नै जनशजक्त तथा उपकरर् प्रयोग गरी 
काम गरररहेको छ । यस बाहेक र्वतभन्न र्वज्ञलाई समेत परामशिदाताको रुपमा काममा लगाई सेवा 
तलएको छ । 

10. प्रगतत - आयोजनाले उपलव्ध गराएको प्रगतत प्रततवेदनअनसुार तनमािर्साँग सम्बजन्धत प्रमखु कामहरुमध्ये 
मआुवजा र क्षततपूतति र्वतरर् ९४ प्रततशत, रुख कटान १७ हजार ९८० गोटा, ढुङ्गा माटो काट्ने कायि १ 
करोड ४१ लाख २३ हजार घन तमटर, ढुङ्गा माटो पनेु कायि १७ लाख ७७ हजार घनतमटर, मेतसनरी 
स्रक्र्रको कायि ८ हजार ४६६ घनतमटर, टेवा पखािल ३ हजार ७७६ वगितमटर र पाइप कल्भटि ११ 
गोटा सम्पन्न भएको छ । सडकको कुल लम्बाइ ७६.२ र्कलोतमटरमध्ये पलु र सरुुङको लम्बाइ 
घटाउाँदा बााँकी रहने ५५.५० र्कलोतमटरमध्ये २५.४४ र्कलोतमटरको सबग्रडे ेमेसन लेभलसम्मको 
तनमािर् शतप्रततशत, १०.९२ र्कलोतमटर सडकको तनमािर् ८० प्रततशतभन्दा मातथ तथा १६.०९ 
र्कलोतमटरको सडक ५० देजख ८० प्रततशत प्रगतत भएको उल्लेख छ । बााँकी ३.०५ र्कलोतमटर 
खण्डको सबग्रडेसम्मको तनमािर् २०७६।७७ मा सम्पन्न गने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।  

11. र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन - र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गने कायिका लातग रु.२९ करोड ८७ 
लाख १७ हजारको लागत अनमुान स्वीकृत गरी बोलपरको माध्यमबाट एक र्वदेशी परामशिदातासाँग 
२०७५।६।१६ मा रु.१० करोड १२ लाख ७९ हजारमा सम्झौता भएकोमा २०७५।१०।१९ को 
म्यादतभर कायि सम्पन्न गरी रु.७ करोड ४५ लाख ९१ हजार भकु्तानी भएको छ । 

परामशिदाताबाट प्राप्त प्रततवेदन नेपाल सरकारबाट २०७६।५।१ मा स्वीकृत भएको छ । 
प्रततवेदनमा सार्वकमा सडकको कुल लम्बाइ ७६.२ र्कलोतमटर हनेु अनमुान गरेकोमा ३.७ र्कलोतमटर 
घट्न गई ७२.५ र्कलोतमटर कायम हनेु उल्लेख छ । आयोजनाका सरुुङमागि र पलुहरु र्वशेष प्रकारका 
हनेु भएकोले र्वज्ञतापूविक तयार गनुिपने ई.पी.सी.र तडजाइन एण्ड तबल्ड मोडेलमा गररने उल्लेख छ । 
प्रततवेदनअनसुार कुल लागत कजन्टन्जेन्सी बाहेक रु.१ खबि ७५ अबि १९ करोड ३६ लाख  हनेु उल्लेख 
छ । सडकको प्रस्थानर्वन्द ु खोकना र अजन्तमर्वन्द ु तनजगढ हनेु, रतुमागिमा पने ८७ पलुको लम्बाइ 
१०.५९६ र्कलोतमटर, ३ सरुुङमागिको लम्बाइ ६.४११५ र्कलोतमटर, इन्टररे्न्ज तथा टोल प्लाजा ३ 
स्थानमा, रानीसेरा इलाकामा रेष्ट एररया रहने र यारा समय लगभग १ घण्टा २ तमनेट हनेु उल्लेख छ ।  
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शरुुमा र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार नगरी २०७४ श्रावर् १ मा तनमािर् शरुु गरी ३ वषि 
तभर तनमािर् कायि सम्पन्न गने गरी तोर्कएको तथयो । र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन स्वीकृतत पिात ४ वषि 
६ मर्हनामा काम सम्पन्न हनेु उल्लेख भएअनसुार आयोजना २०८०।८१ मा सम्पन्न हनेु उल्लेख छ । 
रार्िय गौरवको रुपमा रहेको आयोजनाको तनमािर् कायि तोर्कएको समयमा सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

12. िेक्का व्यवस्थापन - आयोजनाबाट गत र्वगत र यो वषिमा िेक्का सम्झौता भई काम सम्पन्न भएका र र्ालू 
रहेका िेक्काको अवस्था र देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार रहेको छ: 

क्र.सं. आतथिक वषि 
खररद सम्झौता संख्या सम्पन्न भएका संख्या सम्पन्न हनु बााँकी संख्या 

कुल तनमािर्सम्बन्धी अन्य तनमािर्सम्बन्धी अन्य तनमािर्सम्बन्धी अन्य 

१ २०७४।७५ सम्म ३० २२ ८ - ८ २२ - 
२ २०७५।७६ १७ १० ७ - ७ १० - 

 जम्मा ४७ ३२ १५ - १५ ३२ - 

12.1 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १०(३) मा साविजतनक तनकायले तनमािर्कायिको लागत 
अनमुान तयार गदाि कायि सम्पन्न गनि लानने समयावतध र्कटान गनुिपने व्यवस्था छ । यो वषि सडक 
तनमािर्त िे  रु.३२ करोड २४ लाख ४ हजार देजख रु.७८ करोड ७५ लाख ६३ हजारसम्मको लागत 
अनमुान रहेका १० प्याकेजको बोलपरमा ११.४९ देजख ३४.९५ प्रततशतसम्म प्रततस्पधाि भएको छ । 
सम्झौता गदाि ४ मर्हना १५ ठदनदेजख १ वषि ७ ठदनसम्मको अवतधमा कायि सम्पन्न गने गरी सम्झौता 
गरेकोमा यो वषि पेस्की ठदने बाहेक कुनै काम नभएकोले काम सम्पन्न गने अवतध १२ मर्हना अथाित ्
२६६ प्रततशतसम्म थप गरेको देजखयो । काम सम्पन्न गनि लानने अवतध र्वश्लषेर् नै नगरी वषािन्तमा 
छोटो अवतध राखी खररद सम्झौता गने र पटक पटक शरुु म्यादको तीन गरु्ासम्म थप गने कायि 
तनयमसम्मत देजखाँदैन । अतः लागत अनमुान तयार गदाि नै आवश्यक अवतध अनमुान गरी खररद सम्झौता 
गने र पटक पटक म्याद थप गने पररपाटीमा तनयन्रर् गनुिपदिछ । 

12.2 गत वषि सडक तनमािर् गनि रु.१ अबि ३५ करोड ९९ लाखका २ खररद सम्झौता गरेकोमा र्वस्ततृ 
आयोजना प्रततवेदनअनसुार सरुुङमागिको तनकास र्वन्द ुेेरबदल भएका कारर् काम गराउन नतमल्ने भई 
सम्झौता अन्त्य गरेको छ । र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन नै तयार नगरी खररद सम्झौता गदाि प्रशासतनक 
खर्ि, श्रम र समय खेर गएको छ । आयोजना प्रततवेदनको आधारमा तनमािर्स्थल तनजित गरेरमार खररद 
सम्झौता गनुिपदिछ । 

12.3 सडकको ३८ र्कलोतमटर खण्डमा सडक तनमािर् गनि रु.९४ करोड १८ लाख ९२ हजारको लागत 
अनमुान भई बोलपरबाट एक तनमािर् व्यवसायीसाँग २०७५।८।२५ सम्म कायि सम्पन्न गनेगरी  रु.९३ 
करोड ८२ लाख ४ हजारमा खररद सम्झौता भएको तथयो । सार्वकमा अनमुान गरेको कडा र्ट्टान 
भएको माटो काट्ने कायि पररमार् घट्न गई नरम र्ट्टान र साधारर् माटोको पररमार् बढ्न गएका कारर् 
सम्झौता रकम ३१.९८ प्रततशत घट्न गई रु.६३ करोड ८१ लाख ९७ हजार कायम गरी 
२०७६।२।१५ सम्म कायि सम्पन्न गने गरी भेररएसन आदेश स्वीकृत गरेको छ । साविजतनक खररद 
ऐन, २०६३ को देा ५४ बमोजजम २५ प्रततशतभन्दा मातथको भेररएसन नेपाल सरकार मजन्रपररष्ले 
गनि सक्नेमा आयोजनाबाटै भेररएसन आदेश स्वीकृत भएको तनयमसम्मत देजखएन । यसमा सम्बजन्धतलाई 
जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

उक्त तनमािर् व्यवसायीलाई यो वषिसम्म रु.४७ करोड ३६ लाख ४४ हजार भकु्तानी भएको छ । 
समयमा काम सम्पन्न गनि नसकेको भनी साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को देा ५९(२)(क) बमोजजम 
२०७६।६।१७ मा िेक्का सम्झौता अन्त्य गरी बााँकी पेस्की रु.७ करोड ७१ लाख ८२ हजार बैङ्क 
जमानत जेत गरी असलु गरेकोमा तनयमानसुार १० प्रततशत ्याज असलु गरेको छैन । 
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13. सेनाको जनशजक्त पररर्ालन - सडकको कुल लम्बाइमध्ये १८.३१४ र्कलोतमटर सडक रु.७६ करोड 
९४ लाख ४४ हजारको लागतमा नेपाली सेनाकै उपकरर् तथा जनशजक्त प्रयोग गरी काम गने तनर्िय 
अनसुार यस वषिसम्म माटो काट्ने कायि १३ लाख २७ हजार घन तमटर, माटो पनेु कायि ७ लाख ३ 
हजार घनतमटर र अनावश्यक माटो ढुङ्गा जम्मा गने कायि १ लाख १४ हजार घनतमटर गरेको र्ववरर् 
पेस भएको छ । उक्त क्षेरमा पने रुख काट्नको लातग मेतसनरी/उपकरर् खररद, खर्टएका 
सैतनकहरुलाई खाजा खर्ि, वन कायािलयका कमिर्ारीलाई दैतनक भ्रमर् भत्तासर्हत हालसम्म रु.४४ लाख 
खर्ि भएको छ । उक्त कायिहरुको मूल्याङ्कन गरी नापी र्कताबमा जनाएको छैन । 

रतुमागि कायिक्षेर बार्हर खोकनादेजख र्ोभार जलर्वनायकसम्म १ हजार २२० तमटर तलंक सडक 
तथा एप्रोर् सडकको काम गरेकोमा सोको मूल्याङ्कन गरेको छैन । र्ेल्डमा खर्टएका सेनाको भत्ता बापत 
रु.७ करोड २३ लाख ३३ हजार खर्ि भएको छ । आयोजनामा खर्टएका सैतनकलाई भत्ता बाहेक तलब 
र राशनलगायतको भकु्तानी आयोजना बजेटमा समावेश नभएकोले कुल लागत यर्कन गनि सबै कामको 
मूल्याङ्कन नापी र्कताबमा देखाउनपुदिछ । 

14. जनगा उपयोग - र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार नहुाँदै र्वतभन्न तनमािर् कायिहरु भइरहेको उल्लेख छ । 
खोकना, बङु्गमती, डकुुछापलगायत स्थानका जनगाहरु अतधग्रहर्को प्रर्क्रया पूरा भई अतधकांश जनगाधनी 
प्रमार्पूजािसमेत नेपाल सरकारमा आइसकेको र केहीको मआुवजा भकु्तानी कायि बााँकी रहेको छ । 
लतलतपरुको खोकना क्षेरमा तसकाली मजन्दर र कोदेशमा परुाताजत्वक महत्वको क्षरे जोगाउनपुने र 
ठिाँ गनमा सार्वकमा प्रस्तार्वत १.३७ र्कलोतमटरको ट्वीन टनेलको सट्टा महादेवडााँडामा ३.३५५, 

धेरेडााँडामा १.६३ र लेनडााँडामा १.४३ र्कलोतमटरका ३ वटा ट्वीन टनेल प्रस्ताव गरेकोले सार्वक 
रेखाङ्कनअनसुार अतधग्रहर् गररएका उजल्लजखत स्थानका जनगा सडक तनमािर्को लातग प्रयोगमा नआउने 
अवस्था छ । र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदनको नयााँ रेखाङ्कन अनसुार १६६ रोपनी थप जनगा अतधग्रहर् 
कायि प्रर्क्रयामा रहेको छ । सडक तनमािर्को लातग अतधग्रहर् भएको र हाल आयोजनालाई आवश्यक 
नभएको जनगाको संरक्षर् र उपयोगको व्यबस्था तमलाउनपुदिछ । 

15. अन्य कायािलयबाट िेक्का - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ११८(१) मा यस 
तनयमावलीबमोजजम कुनै अतधकार प्रयोग गनि पाउने गरी अतधकार प्राप्त गरेका अतधकारीको अतधकार 
तालकु कायािलय वा पदातधकारीले हस्तक्षेप गनि नपाइने उल्लेख छ । यो आयोजना भौततक पूवािधार तथा 
यातायात व्यवस्था मन्रालयको र्वतनयोजजत बजेटबाट तनमािर् भइरहेको छ । आयोजनालाई अजख्तयारी 
प्राप्त रकमबाट रु.१ करोड ३५ लाख १६ हजारको मेतसनरी औजार, प्रयोगशालाका सामानहरु, रु.२ 
करोड ४३ लाख ३ हजारको कार, जजप, र्पकअप भ्यान र रु.५९ लाख १६ हजारको पानी ट्याङ्कीसमेत 
रु.४ करोड ३७ लाख ३५ हजारको खररद कायि सम्भार रथीको कायािलयबाट गरी भकु्तानीको लातग 
आयोजनामा पिाएको छ । रतुमागि तनमािर् नेपाली सेना मातहतको आयोजना नभई व्यवस्थापन 
जजम्मेवारीमार सरेको हुाँदा सबै काम अजख्तयारीबमोजजम नै जजम्मेवार अतधकारीबाट हनुपुने देजखन्छ । 

र्वकास तनमािर् तनदेशनालय 

16. प्रगतत जस्थतत - नेपाली सेनाद्वारा तनमािर् गररने भवन, सडकलगायत पूवािधार तनमािर्का कायि यस 
तनदेशनालयबाट हुाँदै आएको छ । तनदेशनालयले हालसम्म २७ सडक आयोजनाको रयाक तनमािर् गने 
जजम्मेवारी पाएकोमा गतवषिसम्म २३ र यो वषि जाजरकोट-डोल्पा-दनैु सडकसमेत २४ आयोजना सम्पन्न 
गरी सडक र्वभागलाई हस्तान्तरर् गरेको छ । तनदेशनालयबाट यो वषि सञ्चालनमा रहेका सडक 
आयोजनाहरुको जस्थतत तनम्नानसुार छः 
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तस. न. आयोजनाको नाम 

आयोजना शरुु 
वषि 

सम्पन्न हनेु 
तमतत 

लम्वाइ र्क.तम.) लागत 
अनमुान 

(रु.लाखमा) 

खर्ि (रु.लाखमा) 

कुल सम्पन्न गतवषिसम्म यो वषि जम्मा 
 भेरी कररडोर(जाजरकोट–दनैु) २०६४।६५ २०७५ मंतसर ११७.७० ११७.७० १४७८६ १४६७० ७२२ १५३९२ 

 कालीगण्डकी कररडोर 
 ट्र्याक खोल्ने कायि 
 ट्र्याक र्ौडा गने कायि 

२०६९।७० २०७७ 
आषाढ 

 

७५.३६ 

७५.३६ 

 

७५.३६ 

७.०० 

१७४०० ११३६५ ३००० १४३०० 

 बेनीघाट–आरुघाट–लाकेभन््याङ्ग २०७३।७४ २०७९ ११८ २६.०० ३४७४५ २७५० २१५० ४९०० 

 कर्ािली कररडोर(खुलाल–ुतसतमकोट ट्र्याक) २०६५।६६ २०७६।७७ १२३ १०६.०० २८४१६ १०६६३ ३००० १३६६३ 

 जम्मा ३१२  ३५६६१ ३९४४८ ८८७२ ४८३२५५ 

आयोजनागत र्वस्ततृ ड्रइङ्ग तडजाइन नेपाली सेनालाई हस्तान्तरर् नगरेको, आवश्यक बजेट 
आतथिक वषिको शरुुमा र्वतनयोजन नगरी पटक पटक थप गरेको लगायत व्यहोरा र्वगतमा औलँ्याइएकोमा 
सधुार भएको छैन । 

संगठित संस्था तथा सतमतत 

नेपाली सैतनक कल्यार्कारी कोष 
17. र्वत्तीय जस्थतत - कोषमा गत वषिको मौ्दात रु.४१ अबि ३० करोड ९ लाख रहेकोमा यो वषि रु.१८ 

अबि ४५ करोड २ लाख थप भई रु.५९ अबि ७५ करोड ११ लाखमध्ये शाजन्त सेना सञ्चालनमा रु.१० 
अबि ७३ करोड ८५ लाख, पूाँजीगत  तथा पूवािधार र्वकासमा रु.७० करोड ९४ लाख, जशक्षा, स्वास््य, 
छारवजृत्त र अन्य कृयाकलापमा रु.३ अबि ७७ करोड ६३ लाखसमेत कुल रु.१५ अबि २२ करोड ४१ 
लाख खर्ि गरी रु.४४ अबि ५२ करोड ७० लाख बााँकी रहेको छ । उक्त रकममध्ये १३ तडवेञ्चरमा 
रु.१ अबि ४६ करोड ८१ लाख, इमल्सन, पानीलगायत र्वतभन्न व्यवसायमा रु.५ अबि ७० करोड ४२ 
लाख लगानी गरेको, पेस्की तथा सापटी रु.९२ करोड ७ लाख रहेको र २८ वाजर््य बैङ्कको २६१ 
मदु्दती तथा र्ल्ती खातामा रु.३६ अबि ४३ करोड ४० लाख मौ्दात रहेको छ ।  

18. शोधभनाि - सैतनक कल्यार्कारी कोष सञ्चालन तनयमावली, २०६५ को तनयम १८ मा संयकु्त रािसंघीय 
सैतनक खर्टए बापत प्राप्त भत्ता, मेतसनरी औजार तथा उपकरर्को ह्रास कट्टी बापत शोधभनाि प्राप्त हनेु 
रकम लगायत अन्य प्राप्त गनुिपने रकमको अतभलेख शाजन्तसेना सञ्चालन तनदेशनालयले तयार गने र 
सोअनसुार कोषले शोधभनाि प्राप्त गरी र्हसाब व्यवजस्थत गनुिपने उल्लेख छ । कोषमा यो वषि रु.१३ अबि 
२६ करोड ८८ लाख शोधभनाि प्राप्त भएको छ । प्राप्त रकमको तमसनअनसुार अवतध, सैतनक संख्या र 
प्रयोग भएको सामानको र्ववरर् संलनन नगरी प्राप्त रकम नै यथाथि शोधभनाि रकम मानी लेखाङ्कन गरेको 
देजखयो । तमसनमा खर्टएका सैतनक र सामानको प्राप्त हनुपुने तथा प्राप्त भएको रकमको तमसनगत 
अतभलेख तयार गरी  सो अनसुार प्राप्त रकम तभडान गरी यर्कन गने व्यवस्था गनुिपदिछ । 

19. पेरोल पम्प सञ्चालन - खैरेनीटार तनहुाँ र रामनगर रुपन्देहीमा नेपाली सैतनक कल्यार्कारी कोषको 
लगानीमा दईु पेरोल पम्प सञ्चालनमा रहेका छन ् । सो बाहेक जङ्गीअड्डा पररसर र राजदल गर्, 

लतलतपरुको पररसरमा रहेका दईु पेरोल पम्पले वार्षिक रु.४ लाख ८० हजार नेपाली सेनाको 
कल्यार्कारी कोषमा रकम दाजखला गरेको देजखन्छ । सबै पेरोल पम्प नेपाली सैतनक कल्यार्कारी कोष 
मातहत सञ्चालनमा ल्याई आय व्ययमा र्हसाब समायोजन गनुिपदिछ ।  
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भेरान्स अस्पताल  
20. भवन तनमािर् - प्रथम र्वश्वयदु्धमा बहादरुी देखाउने ेौजको सम्झनामा र्व.सं.१९८२ मा स्थार्पत तरर्न्र 

तमतलटरी अस्पतालको सार्वक भवन संरर्ना हटाई ६ हजार ५२० वगितमटर क्षरेेलमा अत्याधतुनक भवन 
तनमािर् कायि २०७०।७१ देजख शरुु भएको तथयो । संशोतधत लागत अनमुान रु.२ अबि १२ करोड ६५ 
लाख रहेको उक्त भवन तनमािर्मा हालसम्म रु.१ अबि ५४ करोड ५९ लाख (७२.७० प्रततशत) खर्ि 
भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

20.1 भवनको लातग तनमािर् सामग्री आपूतति, गाह्रो लगाउने, ढलान गने, ढलानको लातग ेमाि आपूतति, जनशजक्त 
आपूतति जस्ता कायिलाई कायि प्रकृततअनसुार र्वतभन्न खररद सम्झौता गरी कायि गराउाँदै आएको छ । 
सम्पूर्ि तनमािर् कायि सम्पन्न गनि लानने समय सर्हतको खररद योजना तथा कायि तातलका तयार नगरेकोले 
सम्पन्न हनेु अवतध यर्कन गनि सर्कएन ।  

20.2 तनमािर् सम्पन्न भई भवनको अग्र भागमा डेन्टल अस्पताल सञ्चालन भएको र सो अस्पतालले प्रयोग गरेको 
अग्रभाग बाहेकको भवनको खाली िाउाँ व्यापाररक प्रयोजनको लातग कल्यार्कारी योजना तनदेशनालयले 
बोलपरको माध्यमबाट २०७६।३।२६ मा एक तनमािर् व्यवसायीसाँग मातसक रु.४ करोड ११ लाख 
११ हजारका दरले भाडामा ठदने तनर्िय गरी २०७६।४।३ मा सम्झौता गनि पर जारी गरेको देजखन्छ । 
उक्त भाडा रकमबाट उपत्यका बार्हर अस्पताल सञ्चालन गने जानकारी गराएको छ । नेपाली सेनाको 
नाममा रहेको जनगामा तनतमित भवन नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलई तोर्कएको प्रयोजनमा उपयोग 
गनुिपदिछ ।  

नेपाली सैतनक र्वमान र्ाटिडि उडान र्वकास सतमतत, गौर्र 
21. र्ाटिडि उडान - सतमततमा रहेका १९ जहाजमध्ये ६ ममितको लातग भतूमस्थ रहेका र बााँकी १३ जहाजबाट 

१ हजार ६८४ घण्टा उडान गरेकोमा र्ाटिरत िे  ६०६ घण्टा (३५ प्रततशत) उडान गरेको छ । हवाइ 
उडानबाट २०७४।७५ मा रु.२३ करोड ५ लाख ५७ हजार आम्दानी गरेकोमा २०७५।७६ मा 
रु.१२ करोड ४७ लाख २२ हजार आम्दानी भई गत वषिको तलुनामा कोषमा आम्दानी घट्न गएको छ । 
यसले गदाि सञ्चालन तथा ममित खर्िको लातग बार्षिक र्वतनयोजनमा थप व्ययभार पनि जाने हुाँदा आम्दानी 
बढाउनेत िे  सम्बजन्धत तनकायले ध्यान ठदन आवश्यक छ । 

22. बक्यौता - सतमततबाट प्राप्त र्ववरर्अनसुार १५ तनकायबाट र्ाटिडि भाडा रु.१ करोड ७१ लाख ७१ हजार 
उठ्न बााँकी रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म रु.९७ लाख ६४ हजार असलु भई ७ तनकायबाट रु.७४ 
लाख ७ हजार असलु गनि बााँकी रहेकोले बक्यौता रकम असलु गनुिपदिछ । 

अनगुमन र बेरुजू 

 अनगुमन - र्वगतका प्रततवेदनमा स्वयम्भ ूबारुदखाना, वसनु्धरा क्याजन्टन र सनुार्रुी इमल्सन प्लाण्टले आतथिक 
कारोबारको सम्पजत्त तथा दार्यत्व देजखने गरी लेखा तयार नगरेको, सैतनक कल्यार्कारी कोषले सवारीसाधन, 
उपकरर्, भौततक पूवािधार र ेतनिर्रको मूल्य वासलातमा समावेश नगरेको, स्थपतत महातनदेशनालय  
(कल्यार्कारी कोष) ले खररद गरुुयोजना तयार नगरेको, सैतनक कल्यार्कारी कोषले खररद गरेको सरकारी 
जनगाको र्ववरर् र ती जनगामा तनतमित भवनलगायत भौततक संरर्नाको अद्यावतधक लगत नराखेको र र्वकास 
तनमािर् तनदेशनालयले बेसाबतु सामानको तललाम तबक्री नगरेको लगायतका व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा यो वषि 
पतन सधुार भएको छैन । र्वगतका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायि सम्पादन गनुिपदिछ । 
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 बेरुजूको जस्थतत - यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षर्बाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत 
देहायअनसुार छः 

 मन्रालय र मातहतका समेत ३६ तनकायमा यो वषि रु.९ अबि २६ करोड २५ लाख 72 हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपल्ध गराएपतछ ४ तनकायले रु.१५ करोड ९५ लाख २९ हजार 
ेस्यौट गरेकोले रु.९ अबि १० करोड ३० लाख ४३ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.९ अबि ९ 
करोड ९१ लाख ७७ हजार पेस्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुर्ी १५ मा छ । 

 अन्य संस्था ६ त िे  यो वषि रु.४ करोड ५७ लाख वेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपल्ध 
गराएपतछ १ तनकायले रु. ६१ लाख ७९ हजार ेस्यौट गरेकोले रु.३ करोड ९५ लाख २१ हजार 
बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.२ करोड ९६ लाख ५८ हजार पेस्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुर्ी १६ मा छ । 
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वन तथा वातावरण मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा वन तथा वातावरण 
सम्बन्धी नीतत, योजना तथा कायिक्रम तजजिमा गने, कायिक्रम अनजगमन र मूल्याङ्कन गने रार्िय वन तथा वनको 
सवेक्षण, वगीकरण, नाप, नक्सा र सीमाङ्कन, तनजी, साविजतनक, सरकारी, धातमिक, सामजदार्यक, साझेदारी, कबजतलयती, 
चक्ला वन, वन्यजन्तज र चराच जरुङ्गी, रार्िय तनकज ञ्ज, वन्यजन्तज आरक्षण तथा तसकार आरक्ष सीमसार क्षेर, योजना 
तथा कायािन्वयन, प्राणीउद्यान (जचतियाखाना), हवोररयम व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायज, काबिनको सेवा र सजितत, 
हररतगहृ गयााँसको उत्सजिनलगायतका कायि रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगठित 
स स्थासमेत ६६ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका ६१ सरकारी कायािलयहरुको तनम्नानजसार रु.११ अबि ५५ 
करोि ३२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:       

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

61 92989 42 18576 40 448 24 3519 61 115532 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ५ संस्थाको रु.३ अबि ३३ करोि ५२ लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ ।  

3. वार्षिक कायिक्रम र प्रगतत - रार्िय योजना आयोगबाट प्रकाजित २०७५।७६ को वार्षिक र्वकास 
कायिक्रममा मन्रालयबाट स्वीकृत कायिक्रममध्ये वनक्षेरले ओगटेको क्षरे ४४.७४ प्रततित र संरजक्षत 
क्षेरले ओगटेको क्षेर २३.३२ प्रततित पजर याउने, वन क्षेरबाट अनजमातनत राजस्व रु.३ अबि प्राप्त गने, १ 
करोि ५० लाख तबरुवा उत्पादन गने, ४० लाख घनर्िट कािको उत्पादन गने मजख्य लक्ष्य भएकोमा 
क्रमिः वन क्षेर ४४.७४ प्रततित र संरजक्षत क्षेर २३.३९ प्रततित पजगेको, रु.३ अबि ११ करोि 
राजस्व प्राप्त भएको, २ करोि ५ लाख तबरुवा उत्पादन भएको र ६२ लाख घनर्िट कािको उत्पादन 
भएको देजखएको छ ।  

यसैगरी भकूम्पबाट क्षततग्रस्त ८४ संरचना तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा ५ तनमािण भएको, 
समजदायमा आधाररत ५०० वन व्यवस्थापन समूह गिन तथा वन हस्तान्तरण गने लक्ष्य रहेकोमा २२९ 
मार गिन भएको, ३ हजार हेक्टर वन क्षेरको अततक्रमण हटाउने लक्ष्य रहेकोमा २ हजार ४४ हेक्टर 
हटाएको, ४०० पानी मजहान पोखरी संरक्षण गने लक्ष्य रहेकोमा २२० को संरक्षण गरेको र १ हजार २० 
पर्हरो व्यवस्थापन  गने लक्ष्य रहेकोमा २१२ मार व्यवस्थापन भएको प्रगतत प्रततवेदनमा उल्लेख छ । 
तोर्कए बमोजजम लक्ष्य हातसल नहजाँदा योजनाले तनधािरण गरेको उदे्दश्य पूरा हजन नसक्ने देजखाँदा 
लक्ष्यअनजसार कायिक्रम सिालन गरी प्रगतत हातसल गनजिपदिछ । 

4. योजना कायािन्वयन - चौधौँ योजना (२०७३।७४–२०७५।७६) मा तोर्कएको लक्ष्यमध्ये भकूम्पबाट 
क्षततग्रस्त संरचना पजन: तनमािण, जीवको प्रजातत संख्या तनधािरण, वन समूह गिन तथा हस्तान्तरण, वन क्षरे 
अततक्रमण हटाउने, पर्हरो व्यवस्थापन, वकृ्षारोपण गररएको क्षेर, समजदायबाट व्यवजस्थत गररएको क्षेर र 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कायिमा लक्ष्यअनजसार प्रगतत भएको छैन ।    
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5. बजेट वक्तव्य - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा उल्लेख भएका यस मन्रालयबाट सिालन गनजिपने 
कायिक्रममध्ये सम्भाव्य प्रदेिहरुमा सहकारी तथा तनजी क्षेरको सहभातगतामा न्यूनतम एक जिीबजटी 
प्रिोधन केन्र स्थापना र र्हमाल तथा र्हमतालहरुको आसपासका क्षरेको सिाई गने लगायतका कायिक्रम 
सिालन गरेको देजखएन ।बजेट वक्तव्यमा तोर्कएका तनठदिष्ट कायिहरु तोर्कएकै अवतधमा सम्पन्न गनि 
मन्रालयले ध्यान ठदनजपदिछ ।  

6. ठदगो र्वकासका लक्ष्य - संयजक्त रािसंघद्वारा तनधािररत ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरुमध्ये मन्रालयसाँग 
सम्बजन्धत ताल, तसमसार, पोखरी संरक्षण, तबरुवा रोपण, चोरी जिकारी तनयन्रण तथा रुख तबरुवा र 
जनावरको प्रजातत संरक्षण कायिमा लक्ष्यअनजसार प्रगतत भएको छैन । ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरुलाई 
कायिक्रममा समार्हत गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ ।  

7. संगिन संरचना - मन्रालयले सातबकको कमिचारी दरबन्दी पजनसं रचना गरी वन तथा वातावरण मन्रालयमा 
१२९, वन तथा भ-ूसंरक्षण र्वभागमा ४५६, सिस्त्र वन रक्षक ब्यारेक ५ मा ९३०, रार्िय तनकज ञ्ज 
र्वभागमा १ हजार ९४४, वनस्पतत र्वभागमा २८८, वातावरण र्वभागमा ५५ र अन्य ३ तनकायमा ९१ 
समेत ३ हजार ८९३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्रालय मातहत १९ तनकायमा २३६ 
जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको देजखन्छ ।   

8. कायिक्रम कायािन्वयन - संघीयता कायािन्वयन पश्चात ् पतन प्रदेि र स्थानीय तहबाट सिालन गररने 
कायिक्रमहरु संघीय कायािलयहरुमा राखी कायािन्वयन गरेकोले कायिक्रम कायािन्वयनमा दोहोरोपना 
हजनगएको छ । रार्िय योजना आयोगबाट जारी संघ, प्रदेि र स्थानीय तहका आयोजनाको वगीकरण 
तथा बााँििााँि सम्बन्धी मापदण्ि, २०७६ मा जलवायज पररवतिन न्यूनीकरण तथा अनजकूलन सम्बन्धी 
कायिक्रमहरु प्रदेितहबाट सिालन हजने उल्लेख भएकोमा संघबाट कायािन्वयन गने गरी बजेट तथा 
कायिक्रमको व्यवस्थापन गरेकोमा उक्त कायिक्रम सिालन गरेको देजखएन । मापदण्िको पालनामा 
मन्रालयले ध्यान ठदनजपदिछ ।   

9. वन अततक्रमण - वन ऐन, २०७६ को दिा ४९ मा रार्िय वनक्षेरको अततक्रमण गने कायि दण्िनीय 
अपराध मातनने उल्लेख छ । अततक्रमण तनयन्रण गनि वन अततक्रमण तनयन्रण रणनीतत, २०६८ 
कायािन्वयनमा रहेको छ । मन्रालयबाट प्राप्त  र्ववरणअनजसार ९४ हजार २३३ हेक्टर वन र ३ हजार 
८७६ हेक्टर जतमन अततक्रमण भएको मध्ये २०७१।७२ देजख २०७४।७५ सम्म ५ हजार २११ 
हेक्टर (५.५३ प्रततित) वन क्षेर अततक्रमण मजक्त गरेको देजखन्छ । मन्रालयले २०७५।७६ मा 
अततक्रतमत वन हटाउनेतिि  कज नै काम गरेको देजखएन । वन क्षरेमा भएको अततक्रमण हटाउन 
प्रभावकारी कायिक्रम सिालन गनजिपदिछ ।  

10. नम्सि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ को मा साविजतनक तनकायले परामिि सेवाको 
लागत अनजमान सम्बजन्धत मन्रालयबाट स्वीकृत नम्सिको आधारमा तयार गनजिपने व्यवस्था छ । 
मन्रालयअन्तगितको रेि कायािन्वयन र पहािी साना र्कसानको लातग अनजकूलन आयोजनाले यो वषि 
परामिि सेवामा रु.२५ करोि १७ लाख ४० हजार खचि लेखेकोमा आवश्यक नम्सि मन्रालयबाट स्वीकृत 
नभएकोले लागत अनजमान तयार गदाि पाररश्रतमक लगायत र्वतभन्न आइमटममा िरक िरक दर राखी 
तयार गरेकोले एकरुपता भएको देजखएन । परामिि सेवाको लागत अनजमानमा एकरुपता ल्याउन 
मन्रालयले नम्सि स्वीकृत गरी लागू गनजिपदिछ ।   

11. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन - वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दिा ५ बमोजजम वातावरणीय परीक्षण 
एवं मूल्याङ्कन गरी प्रततवेदन स्वीकृततका लातग सम्बजन्धत तनकायमा पेस गनजिपदिछ । र्वतभन्न तमततमा पेस 
भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमध्ये मन्रालयले यो वषि ५० प्रततवेदन स्वीकृत गरेको छ । 
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उक्त प्रततवेदनमध्ये १५ प्रततवेदनको परीक्षण गदाि पेस भएको तमतत एवं स्वीकृत तमतत देहायबमोजजम रहेको 
छ ।  मन्रालयले चालज आतथिक वषिमा १०० वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तिजजटाइज गने 
लक्ष्य रहेकोमा ९३ को तिजजटाइज गरेको देजखएको छ ।  

क्र.सं. 
 

आयोजनाको नाम 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

पेस भएको तमतत स्वीकृत तमतत 
स्वीकृततको 
लातग लागेको 

ठदन 

१ नेपाल मेतिकल कलेज, गोकणेश्वर       2074/7/27 2075/5/5 300 
२ भ्यू होटल तसद्वाथि, बााँके  2074/12/7 2075/5/5 150 
३ गछ्याङ्ग खोला लघज जलर्वद्यजत आयोजना, कास्की 2074/9/29 2075/5/6 240 
४ को–अपरेर्टभ माकेट तबजल्िङ्ग, भरपजर 2074/12/15 2075/5/6 135 
५ सजरी खोला जलर्वद्यजत आयोजनाको लातग ट्रान्सतमसन 

लाइन र्वतरण आयोजना (३३ के भी), दोलखा 
2074/6/6 2075/5/6 330 

६ स्याफ्रज वसेी– हाकज वसेी सिक, रसजवा 2074/10/25 2075/5/6 200 
७ मातथल्लो सजरी जलर्वद्यजत आयोजना (७ मेगावाट), 

दोलखा 
2074/12/26 2075/6/11 180 

८ रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोतलयम पाइपलाइन आयोजना, 
पसाि र बारा जजल्ला 

2075/3/10 2075/6/11 90 

९ सूयिर्वनायक–धजतलखेल सिक स्तरोन्नतत आयोजना, 
भक्तपजर र काभ्रपेलािोक जजल्ला 

2075/3/17 2075/6/23 92 

१० जटामसीको सजरजक्षत र्टपाइ, हजम्ला 2074/9/28 2075/7/6 250 
११ कातलका सामजदार्यक वन, जचतवन  2075/4/14 2075/7/13 85 
१२ कािमाण्िज नेसनल मेतिकल कलेज, अनामनगर  2074/9/7 2075/8/4 330 
१३ सोल्टी तसटी अपाटिमेण्ट, कािमािौँ – १४ 2074/9/25 2075/8/4 308 
१४ उत्तर–दजक्षण लोक मागि कणािली कररिोर, कज वािी 

(बाजजरा)– तसमकोट (हजम्ला) 
2073/5/14 2075/8/13 790 

१५ जजङ्क तसटी होटल, लतलतपजर 2075/3/22 2075/8/23 123 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन स्वीकृत गनि ८५ देजख ७९० ठदनसम्म लगाएको देजखन्छ । 
यो वषि ६५ प्रततवेदन स्वीकृततको लातग पेस भएकोमा १ मार स्वीकृत भएको छ । सिक, तसाँचाइ, र्वद्यजत, 

खानेपानी, भवन तनमािणलगायतका संरचना तनमािण गनि समयमा वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन एवं स्वीकृतत 
हजन नसक्दा तनमािण कायिमा र्िलाई हजन गई योजनाको लागत र समय बढ्ने गरेको देजखयो । 
मन्रालयमा प्राप्त प्रस्तावहरुको समयमै मूल्याङ्कन गरी प्रततवेदन स्वीकृत गनजिपदिछ । 

वातावरण र्वभाग 

12. वायजको गजणस्तर अवस्था - नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्िअनजसार हावामा पाइने मतसना धूलोका कण 
पार्टिकज लेट म्याटर (पी.एम.) २.५ को दैतनक मापदण्ि ४० माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटर हजनजपनेमा वायज 
गजणस्तर मापन केन्रहरुको सन ् २०१७ को तथ्याङ्कअनजसार रत्नपाकि मा ३१८ ठदनमध्ये ११९ ठदन, 
पजल्चोक केन्रमा २९९ ठदनमध्ये ९९ ठदन, धजतलखेल केन्रमा ३१० ठदनमध्ये १५८ ठदन, वीरेन्र स्कज ल 
भक्तपजरमा ११५ ठदनमध्ये ६५ ठदन, जचतवनको सौराहमा १३० ठदनमध्ये ९७ ठदन, लतलतपजरको 
भैँसेपाटीमा १२१ मध्ये ७२ ठदन र कािमािौँको िंखपाकि मा १३५ मध्ये १०० ठदन धूलोको कण  
रार्िय मापदण्ि भन्दा बिेको देजखयो । र्वभागले तत्पश्चात तथ्याङ्क र्वश्लषेण गरी प्रततवेदन प्रकाजित गरेको 
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छैन । वायज प्रदूषण तनयन्रणका लातग मापदण्िअनजसार रणनैततक योजना र कायियोजना बनाई कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।  

र्वश्वव्यापी रुपमा िैतलएको कोतभि-१९ का कारण लकिाउन िजरु हजनजभन्दा एक हप्ता अगाति 
दैतनक पी.एम.२.५ को औसत ३० देजख ४२ माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटरसम्म रहेकोमा लकिाउन खजकज लो 
हजनजभन्दा एक हप्ता अजघको दैतनक पी.एम.२.५ को औसत १५ देजख २५ माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटरसम्म 
रहेको देजखन्छ । सिकमा सवारीसाधनको प्रयोग कम हजाँदा वायज प्रदूषणमा समेत तनयन्रण भएको देजखाँदा 
सवारीसाधनको उजचत व्यवस्थापन गरी वातावरण सजधारमा ध्यान ठदनजपदिछ । 

13. जररवाना - र्वभागले र्वतभन्न तमततमा उद्योगहरुको वातावरणीय अनजगमन तनरीक्षण गदाि वातावरणीय 
मापदण्िहरु कायािन्वयन नगरेका संस्थालाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दिा १८ को उपदिा 
(२) बमोजजम मजन्रस्तरीय तनणियबाट जररवाना बापत रु.६ लाख ४५ हजार राजस्व दाजखला गनि अनजरोध 
गरेकोमा दाजखला गरेको छैन । उक्त रकम सरकारी बााँकी सरह असजल गनजिपदिछ ।   

वन तथा भ–ूसंरक्षण र्वभाग 

14. वकृ्षारोपण कायिक्रम - वन नीतत, २०७१ मा वन क्षेरलगायत साविजतनक तथा तनजी जगगामा वकृ्षारोपण 
कायिक्रम सिालन गने, पूवािधार र्वकासलाई वातावरण मैरी बनाउन आवास, सिक तथा नहर क्षेरमा 
अतनवायि रुपले वकृ्षारोपण गने उल्लेख भएकोमा वन क्षरे बार्हर आवास, नहर सिक र अततक्रमण क्षेरमा 
वकृ्षारोपण गरेको अतभलेख राखेको छैन । यसैगरी चौधौँ योजनाले वकृ्षारोपण, वकृ्षसजधार र वन र्वकास 
कायिक्रममा नगर र गाउाँमा वन स्थापनाको लातग सहयोग, पाररवाररक वन, साविजतनक स्थानमा वकृ्षारोपण, 
नसिरी र वनजन्य उद्यम स्थापनाको लातग प्रवर्द्िनात्मक र सहयोगात्मक कायिक्रम सिालन गने उल्लेख 
भए पतन प्रभावकारी कायािन्वयन भएको देजखएन । घोर्षत नीततको कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

15. अनजदान र्वतरण - वनजन्य उद्यम प्रवर्द्िन तथा र्वकासका लातग अनजदानसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ को  
५.१ मा अनजदान कायिक्रमको अनजगमन, सजपररवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गनजिपने उल्लेख छ । सोअनजसार 
अनजदान प्राप्त गरेका आयोजनाहरुको भौततक तथा र्वत्तीय प्रगतत, प्रार्वतधक तथा आतथिक पक्ष, कायिक्रमको 
प्रभावकाररता लगायतको र्वषयमा मन्रालय एवं र्वभागबाट अनजगमन, सजपररवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी 
सजधारको लातग सजझाव ठदने र अनजदानग्राहीले अतनवायि रुपमा सोको पालना गनजिपने उल्लेख छ । र्वभागले 
सामजदार्यक वन उद्यम र्वकास अनजदान कायिक्रमबाट १०१ संस्थालाई रु.१ लाख ९५ हजारदेजख रु.२० 
लाखसम्म अनजदान बापत रु.६ करोि ५९ लाख ६७ हजार खचि गरेकोमा कायिर्वतध अनजरुप र्वभाग एवं 
मन्रालयबाट अनजगमन, सजपररवेक्षण नगरेकोले सम्झौताअनजसार अनजदानको उपयोग भएको आश्वस्त हजने 
आधार भएन । मन्रालय एवं र्वभागले अनजगमन गरी अनजदानको प्रयोगलाई सजतनजश्चत गनजिपदिछ । 

16. पयािपयिटन प्रवर्द्िन अनजदान - पयािपयिटन प्रवर्द्िनका लातग समजदायमा आधाररत वन समूह/संस्थालाई अनजदान 
ठदनेसम्बन्धी कायिर्वतध, २०७६ अनजसार सामजदार्यक वनमा पयािपयिटन सिालन गरी जैर्वक र्वर्वधता 
संरक्षण, ठदगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय तथा रार्िय समरृ्र्द्मा योगदान पजर ्याउने लक्ष्यका साथ चौतारी, 
पदमागि स्थापना, बगैँचा, मजन्दर तनमािण जस्ता कायिहरुको लातग २७ सामजदार्यक वन एवं सहकारी 
संस्थालाई रु.२६ लाख ७६ हजार अनजदान उपलब्ध गराएको छ । यस्ता कायिक्रम प्रदेि एवं स्थानीय 
तहले समेत गने भएकोले दोहोरो नहजने व्यवस्था तमलाउनजपने र अनजगमनलाई प्रभावकारी बनाइ अनजदानको 
उजचत प्रयोग गनजिपदिछ ।  
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17. रोयल्टी - वन तनयमावली, २०५१ को तनयम ४९ मा सरकारी जगगा अन्य तनकायलाई उपयोग गनि ठदएमा 
रोयल्टी असजल गनजिपने व्यवस्था छ । र्वभागबाट तलज एवं भोगातधकारको लातग १८ हजार ९40 हेक्टर 
जगगा ५२३ संघ संस्थालाई २५ देजख ३० वषिको लातग ठदएकोमा ती जगगाबाट प्राप्त हजनजपने र भएको 
रोयल्टीको अतभलेख राखेकोले असजल हजनजपने र असजल भएको रोयल्टी रकम यर्कन गनि सर्कएन । अतभलेख 
अद्यावतधक गरी बााँकी रकम असजल गनजिपदिछ । 

18. मूल्य अतभवरृ्र्द् कर - मूल्य अतभवरृ्र्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) अनजसार सरकारी 
कायािलयबाट िेक्का वा करारबापत भ जक्तानी ठदाँदा मूल्य अतभवरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रततित कायािलयले नै 
कट्टा गरी दाजखला गनजिपने व्यवस्था भएकोमा पवितीय जलाधारहरुको जलवायजसम्बन्धी समानजकूलन 
आयोजना अछामले ५ आपूतिकको ५० प्रततित मूल्य अतभवरृ्र्द् कर रु.१७ लाख ३३ हजार र जचतवन 
रार्िय तनकज ञ्जले ८ आपूतिकको मूल्य अतभवरृ्र्द् कर रु.७ लाख ७४ हजार कट्टी नगरी भ जक्तानी गरेकोले 
उक्त रकम राजस्व खातामा दाजखला भएको सजतनजश्चत गनजिपदिछ ।   

19. वैदेजिक सहायता - दात ृ तनकायको अनजदान तथा ऋण सहयोगमा सिातलत रेि कायािन्वयन केन्र, पहािी 
क्षेरको साना र्कसानका लातग अनजकूलन आयोजना तथा पवितीय जलाधार संरक्षण आयोजनामा रु.७ अबि 
९७ करोि ३१ लाख खचि गने सम्झौता भएकोमा हालसम्म रु.३ अबि ९६ करोि ९ लाख खचि भएको 
छ । रेि कायािन्वयन केन्रको ७१.६७ प्रततित अवतध समाप्त हजाँदा ४७.९० प्रततित, पहािी क्षेरको 
साना र्कसानको लातग अनजकूलन आयोजनाको ८६.३० प्रततित अवतध समाप्त हजाँदा २७.४९ प्रततित र 
पवितीय जलाधार संरक्षण आयोजनाको ८५.७१ प्रततित अवतध समाप्त हजाँदा ७७.६९ प्रततित र्वत्तीय प्रगतत 
रहेकोले बााँकी अवतधमा आयोजना सम्पन्न हजने अवस्था देजखाँदैन । योजनाअनजसार कायि प्रगतत हातसल गनि 
ध्यान ठदनजपदिछ ।  

20. परामिि सेवा खचि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दिा २९(१) मा सम्बजन्धत साविजतनक तनकायमा 
उपलब्ध जनिजक्तबाट कज नै काम हजन नसक्ने भएमा मार बाह्य क्षेरबाट परामिि सेवा तलन सर्कने 
व्यवस्था छ । रेि कायािन्वयन केन्र, पहािी क्षेरको साना र्कसानको लातग अनजकूलन आयोजना तथा 
पवितीय जलाधार संरक्षण आयोजनामा हालसम्म रु.३ अबि ९६ करोि ९ लाख खचि भएको मध्ये परामिि 
सेवामा रु.९२ करोि ४२ लाख (२३.३३ प्रततित) खचि भएको देजखन्छ । परामिि सेवामा ८.७७ देजख 
६१.८९ प्रततितसम्म खचि भएको देजखन्छ । सम्झौतामा वन कायियोजनाको तयारी एवं तनयतमत 
अनजगमनको कायिसमेत परामििदाताबाट गराउनजपने व्यवस्था राखेकोले सरकारी तनकायमा कायिरत 
जनिजक्तको उपयोग अवस्था न्यून रहेको छ । आयोजनाहरुले परामििदाताबाट प्राप्त प्रततवेदनको 
कायािन्वयन अवस्थाको अतभलेख राखेको देजखएन । सरकारी तनकायमा उपलब्ध जनिजक्तको अतधकार 
उपयोग गरी परामिि खचिमा कमी ल्याउनेतिि  आयोजनाको सम्झौता  गदाि ध्यान ठदनजपदिछ । 

रेि कायािन्वयन केन्र 

वन क्षेरको संरक्षण गरी वायजमण्िलमा रहेको प्रमजख हररतगहृ गयााँस, काबिनिाइअक्साइि सङ्कलन गरी 
भण्िारण गने र वनबाट हजने उत्सजिनमा कमी ल्याई जलवायज पररवतिनको असरलाई न्यूनीकरण गने अतभप्रायबाट 
प्ररेरत भई रेि कायािन्वयन केन्रको स्थापना भएको हो ।  

21. जलवायज पररवतिन र वन काबिन व्यापार - वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा जलवायज पररवतिन न्यूनीकरण 
तथा अनजकूलनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल जलवायज पररवतिनसम्बधी संयजक्त रािसंघीय महासजन्ध, 
क्योटो अतभसजन्ध र पेररस सम्झौताको पक्ष राि भएकोले अन्तरािर्िय दार्यत्व रार्िय प्राथतमकता र स्थानीय 
आवश्यकताअनजरुप कायि गनि रार्िय जलवायज पररवतिन नीतत, २०७६ कायािन्वयनमा ल्याएको छ । 
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केन्रले वन र्वनाि एवं क्षयीकरणका कारण पने प्रभाव घटाई काबिन उत्सजिन कटौती र काबिन सजिततमा 
वरृ्र्द् गनि रेिलसलस तयारी चरणका र्क्रयाकलापहरु २०६४ देजख सिालन गरेकोमा वन तथा वातावरण 
मन्रालयले २०७५ मा नेपाल रार्िय रेिलसलस रणनीतत (२०७५–२०७९) कायािन्वयनमा ल्याएको छ । 
र्वश्व बैङ्कसमेतको आतथिक सहयोगमा रेि कायािन्वयन केन्रमािि त सिातलत रेि िरेस्ट्री तथा जलवायज 
पररवतिनसम्बन्धी कायिक्रम तयारी चरणका कायिको लातग रु.१६ करोि ७८ लाख खचि भएको छ । 

नेपालको ४४.७४ प्रततित भ-ूभाग वन तथा बजट्यान क्षरेले ओगटेको र सोबाट काबिन सजितत १ 
अबि ५ करोि ५० लाख टन हजन सक्ने भए तापतन सोअनजरुप लाभ प्राप्त गनि सकेको छैन । रेिलसलसका 
र्वतभन्न कायिक्रम तथा र्क्रयाकलापहरु सिालन गरेको एक दिकभन्दा बिी अवतध भई सक्दा पतन 
र्वद्यमान नीतत, रणनीतत र कानजनी व्यवस्थाबमोजजम काबिन व्यापार गरी आय आजिन गनि सकेको छैन । 
काबिनको अन्तरािर्िय व्यापार मािि त लाभ तलई जलवायज पररवतिन न्यूनीकरण र अनजकूलन कायिक्रम 
कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

पहािी साना र्कसानका लातग अनजकूलन आयोजना 
22. उपलजब्ध - यो वषिसम्म सम्पादन गनजिपने र्क्रयाकलापमध्ये मजख्य रुपमा २०० स्थानीय अनजकूलन 

कायियोजना तयारी, सात जजल्लामा जजयोग्रार्िक इन्िरमेसन तसस्टम (जी.आई.एस.) मा आधाररत प्रणाली 
स्थापना र कायिक्रममा १ लाख घरधजरी सहभागी गरेको देजखन्छ । स्वीकृत कायिक्रमका लक्ष्यमध्ये 
आयोजना सम्पन्न हजन १ वषि बााँकी हजाँदा जलवायज अनजकूतलत खेती अभ्यास तथा जीर्वकोपाजिन उपायको 
र्वर्वधीकरणमा ५१ प्रततित, जलवायज समानजकूतलत भ-ूव्यवस्थापन अभ्यासमा ६० प्रततित, जलवायज 
अनजकूतलत घााँस, िाले घााँस रोपणमा २८.८५ प्रततित र घरेलज प्रयोजनको लातग नवीकरणीय ऊजाि प्रर्वतधमा 
४१ प्रततितमार प्रगतत हातसल गरेको छ । लक्ष्यअनजसार प्रगतत हातसल गनि आयोजना कायािन्वयनमा ध्यान 
ठदनजपदिछ । 

23. कर दताि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १९ मा साविजतनक तनकायले परामिि सेवा 
खररद गदाि स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अतभवरृ्र्द् कर दताि प्रमाणपर प्राप्त गरेकासाँग खररद गनजिपने 
व्यवस्था छ । आयोजनाले १६ परामििदातालाई वार्षिक औसत रु.१४ लाखका दरले रु.२ करोि २४ 
लाख भ जक्तानी गरेकोमा ती परामििदाता मूल्य अतभवरृ्र्द् करमा दताि भएको देजखएन । तनयमको व्यवस्था 
पालना गरी सेवा खररद गनजिपदिछ । 

वनस्पतत र्वभाग 

24. सिित अनजदान - महत्वपूणि जिीबजटीको ठदगो संरक्षण र र्वकासका लातग कृषक समूह, सतमततलाई सहकारी 
खेती र्वस्तार र उद्यम र्वकासमा सहभागी गराई आय–आजिनका अवसरबाट गररबी न्यूनीकरण र 
समतामूलक र्वकास गनि सघाउ पजर ्याउन र्वभागले ४१ संस्थालाई रु.१ लाख ५९ हजारदेजख रु.१५ 
लाखसम्मको दरले रु.४ करोि २४ लाख १५ हजार अनजदान ठदएको छ । यस्तै प्रकृततको अनजदान 
प्रदेिस्तरबाट समेत उपलब्ध हजने भएकोले कायिक्रममा दोहोरोपना हजने जस्थतत देजखएको छ । प्रदेि र 
स्थानीय तहको  समन्वयमा कायिक्रम दोहोरो नहजने गरी छनौट गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

रार्िय तनकज ञ्ज तथा वन्यजन्तज संरक्षण र्वभाग 

25. गजरुयोजना - रार्िय प्राणी उद्यान केन्र सिालन तनदेजिका, २०७२ को दिा ५ मा रार्िय प्राणी उद्यान 
सिालन र व्यवस्थापनको लातग आवश्यक नीतत, रणनीतत, गजरुयोजना, व्यवस्थापन योजना र कायािन्वयन 
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गने गराउने उल्लेख छ । चौधौँ आवतधक योजना र बजेट वक्तव्यमा सात प्रदेिमा रार्िय प्राणी उद्यान 
स्थापना गररने उल्लेख भएकोमा वागमती प्रदेिको भक्तपजर र गण्िकी प्रदेिको तनहजाँमा मारै उद्यानको 
कायािलय स्थापना गरेको छ । तनदेजिकाअनजसार र्वभागले प्राणी उद्यान र त्यसको पाररजस्थततक प्रणाली, 
भमूागिजचरको अवस्था, वातावरण, र्वतभन्न प्रकृततका प्राणीहरु व्यवस्थापनको क्षरे, जगगा प्रातप्त तथा 
अतधग्रहण, आहार र्वहार, अस्पतालसम्बन्धी कायियोजना, पजनस्थािपना केन्र, समस्याग्रस्त र घाइते वन्यजन्तज 
व्यवस्थापनसमेत समेर्टने गरी गजरुयोजना तयार गनजिपनेमा त्यस्तो गजरुयोजना तयार गरेको पाइएन ।  

26. संरजक्षत क्षरे अततक्रमण - रार्िय तनकज ञ्ज तथा वन्यजन्तज संरक्षण ऐन, २०२९ को दिा ५ मा कज नै भाग 
कब्जा गनि, आवादी गनि, खेती गनि वा कज नै बाली उब्जाउन वा काट्न, घरपालजवा जीवजन्तज वा पन्छी 
चराउन वा वनपैदावर हातन नोक्सानी पजर ्याउन, खतनज पदाथि तनकाल्न नपाइने व्यवस्था छ । प्राप्त 
र्ववरण अनजसार २०७५।७६ सम्म संरजक्षत क्षेरको ४ हजार ४३९ हेक्टर जगगा अततक्रमण भएकोमा 
50.589 हेक्टर (१.१४ प्रततित) मार जगगा संरक्षण गरेको देजखन्छ । अततक्रमणमा रहेको जगगा 
संरक्षणको लातग र्वभागबाट प्रभावकारी पहल गनजिपने देजखन्छ । 

27. राहत र्वतरण - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा सालतमाममा बााँकी रहेको 
रकम र्िताि गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि वन्यजन्तजबाट हजने क्षततको राहत र्वतरण गनि २० संरजक्षत 
क्षेरलाई रु.८ करोि ९० लाख ८५ हजार तनकासा ठदएकोमा रु.६ करोि ९ लाख १५ हजार र्वतरण 
नगरी बााँकी रहेको छ । क्षरेीय वन तनदेिकले आफ्नो क्षेरतभर र्वतरण भएको राहत पाउने व्यजक्तमध्ये 
कम्तीमा १० प्रततितलाई भेटी रकम पाए नपाएको अनजगमन गरी प्रत्येक चौमातसकको १५ गतेतभर 
र्वभागमा प्रततवेदन पेस गनजिपने व्यवस्था भएकोमा सोअनजसारको संरचना नै पररवतिन भएकोले तनदेजिका 
अनजसार अनजगमन भएको देजखएन । खचि नभई बााँकी रहेको रकम र्िताि दाजखला गनजिपदिछ । 

28. बक्यौता राजस्व - रार्िय तनकज ञ्ज तथा मध्यवती क्षेरतभरका होटल, लज तथा जचया पसल सिालन 
कायिर्वतध, २०७० मा २०७३।७४ पतछ सबै होटल, लज तथा जचया पसललाई खजला प्रततस्पधािको 
आधारमा छनौट गरी सिालन अनजमतत ठदने उल्लेख छ । लाङटाङ रार्िय तनकज ञ्जतभर पर्हलेदेजख 
सिालनमा रहेका ५५ होटल, लज तथा जचया पसल प्रततस्पधािबाट छनौट नगरेको व्यहोरा र्वगतको 
प्रततवेदनमा उल्लेख भए तापतन सजधार भएको छैन । ती होटल, लज तथा  पसल व्यवसायीबाट प्राप्त 
हजनजपने राजस्व यो वषिको रु.२३ लाख ३८ हजारसमेत रु.७५ लाख २० हजार असजल गरेको छैन । 
त्यस्तै सगरमाथा रार्िय तनकज ञ्ज कायािलयले हेतलकोलसटर अवतरण तथा होबररङ्गबापतको रु.२१ लाख ३३ 
हजार असजल नगरेकोले सोसमेत असजल गरी सजितकोष दाजखला गनजिपदिछ । 

29. तलजजङ्ग वनको संरक्षण - मध्यवती क्षेर व्यवस्थापन तनयमावली, २०५२ को तनयम २२(ख) मा मध्यवती 
क्षेरका धातमिक तनकायले वातावरण प्रततकूल हजने वा साविजतनक हातन नोक्सानी हजने वा भ-ूक्षय हजन सक्ने 
गरी काम गनि नपाउने उल्लेख छ । जिवपजरी नागाजजिन रार्िय तनकज ञ्जले एक धातमिक संस्थालाई ३७ 
हेक्टर वन क्षेर २०६२।९।५ मा १० वषिको लातग राजस्व नतलने गरी तलजमा उपलव्ध गराएकोमा 
सम्झौताअनजसार वकृ्षारोपण गरेको देजखएन । तलजको म्याद २०७२।१०।५ मा समाप्त भएकोमा 
हालसम्म र्िताि तलएको देजखएन । सम्झौताअनजसार वन क्षरे र्िताि तलनजपदिछ ।  

30. दस्तजर असजली - वन तनयमावली, २०५१ को अनजसूची २० मा तलजजङ्गबापत प्रतत हेक्टर रु.५ हजार दस्तजर 
तलनजपने र प्रत्येक वषि १० प्रततित वरृ्र्द् गनजिपने व्यवस्था छ । जिवपजरी नागाजजिन रार्िय तनकज ञ्जले एक 
कम्पनीलाई जचया बगानको लातग तलजमा ठदएको वन क्षरेको तलज दस्तजर राजस्व १० प्रततित वरृ्र्द्समेत 
२०७५।७६ सम्मको रु.९ लाख ७४ हजार असजल गरेको छैन । उक्त कम्पनीसाँग भएको 
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सम्झौताअनजसार तलज अवतध २०७५ वैिाखमा म्याद समाप्त भएकोले तलजमा ठदएको वन क्षरे र्िताि 
गनजिपदिछ । 

31. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दिा ८(२) मा प्रततस्पधाि सीतमत हजने गरी खररद गनि 
नहजने तथा साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ मा साविजतनक तनकायले पााँच लाख 
रुपैयााँभन्दा बिीको मालसामान सोझै खररद गनि नहजने उल्लेख छ । जचतवन रार्िय तनकज ञ्जले अजगनपथ 
तनमािण, ताल व्यवस्थापन, कल्भटि तनमािणलगायतको तनमािण कायि १८ तनमािण व्यवसायीबाट पटक पटक 
सोझै गराई रु.८३ लाख ३५ हजार भ जक्तानी गरेकोले तनयमको पालना गरेको देजखएन ।तनयमावलीअनजसार 
प्रततस्पधी तवरबाट खररद गनजिपदिछ । 

32. जिकार आरक्ष - रार्िय तनकज ञ्ज तथा वन्यजन्तज संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजजम जिकार आरक्ष व्यवस्था गनि 
सक्ने तथा वन तनयमावली, २०५१ बमोजजम वन्यजन्तज जिकार अनजमततपर र वन्यजन्तज जिकारका लातग 
नेपाली र र्वदेिी व्यजक्तलाई बेगलाबेगलै दस्तजर तोकी कायािन्वयन गने व्यवस्था छ । जिकारको लातग 
खजला गरेको िोरपाटन जिकार आरक्षबाट २०७३।७४ मा रु.१ करोि ४९ लाख, २०७४।७५ रु.५५ 
लाख १७ हजार र २०७५।७६ मा रु.२ करोि ७९ लाख ७५ हजार राजस्व प्राप्त भएको छ । 
वैज्ञातनक र्वतधबाट जीवजन्तज एवं चराहरुको संख्या अध्ययन गने, पिज अनजपातका आधारमा अनजसन्धान गने, 
तनजी क्षेरलाई समेत वन्यजन्तज र पिजपन्छीको संरक्षण, र्वकास एवं जिकार व्यवस्थापनमा संलगन गराई 
पयिटन उद्योगको र्वकासमा थप योगदान पजर ्याउने उल्लेख भएकोमा सोअनजसार कायि भएको पाइएन । 
जंगलको अनजपातमा अतधक संख्यामा रहेका जीव र पन्छीहरुको व्यवस्थापन गरी जिकार आरक्ष 
व्यवस्थापन गनि वैज्ञातनक सवेक्षण कायिसमेत गनजिपदिछ । 

वातावरणीय लेखापरीक्षण 

कािमािौँ उपत्यकाको पयािवरणीय अवस्थाको मूल्याङ्कन 

नेपालको संर्वधानमा स्वच्छ र सिा वातावरणमा बााँच्न पाउने मौतलक हक हजने तथा जल, जतमन र 
जङ्गलको समजजचत पररचालन र संरक्षण गदै पयािवरणीय ठदगो र्वकासका तसर्द्ान्तको अवलम्बन गने नीतत रहने उल्लेख 
छ । वातावरणीय व्यवस्थापनको अवधारणालाई स्थानीय स्तरसम्म पजर याउने, जलवायज पररवतिनका कारण तसजजित 
समस्याहरुलाई समाधान गनि सरकारी, गैरसरकारी तथा तनजी क्षेरबीच समन्वय कायम गने र वातावरणीय 
व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनजगमन गने लगायतका कायि सम्पादन गनि २०६९ मा वातावरण र्वभागको स्थापना 
भएको छ । कािमािौँ उपत्यकाको पयािवरणीय जस्थतत र जनस्वास्थ्यमा परेको असरका सम्बन्धमा अध्ययन, 
मूल्याङ्कन र र्वश्लषेण गरी सजधारका लातग सजझाव ठदने उदे्दश्यले वातावरणीय लेखापरीक्षण गररएको हो । 

33. वातावरणीय अवस्था - नेपालको संर्वधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागररकलाई स्वस्थ र स्वच्छ 
वातावरणमा बााँच्न पाउने हक हजने उल्लेख छ । इन्भाइरोमेन्टल पिि मेन्स इन्िेक्स (इपीआई) २०१० 
अनजसार १६३ रािमध्ये ६८.२ अङ्क हातसल गरी नेपाल ३८ औ ँस्थानमा रहेकोमा २०१८ मा १८० 
रािमध्ये ३१.४४ अङ्क प्राप्त गरी १७६ औ ँस्थानमा पजगेको छ । यसबाट नेपालको वातावरणीय अवस्था 
वषैर्पच्छे खजस्काँ दै गएको देजखन्छ । अव्यवजस्थत सहरीकरण, बढ्दो जनसंख्या, लसलार्ष्टकजन्य 
िोहोरमैलाको उत्सजिन र सवारी प्रदूषणले नेपालको समग्र अवस्थाभन्दा कािमािौँ उपत्यकाको 
पयािवरणको अवस्था थप नाजजक रहेको छ । वातावरणको कारण जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको 
छ । तसथि वातावरणीय च जनौततलाई सम्बोधन गनि वातावरण र्वभागले सम्बजन्धत तनकायहरुसाँग समन्वय 
गरी वातावरण संरक्षणको कायिक्रमहरु तयार गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 
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34. उपत्यकामा प्रदूषण सघनता - वातावरण र्वभागले उपत्यकामा प्रदूषण बिाउने गततर्वतधहरुलाई पर्हचान 
गरी सम्बजन्धत तनकायहरुसाँगको समन्वयबाट वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गनजि 
पदिछ । र्वभागले २०१७ मा गरेको एक अध्ययन अनजसार उपत्यकाको वायज प्रदूषणमा पूवािधार तनमािण 
(५४ प्रततित), सवारीसाधन (३० प्रततित), इाँटाभट्टा (९ प्रततित), घरतभरको धजवााँ (५ प्रततित), िोहोर 
जलाउाँदा (१ प्रततित) र कलकारखाना (१ प्रततित) प्रदूषणको कारक रुपमा रहेको देखाएको छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोराहरु देहाय बमोजजम छन:् 

34.1 रार्िय जनगणना, २०६८ अनजसार उपत्यकाको जनसंख्या २५ लाख र जनसंख्या वरृ्र्द्दर ४.२ प्रततित 
रहेको छ । जसको आधारमा उपत्यकामा २०७८ र २०८८ सम्म क्रमिः कररब ३८ लाख र ५७ 
लाख जनसंख्या पजगने आाँकलन गररएको छ । उपत्यकामा रोजगारीका अवसर, जिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका 
सेवाको उपलब्धता तथा पहजाँचका कारण जनसंख्या वरृ्र्द् दर अत्यतधक रहेको छ । तर सो अनजरुप 
पूवािधार तथा अन्य सेवा सजर्वधा पयािप्त रहेको देजखाँदैन । स्थानीय तहले घोषणा गरेका स्माटि तसटी तनमािण 
कायिक्रम, कािमािौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरणले उपत्यका तभर ४ नयााँ नगर तनमािण कायिक्रम तथा 
बार्हरी चक्रपथ तनमािण कायिक्रमले गतत तलन सकेको पाइएन । अव्यवजस्थत िहरीकरणको नकारात्मक 
असर वातावरणमा परेको छ । 

34.2 पूवािधार तनमािणका लातग र्वतभन्न तनकायले तयार गरेका स्पेतसर्िकेसन, मापदण्ि, कायिर्वतधको पालना नहजाँदा 
प्रदूषण बढ्न गएको छ । उदाहरणको रुपमा सिक तथा पजल तनमािणको स्टाण्ििि स्पेतसर्िकेसन, २०७० 
मा क्वारी साइट, तनमािणको िोहोर तथा हातनकारक सामग्री व्यवस्थापन, क्रतसङ साइट, हटतमक्स लसलान्ट 
र ब्याजचङ्ग लसलान्ट राख्न ेस्थान सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सो अनजरुप जनघनत्व भएको स्थानमा उक्त 
लसलान्ट सिालन नगने उल्लेख भए तापतन सोको पालना भएको छैन । तनमािण कायि गदाि धूलो उड्न 
नठदन पानी नछकि नज, कालोपरे गनजिभन्दा पर्हले धूलो तान्नजको सट्टा उिाउनज, तसमेन्ट,  रोिा,  वालजवा,  इाँटा 
लगायतका सामग्री सिकको र्कनारामा यरतर राख्नज, तनमािणबाट तनजस्कएको िोहोरलाई उजचत स्थानमा 
राखी व्यवस्थापन नगररनज, तनमािण पश्चात ् बााँकी रहेको सामग्री सिक वा साविजतनक स्थानमा बेवाररसे 
रुपमा रहनज जस्ता कारणले प्रदूषण बिेको छ । 

34.3 कािमािौँ उपत्यकाको वायज प्रदूषणको दोस्रो कारकको रुपमा सवारीसाधन रहेको छ । यातायात व्यवस्था 
र्वभागको तथ्याङ्क अनजसार २०७५।७६ को िाल्गजण मसान्तसम्म नेपालभर ३५ लाख ३९ हजार ५१९ 
सवारीसाधन दताि भएकोमा वागमती अिलमा मार १२ लाख ८१ हजार २३१ दताि भएका छन ्। यस 
अिलमा २०७४।७५ मा मार १ लाख ५ हजार ८६९ मोटरसाइकल र १४ हजार ४५२ कार, जीप 
र भ्यान थर्पएको देजखन्छ । अन्य अिल कायािलयमा दताि भएका सवारीसाधन समेत उपत्यकामा 
सिालन हजने हजाँदा यस्तो संख्या अझ बिी रहेको छ ।वातावरण र्वभाग, यातायात व्यवस्था र्वभाग र 
ट्रार्िक प्रहरीको संयजक्त प्रयासमा २०७४।८।१३ देजख २०७५।२।२० सम्म उपत्यकामा १ हजार 
३७४ सवारीसाधनमा गररएको सवारी प्रदूषण छड्के चेकजााँचमा ५४ प्रततित अिसल भएका र २४ 
प्रततितमा हररयो जस्टकर समेत टााँस नभएको वातावरण र्वभागले जनाएको छ । 

उपत्यकातभर र्वद्यजतीय सवारीसाधनले इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई प्रततस्थापन गनि सकेको छैन । 
सार्वकमा तरपजरेश्वरदेजख सूयिर्वनायकसम्म सिालनमा रहेको ट्रलीबस सेवा बन्द छ भने सिा टेम्पोको 
संख्या समेत वषेतन कम हजाँदै गइरहेको छ । सन ्२०१७ बाट सवारीसाधनहरुमा यूरो ५ मापदण्ि लागू 
गने, २०१८ बाट कािमािौँ उपत्यका यातायात व्यवस्थापन प्रातधकरण स्थापना गने कायियोजना तयार गरे 
तापतन कायािन्वयन गरेको छैन । उपत्यकाको प्रदूषण न्यूनीकरणका लातग नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को 
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२०७६ असार २९ को बैिकबाट ३ सय र्वद्यजतीय बस खररदका लातग साझा यातायात सहकारी संस्था 
तलतमटेिलाई रु.३ अवि उपलब्ध गराएकोमा उक्त बस खररद नगरी रकम र्िताि गररएको छ । 

34.4 वातावरण र्वभागले २०१७ मा गरेको एक अध्ययनअनजसार उपत्यकामा १०७ बजल्स टे्रन्च, २ हाइतिि 
होिमन र १ भर्टिकल िाफ्ट प्रकारका गरी ११० इाँटाभट्टा सिालनमा छन ्। उक्त प्रततवेदनमा त्यस्ता 
भट्टामा वार्षिक औसतमा ५६ हजार १०० टन कोइला र ३३० टन अन्य इन्धनको प्रयोग हजने, कम 
गजणस्तरको कोइला प्रयोग हजने, प्रदूषण कम गने प्रर्वतध जिान नगररएका तथा पजरानो प्रर्वतधका बजल्स टे्रन्च 
भट्टाको संख्या बिी हजनाले बिी धजवााँ उत्सजिन हजने उल्लेख छ । त्यसैगरी र्वभागले इाँटाभट्टाको लातग 
तयार गरेको मापदण्ि पालनाको तनयतमत अनजगमन समेत गनि सकेको पाइएन । सवोच्च अदालतले 
२०६२ मंतसर २४ मा पयिटकका लातग बनेका स्थानीय ररसोटि र बालबातलका पढ्ने र्वद्यालय र 
घनावस्ती क्षेर वरपरका इाँटा उद्योगहरु बन्द गनि लगाउने तथा अन्यरका इाँटाभट्टालाई प्रदूषण तनयन्रण 
उपकरण जिान गनि लगाउने आदेि गरे तापतन सोको कायािन्वयन गरेको पाईएन ्। 

अव्यवजस्थत बस्ती र्वकास, साविजतनक तथा व्यजक्तगत स्तरमा हजने तनमािण कायि, बढ्दो 
सवारीसाधन, इाँटाभट्टा लगायतका क्षेरमा र्वभाग र सम्बजन्धत तनकायले जारी गरेका मापदण्िको प्रभावकारी 
पालना नहजनज जस्ता र्वषय उपत्यकामा प्रदूषण बिाउने कारकका रुपमा रहेका छन ्। समजर सतहबाट 
कररब १३ सय तमटर उचाईमा कचौरा आकारमा रहेको उपत्यका चारैततर अगला िााँिाहरुले घेररएको 
भौगोतलक बनौटका कारण समेत प्रदूषण तनकास हजन समय लागने भएकोले प्रदूषणलाई बिावा ठदने 
उपयजिक्त मानवीय र्क्रयाकलापलाई तनयन्रण र तनराकरण गनि सम्बजन्धत तनकायहरुबाट मापदण्ि पालनाको 
अनजगमन कायि प्रभावकारी बनाइनज पदिछ । 

35. उपत्यकामा वायज प्रदूषण - वातावरण र्वभागले कािमािौँ उपत्यकाको वायजको गजणस्तर व्यवस्थापन 
कायियोजना, २०१७ तयार गरेको छ । त्यस्तै वातावरण र्वभागले रत्नपाकि ,  पजल्चोक,  भैसेपाटी, भक्तपजर र 
िंखपाकि मा वायज गजणस्तर मापन केन्र स्थापना गरेको छ । उक्त ५ मापन केन्रमा सन ्२०१९ मा २४ 
घण्टाको औसतमा मापन गररएको वायज प्रदूषण र्वश्व स्वास्थ्य संगिन र मन्रालयले २०६९ मा तयार 
गरेको मापदण्िसाँग तजलना गदाि देहाय बमोजजमको जस्थतत देजखयो :- 

कण ईकाई र्वश्व स्वास्थ्य 
संगिनको मापदण्ि 

रार्िय मापदण्ि 
२०६९ 

रत्नपाकि  पजल्चोक भक्तपजर िंखपाकि  भैँसेपाटी 

पीएम १० μg।m3 ५०  १२० १९७.९७ ९२.८६ १९४.३८ ९३.९ २८५.३७ 
पीएम २.५ μg।m3 २५ ४० १४०.१९ ६८ ७०.८६ ८८.१८ ६२.३४ 
टी.एस.पी μg।m3 - २३० ४३७.०६ २४७.८९ ८८३.५० ४४१.७६ २२६९.५६ 

कािमािौँ उपत्यकातभर पीएम १०, पीएम २.५ र र्टएसपीको मारा र्वश्व स्वास्थ्य संगिन र 
वातावरण र्वभागले तयार गरेको मापदण्ि भन्दा धेरै बिी रहेको छ । सन ्२०१९ मा रत्नपाकि मा ३२१ 
ठदन मापन गदाि पीएम २.५ को मारा १४३ ठदन, पीएम १० को मारा ४५ ठदन र र्टएसपीको मारा 
३८ ठदन रार्िय मापदण्ि भन्दा उच्च रहेको पाइयो । काबिन मोनोअक्साइि, सल्िर िाइअक्साइि, 
नाइट्रोजन िाइअक्साइि, ओजोन, बेजन्जन, तलि आठद अन्य वायज प्रदूषण मापनका लातग मापदण्ि तयार 
गरेको भए तापतन तनयतमत रुपमा मापन गरेको छैन । र्वभागमा रहेको प्रयोगिालामा यस्ता प्रदूषक 
मापन गने क्षमता नभएको पाइयो । उजल्लजखत कायियोजनामा कािमािौँका अस्पतालसाँग समन्वय गरी 
वायजप्रदजषणका कारण तसजजित रोगहरुको िाटाबेस तयार गने, प्रत्येक ५।५ वषिमा र्वश्व स्वास्थ्य संगिनको 
मागिदििनसाँग मेलखाने गरी वायजको गजणस्तर मापदण्ि तयार गने, एयर क्वातलटी म्यानेजमेन्ट तितसजन 
सपोटि तसस्टम स्थापना गने लगायतका र्क्रयाकलाप रहे तापतन सोको कायािन्वयन भएको पाइएन । वायज 



वन तथा वातावरण मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 317 

प्रदूषणले खोकी, दम, तनमोतनया, छालाको रोग, आाँखाको रोग, नाक कान घााँटीको समस्या, 
स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, दम, टाउको दजख्न,े ररङ्गटा लागने, बेहोस हजने, असन्तजलन हजने, क्यान्सर जस्ता 
समस्या तसजिना गदिछ । नेपाल स्वास्थ अनजसन्धान काउजन्सलले २०१७ मा गरेको एक अध्ययन अनजसार 
नेपालमा वायज प्रदूषणका कारण लागने रोगका कारण मतृ्यज हजनेको संख्या १९९० को तजलनामा बढ्दै 
गएको देजखन्छ । तसथि वातावरण र्वभागले तयार गरेको कािमािौँ उपत्यकाको लातग वायज गजणस्तर 
व्यवस्थापन कायियोजना, २०७६ को कायािन्वयन गनजिका साथै र्वश्व स्वास्थ्य संगिनसाँग तमल्ने मापदण्ि 
तयार गरी कायािन्वयनको अनजगमन गनजि पदिछ । 

36. ध्वतन प्रदूषण - ध्वतनको मारा मापनको लातग वातावरण र्वभागले मापदण्ि तनधािरण गरेको छ । र्वभागले 
सोको मापन तनयतमत गरेको पाइएन । ध्वतन प्रदूषण कम गनि उपत्यकामा २०७४ श्रावण १ देजख 
सवारीसाधनको हनि तनषधे गनजि बाहेक अन्य उल्लेखनीय प्रयास भएको देजखाँदैन । लेखापरीक्षणका क्रममा 
वातावरण र्वभागका कमिचारी र लेखापरीक्षण टोलीले उपत्यकाका देहायका स्थानमा २०७६ िागजन २४ 
र २५ मा नोइज लेभल तमटरबाट ठदउाँसो १ बजेदेजख ३ बजेसम्म ध्वतनको मारा मापन गररएको तथयो । 
वातावरण र्वभागले २०७४ मंतसरमा गरेको मापन र उजल्लजखत मापनबाट देजखएको ध्वनीको मारा 
तनम्नानजसार रहेको छः 

क्षरे स्थान 
मापदण्ि 

िेतसबल 

ध्वनीको मारा (Leg) िेतसबल 

२०७४ मंतसर २०७६ िागजन 
औद्योतगक के्षर बालाजज, पाटन र भक्तपजर औद्योतगक के्षर ७५ ६६.८५-७५.५५ ६५.००-७५.२० 
व्यापाररक के्षर गोंगबज, कोटेश्वर, असन, न्यूरोि गेट, लगनखेल, सूयिर्वनायक 

एवं गठ्ठाघर चोक 

६५ ७४.११-८४.८४ ६६.५८-८२.३३ 

आवास के्षर बोहोराटार, सानेपा हाइट ५५ ६१.३३-७०.७७ ६७.७४-७२.७५ 
िान्त के्षर तरचन्र कलेज, हनजमान िोका, पाटन अस्पताल पररसर, 

रार्िय क्षयरोग केन्र भक्तपजर गेट, वीर अस्पताल 

५० ६५.१४-७६.९९ ५८.६५-७७.४९ 

तीन औद्योतगक क्षेरमध्ये दजईमा ध्वतनको मारा सीमा तभर रहेको देजखयो भने बालाजज औद्योतगक 
क्षेरको ध्वनीको मारा सीमाभन्दा मातथ रहेको छ । वातावरण र्वभागले व्यापाररक क्षरेको लातग ठदनको 
समयमा ६५ िेतसवलसम्मको ध्वनीको सीमा तनधािरण गरेकोमा नमजना परीक्षण गररएका स्थानहरुमा 
सीमाभन्दा ध्वनीको मारा उच्च रहेको पाइयो । यसैगरी सहरी आवास क्षेरको ध्वनीको मारा समेत 
सीमाभन्दा बिी रहेको पाइयो । वातावरण र्वभागले सवै क्षेरको लातग ठदनमा ५० िेतसवलसम्म ध्वनीको 
सीमा मापदण्ि कायम गरेकोमा उजल्लजखत सवै क्षेरहरुमा ध्वनीको मारा उच्च रहेको पाइयो । ध्वतन 
प्रदूषणबाट मातनसहरुको श्रवणिजक्त कमजोर हजाँदै जाने, कानमा घण्टी बजे जस्तो आवाज आइरहने, 
मानतसक रुपमा बेचैनी हजने, ध्यान केजन्रत गनि नसक्ने,  रक्तचाप बढ्ने, श्वासप्रश्वासको गतत बढ्ने 
लगायतका समस्या देखापदिछन ्। तसथि वातावरण र्वभागले ध्वनीको मारा मापदण्ि तभर राख्न पहल 
गनजिपदिछ । 

37. िोहोरमैला व्यवस्थापन - िोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनजसार िोहोरमैलाको वगीकरण गने, 
िोहोरमैला न्यून हजने गरी कायि गने, स्थानान्तरण केन्र, ल्याण्िर्िल साइट, लगायत िोहोरमैलाको 
सङ्कलन, अजन्तम र्वसजिन गने जजम्मेवारी स्थानीय तहको हजने व्यवस्था छ । उपत्यकाको िोहोरमैला 
व्यवस्थापनमा कािमािौँ महानगरपातलकाले संयोजनकारी भतूमका तनवािह गरेको छ । कािमािौँ र 
लतलतपजर महानगरपातलकाले गरेको सहरी िोस िोहोरमैला व्यवस्थापन कायिलाई अध्ययन गदाि देजखएका 
व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 
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37.1 उपत्यकाका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेरतभर उत्पादन हजने िोहोरमैलाको प्रकृतत अनजसार जैर्वक र अजैर्वक 
गरी व्यवस्थापन गनजिपनेमा सो गरेको पाइएन ।  

37.2 वन तथा वातावरण मन्रालयले राजपरमा सूचना प्रकािन गरेका कततपय सूचनाहरुको कायािन्वयन भएको 
पाइएन । उदाहरणका लातग २०७२।१।१ देजख २०x३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका 
लसलार्ष्टक झोलाहरुको आयात, भण्िारण, तबक्री र्वतरण तथा प्रयोग गनि प्रततबन्ध लगाइएकोमा कायािन्वयन 
नभएको कारण लसलार्ष्टकजन्य िोहोर बिेको छ । 

37.3 िोहोर सङ्कलनका लातग दजवै महानगरपातलकाले घरदैलो, सिक वा बाटोबाट र सिक बिाने र्वतध 
अपनाएको पाइयो । सिक वा बाटोको र्कनारामा पयािप्त मारामा व्यवस्था नगरेको, राजखएका 
िस्टर्वनबाट िोहोर दैतनकरुपमा सङ्कलन नगरेको, पैदल यार ज वा अन्यले िोहोर सिक र्कनारामा िाल्ने 
गरेको, समयमा नै सङ्कलन नहजाँदा दजगिन्ध िैतलने गरेको छ । बाटो सिा गनिको लातग कािमािौँ 
महानगरपातलकामा ४९३ कमिचारी र ७ िजमर गािी रहेको छ भने लतलतपजर महानगरपातलकामा ८१ 
सिाइ कमिचारी र ३ िूला र १ सानो व्रजमर गािी रहे तापतन दक्षतापूविक पररचालनको अभावमा 
महानगरतभरका अतधकांि सिकमा धजलो यथावत रहेको छ । 

37.4 कािमािौँ महानगरपातलकाको टेकज जस्थत िोहोरमैला स्थानान्तरण केन्रमा दैतनक ४५० मेर्ट्रक टन र 
लतलतपजर महानगरपातलकाको बालकज मारी स्थानान्तरण केन्दमा दैतनक ६५ मेर्ट्रक टन िोहोरमैला सङ्कलन 
हजने गरेको छ । उक्त केन्रको २०७६ िागजन २६ मा स्थलगत तनरीक्षण गदाि ल्याण्िर्िल साइटमा 
लैजान बााँकी िोहोरलाई खजलारुपमा थजपारेको देजखयो । यसले गदाि दजगिन्ध िैलने तथा जझाँगा, चरा, मजसा, 
लोखके लगायतबाट सङ्क्क्रमण िैलनसक्ने देजखन्छ । उक्त केन्र वागमती र र्वष्णजमती नदीको र्कनारमा 
रहेको हजाँदा िोहोरबाट तनस्केको तलचेट तसधै नदीमा तमतसई पानी प्रदूर्षत हजने अवस्था देजखएको छ । 

37.5 िोहोरमैला िजवानी गदाि िोहोर नदेजखने, नझने तथा झोल पदाथि नच जर्हने, िोहोरमैलाबाट गन्ध र तलचेट 
बार्हर नतनस्कने, िोहोरमैला सजजलै राख्न र तनकाल्न सर्कने िजवानी साधन प्रयोग गनजिपने प्रावधान अनजसार 
दजवै महानगरपातलकाले िजवानी व्यवस्था गरेको पाइएन । त्यसैगरी िोहोरमैला सङ्कलन र िजवानी गनि 
अत्याधजतनक साधनको प्रयोग नभई अतधकांित पजराना ट्रक, र्ट्रपर प्रयोग भएको पाइयो ।  

37.6 िोहोर मैला व्यवस्थापन ऐनमा िोहोरमैला व्यवस्थापनका लातग स्वदेिी वा र्वदेिी कम्पनी, संस्था वा 
तनकायले स्थानीय तहको अनजमतत तलई कायि गनिसक्ने व्यवस्था छ । हाल उपत्यका तभर िोहोरमैला 
व्यवस्थापनमा ८० भन्दा बिी तनजी संस्थाले कायि गरेको पाइयो । सोमध्ये एक संस्थालाई मार 
कािमािौँ महानगरपातलकाले स्वीकृतत ठदएको छ भने अन्यले र्वना अनजमतत कायि गरररहेका छन ् । 
त्यस्ता संस्थाले सविसाधारणसाँग तलने िजल्क तनधािरणमा स्थानीय तहसाँग समन्वय गरेका छैनन ्। यसैगरी 
त्यस्ता संस्थाले गरेको कायि व्यावसार्यक वा नािा कमाउने उदे्दश्यले भएको सम्बन्धमा स्पष्ट हजने अवस्था 
देजखाँदैन ।  

37.7 उपत्यका तभरका १८ स्थानीय तह र बनेपा नगरपातलकाको िोहोरमैला र्वसजिन नजवाकोटको तससिोलमा 
हजने गरेको छ । सन ्२००५ मा १ वषि ६ मर्हनाको लातग तनमािण गररएको यो ल्याण्िर्िल्ि साईट 
हालसम्म सिालनमा रहेको छ । िजरुमा स्यातनटरी ल्याण्िर्िल साइटको रुपमा तयार गररएकोमा हाल 
ओपन अनकन्ट्रोल िम्पको रुपमा पररणत भएको छ । िजम्पङ पश्चात िोहोरलाई पूणिरुपमा माटोले 
नछोर्पएको, िोहोरमा पन्छी तथा चौपायाको पहजाँच तनयन्रणका उपाय नअपनाएको, खसी बाख्राहरु 
िोहोरमा चरररहेको, िजम्पङ साइटबाट तनस्केको तलचेट यरतर बगेको तथा साँगैको कोल्पजखोलामा 
तमतसएको अवस्था छ । 
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िोहोरको सङ्कलन, वगीकरण र िजवानीमा देजखएका कमजोरी व्यवस्थापन गनि नसक्दा जनस्वास्थ्य, 

सहरी सौन्दयीकरण र वातावरणमा समेत नकरात्मक असर परेको छ । अतः स्थानीय तहहरुले 
िोहोरमैलाबाट पने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गनि ऐनको व्यवस्था बमोजजम िोहोरमैला व्यवस्थापन 
गनजिपदिछ । 

38. समन्वय र सहकायि - वातावरण व्यवस्थापनमा र्वतभन्न तनकाय तथा संस्थाहरु वन तथा वातावरण 
मन्रालय, वातावरण र्वभाग, यातायात व्यवस्था र्वभाग, कािमािौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण, स्थानीय तह, 

तनजी क्षेर, नागररक समाज लगायतले कायि गरररहेका छन ् । तर संलगन तनकाय र संस्थाबीच प्रभावकारी 
समन्वय नभएकोले एउटा तनकायले सम्पादन गदाि हजने कायिमा धेरै तनकायहरु संलगन रहेको देजखन्छ । 

उपत्यका तभरका सिक छेउ, खोला र्कनारा तथा मेतियनमा वकृ्षारोपण गने कायिमा वातावरण र्वभाग, वन 
र्वभाग, कािमािौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरणले, चोक तथा बगैँचामा िूल रोलसने कायि वनस्पतत र्वभागले, 
रोर्पएका तबरुवाको संरक्षण र पानी राख्न े कायि सम्बजन्धत स्थानीय तहले गरेको पाइयो । त्यसैगरी 
वातावरणसाँग सम्बजन्धत र्वषयमा अध्ययन गने कायि वातावरण र्वभाग, तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय अन्तगितको 
रार्िय वायजमण्िलीय स्रोत तथा वातावरण अनजसन्धान प्रयोगिाला (नारेल), नेपाल स्वास्थ्य अनजसन्धान 
काउन्सील, गैरसरकारी संस्था लगायतले गरररहेको देजखन्छ । समन्वय बेगर कायि गदाि कायिक्रमहरु 
छररने तथा दोहोरोपना भई लागत बढ्ने र ठदगो संरक्षणको जजम्मेवारी नतलने प्रवजृत्त देजखन्छ।तसथि वन 
तथा वातावरण मन्रालय तथा मातहतका तनकाय र अन्य सम्बजन्धत तनकायहरुबीच समन्वय गरी एकीकृत 
रुपमा उपत्यकाको वातावरण सजधार कायिक्रम सिालन गनजिपदिछ । 

संगठित संस्था तथा सतमतत 

रािपतत च जरे तराई मधेि संरक्षण र्वकास सतमतत 

39. कायिक्षरे - मजन्रपररषदबाट च जरे-तराई मधेि संरक्षण तथा व्यवस्थापन गजरु योजना, २०७४ स्वीकृत गरी 
देिको कररब १२.७८ प्रततित भभूाग ओगट्ने गरी पूविमा इलामदेजख पजश्चम किनपजरसम्म सबै प्रदेि, 
३७ जजल्ला र ३४० स्थानीय तह यसको कायिक्षेरमा समावेि गरेको छ । गजरुयोजनाअनजसार च जरे-तराई 
मधेि संरक्षणतभर च जरे पहाि ३४.४६ प्रततित, सााँघजरा खोँच २.२४ प्रततित, तभरी मधेि ८.३६ प्रततित, 

भावर १४.८९ प्रततित र तराई मधेि ४०.०५ प्रततित रहेको छ । 

40. प्रगतत - सतमततबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार २०७१।७२ देजख २०७५।७६ सम्म कज ल बजेट रु.८ अबि, 
५४ करोि, ९३ लाख र्वतनयोजन भएकोमा यो वषिको रु.१ अबि ५२ करोि ७० लाखसमेत रु.७ अबि 
७९ करोि ६६ लाख (९१.२ प्रततित) खचि भएको छ । उक्त खचि मध्ये स्रोतको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन र्क्रयाकलापमा ८१ प्रततित, संरक्षण तथा जीर्वकोपाजिन प्रवर्द्िन तथा र्क्रयाकलापमा ९ 
प्रततित, अनजसन्धान तथा प्रचार प्रसारमा ३ प्रततित तथा चालज एवं अन्य खचिमा ७ प्रततित रहेको छ । 
सतमततबाट भएका मजख्य उपलजब्धमध्ये २४० नसिरी ममित तथा व्यवस्थापन २७ हजार ६१४ रुख 
प्रजाततको तबरुवा उत्पादन, ७४५ वगि र्क.तम. गल्छी, पर्हरो तथा खहरे रोकथाम, तटबन्ध तनमािण, ३०० 
हेक्टरमा जिीबजटी रोपण तथा र्वस्तार, ४१ हेक्टरमा माछापोखरी तनमािणलगायतका कायि रहेका छन ्। 

41. सजितको कोष र्िताि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा साल तमाममा बााँकी 
रहेको रकम र्िताि गनजिपने व्यवस्था छ । च जरे क्षेरमा रहेका ९३ स्थानीय तहको लातग रु.१ अबि ४२ 
करोि २ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रु.१ अबि ३९ करोि ५७ लाख खचि भई रु.२ करोि ४६ लाख 
बााँकी रहेको देजखन्छ । उक्त रकम संघीय सजितकोषमा र्िताि गनजिपदिछ । 
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रार्िय प्रकृतत संरक्षण कोष 
42. जचतियाखाना - वन्यजन्तजहरुको अनजसन्धान, संरक्षण र वन्यजन्तजसम्बन्धी जानकारी ठदई मनोरञ्जन ठदने उदे्दश्यले 

र्वक्रम सम्वत ् १९८९ मा तत्कालीन प्रधानमन्री जजर्द्िमिेरले तनजी संस्थाको रुपमा लतलतपजरको 
जावलाखेलमा जचतियाखाना स्थापना गरेकोमा २००७ पश्चात नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा आएको देजखन्छ । 
यो संस्था २०५२ देजख रार्िय प्रकृतत संरक्षण कोषअन्तगित सिातलत छ । यो वषि प्रवेि िजल्क रु.१४ 
करोि १५ लाखसमेत रु.१६ करोि ३९ लाख आम्दानी र रु.१४ करोि २५ लाख खचि भएको छ । 

43. जचतियाखानामा रहेका जीवजन्तज - सदर जचतियाखानामा २०७५।७६ मा तनम्नानजसार जीवजन्तज रहेका छन:् 

तस.नं. 
 

वगीकरण 

अन्तरार्िय प्रकृतत संरक्षण संघ रेितलस्ट अवस्था २०१८ 
रार्िय तनकज ञ्ज तथा 
वन्यजन्तज संरक्षण 

अवस्था जम्मा 

संकटापन्न संवेदनिील 
चासो 
नभएका 

अतत 
संवेदनिील 

अतत 
संकटापन्न 

संरजक्षत 
संरक्षण 
नगररएको 

१ स्तनधारी १६ ४ २३० १७ ० २५ २४२ २६७ 

२ सररसपृ 3 4 19 5 2 5 28 33 
३ माछा 15 6 0 0 0 0 21 21 
४ पन्छी 1 27 678 18 0 6 713 719 

कज ल जम्मा 35 41 927 40 2 36 1004 1040 

मजन्रपररषद्को २०५२।९।१३ को तनणियमा जचतियाखाना व्यवस्थापन तथा सिालनको 
जजम्मेवारी ३० वषिसम्म कोषको हजने र पजनः ३० वषिको लातग नवीकरण गनि सर्कने उल्लेख छ । कोष 
र वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयबीच २०५२।९।१६ मा भएको सम्झौता भएकोमा कोषले जचतियाखाना 
सिालन सम्बन्धमा कायिर्वतध, तनयमावली एवं गजरुयोजना तयार गरेको छैन । सम्झौताका ितिबमोजजम 
जचतियाखाना व्यवस्थापन हजनजपदिछ ।  

44. साविजतनक जगगा प्रयोग - संरक्षण क्षरे व्यवस्थापन तनयमावली, २०५३ को तनयम २१ मा कज नै व्यजक्तले 
संरक्षण क्षेरतभरको सरकारी स्वातमत्वको जगगामा व्यावसार्यक वा अन्य कज नै काम गदाि अनजमतत तलनजपने 
तथा तनयम २२ मा संरक्षण अतधकृतसाँग परामिि तलनजपने व्यवस्था छ । अन्नपूणि संरक्षण क्षेर आयोजना, 
कास्कीमा साविजतनक क्षरेमा सिातलत ७४ होटल तथा रेष्टज रेण्ट दताि प्रर्क्रयामा रहेको र केही होटल तथा 
रेष्टज रेण्ट सिालनमा रहेकोमा आयोजनाले होटल व्यवसायीको संख्या र चचेको साविजतनक जगगाको र्ववरण 
अद्यावतधक गरेको छैन । आयोजनाले साविजतनक जगगाको क्षेरिल यर्कन गरी संरक्षण क्षेर तनयमावली 
एवं वन तनयमावली, २०५१ अनजसार रोयल्टी असजल गनजिपदिछ ।  

45. दस्तजर एवं िजल्क - संरक्षण क्षरे व्यवस्थापन तनयमावली, २०५३ बमोजजम सङ्कतलत सम्पूणि दस्तजर संस्थाको 
नाममा जम्मा गनजिपने र स्वीकृत कायियोजनाबमोजजम सिालन हजने र्वतभन्न कायिक्रम तथा प्रिासतनक 
खचिको लातग संस्थाले सतमततलाई रकम उपलब्ध गराउनजपने व्यवस्था छ । त्यस्तै संरक्षण क्षेर 
व्यवस्थापन तनदेजिका, २०५६ को २५(१) मा सतमततले आफ्नो क्षेरको प्राकृततक स्रोतलगायत अन्य 
सम्पदाहरुको उपयोग गरेबापत उिाएको दस्तजर तथा िजल्क सोही सतमततको आम्दानी हजने उल्लेख 
भएकोले तनयमावली र तनदेजिकामा िरक व्यवस्था रहेको देजखयो । तनयमावलीको तनयम ३० मा 
सतमततले गरेको आम्दानी तथा खचिको मातसक र वार्षिक र्ववरण संरक्षण अतधकृतलाई पिाउनजपने र 
संरक्षण अतधकृतले सम्पूणि आम्दानी खचिको र्ववरण प्रमजखसमक्ष पेस गनजिपने व्यवस्था छ । अन्नपूणि 
संरक्षण क्षेर आयोजनाका ५७ सतमततले आफ्नो क्षेरतभर आम्दानी गरेको दस्तजर एवं िजल्क र गरेको खचि 
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स्वीकृत व्यवस्थापन कायियोजनाबमोजजम भए नभएको सम्वन्धमा अनजगमन गरेको देजखएन । 
तनयमावलीअनजसार अम्दानी तथा खचि गरी सोको पारदजििता कायम गनजिपदिछ । 

जिीबजटी उत्पादन तथा प्रिोधन कम्पनी तलतमटेि - २०७२।७३ देजख २०७५।७६ 

कोरा जिीबजटीको संकलन तथा प्रिोधन, देिको हावापानी सजहाउाँदो जिीबजटी खेती, तनजी क्षेरलाई सहभागी 
बनाई जिीबजटी खेती तथा प्रिोधन गने उदे्दश्य तलई २०३८ सालमा जिीबजटी उत्पादन तथा प्रिोधन कम्पनी 
तलतमटेिको स्थापना भएको हो। यो वषि २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
छ। हाल यस कायािलयमा १६६ कमिचारी कायिरत छन।् 

46. अद्यावतधक र्ववरण - कम्पनीसाँग र्वत्तीय र्ववरणमा उल्लेख भएको पेस्की, सापटी, धरौटी तथा असजल गनि 
बााँकी रु. १ करोि २९ लाख ११ हजार र भ जक्तानी गनजिपने रु. १ करोि २ लाख ७१ हजारको र्ववरण 
तथा मौज्दातको प्रमाण कागजात नरहेकोले उक्त तलनजपने र ततनजिपने रकमको यथाथि जस्थतत यर्कन गनि 
सर्कएन। 

47. घटी जगगा - कम्पनीको कोटेश्वरजस्थत २०७१।७२ सम्म कायम रहेको २९-२-२-० जगगा मध्ये सिक 
र्वस्तार पश्चात वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयको २०७१।१।२ को तनणियअनजसार २५-३-०-१ जगगा 
बााँकी रहेको देजखन्छ । सोमध्ये कािमािौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरणलाई १३-१४-०-० जगगा तबक्री 
गरेको पाइयो। पजनः मनोहरा जगगा एकीकरणलाई ०-१५-०-० ठदएको समेत कट्टी गरी कम्पनीको 
नाममा १०-६-०-१ बााँकी रहनजपनेमा लालपजजािअनजसार ९-१-०-२ मार बााँकी देजखएकोले १-४-३-३ 
जगगा घटी भएकोमा छानतबन गरी सम्पजत्त यर्कन गनजिपने देजखयो।  

48. बौर्र्द्क ज्ञान तथा सम्पजत्त - कम्पनीले वस्तज उत्पादन गने क्रममा र्वतभन्न जिीबजटी उत्पादन गने सूर तथा 
बौर्र्द्क ज्ञान सम्पजत्तहरु र्वकास गरेको भए तापतन सोको रीतपूविक दताि गरी कानजनी अतधकार तसजिना 
नगनािले रोयल्टीबाट हजने लाभ तलन सकेको देजखएन। यसतिि  व्यवस्थापनले उजचत प्रकृया अगाति 
बिाउनजपने देजखन्छ।  

49. लक्ष्य प्रगतत जस्थतत - यस वषि कम्पनीले सजगजन्धत तेल १५.८ टन उत्पादन गरी लक्ष्यको ६२.३ प्रततित 
र ३३ लाख ३० हजार दजबिल केयर प्रोिक्ट उत्पादन गरी लक्ष्यको ६६.६ प्रततित प्रगतत गरेको छ। 
खररदतिि  कोरा जिीबजटी खोटो ३५.३ टन खररद गरी ७०.६ प्रततित, सजगजन्धत तेल २.७३ टन, सिो 
बोतल १६ करोि ४२ लाख थान खररद गरेको प्रगतत र्ववरणमा उल्लेख गरेको छ। सजगजन्धत तेल यस 
वषि रु. ३ करोि २७ हजारको तबक्री गरी लक्ष्यको ६० प्रततित प्रगतत गरेको छ। कम्पनीले 
लक्ष्यअनजसार प्रगतत गनि उपलव्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गनजिपदिछ।  

अनजगमन तथा बेरुजू 

 अनजगमन - र्वगतका प्रततवेदनमा वकृ्षारोपण संरक्षणको लातग आवश्यक व्यवस्था नगरेको, सामजदार्यक वन 
र्वकास र संरक्षण कायिमा भएको खचिको जजल्लागत एवं केन्रीय अतभलेख नराखेको, हस्तान्तररत सामजदार्यक 
वनको तनयतमत अनजगमन गरी प्रततवेदन प्राप्त नगरेको, प्रार्वतधक सहायताको लेखापरीक्षण नगराएको, वनस्पतत 
ऐन र तनयमावली तजजिमा नगरेको लगायतका व्यहोरा समावेि भएकोमा यो वषि पतन सोमा सजधार भएको 
पाइएन । र्वगतका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ । 
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 बेरुजू जस्थतत - यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत देहाय 
अनजसार छः 

 सरकारी कायािलयतिि  ६१ तनकायमा रु.२५ करोि ९ लाख ३४ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.२ लाख ६१ हजार िस्यौट गरेकोले रु.२५ करोि ६ लाख ७३ हजार 
बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१ करोि ४५ लाख ८२ हजार पेस्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्धी 
र्ववरण अनजसूची १५ मा छ ।  

 सागठित संस्था, अन्य संस्था र सतमतततिि  रु.९ करोि ५० लाख ५९ हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारजम्भक 
प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ िस्यौट नगरेकोले रु.९ करोि ५० लाख ५९ हजार बााँकी रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १६ मा छ । 
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शहरी र्वकास मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायि क्षेरमा शहरी र्वकास र 
शहरी पूवािधारको र्वकास सम्बन्धी नीतत, योजना तथा कायिक्रमको तजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन, सरकारी भवनको 
तनमािण, ममित सम्भार, रेखदेख र सजरक्षा, र्वजशष्ट पदातधकारीहरुको आवास व्यवस्थापन लगायतका कायि रहेका 
छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगठित संस्थासमेत ६५ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा 
प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय : मन्रालय र मातहतका ३७ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रु.३8 अवि २५ करोड 
९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
३७ 338643 ३२ १५०७० ३४ २५५२७ १८ ३२६९ ३७ 382509 

स्वास््य तथा जनसंख्यालगायत ९ मन्रालय र १ संवैधातनक तनकायमा बजेट र्वतनयोजन भई यस 
मन्रालयले खर्ि गरेको रु.७ अबि ९३ करोड ८ लाखसमेत लेखापरीक्षण अङ्कमा समावेश छ । 

2. अन्य संस्था र सतमतत - यो वषि २८ संस्थाको रु.१६ अबि ९५ करोड ९२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । 

3. केन्रीय आतथिक र्ववरण - यो वषि महालेखा तनयन्रक कायािलयले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तनकायको 
अथि बजेट रु.२ करोड ९१ लाख, राजस्व रु.२ करोड १ लाख र खानेपानी तथा सरसफाइतफि का 
सार्वक कायािलयको धरौटी रु.८६ करोड ८७ लाख यस मन्रालयको र्हसाबमा समावेश गरी बढी 
आम्दानी खर्ि देखाएको छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयसँग र्हसाब तमलान गरी आम्दानी खर्ि 
यथाथिपरक बनाउनजपदिछ । 

4. र्ौधौँ योजना कायािन्वयन - र्ौधौँ योजनाअन्तगित  ८० सरकारी कायािलय, ३ प्रशासतनक प्लाजा र २१ 
एकीकृत सरकारी कायािलय भवन तनमािण गने लक्ष्य रहेकोमा ३९ भवन तथा प्लाजा तनमािण गने कायि 
शजरु नै भएको छैन । त्यसैगरी ७७ नमूना एकीकृत बस्ती, ८ एकीकृत बस्ती र्वकास गनजिपनेमा १४ 
एकीकृत बस्ती तनमािण भई ६३ बस्तीको तनमािण शजरु भएको छैन । एक शहर एक पर्हर्ान अन्तगित 
७३ एकीकृत शहरी र्वकास कायिक्रम सञ्चालन गने लक्ष्य रहेकोमा १८ कायिक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन 
मार पूरा भएको छ । स्माटि तसटीका रुपमा १३ शहरलाई र्वकास गनजिपनेमा सम्भाव्यता अध्ययन मार 
गरेको, ३५ बस पाकि  तनमािण गनजिपनेमा ३ वटा मार तनमािण भएको, ४०० र्कलोतमटर ढल र ४७७ 
र्कलोतमटर सतह नाली तनमािण गनजिपनेमा क्रमशः १५२ र ३६० र्कलोतमटर तनमािण भएको देजखन्छ । 
त्यसैगरी प्रस्तार्वत कायिक्रमहरुअन्तगित प्रधानमन्री आवास योजनाअन्तगित ३ हजार आवास इकाई, १४ 
ज्येष्ठ नागररक आवास, १४ सामजदार्यक आवास, ३ खाद्य हररयाली शहरको र्वकास, देशका १५० 
स्थानमा स्माटि तभलेजको र्वकास गने कायि शजरु भएको छैन । योजनाले लजक्षत गरेका कायिक्रम सम्पन्न 
गनि कायिक्रम तथा बजेट तजजिमा गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

5. बजेट वक्तव्यको कायािन्वयन - संघीय संसदमा पेस भएको २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यमा गररबीको 
रेखामजतन रहेका, भतूमहीन तथा प्रकोप पीतडतहरुको लातग आवास तनमािण गनि अनजदान ठदने सजरजक्षत आवास 
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कायिक्रमअन्तगित २ हजार १५३ घरपररवारलाई प्रथम र्कस्ता उपलब्ध गराई आवास तनमािण पश्चात ्दोस्रो 
र्कस्ता भ जक्तानी ठदनजपनेमा आवास तनमािण कायि अधजरो रहेको वा शजरु नै नभएको कारण दोस्रो र्कस्ता 
भ जक्तानी ठदएको छैन । र्वकट र उच्र् जोजखमयजक्त स्थानमा बसोबास गरेका घरपररवारलाई एकीकृत 
बस्तीमा स्थानान्तरण गने लक्ष्य राजखएकोमा कायिर्वतध स्वीकृत गने कायि मार गरेको छ । २१ जजल्ला 
सदरमजकाममा सौन्दयीकरण आयोजना सञ्चालन गनजिपनेमा सम्भाव्यता अध्ययनको कायि भएको, प्रदेश 
राजधानी र स्थानीय तहका केन्रहरुको एकीकृत पूवािधार र्वकास गजरुयोजना तयार गने कायि नभएको, 
उपत्यकाका वाग्मती, र्वष्णजमतीलगायतका नदीहरुमा ढल तनमािण गरी फोहोर मजक्त बनाउने कामको प्रगतत 
भएको छैन । 

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायिमा सजकज म्वासी आवास समस्याको समाधान गने, स्थानीय तहका 
केन्रको एकीकृत पूवािधार र्वकास गजरुयोजना तयार गने, साझा यातायात सहकारी संस्थाको लतलतपजर 
जस्थत जतमनमा अन्तरािर् य सम्मेलन केन्र तनमािण गने कायि शजरु भएको देजखएन ।  

6. कमिर्ारी दरबन्दी - मन्रालय र मातहत तनकायमा स्थायी ९११ र करार ५६९ स्वीकृत दरबन्दी 
रहेकोमा क्रमशः ६०१ र ६४५ कायिरत रहेका छन ्।  स्थायी ३१० दरबन्दी पदपूतति हजन बाँकी रहेको 
र करारमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी ७६ कमिर्ारी कायिरत रहेका छन ्। करारतफि  स्वीकृत दरबन्दी 
भन्दा बढी कमिर्ारी तनयजक्त गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

7. नक्सा पास - भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपातलका क्षेरतभर भवन तनमािण गनि र्ाहने व्यजक्त, 
संस्था वा सरकारी तनकायले भवन तनमािण गनि प्रर्तलत कानजनबमोजजम स्वीकृततका लातग नगरपातलका तथा 
गाउँपातलका क्षरेतभर भवन तनमािण गनि शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कायािलयबाट नक्सा तथा 
तडजाइन स्वीकृत गराउनजपने उल्लेख छ । शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभाग र अन्तगितका 
कायािलयहरुले तनमािण गरेका सरकारी कायािलय भवनहरुको उक्त ऐनमा व्यवस्था भएबमोजजम नक्सा तथा 
तडजाइन स्वीकृत गराएको पाइएन । प्रर्तलत कानजनमा भएको व्यवस्थाको पालना गनजिपदिछ । 

8. कजन्टन्जेन्सी खर्ि - साविजतनक खररद तनयामावली, २०६४ को तनयम १०(७) मा तनमािण कायिको लागत 
अनजमानमा ४ प्रततशत कजन्टजेन्सी खर्ि समावेश गने व्यवस्था छ । महालेखा तनयन्रक कायािलयले तयार 
गरेको आतथिक संकेत वगीकरण र व्याख्या अनजरुप अथि मन्रालयबाट बजेट र्वतनयोजन हजने इन्धन, सूर्ना 
प्रकाशन, दैतनक तथा भम्रण भत्ता, ममित, ज्याला लगायतका कायिमा यो वषि १९ कायािलयले 
कजन्टजेन्सीबाट रु.३० करोड ९० लाख खर्ि गरेका छन ्। तनयतमत बजेट र्वतनयोजन हजने शीषिकमा 
कजन्टजेन्सीबाट समेत खर्ि गने  पररपाटी रहेकोले बजेट तनयन्रण प्रणाली प्रभावकारी देजखएन ।  

9. गैरसरकारी संस्थाबाट तनमािण कायि : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनरे्तनासम्बन्धी 
तातलम, अतभमजखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कायि गैरसरकारी संस्थाबाट गराउन सक्ने 
व्यवस्था छ । यो वषि शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभाग, सघन शहरी तथा भवन तनमािण 
आयोजना, पसाि, धोबीखोला कोररडोर आयोजना, कािमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण जजल्ला आयजक्तको 
कायािलय, कािमाडौं, भक्तपजर र लतलतपजरले नाली तनमािण, सडक स्तरोन्नतत, टेवा पखािल र पाकि  तनमािण 
जस्ता साविजतनक तनमािण कायि ३७ गैरसरकारी संस्थाबाट सोझै खररद र्वतधबाट गराई रु.१६ करोड ३ 
लाख भ जक्तानी गरेको छ । साविजतनक तनमािण कायि कानजनर्वपरीत गैरसरकारी संस्थाबाट गराई खर्ि लेख्न े
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई प्रर्तलत कानजनबमोजजम कारबाही गनजिपदिछ ।   

10. मूल्य अतभवरृ्ि कर - मूल्य अतभवरृ्ि कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६ ग मा सरकारी तनकाय वा 
नेपाल सरकारको पूणि वा आंजशक स्वातमत्व भएको संघ संस्थाले िेक्का सम्झौता वा करारअन्तगित आपूतति 
हजने वस्तज वा सेवा बापतको रकम सम्बजन्धत तनमािण व्यवसायी वा आपूततिकतािलाई भ जक्तानी गदाि तनजलाई 



शहरी र्वकास मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 325 

भ जक्तानी गने कर रकमको पर्ास प्रततशतले हजन आउने रकम तनजको नामबाट सम्बजन्धत राजस्व 
शीषिकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ । शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण 
र्वभाग र अन्तगितका १७ तनकायले यो वषि १०३ तनमािण व्यवसायी तथा आपूततिकतािलाई भ जक्तानी ठदँदा 
पर्ास प्रततशतले हजने मूल्य अतभवरृ्ि कर रु.२ करोड १८ लाख कट्टा नगरी भ जक्तानी ठदएको छ । उक्त 
रकम राजस्वमा जम्मा भएको सजतनजश्चत गनजिपदिछ ।  

11. कर समायोजन - मूल्य अतभवरृ्ि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ मा असजल गरेको मूल्य अतभवरृ्ि करको 
र्ववरण अको मर्हनाको २५ गतेतभर सम्बजन्धत आन्तररक राजस्व कायािलयमा पेस गनजिपने व्यवस्था छ । 
शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभाग, संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, सजखेत, धनजषा, कास्की, 
र्वराटनगर र सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना, दाङ, जर्तवन र झापाले खररद सम्झौता बमोजजम 
६९ तनमािण व्यवसायीलाई कायािलयमा कर बीजक पेस गरेको आधारमा मूल्य अतभवरृ्ि कर रु.३ करोड 
५२ लाख भ जक्तानी ठदएको छ । उक्त रकम भ जक्तानी ठदने तनमािण व्यवसायी आन्तररक राजस्व 
कायािलयको अतभलेखमा ननफाइलर रहेको देजखँदा मूल्य अतभवरृ्ि कर समायोजन गराउनजपदिछ ।    

12. मूल्य समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा खररद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक खररद सम्झौता कायािन्वयन गने क्रममा मूल्य समायोजन गनि आवश्यक देजखएमा मूल्य 
समायोजन गनि सर्कने उल्लेख छ ।  

12.1 संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, मोरङ, रुपन्देही, बाँके, संघीय सजर्वालय तनमािण तथा व्यवस्थापन 
कायािलय, बजटवल सभाहल तथा प्रदशिनी केन्र तनमािण कायािन्वयन इकाई, अतधकार सम्पन्न वागमती 
सभ्यता एकीकृत र्वकास सतमततले मूल्य समायोजन दर फरक पारेको, भेररएशन पतछको नयाँ आइटम र 
प्रोतभजनल सम रकममा समेत मूल्य समायोजन ठदएको रु.१ करोड ७६ लाख असजल गनजिपदिछ । 

12.2 सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना, झापाले एक तनमािण व्यवसायीले सभाहल तनमािण गनि रु.३२ 
करोड १० लाखमा सम्झौता गरी २०७५।७६ सम्म रु.१५ करोड २९ लाख भ जक्तानी गरेको छ ।  
खररद सम्झौताको दफा ४५ अनजसार बोलपरसाथ मूल्य समायोजन र्ववरण पेस गदाि श्रम, सामग्री र 
औजारको मूल्य समायोजनको लातग कायािलयले उपलब्ध गराएको तल्लो र मातथल्लो सीमातभर रही 
तनमािण व्यवसायीले भार उल्लेख गनजिपनेमा श्रमको सीमा ०.१२५(०.१३ भन्दा बढी ०.२२५) र 
सामग्रीको सीमा ०.६५(०.६९ भन्दा कम ०.६०) पेस गरेको छ । लेखापरीक्षणबाट बोलपर साथ 
रीतपूविक पेस नगरेको भारको  आधारमा मूल्य समायोजन भ जक्तानी ठदन नतमल्ने र बोलपरमा एक पटक 
समावेश गरेको भार कायािलयले पररवतिन गनि नतमल्नेमा पररवितन गरी मूल्य समायोजन भ जक्तानी ठदएको 
रु.८५ लाख ९९  हजार देजखएको छ । सम्झौता र तबल भ जक्तानीको आधारमा बढी भ जक्तानी भएको 
रकम असजल गनजिपदिछ । 

12.3 संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, सजखेत, रुपन्देही, धनजषालगायत ९ कायािलयले तनमािण व्यवसायीसँग 
भएको सम्झौतामा मूल्य समायोजनको र्हसाब गदाि पेस्की रकम कट्टा गनि नपने प्रावधान राखी २८ तनमािण 
व्यवसायीलाई पेस्की कट्टा नगरी मूल्य समायोजन भ जक्तानी ठदँदा रु.८ करोड ८ लाख नेपाल सरकारलाई 
थप व्ययभार परेको छ । थप व्यभार नपने गरी बोलपरसम्बन्धी कागजात तथा सम्झौताका शति तयार 
गनजिपदिछ ।  

12.4 संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, रुपन्देहीले बोलपरदातालाई उपलब्ध गराएको बोलपर कागजातमा 
मूल्य समायोजन लागू नहजने उल्लेख गरेकोमा खररद सम्झौता गदाि मूल्य समायोजन ठदने व्यवस्था राखी 
दजई तनमािण व्यवसायीलाई रु.१ करोड ६८ लाख मूल्य समायोजन भ जक्तानी ठदएको छ । कानजनी व्यवस्था 
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र्वपरीत सम्झौता गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई भ जक्तानी ठदएको मूल्य समायोजन रकम असजल 
गनजिपदिछ ।  

13. अतग्रम कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा उपभोक्ता सतमततमाफि त काम गराउँदा पर्ास लाख 
रुपौयाँभन्दा बढीको भ जक्तानी रकममा १.५ प्रततशतका दरले करकट्टी गनजिपने उल्लेख छ । शहरी र्वकास 
तथा भवन तनमािण र्वभाग, कािमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरण जजल्ला आयजक्तको कायािलय, कािमाडौं 
र लतलतपजरले २३ उपभोक्ता सतमततलाई यो वषि पर्ास लाखभन्दा बढीको सम्झौता गरी रु.१७ करोड 
३३ लाख भ जक्तानी गरेकोमा रु.२६ लाख कर कट्टा नगरेकोले उक्त रकम असजल गरी सजञ्चतकोष दाजखला 
गनजिपदिछ ।  

शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभाग 

भौततक सजर्वधाको व्यवस्था गरी ठदगोरुपले शहरको र्वकास गने, व्यवजस्थत बसोबासको प्रबन्ध गदै 
सजरजक्षत र र्कफायती आवास उपलब्ध गराउने, सरकारी तनकायहरुको भवन तनमािण, सजधार र पजनः तनमािण गने 
उदे्दश्यले र्वभागको स्थापना भएको छ ।  

14. परामशि सेवा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनजसार साविजतनक तनकायले आफ्नै 
जनशजक्तबाट हजने कामका लातग परामशि सेवा तलन नतमल्नेमा सम्भाव्यता अध्ययन, तडजाइन, गजरुयोजना 
तयार गने कायिको लातग र्वभागमा ३२ प्रार्वतधक कमिर्ारीको दरबन्दी रहे तापतन उक्त कायिका लातग 
११४ परामशिदाता तनयजक्त गरी रु.८५ करोड ७० लाखको खररद सम्झौता गरी काम गराएको छ । 
जनशजक्तको उपयजक्त व्यवस्थापन गरी परामशिदाता मातथको तनभिरता घटाउनजपदिछ ।  

15. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को  तनयम ३१ मा साविजतनक तनकायले बीस लाख 
रुपैया ँभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कज नै तनमािण कायि गराउँदा बोलपरको माध्यमबाट खररद गनजिपने 
व्यवस्था छ । शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभागले रु. ८४ लाख र संघीय सजर्वालय तनमािण तथा 
व्यवस्थापन कायािलयले रु.१६ करोड ७४ लाखका र्वतभन्न तनमािण कायि, ममित, मेतसनरी औजार, फतनिर्र 
लगायतका सामग्रीहरु रु.५ लाखसम्मका टजक्रा पारी सोझै खररद गरेको छ । एउटै प्रकृततका सामान 
तथा तनमािण कायि पटक पटक सोझै खररद गने कायि तनयमसम्मत देजखएन । खररद कायिमा प्रर्तलत 
तनयमको पालना गनजि पदिछ । 

16. रुग्ण आयोजना - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ र १२८ मा तनमािण कायिमा 
र्ढलाइ गने र सम्झौता उल्लङ्घन गने तनमािण व्यवसायीहरुलाई कालो सूर्ीमा राख्न,े पूवि तनधािररत क्षततपूतति 
लगाउने, पेस्की र कायिसम्पादन जमानत प्राप्त गने व्यवस्था छ । र्वतभन्न जजल्लामा २०६१÷६२ देजख यो 
वषिसम्म २ हजार ३१ स्वास््य संस्थाका भवन तनमािण गने जजम्मेवारी यस र्वभागलाई ठदएकोमा १ हजार 
६८९ भवन तनमािण सम्पन्न भएको उल्लेख छ । तनमािणाधीन ३४२ भवन मध्ये ६४ भवनको तनमािण 
कायि रुग्ण अवस्थामा रहेको छ । काममा र्ढलाइ गने तनमािण व्यवसायीहरुलाई उपयजिक्त व्यवस्थाबमोजजम 
कारबाही गरी तनमािण कायि सम्पन्न गराउनजपदिछ ।  

17. दाजखला - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा खररद सम्झौता गनेले सम्झौताबमोजजम काम 
शजरु गरी बीरै्मा छाडेमा साविजतनक तनकायले त्यस्तो सम्झौता जनजसजकै वखत अन्त्य गरी सो काम बापत 
राखेको पूरै जमानत जफत गरी बाँकी रहेको कायि पूरा गनि लाग्ने रकम बोलपर दाताबाट असजल गनजिपने 
उल्लेख छ । सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना, पसािले ४ स्वास््य संस्था भवन तनमािणका ३ 
तनमािण व्यवसायीले बीरै्मा तनमािण कायि छोडेकोले तनजहरुसँगको खररद सम्झौता तोडेको छ । िेक्का 
तोडेका तनमािण व्यवसायीहरुबाट सम्झौता बमोजजमको बाँकी कायि गनि लाग्ने रकम यर्कन गरी असजल गने 
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प्रर्क्रयामा रहेको कायािलयले जनाएको छ । तनजहरुको कायि सम्पादन जमानत रु.५१ लाख असजल गरी 
धरौटी खातामा जम्मा गरेको उक्त रकम सजञ्चत कोष दाजखला गनजिपदिछ ।  

18. थप शजल्क - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ को अनजसूर्ी १(क) मा परामशि 
सेवाको लागत अनजमान तयार गदाि परामशिदाताको पाररश्रतमक, शोधभनाि हजने खर्ि र फज टकर खर्ि बाहेक 
अततररक्त कायािलय व्यवस्थापन शजल्क समावेश गनि नसर्कने व्यवस्था छ । शहरी र्वकास तथा भवन 
तनमािण र्वभाग, नयाँ शहर आयोजना समन्वय कायािलय र संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई बाँकेले 
योजनाको ड्रइङ्ग, तडजाइन तथा र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयारीको लातग परामशिदाताको लागत अनजमान 
तयार गदाि १५ प्रततशतका दरले व्यवस्थापन शजल्क रु.१ करोड ६७ लाख समावेश गरी िेक्का सम्झौता 
गरेको छ । तनयमर्वपरीत लागत अनजमान तयार गरेका कारण लागत बढ्ने भएकोले भ जक्तानी गदाि ध्यान 
ठदनजपने देजखएको छ ।  

19. सजर्वधासम्बन्धी मापदण्ड - र्वजशष्ट व्यजक्तहरुको लातग सेवा सजर्वधा उपलव्ध गराउँदा सेवा सजर्वधा एवं 
सामानहरुको आवश्यक मापदण्ड तोकी सोही अनजरुप उपलव्ध गराउने व्यवस्था गनजिपदिछ । यो वषि 
संघीय सजर्वालय तनमािण तथा भवन व्यवस्थापन कायािलयबाट र्वजशष्ट व्यजक्तहरुका लातग भौततक 
सजर्वधाका सामान खररद गरी रु.५ करोड ८७ लाख खर्ि गरेको छ । र्वजशष्ट व्यजक्तलाई उपलब्ध 
गराउने सेवा सजर्वधाको मापदण्ड तयार गनजिपने व्यहोरा गत र्वगत वषिका प्रततवेदनमा समेत औलँ्याए तापतन 
त्यस्तो मापदण्ड तजजिमा गरेको छैन ।  

तनकायहरुले र्वजशष्ट पदातधकारीहरुको लातग फरक फरक ब्राण्ड र गजणस्तरको सामान माग गने 
साथै सामान प्रयोगको अवस्थासमेत एकरुपता नहजनाले र्वतभन्न तनकायमा रहेका पदातधकारीहरुको लातग 
आवश्यकताबमोजजमको सामान खररद कायिको लातग सम्बजन्धत तनकायमा नै बजेट र्वतनयोजन गरी बजेट 
खर्िलाई तमतव्ययी र व्यवजस्थत गनजिपदिछ ।  

20. पाररश्रतमक - मझौला शहर तथा शहरी वातावरणीय सजधार आयोजनाले र्वतभन्न तनमािण कायिहरुको 
पररयोजना व्यवस्थापन, तडजाइन र सजरपरतभजन गनि एक परामशिदातासँग भएको खररद सम्झौतामा 
परामशिदाताका कमिर्ारीको म्यान मन्थ गणना गदाि कायिठदन भएमा ३० ले र कायि घण्टा भएमा १७६ 
ले भाग गरी गणना गनजिपने उल्लेख छ । आयोजनाले साविजतनक तबदा बाहेक एक मर्हना भन्दा घटी 
कायि  गने तीन परामशिदातालाई खररद सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा कम ठदन तथा कम घण्टाले 
दैतनक पाररश्रतमक र्हसाब गरी रु.२८ लाख बढी भ जक्तानी ठदएकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

21. आयोजना सञ्चालन : शहरी पूवािधार लगानी आयोजनाले तराईका ७ नगरपातलकामा तनमािण गररने भौततक 
पूवािधारसँग सम्बजन्धत तनमािण कायिको र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गने कायिमा रु.५ करोड ६ लाख 
खर्ि गरेको छ । एतसयन इन्फास्रर्र इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क र नेपाल सरकारबीर् आयोजनाको तनमािण कायि 
सम्बन्धी  ण सम्झौता नभएकाले आयोजना सञ्चालनमा सजतनजश्चतता देजखँदैन ।  

22. जमानत - सावजितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११० मा बोलपरदाताले कायिसम्पादन 
जमानत पेस गदाि तनमािण कायिको र जर्ट सच्याउने दार्यत्वको अवतधभन्दा कम्तीमा १ मर्हना बढी अवतधको 
हजनजपने उल्लेख छ । संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, सजखेत र सघन शहरी तथा भवन तनमािण 
आयोजना, पसािसँग खररद सम्झौता भएका ६ तनमािण व्यवसायीले राखेको कायिसम्पादन जमानत रु.५८ 
लाखको म्याद समाप्त भईसके तापतन नवीकरण नहजँदा तनजहरुले सम्पादन गनजिपने कायि जोजखममा परेको 
छ । त्यस्तै सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना, पसािले ३ तनमािण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता 
अन्त्य गरेकोमा कायिसम्पादन जमानत रु.४० लाख र पेस्की रु.१२ लाखसमेत रु.५२ लाख प्राप्त गरेको 
छैन । कायिसम्पादन जमानत नतलने पदातधकारीलाई कारबाही गनजिपदिछ ।  
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23. उपभोक्ता सतमततबाट तनमािण कायि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड 
रुपैयाँसम्मको लागत अनजमान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समजदायबाट गराउन 
सर्कने व्यवस्था छ ।  

23.1 संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, कैलाली, सजखेत र सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना, पसाि र 
झापाले सडक तनमािण कायिमा मूल्य अतभवरृ्ि कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी बाहेकको एक करोड रुपैंया 
सम्म लागत अनजमानको काम उपभोक्ता सतमततबाट गराउन सर्कनेमा २० सडक तनमािण गनि उपभोक्ता 
सतमततसँग रु.१८ करोड ४८ लाखको सम्झौता गरी रु.१० करोड ६० लाख भ जक्तानी ठदएको छ । 
तनयमबमोजजम लागत अनजमान तयार गदाि ती प्रत्येक कायिको लागत अनजमान एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी 
हजने भएकोले अतनयतमत रुपले कायि गराउने सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

23.2 सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना झापाले उपभोक्ता सतमतममाफि त कमल गाउँपातलका, रंगपजर 
स.मा.र्व सडक स्तरोन्नतत गराउँदा उपकरण तथा तनमािण सामग्रीसमेत रु.८३ लाखको कायि एक तनमािण 
व्यवसायीबाट गराएको सतमततले पेस गरेको तबलबाट देजखएकोले सो उपभोक्ता सतमततलाई आवश्यक कारबाही 
गनजिपदिछ ।  

24. सजरजक्षत नागररक आवास कायिक्रम - सजरजक्षत नागररक आवास कायािन्वयन कायिर्वतध, २०७५ को प्रर्क्रया 
पजरा गरेका लाभग्राहीहरुलाई रु.५० हजारको सम्झौतामध्ये प्रथम र्कस्ताको ६० प्रततशत अनजदानबाट 
तनमािण सामग्री खररद गरेपतछ प्रार्वतधक प्रततवेदनबमोजजम र अजन्तम र्कस्ता ४० प्रततशत उपलब्ध गराइने 
र र्कस्ता रकम अन्य प्रयोजनमा खर्ि गरेको पाइएमा अनजदान रकम  असजल उपर गररने उल्लेख छ । 

संघीय आयोजना कायािन्वयन ईकाइ बाँके, कास्की र सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना 
सप्तरी, जर्तवन र झापाले २ हजार १५३ लाभग्राहीलाई पर्हलो र्कस्ता रु.४ करोड २६ लाख अनजदान 
उपलब्ध गराएको छ । पर्हलो र्कस्ताको अनजदान रकमबाट तोर्कएकै उदे्दश्यमा प्रयोग भएको प्रार्वतधक 
प्रततवेदन पेस नभएको तथा अजन्तम र्कस्ता भ जक्तानी नभएसम्म पर्हलो र्कस्ताको सदजपयोग सम्बन्धमा 
आश्वस्त हजने आधार भएन । अनजदान उपलब्ध गराएको रकमको कायि सम्पन्न प्रततवेदन पेस गनजिपदिछ ।   

25. पेस्कीको ब्याज - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११३ मा तनमािण व्यवसायीले खररद 
सम्झौता बमोजजमका कायि सम्झौता अवतधतभर सम्पादन नगरेको कारण पेस्की फस्यौट हजन नसकेमा बैङ्क 
जमानत जफत गरी १० प्रततशत ब्याजसमेत असजल गनजिपने व्यवस्था छ । संघीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाई, बाँके र सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना, पसािले ३ तनमािण व्यवसायीलाई ठदएको रु.७ 
करोड ६१ लाख र बाँकेले बाढी पीतडतलाई राहत र्वतरण गनि २ कमिर्ारीलाई ठदएको रु.१२ लाखसमेत 
रु.७ करोड ७३ लाख पेस्की नगदै दाजखला गरेकोमा तनयमानजसार ब्याज रु.१ करोड ६० लाख असजल 
गरेको छैन । तनयमको व्यवस्थाबमोजजम ब्याज असजल गनजिपदिछ ।  

26. दोहोरो िेक्का - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४५ मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले 
सरकारी रकम तनकासा ठदँदा वा खर्ि गदाि तनयतमतता, तमतव्ययीता, कायिदक्षता, प्रभावकारीता र 
औजर्त्यको दृर्ष्टकोणले कज नै काम अनावश्यक रुपमा दोहोरो हजने गरी तनकायबाट गररएको छैन भन्न े
कज रामा र्वश्वस्त हजनजपने उल्लेख छ । संघीय आयोजना कायािन्वयन ईकाई बाँके र सघन शहरी तथा भवन 
तनमािण आयोजना, पसािले दजई तनमािण व्यवसायीसँग शहरी क्षेरका र्वतभन्न तभरी सडक कालोपरे गनि 
रु.९६ करोड ६१ लाखमा िेक्का सम्झौता गरेको छ । तनमािण सम्झौतामा उजल्लजखत सडक खण्डमध्ये 
रु.२ करोड ७३ लाखको तनमािण कायि सम्बजन्धत स्थानीय तहले सम्पन्न गररसकेको देजखयो । एउटै 
सडकमा एउटै काम दोहोरो पने गरी दजई तनकायबाट िेक्का सम्झौता भएको सम्बन्धमा छानतबन गरी 
स्थानीय तहबाट तनमािण कायि भइसकेको रकम घटाई बाँकी कायिको मार भ जक्तानी ठदनजपदिछ ।  
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27. प्रोतभजनल सम - तनमािण व्यवसायीसँगको खररद सम्झौतामा प्रोतभजनल समबाट खर्ि भएको वास्तर्वक 
तबलको आधारमा भ जक्तानी ठदने उल्लेख छ । संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, बाँके, सजखेत, रुपन्देही, 
धनजषा, कास्की, र्वराटनगर, सघन शहरी तथा भवन तनमािण आयोजना, पसाि र नया ँ शहर आयोजना 
समन्वय कायािलयले ३४ तनमािण व्यवसायीलाई प्रोतभजनल समबाट रु.१ करोड ३४ लाख भ जक्तानी ठदँदा 
सम्बजन्धत कायिमा खर्ि भएको तबल भरपाई पेस गरेका छैनन ्। तबल भरपाई बेगर भ जक्तानी ठदएको उक्त 
रकम असजल गनजिपदिछ  ।  

28. सजञ्चतकोष दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा आतथिक वषितभर खर्ि 
नभई बाँकी रहन आएको रकम  र्फताि दाजखला गनजि पने उल्लेख छ । शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण 
र्वभाग र संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, धनजषाले र्वतभन्न कायािलयको भवन तनमािण कायिको 
सजपरतभजन गने कायिका लातग छज्ाएको कजन्टन्जेन्सी रकम रु.४ करोड ३३ लाख खर्ि नभएकोले 
कायिसञ्चालन कोषमा मौज्दात राखेको छ । र्वतनयोजजत बजेट वषािन्तसम्म खर्ि नभएकोले उक्त रकम 
सजञ्चत कोष दाजखला गनजिपदिछ ।  

29. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा साविजतनक तनकायले खररद सम्झौताको 
अधीनमा रही तबलको भ जक्तानी ठदनजपने उल्लेख छ । संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई रुपन्देही, 
र्वराटनगर र मझौला शहर तथा शहरी वातावरणीय सजधार आयोजनाले सडक तथा नाला तनमािण कायिमा 
स्वीकृत दरभन्दा बढीका दरले भ जक्तानी ठदएको, सम्झौता बमोजजम तबल अफ क्वाजन्टटीमा छजट रकम कट्टा 
नगरेको, फरक जजम्मेवारी सारेको तथा बढी ब्याज भ जक्तानी गरेको, नापी र्कताबमा उल्लेख भएको 
पररमाणभन्दा बढी भ जक्तानी ठदएको र परामशिदातालाई तबलभन्दा बढी भ जक्तानी ठदएको रु.७८ लाख असजल 
गनजिपदिछ ।  

30. पूवितनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायीको 
र्ढलाईको कारणले सम्झौता बमोजजमको कायि तोर्कएको समयतभर सम्पन्न हजन नसकेमा १० प्रततशतमा 
नबढ्ने गरी सम्झौता रकममा प्रतत ठदन ०.०५ प्रततशतका दरले पूवितनधािररत क्षततपूतति तलनजपने व्यवस्था 
छ । शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभाग र संघीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, र्वराटनगरले ६ 
तनमािण व्यवसायीले समयमा कायि सम्पन्न नगरेकोले अतधकतम १० प्रततशतसम्म पूवितनधािरीत क्षततपूतति 
तलने तनणिय गरेकोमा रु.३१ लाख असजल गरेको छैन । पूवितनधािररत क्षततपूतति रकम असजल  गनजिपदिछ । 

काभ्र ेउपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना 
31. तनमािण कायिमा र्ढलाइ - एतसयाली र्वकास बैङ्क र नेपाल सरकारबीर् भएको  ण सम्झौताअनजसार 

आयोजना तनमािण कायिको लातग रु.६७ करोड ३३ लाखको लागतमा २०७१।९।३ मा कायि सम्पन्न 
गनि एक तनमािण व्यवसायीसँग खररद सम्झौता भएकोमा र्फर्टङ्स थप गनजिपरेको, साइटमा फेरबदल 
भएको, तडजाइनमा पररवतिन भएको, स्थानीयको मागको सम्बोधन गनजिपने जस्ता कारण जनाई तेस्रो 
भेररएसन आदेशबाट शजरु सम्झौताको ४६.७४ प्रततशत थप गरी खररद सम्झौता रु ९८ करोड ८० लाख 
कायम भएको छ । तनमािण कायि सम्पन्न गने म्याद  २०७६।२।१४ सम्म थप भए तापतन यो वषिसम्म 
रु ६७ करोड ६२ लाख  भ जक्तानी गरी ६८.४४ प्रततशत प्रगतत भएको छ । समयमा तनमािणकायि सम्पन्न 
नहजँदा तनमािण कायि सजपरतभजन परामशिदताको लागत शजरु सम्झौता रु ३ करोड ४६ लाखमा १४६.५६ 
प्रततशत वरृ्ि भै रु ८ करोड ४६ लाख पजगेको छ । तनमािण कायिमा भएको र्ढलाईबाट परामशिदाताको 
लागत बढ्ने भएकोले आयोजनाले कायि तातलकाबमोजजम तनमािण कायि गनजिपदिछ ।   

32. तनमािण कायिको क्षतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४५ मा अतधकार प्राप्त 
अतधकारीले सरकारी रकम खर्ि गदाि तनयतमतता, तमतव्यर्यता, कायिदक्षता, प्रभावकाररता र औजर्त्यको 
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दृर्ष्टकोणले उपलब्ध स्रोत साधन तथा सम्पजत्तको समजजर्त उपयोग र हातन नोक्सानी नहजने गरी सम्भार 
तथा संरक्षणको व्यवस्था गनजिपने उल्लेख छ । आयोजनाले रु.१ करोड २५ लाख  मूल्यका ५ हजार 
२६१ तमटर खानेपानी पाइपलाइन  तनमािण कायि बनेपा, धजतलखेल, पनौती  नगरपातलका र तडतभजन सडक 
कायािलयले बाटो र्वस्तार तथा अन्य र्वकास तनमािण कायि गदाि क्षततग्रस्त भएकोले नेपाल सरकारलाई थप 
व्ययभार परेको छ । र्वकास तनमािणका कायि गदाि समन्वय गरी सरकारी तनकायले बनाएको संरर्ना 
क्षतत पजर ्याउने सम्बजन्धत तनकायका पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई क्षततग्रस्त खानेपानी पाइपलाइनको 
तनमािण कायि गराउनजपदिछ ।  

वातावरणीय लेखापरीक्षण 

वाग्मती नदी सफाई र सौन्दयीकरण 

उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या, अतनयजन्रत सहरीकरण, अव्यवजस्थत ढल तनकास र औद्योतगक एवं गाहिस्थ 
फोहोरमैला तनष्काशनबाट वाग्मती नदीलाई प्रदूषणमजक्त गने कायिको थालनी २०५१ मा पशजपतत क्षरे वातावरण 
सजधार कायािन्वयन तथा अनजगमन सतमतत गिन गरी शजरु गररएको तथयो । उक्त सतमततलाई २०६५।२।२६ मा 
“अतधकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत र्वकास सतमतत ” मा पररणत गरेकोछ । नदी सफाई र सौन्दयीकरण 
सम्बन्धमा सञ्चातलत र्क्रयाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भए नभएको मूल्याङ्कन गनि वातावरणीय 
लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

33. पूवािधार तनमािण - सतमततले २०५१ देजख हालसम्म रु.५ अबि ८५ करोड ४९ लाख पूवािधार तनमािणमा 
खर्ि गरेको छ । ढल तनमािण गरी ढलको फोहर पानीलाई तनमिलीकरण प्रर्वतधबाट प्रदूषणरर्हत बनाई 
वाग्मतीमा छोड्ने नदी तटबन्धसर्हत कररडोर सडक तनमािण गने जस्ता पूवािधार र्वकासका कायिहरु 
तनधािररत समय र लागततभर सम्पन्न गनजिपनेमा जस्थतत देहायबमोजजम रहेको छ: 

(खर्ि रु. लाखमा) 

र्ववरण 
नदी तटबन्ध तनमािण सडक तनमािण ढल तनमािण 

लक्ष्य प्रगतत प्रगतत 
प्रततशत लक्ष्य प्रगतत प्रगतत 

प्रततशत लक्ष्य प्रगतत प्रगतत 
प्रततशत 

कज ल लक्ष्य (र्क.तम) 53.8 44.41 82.44 35.70 16.48 46.16 88.2 74.8 84.0 
योजना  (संख्या) 14 9 64.29 9 7 77.77 13 10 76.92 
हालसम्मको खर्ि  3,74,19 75,89 1,35,41 

33.1 सतमततले रु.२ अबि २८ करोड ७४ लाखको लागतमा ८८.१३ र्कलोतमटर ढल तनमािण गने लक्ष्य 
तलएकोमा ७४.८ र्कलोतमटर तनमािण गरी रु.१ अबि ३५ करोड ४१ लाख खर्ि गरेको छ । लजक्षत 
अवतधको ४ वषिपतछ ८४.०७ प्रततशत प्रगतत गरेको छ । यस अततररक्त कािमाडौँ उपत्यका खानेपानी 
कम्पनी तलतमटेड, आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालयले भक्तपजर हनजमन्ते नदीको दायाँ बायाँ १६.६२ 
र्कलोतमटर ढल प्रणाली तनमािण कायिमा ४२.३ प्रततशत, लतलतपजर मनोहरा नदीमा ५.५ र्कलोतमटर 
ईन्टरसेप्टर तनमािण कायिमा ४८ प्रततशत र भक्तपजर खस्याङ्गखजसजङ्गमा ७.६ र्कलोतमटर ईन्टरसेप्टर तनमािण 
कायिमा ९३ प्रततशत प्रगतत भएको छ । ती कायिहरु तडसेम्बर २०१९ तभर सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा 
सम्पन्न भएको छैन । हाल नदीले बहाव पररवतिन गरेका स्थानहरुमा जग्गा र्ववाद हजँदा मनोहरा खोलाको 
पेजप्सकोलादेजख जडीबजटी सम्म ४.१ र्कलोतमटर, हनजमन्ते नदीको राधेराधे पजलदेजख मनोहरा हनजमन्ते 
दोभानसम्म ८.४ र्कलोतमटर र मनोहरा नदीमा दायाँ बायँा कररब १२.५ र्कलोतमटर ढल तनमािण गनि 
नसकेको अवस्था छ । ढल तनमािणमा र्ढलाइ हजँदा बजस्त, उधोग, कारखानाको फोहर तसधै नदीमा 
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तनष्कासन हजनाले वाग्मती र सहायक नदीको स्वच्छतामा असर गरेको छ । सहरी र्वकास मन्रालय र 
सतमततले सम्बजन्धत तनकायसँग समन्वय गरी जग्गा र्ववाद सजल्झाई ढल तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ । 

33.2 वाग्मती नदीमा पानीको प्राकृततक बहाव बढाउन गोकणेश्वर नगरपातलका वडा नं १ धापमा ८ लाख ५० 
हजार घन तमटर क्षमताको २४ तमटर अग्लो धाप बाधँ तनमािण गरी वषाियाममा पानी जम्मा गने र ५०० 
तमटर तल तनमािण हजने ८० लाख घनतमटर क्षमताको नागमती बाँधमा जम्मा गरी सजख्खा याममा 
प्रततसेकेण्ड ४४० तलटर सफा पानी वाग्मती नदीमा बगाउने योजना छ । धाप बाँध तनमािण कायि २ 
वषितभर सम्पन्न गने गरी रु.५१ करोड ७ लाखको िेक्का सम्झौता गरेकोमा ८० प्रततशत प्रगतत गरेको 
उल्लेख छ । तनमािण व्यवसायीबाट स्रोत पररर्ालनमा कमी, सम्बजन्धत ४ तनकायबीर् समन्वयमा 
कठिनाई,  तडजाइनमा पररवतिन आठद कारणले तनमाणि कायि सम्पन्न गनि र्ढलाइ भएको सतमततले जनाएको 
छ । नागमती बाधँको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन गत र्वगत वषि नै तयार भए तापतन सहरी 
र्वकास मन्रालयबाट स्वीकृततमा भएको र्ढलाइले िेक्का प्रर्क्रया शजरु हजनसकेको छैन । यसबाट वाग्मती 
नदीमा स्वच्छ पानीको बहाव बढाई नदीको सौन्दयि अतभवरृ्ि गने कायिमा र्ढलाइ हजनजका साथै तनमािण 
लागत समेत बढने देजखएको छ । सतमततले सम्बजन्धत तनकायसँग समन्वय गरी तोर्कएको समय 
तसमातभर तनमािण कायि सम्पन्न गने वातावरण तमलाउनजपदिछ । 

34. नदीको बहाव क्षरे तनधािरण  - र्वक्रम सम्वत २०२१ को नापीबाट तनधािरण भएको वाग्मतीको बहाव 
क्षेरमा पटक पटक पररवतिन हजनगएको छ । नदीको बहाव क्षरे पररवतिन भएकोले तात्कालीन नदीको 
बहाव क्षेर रहेको कततपय स्थानमा हाल घर बनेको र कततपय व्यजक्तगत जग्गाबाट हाल नदी बतगरहेको 
अवस्था छ । सतमततले वाग्मती नदीको बहाव पररवतिनबाट प्राप्त भएको जग्गाको लगतमध्ये गोकणि-
गजहे्यश्वरी तसनामंगल र गोकणिको ६ सय ९० रोपनी ११ आना जग्गा अतधग्रहण गरेको छ भने 
गोकणि‐गजहे्यश्वरी खण्डमा १-१५-०-० अतधग्रहण गनि बाँकी रहेको छ । सतमततले नदीको बहाव पररवतिन 
भई प्राप्त ६ सय ८ रोपनी १३ आना २ दाम जग्गाको क्षततपूतति बापत रु. ७१ करोड ३४ लाख खर्ि 
लेखेको छ । सतमततले क्षततपूतति ठदई अतधग्रहण गरेको जग्गाको मार लगत राखेको छ भने नदीको बहाव 
पररवतिनबाट गजमेको जग्गाको लगत राखेको छैन । लगतको अभावमा नदीको बहाव पररवतिनबाट प्राप्त 
जग्गामा व्यजक्तगत घरहरु तनमािण भई बस्ती र्वकास भएको छ । यसले गदाि सरकारी सम्पजत्त नोक्सान 
हजनजको साथै नदी र्कनारमा कररडोर तथा ढल तनमािण गनि र हररयाली कायम गनि अवरोध पजगेको छ । 
सतमततले २०२१ देजख हालसम्म वाग्मती नदी र टजकज र्ा नदीको बहाव पररवतिनबाट नेपाल सरकारलाई 
प्राप्त हजनजपने जग्गा यर्कन गरी नदीको बहाव क्षेर संरक्षण गनजिपदिछ । 

35. पानीको स्वच्छता र गजणस्तर  - वाग्मती नदी सजधार कायियोजना कायािन्वयन भएपतछ पानीको स्वच्छता र 
शजिता वरृ्ि भएको हजनजपदिछ । सतमततले वाग्मती नदीको पानीको गजणस्तर सजधार गनि ८ प्रकारका 
मापदण्डको आधारमा परीक्षण गरी त्याङ्क  राख्न े गरेको छ । जस अनजसार पानीमा अजक्सजनको 
अतधकतम मारा र्पउनका लातग ४ तमतलग्राम प्रतततलटर, जलर्रका लातग ६ तमतलग्राम प्रतततलटर, कृर्ष र 
नजहाउनका लातग १० तमतलग्राम प्रतततलटर, पानीको धतमलोपना २०-५० एन.र्ट.यज बीर्मा, पानीको 
घजलनजशल अजक्शजन ५-७ तमतलग्राम प्रतततलटर, बायोकेतमकल अजक्शजन ७ तमतलग्राम प्रतततलटर, 
केतमकल अजक्सजन तडसल्भडको मारा १० तमतलग्राम प्रतततलटरसम्म हजनजपने देजखन्छ ।  

वाग्मती नदी तथा यसका सहायक नदीका ९ स्थानमा पानीको नमजना तलई सतमततको 
प्रयोगशालामा परीक्षण गदाि पानीको गजणस्तर तनम्नानजसार रहेको देजखएको छः 
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क्र. स 

नमूना पानी सङ्कलन 
स्थल 

पानीको  धतमलोपना 
पानीको घजलनजशल 

अजक्शजन 
तमतलग्राम।तलटर 

केतमकल अजक्शजन 
तडमाण्ड तमतलग्राम।तलटर 

बायोकेतमकल अजक्शजन 
तमतलग्राम।तलटर 

साल 207० 2075 2070 2075 2070 2075 2070 2075 
1 सजन्दरीजल 4 14 9.32 7.3 4.39 12 3 4 
2 गोकणि 28 150 6.64 5.2 25.82 73 17 30 
3 गजहे्यश्वरी 30 76 6.55 1.6 33.51 44 22 18 
4 आयिघाट 25 82 7.34 1.4 36.23 62 24.4 22 
5 तमनभवन 147 280 0.91 0 282.9 310 192.6 150 
6 मनोहरा दोभान - 366 - 0 - 224 - 124 
7 थापाथली - 392 - 0 - 364 - 210 
8 सजन्दरीघाट - 402 - 0 - 376 - 266 
9 र्ोभार - 372 - 0 - 400 - 213 

सजन्दरीजलको पानीमा अजक्सजनको घजलनशीलता ६-१० तमतलग्राम प्रतततलटरको बीर्मा छ, जजन 
र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्ड अनजरुप भए तापतन पानीको गजणस्तरमा खासै सजधार आएको देजखदैन , 
अन्य केही प्यारातमटरहरु झन खजस्कँदो अवस्थामा रहेका छन ्। नदीलाई प्रदजर्षत गने र्क्रयाकलापलाई 
दण्डनीय बनाई वाग्मती नदीसँग आवि सरोकारवालाहरुलाई वाग्मतीको स्वच्छताको अतभयान पररर्ालन 
गरी र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्ड अनजरुप नदीको स्वच्छता एवं गजणस्तर कायम गनजिपदिछ  । 

36. सौन्दयीकरण  - सतमतत गिन आदेश, २०७३ को दफा ११ बमोजजम सतमततले नदीको सजरक्षा तथा 
सजन्दरता अतभवरृ्िको लातग नदी र्कनारामा हररत क्षेर तनमािण गने, नदी र्कनारामा गररने र्वकास तनमािण 
तथा अन्य कामका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गने ,तनमािण सम्पन्न भएका भौततक पूवािधारहरु सम्बजन्धत 
तनकायलाई हस्तान्तरण गनजिपने व्यवस्था छ ।  

36.1 र्वतभन्न संघ संस्था वा स्थानीय समजदायको सहभातगता र लगानीमा वाग्मती नदी र्कनारमा उद्यान वार्टका 
तनमािण तथा हररयाली प्रवििन गनि २०७६ फागजन मसान्तसम्म ५५ समजदाय एवं संघ सस्थाबाट तनवेदन 
प्राप्त गरेको देजखन्छ । सोमध्ये ३५ संघ संस्थासँग सम्झौता भएकोमा २४ संघ संस्थाले सम्झौता सम्पन्न 
गरेको, ८ संघ संस्थाले कायि गरररहेको, ३ संघ संस्थाले २०७० रै्रदेजख २०७१ श्रावणसम्म सम्झौता 
गरेकोमा काम शजरु गरेको पाइएन ।सम्झौता कायािन्वयन गनि सतमततले कायिर्वतध, तडजाईन र मापदण्ड 
नतोकेको, कामको लागत नखजलाएको, कायि सम्पन्न प्रततवेदन तयार गरेको, कायि सम्पन्न पश्चात 
हस्तान्तरण र संरक्षणको व्यवस्था गरेको  देजखएन । सतमततबाट तनयतमत अनजगमन नहजँदा पाकि  तनमािण 
कायिमा र्ढलाइ भएको छ । पाकि को मापदण्ड एवं तडजाईन तयार नगदाि तनमािण सम्पन्न पाकि हरुमा 
एकरुपता देजखएको छैन । सतमततले पाकि  तनमािणको कायिर्वतध, मापदण्ड तयार गरी तनमािणमा एकरुपता 
कायम गनजिका साथै सम्पन्न पाकि  संरक्षण र सञ्चालनको लातग सम्बजन्धत तनकायलाई हस्तान्तरण गनजिपदिछ । 

36.2 लतलतपजरतफि  वाग्मती नदी र्कनारको शंखमजल पजलदेजख टेकज  दोभानसम्मको १ हजार ५ सय ७६ रोपनी 
क्षेरफलमा यजएन पाकि  बनाउने कायिका लातग संयजक्त रा संघ पाकि  र्वकास सतमतत गिन भई गजरुयोजना 
तयार गरी कायि गरररहेकोमा सतमतत खारेज भएकोले पाकि  तनमािणको दार्यत्व समेत यस सतमततमा सरेको 
छ ।वाग्मती नदी वररपरीको साविजतनक जग्गाको संरक्षण गने,  भकू्षय तनयन्रण गने, वाग्मती नदीलाई 
फोहोर मैलाबाट जोगाउने, पाकि तभर वातावरण मैरी कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी पाकि लाई वातावरण 
संरक्षणको नमजनाको रुपमा र्वकास गने उदे्दश्य सर्हत शजरु भएको पाकि  तनमािण कायि २२ वषि तबततसक्दा 
पतन पजरा हजनसकेको छैन । कािमाण्डौतफि  उक्त स्थानमा सजकज म्बासी बस्ती रहेको र त्यसलाई र्वस्थार्पत 
गनि नसक्दा नदी सैन्दयीकरणमा असर पनि गएको छ । गजरुयोजना बमोजजम गनजिपने कायिहरु सम्पन्न गरी 
सम्बजन्धत तनकायलाई हस्तान्तरण गरी ठदगो सञ्चालनको व्यवस्था गनजिपदिछ । 
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37. फोहोर पानी प्रशोधन केन्र तनमािण  -  सन ्२०२१ को मध्यसम्ममा कािमाडौँ उपत्यकाका झण्डै २३ 
लाख जनसंख्याबाट उत्पादन हजने दैतनक १३ करोड ८१ लाख तलटर फोहोरपानीको प्रशोधन गरी पजनः 
नदीमा खसाल्ने लक्ष्य रहेकोमा उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण सन ् २०३० सम्म जनसंख्या 
कररब ५७ लाख हजने प्रक्षेपणको आधारमा कररब ४९ करोड तलटर प्रततठदन फोहोर पानी उत्सजिन हजने 
अनजमानका साथ नदीको दायाँ बायाँ ढल एवं फोहोरपानी प्रशोधन केन्रहरुको तनमािण गरी सञ्चालन गने 
रणनीतत रहेको छ । सतमततले सोअनजरुप योजना बनाई कायि अजघ बढाउनसकेको छैन । प्रशोधन केन्र 
तनमािण कािमाडौँ उपत्यका खानेपानी तलतमटेड अन्तगितको आयोजना कायािन्वयन तनदेशनालयले गरररहेको 
छ । तनदेशनालयले देहायबमोजजम ३ क्षेरमा दैतनक १३ करोड ७७ लाख तलटर क्षमताको ढल प्रशोधन 
केन्र तनमािण गरी सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता गरेकोमध्ये गजहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्रको मार ९७.२५ 
प्रततशत कायि सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याए तापतन अन्य २ क्षेरको प्रगतत न्यून रहेको छ ।     

          सल्लाघरी, धोबीखोला तथा कोडकज खोला प्रशोधन केन्र र धोबीघाट प्रशोधन केन्र तनमािणको 
म्याद समाप्त हजने अवस्थासम्म प्रगतत क्रमश: १७ प्रततशत र ८ प्रततशत मार हजनजले कायिसम्पादन 
दक्षतापूणि देजखँदैन । यसबाट समयमा वाग्मती नदीको पानी प्रदजषण घटाई स्वच्छ पानीको बहाव वरृ्ि 
गनि प्रत्यक्ष्य असर परेको छ । उपत्यकाबाट दैतनक ४९ करोड तलटर फोहोर उत्सजिन हजनेमा १३ 
करोड ७७ लाख तलटरको प्रशोधन केन्र तनमािणले वाग्मती र यसका सहायक नदीहरुको स्वच्छताको 
दीगो प्रत्याभतूत हजने देजखएन । उपत्यकाको आवश्यकतालाई दृर्ष्टगत गरी थप प्रशोधन केन्रको तनमािण 
गनजिपदिछ । 

38. समन्वय  - वाग्मती सभ्यता एकीकृत र्वकास सतमततको गिन आदेश, २०७३ को दफा ५ मा सतमततबाट 
सञ्चालन हजने योजना कायािन्वयनको लातग सम्बि मन्रालय वा तनकायसँग समन्वय गने जजम्मेवारी 
सतमततमा रहेको छ । वाग्मती नदीको शजिता, स्वच्छता र सौन्दयितासँगसम्बन्धी कायिक्रमहरु सहरी 
र्वकास, भौततक पूवािधार तथा यातयात मन्रालय, तसँर्ाइ र्वभाग, कािमाडौ उपत्यका र्वकास प्रातधकरण, 
कािमाडौ उपत्यका खानेपानी तलतमटेड, स्थानीय तहहरु र र्वतभन्न संघ संस्थाबाट समेत कायािन्वयन हजने 
गरेको छ । सतमततले र्वतभन्न मन्रालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तमलाउन नसक्दा कायिक्रम 
कायािन्वयमा असर परेको देजखएको छः 

38.1 कािमाडौँ उपत्यका खानेपानी तलतमटेडले मनोहरा पजलमा ढल तनमािण कायि गदाि सम्बजन्धत स्थानीय तहले 
आफ्नो अतधकार क्षेरमा पने व्यहोरा जनाई काममा अवरोध गरेको पाइयो ।  

38.2 लतलतपजर महानगरपातलकाको नख्खज, भैसेपाटी र कािमाडौँ महानगरपातलकाको गोकणि-गजहे्यश्वरी खण्डमा 
रहेका जग्गा नापी नक्सा तथा मजआब्जा र्ववादका कारण सौन्दयिकरण तथा अन्य र्वकासमा अवरोध 
भएको छ । 

38.3 सतमततले कािमाडौँ उपत्यका खानेपानी तलतमटेड, रार् य प्रकृतत संरक्षण कोष, खानेपानी तथा ढल तनकास 
र्वभाग, कृर्ष र्वभाग,  सडक र्वभाग, स्थानीय तह लगायत गैरसरकारी संस्थाले वाग्मती नदीको स्वच्छता 
र सौन्दयीकरणमा गरेको कामको र्वत्तीय एवं भौजत्तक प्रगततको र्ववरण नतलएको कारण प्रगतत मूल्याङ्कन 
गनि सर्कएन ।  

38.4 लतलतपजर महानगरपातलकाले वाग्मती नदी स्वच्छ गने दीघिकालीन कायि योजना तयार गरी बागमती 
र्कनारामा हररयाली प्रवििन, फोहरमैला तनयन्रण, बालजवा उत्खननमा रोक ,मापदण्ड र्वपरीत घर टहरा 
तनमािण रोक ,ढल प्रशोधन कायिक्रम सञ्चालन, फोहरमैला व्यवस्थापन सजधार र सम्पदा संरक्षण कायिक्रम 
सञ्चालन गरे तापतन सतमततलाई जानकारी नठदएकोले गरेको खर्ि रकम र भौततक प्रगतत यर्कन हजने 
अवस्था छैन ।  
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सतमततले तनमािण गरेका पूवािधारहरु सञ्चालनको लातग सम्बजन्धत तनकायलाई हस्तान्तरण गनजि 
जरुरी छ । पूवािधार तनमािण तथा कायिक्रम कायािन्वयन गने तनकायबीर् उपयजक्त समन्वय हजन नसकेकोले 
कायिक्रम सम्पन्न गनि र्ढलाइ भई उदे्दश्य प्रातप्तमा असर पारेको देजखन्छ । तसथि सतमततले सम्बजन्धत 
तनकायबीर् समन्वय गरी वाग्मती नदीको सजिता, स्वच्छता र सौन्दयिता कायम गनि तोर्कएका कायिक्रम 
सम्पन्न गनजिपदिछ ।  

अन्य संस्था र सतमतत 

कािमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरण 

कािमाडौं उपत्यकामा नगरहरुको पजनः तनमािण, र्वस्तार र र्वकासका साथै योजनाबि रुपमा भौततक 
र्वकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सजर्वधा पजर ्याउन कािमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकरण ऐन, 
२०४५ अनजसार स्थापना भई सञ्चालन हजँदै आएको छ । 

39.  ण लगानी कोष - प्रातधकरण ऐन, २०४५ को दफा १२ अनजसार प्रातधकरणले ४ प्रततशत ब्याजदरमा 
र्वतभन्न जग्गा र्वकास योजना सञ्चालनको लातग रु.९९ करोड र जडीबजटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्रको 
जग्गा खररद गनि रु.६० करोड ३ लाख  ण तलएको छ । उक्त  णको अवतध समाप्त भइसकेकोमा 
सोको ब्याज रु.२१ करोड ७१ लाख र र्कस्तासमेत नेपाल सरकारलाई र्फताि गरेको देजखएन । 
सम्झौतानजसार  णका र्कस्ता र ब्याज र्फताि गनजिपदिछ ।  

40. सावँा ब्याज - नेपाल सरकारबाट तलएको  णबाट २० जग्गा एकीकरण आयोजनामा रु.९९ करोड 
लगानी गरेकोमा सो को ब्याज रु.२३ करोड १४ लाख उठ्न बाँकी रहेको छ । लगानी रकम असजल 
गदाि ब्याज असजल गरी बाँकी रकम साँवाबाट कट्टा गनजिपनेमा ब्याज बाँकी देखाई साँवा रु. १ करोड ३८ 
लाख घटाएको छ । तोर्कएको समयमा साँवा र ब्याज असजल गनजिपदिछ ।  

41. वार्षिक कायिक्रम - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २३ मा  आफ्नो मन्रालय र 
अन्तगितका कायािलयको कायिक्रम मन्रालयले स्वीकृत गनजिपने र स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम तथा खर्ि गने 
अजख्तयारी सम्बजन्धत मन्रालयले आतथिक वषि शजरु भएको १५ ठदनतभर सम्बजन्धत कायािलयमा पिाउनजपने 
उल्लेख छ । जजल्ला आयजक्तको कायािलय, कािमाडौँले तनदेजशत जग्गा र्वकास तथा साविजतनक जग्गाको 
संरक्षण गने दजई कायिक्रममा शजरुमा रु ७ करोडको वार्षिक बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृत भएकोमा पाँर्ौँ 
पटक संशोधन गरी १८४ कायिक्रममा  शजरु र्वतनयोजजत बजेटको २० गजणा थप गरी रु १ अबि ४५ 
लाखको कायिक्रम स्वीकृत गरी रु. ६७ करोड १० लाख खर्ि गरेको छ । आतथिक वषिको अन्त्यसम्म 
कायिक्रम संशोधन गरी खर्ि लेख्न ेकायि उजर्त देजखएन । प्रातधकरणले स्वीकृत बजेट तथा कायिक्रम 
पटक पटक संशोधन गरेकोले शजरु बजेट तथा कायिक्रम यथाथिपरक बनाउनजपदिछ ।  

42. बढी खर्ि - जजल्ला आयजक्तको कायािलय, कािमाडौँ र भक्तपजरले सडक र्वस्तार कायिक्रमअन्तगितका १५ 
योजनामा स्वीकृत वार्षिक कायिक्रममा तनधािररत बजेटभन्दा रु.२ करोड ३ लाख बढी खर्ि गरेका छन ्। 
स्वीकृत बजेटको सीमा नाघी खर्ि गने पदातधकारीलाई आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 
२०७६ को दफा ५७ बमोजजम कारबाही गनजिपदिछ ।  

43. तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही 
समजदायबाट काम गराउन सर्कने उल्लेख छ । यो वषि जजल्ला आयजक्तको  कायािलय कािमाडौँ, लतलतपजर 
र भक्तपजरले २१४ लाभग्राही संस्थामाफि त ्लागत अनजमान दरमा तनमािण कायि गराई रु.७८ करोड ४५ 
लाख  भ जक्तानी ठदएको छ । प्रततस्पधाित्मक तररकाले तनमािण कायि गराउनजपदिछ ।  
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44. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद गदाि प्रततस्पधाि सीतमत हजने गरी 
टजक्रा टजक्रा पारी खररद कायि गनि नहजने उल्लेख छ । जजल्ला आयजक्तको कायािलय लतलतपजर र भक्तपजरले 
ऐनको उक्त व्यवस्था र्वपरीत समान प्रकृततको कायि गनिका लातग एकमजष्ट लागत अनजमान तयार नगरी 
रु.५ लाख भन्दा घटीका १३४ टजके्र लागत अनजमान तयार गरी बाटो र्वस्तार र साविजतनक जग्गा 
संरक्षण कायिमा र्वतभन्न तनमािण व्यवसायीमाफि त ्रु.४ करोड ७२ लाख खर्ि लेखेको छ । गत वषिको 
प्रततवेदनमा प्रततस्पधाि गराउनजपने सजझाव ठदएकोमा पजनः एउटै प्रकृततको कायि लागत अनजमानकै हाराहारीमा 
सोझै खररद गरी खर्ि लेख्न ेपदातधकारीलाई आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को 
दफा ५७ बमोजजम कारबाही गनजिपदिछ ।  

अतधकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत र्वकास सतमतत 

पशजपतत क्षेरलगायत वाग्मती नदीको वातावरणलाई सजधार गने उदे्दश्यले मजन्रपररषद्को तनणियअनजसार 
अतधकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत र्वकास सतमतत गिन भएको छ । यस कायिक्रमको लातग रु.१९ अबि 
४८ करोड ९५ लाख लागत अनजमान तयार भई २०८०।८१ सम्म सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा यो वषिसम्म रु.९ 
अबि १४ करोड ४ लाख खर्ि भएको छ ।  

45. कायिक्रम र प्रगतत - कज ल लागतको तजलनामा हालसम्मको र्वत्तीय प्रगतत ४६.९० प्रततशत र भौततक प्रगतत 
४७.८९ प्रततशत भएको उल्लेख छ । आयोजनाको कज ल र्क्रयाकलापमध्ये बालकज मारी र सजन्दरीघाटमा 
फोहोर पानी प्रशोधन केन्र तनमािण, जैर्वक र्वर्वधता र जलाधारको संरक्षण गने, र्वकेजन्रत फोहोर पानी 
प्रशोधन केन्रहरु तनमािण, वषािदको पानी सङ्कलन पोखरी तनमािण, भतूमगत जल ररर्ाजि गनि केन्र  तनमािण, 
पयािवरणीय पयिटन प्रवििन गने, स्वःशजिीकरण प्रर्क्रयाका लातग संरर्ना तडजाइन, लागत अनजमान तयारी 
तथा तनमािण, सांस्कृततक पयिटनका लातग पूवािधार तनमािण तथा र्पकतनक स्पट, गोरेटो बाटो, पाकि  तनमािण 
जस्ता र्क्रयाकलापको हालसम्म कायिप्रारम्भ हजन सकेको छैन । र्वगत २४ वषिमा ४७.८९ प्रततशत 
भौततक प्रगतत भएको अवस्थामा बाकँी ५ वषिमा ५२.११ प्रततशत र्क्रयाकलाप सम्पन्न गरी तनधािररत 
अवतधमा कायि सम्पन्न गने अवस्था देजखँदैन । समयमै काम सम्पन्न नहजँदा लागत बढ्ने र अपेजक्षत 
प्रततफल प्राप्त नहजने देजखएकोले स्पष्ट कायियोजना बनाई समयमै कायि सम्पन्न हजने गरी आयोजना सन्र्ालन 
गनजिपदिछ ।  

46. वाग्मती सजधार - वाग्मती नदीको मजहान संरक्षण, जलाधार क्षेर संरक्षण, नदीको वातावरणीय सजधार तथा 
सौन्दयीकरण जस्ता कायिहरु गनि एतसयाली र्वकास बैङ्क र नेपाल सरकारबीर् ६ मार्ि २०१४ मा 
सम्झौता भई ३१ अगष्ट, २०१९ मा सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा १५ अक्टोबर, २०२० सम्म म्याद थप 
भएको छ । आयोजनाको सम्झौता अवतध ९७ प्रततशत समाप्त हजँदासम्म रु.२ अबि ४२ करोड ८१ लाख 
खर्ि गरी ४२.८८ प्रततशत भौततक प्रगतत भएको देजखन्छ । आयोजनाको कूल र्क्रयाकलाप मध्ये 
गौरीघाटमा रेगजलेटर तनमािण, ऐततहातसक मि मजन्दर, पाटी पौवा लगायत ममित सजधार, टजकज र्ामा ढल 
प्रशोधन तनमािण तथा सञ्चालन, थापाथलीदेजख बल्खजसम्मको नदी र्कनारामा हररयाली क्षरे तनमािण, सडक 
कालो परे तथा साविजतनक तनमािणजस्ता र्क्रयाकलाप हालसम्म प्रारम्भ हजन सकेको छैन । आयोजनाको 
शजरु समयावतध समाप्त भइसक्दासमेत उजल्लजखत र्क्रयाकलापहरु शजरुवात नै नभएकोले तोर्कएको 
समयावतधतभर आयोजना सम्पन्न हजने देजखँदैन । तोर्कएको समयावतधतभर योजना बनाई कायि सम्पन्न 
गनजिपदिछ ।  
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नगर र्वकास सतमतत 

वढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको र् जनौतीलाई सामना गनि ठदगो तथा योजनाबि रुपमा नगरर्वकास गनि 
नगरर्वकास सम्बन्धी काम कारबाहीलाई वैज्ञातनक सहज तथा पारदशी बनाउन, भइरहेका नगरको पजनः तनमािण 
र्वस्तार र र्वकासको साथै नयाँ नगरको तनमािण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा सजर्वधा पजर ्याउन नगरर्वकास 
ऐन, २०४५ बमोजजम ३३५ नगरर्वकास सतमततहरुको गिन भए तापतन हाल १८ सतमततहरु मार कायि सञ्चालनमा 
रहेका छन ्।   

47. अततक्रमण - नगर र्वकास सतमतत ऐन, २०४५ को दफा १० मा सतमततको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा 
कसैले अततक्रमण गरेमा तत्काल हटाउन आदेश ठदने र नहटाएमा आफैँ ले हटाई हटाउन लाग्ने खर्ि 
तनमािणकतािबाट असजल गनजिपने व्यवस्था छ । कोहलपजर नगर र्वकास सतमततको स्वातमत्वमा रहेको तेश्रो 
र्रणको जग्गा एकीकरण आयोजना ३ख अन्तगितको ४ तबघा जग्गा र्वतभन्न ६१८ घर पररवारले 
अततक्रमण गरी घर टहरा बनाई बसेका, कोहलपजर बसपाकि  टतमिनलको उत्तरतफि को ६ कट्ठा जग्गामा 
७० शटर कबल तनमािण गरी व्यापार व्यवसाय गरी बसेकोमा भाडासमेत सतमततलाई बजझाएका छैनन ्। 
नगर र्वकास सतमतत, लमहीको १ तबघा ४ कट्ठा, नगर र्वकास सतमतत, महेन्रनगरको ७ तबघा जग्गा 
र्वतभन्न व्यजक्तले अततक्रमण गरेको देजखयो । प्रर्तलत कानजनबमोजजम अततक्रतमत स्थान खाली गराई 
सतमततको घर जग्गालगायतका सम्पजत्तको उजर्त संरक्षण गनजिपदिछ ।  

48. पूजँीगत  लाभकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क(६) मा कज नै प्राकृततक व्यजक्त बाहेक अन्य 
व्यजक्तको स्वातमत्वको जग्गा वा भवन तनसगि बापत भएको लाभमा मालपोत कायािलयले रजज ेसनका बखत 
१० प्रततशतका दरले अतग्रम कर असजल गनजिपने उल्लेख छ । नगर र्वकास सतमतत, तजल्सीपजर र लमहीले 
घडेरी तबक्री गरी जग्गा रजज ेसन पास गदाि १० प्रततशतका दरले पूँजीगत  लाभको रु.५९ लाख 
बजझाएका छैनन ्। उक्त कर रकम सजञ्चतकोष दाजखला गनजिपदिछ ।  

49. भत्ता - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा कायािलयले थप सजर्वधा वरृ्ि गरी 
आतथिक दार्यत्व पने तनणिय गदाि गराउँदा अथि मन्रालयको पूविसहमतत तलनजपने उल्लेख छ । नगर 
र्वकास सतमतत, कोहलपजर र नेपालगन्जले सतमततको तनणियबमोजजम कमिर्ारीलाई शजरु तलब स्केलको ५० 
प्रततशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराई रु.१९ लाख खर्ि लेखेको छ । अथि मन्रालयको स्वीकृतत बेगर थप 
सजर्वधा उपलब्ध गराएको तनयमसम्मत देजखएन ।  

अनजगमन र बेरुजू  

 अनजगमन -  र्वगतको प्रततवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोरामध्ये शहरी र्वकास तथा भवन तनमािण र्वभागको 
प्रार्वतधक कमिर्ारीको दरबन्दी पजनरावलोकन नभएको, र्वभागीय जनशजक्तबाट कायि नगराई परामशि दाताबाट 
परामशि सेवा खररदको सम्झौता गरेको, बार्हरी र्क्रपथ आयोजनाको र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन, जग्गा 
एकीकरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार नगरेको, र्वतभन्न आयोजनाका लातग खररद गररएका 
सवारीसाधन मन्रालयमा प्रयोग भएको, मन्रालयले भ जक्तानी गनजिपने रकम  मातहतका तनकायबाट खर्ि गने 
गरेको, जजल्ला आयजक्तको कायािलय, कािमाडौंले खररद गजरुयोजना बेगर खर्ि गरेको, अन्तरािर् य सम्मेलन 
केन्रले बक्यौता घरभाडा र हजिनासमेत असजल नगरेको लगायत व्यहोरा यो वषिको लेखापरीक्षणबाट समेत 
देजखएको छ । र्वगतका व्यहोरा पजनारावजृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ ।   
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 बेरुजूको जस्थतत - यो वषि मन्रलाय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत 
देहायअनजसार छः  

 सरकारी कायािलयतफि  ३३ तनकायमा रु.३ अबि ४३ करोड १० लाख ५९ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.८ करोड ६७ लाख ९१ हजार फस्यौट गरेकोले रु.३ अबि 
३४ करोड ४२ लाख ६८ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.२ अबि ३७ करोड ८८ लाख ५६ 
हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनजसूर्ी १५ मा छ ।  

 अन्य संस्था र सतमतत १७ तफि  रु.४० करोड ९६ लाख ७० हजार बेरुजू बाँकी रहेको छ । सोमध्ये 
रु.२० करोड १८ लाख ८६ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूर्ी १६ मा छ । 
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शिक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वति मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोशजम मन्रालयको कायि क्षेरमा शिक्षा, र्वज्ञान तथा 
प्रर्वति सम्बन्िी नीतत, योजना तथा कायिक्रमको तजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन, शिक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वति 
सम्बन्िी राश त तथा अन्तरािर् य स्थाथास ग सम्पकि  तथा समन्वय, र्वश्वर्वद्यालयहरु, नेपाल शिक्षा सेवाको सञ्चालन 
लगायत कायि रहेका छन ्। मन्रालय मातहत सरकारी कायािलय तथा स्गठित स्थाथासमेत ४३१ तनकायबाट 
कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका ९३ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रु.३० अबि 17 
करोड ४२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजश्व िरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

93 282036 88 7498 49 1061 80 11147 93 301742 

2. स्गठित स्थाथा र अन्य स्थाथा - यो वषि 338 स्थाथाको रु.१ खबि ३ अबि २६ करोडको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । 

3. लेखापरीक्षण - मन्रालय र स्यजक्त रा स्घीय र्वकास कायिक्रमबीच प्रार्वतिक शिक्षा तथा व्यावसार्यक 
तातलम सम्बन्िी नीतत सजिार गने उदे्दश्यले अमेररकी डलर ५० लाख २०७७।०९।१६ सम्म सम्पन्न 
हजने गरी २०७१।१२।१३ मा अनजदान सम्झौता २०७३।७४ मा सोझै भ जक्तानी हजने गरी रु.३ करोड 
र्वतनयोजन भएकोमा रु.१ करोड ७२ लाख ६५ हजार खचि गरेको, २०७४।७५ मा वार्षिक बजेट तथा 
कायिक्रममा समावेि नगरी अमेररकी डलर २ लाख २० हजार २३२ खचि गरेको र यो वषि रु.२ करोड 
५० लाख र्वतनयोजन गरेकोमा सोको र्वत्तीय र्ववरण पेस भएन । आतथिक कायिर्वति तथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनजसार लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ ।  

4. रकमान्तर - आतथिक कायिर्वति ऐन, २०५५ को दफा ८ मा तोर्कएको सीमातभर रही एक िीषिकबाट 
अको िीषिकमा अथि मन्रालयले रकमान्तर गनि सक्ने व्यवथाथा छ । यस वषि मन्रालयको लातग 
र्वतनयोशजत रकममा ५६ पटक रकमान्तर गरी रु.१६ करोड ७७ लाख थप गरेको र रु.८४ करोड ७० 
लाख घटाएको छ । खचि िीषिक (२२५२२) मा रु.२९ लाख थप गरेकोमा पजनः सो िीषिकबाट रु.१३ 
करोड ६ लाख घटाएको छ । एउटै खचि िीषिकमा घटाउने, बढाउने गरेकोले बजेट तसद्धान्तअनजकज ल 
मान्न सर्कएन ।  

5. वार्षिक प्रगतत - थावीकृत वार्षिक कायिक्रम तथा प्रगतत र्ववरणअनजसार सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास 
कायिक्रममा ६३ प्रततित, र्वद्यालय क्षरे र्वकास कायिक्रमा ७२ प्रततित, िैशक्षक गजणथातर परीक्षण 
केन्रका कायिक्रममा ६४ प्रततित, पढाई सीप प्रवद्धिन कायिक्रममा ४७ प्रततित, पाठ्यक्रम र्वकास 
केन्रका कायिक्रममा ४४ प्रततित र शिक्षा तथा मानव स्रोत र्वकास केन्रका कायिक्रममा ५३ 
प्रततितमार प्रगतत देशखएकोले समयमै कायिक्रम सञ्चालन गरी प्रगतत हातसल गनजिपदिछ । 

6. बजेट वक्तव्यको कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा र्वद्यालय जाने उमेरका सबै 
बालबातलकालाई र्वद्यालय भनाि गराइने, माध्यतमक तहसम्मको शिक्षालाई तनःिजल्क र अतनवायि गररने, 
र्वद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोशचत पजनर्वितरण गररने, सरकारी र तनजी र्वद्यालयबीचको िैशक्षक 
र्वषमता हटाई साविजतनक शिक्षाको गजणथातर बढाउने, उच्च शिक्षालाई प्रततथापिी गजणथातरयजक्त बनाउने 
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लगायतका कायिक्रम उल्लेख छ । ती कायिक्रम सञ्चालन गरे तापतन सामजदार्यक र्वद्यालयमा र्वद्याथी भनाि 
दर घटेको र स्थाथागत र्वद्यालयमा बढेका कारण सबैलाई तनःिजल्क शिक्षा कायिक्रममा लक्ष्यअनजरुप प्रगतत 
नदेशखएको, तनजी तजलनामा सरकारी र्वद्यालयको परीक्षाको नततजा कमजोर रहेको, र्वद्याथी स्ख्याको 
अनजपातमा शिक्षकको दरबन्दी तमलान नगरेको लगायतका शथाथतत देशखएकोले बजेट वक्तव्यमा अपेक्षा गरे 
अनजरुप उपलशधि हातसल भएको देशखएन । बजेट व्यवथाथामा उशल्लशखत कायिक्रमहरु अपेशक्षत नततजा 
प्राप्त गनेगरी सञ्चालन गनजिपदिछ । 

7. चौिौँ योजना कायािन्वयन - चौिौँ योजना (२०७३÷७४–२०७५÷७६) मा शिक्षामा समतामूलक अवसर 
सजतनशित गदै सीपयजक्त, समय सान्दतभिक र गजणथातरयजक्त बनाउने, सबै तह एव् र्वषयको शिक्षा र सीपमूलक 
तातलमको पहज च अतभवरृ्द्ध गने, िैशक्षक प्रिासनमा तनरन्तर सजिार गने लगायतका उदे्दश्य रहेको छ । 
चौिौं योजनाको प्रमजख सूचक र उपलशधि शथाथतत तनम्नानजसार रहेको छः 

क्र स् सूचक 

आिार वषि 
२०७२।७३ 

२०७५।७६ 
सम्मको लक्ष्य 

(प्रततित/स्ख्या)  

प्रगतत 

(प्रततित/स्ख्या) 

१ प्रौढ साक्षरता दर (१५ देशख ६० वषिको) 80 83 82 
२ १५ देशख २४ वषि उमेर समूहको साक्षरता दर 88.6 92 90 
३ बालर्वकासको अनजभवसर्हत कक्षा १ मा भनाि  दर  62.4 78 66.9 
४ आिारभतू तह (कक्षा १-५)को खजद भनाि दर   96.6 98.5 96.5 
५ आिारभतू तह (कक्षा १-८)को खजद भनाि दर   89.4 94 92.7 
६ माध्यतमक तह (९-१२) को खजद भनाि दर 37.7 45 46.9 
७ कक्षा ८ को र्टकाउ दर  69.7 80 77 
८ कक्षा १० को र्टकाउ दर  37.9 50 48 
९ र्वद्यालय छाड्ने दर (कक्षा १-५)  3.9 2.5 3 
१० र्वद्यालय छाड्ने दर (कक्षा ६-८) 4.5 3.5 3.8 
११ र्वद्यालय छाड्ने दर (कक्षा ९–१०) 4.9 3.6 4.2 
१२ गजणथातर प्रमाण प्राप्त क्याम्पस स्ख्या 15 80 30 
१३ नया  कक्षा कोिा तनमािण (वटा) 76824 100824 98765 

१४ 

पानी र सरसफाई सजर्विा सर्हत िौचालय पजगकेो 
र्वद्यालय स्ख्या 

12700 15700 15405 

१५ इन्टरनेट सजर्विा पजगकेो र्वद्यालय स्ख्या 1748 8000 6272 
१६ छारवशृत्त प्राप्त गने र्वद्याथी - 3489000 3095264 

उशल्लशखत १६ मध्ये १२ सूचकमा न्यून प्रगतत देशखएकोले लक्ष्य प्राप्त हजने गरी समयमै कायिक्रम 
सञ्चालन हजनजपदिछ ।  

8. ठदगो र्वकासको लक्ष्य तथा उपलशधि - ठदगो र्वकासका शिक्षास ग सम्बशन्ित ठदगो लक्ष्य प्राप्त गनि रार् य 
फे्रमवकि  तयार गरी नेपाल सरकारबाट थावीकृत भएको छ । र्वद्यालय शिक्षामा पहज च अतभवरृ्द्ध तथा 
गजणथातर सजतनशित गनजि, स्र्विान प्रदत्त शिक्षासम्बन्िी मौतलक हकको कायािन्वयनमा सहयोगलगायतका 
र्वर्वि उदे्दश्य साथ नेपाल सरकार तथा र्वतभन्न र्वकास साझेदारको स्यजक्त र्वत्तीय व्यवथाथापनमा 
२०७३।७४ देशख ७ वषे योजनाको प्रारुप तयार गरी र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रम कायािन्वयनमा छ । 
प्राप्त र्ववरण अनजसार २०७३।७४ देशख २०७५।७६ सम्मको ३ वषे योजनाको लक्ष्य तथा उपलशधि 
शथाथतत तनम्नानजसार देशखएको छः 
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सूचकहरु 
२०७५।७६ 
सम्मको लक्ष्य 

उपलशधि 
शथाथतत 

१ माध्यतमक शिक्षा (कक्षा १-१२) मा लैर्िक सूचकाङ्कका आिारमा भनाि दर १ 1.03 
२ नमूना र्वद्यालयको स्ख्या ३४० 322 
३ प्रार्वतिक र्वषयमा कक्षा ९-१२ मा भनाि हजने र्वद्याथीको स्ख्या ७२५४० 71445 
४ ६ वषि मातथको साक्षरता दर ८५ 78 
५ १५-२४ वषिको साक्षरता दर ९२ 88.6 
६ १५ वषि मातथको साक्षरता दर ७० 75 
७ आिारभतू तहमा मर्हला शिक्षकको प्रततित ४२ 39.3 
८ माध्यतमक तहमा मर्हला शिक्षकको प्रततित १८ 17.1 
९ शिक्षामा रार् य बजेटको कज ल प्रततित १५ 10.7 

नमूना र्वद्यालय स्ख्या, प्रार्वतिक र्वषयमा कक्षा ९-१२ मा भनाि हजने र्वद्याथीको स्ख्या, ६ 
वषिमातथको  साक्षरता दर, शिक्षामा मर्हला शिक्षकको प्रततित र शिक्षामा र्वतनयोजन गरेको बजेट प्रततित 
लगायतका लक्ष हातसल हजन सकेको छैन ।  

9. र्वश्वर्वद्यालयको लेखा र लेखापरीक्षण - नेपालमा सञ्चातलत ११ र्वश्वर्वद्यालयको कानजनमा रहेको लेखा 
सम्बन्िी व्यवथाथाको अध्ययन गदाि कािमाडौँ र्वश्वर्वद्यालयमा लेखासम्बन्िी व्यवथाथा उल्लेख नभएको, 
नेपाल स थाकृत र्वश्वर्वद्यालयमा तोर्कएबमोशजम हजने, पूवािञ्चल, पोखरा, लजशम्बनी बौद्ध र तरभ जवन 
र्वश्वर्वद्यालयमा प्रचतलत कानजनबमोशजम हजने, राजर्षिजनक, सजदूरपशिम, मध्यपशिम, खजला र कृर्ष तथा वन 
र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालयमा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीबमोशजम हजने उल्लेख छ । लेखापरीक्षण 
सम्बन्िमा पूवािञ्चल र कािमाडौँ र्वश्वर्वद्यालयको लेखापरीक्षण र्वश्वर्वद्यालय सभाद्वारा तनयजक्त 
लेखापरीक्षकबाट र अन्य ९ र्वश्वर्वद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हजने व्यवथाथा छ । 
र्वश्वर्वद्यालयको लेखा र लेखापरीक्षणसम्बन्िी व्यवथाथामा र्वर्विता देशखएकोले एकरुपता कायम गनजिपने 
देशखन्छ । 

10. थाथायी तनयजशक्त - मशन्रपररषदबाट २०७४।६।२ मा सजदूरपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालयको लातग ४४४ र 
मध्यपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालयको लातग २०३ दरबन्दी थावीकृत भएकोमा र्वश्वर्वद्यालय सेवा आयोगबाट 
प्रततथापिािको माध्यमबाट मार थाथायी पदपूतति गने व्यवथाथा तमलाउने तनणिय भए पतन ती र्वश्वर्वद्यालयले 
सेवा आयोग गिन हजनजपूवि नै थाथायी तनयजशक्त गरेका छन ् । सेवा आयोग गिन नहज दै थाथायी तनयजक्त 
गरेकोले आतथिक व्ययभार बढाएको र प्रततथापिाि सीतमत भएका कारण िैशक्षक गजणथातरमा दीघिकालीन 
प्रभाव पने देशखन्छ । यस सम्बन्िमा सजदूरपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालयको छानतबन प्रततवेदन प्रिानमन्रीसमक्ष 
पेस गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  

11. छारवशृत्त - तनजी लगानीमा सञ्चालन हजने प्रार्वतिक महार्वद्यालय सम्बन्िमा बनेको आिारभतू नीतत, 
२०६३ बमोशजम र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप्त गरी थावदेिी लगानीकतािबाट सञ्चालन भएका 
क्याम्पसहरु तथा र्वदेिी शिक्षण स्थाथाको सम्बन्िनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा थावदेिी तथा र्वदेिी लगानीकतािबाट सञ्चातलत िैशक्षक स्थाथाले प्रदान गनजिपने छारवशृत्तको 
अतभलेख, छारवशृत्त छनौटका आिार पारदशििता तथा अध्ययन पिात सरकारी सेवा गने व्यवथाथाको 
पालनाको अनजगमन गनजिपने देशखयो । 

रार् य शचर्कत्सा ऐन, २०७५ को दफा १७ उपदफा (७) अनजसार महाराजगन्ज शचर्कत्सा 
क्याम्पस, पाटन थावाथा्य र्वज्ञान प्रततष्ठान, बीपी कोइराला थावाथा्य र्वज्ञान प्रततष्ठानलगायत साविजतनक 
शिक्षण स्थाथाले ७५ प्रततित छारवशृत्त प्रदान गनजिपने व्यवथाथा छ । प्राप्त र्ववरणअनजसार यो वषि तरभ जवन 
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र्वश्वर्वद्यालयअन्तगित ८८१, कािमाडौँ र्वश्वर्वद्यालयअन्तगित ५५७, नेपाल स्थाकृत र्वश्वर्वद्यालयअन्तगित 
५५, रुस सरकारले ७ र चीन सरकारले १५७ समेत १ हजार ६५७ र्वद्याथीलाई तन:िजल्क छारवशृत्त 
उपलधि गराएको देशखए तापतन अद्यावतिक अतभलेख पेस भएन । छारवशृत्त र्वतरणको अतभलेख भरपदो र 
अद्यावतिक गनजिपने देशखयो ।  

भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनजसार प्रत्येक वषि ३ हजार नेपालीलाई छारवशृत्त 
उपलधि गराएको र दशक्षण कोररया, जापान, थाइलैण्ड, ब्गलादेि, पार्कथातान, अषे्ट«तलयालगायतका देिले 
पतन छारवशृत्त उपलधि गराएको जानकारी मन्रालयबाट प्राप्त भएको छ । ती देिले नेपाल सरकारस ग 
सम्झौता गरी छारवशृत्त  उपलधि गराए तापतन पतन मन्रालयले अद्यावतिक अतभलेख राख्नजपने तथा 
अध्ययन पिात सरकारी सेवा गने व्यवथाथा तमलाउनजपने देशखएको छ । 

छारवशृत्त ऐन, २०२१ को दफा ४ तथा तनयमावली, २०६० को तनयम (२) मा छारवशृत्त प्राप्त 
गने व्यशक्तले कबजतलयतनामाबमोशजम सरकारी सेवा गनजिपने अन्यथा तबगो कायम गरी असजल गने व्यवथाथा 
छ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरण अनजसार शचर्कत्सा िास्त्र, इशितनयररङ, सूचना प्रर्वति, कृर्ष, 
वातावरणलगायत ११ र्वषयमा थानातक र थानातकोत्तर तहमा अध्ययन गनि रुसमा ५, चीनमा १०, 
श्रील्कामा १, पार्कथातानमा १ र थाइलैण्डमा १ समेत १८ जना सन ् २०१४ देशख २०१८ सम्म 
अध्ययन गनि गएको भए पतन अध्ययन पिात सरकारी सेवा नगरेको तथा सो बापतको तबगो असजल गरेको 
छैन । कानजनी प्राविानको पालना गनजिपदिछ । 

12. मनसाय पर - तनजी लगानीमा सञ्चालन गररने प्रार्वतिक महार्वद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्िमा बनेको 
आिारभतू नीतत, २०६३ मा शचर्कत्सा र्वज्ञान, इशन्जतनयररङ कृर्ष तथा वन, सूचना प्रर्वति, लेखा, 
व्यवथाथापन र मन्रालयले तोकेका अन्य र्वषयमा अनजसूचीमा उशल्लशखत मापदण्ड, प्रर्क्रया, आिार र ितिमा 
िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि २०७३।७४ मा  सूचना प्रकािन गरेकोमा ८६ नया  दताि, ८ नवीकरण, 
३ सम्झौता, १९ थप र्वषय, १८ तनयमन र ३ नखजलेको समेत १३७ िैशक्षक स्थाथाबाट न्यूनतम रु.२ 
लाखदेशख रु.३० लाखसम्म दथातजर प्राप्त गरेको छ । तीमध्ये ६७ स्थाथालाई मनसायपर ठदएको र ७० 
स्थाथाको तनवेदन उपर कारबाही गरेको देशखएन प्राप्त तनवेदनउपर यथासमयमा कारबाही गरी टजिो 
लगाउनजपदिछ । 

13. सम्बन्िन - मन्रालयबाट मनसायपर प्राप्त गरेपतछ र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप्त गरी िैशक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन गनजिपदिछ । मनासाय पर प्राप्त ६७ िैशक्षक स्थाथाले र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप्त गनि सकेका 
छैनन ्। यो वषि ६३ हजार २५९ समेत र्वगत ६ वषिमा २ लाख ६३ हजार ९८७ र्वद्याथीले तनजी 
खचिमा र्वदेिमा गई अध्ययन गनि नो अधजेक्सन लेटर तलएका छन ् । र्वदेि अध्ययन गनि जाने 
र्वद्याथीले िूलो िनराशि र्वदेिी मजरा सटही गरेको अवथाथा छ । मनसायपर प्राप्त गरेका िैशक्षक 
स्थाथालाई सम्बन्िन ठदने सम्बन्िमा यथासमयमा तनणिय गनजिपदिछ ।   

14. थावीकृतत र सम्बन्िन - प्रार्वतिक तथा व्यावसार्यक शिक्षा पररषद् ऐन, २०४५ को दफा ६ मा तनजी एव् 
गैर सरकारी क्षेरमा िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि थावीकृतत ठदने व्यवथाथा छ । पररषद्ले 
२०६९।२।२९ मा प्रमाणपर÷तडप्लोमा तहका कायिक्रमको सम्बन्िन र थावीकृततका लातग प्रथाताव 
आह्वान गदाि थावाथा्यतफि  १ हजार २३ समेत २ हजार ४८६ प्रथाताव दताि भएकोमा २०७३ सालमा 
थावाथा्य बाहेक ९३९ वटा स्थाथाको थाथलगत अध्ययन गरेकोमा ती िैशक्षक स्थाथालाई सम्बन्िन र 
थावीकृतत ठदएको छैन । थावाथा्य शिक्षा बाहेक अन्य कायिक्रमको लातग तनरीक्षण िजल्क बजझाएका 
स्थाथालाई १५ ठदनतभर अद्यावतिक गनि र कायिक्रम सञ्चालन गनि नसक्नेलाई तनरीक्षण िजल्क र्फताि तलन 
सक्ने गरी २०७६।७।२२ मा सूचना प्रकािन गरेको छ ।  
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पररषदमा अशन्तम थावीकृततका लातग २०६९ भन्दा अगातड तसफाररस भएका २९ िैशक्षक स्थाथाको 
सम्बन्िमा रार् य शचर्कत्सा आयोगले २०७६।६।१४ मा प्रर्क्रया अगातड बढाउन तनदेिन ठदए पतन 
थावीकृतत र सम्बन्िन ठदएको छैन । यथासमयमा उपयजक्त तनणिय तलनजपदिछ ।  

15. प्रततवेदन - उच्चथातरीय रार् य शिक्षा आयोगले रु.१ करोड ४४ लाख खचि गरी तयार गरेको अध्ययन 
प्रततवेदन २०७५।९।२२ मा र जनिशक्त प्रक्षेपण तथा मानव स्िािन र्वकास योजना तजजिमा कायिदलले 
रु.१ करोड १ लाख खचि गरी तयार गरेको अध्ययन प्रततवेदन २०७६।३।१६ प्रिानमन्रीसमक्ष पेस 
भएकोमा प्रततवेदन साविजतनक भएको छैन । ती अध्ययन प्रततवेदन साविजतनक गरी सजझावहरु कायािन्वयन 
गनजिपदिछ । 

16. तनःिजल्क शिक्षा - अतनवायि तथा तनःिजल्क शिक्षासम्बन्िी ऐन, २०७५ मा माध्यतमक तहको शिक्षा 
तनःिजल्क गने व्यवथाथा छ  । यो वषि रार् य परीक्षा बोडिले रशज ेसन, पररक्षा, प्रमाणपरलगायत िीषिकमा 
र्वद्याथीबाट रु.१ अबि १३ करोड ५ लाख ३१ हजार िजल्क असजल गरेको देशखयो । तनःिजल्क शिक्षा 
उपलधि गराउने कानजनी व्यवथाथाको पालना हजनजपदिछ ।  

17. परम्परागत र्वद्यालयको पूवाििार - शिक्षा तनयमावली, २०५९ को तनयम ४ मा र्वद्यालयको पूवाििार र 
आवश्यक शिक्षकको व्यवथाथा गनजिपने उल्लेख छ । वैठदक दििनमा आिाररत पराम्परागत ३६ माध्यतमक 
र्वद्यालय मध्ये १९ मदरसा, १५  गजरुकज ल र २ गोन्पा रहेका छन ्। ती र्वद्यालयमा ७० हजार ४५६ 
र्वद्याथी अध्ययनरत रहेकोमा भौततक पूवाििार, शिक्षकको व्यवथाथा एव् सेवा सजर्विामा न्यून अनजदान 
ठदइएको छ । सूचना प्रर्वतिको यजगमा समेत स्थाकृत भाषाको महत्व रहेको सन्दभिमा यस प्रकारको 
शिक्षाको र्वकास र र्वथातारमा सम्बशन्ित तनकायले र्विेष ध्यान ठदनजपदिछ । 

18. र्वद्यालयको भौततक पूवाििार - शिक्षा तनयमावली, २०५९ को तनयम ४ अनजसार र्वद्यालय सञ्चालनको लातग 
भौततक पूवाििारको अवथाथा पयािप्त हजनजपदिछ । फ्लल्यास प्रततवेदन, २०७४ अनजसार इन्टरनेट सजर्विा पजगेका 
र्वद्यालय १३ प्रततित आवश्यक कम्प्यजटरको व्यवथाथा भएको र्वद्यालय स्ख्या १२ प्रततित, तबजजली 
सजर्विा पजगेका र्वद्यालय ३५ प्रततित,  पानीको सजर्विा पजगेका र्वद्यालय ८२ प्रततित, प्रयोगयोग्य कक्षा 
कोिा भएका र्वद्यालय ७२ प्रततित, पक्की भवन भएका ५० प्रततित, छारामैरी िौचालय भएका र्वद्यालय 
७१ प्रततित र सामान्य िौचालयको प्रबन्ि भएका र्वद्यालय ८४ प्रततित रहेकोले र्वद्यालय स्ख्या बढेको 
भए पतन र्वद्यालयको भौततक पूवाििारको अवथाथा कमजोर देशखन्छ । र्वद्यालयको पूवाििारमा िूलो 
लगानीको आवश्यकता रहेको छ । 

19. र्वद्यालय शिक्षक व्यवथाथा - शिक्षा तनयमावली, २०५९ को तनयम ९२ मा शिक्षक र्वद्याथीको अनजपात र 
योग्यता समेत तोकेको छ । देिका अतिका्ि र्वद्यालयमा योग्यता प्राप्त र्वषय शिक्षक ज्यादै न्यून रहेको 
देशखन्छ । थावीकृत दरबन्दीको आिारमा शिक्षकहरुको अवथाथा देहायनजसार रहेको छः 

क्र स् तह 
आवश्यक 
शिक्षक 

कायिरत 
शिक्षक  

अपजग हजन े
शिक्षक 

दरबन्दीमा 
शिक्षक नभएका 

र्वद्यालय 

दरबन्दीमा १ 
मार शिक्षक 
भएका र्वद्यालय  

दरबन्दी 
अनजसार शिक्षक 

भएका 
र्वद्यालय 

1 आिारभतू (प्राथतमक)  १०३५०२ १००६८५ २८१७ १४८१ २४०४ ५३०८ 

2 आिारभतू (तनम्न माध्यतमक) ५०३९१ २५६८७ २४७०४ १०७४ १३५७ ५३५७ 

3 माध्यतमक ४३०१२ १९५१७ २३४९५ ५०७ २०२१ २८४७ 

19.1 उक्त त्याङ्क अनजसार प्राथतमक तहमा नपजग शिक्षक २८१७ (२.७२ प्रततित), तनम्नमाध्यतमक तहमा 
४९.०२ प्रततित र माध्यतमक तहमा ५४.६२ प्रततित शिक्षक अपजग हजने देशखएको छ ।  
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19.2 माध्यतमक र्वद्यालय ६ हजार ५०१ मध्ये ७१ मा र्वज्ञान, गशणत र अ्ग्रजेी र्वषयका, १०२ मा गशणत र 
अ्ग्रजेी र्वषयका, १०४ मा र्वज्ञान र अ्ग्रजेी र्वषयका मार शिक्षक रहेको देशखन्छ । कज ल शिक्षक 
दरबन्दी न्यून हजनजका साथै र्वषयगत शिक्षकको अवथाथा झनै न्यून रहेको छ । यसैगरी १ जना पतन 
शिक्षक दरबन्दी नभएका प्राथतमक र्वद्यालय १४८१, तनम्न माध्यतमक र्वद्यालय १०७४ र माध्यतमक 
र्वद्यालय ५०७ रहेका छन ्। एकजना मार शिक्षक दरबन्दी भएका प्राथतमक र्वद्यालय २ हजार ४०४, 

तन.मा.र्व. १ हजार ३५७ र मा.र्व. २ हजार २१ रहेका छन ्। दरबन्दी नरहेका र्वद्यालयले राहत 
कोटा र थाथानीय स्रोतबाट शिक्षक तनयजशक्त गरी सञ्चालन गरेको देशखन्छ । शिक्षक दरबन्दी पजनः र्वतरण 
सजझाव कायिदल २०७५ को प्रततवेदन प्रिानमन्रीसमक्ष पेस भए पतन कायािन्वयन भएको छैन । 

20. शिक्षक र्वद्याथी अनजपात - शिक्षा 
तनयमावली, २०५९ मा शिक्षक र र्वद्याथी 
अनजपात र्हमालमा ४०, पहाडमा ४५ र 
तराईमा ५० हजनजपने उल्लेख छ ।  

20.1 फ्लल्यास प्रततवेदनअनजसार शिक्षक र्वद्याथी 
अनजपात कक्षा १ देशख ५ सम्म सञ्चातलत 
र्वद्यालयमा औसतमा र्हमालमा २१, 

पहाडमा २० र तराईमा ३२ रहेको, कक्षा 
६ देशख ८ सम्मको र्वद्यालयमा क्रमिः 
४४, ४७ र ६४ रहेको र कक्षा ९ देशख 
१० सम्म सञ्चालन भएको र्वद्यालयमा क्रमिः ३३, ३५ र ४९ रहेको छ । 

20.2 प्रदेिगत र्वद्याथी र शिक्षकको अनजपात सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेिमा आिारभतू तहको र्वद्यालय कक्षा 
१-५ मा ११, कक्षा ६-८ मा २४ र माध्यतमक तह कक्षा ९-१० मा २८ रहेको छ भने सबभन्दा बढी 
प्रदेि न्. २ मा क्रमिः ३७, ६८ र ५५ रहेको छ ।  

शिक्षक दरबन्दीको पजनर्वितरण सम्बन्िमा अध्ययन गनि गठित कायिदलले पेस गरेको प्रततवेदन 
कायािन्वयन गनजिपदिछ ।  

21. पूवि प्राथतमक सहजकताि तथा र्वद्यालय कमिचारी - सवोच्च अदालतले २०६६।१०।२३ मा पूवि प्राथतमक 
तहका बालबातलकालाई अध्यापन गराउन तनयजक्त गररएका सहजकताि र र्वद्यालय कमिचारीको सेवा सजर्विा 
सम्बन्िी कानजन तनमािण गनि आदेि ठदएकोमा मन्रालयले कायािन्वयन गरेको छैन । पूवि प्राथतमक तहमा 
कररब ३८ हजार सहजकताि कायिरत रहेको देशखएको छ भने र्वद्यालय कमिचारीको त्याङ्क प्राप्त भएन । 
सहजकताि तथा र्वद्यालय कमिचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको श्रतमकको न्यूनतम पाररश्रतमकभन्दा पतन 
न्यून सजर्विा ठदएको, उत्प्ररेणाको कमी, पेिागत सजरक्षाको अभाव, वशृत्त र्वकासको न्यून अवसर आठद रहेको 
जानकारी प्राप्त भएको छ । सवोच्च अदालतको आदेिानजसार सेवा सजर्विासम्बन्िी कानजनी व्यवथाथा 
गनजिपदिछ ।  

22. उच्च शिक्षा - हाल देिमा ११ र्वश्वर्वद्यालय तथा  र्वश्वर्वद्यालय सरहका ६ थावाथा्य र्वज्ञान प्रततष्ठान 
रहेका छन ्। यसका अततररक्त मदन भण्डारी र्वज्ञान तथा प्रर्वति र्वश्वर्वद्यालय, मदन भण्डारी प्राद्यौतगक 
र्वश्वर्वद्यालय र र्वदजषी योगमाया आयजवेद र्वश्वर्वद्यालयको र्वथाततृ पररयोजना प्रततवेदन तयार भई 
र्वश्वर्वद्यालयको र्विेयक स्सदमा दताि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  

सञ्चालनमा रहेका ११ र्वश्वर्वद्यालयमा ७९.७ प्रततित र्वद्याथीले सािारण र्वषयहरु अध्ययन 
गदिछन ् । तीमध्ये व्यवथाथापन ४२.२५, शिक्षामा २४.८३, मानर्वकी तथा समाजिास्त्रमा १०.७४, 

प्रदेि 

प्रदेिगत र्वद्याथी र शिक्षकको अनजपात 

कक्षा १—५ कक्षा ६—८ कक्षा ९—१० 

2071 2075 2071 2075 2071 2075 
प्रदेि न्. १ 19 15 33 29 35 35 
प्रदेि न्. २ 57 37 81 68 51 55 
वाग्मती  17 14 23 26 30 32 
गण्डकी  13 11 26 24 26 28 
प्रदेि न्. ५ 24 20 40 38 40 43 
कणािली  31 27 55 43 53 56 
सजदूरपशिम  25 21 42 36 45 50 

जम्मा औसत 23 19 35 34 37 40 
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कानजनमा १.७१, स्थाकृतमा ०.०८ प्रततित र बौद्ध दििन अध्ययनमा ०.०५ प्रततित र्वद्याथी अध्ययनरत 
रहेका छन ्।  

सबै र्वश्वर्वद्यालय र ६ थावाथा्य र्वज्ञान प्रततष्ठानमा प्रार्वतिक र्वषयमा २०.३ प्रततित र्वद्याथी 
अध्ययनरत छन । तीमध्ये र्वज्ञान तथा प्रर्वतितफि  ९.७८, इशितनररङतफि  ४.६९, शचर्कत्सा शिक्षातफि  
५.३४, वन र्वज्ञानतफि  ०.३४ र कृर्ष तथा पिज र्वज्ञानतफि  ०.००८ प्रततित र्वद्याथी  अध्ययनरत छन ्। 
र्वज्ञानस ग साक्षर स्ख्या ८ प्रततित रहेको र यो स्ख्या ६० प्रततित पजर ्याए मार देिको र्वकास सम्भव 
हजने अध्ययन प्रततवेदनले औलँ्याएका छन । माध्यतमक शिक्षा (कक्षा ११-१२)  मा र्वज्ञान र प्रर्वति 
र्वषय अध्ययन गने र्वद्याथी १५ प्रततित रहेकोले र्वज्ञान र्वषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गने र्वद्याथी 
स्ख्या न्यून रहेको देखन्छ ।  

उशल्लशखत समथाया समािानको लातग दीघिकालीन योजना तयार गरी कायािन्वयन गनि मन्रालयले 
ध्यान ठदनजपने देशखन्छ । 

23. शिक्षा क्षरेको बजेट - मन्रालयले तयार गरेको प्रततवेदनमा कज ल बजेटको २० प्रततित शिक्षा क्षेरमा 
लगानी गनजिपने मान्यता रहेको उल्लेख गरेको छ । आतथिक वषि २०६७।६८ मा शिक्षा क्षेरमा १७.१ 
प्रततित र्वतनयोजन भएकोमा २०७२÷७३ मा ११.१ र २०७५÷७६ मा १०.२ प्रततित रहेको छ । 
घट्दो लगानीबाट शिक्षा क्षरेका समथाया समािान गनि च जनौतीपूणि रहेको देशखएको छ । यो वषि 
र्वतनयोशजत बजेटमध्ये शिक्षा तथा मानव स्रोत र्वकास केन्रले चालजतफि  ४४.३५ प्रततित र कायिक्रमतफि  
४२ प्रततित मार खचि गरेको  छ । सिति अनजदान तनकासा ठदएकोमध्ये १० तनकायमा रु.५ अबि २९ 
करोड १३ लाख मौज्दात रहेकोले प्राप्त स्रोतको पूणि पररचालन हजन नसकेको देशखन्छ ।  

24. स्थाथागत र्वद्यालय - शिक्षा तनयमावली, २०५९ को तनयम १०५ मा स्थाथागत र्वद्यालयका शिक्षक तथा 
कमिचारीहरुले नेपाल सरकारले तनिािरण गरे अनजसार सेवा सजर्विा पाउने व्यवथाथा छ । नेपालमा पूवि 
प्राथतमक, आिारभतू र माध्यतमक तहमा १५ हजार ४६० स्थाथागत र्वद्यालय रहेका छन । ती 
र्वद्यालयमा २१ लाख ३१ हजार र्वद्याथी अध्ययनरत छन ् भने कररब ९० हजार शिक्षक रहेका  
छन ्। आिारभतू तहमा १३ लाख ६८ हजार ६२० र्वद्याथी अध्ययन गदिछन ्। नेपाल सरकारले 
आिारभतू तहको शिक्षालाई अतनवायि तथा तनःिजल्क र माध्यतमक तहसम्मको शिक्षालाई तनःिजल्क हजने 
कानजनी व्यवथाथा गरेको छ । स्थाथागत र्वद्यालयमा कायिरत शिक्षकमध्ये सािन स्रोत न्यून भएका 
र्वद्यालयहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पाररश्रतमकसमेत उपलधि नगराएको शथाथतत छ । 
पाररश्रतमक बाहेक अन्य सेवा सजर्विा र सेवाको सजरक्षा पतन जोशखमपूणि छ । यसतफि  मन्रालयको ध्यान 
जानजपने देशखन्छ ।  

25. बढी िजल्क - मशन्रपररषद्को २०७२।५।३१ को तनणियानजसार शचर्कत्सािास्त्रअन्तगित थानातक तह पूरा 
गनि मेतडकलतफि  कािमाडौँ उपत्यकातभर रु.३६ लाख ५० हजार र उपत्यका बार्हर रु.४० लाख ४२ 
हजार तथा दन्ततफि  रु.१८ लाख ३० हजार िजल्क तोर्कएको छ । तर पोखराको १, लतलतपजरको १ र 
भरतपजरको १ मेतडकल कलेजले तोर्कएकोभन्दा बढी रकम असजल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
नेपाली सेनाबाट सञ्चातलत मेतडकल कलेजले रु.३८ लाख ५० हजार िजल्क तलई भनाि गरे पतन पजनः 
रु.४२ लाख ८२ हजार िजल्क लाग्ने उल्लेख गरी थप रकम माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
मन्रालयले बढी तलएको िजल्क १५ ठदनतभर समायोजन वा र्फताि नगरेमा प्रमाण सर्हत शजल्ला प्रिासन 
कायािलयमा जान सूचना जारी गरेको देशखयो । स्थाथागत रुपमा नै बढी िजल्क असजल गरेकोमा व्यशक्तगत 
रुपले िजल्क र्फताि गराउन सक्ने अवथाथा नदेशखएकोले सरकारकै अग्रसरतामा बढी िजल्क र्फताि 
ठदलाउनजपने देशखयो ।  
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26. गजणथातर, उपलशधि र नततजा - शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ७ख मा र्वद्यालयको गजणथातर परीक्षण गने 
व्यवथाथा छ । कज ल र्वद्यालय ३५ हजार ६०१ मध्ये र्वगत ७ वषिमा ३ हजार ५९१ माध्यतमक 
र्वद्यालयको गजणथातर परीक्षण गरेको छ । र्वद्याथीको उपलशधिको परीक्षण प्रततवेदनमा कक्षा ५ को 
तसकाइ उदे्दश्य हातसल गनि नसक्ने र्वद्याथीको स्ख्या ३२ प्रततित, न्यूनथातर हातसल गनेको स्ख्या ४० 
प्रततित र उच्चथातर भएका ४ प्रततित रहेको छ। कक्षा ८ को तसकाइ उपलशधि अतत न्यून र न्यूनथातर 
भएका १५ प्रततित, सामान्य र मध्यमथातरसम्म तसकाइथातर भएका र्वद्याथी स्ख्या ७० प्रततित तथा 
उत्तम र अतत उत्तमथातर भएका १५ प्रततित रहेको पाइयो । त्यथातै १ हजार ९६९ र्वद्यालयको गजणथातर 
परीक्षण गरेकोमा ३९ प्रततितसम्म अङ्क ल्याउनेको स्ख्या १७ र ४० देशख ६९ प्रततितसम्म अङ्क 
ल्याउने स्ख्या १ हजार ६४४ (८३.५८ प्रततित) र ९० प्रततितदेशख मातथ ल्याउने १ र्वद्यालय मार 
देशखएको छ । यसैगरी २६ र्वद्यालयको गजणथातर परीक्षण गदाि ५० प्रततितभन्दा कम अङ्क ल्याउने ४, 

५० देशख ६५ प्रततित अङ्क ल्याउने १०, ६६ देशख ७९ प्रततित ल्याउने ८ र ८० देशख ९० सम्म अङ्क 
ल्याउने २  र्वद्यालय रहेका छन ्। 

र्वद्यालयको गजणथातर परीक्षण ज्यादै न्यून स्ख्यामा गरेको र तसकाई उपलशधिथातर कमजोर रहेको 
देशखन्छ । प्राप्त नततजा सम्बोिन हजनेगरी सजिार ल्याउन रणनीतत, कायिनीतत र कायिक्रममा पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ । 

27. प्रयोगिाला जोशखम भत्ता - प्रयोगिाला जोशखम भत्ता व्यवथाथापन तनदेशिका, २०७२ अनजसार 
कमिचारीहरुलाई तलबको २५ प्रततित, तनवशृत्तभरण तथा उपदानमा २५ प्रततित, प्रयोगिालामा काम 
गरेको कारण तबरामी परेकोमा रु.१० लाखसम्म थप उपचार खचि पाउने र प्रयोगिालामा काम गदाि गदै 
दजघिटनामा परी मतृ्यज भएमा तनजको पररवारलाई क्षततपूतति बापत एकमजष्ट १० लाख ठदने व्यवथाथा छ । 
तनदेशिका थावीकृत भएको ४ वषि व्यततत भइसक्दा पतन र्वश्वर्वद्यालय र अन्तगित अथापतालको 
प्रयोगिालाको पर्हचान, अतभलेखीकरण र सजर्विा ठदएको छैन । तनजीथातरमा सञ्चालन हजने थावाथा्य 
लगायत अन्य प्रयोगिालाको लातग समेत मान्य हजने गरी तनदेशिकालाई पररमाजिनका साथै प्रभावकारी 
कायािन्वयन गनजिपने देशखयो ।   

28. पजथातकालय - पजथातकालयको प्रभावकारी व्यवथाथापन गनि पजथातकालय तथा सूचना सेवा रार् य नीतत, 
२०६४ र पजथातकालय तथा सूचना व्यवथाथापन तनदेशिका, २०६९ जारी भएको छ । रार् य पजथातकालय, 
िैशक्षक पजथातकालय, र्विेष पजथातकालय, साविजतनक/सामजदार्यक पजथातकालय, तनजी गजिी एव् प्रततष्ठानबाट 
सञ्चातलत पजथातकालयसमेत कररब १ हजार पजथातकालय सञ्चालनमा रहेका छन ्। पजथातकालय सञ्चालनमा 
रहेका समथाया समािान गनि २०७२ सालमा गठित कायिलदलले पेस गरेको प्रततवेदन हालसम्म 
साविजतनक नभएकोले प्रततवेदन साविजतनक गनजिपदिछ ।  

29. िैशक्षक परामिि सेवा - िैशक्षक परामिि तथा भाषा शिक्षणसम्बन्िी तनदेशिका, २०७३ मा भएको व्यवथाथा 
अनजसार १ हजार ४७३ िैशक्षक परामिि सेवा प्रदायक कम्पनी दताि भएकोमा स्घ र प्रदेिको क्षेरातिकार 
थापष्टता नभएकोले २०७५।४।१४ को सशचवथातरीय तनणियबाट नवीकरण र नया  दताि थाथतगत भएको छ । 
४९७  परामििदाताले नवीकरणको माग गरेकोमा तनवेदन दतािको तनथासाको आिारमा सेवा सञ्चालन गरेको 
देशखन्छ । वाग्मती प्रदेिले केही परामििदाता दताि गरे तापतन हाल दताि गनि रोक लगाएको छ । यस 
सम्बन्िमा उपयजक्त तनणिय गरी देशखएको अन्यौलताको अन्त्य हजनजपदिछ । 

30. छारा शिक्षा कोष - छारा शिक्षा कोष कायािन्वयन कायिर्वति, २०६२ बमोशजम  सामजदार्यक र्वद्यालयका 
११/१२ कक्षा र र्वश्वर्वद्यालय तहमा अध्ययन गने जेहेन्दार तथा गरीबलाई छारवशृत्त उपलधि गराउने 
व्यवथाथा छ । यस कोषमा खचि नगरी हालसम्म रु.४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार मौज्दात रहेकोले 
उदे्दश्य बमोशजम छारवशृत्त उपलधि गराउनजपदिछ । 



शिक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वति मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 346 

31. अनजदान तनकासा - अनजदानसम्बन्िी नीततबेगर मन्रालयले र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग, प्रार्वतिक शिक्षा 
तथा व्यावसार्यक तातलम पररषद्, मेतडकल कलेज पूवाििार र्वकास सतमततलगायत ९ तनकायलाई रु.१५ 
अबि ५५ करोड ८ लाख  सिति अनजदान उपलधि गराएकोमा आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को 
तनयम ४१ बमोशजम अनजदान उपयोगको अनजगमन नभएकोले अनजगमन हजनजपदिछ । 

र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग, प्रार्वतिक शिक्षा तथा व्यावसार्यक तातलम पररषद्, रार् य परीक्षा 
बोडिसमेत ८ तनकायमा सिति अनजदान थावरुप तनकासा ठदएको रु.५ अबि २९ करोड १२ लाख ९७ हजार 
खचि नभई मौज्दात देशखएकोमा आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ बमोशजम 
सशञ्चतकोष दाशखला गनजिपदिछ । 

32. पदक खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ अनजसार मालसामान र ज्यालाको दर र्वश्लषेण गरी 
लागत अनजमान तयार गनजिपदिछ । शिक्षा ठदवस २०७५ मा ३९१ व्यशक्तलाई ५ प्रकारका पदक गत वषि 
खररद गरेको मूल्यको आिारमा एकमजष्ट लागत अनजमान तयार गरी एक तनजी कम्पनीबाट रु.४७ लाख 
६० हजारमा खररद गरेको देशखयो । पदकमा प्रयोग हजने सजन, चा दी आठदको र्वश्लषेण नगरी तयार गरेको 
लागत अनजमान यथाथिपरक रहेको सजतनशित हजने देशखएन । चा दीमा सजनको लेपन भएको उक्त पदकमा 
थावीकृत थापेतसर्फकेसनअनजसार चा दी १४ हजार ५१३ ग्रामको रु.९ लाख ६४ हजार र सजन १२४.९७ 
ग्रामको रु.६ लाख २४ हजारसमेत सामानको मूल्य रु.१५ लाख ८९ हजार हजने देशखएकोले ज्यालामा 
मार रु.३१ लाख ७१ हजार लागत परेको देशखन्छ । उक्त खररद कायि यथाथिपरक र तमतव्ययी देशखएन । 

33. अध्ययन अनजसन्िान - देिमा हाल ११ र्वश्वर्वद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन ्। र्वश्वर्वद्यालयको कायि 
क्षेरमा अथि व्यवथाथा, उत्पादन, रोजगार, आय आजिन, सामाशजक र्वकास, प्रर्वति र्वकासलगायतका 
र्वषयहरुमा र्विेष अध्ययन, अनजसन्िान समेत गरी नया  ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनजि समेत रहेको 
छ । सञ्चालनमा रहेका र्वश्वर्वद्यालयहरुले रा को उन्नतत तथा समरृ्द्धमा सहयोग पजग्ने गरी नया  ज्ञान, 
प्रर्वति र सीप र्वकास हजने गरी अध्ययन अनजसन्िान भएको पाइएन । अत: र्वश्वर्वद्यालयहरुले िैशक्षक 
कायिक्रमहरुको अलावा अध्ययन अनजसन्िान कायिमा समेत जोड ठदनजपने देशखएको छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत र्वकास केन्र 

34. प्रगतत - आतथिक कायिर्वति ऐनमा सम्बशन्ित मन्री र सशचवले आफ्लनो मातहतका आयोजना वा कायिक्रम 
तथा बजेट कायािन्वयनको अनजगमन, मूल्याङ्कन तथा सतमक्षा गनजिपने व्यवथाथा छ । केन्रको लातग यो वषि 
रु.१ अबि ६६ करोड १७ लाख ६२ हजार बजेट व्यवथाथा भएकोमा रु.७३ करोड ७० लाख ६१ हजार 
(४४.३५ प्रततित) खचि भएको छ । सोमध्ये तातलकामा उशल्लशखत ३ कायिक्रममा र्वत्तीय प्रगतत 
१४.८९ देशख ४२.५७ 
प्रततित औसतमा ४२.३२ 
प्रततित र भौततक प्रगतत 
३५ देशख ५३ प्रततित 
भएको देशखन्छ । र्वद्यालय 
क्षेर र्वकास कायिक्रमतफि  
रु.३८.करोड ६ लाख ८२ 
हजारको १८ र्क्रयाकलाप सञ्चालन नगरेको, नमूना र्वद्यालयको गजरुयोजना तयारी गनि रु.५ करोड 
व्यवथाथा भएकोमा बैिक सञ्चालनमा रु.६ लाख ६३ हजार (१.३३ प्रततित) र टेतलसेण्टर भवन तनमािण 
गनि रु.१ करोड ५० लाख व्यवथाथा भएकोमा परामिि सेवामा रु.४ लाख ९५ हजार (३.३ प्रततित) 
खचि गरेको छ । ती कायिक्रमको प्रगतत कम भएको सम्बन्िमा समीक्षा गरेको पाइएन । लशक्षत 

कायिक्रम 

बजेट 
(रु हजारमा) 

खचि 
(रु हजारमा) 

र्वत्तीय 
प्रगतत 
प्रततित 

भौततक 
प्रगतत 
प्रततित 

सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास कायिक्रम 9690 1443 14.89 35 
पढाई सीप प्रवििन कायिक्रम  5435 1276 23.49 36 
र्वद्यालय शिक्षा र्वकास कायिक्रम 1451689 617986 42.57 53 

जम्मा 1466814 620705 42.32   
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कायिक्रम सञ्चालन नगने सम्बशन्ित व्यशक्तलाई शजम्मेवार बनाई लक्ष्य प्राप्त हजने गरी कायिक्रम कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।  

35. र्वद्यालय र र्वद्याथी अनजपात - यो वषिको त्याङ्कअनजसार पूवि प्राथतमक, आिारभतू र माध्यतमक र्वद्यालय 
८० हजार ९९१ मध्ये सामजदार्यक ७९, स्थाथागत १९ र िातमिक २ प्रततित रहेको छ । ती र्वद्यालयमा 
अध्ययनरत र्वद्याथी स्ख्या ७९ लाख ७७ हजार २९५ मध्ये सामजदार्यक, स्थाथागत र िातमिक र्वद्यालय 
क्रमि: ७२, २७ र १ प्रततित अध्यनरत रहेका छन ्। ती र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथी र र्वद्यालय 
अनजपात देहायअनजसार छ: 

र्ववरण र्वद्यालयको प्रकार 

बाल 
र्वकास÷पूवि 
प्राथतमक 
र्वद्यालय 

आिारभतू 
र्वद्यालय (कक्षा 

१—८) 

माध्यतमक 
र्वद्यालय (कक्षा 

९—१२) 
कज ल जम्मा 

र्वद्यालयको स्ख्या 

सामजदार्यक 29645 27690 6587 63922 
स्थाथागत 5896 6030 3534 15460 
िातमिक 452 1121 36 1609 
जम्मा 35993 34841 10157 80991 
सामजदार्यकको प्रततित 82 79 65 79 
स्थाथागतको प्रततित 16 17 35 19 

र्वद्याथी स्ख्या 

सामजदार्यक  498849 4124478 1152674 5776001 
स्थाथागत 467486 1368620 294732 2130838 
िातमिक 7565 62281 610 70456 
जम्मा 973900 5555379 1448016 7977295 
सामजदार्यकको प्रततित 51 74 80 72 
स्थाथागतको प्रततित 48 25 20 27 

प्रतत र्वद्यालय 
र्वद्याथीको अनजपात  

सामजदार्यक 17 149 175 90 
स्थाथागत 79 227 83 138 
िातमिक 17 56 17 44 

सबै तहको िातमिक र्वद्यालयमा र्वद्याथी स्ख्या न्यून रहेको छ । सामजदार्यक र्वद्यालयमा 
अध्ययनरत र्वद्याथी स्ख्या प्रतत र्वद्यालय पूवि प्राथतमकमा १७, आिारभतूमा १४९ र माध्यतमकमा १७५ 
र औसतमा ९० रहेको छ भने स्थाथागत र्वद्यालयमा क्रमिः ७९, २२७ र ८३ र औसतमा १३८ रहेको 
छ । पूवि प्राथतमक र आिारभतू र्वद्यालयमा स्थाथागत र्वद्यालयको तजलनामा सामजदार्यक र्वद्यालयमा 
र्वद्याथी स्ख्या कम रहेको छ भने माध्यतमक र्वद्यालयमा स्थाथागत र्वद्यालयमा कम रहेको देशखन्छ । 
भौगोतलक क्षेर र र्वद्याथी स्ख्याको आिारमा र्वद्यालयको व्यवथाथापन गनजिपदिछ । 

36. र्वद्याथी भनाि - सबै तहको शिक्षासम्बन्िी मौतलक हक कायािन्वयन गनि अतनवायि तथा तनःिजल्क शिक्षा 
सम्बन्िी ऐन, २०७५ कायािन्वयनमा रहेको छ । बजेट बक्तव्यमा माध्यतमक तहसम्मको शिक्षालाई 
तनःिजल्क र अतनवायि गरी सबै बालबातलकालाई र्वद्यालय भनाि गनि अतभयान चलाउने कायिक्रम रहेको 
तथयो । र्वगत ५ वषिको र्वद्याथी भनािको त्याङ्कअनजसार आिारभतू तहमा वषेतन कज ल र्वद्याथी भनाि स्ख्या 
घट्दै गएको छ । त्यसैगरी २०७२ को तजलनामा २०७६ मा कज ल र्वद्याथी 8.3 प्रततित घटेकोमा  
सामजदार्यक र्वद्यालयमा १८ प्रततितले घटेको र स्थाथागत र्वद्यालयमा ४३ प्रततितले बढेको देशखन्छ । 
सामजदार्यक र स्थाथागत र्वद्यालयमा र्वद्याथी भनािको अनजपात २०७२ मा ८४ र १६ रहेकोमा २०७५ मा 
घटेर ७५ र २५ प्रततित रहेको छ । िैशक्षक गजणथातरमा सजिार हजन नसकेकोले सामजदार्यक र्वद्यालयमा 
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र्वद्याथीको आकषिण घटेको र स्थाथागत र्वद्यालयमा बढेको कारण सबैलाई अतनवायि तथा तनःिजल्क शिक्षा 
कायिक्रम सफल हजन सकेको छैन । 

37. िैशक्षक गजणथातर - सामजदार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीको लातग तनःिजल्क पाठ्यपजथातक, छारवशृत्त, 
शिक्षण सामग्री, ठदवा खाजा, र्वद्याथीको तनरन्तर मूल्याङ्कन, शिक्षक तातलम, पजथातकालय तथा सूचना 
प्रर्वतिको र्वकासलगायत कायिक्रममा वषेतन बजेट वरृ्द्ध गरी खचि गरे तापतन रार् य परीक्षा बोडिबाट 
तलएको कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षाको नततजाअनजसार स्थाथागत र्वद्यालयको तजलनामा सामजदार्यक 
र्वद्यालयको िैशक्षक गजणथातर तनकै कमजोर देशखएको छ । २०७५ मा कक्षा १० (एसईई) परीक्षामा 
सशम्मतलत परीक्षाथीमध्ये ए प्लस ग्रडे प्राप्त गनेको स्ख्या सामजदार्यक र्वद्यालयको १६ प्रततित र स्थाथागत 
र्वद्यालयको ८४ प्रततित रहेको तथा डी ग्रडे प्राप्त गनेको स्ख्या सामजदार्यकको ९७ प्रततित र 
स्थाथागतको ३ प्रततित रहेको छ । त्यथातै यो वषि कक्षा ११ र १२ को कज ल परीक्षाथीमध्ये ए प्लस 
प्राप्त गने सामजदार्यकको क्रमि ९ र १० प्रततित र स्थाथागत र्वद्यालयको क्रमि ९० र ९१ प्रततित 
रहेको छ भने डी ग्रडे प्राप्त गने सामजदार्यकको क्रमि ८३ र ८४ प्रततित तथा स्थाथागतको क्रमि १६ 
र १७ प्रततित रहेको छ । 

सामजदार्यक र्वद्यालयको गजणथातर वरृ्द्ध गनि प्रभावकारी रुपमा कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

38. र्वपन्न लशक्षत छारवशृत्त - छारवशृत्त र्वतरणलाई व्यवशथाथत गने उदे्दश्यले र्वद्यालय छारवशृत्त व्यवथाथापन 
तनदेशिका, २०७४ लागज भएको छ । यो वषि छारवशृत्त र्वतरण गनि रु.९८ करोड ५१ लाख ४ हजार 
बजेट व्यवथाथा भएकोमा र्वद्याथी र्वत्तीय सहयोग कोष र्वकास सतमततलाई रु.४८ करोड २७ लाख १२ 
हजार तनकासा ठदएको छ ।  

38.1 र्वत्तीय सहयोग कोष र्वकास सतमततस ग भएको सम्झौतामा खचि नभई बा की रहेको रकम र्फताि पिाउनजपने 
उल्लेख छ । केन्रले सतमततलाई उपलधि गराएको रकममध्ये खचि नभएको रु.२४ करोड ७९ लाख 
९२ हजार र्फताि गरेको छैन ।  

38.2 र्वपन्न छारवशृत्तको लातग यो वषि कक्षा ८, १० र ११ मा अध्ययनरत ३ लाख १० हजार ९७६ जनाले 
आवेदन ठदएकोमा ५५ हजार ९४१ छनौट भए पतन १२ हजार ७२५ लाई र्वतरण गरेको छ । छनौट 
भएकामध्ये दजगिम शजल्लाबाट न्यून आवेदन परेको देशखन्छ । भौगोतलक अवथाथा, र्वद्याथी स्ख्या, र्वपन्न 
वगि पर्हचानको आिारमा छारवशृत्त र्वतरण गनजिपदिछ । 

39. स्थाथागत र्वद्यालयको िजल्क अनजगमन - स्थाथागत र्वद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन तनदेशिका, २०६९ मा 
सम्बशन्ित तनकायबाट थावीकृतत तलई िजल्क तनिािरण गनजिपने व्यवथाथा छ । स्थाथागत र्वद्यालयले तलएको 
िजल्क सम्बन्िमा केन्र र अन्तगित तनकायबाट यो वषि अनजगमन भएको छैन । स्थाथागत र्वद्यालयले तनिािरण 
गरेको िजल्क सम्बन्िमा तनयतमत अनजगमन गरी कानजनर्वपरीत िजल्क तलने र्वद्यालयलाई कारबाही गनजिपदिछ । 

40. परामिि सेवा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बशन्ित साविजतनक तनकायमा उपलधि 
जनिशक्तबाट कज नै काम हजन नसक्ने भएमा परामिि सेवा खररद गनि सर्कने व्यवथाथा छ । केन्रले यो वषि 
७ परामििदाताबाट सेवा प्राप्त गरी रु.४ करोड ६८ लाख १७ हजार भ जक्तानी गरेको छ । भकूम्पबाट 
अतत प्रभार्वत ३१ शजल्ला बाहेकका ४४ शजल्लाको ५०० र्वद्यालय भवनको ममित (रेक्रोर्फर्टि) गने 
कायिक्रम रहेकोमा यो वषि १३६ र्वद्यालयको तडजाइन तथा लागत अनजमान तयार गने कायि ४ 
परामििदाताबाट  गराई रु.२ करोड ८६ लाख २६ हजार खचि गरेको छ । उक्त कायिको लातग थावीकृत 
लागत अनजमानमा पाररश्रतमकमा २६ प्रततित, पकेट खचिमा ५० प्रततित, प्रततवेदन खचिमा २२ प्रततित र 
व्यवथाथापन खचिमा २ प्रततित रकम समावेि गरेको छ । परामििदाताको पाररश्रतमकमा कम र पकेट 
खचिमा बढी रकम समावेि गरी तयार गरेको उक्त लागत अनजमान यथाथिपरक देशख दैन ।  
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साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७० मा परामिि सेवा प्राप्त गनि खजला रुपमा 
आियपर माग गने व्यवथाथा रहेको छ । यो वषि तडथाबसिमेण्ट तल्क्ड इशण्डकेटर (तडएलआई) 
प्रमाणीकरण र िैशक्षक व्यवथाथापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) प्रमाणीकरणको लातग रु.२ करोड ५० 
लाख बजेट व्यवथाथा भएको छ । केन्रले खजला रुपमा आिय पर माग नगरी तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय 
अन्तगितको सेररड र कािमाडौँ र्वश्वर्वद्यालयबाट सोझै प्रथाताव माग गरी सेररडस ग रु.२ करोड ३९ लाख 
९८ हजारको सम्झौता गरेकोमा रु.१ करोड ७३ लाख ३८ हजार भ जक्तानी भएको छ । परामिि सेवा 
खररदको लागत अनजमान तयार नगरी सोझै खररद गरेको तनयम सम्मत देशखएन ।   

साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १९ मा साविजतनक तनकायले रु.१ लाखभन्दा 
बढीको परामिि सेवा खररद गदाि मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि भएका व्यशक्त, फमि, स्थाथा वा कम्पनीबाट 
खररद गनजिपने र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि नभएको 
परामििदाताबाट सेवा खररद गरेमा १५ प्रततित अतग्रम कर कट्टी गनजिपने व्यवथाथा छ । केन्रले मूल्य 
अतभवरृ्द्ध करमा दताि नभएको तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय अन्तगितको सेररडबाट सेवा तलई रु.१ करोड ७३ 
लाख ३८ हजार भ जक्तानी गरेको र उक्त भ जक्तानीमा अतग्रम कर कट्टीसमेत गरेको छैन ।  

41. शजन्सी सामानको व्यवथाथापन - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को पररच्छेद ६ मा सरकारी 
सम्पततको शजम्मा, लगत र स्रक्षणसम्बन्िी व्यवथाथा छ । सार्वकको शजल्ला शिक्षा कायािलयहरु शिक्षा 
र्वकास तथा समन्वय इकाईमा पररणत गरेपतछ ५ देशख ९ जनासम्म कमिचारी दरबन्दी थावीकृत गरेको छ । 
सार्वकको कायािलयमा शजन्सी सामानहरु बढी मौज्दात रहेको देशखन्छ । उदाहरणका लातग डेथाकटप र 
ल्यापटप कम्प्यजटरहरु दािमा ४०, बागलजङमा ३२, तनहज मा ४९, काभ्रमेा ४८, मकवानपजरमा ४९, 
अघािखा चीमा ४३, तसरहामा ३७, थायाङ्जामा ३०, र्प्रण्टरहरु ७ देशख १९ थानसम्म र फतनिचरहरु िेरै 
स्ख्यामा मौज्दात देशखन्छ । यसरी कायािलयमा काम गने कमिचारीहरु कम रहेको अवथाथामा 
मालसामानको मौज्दात बढी रहेकोले ती सामानको उशचत व्यवथाथापन हजन सकेको छैन ।  

उपयोगर्वहीन अवथाथामा रहेका चालज हालतको शजन्सी सामान अन्य सरकारी तनकायमा 
हथातान्तरण गने र चालज हालतमा नरहेका सामान तललाम तबक्री गरी शजन्सी सामानको व्यवथाथापन गनजिपने 
देशखएको छ । 

42. भ जक्तानीमा कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ अनजसार अवकाि भ जक्तानीमा ५ प्रततितका दरले कर कट्टी 
गनजिपने व्यवथाथा छ । शिक्षा र्वकास तथा समन्वय इकाई कर्पलवथातज र काभ्रपेलाञ्चोकले ११७ जना 
शिक्षकहरुलाई अवकाि सजर्विा भ जक्तानी गदाि रु.१० लाख ५४ हजार कर कट्टी नगरेकोले उक्त रकम 
असजल गनजिपदिछ । 

व्यावसार्यक शिक्षा तथा तातलम अतभवरृ्द्ध पररयोजना  
43. तातलम सञ्चालन - दात ृ स्थाथास ग भएको सम्झौताअनजसार १ लाख १५ हजार यजवालाई छोटो अवतिको 

व्यावसार्यक तातलम प्रदान गरी रोजगार गराएको प्रमाणीकरण भएपतछ तातलम प्रदायक स्थाथाहरुलाई 
भ जक्तानी ठदने उल्लेख छ । यो वषि २१ हजार २४२ लाई छोटो अवतिको तातलम प्रदान गनि १६४ 
स्थाथास ग रु.९३ करोड ३१ लख ५८ हजारको सम्झौता भएको छ । यो वषि दोस्रो र्कथातासम्म भ जक्तानी 
हजने गरी सम्झौता भएकोमा २ स्थाथालाई दोस्रो र्कथाता भ जक्तानी ठदएको समेत रु.९ करोड ६१ लख ८ 
हजार भ जक्तानी गरेको छ । गत वषि सम्झौता भएका ४ स्थाथाको सम्झौता अवति समाप्त भए तापतन कायि 
सम्पन्न गरेका छैनन ्। सम्झौताअनजसार तोर्कएको अवतिमा कायि सम्पन्न गनजिपदिछ । 

44. सेवा प्रदायक स्थाथा छनौट - पररयोजना कायािन्वयन तनदेशिकामा दजगिमका १४ शजल्लामा तातलम सञ्चालन 
गने स्थाथालाई १० प्रततित बढी थप प्रोत्साहन खचि ठदने व्यवथाथा गरे तापतन यस वषि दजगिम क्षरेका ६ 
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शजल्लाका ६४० जनाले मार तातलम प्राप्त गरेका छन ्। पररयोजनाले तातलम सञ्चालन गने शजल्ला तोकी 
स्थाथा छनौट गनजिपनेमा नगरेका कारण दजगिम थाथानमा लक्ष्यअनजसार तातलम सञ्चालन हजन सकेको छैन । 
दजगिम र पह च नभएका थाथानका यजवाहरुलाई लशक्षत गरी तातलम प्रदान गनजिपदिछ ।   

45. िैशक्षक स्थाथालाई अनजदान - पररयोजना कायािन्वयन तनदेशिकामा सञ्चातलत कायिक्रमहरुको तनयतमत रुपमा  
अनजगमन तथा तनरीक्षण गने व्यवथाथा छ । प्रार्वतिक शिक्षाको गजणथातर सजिारका लातग आयोजनाले 
प्रथाताव आव्हान गरी छनौट भएका ६० िैशक्षक स्थाथालाई रु.१ करोड ५० लाखका दरले अनजदान ठदने 
गरी सम्झौता भएको छ । पररयोजनाले सम्झौता रकमको १० प्रततितले हजने रु.९ करोड उपलधि 
गराएकोमा अनजदान रकमको उपयोग सम्बन्िमा अनजगमन गनजिपदिछ । 

46. नमूना छनौट - पररयोजना कायािन्वयन मागिदििन र तातलम प्रदायक स्थाथास ग भएको सम्झौताअनजसार 
तातलम प्राप्त गने व्यशक्तले ६ मर्हना रोजगारी प्राप्त गरेको सजतनशित गनि कम्तीमा ३३ प्रततित नमूना 
छनौट गनजिपने उल्लेख छ । कािमाडौँ उपत्यका बार्हर सञ्चातलत तातलम सम्पन्न गनेमध्ये ३१.०१ 
प्रततित र उपत्यकातभर तातलम सम्पन्न गनेमध्ये ३१.६९ प्रततितको मार नमूना परीक्षण गरेको छ । 
सम्झौतामा तोर्कएको प्रततितअनजसार नमूना छनौट  गरी रोजगारी तथा आम्दानी प्रमाणीकरण गनजिपदिछ । 

47. तातलमको प्रभावकाररता - र्वश्व बैङ्कस ग भएको सम्झौतामा ५ वषिको अवतिमा तातलम प्राप्त गरेको कज ल 
स्ख्यामध्ये ६ मर्हनाको उपलशधिमूलक रोजगारी प्राप्त गने स्ख्या पर्हलो र दोस्रो वषिमा ६५ प्रततित र 
तेस्रो, चौथो र पा चौ वषिमा ७० प्रततित पजग्ने उल्लेख छ । सम्झौताअनजसार पररयोजनाले सीप परीक्षणमा 
सफल भएकाहरुको मार उपलशधिमूलक रोजगारी प्रमाणीकरण गरी ८ हजार ८ सय २९ जनाको भ जक्तानी 
गनजिपनेमा सीप परीक्षणमा असफल भएकालाई समेत ११ हजार १०६ जनाको लातग रु.२० करोड ८४ 
लाख भ जक्तानी ठदएको छ । सीप परीक्षणमा असफल प्रशिक्षाथीलाई समेत नमूना छनौटमा सहभागी 
गराएको कारण रु.४ करोड २७ लाख २८ हजार बढी व्ययभार परेको छ । सम्झौतामा भएको व्यवथाथा 
कायािन्यवन गनजिपदिछ ।  

48. ततन मर्हने रोजगारी प्रमाणीकरण - तातलम प्रदायक स्थाथास ग भएको सम्झौताअनजसार छोटो अवतिको 
तातलम तथा सीप परीक्षण सम्पन्न भएपतछ ३ मर्हनाको आम्दानी रुजज गरी तेस्रो र्कथाता र ६ मर्हनाको 
आम्दानी रुजज गरी चौथो र्कथाता भ जक्तानी ठदने व्यवथाथा छ । आम्दानी रुजज वा रोजगारी प्रमाणीकरणको 
र्ववरणअनजसार छोटो अवतिको तातलममा सहभागीमध्ये उपलशधिमूलक अपेशक्षत रोजगारी प्राप्त गने स्ख्या 
८ हजार ६१० देशखएकोमा ६ मर्हना रोजगारी प्राप्त गने सहभागीको प्रमाणीकरणअनजसार तीन मर्हनाको 
सो स्ख्या ११ हजार १०२ रहेको भनी एकै पटक तेस्रो र चौथो र्कथाता रु.२० करोड ८४ लाख 
भ जक्तानी गदाि ६ मर्हना रोजगार प्राप्त गनेको स्ख्या बढी देखाई रु.१ करोड ६२ लाख थप व्ययभार 
परेको छ ।   

स्गठित स्थाथा, सतमतत र अन्य स्थाथा 

रार् य परीक्षा बोडि 
49. कमिचारी व्यवथाथापन - शिक्षा ऐन, २०२८ मा कक्षा ९ देशख १२ को परीक्षा सञ्चालन, समन्वय र 

व्यवथाथापनसम्बन्िी कायि बोडिबाट हजने उल्लेख छ । एसईईतफि को परीक्षासम्बन्िी कायि सार्वकको 
परीक्षा तनयन्रण कायािलयबाट सञ्चालन भएको छ ।  

50. बैिक खचि - अथि मन्रालयको कायिसञ्चालन तनदेशिका, २०७५ मा कायािलय समयतभर भएका बैिकको 
भत्ता ठदन नतमल्नेमा कायािलय समयावतिमा नै सम्पन्न गनि सर्कने र जर्ट समािान, पजनयोग तथा अतभलेख 
सच्याउने आठद कायिका लातग कायािलय समयभन्दा अशघपतछ मातसक २२ पटकसम्म बैिक वसी रु.४३ 
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लाख ८५ हजार बैिक भत्ता खचि लेखेको छ । सतमततले १ वा २ जनाको अतभलेख सच्याउन, एक 
र्वषयको पजनयोग गनिका लातग पतन पटक पटक बैिक बसेको, बैिकमा बढी आमशन्रत स्ख्या राख्न ेगरेको 
देशखएको छ । बैिक भत्तामा तमतव्यर्यता कायम गनजिपदिछ । 

51. अक्षराक्न पद्धततको नततजा - बोडिले माध्यतमक तहको परीक्षाको नततजा सार्वकको अङ्कको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने पद्धततमा पररवतिन गरी ई देशख ए प्लससम्म ९ तहमा ग्रतेडि गरी २०७२ देशख अक्षराङ्कन 
पद्धतत अवलम्बन गरेको छ । 
अक्षराङ्कन पद्धतत कायािन्वयन कायिर्वति, 

२०७२ ले ४० र सोभन्दा मातथ ५० 
प्रततितसम्मको सी ग्रडे (थावीकारयोग्य) 
उल्लेख गरेपतन र्वद्याथीलाई अनजत्तीणि 
नगरी तसकाइथातर प्रमाशणत गने उदे्दश्य 
राखेको देशखन्छ । अक्षराङ्कन पद्धततको 
नततजा प्रकािन िजरु भएपिात कक्षा 
११ को ३ वषि र कक्षा १२ को २ 
वषिको नततजा र्वश्लषेण गदाि सी र सी 
प्लस ग्रडे प्राप्त गने र्वद्याथी ५० 
प्रततितभन्दा बढी रहेको छ । बी 
प्लसदेशख ए प्लससम्मको ग्रडे प्राप्त गने 
र्वद्याथी ११ देशख १८ प्रततित मार रहेको छ । कज ल परीक्षाथीमध्ये सरकारी र्वद्यालयको परीक्षाथी 
क्रमिः ५७ र ५४ प्रततित रहेका छन ् । २०७४ मा कक्षा ११ को परीक्षा ठदने पररक्षाथीभन्दा 
२०७५ मा कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी परीक्षाथी १८.७५ प्रततितले घटेको र २०७५ को 
परीक्षाथीभन्दा २०७६ को कक्षा १२ को परीक्षाथी १२.३९ प्रततितले घटेको छ । यसरी र्वद्याथीको 
स्ख्या घट्नजको कारण पर्हचान गरी बीचमा छाड्ने दरमा सजिार गनजिपदिछ । 

52. उतरपजशथातका खररद - र्वद्याथी स्ख्याको अनजपातमा उत्तरपजशथातका खपत हजनजपदिछ । बोडिले कक्षा ११ र 
१२ को परीक्षा सञ्चालनको लातग यथाथि र्वद्याथी स्ख्याभन्दा १५ प्रततित बढी उतरपजशथातका खररद गने 
तनणिय गरेको छ । यो वषि उतरपजशथातका खररद, खपत र मौज्दातको शथाथतत देहाय अनजसार छ : 

उत्तरपजशथातका 
िजरु मौज्दात थान 

(हजारमा) 
खररद थान 
(हजारमा) 

जम्मा थान 
(हजारमा) 

खपत थान 
(हजारमा) 

मौज्दात (थान 
हजारमा) 

खररद 
परमाणमध्ये 
मौज्तात 
प्रततित 

मजल (१६ पेज) 913 7229 8142 6484 1658 22.94 
थप (८ पेज) 598 4556 5154 3956 1198 26.29 
जम्मा 1511 11785 13296 10440 2856 24.23 

52.1 यो वषि प्रदेि परीक्षा व्यवथाथापन कायािलय कािमाडौँअन्तगितका ११ शजल्लाको लातग सोही कायािलयले र 
अन्य ११ कायािलयअन्तगितका शजल्लाको लातग आवश्यक उतरपजशथातका बोडिले खररद गरेको छ । बोडिले 
यो वषि परीक्षा फाराम भने कज ल पररक्षाथी स्ख्यालाई आिार मानी मूल उतरपजशथातका ५० लाख ८१ 
हजार र थप उतरपजशथातका २७ लाख ४५ हजार थान खररद गरी रु.३ करोड ४१ लाख ९० हजार खचि 
गरेको छ । थप पररमाण आवश्यक पनािको आिार बेगर भेररएसन आदेिबाट १५ प्रततित थप गरी 
रु.५१ लाख २८ हजारको मूल उत्तरपजशथातका ७ लाख ६२ हजार थान र थप उतरपजशथातका ४ लाख १२ 
हजार थान खररद गरेको छ । मूल उत्तरपजशथातका र थप उत्तरपजशथातकाको मौज्दात अशघल्लो वषिको 

तह कक्षा ११ कक्षा १२ 

वषि 2074 2075 2076 2075 2076 
पररक्षाथी 347748 332891 349603 299575 291153 
शजर्पए  प्रततित प्रततित प्रततित प्रततित प्रततित 

A+ 0.33 0.33 0.66 0.39 1.05 
A 3.29 2.69 3.94 3.75 5.57 
B+ 7.73 7.36 9.23 9.23 10.67 
B 13.13 14.64 15.68 19.48 19.41 
C+ 23.10 26.07 24.10 30.14 29.62 
C 32.22 27.81 25.64 22.18 21.51 

D+ 12.09 12.44 12.31 7.59 6.73 
D 1.28 2.44 2.34 1.50 0.87 
E 6.83 6.21 6.11 5.75 4.59 
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मौज्दातभन्दा क्रमिः ८१.५५ र १००.२८ प्रततित बढी रहेको छ भने खररदको तजलनामा २२.९४ र 
२६.२९ प्रततित रहेको छ ।    

52.2 बोडिले यो वषि ४९ लाख ७३ हजार थान प्रश्नपर छपाइ गरेकोमा मूल पजशथातका ६४ लाख ८४ हजार 
थान र थप उतरपजशथातका ३९ लाख ५६ हजार थान खपत देखाएको छ । प्रश्नपरभन्दा मूल उतरपजशथातका 
१५ लाख ११ हजार थान (३०.३९ प्रततित) बढी खपत देशखएको छ । परीक्षा केन्रमा पिाएकोमध्ये 
खचि भएको र बा की मूल तथा थप उत्तरपजशथातकाको अतभलेख राखी उत्तरपजशथातकाको पररमाण यर्कन 
गनजिपदिछ ।  

53. माध्यतमक शिक्षा परीक्षा (एस.ई.ई.) को नततजा - कक्षा १० को माध्यतमक शिक्षा (एस.ई.ई.) परीक्षामा 
सरकारी र्वद्यालय र स्थाथागत र्वद्यालयका र्वद्याथीको नततजा शथाथतत तनम्नानजसार छ : 

जीपीए (ग्रडे) 
वषि २०७४ को नततजा वषि २०७५ को नततजा 

परीक्षाथी स्ख्या  जीपीए 
अनजपात 

नततजा प्रततितमा परीक्षाथी स्ख्या जीपीए 
अनजपात 

नततजा प्रततितमा 
सरकारी  स्थाथागत कज ल जम्मा सरकारी स्थाथागत  सामजदार्यक स्थाथागत कज ल जम्मा सरकारी स्थाथागत  

3.6 - 4 2815 15869 18684 4 15 85 2792 14788 17580 4 16 84 
3.2 - 3.6 10986 38529 49515 11 22 78 11223 39914 51137 11 22 78 
2.8 - 3.2 26030 34350 60380 13 43 57 26366 37375 63741 14 41 59 
2.4 - 2.8 57135 19973 77108 17 74 26 53730 22834 76564 17 70 30 
2.0 - 2.4 98869 7946 106815 23 93 7 87442 10765 98207 22 89 11 
1.6 - 2.0 99827 2706 102533 22 97 3 90445 4862 95307 21 95 5 
0.8 - 1.60 48042 623 48665 10 99 1 46659 1611 48270 11 97 3 
कज ल जम्मा 343704 119996 463700 100 74 26 318657 132149 450806 100 71 29 

कज ल परीक्षाथीमध्ये २०७४ मा सरकारीतफि  ७४ र स्थाथागततफि  २६ प्रततित रहेकोमा २०७५ 
मा क्रमिः ७१ प्रततित र २९ प्रततित रहेको छ । सरकारी र्वद्यालयमा परीक्षाथी घटेको छ भने 
स्थाथागत र्वद्यालयमा बढेको देशखन्छ । त्यसैगरी २०७५ को कज ल परीक्षाथीमध्ये ए र ए प्लस प्राप्त गने 
१५ प्रततित, बी र बी प्लस प्राप्त गने ३१ प्रततित, सी र सी प्लस प्राप्त गने ४१ प्रततित र सोभन्दा कम 
शजर्पए प्राप्त गने ११ प्रततित रहेको छ । उशल्लशखत र्ववरण अनजसार स्थाथागत र्वद्यालयको तजलनामा 
सरकारी र्वद्यालयको नततजा तनकै कमजोर देशखएको छ । सामजदार्यक र्वद्यालयको िैशक्षक गजणथातर 
स्थाथागत र्वद्यालयको तजलनामा न्यून रहेको हज दा सोको समथाया पर्हचान गरी सजिार गनजिपदिछ । 

र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग 

54. अनजदान - आयोगको कायि व्यवथाथा तनयमावली, २०६० को तनयम ६.१ मा आयोगको कोषबाट 
र्वश्वर्वद्यालयलाई तोर्कएको आिारमा अनजदान र्वतरण गने व्यवथाथा छ । आयोगले यो वषि १३ 
र्वश्वर्वद्यालयलाई रु.११ अबि ३७ करोड २ लाख २४ हजार (गत वषिभन्दा २२.०९ प्रततित बढी) 
अनजदान ठदएको छ । यो वषि ६ र्वश्वर्वद्यालयलाई गतवषिको तजलनामा ४.९८ देशख ६४.५० 
प्रततितसम्मले वरृ्द्ध गरी अनजदान ठदएको छ भने ४ र्वश्वर्वद्यालयमा ०.५५ देशख २७ प्रततितसम्म घटेको 
छ । र्वश्वर्वद्यालयलाई ठदएको अनजदान रकम तोर्कएको कायिमा खचि भएको सम्बन्िमा प्रगतत प्रततवेदन 
तलई आयोगबाट अनजगमन गरेको देशखएन । अनजदान गएको रकमको उपयोग सम्बन्िमा अनजगमन 
हजनजपदिछ । 

55. सामजदार्यक क्याम्पसलाई अनजदान - आयोगको कायि व्यवथाथा तनयमावली, २०६० मा सम्बन्िन प्राप्त 
िैशक्षक स्थाथालाई अनजदान ठदनसक्ने व्यवथाथा छ । र्वगत ३ वषिमा सम्बन्िन प्राप्त सामजदार्यक 
र्वद्यालयलाई देहाय अनजसार तनयतमत तथा पू जीगत  अनजदान तनकासा ठदएको छः 
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आतथिक वषि 
तनयतमत अनजदान पू जीगत  अनजदान 

जम्मा 
क्याम्पस स्ख्या अनजदान (रु.हजार) 

क्याम्पस 
स्ख्या 

अनजदान 
(रु.हजार) 

2073/74 474 326128 135 113385 439513 
2074/75 477 319396 168 145565 464961 
2075/76 457 377084 201 144900 521984 
गत वषिभन्दा वरृ्द्ध प्रततित (4.19) 18.06 19.64 (0.45) 12.26 

55.1 तनयतमत अनजदान रकम १८.०६ प्रततितले बढेकोले क्याम्पस सञ्चालन खचिमा वरृ्द्ध भएको छ । 

55.2 आयोगको कायि व्यवथाथा तनयमावली, २०६० को तनयम ११.१० 
मा नेपाल सरकारलाई अततररक्त आतथिक दार्यत्व पने र्वषयमा 
नेपाल सरकारको पूवि थावीकृतत तलनजपने व्यवथाथा छ । आयोगले 
सामजदार्यक क्याम्पसलाई अनजदान ठदन जारी तनदेशिकामा तनयतमत 
अनजदान न्यूनतम रु.३ लाख ५० हजार र तोर्कएका अन्य आिार 
पूरा गरेमा थप अनजदान ठदने व्यवथाथा छ । आयोगले नेपाल 
सरकारको थावीकृतत बेगर अनजदानको सीमा बढाएको कारण रु.७ 
करोड २६ लाख ३० हजार थप व्ययभार परेको छ । 

55.3 आयोगको कायि व्यवथाथा तनयमावली, २०६० मा िैशक्षक स्थाथाहरुको भौततक स्रचना (सजर्विा) तनमािण, 

पजथातकालय सजृढढीकरण तथा उपकरण खररद गनि आतथिक सहयोग उपलधि गराउन सक्ने व्यवथाथा 
अनजसार  पू जीगत  अनजदान रु.१४ करोड ४९ लाख उपलधि गराएकोमध्ये पजथातक, फतनिचर र उपकरण 
खररद गनि २०७६।३।३१ मा रु.४ करोड ४६ लाख ५० हजार तनकासा ठदएको छ । पू जीगत  
अनजदान रकम कायि प्रगततको आिारमा तनकासा ठदने र तोर्कएको कायिमा खचि भए नभएको यर्कन 
गनजिपदिछ । 

56. बढी तनकासा - सम्बन्िन प्राप्त सामजदार्यक क्याम्पसलाई अनजदान ठदने तनदेशिका, २०७३ मा 
र्वश्वर्वद्यालयहरुका आ्तगक क्याम्पस नभएका शजल्लाका सामजदार्यक क्याम्पसलाई न्यूनतम अनजदानमा ३० 
प्रततित थप गने उल्लेख छ । आयोगले नेपाल स थाकृत र्वश्वर्वद्यालयको आ्तगक क्याम्पस रहेका 
अघािखा ची, सोलजखजम्बज र तनहज  शजल्लाका १६ क्याम्पसलाई नपाउने थप अनजदान रु.२१ लाख ६० हजार 
बढी तनकासा ठदएको छ ।  

त्यथातै पररयोजना कायािन्वयन तनदेशिका, २०७१ मा सूचना तथा त्याङ्कहरु राखी वेभसाइट 
र्वकास गदाि रु.२ लाख र हरेक वषि अद्यावतिक गदाि रु.१ लाख अनजदान ठदने व्यवथाथा भएकोमा 
आयोगले यस वषि वेभसाइटको र्वकास गरेका २० क्याम्पसलाई रु.२ लाखका दरले अनजदान ठदनजपनेमा 
अद्यावतिक गरेको रु.१ लाखसमेत थपगरी तनकासा ठदएकोले रु.२० लाख बढी ठदएको छ । उक्त बढी 
तनकासा ठदएको रकम असजल गनजिपदिछ । 

57. धयाज आय - आयोगको आतथिक व्यवथाथा तनयमावली, २०६० मा आतथिक वषिको तनतमत्त थावीकृत बजेट 
सोही आतथिक वषिमा खचि गनजिपने उल्लेख छ । आयोगले प्राप्त गरेको सिति अनजदानको रकम सोही 
आतथिक वषिमा खचि नभएमा सशञ्चतकोष दाशखला गनजिपनेमा नगरी मजद्दतत तथा बचत खातामा राखी रु.१२ 
करोड ६१ लाख १७ हजार धयाज आम्दानी गरेको छ । यसरी प्राप्त धयाज सर्हतको मौज्दात रकम 
स्घीय सशञ्चत कोषमा दाशखला गनजिपदिछ ।  

पू जीगत  
अनजदानको 
प्रकार  

क्याप्पस 
स्ख्या 

तनकासा रकम  

 (रु हजारमा) 

भवन तनमािण  73 91250 
पजथातक 32 9950 
फतनिचर 53 22450 
उपकरण 43 21250 

जम्मा 201  144900 
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58. वार्षिक प्रततवेदन अनजदान - उच्च शिक्षा सजिार पररयोजना कायािन्वयन तनदेशिका, २०७१ मा वार्षिक 
प्रततवेदन प्रकाशित गने १५० िैशक्षक स्थाथालाई पररयोजना अवतिभरमा एक पटक रु.५७ हजारका दरले 
अनजदान ठदन रु.८५ लाख ५० हजार बजेट व्यवथाथा गरेको देशखन्छ । आयोगले यस वषि वार्षिक 
प्रततवेदन प्रकाशित गने िैशक्षक स्थाथालाई प्रत्येक वषि रु.१ लाखका दरले अनजदान ठदने गरी उक्त सूचक 
स्िोिन गरेकोले यो वषिसम्म रु.२ करोड ८८ लाख भ जक्तानी गरेको छ । यसरी सूचकलाई पररवतिन 
गरी अनजदान ठदएका कारण रु.२ करोड २४ लाख १६ हजार थप व्ययभार परेको छ ।  

59. आयोगको कायिक्षरे - र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग ऐन, 2050 अनजसार र्वश्वर्वद्यालयहरुलाई ठदइने 
अनजदानको समजशचत र्वतरण, र्वश्वर्वद्यालयहरुको िैशक्षकथातर तनिािरण तथा नया  र्वश्वर्वद्यालय थाथापना 
सम्बन्िमा परामिि ठदने उदे्दश्यले र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोगको थाथापना भएको देशखन्छ । नेपालको 
स्र्विानले र्वश्वर्वद्यालयहरुको थावीकृतत, सञ्चालन, अनजगमन कायि स्घ र प्रदेि सरकार समेतको 
कायिक्षरेमा रहने व्यवथाथा गरेको छ । उक्त आयोग हाल नेपाल सरकारबाट र्वश्वर्वद्यालयहरुलाई 
उपलधि गराउने अनजदान र्वतरण कायिमा सीतमत रहेको देशखन्छ । राज्यको पजनसंरचनामा भएको 
पररवततित सन्दभिमा आयोगको उपादेयता सम्बन्िमा पजनरावलोकन हजनजपदिछ । 

तर.र्व.उच्च शिक्षा सजिार पररयोजना कायािन्वयन कायािलय 

60. िैशक्षक थावायत्तता अनजदान - उच्च शिक्षा सजिार पररयोजना कायािन्वयन तनदेशिका, २०७१ मा प्राशज्ञक 
थावायत्ततासम्बन्िी तनयम स्िोिन गरेबापत तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयलाई रु.३ करोड अनजदान ठदने व्यवथाथा 
गरेको छ । यथातो अनजदान तनयम स्िोिन भएपतछ ५० प्रततित र तनयम कायािन्वयन प्रर्क्रया िजरु भई 
प्रगतत प्रततवेदन पेस भएपतछ ५० प्रततित उपलधि गराउने उल्लेख छ । तनदेशिकाअनजसार तनयम 
स्िोिन भएपतछ तनकासा ठदनजपनेमा तनयम स्िोिनको लातग र्वश्वर्वद्यालय सभामा पेस गरेको आिारमा पूरै 
अनजदान ठदएको छ । र्वश्वर्वद्यालयले आवश्यकताअनजसार तनयम बनाउन र स्िोिन गनि सक्नेमा सो 
कायिको लातग थप अनजदान ठदने व्यवथाथा औशचत्यपूणि देशखएन भने तनदेशिकार्वपरीत अनजदान ठदएको छ । 
तनदेशिकार्वपरीत तनकासा ठदने पदातिकारीलाई शजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

प्रार्वतिक शिक्षा तथा व्यावसार्यक तातलम पररषद् 

61. सम्बन्िन अतभलेख - पररषद्अन्तगित ४५ आ्तगक शिक्षालय, ३९७ सामजदार्यक र्वद्यालय, ६ साझेदारी 
शिक्षालय र ४२९ तनजी र्वद्यालयसमेत कज ल ८७७ शिक्षण स्थाथा रहेका छन ्। भक्तपजर प्रार्वतिक तातलम 
केन्र, सेन्रल इशन्जतनयररङ कलेज लतलतपजर, गोल्डेन पाकि  कलेज र्वराटनगर र डडेल्िजरा प्यारा मेतडकल 
क्याम्पसले दताि प्रमाणपर नवीकरण गराएका छैनन ्। २०६८ सालभन्दा अगातड सम्बन्िन माग भएका 
२५ प्रथाताव तथा २०६९ को १ हजार ६९३ प्रथाताव गत वषि नै थावीकृततको प्रर्क्रयामा रहेको उल्लेख 
गरेकोमा यस वषि पतन शथाथतत यथावत ्छ । पररषद् तनयमावली, २०५१ को तनयम १९ मा अथाथायी 
थावीकृतत प्राप्त स्थाथालाई २ वषितभर थाथायी थावीकृतत ठदन सक्नेमा हालसम्म थाथायी सम्बन्िन ठदएको छैन ।  

62. गजरुयोजना - पररषद्ले खररद गजरुयोजना बेगर र्वगत चार वषिमा पू जीगत  कायिमा रु.१ अबि ५७ करोड 
९ लाख खचि गरेको छ । सोमध्ये प्राचायि तनवास, िैशक्षक भवन, छारावास, िौचालय धलक र जग्गा 
र्वकास सम्बन्िी कायिमा रु.१ अबि ३ करोड ३८ लाखको कायि सम्पन्न गरेको छ । पररषद्ले र्वद्यमान 
पूवाििारको मूल्याङ्कन एव् स्रक्षण गरी थप पूवाििारको लातग खररद गजरुयोजना तयार गरी कायािन्वयन 
गनजिपदिछ ।  
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63. र्विेष छारवशृत्त - चौिौं योजनामा मिेिी, आठदवासी, मजशथालम समजदायमा प्रार्वतिक शिक्षा र्वथातार गने 
नीतत रहेको छ । र्वगत ४ वषिमा र्विेष छारवशृत्त पाएका २ हजार ५६८ जनामध्ये २०७२।७३ मा 
१ हजार ३०० (५०.६२ प्रततित), २०७३।७४ मा ३९० (१५.१८ प्रततित), २०७४।७५ मा ३३६ 
(१३.०८ प्रततित) र २०७५।७६ मा ५४२ (२१.१० प्रततित) रहेको छ । यस कायिक्रममा सहभागी 
हजने लाभग्राही स्ख्या न्यजन देशखन्छ । लाभग्राही स्ख्यामध्ये दतलतको स्ख्या ६२ प्रततित, लोपोन्मजख 
जाततको १२ प्रततित र र्वपन्न मजशथालमको स्ख्या १३ प्रततित देशखएकोले लोपोन्मजख र र्वपन्न मजशथालम 
वगि कम लाभाशन्वत भएको छ । यस वषि ५६० लाई र्विेष छारवशृत्त उपलधि गराउने लक्ष्य रहेकोमा 
५४२ भनाि भै ५०१ जना परीक्षामा सहभागी भएको देशखन्छ । यसबाट र्विेष छारवशृत्त कायिक्रमको 
प्रभावकाररता घट्दै गएकोतफि  पररषद्ले ध्यान ठदनजपदिछ ।  

64. कमिचारी व्यवथाथापन - पररषद्को कमिचारी सेवा िति तथा सजर्विासम्बन्िी र्वतनयमावली, २०६९ अनजसार 
सदथाय सशचवले कमिचारीलाई १ वषिभन्दा बढी नहजने गरी काज खटाउन सक्ने व्यवथाथा छ । पररषद् र 
अन्तगितका शिक्षालयमा २१४ पद ररक्त रहेको छ । मातहत कायािलयमा दरबन्दी राखी ३७ 
कमिचारीलाई केन्रीय कायािलयमा काजमा राखेको र केन्रीय कायािलयमा दरबन्दी रहेको १० कमिचारी 
अन्य कायािलयमा काजमा रहेका छन ्। पररषद्ले अवति खजल्ने गरी काजमा खटाएको र्ववरण राखेको 
छैन । ररक्त दरबन्दी पदपूतति हजनजपने तथा तनयमर्वपरीत काजमा राख्न ेकायिमा तनयन्रण गनजिपदिछ ।  

65. लेखापरीक्षण - प्रार्वतिक शिक्षा तथा व्यावसार्यक तातलममा तनजी क्षेरको समावेशिता र्वथातार गने 
उदे्दश्यले ४ अर्प्रल २०१६ मा पररषद्, थावीस सरकार र हेल्भेटासबीच भएको सम्झौतामा तडसेम्बर ३१, 

२०१९ सम्ममा थावीस फे्रङ्क ९.८ तमतलयन अनजदान प्राप्त हजने र सहायता रकमको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको कायािलय वा व्यावसार्यक लेखापरीक्षकबाट हजने व्यवथाथा छ । गत वषि रु.८ करोड 
९९ लाख ४० हजार र यस वषिको रु.१० करोड ६ लाख ७८ हजार खचि गरेकोमा व्यावसार्यक 
लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराएको छ ।  

66. उत्तर पजशथातका खररद - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा साविजतनक तनकायले खररद गनजिपूवि 
लागत अनजमान तयार गनजिपने र बोलपरबाट खररद गनजिपने व्यवथाथा छ । परीक्षा तनयन्रण कायािलयले 
यस वषि १६ पेजको मूल उतरपजशथातका प्रततसेट रु.११ का दरले १३ लाख ९ हजार थान जनक शिक्षा 
सामग्री केन्रबाट सोझै खररद गरी रु.१ करोड ३९ लाख ९९ हजार भ जक्तानी गरेको छ । यथातै 
प्रकारको उत्तरपजशथातका जनक शिक्षा सामग्री केन्रले रार् य परीक्षा बोडिलाई प्रतत थान रु.७।५० को 
दरले उपलधि गराउन सक्ने प्रथाताव पेस गरेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्रबाट सोझै खररद गदाि 
मूल उत्तरपजशथातकाको लातग रु.४५ लाख ८२ हजार थप व्ययभार परेको छ । खररद कायि गदाि तनयममा 
भएको व्यवथाथाको पालना गरी तमतव्ययी रुपमा खररद गनजिपदिछ ।  

67. र्हनातमना तथा मथायौट - आतथिक कायिर्वति ऐनमा सरकारी नगदी मथायौट गरेमा सम्बशन्ित कायािलय 
प्रमजखले प्रचतलत कानजनबमोशजम कारबाही गनजिपने व्यवथाथा छ । पररषद्को आतथिक प्रिासनसम्बन्िी 
तनयमावलीमा कज नै र्कतसमको मथायौट एव् र्कते गरी स्थाथालाई हानी नोक्सानी भएमा कारबाही गरी 
सरकारी बा की सरह असजल गने व्यवथाथा रहेको छ । एक सहायक ल्याब प्रशिक्षकले बी.पी. 
पोतलटेशक्नक इशन्थाटच्यजट, सपही, िनजषामा कायिरत रह दा १० थान चेकमा र्कते दथातखत गरी रु.६२ 
लाख ५७ हजार र पररषद्को प्रदेि न्. २ कायािलयमा सरुवा भएपतछ २०७६ श्रावणसम्म र्कते 
दथातखतबाट रु.१ करोड १५ लाख ४५ हजार मथायौट गरेको छ । सरकारी रकम र्कते गरी मथायौट 
गरेको सम्बन्िमा कानजनी कारबाही भैरहेको जानकारी प्राप्त भए पतन रकम असजल भएको छैन । 
कानजनबमोशजम कारबाही गरी उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 
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नेपाल र्वज्ञान तथा प्रर्वति प्रज्ञा प्रततष्ठान 

नेपालमा र्वज्ञान तथा प्रर्वतिको र्वकास, अनजसन्िान, प्रवद्धिन गनि तथा प्रार्वतिक र्क्रयाकलापको लातग 
उपयजक्त वातावरण तसजिना गनि र र्वज्ञान तथा प्रर्वतिको क्षरेमा कायिरत प्रततभावान वैज्ञातनक तथा प्रार्वतिकहरुलाई 
प्रोत्साहन तथा कदर गनि थाविातसत स्थाथाको रुपमा २०३९ मा यो प्रततष्ठान थाथापना भएको हो । 

68. िैशक्षक क्षरे र्वथातार - चातलसौँ प्राज्ञ सभामा उपकज लपततले पेस गरेको प्रततवेदनमा देिको र्वकासको गतत 
तीब्र गनि उच्च शिक्षा अध्ययन गनेमध्ये र्वज्ञान र प्रर्वति र्वषय अध्ययन गने ६० प्रततित हजनजपने उल्लेख 
छ । हाल उच्च शिक्षा अध्ययन गने र्वद्याथीमध्ये ८ प्रततित मार यस र्विामा स्लग्न रहेको पाइएकोले 
यस र्विातफि  आकषिण बढ्ने गरी योजना तयार गनि सम्बद्ध तनकायको ध्यान जानजपदिछ । 

69. भकूम्प पूवि जानकारी - चीन सरकारअन्तगितको इशन्ष्टच्यूट अफ केयर लाइफ र्पपजल्स अफ चाइनास ग 
भएको सम्झौताबमोशजम जनतालाई मोबाइल, एफ.एम.रेतडयो आठदबाट भकूम्पको पूविसूचना १२ देशख २२ 
सेकेण्ड अगावै ठदने प्रणाली प्रततष्ठानको भवनमा जडान भएको, देिका ३२० थाथानमा १५ देशख २० 
र्कलोतमटरको दूरीमा स्यन्र जडान गरी सोबाट भकूम्पको पूविसूचना प्राप्त हजने क्षमता रहेकोमा हाल ४० 
थाथानमा जडान गरी सफल परीक्षण समेत भएको छ । एस.एम.एस.माफि त प्रत्येक व्यशक्तलाई भकूम्पको 
पूवि जानकारी ठदने प्रणालीको कायािन्वयन हजन सकेको छैन । यथाता र्वपदको पूवि सूचना प्रणाली र्वकास 
गरी कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

सीप र्वकास पररयोजना  
70. सीप परीक्षण - आयोजना अवतिभर कज ल ४६ हजार ९७९ ले तातलम तलएकोमा सीप परीक्षणमा ४६ 

हजार १५१ मा उपशथाथत भएकोमध्ये ३४ हजार ३६८ (७४.५१ प्रततित) उत्तीणि भएको देशखन्छ । 
सबै प्रशिक्षाथी तातलममा उत्तीणि हजन नसकेको अवथाथाले तातलम प्रदायक स्थाथाले उपलधि गराएको 
तातलमको गजणथातर सम्बन्िमा आश्वथात हजन सर्कएन ।  

71. परामिि सेवा - पररयोजना अवतिभर रोजगारी प्रमाशणत, रेसर थाडडी, पररयोजना सञ्चालन तथा समग्र 
मूल्याङ्कन आठद कायिकोलातग परामिि सेवा प्राप्त गरी अमेररकी डलर १५ लाख ४ हजार खचि गरेको छ । 
उक्त खचि पररयोजनाको कज ल खचिको ८.४० प्रततित रहेको छ । परामिि सेवा तलएको र्वषय जर्टल 
प्रार्वतिक र्वषय नभई प्रार्वतिक शिक्षा तथा व्यावसार्यक तातलम पररषद्को जनिशक्तबाट सम्पादन हजन 
सक्ने पररषद्को जनिशक्त उपयोग नगरी परामिि सेवामा खचि गरेको छ ।  

तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय 

उच्च शिक्षाको क्षेरमा अध्ययन, अध्यापन, अनजसन्िान गरी नया  ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनजि उच्च 
शिक्षा र ज्ञान सर्हतको जनिशक्त उत्पादन गरी रार् य तथा अन्तरािर् य क्षरेमा समजन्नत समाजको तनमािणमा टेवा 
पजर ्याउने उदे्दश्यले २०१६ सालमा यस र्वद्यालयको थाथापना भएको हो । यस अन्तगित ५ अध्ययन स्थाथान, ४ 
स्काय, ४ अनजसन्िान केन्र, ६२  आ्तगक क्याम्पस, ४० केन्रीय र्वभाग, ४ शिक्षण थाकज ल तथा १ हजार ६२ 
सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन ्। 

72. र्वत्तीय र्ववरण - तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय आतथिक व्यवथाथापन तथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० मा 
र्वश्वर्वद्यालयले सबै आतथिक कारोबारको केन्रीय आतथिक र्ववरण तोर्कएको समयमा तयार गरी 
महालेखापरीक्षकसमक्ष पेस गनजिपने व्यवथाथा छ । र्वश्वर्वद्यालयले यो वषि एकीकृत केन्रीय आतथिक 
र्ववरण तोर्कएको समयमा तयार नगरेकोले एकीकृत आम्दानी तथा खचि र सम्पतत तथा दार्यत्व यर्कन 
गनि सर्कएन । इकाईगतरुपमा प्राप्त र्वत्तीय र्ववरणमा भवन, सवारीसािन, फतनिचर, उपकरण लगायत 
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पू जीगत  सम्पशत्तको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्याङ्कन नराखेको, िरौटी तथा अन्य दार्यत्वको एउटै 
िीषिक राखेको, र्वत्तीय र्ववरणमा तजलनात्मक कारोबार नदेखाएका कारण प्रथातजत र्वत्तीय र्ववरणले समग्र 
कारोबारको यथाथि शचरण गदैन ।  

73. लेखा प्रणाली - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवथाथापन तथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम ३७ 
मा र्वश्वर्वद्यालयको लेखा प्रणाली कायिकारी पररषद्ले तोकेअनजसार हजने र समयानजकूल लेखा प्रणाली र 
ढा चामा हेरफेर गनि सक्ने व्यवथाथा छ । र्वश्वर्वद्यालयले आन्तररक आयलाई ननअ्परेर्टभ खातामा जम्मा 
गरी थावीकृत बजेटअनजसार तनकासा तलई खचि गरेको नदेशखएको, िरौटी कारोबारलाई छज टै्ट खाताबाट 
व्यवथाथापन नगरी दार्यत्वबाट खचि लेखेको, अतिका्ि इकाईले बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, पू जीगत  
सम्पततको भौततक परीक्षण नगरेको, आम्दानीको प्रक्षेपण तथा असजलीको मूल्याङ्कन नगरेको, बजेट तथा खचि 
र वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगततको समीक्षा नगरेको अवथाथा छ । प्रचतलत लेखा प्रणाली तथा ढा चामा सजिार 
गरी आतथिक कारोबारलाई पारदिी बनाउनजपदिछ । 

74. लेखापरीक्षण - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ मा लेखापरीक्षण गराउने शजम्मेवार पदातिकारीहरुले 
आय व्ययको लेखा र आतथिक र्ववरण पेस गरी अशन्तम लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवथाथा छ । 
र्वश्वर्वद्यालय र अन्तगितका १३४ मध्ये १२८ इकाईले यो वषिको र बक्यौतातफि  ५८ इकाईको २०४ 
आतथिक वषिमध्ये १४ इकाईले २५ आतथिक वषिको लेखापरीक्षण गराएका छन ् । आतथिक वषिको 
आन्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी आतथिक र्ववरण पेस नगरेकोले यो वषिको ६ र बक्यौतातफि  ४४ 
तनकायको १८५ आतथिक वषिको लेखापरीक्षण हजन सकेको छैन । हाल अशथातत्वमा नरहेका तथा से्रथाता 
नष्ट भएको व्यहोरा दिािई ११७ आतथिक वषिको कारोबारबाट र्वश्वर्वद्यालयलाई हातन नोक्सानी तथा 
आतथिक र्हनातमना हजनेगरी कारोबार नगरेको भनी र्वश्वर्वद्यालय सभाले तनयतमत गरी फरफारक गरेको 
जानकारी प्राप्त भएको छ । बा की तनकायको कानजनअनजसार लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

75. दरबन्दी तथा पदपूतति - र्वश्वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिचारी सेवासम्बन्िी तनयम, २०५० मा र्वश्वर्वद्यालयमा 
शिक्षक तथा कमिचारीहरूको दरबन्दी कायिकारी पररषद्ले 
तोकेबमेशजम हजने उल्लेख छ । तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय र 
अन्तगितका तनकाय तथा क्याम्पसमा गत वषि र्वतभन्न 
तहका शिक्षक ७ हजार ९२० र कमिचारी ८ हजार ९४ 
समेत १६ हजार १४ जना कायिरत रहेकोमा यस वषि 
क्रमिः ७ हजार ९६६ र ७ हजार २३० समेत १५ 
हजार १९६ कायिरत रहेको छ । कज ल कमिचारीमध्ये 
प्रिासतनकतफि  ३३.८२ प्रततित, प्रार्वतिक तफि  २२.५२ 
प्रततित र शे्रणीर्वहीन ४३.६७ प्रततित रहेको छ । कज ल 
कमिचारीमध्ये चालक, सहयोगी जथाता शे्रणीर्वहीन कमिचारी अत्यतिक रहेको देशखन्छ । र्वश्वर्वद्यालयमा र्वगत 
वषिको तजलनामा र्वद्याथी स्ख्या घटेको अवथाथा छ । सबै केन्रीय तनकाय र क्याम्पसमा सार्वकमा थावीकृत 
दरबन्दी समयानजकूल पजनरावलोकन भएको छैन । शिक्षक तथा कमिचारीको दरबन्दी पजनरावलोकन गनजिपदिछ । 

76. क्याम्पस सञ्चालन - र्वश्वर्वद्यालयको स्गिन तथा िैशक्षक प्रिासनसम्बन्िी तनयम, २०५० मा उच्च 
शिक्षासम्बन्िी र्वतभन्न तहका िैशक्षक कायिक्रम, अनजसन्िान, परामिि सेवा तथा अन्य प्राशज्ञक कायि सञ्चालन 
गनि र्वश्वर्वद्यालयमा ५ अध्ययन स्थाथान र ४ स्कायको व्यवथाथा रहेको छ । र्वश्वर्वद्यालय र अन्तगितका 
आ्तगक क्याम्पस सञ्चालन गनि नेपाल सरकार अनजदान आयोगमाफि त अनजदान ठद दै आएपतन दजगिम पहाडी 
क्षेरका शजल्लामा आ्तगक क्याम्पस थाथापना हजन नसकेको कारण ती थाथानका र्वद्याथी मह्गो िजल्क ततरी 

प्रदेि /क्याम्पस 

आत्गक 
क्याम्पस 

सम्बन्िन 
प्राप्त 

जम्मा 

प्रदेि न्. १ 12 147 159 
प्रदेि न्. २ 5 95 100 
वाग्मती 26 441 467 
गण्डकी 7 119 126 
प्रदेि न्. ५ 7 147 154 
कणािली 2 39 41 
सजदूरपशिम 3 74 77 

जम्मा 62 1062 1124 
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तनजी र सामजदार्यक क्याम्पसमा अध्ययन गनजिपने अवथाथा छ । दजगिम र आतथिक रुपमा र्पछतडएको 
थाथानमा उच्च शिक्षाको पहज च पजर ्याउनज आवश्यक देशखन्छ । 

77. र्वद्याथी भनाि - र्वश्वर्वद्यालयको आ्तगक क्याम्पस र सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययनरत र्वद्याथी स्ख्या 
देहायअनजसार छन:् 

क्र स् 

अध्ययन स्थाथान/ 
स्काय 

२०७४ को र्वद्याथी स्ख्या २०७५ को र्वद्याथी स्ख्या 

आ्तगक क्याम्पस 

सम्बन्िन प्राप्त 
क्याम्पस 

जम्मा आ्तगक क्याम्पस 

सम्बन्िन प्राप्त 
क्याम्पस 

जम्मा अनजपात 

1 इशितनयररि 6343 6863 13206 6078 7508 13586 3.46 
2 कृर्ष र पिज र्वज्ञान 1227 597 1824 1238 727 1965 0.50 
3 शचर्कत्सािास्त्र 2264 7138 9402 1466 3598 5064 1.29 
4 बनर्वज्ञान 691 209 900 1365 463 1828 0.47 
5 र्वज्ञान तथा प्रर्वति 18516 3577 22093 21135 6432 27567 7.02 
 प्रार्वतिकतफि  जम्मा 29041 18384 47425 31282 18728 50010 12.74 
1 कानजन 11841 375 12216 9124 671 9795 2.50 
2 व्यवथाथापन 41175 124938 166113 42274 135263 177537 45.24 
3 शिक्षािास्त्र 19200 49695 68895 23415 53577 76992 19.62 
4 मानर्वकी 37264 35514 72778 40418 37678 78096 19.90 
 सािारणतफि  जम्मा 109480 210522 320002 115231 227189 342420 87.26 
 कज ल जम्मा 138521 228906 367427 146513 245917 392430 100 

 अनजपात 38 62 100 37 63 100   

कज ल र्वद्याथी स्ख्या २०७४ को तजलनामा २०७५ मा आ्तगक क्याम्पसको तजलनामा तनजी तथा 
सामजदार्यक क्याम्पसमा बढेको छ भने कज ल र्वद्याथीमध्ये प्रार्वतिकतफि  १२.७४ र सािारणतफि  ८७.२६ 
प्रततित रहेका छन ्।  

र्वश्वर्वद्यालयका शिक्षािास्त्र, व्यवथाथापन, र्वज्ञान र मानर्वकी स्कायको २६ केन्रीय र्वभागमा 
र्वद्याथी स्ख्या ३ हजार ४२८ र शिक्षकको स्ख्या ४९९ जना रहेकोले शिक्षक र र्वद्याथीको अनजपात १:७ 
रहेको छ । यो अनजपात र्हन्दी केन्रीय र्वभागमा प्रतत शिक्षक र्वद्याथी स्ख्या २ जना, नेपाली केन्रीय 
र्वभागमा ३, मनोर्वज्ञान, मानविास्त्र, बौद्ध, जैर्वक केन्रीय र्वभागमा ४ जना रहेको छ । अशघल्लो वषिको 
तजलनामा शचर्कत्सािास्त्र स्कायमा ४६ प्रततित र कानजन स्कायमा २० प्रततितले घटेको छ भने अन्य 
स्कायमा ३ देशख १२ प्रततितसम्म बढेको देशखन्छ ।  

शिक्षक थाथायी ७ हजार ९६६ र अथाथायी १ हजार ३८० समेत ९ हजार ३४६ रहेको र 
आ्तगक क्याम्पसको शिक्षक र्वद्याथी अनजपात २०७४ मा १५ र २०७५ मा १६ रहेको छ । र्वद्यमान 
र्वद्याथी स्ख्याको आिारमा शिक्षक दरबन्दी पजनरावलोकन गनजिपदिछ । 

78. क्षमताभन्दा बढी र्वद्याथी भनाि - नेपाल ल क्याम्पसले कररब ९०० र्वद्याथी अध्यापन गराउन सर्कने 
भौततक क्षमता रहेकोमा  िैशक्षक सर २०७४ मा  थानातक तहमा १० हजार ९६८ र थानातकोत्तर तहमा 
८५ जना भनाि गरेको छ ।  

79. जनिशक्त उत्पादन (ग्राजजएट्स)् - र्वश्वर्वद्यालयबाट र्वगत ३ वषिमा देहायअनजसारको जनिशक्त तयार भएको 
देशखन्छ: 

क्र स् अध्ययन स्थाथान / स्काय  
केन्रीय 
र्वभाग 

कज ल ग्राजजयट्स ्स्ख्या २०७३ को 
भन्दा वरृ्द्ध % 

२०७४ को 
भन्दा वरृ्द्ध % 2073 2074 2075 

1 अध्ययन 
स्थाथान 

इशितनयररङ   2208 2393 2767 25.32  15.63  

2 कृर्ष र पिज र्वज्ञान   258 431 330 27.91  (23.43) 
3 वन र्वज्ञान 1 217 240 210 (3.23) (12.50) 
4 शचर्कत्सािास्त्र 1 1447 2270 1878 29.79  (17.27) 
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5 र्वज्ञान तथा प्रर्वति 13 3895 4354 6096 56.51  40.01  
    प्रार्वतिकतफि  जम्मा 15 8025 9688 11281 40.57  16.44  

1 स्काय कानजन 1 847 1108 1350 59.39  21.84  
2 व्यवथाथापन 2 27276 18153 22757 (16.57) 25.36  
3 शिक्षािास्त्र 1 31409 26390 24703 (21.35) (6.39) 
4 मानर्वकी 22 15871 13236 14223 (10.38) 7.46  
    सािारणतफि  जम्मा 26 75403 58887 63033 (16.41) 7.04 
    कज ल जम्मा 41 83428 68575 74314 (10.92) 8.37  

उपयजिक्त तातलकाअनजसार जनिशक्त उत्पादन २०७३ को तजलनामा २०७४ को १७.८० प्रततित 
र २०७५ को १०.९२ प्रततित घटी रहेको देशखन्छ भने २०७४ को तजलनामा २०७५ मा ८.३७ 
प्रततितले बढी रहेको छ । गत वषिको तजलनामा यस वषि शिक्षािास्त्रमा ६.३९ प्रततित, वन र्वज्ञानमा 
१२.५० प्रततित, शचर्कत्सािास्त्रमा १७.२७ प्रततित र कृर्ष तथा पिज र्वज्ञानमा २३.४३ प्रततितले 
घटेको छ । र्वश्वर्वद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट गत वषि रु.६ अबि ७३ करोड र यस वषि रु.७ अबि 
७८ करोड अनजदान ठदएको छ । उच्च शिक्षामा सरकारको अनजदान प्रत्येक वषि बढेको र 
र्वश्वर्वद्यालयबाट तयार हजने जनिशक्त घट्ने क्रममा रहेको छ । 

80. आन्तररक आय - र्वश्वर्वद्यालय अन्तगितका ६२ आ्तगक क्याम्पस र अन्य तनकायले यो वषि आजिन गरेको 
आन्तररक आय रु.२ अबि २३ करोड ३६ लाख छ भने खचि रु.९ अबि ४१ करोड ९६ लाख रहेको छ । 
कज ल खचिको तजलनामा आम्दानी २३.७१ प्रततित मार रहेको छ । आन्तररक आय कज ल खचिको 
तजलनामा २०७१।७२ मा २१.१५ प्रततित, २०७२।७३ मा २२.१० प्रततित, २०७३।७४ मा 
१९.५४ प्रततित र २०७४।७५ मा २७.९४ प्रततित रहेको देशखन्छ । 

क्याम्पसहरुको खचिमध्ये कररब ७० प्रततितसम्म शिक्षक, कमिचारीको तलब भत्तामा खचि भएको 
देशखन्छ । र्वद्याथी स्ख्या वषेतन घटेको, लामो अवतिदेशख शिक्षण िजल्क पजनरावलोकन नगरेको र अन्य 
आयस्रोतको व्यवथाथा गनि नसकेको कारण आम्दानी बढ्न सकेको छैन । र्वद्याथीको अनजपातमा शिक्षक 
तथा कमिचारीको स्ख्यामा कटौती गरी खचि तनयन्रण गनजिपने र आन्तररक आय वरृ्द्ध गरी सरकारी 
अनजदानको तनभिरतालाई घटाउन पहल गनजिपदिछ ।  

81. व्यापाररक भवनको भाडा - र्वश्वर्वद्यालयले तरपजरेश्वरशथाथत जनप्रिासन क्याम्पस रहेको १० रोपनी १३ 
आना ३ पैसा क्षेरफलको जग्गामा व्यापाररक भवन तनमािण गरी एक व्यवसायीलाई ३२ वषिको लातग 
तलजमा ठदएको छ । तलज सम्झौतामा प्रत्येक मर्हनाको घर भाडा मर्हना सजरु भएको १५ ठदनतभर बजझाई 
सक्नजपने र समयमा भाडा नबजझाएमा २० प्रततितका दरले र्वलम्ब िजल्क लाग्ने व्यवथाथा छ । 
व्यवसायीले २०६१ देशख २०७६ आषाढसम्मको भाडा रु.१ करोड ३७ लाख र तबलम्ब िजल्क रु.९२ 
लाख १२ हजारसमेत रु.२ करोड २९ लाख १२ हजार बजझाउन बा की देशखन्छ । लामो समयदेशख 
बा की रकम नबजझाएकोमा सम्झौताअनजसार कारबाही गरी असजल गरेको छैन । सम्झौता अनजसारको भाडा 
रकम िजल्कसर्हत असजल हजनजपदिछ । 

82. बक्यौता भाडा - र्वश्व भाषा क्याम्पस, प्रदििनीमागि र साझा प्रकािनबीच क्याम्पसको २ हजार ३९३ वगि 
र्फट जग्गा भाडामा ठदनेगरी सम्झौता भएकोमा उक्त प्रकािनले भाडा रु.३६ लाख ३३ हजार बजझाएको 
छैन । सम्झौताको िति बमोशजम धयाजसर्हत भाडा असजल गनजिपदिछ । 

83. फामिको आय - पशक्लहवा क्याम्पसको थावातमत्वमा रहेको जग्गामध्ये फामि क्षेरमा २७ तबघा ७ कठ्ठा ८ 
िजर उपयोगमा रहेको छ । यस मध्ये कररब १० तबघा कृर्ष उत्पादनमा, १० तबघा पिज फामिमा, ३.५ 
तबघा कृर्ष अनजसन्िानमा र ४.५ हेक्टर फलफूल बगैंचाको लातग छजताएको छ । कृर्ष उत्पादनलाई 
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छजताएको क्षेरबाट रु.१ लाख १९ हजार आम्दानी गरेको भएपतन पिज फामिबाट कज नै आम्दानी गरेको 
देशखएन । पिज फामिबाट आम्दानी गनेतफि  ध्यान ठदनजपदिछ ।   

84. स्थाथागत िजल्क - शचर्कत्सा िास्त्र अध्ययन स्थाथान, डीनको कायािलयले ९ मेतडकल कलेजबाट रु.५ 
करोड ८३ लाख ९९ हजार स्थाथागत िजल्क उिाउन बा की देशखएकोले अतभलेख अद्यावतिक गरी बा की 
िजल्क असजल गनजिपदिछ । 

85. अवकाि सजर्विा खचि - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवथाथापन तथा खररद तनयमावली, २०५० को तनयम 
४ अनजसार थाथापना भएको उपदान तथा तनवशृत्तभरण कोषमा वषािन्तमा रु.२५ करोड ५३ लाख मौज्दात 
छ । यो वषि र्वश्वर्वद्यालयको आन्तररक आय रु.२ अबि २३ करोड ३६ लाख रहेकोमा उपदान, औषति 
उपचार, पेन्सन लगायत अवकाि सजर्विामा रु.२ अबि ३० करोड १९ लाख खचि भएको छ । यथातो खचि 
२०७३।७४ मा रु.१ अबि ८९ करोड २७ लाख र २०७४।७५ मा रु.२ अबि २१ करोड ९० लाख 
रहेको देशखन्छ । अवकाि सजर्विा भ जक्तानीको दार्यत्व वषेतन बढ्दै गए पतन अवकाि कोषमा पयािप्त रकम 
नभएकोले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनजदानबाट खचि गदै आएको छ । कािमाडौँ तरपजरेश्वरशथाथत व्यापाररक 
भवनबाट प्राप्त रु.४ करोड ९६ लाख यो कोषमा जम्मा गरेको छ । आ्तगक क्याम्पसहरुले आन्तररक 
आयको १० प्रततित कोषमा पिाउनजपने व्यवथाथा भएपतन अतिका्ि क्याम्पसहरुले पिाएका छैनन ् । 
अवकाि दार्यत्व भ जक्तानी गनि पयािप्त कोषको व्यवथाथा गनजिपदिछ । 

86. अनजसन्िान कोष - र्वश्वर्वद्यालय सभाको तनणियअनजसार दात ृस्थाथाको अनजदान, थाथानीय स्रोतबाट सञ्चातलत 
िैशक्षक कायिक्रमको आम्दानीको १० प्रततित रकम जम्मा गरी अनजसन्िान कोष थाथापना गनजिपने व्यवथाथा 
गरेको छ । कज नै पतन आ्तगक क्याम्पसले अनजसन्िान कोष थाथापना गरेको छैन । तर.र्व. शिक्षण 
अथापतालले रु.७२ लाख ९३ हजार अनजसन्िान कोषमा दाशखला गरेको नदेशखएकाले सो रकम दाशखला 
हजनजपदिछ । 

87. सम्बन्िन तथा नवीकरण - कायिकारी पररषद्ले र्वश्वर्वद्यालयको स्गिन तथा िैशक्षक प्रिासनसम्बन्िी 
तनयम, २०५० को तनयम ३८० बमोशजम अथाथायी र तनयम ३८१ बमोशजम थाथायी सम्बन्िन ठदनसक्ने 
व्यवथाथा छ । हाल र्वश्वर्वद्यालयले सम्बन्िन ठदएका सामजदार्यक तथा तनजी क्याम्पस १ हजार ६२ रहेका 
छन ्। तीमध्ये हालसम्म वीरगन्जको एक मेतडकल कलेजलाई मार थाथायी सम्बन्िन ठदएको छ भने 
अन्य क्याम्पसलाई अथाथायी सम्बन्िन मार ठदएको छ ।  

87.1 अथाथायी सम्बन्िनको अवति म्याद थपसमेत ४ वषिभन्दा बढी नहजने कानजनी व्यवथाथा प्रततकूल शचर्कत्सा 
िास्त्र अध्ययन स्थाथान, डीनको कायािलयले यो वषिसम्म सम्बन्िन ठदएका १५ मध्ये एक कलेजलाई 
थाथायी सम्बन्िन ठदएको र १४ कलेजलाई अथाथायी सम्बन्िनको म्याद थप गरेको  देशखयो । त्यसैगरी 
इशितनयररङ अध्ययन स्थाथान, डीनको कायािलयले २०६७ सम्म १० िैशक्षक स्थाथालाई अथाथायी 
सम्बन्िन ठदएकोमा थाथायी सम्बन्िन नठदई अथाथायीको म्याद थप गरेको छ ।   

87.2 शिक्षािास्त्र डीनको कायािलयले ५९० क्याम्पसलाई अथाथायी सम्बन्िन ठदएकोमा ५३१ ले नवीकरण गराएका 
छन ् । व्यवथाथापन स्काय, डीनको कायािलयले ७६० क्याम्पसलाई अथाथायी सम्बन्िन ठदएकोमा ९० 
क्याम्पसले नवीकरण गराएका छन ्। तनयममा अथाथायी सम्बन्िनको नवीकरण गने व्यवथाथा छैन । 

87.3 र्वज्ञान तथा प्रर्वति अध्ययन स्थाथान, डीनको कायािलयले १०४ क्याम्पसलाई अथाथायी सम्बन्िन ठदएकोमा 
१४ क्याम्पस सञ्चालनमा नरहेको, ७० क्याम्पस नवीकरण गरी २० क्याम्पस नवीकरण बेगर सञ्चालनमा 
रहेका छन ्। डीन कायािलयले सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पसहरुको अतभलेख अद्यावतिक गरी राखेको छैन ।  

अथाथायी सम्बन्िनको अवति सर्कएका क्याम्पसले िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गरररहे पतन 
अनजगमन गरी कारबाही गरेको छैन । अवति सर्कएका क्याम्पसबाट सम्बन्िन िजल्क समेत नतलएकोले 
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र्वश्वर्वद्यालयको आयमा असर परेको छ । तनयतमत अनजगमन गरी बा की िजल्क असजल गने र सम्बन्िनको 
अवति सर्कएपतन िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गने शिक्षण स्थाथालाई कारबाही गनजिपदिछ । 

88. िरौटी - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवथाथापन तथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० मा खचि नभई बा की 
रहेको रकम केन्रीय कायािलयको कोषमा र्फताि गनजिपने व्यवथाथा भएकोमा र्वश्वर्वद्यालयका ११२ 
तनकायले िरौटीको छज टै्ट खाता नराखी रु.७ अबि १२ करोड ८४ लाख १६ हजार िरौटी तथा दार्यत्व 
खातामा मौज्दात राखेको देशखन्छ । प्रयोजन समाप्त भएका िरौटी रकम केन्रीय खातामा जम्मा गरी 
िरौटी र्हसाब राफसाफ गनजिपदिछ ।  

89. पेथाकी - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवथाथापन तथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० मा तोर्कएको म्यादतभर 
पेथाकी फथायौट नगरेमा कारबाही गरी धयाजसमेत असजल गने व्यवथाथा छ । र्वश्वर्वद्यालयको ३७ 
तनकायको पदातिकारी, कमिचारी र अन्य स्थाथाको नाममा यो वषिसम्म रु.१ अबि ५३ करोड २४ लाख 
४६ हजार पेथाकी बा की रहेको छ । तनयमको व्यवथाथाबमोशजम कारबाही गरी पेथाकी फथायौट गनजिपदिछ । 

90. ऋण तथा धयाज बा की - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवथाथापन तथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० को 
तनयम ११८ मा शिक्षक तथा कमिचारीलाई सामाशजक, िातमिक कायि तथा घर जग्गा खररदको लातग 
बढीमा १ वषि ६ मर्हनाको तलब ५ प्रततित धयाजमा ऋण ठदन सक्ने र उक्त ऋण तोर्कएको प्रयोजनमा 
खचि नगरेमा १० प्रततित धयाज असजल गने व्यवथाथा छ । ऋण सम्झौता गदाि सा वा तथा धयाज च जक्ता 
गनजिपने अवति तोकेको छ । प्राप्त र्ववरणअनजसार २०७५।७६ सम्म ६० इकाईका शिक्षक तथा 
कमिचारीले तलएको ऋण तथा सापटी रु.१ करोड ७८ लाख ५४ हजार असजल गनि बा की रहेको छ । 
तनयम तथा सम्झौताअनजसार रकम असजल गनजिपदिछ । 

91. जग्गाको उपयोग र स्रक्षण - र्वश्वर्वद्यालयल र अन्तगितका तनकायको भौततक सम्पततको खोज, सङ्कलन, 
जगेनाि र समजशचत तवरले अतभलेखीकरण गनि गठित सतमततको प्रततवेदन अनजसार र्वश्वर्वद्यालय र मातहत 
इकाईमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वगितमटर जग्गाको पूणि थावातमत्व रहेको, ९ लाख ९९ हजार 
वगितमटरको भोगातिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत जम्मा १ करोड ४७ लाख ८९ हजार 
वगि तमटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको उल्लेख छ ।  

उक्त जग्गामध्ये कततपय जग्गाको सीमा अततक्रमण भई कधजा गररएका, तनयतमत रुपमा कज त 
तथा भाडा नउिेको, भोगचलनमा रहेको जग्गाको थावातमत्व प्राप्त नभएको, र्वश्वर्वद्यालयको जग्गामा र्वतभन्न 
तनकायबाट तनमािण भएका भौततक स्रचनाको हकभोग हथातान्तरण नभएको, तनतमित स्रचनाको थावातमत्व 
थापष्ट नभएको, अतभलेख व्यवशथाथत नभएको, र्वतभन्न तनकायतबच समन्वय नभएको जथाता व्यहोरा उल्लेख 
गरी ती समथाया समािान गनि सजझावहरु ठदएकोमा सो अनजसार कायािन्वयन भएको छैन । थावातमत्वमा 
रहेका जग्गा, भवनलगायतका सम्पशत्तको अतभलेख व्यवशथाथत गरी स्रक्षण गनजिपदिछ ।  

91.1 पाटन स्यजक्त क्याम्पसले ४७ रोपनी ६ आना २ पैसा २ दाम जग्गा उपयोग गरेकोमा ३३ रोपनी ८ 
आना १ दाम क्षेरफल जग्गा थावातमत्वमा ल्याएको छैन । त्यथातै क्याम्पसको थावातमत्वमा रहेको 
पजल्चोकशथाथत १० रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा ३२ वषिको लातग एक कम्पनीलाई ९ खण्डमा भ जक्तानी 
हजनेगरी रु.१६ करोड ८ लाख १४ हजारमा तलजमा ठदएकोमा तनतमित व्यावसार्यक भवनको बहाल 
सम्बन्िमा सम्मातनत सवोच्च अदालतमा मजद्दा परेकोले भाडा प्राप्त भएको छैन । 

91.2 कािमाडौँको छाउनीमा रहेको कररब १५ रोपनी जग्गा प्राकृततक र्वज्ञान स्ग्राहलयले भोग चलन गदै 
आएकोमा नामसारी भएको देशख दैन । उक्त जग्गाको जग्गािनी पजजाि तलई स्रक्षण गनजिपदिछ ।  
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91.3 र्वश्वर्वद्यालयको केन्रीय कायािलय पररसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक र्वद्यालयलाई १५ वषिको 
लातग उपलधि गराएको छ । र्वश्वर्वद्यालयले जग्गाको भाडा तलने गरेको छैन । सम्झौता अवति 
सर्कएपतछ जग्गा खाली गनि पटक पटक ताकेता गदाि पतन र्वद्यालयले छाडेको छैन ।  

91.4 र्वश्वर्वद्यालयको थावातमत्वमा वाग्मती नदी र्कनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक गैरसरकारी (िातमिक) 
स्थाथाले, र्वश्वर्वद्यालय हातातभर रहेको ३ रोपनी जग्गा लायन्स क्लबले र १० रोपनी जग्गा नेपाल 
नेरज्योतत स्घले प्रयोग गरेकोमा कज नै आम्दानी प्राप्त गरेको छैन । 

91.5 र्वश्वर्वद्यालयले केन्रीय कायािलयको हातातभर रहेको जग्गा र्क्रकेट खेल मैदान सञ्चालन गनि सम्झौता गरी 
एक स्थाथालाई भाडामा ठदएको छ । उक्त जग्गाको भाडा रु.४८ लाख ५५ हजार भाडा प्राप्त भएको छैन । 
सम्झौताअनजसार उक्त रकम असजल गनजिपदिछ । 

92. नेटवकि  जडान - तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयको सूचना प्रर्वति केन्रमा इन्टरनेट, इन्रानेट र वायरलेस 
नेटवकि को लातग आवश्यक उपकरण खररद तथा जडान गनि रु.९ करोड ३० लाख ४२ हजारमा एक 
कम्पनीस ग सम्झौता भएकोमा आपूतिक कम्पनीले सबै मालसामान आपूतति गरी रु.७ करोड ५६ लाख ५९ 
हजार (सम्झौताको ८१.३२ प्रततित) भ जक्तानी भएकोमा नेपाल टेतलकमबाट गनजिपने कायि नभएकोले 
उपकरणको जडान कायि हजन सकेको छैन ।  

93. भवन तनमािण - अमतृ साइन्स क्याम्पसले भवन तनमािण गनि प्राप्त गरेको रु.२ करोड उक्त कायिमा प्रयोग 
नगरी मजद्दती खातामा राखेको छ । उक्त रकम स्घीय सशञ्चतकोषमा दाशखला हजनजपदिछ । 

94. बढी भ जक्तानी - पृ् वीनारायण क्याम्पस, पोखराको नया  भवनको तला थप गने कायिमा तनमािण व्यवसायीले 
बोलपर पेस गदाि ७.२५ प्रततित छजट ठदने उल्लेख भएकोमा रु.२ करोड ८६ लाख ६४ हजार भ जक्तानी 
गदाि छजट रकम रु.१४ लाख ६२ हजार कट्टी नगरी पजरै भ जक्तानी गरेको पाइयो । उक्त रकम असजल 
हजनजपदिछ ।   

95. पूवितनिािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तोर्कएको समयमा 
कायि सम्पन्न नगने तनमािण व्यवसायीबाट पूवि तनिािररत क्षततपूतति असजल गनजिपने व्यवथाथा छ । र्वतभन्न ३ 
क्याम्पसको भवन तनमािण कायि तनमािण व्यविायीले सम्झौतामा तोर्कएको अवतिमा सम्पन्न नगरेको र 
म्याद थप पतन गरेको नदेशखएकोमा पूवितनिािररत क्षततपूतति रु.१ करोड ७२ लाख ९९ हजार असजल गरेको 
छैन ।   

96. बजेटभन्दा बढी खचि - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवथाथापन तथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० मा 
कायिकारी पररषद्को थावीकृतत बेगर र्वतनयोशजत बजेटभन्दा बढी खचि गनि नहजने व्यवथाथा छ । यो वषि 
१३ तनकायले तलब भत्तासमेतका िीषिकमा थावीकृत बजेटभन्दा रु.१२ करोड २१ लाख ६ हजार बढी 
खचि गरेका छन ्। केन्रीय कायािलयको थावीकृतत बेगर र्वतनयोशजत रकमभन्दा बढी खचि गने सम्बशन्ित 
पदातिकारीलाई शजम्मेवार बनाई यथातो कायिमा तनयन्रण हजनजपदिछ । 

97. कर दाशखला - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ बमोशजम भ जक्तानीमा कर कट्टी दफा ९० 
अनजसार दाशखला गनजिपने व्यवथाथा छ । र्वश्वर्वद्यालयअन्तगितका १७ तनकायले रु.२६ लाख ८३ हजार 
कर कट्टा गरेका छैनन ्। उक्त रकम सम्बशन्ितबाट असजल गरी सशञ्चतकोष दाशखला गनजिपदिछ । त्यथातै 
अतग्रम कर कट्टी भएको रकम ि्करदेव क्याम्पसले रु.१९ लाख ५८ हजार र शिक्षण अथापतालले रु.१५ 
करोड ४४ लाख ६१ हजार दाशखला नगरी दार्यत्वमा देखाएकोले उक्त रकम राजथाव खातामा दाशखला 
हजनजपदिछ ।  
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98. अध्ययन तबदा - र्वश्वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिचारी सेवासम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम ३० मा 
थावेशच्छक कायिक्रम तथा छारवशृत्तमा मनोनीत भएका शिक्षक तथा कमिचारीले अध्ययन तबदाको अवतिको 
आिारमा कम्तीमा ३ देशख ५ वषि र्वश्वर्वद्यालयको सेवामा काम गनजिपनेमा प्राप्त र्ववरणअनजसार 
२०७०।७१ देशख यो वषिसम्म र्वद्यावाररति गनि १६५ समेत जम्मा १८६ जनाले अध्ययन तबदा तलएको 
देशखएकोमा अध्ययन सम्पन्न गरी हाशजर भएका, तबदा अवति सर्कए पतन हाशजर नभएका र ितिअनजसार 
सेवामा कायिरत रहेकाहरुको अद्यावतिक अतभलेख रहेको देशखएन । अध्ययन तबदामा रहेका शिक्षक तथा 
कमिचारीको हालको अवथाथा खजल्नेगरी अद्यावतिक अतभलेख राखी तनयमको पालना गराउनजपदिछ ।   

तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय, शिक्षण अथापताल २०७३।७४ देशख २०७५।७६ 

99. पेथाकी नतभडेको - अथापतालबाट प्राप्त पेथाकीको र्वथाततृ र्ववरणअनजसार रु.५७ करोड ६६ लाख पेथाकी 
बा की रहेकोमा वासलातको अनजसूचीमा रु.५३ करोड ८१ लाख ४७ हजार देखाएको र पेथाकीको 
व्यशक्तगत र्ववरणअनजसार रु.५२ करोड ६८ लाख १८ हजारमार देशखएकोले घटी देखाएको रु.१ करोड 
१३ लाख ३१ हजारको सम्बन्िमा छानतबन गरी पेथाकी र्हसाब अद्यावतिक गनजिपदिछ ।  

100. घटी बैङ्क मौज्दात - अथापतालको बैङ्क नगदी र्कताबले देखाएको बैङ्क मौज्दात रु.९८ करोड २७ लाख 
७५ हजार (मागिथाथ र नगद रु.३ लाखबाहेक) रहेको छ भने २०७६ आषाढमसान्तको बैङ्क थाटेटमेन्ट 
अनजसार रु.८१ करोड ८३ लाख ६७ हजार मौज्दात रहेकोले बैङ्कमा घटी देशखएको रु.१६ करोड ४४ 
लाख ८ हजारको सम्बन्िमा छानतबन गरी बैङ्क जम्मा हजनजपदिछ । 

100.1 अथापतालले ग्लोबल बैङ्क तलतमटेडमा रु.२ करोड ६४ लाख ३८ हजार ऋणात्मक मौज्दात देखाएकोमा 
बैङ्क र्ववरण पेस भएन । 

100.2 नेपाल बैङ्क तलतमटेडमा रहेको ५ खाता, नतबल बैङ्क तलतमटेडमा रहेको एक खाता र र्हमालयन बैङ्क 
तलतमटेडमा रहेको एक खाता (राहत खाता)मा अथापतालको से्रथाता अनजसार रु.१ करोड ६२ लाख २० 
हजार मौज्दात रहेकोमा बैङ्कमा रु.११ लाख ७० हजार मार मौज्दात देशखएको छ । बैङ्कमा घटी 
मौज्दात देशखएको रु.१ करोड ५० लाख ५० हजारका सम्बन्िमा छानतबन गनजिपदिछ ।  

101. अिजरो भवन - सजरेि वाग्ले थामतृत क्यान्सर भवन तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीस ग रु.५५ करोड ५१ 
लाख २९ हजारमा ३ वषितभर सम्पन्न गने गरी २०६८।८।२५ मा सम्झौता भएकोमा २०७७ श्रावण 
मसान्ततभर काम सम्पन्न गने ितिमा ६ पटक म्याद थप भएर पतन तनमािण कायि अिजरै रहेको छ । उक्त 
तनमािण कायिमा रु.३२ करोड ४१ लाख २५ हजार भ जक्तानी भएको छ । 

101.1 भवन तनमािणको लातग नेपाल सरकारबाट सिति अनजदानबापत रु.७३ करोड २५ लाख तनकासा प्राप्त 
भएकोमा रु.३२ करोड ४१ लाख मार खचि भएकोले बा की रु.४० करोड ८४ लाख तनकासा र्फताि 
नगरी मौज्दात राखेको छ ।  

101.2 तर.र्व.आतथिक व्यवथाथापन तथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम ६७ (क) मा खररद सम्झौताको 
२० प्रततितमा नबढ्ने गरी बैङ्क जमानत तलई कायिसञ्चालन पेथाकी ठदन सर्कनेमा तनमािण व्यवसायीबाट 
प्राप्त तबल नापजा च गनि नसकेको भनी खररद सम्झौता तथा तनयमअनजसार बैङ्क जमानतसमेत नतलई तनमािण 
व्यवसायीलाई २० प्रततितभन्दा बढी हजने गरी रु.५ करोड ९ लाख २५ हजार पेथाकी ठदएको छ । उक्त 
पेथाकी धयाजसर्हत असजल गनजिपदिछ । 

102. प्रतीतपर - तर.र्व.आतथिक व्यवथाथापन तथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम ३१.१ मा 
प्रतीतपरद्वारा सामान शझकाउ दा सामान प्राप्त भएको तमततले ७ ठदनतभर पेथाकी फथायौट गनजिपने र तोर्कएको 



शिक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वति मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 364 

समयतभर सामान उपलधि नगराएमा प्रतततपर रद्द गने व्यवथाथा भए तापतन अथापतालले र्वतभन्न मालसामान 
खररद गनि सन ्२०१५ देशख खोतलएको ११ वटा प्रतततपर बापत आपूततिकतािलाई रु.२ करोड ६ लाख 
४६ हजार पेथाकी ठदएकोमा हालसम्म मालसामान प्राप्त गरी फथायौट गरेको छैन ।  

त्यथातै फाइब्रोथाक्यान मेतसन आपूतति गनि एक आपूततिकतािस ग अमेररकी डलर ३७ हजार ६०० को 
सम्झौता भई प्रतीतपर खोली सामान आयात गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएको सामान आपूतति 
भएको सजतनशित हजने प्रार्वतिक प्रततवेदन बेगर आपूततिकतािलाई रु.४२ लाख २५ हजारको भ जक्तानी भएको 
छ । 

समयमै सामान प्राप्त गरी प्रतीतपर राफसाफ गनिपदिछ । 

103. भाडा नोक्सानी - तर.र्व.शिक्षण अथापताल मूल गेट अगातड उत्तरतफि को कररब १ हजार ३७ वगिफज टमा 
जतमनमा रहेका िटरहरु भाडामा लगाए बापत प्रततमर्हना रु.१४ लाख ६४ हजारको दरले भाडा प्राप्त 
भइरहेकोमा उक्त थाथानमा एक सजपरमाकेट कम्पनीले भवन तनमािण गने उल्लेख गरी भवन भत्काई साइट 
शक्लयरेन्स गरेकोमा कज नै तनमािण कायि भएको छैन । कायािलयले भवन बनाउन ताकेता गरेकोमा सजरुवात 
समेत भएको छैन । नया  भवन तनमािणको तयारी नगरी मातसक भाडा आम्दानी भइरहेको भवन 
भत्काएकोले अथापतालले यस वषि रु.१ करोड ७५ लाख ६९ हजार आम्दानी गजमाएको छ ।  

104. र्वद्यजत महसजल खचि - अथापतालमा र्वद्यजतमा सहजीकरण गनि र खचिमा न्यूनीकरण गनिका लातग उजाि 
मन्रालयले सोलार जडान थाथापना गनि ठदएको अनजदान रु.३ करोड खचि नभई मौज्दात रहेको छ । 
अथापतालले र्वद्यजत महिजल बापत वार्षिक रु.३ करोड ३२ लाख खचि गरेको देशखन्छ । सोलार जडान 
गनिको लातग प्राप्त रकमको सदजपयोग गरी र्वद्यजत महसजल खचिमा तमतव्यर्यता ल्याउनजपने देशखन्छ । 

नेपाल स्थाकृत र्वश्वर्वद्यालय 

स्थाकृत भाषा एव् शिक्षाको आिजतनकीकरण र यसको मूल्य मान्यताको जगेनाि गनि २०४३ मा यस 
र्वश्वर्वद्यालयको थाथापना भएको हो । र्वश्वर्वद्यालय अन्तगित केन्रीय कायािलय, परीक्षा तनयन्रण कायािलय, 
अनजसन्िान केन्र, सेवा आयोगको कायािलय, र्वद्यापीि १४, स्थाकृत माध्यातमक र्वद्यालयलगायत २५ कायािलय 
रहेका छन ्। 

105. जग्गा अततक्रमण - र्वश्वर्वद्यालय र अन्तगित १ हजार ७१८ तबघा १८ कट्ठा ५ िजर र १०२ रोपनी ९ 
आना १२ पैसा १ दाम जग्गा रहेको मध्ये दाङ देउखजरीशथाथत १ हजार ६६२ तबघा जग्गामध्ये १२२ 
तबघावाट न्यून आय भएको, ५०० तबघामा मोही रहेको र केही जग्गा र्वतभन्न व्यशक्तबाट अततक्रमण 
भएको छ । आफ्लनो जग्गा हकभोगमा तलई आय आजिनमा उपयोग गनजिपदिछ । 

106. पेथाकी - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक प्रिासनसम्बन्िी तनयम, २०६७ को तनयम ३३ मा तोर्कएको अवतिमा 
पेथाकी फछ्यौट नगरेमा वार्षिक १० प्रततितका दरले धयाज तलने व्यवथाथा छ । यो वषिसम्म १७ इकाई 
पदातिकारी, कमिचारी र स्थाथाको नाममा रु.१ करोड २५ लाख ३ हजार पेथाकी बा की देशखएको छ । 
उक्त पेथाकीमध्ये म्याद नाघेको पेथाकी धयाज असजल गरी फथायौट गनजिपने देशखन्छ । 

107. र्वतनयोजनभन्दा बढी खचि - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक प्रिासनसम्बन्िी तनयमावली, २०६७ को तनयम 
२३(३) मा सम्बशन्ित िीषिकमा थावीकृत बजेटभन्दा बढी खचि गनि नपाउने व्यवथाथा छ । र्वतभन्न खचि 
िर्षिकमा थावीकृत बजेट सीमा नघाई रु.१ करोड ६ लाख ९८ हजार खचि गरेको छ । यसरी खचि गने 
पररपाटीमा तनयन्रण हजनजपदिछ ।  
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पोखरा र्वश्वर्वद्यालय  
उच्च शिक्षाको पहज चमा सजिार गने उदे्दश्यले २०५४ सालमा पोखरा र्वश्वर्वद्यालयको थाथापना भएको हो । 

र्वश्वर्वद्यालयअन्तगित ४ स्काय, परीक्षा तनयन्रण कायािलय, ४ आर्िक र ४ स्यजक्त आ्तगक क्याम्पस रहेका 
छन ्। 

108. सम्बन्िन - शिक्षण स्थाथाको सम्बन्िनसम्बन्िी तनयमावली, २०५६ मा थानातक तहमा बढीमा ४ वषिसम्म 
र थानाकोत्तर तहमा बढीमा ३ वषि सम्मका लातग अथाथायी सम्बन्िन प्रदान गररने शिक्षण स्थाथालाई, 
अथाथायी सम्बन्िन प्राप्त गरी एक अवति पूरा गरे पिात ्थाथायी सम्बन्िन ठदनसक्ने व्यवथाथा छ । यस 
र्वश्व र्वद्यालयको थाथापनाकाल देशख २०७१।७२ सम्म ५८ शिक्षण  स्थाथालाई अथाथायी सम्बन्िन प्रदान 
गरेकोमा अथाथायी सम्बन्िनको नवीकरण नगरेको तथा थाथायी सम्बन्िन प्रदान गरेको छैन । तनयम 
अनजसार नवीकरण गरी अथवा थायायी सम्बन्िन प्राप्त गरी शिक्षण स्थाथा सञ्चालन हजनजपदिछ । 

लजशम्बनी बौद्ध र्वश्वर्वद्यालय 

बजद्धको आदिि, कला, शिक्षा, स्थाकृततको माध्यमबाट र्वश्वमा िाशन्त, बन्िजत्व, मैरी तथा सद्भाव फैलाउने 
उदे्दश्यले रुपन्देहीको लजशम्बनीमा २०६३ मा लजशम्बनी बौद्ध र्वश्वर्वद्यालयको थाथापना भएको हो । यस 
र्वश्वर्वद्यालयमा १६ र्विामा अध्ययन हजने गदिछ । र्वश्वर्वद्यालय मातहत एक आ्तगक र ८ सम्बन्िन प्राप्त 
क्याम्पस रहेका छन ्। 

109. दीघिकालीन योजना - र्वश्वर्वद्यालयको थावीकृत दीघिकालीन योजनाअनजसार १५ वटा भवन तनमािण गनि 
रु.४१ करोड ३६ लाख ९७ हजार आवश्यक देशखएकोमध्ये केन्रीय कायािलय, केन्रीय क्याम्पस, आवस 
गहृ, शिक्षक आवास, २ वटा छार छारावास तनमािण भइसकेको छ । केन्रीय पजथातकालय र अनजसन्िान 
केन्र तनमािणािीन अवथाथामा छन ् भने िैशक्षक स्काय भवन, सभाहल, थाटाफ क्वाटिर, गेष्ट हाउस, 
क्याफ्लटेररया, थाटोर, बैर्कङ काउन्टरसमेत ७ वटा भवन तनमािण िजरु भएको छैन । यी भवन तनमािण गनि 
जग्गा प्राप्त गनि सकेको छैन । यसमा सम्बद्ध तनकायको ध्यान जानजपदिछ । 

110. जनिशक्त व्यवथाथापन - व्यवथाथापन सवेक्षणअनजसार र्वश्वर्वद्यालयलाई २४४ कमिचारी आवश्यक पने देशखए 
तापतन कमिचारी व्यवथाथापन नहज दा लेखा, कम्प्यजटरलगायतका प्रिासतनक कायि समयमा नहजने भएकोले 
आवश्यकताअनजसार कमिचारी व्यवथाथापन गनजिपदिछ । 

सजदूरपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय 

कला, र्वज्ञान शचर्कत्सािास्त्र, कानजन, व्यवथाथापन, शिक्षा, प्रार्वतिक तथा अन्य व्यावसार्यक र्वषयमा 
अध्ययन, अध्यापन र अनजसन्िान गने लगायतका कामको लातग सजदूरपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०६७ अनजसार 
थाथापना भई सञ्चालन हज दै आएको छ । र्वश्वर्वद्यालय अन्तगित केन्रीय कायािलय, सेवा आयोग, परीक्षा तनयन्रण 
कायािलय, स्काय ६,  र्वभाग ६, कायिक्रम १, केन्रीय क्याम्पस र आ्तगक क्याम्पस १४ समेत ३१ तनकाय रहेका 
छन ्। 

111. लेखाप्रणाली - र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०६७ दफा ३३ मा आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको 
लेखाप्रणाली अनजसार राख्नजपने उल्लेख छ । ऐन लागू भएको ९ वषिसम्म पतन लेखाको ढा चा नतोकेको, 
लेखा नीतत तयार नगरेको र आन्तररक तनयन्रण प्रणालीको व्यवथाथा गरेको छैन । लेखासम्बन्िी 
तनदेशिका बनाई प्रयोगमा ल्याउनजपदिछ । 
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112. पेथाकी - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक प्रिासन तनयमावली, २०६९ को तनयम ३७ बमोशजम तोर्कएको समयमा 
पेथाकी फथायौट नगरेमा वार्षिक १० प्रततितका दरले धयाजसमेत लाग्ने र पेथाकी तलने शिक्षक वा 
कमिचारीउपर सेवा ितिसम्बन्िी तनयमबमोशजम आवश्यक कारबाहीसमेत गनि सर्कने व्यवथाथा छ । र्वत्तीय 
र्ववरणमा रु.१ करोड ५१ लाख ९९ हजार पेथाकी बा की देशखएकोमा कारबाही गरी धयाजसर्हत असजल 
गरी फथायौट गरेको छैन ।  

113. कर दाशखला - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा कट्टी गरेको कर रकम अको मर्हनातभर राजथावमा 
दाशखला गनजिपने व्यवथाथा छ । र्वश्वर्वद्यालयले अतग्रम कर, सामाशजक सजरक्षा कर र मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
राजथाव दाशखला नगरी दार्यत्वमा देखाएको रु.१६ लाख २९ हजार सम्बशन्ित खातामा दाशखला गनजिपदिछ ।  

114. शथाथर सम्पशत्त खाता - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक प्रिासन तनयमावली, २०६९ बमोशजम शथाथर सम्पततको 
र्ववरण अद्यावतिक गनजिपनेमा शथाथर सम्पतत खाता राखेको छैन । शथाथर सम्पशत्त खाता राखी भवन, 
फतनिचर, सवारीसािान लगायतका सम्पशत्तको अतभलेख अद्यावतिक गरी भौततक परीक्षणसमेत गनजिपदिछ । 

115. बढी खचि - र्वश्वर्वद्यालयले थावीकृत बजेटको सीमा नघाई रु.३ करोड ३१ लाख ८० लाख बढी खचि 
गरेको छ । उक्त खचि सभाबाट अनजमोदन हजनजपदिछ । 

116. तनश क्रय कोष - र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोगले गतवषि उपलधि गराएको रु.१२ करोड र आ्तगक 
क्याम्पस नहज दै आजिन भएको धयाजसमेत रु.१२ करोड १८ लाख २६ हजार वषािन्तसम्म तनश क्रय रहेको 
छ । सो रकम स्घीय सशञ्चतकोषमा र्फताि गनजिपदिछ ।  

 त्यथातै र्वश्वर्वद्यालय सभा (तसनेट), २०७३ ले केन्रीय पजथातकालय थाथापना गनि रु.२६ लाख 
४० हजार बजेट गरे तापतन पजथातकालयको थाथापना नगरी बजेट तनश क्रय राखेको छ । बजेट उपयोग 
गरी पजथातकालय थाथापना हजनजपदिछ । 

117. उपदान तथा तनवशृत्तभरण कोष - र्वश्वर्वद्यालय शिक्षक कमिचारी सेवा तनयमावली, २०६९ को तनयम ५३ 
मा उपदान तथा तनवशृत्तभरण कोषको थाथापना गने व्यवथाथा रहे पतन थाथापना गरेको छैन । 

मध्यपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय  
दजगिमलगायत सबै क्षेरका जनतालाई सजलभ रूपमा उच्च शिक्षाको अवसर उपलधि गराई रार् य र्वकासमा 

दक्ष जनिशक्तको आपूतति गनि र प्रततथापिािको आिारमा उच्च शिक्षाको गजणथातरमा अतभवरृ्ि गनि यो र्वश्वर्वद्यालयको 
थाथापना भएको हो । सजखेतको वीरेन्रनगरमा रहेको यस र्वश्वर्वद्यालयअन्तगित १६ आ्तगक क्याम्पस तथा ७ 
केठरय र्वभाग सञ्चालनमा रहेका छन ्। 

118. अन्य भत्ता - मध्यपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ मा र्वश्वर्वद्यालयले नेपाल 
सरकारलाई आतथिक दार्यत्व पने गरी कज नै पदातिकारी, शिक्षक तथा कमिचारीको पाररश्रतमक तथा सेवा 
सजर्विा थप गनजिअशघ अथिमन्रालयको थावीकृत तलनजपने उल्लेख छ । कायिकारी पररषदले अथिमन्रालयको 
थावीकृत नतलई पदातिकारीलाई र्वतभन्न प्रकारका सजर्विा भ जक्तानी ठदई यो वषि रु.१ करोड ३ लाख १२ 
हजार खचि लेखेको छ ।  

119. पेथाकी बा की - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक प्रिासन तनयमावली, २०६९ को तनयम ३६ मा तोर्कएको 
समयमा पेथाकी फथायौट नगरे १२ प्रततित धयाजसमेत असजल गनजिपने व्यवथाथा  छ । र्वत्तीय र्ववरण 
अनजसार रु.२ करोड ४८ लाख ६७ हजार पेथाकी बा की रहेको छ । म्याद नाघेको पेथाकी बा की रकममा 
धयाज असजल गरी फथायौट गनजिपदिछ । 
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120. लेखापरीक्षण - मध्यपशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३३ मा महालेखापरीक्षकबाट 
लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवथाथा छ । र्वद्यालयले २०७४।७५ मा केन्रीय कायािलयमा तनकासा भएको 
रु.१ करोड १७ लाख २९ हजारको से्रथाता पेस गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन ।  

कृर्ष तथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय 

कृर्ष क्षेरको सवाििीण र्वकास गनि र कृर्षको आिजतनकीकरण गदै ग्रामीण जनसमजदायको सामाशजक तथा 
आतथिकथातर उिाउन कृर्ष, वन, पिज र्वज्ञान जथाता क्षेरस ग सम्बशन्ित र्वषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र 
अनजसन्िान गराई मजलजकतभरै उच्चथातरको प्राशज्ञक तथा सीपयजक्त दक्ष जनिशक्त उत्पादन गनि २०६७ मा यस 
र्वश्वर्वद्यालय थाथापना भएको हो । र्वश्वर्वद्यालयअन्तगित केन्रीय कायािलय, अनजसन्िान तथा प्रचार तनदेिनालय, 
परीक्षा तनयन्रण कायािलय, र्वषयगत स्काय ३, सम्बशन्ित र्वषयका क्याम्पस ३ र आ्तगक क्याम्पस ६ रहेका छन ्। 

121. सम्बन्िन - कृर्ष तथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०६७ को दफा १९ मा तनजी क्षेरका क्याम्पसले 
र्वश्वर्वद्यालयस ग सम्बन्िन प्राप्त गरी सञ्चालन हजन चाहेमा सम्बन्िन प्रदान गनि सक्ने व्यवथाथा छ । 
सम्बन्िन तलन १४ स्थाथा/कलेजले प्रथाताव पेस गरेको मध्ये प्राशज्ञक पररषद्ले १० स्थाथा÷कलेजहरुलाई 
शिफाररस गरेको पररषदबाट कृर्ष र्वज्ञानतफि  ७ कलेजलाई र वन र्वज्ञानतफि  कलेजलाई अथाथायी 
सम्बन्िन प्रदान गरेको छ । सम्बन्िनका लातग आवेदन ठदनेमध्ये ८ स्थाथा÷कलेजको सम्बन्िमा तनणिय 
भएको छैन । सम्बन्िन प्राप्त गने स्थाथा÷कलेजले िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन नगरेको सम्बन्िमा छानतबन 
हजनजपदिछ । 

122. एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण - कृर्ष तथा वनर्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३३ मा 
र्वश्वर्वद्यालयले आफ्लनो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनजसार राख्नजपने 
व्यवथाथा छ । र्वश्वर्वद्यालयले मातहतका तनकायको आतथिक कारोबार समेटी एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण 
तयार गरेको छैन ।  

123. पूवितनिािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ अनजसार आपूततिकतािको 
कारणले सम्झौतामा तोर्कएको म्यादमा कायि सम्पन्न हजन नसकेमा पूवितनिािररत क्षततपूतति असजल गनजिपने 
व्यवथाथा छ । फतनिचर खररद कायिका आपूततिकतािले म्याद समाप्त भएको २ मर्हना पतछ पर्हलो चरणको 
रु.२ करोड २१ लख १० हजारको फतनिचर आपूतति गरेको र १०४ थान फतनिचर आपूतति नगरेकोले 
रु.४० लाख ७१ हजार पूवितनिािररत क्षततपूतति असजल गनजिपदिछ ।  

श्री राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालय 

124. आ्तगक क्याम्पस - राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०७४ को दफा १४ मा तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय 
अन्तगित रहेका दजई बहजमजखी क्याम्पस यस र्वश्वर्वद्यालयलाई हथातान्तरण गने उल्लेख भएकोमा ती 
क्याम्पस हथातान्तरण भएको छैन । 

125. बजेट तथा कायिक्रम - राजर्षिजनक र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०७४ को दफा ९ अनजसार सभाले आतथिक वषिको 
िजरुमा नै वार्षिक कायिक्रम थावीकृत गनजिपनेमा २०७५।१०।६ मा मार रु.११ करोड ५४ लाख ८७ 
हजारको बजेट थावीकृत गरेको छ । यस वषि १६ िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनजिपनेमा ४ कायिक्रम मार 
सञ्चालन भएको छ ।  
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जनक शिक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड -  २०७५।७६ 

नेपाल सरकारको रार् य शिक्षा पद्धतत योजनाको उदे्दश्य पररपूततिको तनतमत्त आवश्यक िैशक्षक सामग्रीहरु, 
पाठ् यपजथातक, शिक्षक तनदेिन पजशथातका, िैशक्षक नक्सा, चाटि, र्फल्म, आठदको उत्पादन तथा प्रकािन गरी तनिािररत 
मूल्यमा उपलधि गराउने मजख्य उदे्दश्य रहेको यस केन्रको थाथापना कम्पनी ऐन, २०२१ अनजसार २०३५ मा 
भएको हो।यस तलतमटेडको केन्र र िाखा कायािलयहरुसमेतमा ४५७ जना कमिचारी कायिरत छन।्  

126. र्वत्तीय शथाथतत तथा सञ्चालन नततजा - केन्रको सम्पशत्त रु. ८ अबि ६४ करोड ७५ लाख रहेकोमा दार्यत्व 
रु. ४ अबि ३७ करोड ८२ लाख रही नेटवथि रु. ४ अबि २६ करोड ९३ लाख रहेको छ। केन्रको 
नाफा गत वषि रु. ८ करोड ७० लाख ४२ हजार रहेकोमा यस वषि रु. २ करोड ५ लाख रहेको छ।  

127. तबक्री आम्दानी - यस वषि केन्रको खजद तबक्री रु. १ अबि ३ करोड ८७ लाख रहेको छ। यस वषि गत 
वषिको तजलनामा खजद तबक्री रु. १८ करोड ४७ लाख अथाित ्१५.१० प्रततितले कमी भएको छ। गत 
वषिको तजलनामा तबक्री कम भएको र नाफा रकम समेत घटेको छ। तबक्री आय बढाउन सेवामा 
र्वर्विता ल्याउनजपदिछ।  

128. प्राप्त हजनजपने रकम - साझा प्रकािनबाट गत र्वगत वषिदेशखको प्राप्त हजनजपने रु. ८ करोड १६ लाख ८१ 
हजार र अन्य तनकायबाट प्राप्त हजनजपने रु. ७१ लाख ९३ हजार असजल भएको छैन।उक्त रकम असजल 
गनजिपदिछ।  

129. पेथाकी फथायौट - केन्रले र्वगत लामो समयदेशख आपूतिकलगायत र्वर्वि पाटीबाट प्राप्त गनजिपने देशखएको 
पेथाकी रु. ३ करोड ८ लाख असजल तथा फथायौट गनि आवश्यक पहल गरेको पाइएन। र्वतभन्न व्यशक्त 

तथा स्थाथालाई र्वतभन्न कायिका लातग उपलधि गराएको उक्त पेथाकी असजल उपर तथा फछ्यौट 
गनजिपदिछ। 

130. कागज खररद - यस स्थाथाको र्वगत ३ वषिको कज ल सञ्चालन लागत, कज ल कागज उत्पादन पषृ्ठ र प्रतत 
पषृ्ठ कागज उत्पादन लागत देहाय बमोशजम रहेको छ। 

तस.न्. र्ववरण २०७५।७६ २०७४।७५ २०७३।७४ 

१ कज ल सञ्चालन लागत (रु.दि लाखमा)  ८,८४ ८,१२ ६,६७ 
२ कज ल कागज उत्पादन पषृ्ठ स्ख्या (दि लाखमा)  ३०,९६ ३३,८६ २८,०४ 
३ प्रतत पषृ्ठ कागज उत्पादन लागत (रु. प्रतत पषृ्ठ) ०.२९ ०.२४ ०.२४ 

केन्रको प्रतत पषृ्ठ कागज उत्पादन लागत गत आतथिक वषिमा रु. ०.२४ प्रतत पषृ्ठ भएकोमा यस 
आतथिक वषि रकम रु. ०.०५ प्रतत पषृ्ठले वरृ्द्ध भई रु. ०.२९ प्रतत पषृ्ठ रहेको पाईयो। यसरी गत वषिको 
तजलनामा यस वषिमा केन्रको प्रतत पेज कागज उत्पादन लागत २१ प्रततितले वरृ्द्ध भएकोले तमतव्ययी 
ढिबाट कागज खररद कायि गनजिपदिछ। 

131. खररद तथा तनमािण - केन्रले यस वषिको कज ल खररद रु. ६२ करोड ५७ लाखमध्ये रु. ५९ करोड ८९ 
लाख बराबरको ९५.७१ प्रततितको कागज खररद गरेको छ। गत वषि खररद रु.६० करोड १५ 
लाखमध्ये रु. ५७ करोड ८ लाख बराबरको ९४.८९ प्रततितको कागज खररद गरेको देशखन्छ। यसरी 
खररद गरेको कागज माध्यतमक तहसम्मको पाठ्यपजथातक छपाइ गनि तथा केन्र, प्रदेि र थाथानीय तहको 
तनवािचनको लातग मतदाता पर लगायतमा प्रयोग भएको छ। केन्रले समयमा पाठ्यपजथातक छपाइ गनि 
नसकेको, र्वतरण व्यवथाथा प्रभावकारी नभएको तथा समयमा कागज खररदको टेण्डर गनि नसकेको 
लगायतका र्वषयमा सजिार गनजिपदिछ। 
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मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमतत 

132. गजरु योजना - मेतडकल कलेजको न्यूनतम पूवाििार तनमािण गनि रु.८ अबि ७४ करोड १२ लाख ४८ 
हजारको गजरुयोजना कायािन्वयन गनि अथि मन्रालयबाट सैद्धाशन्तक सहमतत प्राप्त भएको देशखन्छ । गजरु 
योजनाको काममध्ये पर्हलो चरणमा अथापताल भवन, कलेज भवन, छारावास ३, केही आवास गहृ, लण्री, 
मचिरी, रोड एक्सेसलगायतका कायि सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा रु.२३ करोड १९ लाख लागतको 
खानेपानी तथा ढल तनमािण लगायतका कायिको खररद प्रर्क्रया िजरु नभएको तथा दोस्रो चरणको पूरै काम 
बा की रहेकोले तोर्कएको समयमा पररयोजना सम्पन्न गनि कठिन देशखन्छ । गजरुयोजनाअनजसार तोर्कएको 
अवतिमा कायि सम्पन्न हजनजपदिछ । 

133. तनमािण कायिको प्रगतत - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १११ मा खररद सम्झौता गदाि 
तनमािण व्यवसायीले कायितातलका पेस गनजिपने र सोही तातलका अनजसार कायि सम्पन्न गनजिपने उल्लेख छ । 
सतमततबाट मेतडकल कलेजको पूवाििार तनमािण गनि रु.३ अबि ९३ करोड ३५ लाखको ७ खररद सम्झौता 
गरेकोमा रु.१ अबि ८९ करोड २६ लाख भ जक्तानी गरेको छ । ती कायिहरु सम्पन्न गने म्याद 
२०७६।२।२४ देशख २०७७।४।१० सम्म रहेकोमा सम्झौता अवतिको तजलनामा भौततक प्रगतत न्यून 
रहेको छ । तनमािण व्यवसायीले कायितातलका बमोशजम तनमािण कायि नगरेको हज दा सम्झौता बमोशजम 
समयमै सम्पन्न गनि थप पहल गनजिपदिछ । 

134. नम्सिको प्रयोग - तनमािण सम्बन्िी थावीकृत नम्सिअनजसार तसमेण्ट र बालजवाको १:६ र १:४ जोडाइ भएको 
इटाको गाह्रो लगाउने कायिमा २२४−१०८−५७  तमतलमीटर साइजको इ टा ५६० गोटा लाग्ने र इ टाको 
साइज, आकार घटी बढी भएमा सोही अनजपातमा इ टाको पररमाण घटी बढी हजने गरी लागत अनजमान 
तयार गनजिपदिछ । सतमततले यस वषि भवन तनमािण कायिको २ िेक्का सम्झौता गरेकोमा इ टाको गाह्रो 
लगाउने कायिको लागत अनजमानमा प्रयोग हजने इ टाको साइज खजलाएको छैन । लेखापरीक्षणको क्रममा 
अवलोकन गदाि तनमािणािीन भवनमा २३०−१०८−६५ तमतलतमटर साइजको इ टा प्रयोग भइरहेको पाइयो । 
नम्सिअनजसार उक्त साइजको इ टाको गाह्रो लगाउ दा प्रतत घनतमटर ४७८ गोटा लाग्ने देशखन्छ । लागत 
अनजमानमा उशल्लशखत इ टाको पररमाण र तनमािण कायिमा प्रयोग भएको पररमाणको परीक्षण गदाि यो वषि 
खररद सम्झौता भएको कायिमा ४ लाख १९ हजार ५३१ इ टा घटी लाग्ने देशखएकोले सतमततले रु.५३ 
लाख ७ हजार बढीको लागत अनजमान थावीकृत गरेको छ । लागत अनजमान यथािथपरक हजने गरी तयार 
गनजिपदिछ । 

135. बढी भ जक्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३(ख) बमोशजम नापी र्कताबमा 
उल्लेख भएको वाथातर्वक कायिसम्पादनको आिारमा तबल भ जक्तानी गनजिपनेमा एक तनमािण व्यवसायीलाई 
नापी र्ववरणअनजसार फलामे डण्डी ८९ हजार ३०४.६५ के.जी.को भ जक्तानी गनजिपनेमा १ लाख १५ हजार 
के.जी.को भ जक्तानी भएकोले बढी भ जक्तानी भएको रु.२९ लाख ५४ हजार असजल गनजिपदिछ । 

अनजगमन र बेरुजू 

 अनजगमन - गत र्वगतका प्रततवेदनमा अनजदानको अनजगमन नभएको, र्वद्यालय भौततक भवन तनमािण तथा ममित 
सजिार समयमा नभएको, खचि भई बा की रकम र्फताि नगरेको, मूल उत्तरपजशथातका बढी छपाइ गरेको, स्थाथागत 
र्वद्यालयको िजल्क अनजगमन, उत्तरपजशथातका छपाइमा बढी दार्यत्व पारेको, तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयका केही 
तनकायको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको, र्वदेिी शिक्षण स्थाथाको सम्बन्िनमा सञ्चातलत शिक्षण स्थाथाको 
िरौटी नेपाल सरकारको िरौटी खातामा दाशखला नगरेको लगायतका व्यहोरामा यो वषि पतन सजिार भएको 
छैन । र्वगतका व्यहोरा पजनरावशृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 
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 बेरुजू शथाथतत - यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देशखएको बेरुजूको शथाथतत 
देहाय अनजसार छः  

 सरकारी कायािलयतफि  ७८ तनकायमा रु.२ अबि ९८ करोड ७० लाख ८७ हजार बेरुजू देशखएकोमा 
प्रारशम्भक प्रततवेदन उपलधि गराएपतछ रु.३ करोड ४० लाख १४ हजार फथायौट गरेकोले रु.२ अबि 
९५ करोड ३० लाख ७३ हजार बा की रहेको छ । सोमध्ये रु.४ करोड ३६ लाख ४० हजार पेथाकी 
बा की रहेको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ । 

 स्गठित स्थाथा, सतमतत, बोडि ३१६ तफि  रु.10 अबि 36 करोड 63 लाख 98 हजार बेरुजू देशखएकोमा 
प्रारशम्भक प्रततवेदन उपलधि गराएपतछ रु.१६ करोड ३ लाख ७७ हजार फथायौट गरेकोले रु.१० अबि 
२० करोड ६० लाख २१ हजार बेरुजू बा की रहेको छ । सोमध्ये रु.२३ करोड ७१ लाख ८७ हजार 
पेथाकी बा की रहेको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनजसूची १६ मा छ । 
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श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा श्रम तथा 
रोजगारसम्बन्धी नीतत, काननु योजना तथा कायिक्रमको तजुिमा कायािन्वयन, समन्वय, अनगुमन र मूल्याङ्कन, श्रम 
शजि र श्रम बजारसम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा र्वश्लषेण, श्रमसम्बन्धी रार्िय अन्तरािर्िय संघ 
संस्थाहरुसँग सम्पकि  र सम्बन्ध, श्रतमक र व्यवस्थापकबीचको सम्बन्ध, रोजगार, सेवा तथा श्रतमक आपूतति, 
व्यावसार्यक तातलमको सञ्चालन, समन्वय तथा प्रवर्द्िन, श्रतमकहरुको सामाजजक सरुक्षा, र्वदेशीहरुका लातग श्रम 
स्वीकृतत, श्रम प्रशासन र व्यवस्थापन, रोजगारी तसजिनासम्बन्धी कायिमा समन्वय गने लगायतका कायि रहेका छन ्। 
मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा स ंगठित संस्थासमेत २७ तनकायबाट कायिसम्पादन गरी सेवा प्रवाह 
भइरहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका २५ सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.9 अबि 59 करोड 
85 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भकको छ: 

(रकम रु.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  इकाई रकम  

२५ ५८५९ २१ १३६४ १३ 20739 12 68023 25 95985 

यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई स्थानीयतहबाट खचि भकको रु.२ अबि २५ करोड ९१ लाख र 
शहरी र्वकस मन्रालय मातहतबाट खचि भकको रु.९४ लाख ६३ हजार समावेश गररकको छैन । 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि २ संस्थाको रु.9 अबि 9७ करोड ३३ लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररकको छ । 

3. वार्षिक कायिक्रम र प्रगतत - रार्िय योजना आयोगबाट प्रकाजशत २०७५।७६ को र्वकास सूचकाङ्क 
नततजामा यस मन्रालयको र्वतभन्न कायिको लक्ष्य तोर्कककोमा सो को प्रगतत जस्थतत देहायबमोजजम छ: 

क्र.सं. र्ववरण इकाई लक्ष्य प्रगतत प्रततशत 

1.  रोजगगारमूलक तातलम संख्या हजारमा 20 19 95 
2.  सरुजक्षत आप्रवासनका लातग सूचना तथा परामशि केन्र स्थापना 

तथा सञ्चालन 
जजल्ला 12 0 0 

3.  ठिपक्षीय श्रम सम्झौता भकका मलुकु देश 2 2 100 
4.  सीप र्वकास तातलम केन्रहरुको स्तरोन्नतत संख्या 3 2 67 
5.  वैदेजशक रोजगारीका गन्तव्य मलुकुहरुमा सरुजक्षत श्रम गहृको 

र्वस्तार 
संख्या 5 5 100 

6.  सामाजजक सरुक्षाकोषमा सहभातगता  स खं्या हजारमा 50 32.5 65 
7.  सामाजजक सरुक्षा कोषबाट सञ्चालन भकका आयोजनाहरु संख्या 3 0 0 
8.  सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन  संख्या (लाखमा) 5 0 0 

यो वषि सरुजक्षत आप्रावासनका लातग १२ सूचना तथा परामशि केन्र स्थापना तथा सञ्चालन गने 
लक्ष्य रहेकोमा कुनै पतन सूचना केन्रस्थापना नभकको, सामाजजक सरुक्षा कोषबाट ३ आयोजना सञ्चालन 
गने र सबै प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन गनि ५ लाख बालश्रतमक घटाउने लक्ष्य रहेकोमा प्रगतत शून्य छ । 
त्यस्तै सामाजजक सरुक्षा कोषमा ५० हजार सहभागी गराउने लक्ष्य रहेकोमा ६५ प्रततशतमार प्रगतत 
भकको छ । 
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4. चौधौँ योजना - चौधौँ योजना (२०७३।७४–७५।७६) मा यस मन्रालयको लातग तोर्ककका नततजाको 
सूचकहरु र उपलजव्धको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ: 

नततजा सूचकहरु इकाई आधार वषि लक्ष्य प्रगतत 

रोजगारीको वरृ्र्द्दर प्रततशत 2.9 3.5  
बेरोजगार दर प्रततशत 3.6 2 11.4 
र्वप्रषेण आय (रु.अबिमा) रकम 679 1233 755 
रोजगगारमूलक तातलम जना (हजारमा) 17 60 - 
सीप र्वकास तातलम केन्रहरुको स्तरोन्नतत संख्या 3 7 - 
वैदेजशक रोजगारीका गन्तव्य मलुकुहरुमा सरुजक्षत श्रम 
गहृको र्वस्तार 

संख्या 5 15 - 

सामाजजक सरुक्षाकोषमा सहभागीको संख्या जना (हजारमा) 700 150  
सामाजजक सरुक्षाकोषमा जम्मा हनु ेरकम रु.कारोडमा 1210 47 - 
सामाजजक सरुक्षा कोषबाट सञ्चालन हनुे आयोजना संख्या - 9 0 
ठिपक्षीय श्रम सम्झौता हनुे मलुकु देश 6 6 2 

रोजगारी वरृ्र्द् दर २.९ बाट ३.५ प्रततशत परु ्याउने, ६० हजार व्यजिलाई रोजगारमूलक 
तातलम, ७ सीप र्वकास तातलम केन्रहरुको स्तरोन्नतत, १५ वैदेजशक रोजगारीका गन्तव्य मलुकुमा सरुजक्षत 
श्रम गहृको र्वस्तार गने उल्लेख भककोमा सोको प्रगतत उल्लेख गरेको छैन । बेरोजगार दर ३.६ 
प्रततशतबाट २ प्रततशतमा झाने लक्ष्य रहेकोमा योजनाको अन्त्यसम्म ११.४ प्रततशत पगेुको छ । र्वप्रषेण 
आय रु.६ अबि ७९ करोडबाट रु.१२ अबि ३३ करोड परु ्याउने लक्ष्य रहेकोमा आतथिक वषिको 
अन्त्यसम्म रु.७ अबि ५५ करोड रहेकोले लक्ष्यको तलुनामा १३ प्रततशतमार प्रगतत भकको छ । त्यस्तै 
योजना अवतधमा ६० हजार व्यजिलाई रोजगारमूलक तातलम प्रदान गने, ७ सीप र्वकास केन्रको 
स्तरोन्नतत गने लक्ष्य रहेकोमा योजना अवतधमा भकको प्रगततको र्ववरण प्राप्त भकन ।  

5. बजेट विव्यको कायािन्वयन - मन्रालय र अन्तगित तनकायको लातग यो वषि रु.४ अबि १५ करोड ५० 
लाख बजेट र्वतनयोजन भककोमा २ अबि ८५ लाख ५४ हजार खचि भकको छ । आतथिक वषि 
२०७५।७६ को बजेट विव्यमा रोजगार सूचना केन्र स्थापना गने, वैदेजशक रोजगार सेवा प्रदायक 
कम्पनीहरुलाई आन्तररक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत पररचातलत गने, श्रम क्षेरमा आउने र्ववादलाई 
तत्काल समाधान गनि कक अधिन्यार्यक तनकाय गिन गने, बाल श्रमलाई पूणि रुपमा तनषधे गनि अनगुमन 
प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने, र्वदेशबाट फकेका यवुाहरुको तसप प्रमाणीकरण गरी रु १० लाख 
सम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गने, र्वप्रषेण आय बैर्कङ्ग प्रणालीबाट तभत्र्याई त्यस्तो रकम 
उत्पादनमूलक लघ ुतथा साना उद्योग, पयिटन, कृर्ष व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षरेमा लगानी गनि 
प्रोत्सार्हत गने उल्लेख भककोमा उजल्लजखत व्यहोरा कायािन्वयन भकको पाइकन । बजेट विव्यमा 
उजल्लजखत व्यहोरा कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

6. लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध ऐनमा सबै प्रकारका आय व्ययको लेखा र आतथिक र्ववरण पेस गरी 
लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । मन्रालयले स्वीस सहयोगअन्तगित सरुजक्षत आप्रवासन 
पररयोजनाको लातग अनदुान प्राप्त गदाि सम्झौताको दफा ११ बमोजजम —‘क‘ वगिको लेखापरीक्षकबाट 
लेखापरीक्षण गराउने गरी सम्झौता गरेको पाइयो । पररयोजनाअन्तगित यो वषि रु.१० करोड २७ लाख 
९३ हजार सोझै भिुानी भकको देजखन्छ । नेपालको संर्वधान र प्रचतलत काननुर्वपरीत हनेु गरी वैदेजशक 
सहायता ग्रहण गनि सम्झौता गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई सोझै भिुानी रकमको आतथिक 
कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजजम लेखापरीक्षण 
गराउनपुदिछ ।  
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7. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम - मलुकुतभर थप रोजगारी तसजिना गरी क्रमश  नेपालीलाई वैदेजशक 
रोजगारीमा जान नपने बनाउन प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम तसजिना गने र व्यावसार्यक कृर्ष, तसँचाइ, 
नदी तनयन्रण, वन पयिटन र यातायत पूवािधार क्षेरलाई यस क्षेरमा आबर्द् गररने, तीनै तहका सरकारका 
साविजतनक तनमािणका अन्य क्षेरहरुलाई यस कायिक्रममा आबर्द् गने बजेट विव्यमा उल्लेख भकअनसुार 
कायिक्रम सञ्चालन गनि यस वषि रु.३ अबि १० करोड बजेट र्वतनयोजन भककोमा रु.२ अबि २८ करोड 
२५ लाख खचि भकको भकको छ । यस सम्बन्धमा देजखकका व्यहोरा देहायबमोजजम छ: 

7.1 यो वषि ७५३ स्थानीय तहमा दताि भकका १३ लाख ३३ हजार बेरोजगारमध्ये १ लाख ७२ हजार 
जनालाई १०० ठदनको रोजगारी ठदककोले रोजगारी प्राप्त गने संख्या १२.९१ प्रततशत रहेको  छ ।  

7.2 प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगारी तसजिना गनि न्यूनतम रु.५ लाखदेजख अतधकतम रु.१ करोडसम्म तनकासा 
ठदककोमा स्थानीय तहबाट हालसम्म पतन खचिको र्ववरण पेस भकको छैन । स्थानीय तहबाट खचिको 
र्ववरण तलई उपलजब्धको मूल्याङ्कन हनुपुदिछ  । 

7.3 कायिक्रममा व्यावसार्यक कृर्ष, तसँचाइ, नदी तनयन्रण, वन पयिटन र यातायत पूवािधार क्षेरलाई यस क्षेरमा 
आवर्द् गररने नीतत रहेकोमा पैदल सडक, पखािल, खेल मैदान, नाला, पोखरी, साविजतनक शौचालय, चौतारा, 
तसँचाइ कुलो, र्वद्यालय घेराबारा, ममित तथा सम्भार, मोटरबाटो ममितलगायतमा खचि भक तापतन 
व्यवसार्यक कृर्षतफि  कुनै कायि भकको देजखकन । स्थानीय तहलाई तनकासा भकको रकमबाट गनुिपने 
कायि नतोर्कककोले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनसुार कायि गरेको देजखयो । स्थानीय तनकायबाट 
भकका कायिहरुको मन्रालयबाट प्रगतत र्ववरण तलकको देजखकन ।  

श्रम र्वभाग 

8. सेवा प्रवाह - प्राप्त प्रगतत र्ववरणअनसुार र्वभागले यस वषि १ हजार ११९ गैरनेपाली नागररकलाई श्रम 
स्वीकृतत, ,८६२ श्रम स्वीकृतत नवीकरण, १ टे«ड यतुनयन महासंघ दताि, २२ टे«ड यतुनयन संघ दताि, ४६९ 
श्रम अतडट, ३८० श्रतमक आपूततिकताि ईजाजत प्रदान, ९७ श्रतमक आपूततिकताि कम्पनी तनरीक्षण, ४०२ 
बोयोलर तनरीक्षण, ५७५ श्रम र्ववाद समाधान, ८२७ बालश्रम तनरीक्षण, १ हजार ८२ व्यजिगत दाबी 
उजरुी र १९२ सामूर्हक दावी उजरुी फस्यौट, ७६२ न्यूनतम पाररश्रतमक तनरीक्षणलगायतका सेवा प्रवाह 
सम्बन्धी काम गरेको छ । रोजगारीको लातग तसफाररस गने, बालश्रम, बोयोलर, प्रततष्ठानलगायतका 
संस्थाको तनरीक्षण गने, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गने, न्यूनतम पाररश्रतमक प्रदान गने, रोजगारीको लातग 
तसफाररस गनेलगायतका कायिको लक्ष्य र्कटान गरी कायि गरेको देजखकन । र्वभाग र मातहतका 
कायािलयबाट सम्पादन गररने कायिको लक्ष्य र्कटान गरी सोहीबमोजजम कायि सम्पादन हनुपुदिछ । 

वैदेजशक रोजगार र्वभाग 

9. वैदेजशक रोजगारी - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले राजपरमा सूचना 
प्रकाजशत गरी वैदेजशक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गनि पाउने मलुकु तोक्ने उल्लेख छ । यस वषिसम्म 
संस्थागत रुपमा ११० र व्यजिगत रुपमा १७२ देशमा वैदेजशक रोजगारको लातग पिाउन÷जान खलु्ला 
गरेकोमा हाल इराक र तलर्वयामा रोक्का गररकको छ । संस्थागत, व्यजिगत, वैधातनकीकरण र 
नवीकरणसमेत २०७३।७४ मा ६ लाख ४२ हजार ८५९,  २०७४।७५ मा ६ लाख १२ हजार 
६८५ र २०७५।७६ मा ५ लाख ८ हजार ८२८ व्यजि रोजगारीका लातग र्वदेश गकको देजखन्छ । 
संस्थागततफि  हालसम्म ४० लाख १५ हजार व्यजि रोजगारीका लातग गककोमा मलेतसयामा १३ लाख 
९१ हजार, कतारमा १०लाख ६२ हजार, साउदी अरेतबयामा ८ लाख ७२ हजार, यनुाइटेड अरब 
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इतमरेट्समा ५ लाख २६ हजार र कुबेतमा १ लाख १ हजार व्यजि रोजगारीको लातग गकको देजखन्छ । 
संस्थागततफि  ४६ देशमा रोजगारीको लातग गकको भक पतन मलेतसया र कतारले मार गन्तव्यको ६० 
प्रततशत र्हस्सा ओगटेको देजखयो । 

वैदेजशक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृतत प्राप्त देशमध्ये ४६ देशमा रोजगारीमा गकको देजखन्छ । 
सोमध्ये ९ देशसँग मार श्रम सम्झौता भकको छ । अन्य देशसँग सम्झौता गनि प्रयास गनुिपदिछ । 

10. कामदारको प्रकृतत - र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७३।७४ देजख २०७५।७६ सम्म वैदेजशक 
रोजगारीको लातग गकका १७ लाख ३८ हजारमध्ये उच्च दक्षतायिु ०.०५ प्रततशत, पेशार्वद् ०.१२ 
प्रततशत, अधिदक्ष १४.९४ प्रततशत, दक्ष २९.०८ प्रततशत र अदक्ष कामदार ५५.८२ प्रततशत रहेका छन ्। 
कामदारको दक्षताको आधारमा पाररश्रतमक तनधािरण हनेु भककोले रोजगारीको मागअनसुार दक्ष जनशजि 
उत्पादन गरी रोजगारमा पिाउनपुदिछ ।  

11. अनगुमन, उर्द्ार तथा राहत - वैदेजशक रोजगारीमा जाने कामदारबाट तोर्ककको भन्दा बढी शलु्क तलकको, 
सम्झौतामा उल्लेख भकको भन्दा फरक काम ठदकको, सम्झौतामा उल्लेख भकको भन्दा घटी पाररश्रतमक 
ठदकको, सम्झौतामा खान र बस्नको लातग व्यवस्था भकको भतनककोमा सोको लातग तलबबाट रकम कट्टा 
गरेको लगायतबाट िगी हनेु गरेको छ । िगीको उजरुी सम्बन्धमा र्वभागले क्षतत पूततिको कारबाही गने 
गरेको छ । गत वषि वैदेजशक रोजगारीको िगी उजरुी संख्या ७६९ रहेकोमा यो वषि ६४.२३ प्रततशत 
वरृ्र्द् भई १२६३ पगेुको छ । गत वषि दाबी रकम रु.९ करोड ६४ लाख ५९ हजार रहेकोमा 
207.10 प्रततशत वरृ्र्द् भई रु.२९ करोड ६३ लाख २० हजार पगेुको छ । यो वषि दाबी रकममध्ये 
रु.९ करोड ५९ लाख ३३ (३२.३७ प्रततशत) हजार तबगो भराकको छ । त्यस्तै गत वषि ७१८ जाहेरी 
संख्या फरफारक गरेकोमा यो वषि ४२९ जाहेरीमार फरफारक गरेकोले फरफारक संख्यामा ५९.७४ 
प्रततशत घटी देजखकको छ । वैदेजशक रोजगारीको िगीमा वरृ्र्द् भककोले तनयन्रणात्मक उपाय खोजी गने 
र समयमा जाहेरी फरफारक गनुिपदिछ ।  

12. आय लेखाङ्कन - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ अनसुार वैदेजशक रोजगारमा गकका तथा 
फकी आकका कामदार तथा तनजको पररवारको सामाजजक सरुक्षा तथा कल्याणको लातग वैदेजशक रोजगार 
बोडि मातहत रहने गरी वैदेजशक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना भकको छ । उि कोषमा  
अनमुतत र नवीकरण दस्तरु, व्यवसायीले राखेको धरौटी र लगानी बापत प्राप्त व्याज र र्वभाग मातहत 
कायिलयले वैदेजशक रोजगारीको लातग अनमुतत प्रदान गरे बापत प्राप्त दस्तरु जम्मा हनेु गरेको छ । 
र्वतभन्न तनकायबाट कोष सञ्चालनको लातग खोतलकका बैङ्क खातामा रकम जम्मा गने गरेकोमा अनमुतत 
प्रदान गने तनकायले प्राप्त गरेको दस्तरुको र्हसाब राख्न े गरेका छैनन ् । सेवाग्राहीले ततरेको दस्तरु 
सम्बजन्धत तनकायमा लेखा नराखी सेवाग्राहीबाट सोझै कोषका र्वतभन्न खातामा दाजखला गरेको कारण प्राप्त 
रकम तभडान गने आधार भकन । प्रत्येक कायािलयले प्राप्त दस्तरुको लेखा राख्न,े बैङ्क र्हसाब तभडान गने र 
तभडान भकको रकम वैदेजशक रोजगार बोडििारा सञ्चातलत कोषमा रानान्सफर गने व्यवस्था तमलाउनपुदिछ ।   

वैदेजशक रोजगार बोडि 
13. प्रगतत जस्थतत - बोडिले मतृक, अङ्गभङ्ग तथा तबरामी भकका कामदारका पररवारलाई आतथिक सहायता, 

अलपर तथा मतृकको शव स्वदेश ल्याउने लगायतका कायि गरेको भक पतन स्वीकृत वार्षिक 
कायिक्रमअन्तगित वैदेजशक रोजगारीबाट फकेका कामदारको लातग सहयोग केन्र सञ्चालन, प्रदेश तहमा 
श्रम तथा रोजगार कायािलयतभर रहने गरी बोडिको सम्पकि  इकाई स्थापना र सञ्चालन, मनोसामाजजक 
परामशि कायिक्रम सञ्चालन र कच.आई.भी. तथा यौनजन्य स्वास्थ्य परीक्षण कायिक्रममा रु.१ करोड ४० 
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लाख बजेट र्वतनयोजन भककोमा उजल्लजखत कायिक्रम सञ्चालन भकको देजखकन । बोडिलाई तोर्ककका सबै 
कायिहरु सम्पादन हनुपुदिछ । 

14. कोषको पररचालन - बोडिले र्वगत ५ वषिमा प्रत्येक वषि कुल आम्दानीको ८.४४ देजख १०.८८ 
प्रततशतसम्म खचि गरेको छ । गत वषिको मौज्दातसमेत यो वषि रु.६ अबि २९ करोड १० लाख ७८ 
हजार आम्दानी भककोमा रु.६८ करोड ५० लाख १७ हजार (१०.८८ प्रततशत) मार खचि भई रु.५ 
अबि ६० करोड ६१ लाख बचत रहेकोले  प्राप्त रकमको अतधकतम पररचालन हनु सकेको छैन । 
र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतलकको कोतभड—१९ को कारणले वैदेजशक रोजगारबाट फर्कि कका नेपाली 
कामदारहरुको स्वदेशमा रोजगारी प्रवर्द्िन गनि कोषको पररचालन गनेतफि  ध्यान ठदनपुदिछ ।  

15. कामदारको मतृ्य ु र अङ्गभङ्ग -  वैदेजशक रोजगारीमा गकका कामदारको सम्बजन्धत देशको हावापानी, 
कामको चाप, व्यजिगत बानी व्यहोरा, कामदारबीचको झैझगडालगायतका कारणले मतृ्य ुतथा अङ्गभङ्ग हनेु 
गरेको र २०७३।७४ मा ७५६ र २०६, २०७४।७५ मा ८२२ र ३६० र २०७५।७६ मा ७५३ 
र ३३३ कामदारको मतृ्य ुतथा अङ्गभङ्ग भककोले सोको न्यूनीकरणका लातग आवश्यक उपायको खोजी 
गनि जरुरी देजखन्छ । 

ई.पी.कस. कोररया शाखा 
16. सेवा शलु्क - शाखाले दजक्षण कोररया जाने कामदारसँग सेवा शलु्क बापत ४६ अमेररकी डलर, 

अतभमखुीकरण तातलम बापत ६३ अमेररकी डलर र स्वास्थ्य परीक्षण बापत ५४ अमेररकी डलर तलने 
गरेको छ । सेवा शलु्कबापत तलकको रकम ई.पी.कस. कोषमा जम्मा गरेको र उि कोषमा रु.१९ 
करोड २ लाख ७९ हजार मौज्दात रहेको छ । अतभमखुीकरण तातलमका लातग तोर्ककको रकम 
व्यावसार्यक तथा सीप र्वकास प्रततष्ठानले तलने गरेकोमा उि रकमबाट गत वषि बचत रहेको रकमबाट 
रु.६ करोड ९० लाख २५ हजार  राजस्व खातामा जम्मा भकको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको लातग 
तोर्ककको रकम स्वास्थ्य परीक्षण गने संस्थाले तलने भककोले उि रकमबाट भकको खचि र बचतको 
अतभलेख कायािलयमा रहेको छैन । कामदारसँग तलइने र्वतभन्न सेवा शलु्कको रकम खचि नभई बचत 
रहेको देजखककोले कामदारसँग तलईने शलु्क पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।  

17. भवन तनमािण - लतलतपरुको भैँसेपाटीमा परीक्षा भवन तनमािण गनि तबगत वषिमा तनमािण व्यवसायीसंग रु.१० 
करोड ५० लाख ४९ हजारको सम्झौता भककोमा हालसम्म रु.६ करोड २१ लाख ९६ हजार भिुानी 
भकको छ । सात तले भवन तनमािण गदाि माटो परीक्षण नगराई भवन तनमािण कायि शरुु गरेको र तनमािण 
कायि कररब आधा सम्पन्न भकपश्चात माटो परीक्षण प्रततवेदनअनसुार ५ तलाभन्दा बढीको भवन बनाउन 
उपयिु नभककोले संशोतधत ड्रइङ्ग तडजाइन स्वीकृततको प्रर्क्रयामा रहेको छ । माटो परीक्षण बेगर 
तडजाइन तयार गने र स्वीकृत गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

व्यावसार्यक तथा सीप र्वकास प्रततष्ठान 

18. अतभमखुीकरण तातलम -  प्रततष्ठानले ई.पी.कस भाषा परीक्षामा उत्तीणि भकका कोररया जाने कामदारहरुलाई 
अतभमखुीकरण तातलम सञ्चालन गनि कामदारबाट प्रतत कामदार ६३ अमेररकी डलरका दरले शलु्क तलई 
बंगलादेश बैङ्क तलतमटेडमा रहेको प्रततष्ठानको खातामा जम्मा गरी आवश्यकताअनसुार कोष तथा लेखा 
तनयन्रक कायािलयको कायिसञ्चालन कोष खातामा रानान्सफर गरी तातलम सञ्चालन गने गरेको छ । बैङ्क 
खातामा गत वषिको बाकँी मौज्दात रु.८ करोड ७१ लाख २० हजार र चाल ुवषिको ब्याज प्राप्त रु.११ 
लाख ९९ हजारसमेत रु.१२ करोड २ लाख ३१ हजारमध्ये तातलम सञ्चालनको लातग रु.२ करोड ५० 
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लाख को.ले.तन.का. र्वर्वध खातामा रानन्सफर र रु.६ करोड ९० लाख ७४ हजार बेरुजू खातामा दाजखला 
गरेकोले रु.२ करोड ६१ लाख 50 हजार बैङ्क मौज्दात देजखकको छ । तातलम सञ्चालन सम्बन्धमा 
देजखकका व्यहोरा देहायबमोजजम छन:् 

18.1 ई.पी.कस. परीक्षा प्रणालीको माध्यमबाट कोररया जाने श्रतमकहरुलाई अतभमखुीकरण तातलम प्रदान गनि 
तलकको शलु्कबाट प्रजशक्षक पाररश्रतमक, कमिचारीको भत्ता, खाजा, खानालगायतमा यस वषि रु.२ करोड ८ 
लाख ७१ हजार खचि गरेको छ । कोररया जाने कामदारसँग तलइने प्रततव्यजि ६३ अमेररकी डलरबाट 
कायािलयले ५० जनाको समूह बनाई तातलम सञ्चालन गने र उि रकमबाट प्रजशक्षक पाररश्रतमक, तातलम 
व्यवस्थापनमा खर्टकका कमिचारीको भत्ता, सहभागी तथा प्रजशक्षकलाई खाजा, खाना मसलन्दलगायतमा 
खचि गरेकोमा प्रजशक्षक भत्ताको दर सजचवस्तरीय तनणियबाट तनधािरण गरेकोमा अन्य खचिको मापदण्ड 
तोकी तातलम सञ्चालन कायिर्वतध तयार गरेको देजखकन । कायिर्वतध तयार गरी तातलम सञ्चालन हनुपुदिछ । 

18.2 प्रततष्ठानले तातलम सञ्चालनको लातग तलकको शलु्कमध्ये खचि नभई बचत रहको रकम राजस्व खातामा 
दाजखला गने गरेको देजखयो । गत आतथिक वषिमा बचत रहेको मध्ये रु.६ करोड ९० लाख ७४ हजार 
राजस्व खातामा दाजखला गरी रु.२ करोड ६१ लाख ५७ हजार बैङ्कमा मौज्दात रहेको छ । तातलम 
सञ्चालनको लातग तलकको शलु्क सोही प्रयोजनमा खचि हनु नसकी मौज्दात रहने गरेको देजखककोले 
शलु्कमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ । 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमको अवस्था 
नेपालमा ज्येष्ठ नागररक, ककल मर्हला, र्वधवा, पूणि अशि अपाङ्गता भककालाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता, 

स्वास्थ्य बीमा कायिक्रम, तनशलु्क औषतध उपचार, तनवजृत्तभरण उपदान, सामाजजक सरुक्षा कोष माफि त 
योगदानकतािहरुलाई औषतध उपचार, दघुिटना सरुक्षा योजना, बरृ्द् अवस्था सरुक्षा योजना, र्वपद्मा राहत, उर्द्ार तथा 
पनुस्र्थापना, कमिचारी सञ्चय कोषमाफि त दघुिटना क्षततपूतति, स्वास्थ्योउपचार, नागररक लगानी कोष माफि त पेन्सन 
योजना र उपदान, वैदेजशक रोजगार बोडिमाफि त वैदेजशक रोजगारीमा गककालाई राहत उर्द्ार लगायतका सामाजजक 
सरुक्षाका कायिक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन । सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमको नीतत तनधािरण, लजक्षत वगिको पहँचु, 
सरु्वधाको उपयोग, साविजतनक स्रोतको र्वतरण र अतभलेख तथा सूचना व्यवस्थापनको दक्षता मूल्याङ्कन गनुि 
लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

19. ककीकृत काननुी तथा संगिनात्मक संरचना  - सामाजजक सरुक्षा ऐन तथा २०७५।७६ को बजेट 
विव्यमा ककीकृत सामाजजक सरुक्षा नीतत तजुिमा गने उल्लेख छ । हाल सामाजजक सरुक्षासँग सम्बजन्धत 
१५ भन्दा धेरै कानून तजुिमा भई कायािन्वयनमा रहेका छन ्। सोही अनरुुप कायािन्वयन मापदण्ड तथा 
प्रर्क्रयाहरु पतन फरक फरक रहेका छन ्। कायिक्रम कायािन्वयन व्यवस्थापनको लातग ६ भन्दा बढी 
संघीय मन्रालय, ७ प्रदेश मन्रालय, ३ कोष, २ बोडि र स्थानीय तह लगायतका दजिनौ कायािलय रहेका 
छन ्।प्रत्येक कायिक्रमको लातग बेग्लाबेग्लै काननु, संगिनात्मक संरचना, तथा सूचना प्रणाली आठदको 
व्यवस्था हुँदा सञ्चालन लागत बढ्ने, कायिक्रमहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन व्यवस्थापनमा ककरुपता र 
सामञ्जस्यता नआउने, दोहोरोपना रहने, अनगुमन कवं तनयमन तथा प्रततवेदन प्रणाली चसु्त नहनेु समस्या 
र्वद्यमान छ।तसथि ककीकृत काननुी व्यवस्था गदै सबै प्रकारका सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमहरु सञ्चालन र 
व्यवस्थापनमा तमतव्यर्यता, कायिदक्षता र प्रभावकाररता ल्याउन र्वद्यमान तनकायहरुलाई गाभी प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषदको कायािलयको मातहतमा रहने गरी ककल सामाजजक सरुक्षा केन्रको स्थापना गनुिपदिछ । 
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यसो गरेमा कायिक्रम अनसुारका र्वतभन्न व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई ककीकृत गरी सञ्चालन र 
व्यवस्थापन तथा अनगुमन र मूल्याङ्कनमा समेत सहज हनेुछ ।  

20. जीवनचक्रमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा - मानव जीवनचक्रमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमहरु 
सञ्चालन गनुिपदिछ । पन्रौं योजनामा सामाजजक सरुक्षा योजनालाई औपचाररक क्षेरका साथै अनौपचाररक 
क्षेरमा समेत र्वस्तार गने तथा २०७६।७७ को बजेटमा सबै नागररकलाई गभािवस्थादेजख 
बरृ्द्ावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजजक सरुक्षामा आवर्द् गररने व्यवस्था उल्लेख छ । यसको उदे्दश्य 
गभािवस्थामा हेरचाह, जशक्षा ठदक्षा र तातलमको माध्यमबाट रोजगार हनुसक्ने क्षमताको र्वकास गने, 
रोजगारी पश्चात योगदान कवं बीमाको माध्यमबाट स्वास्थ्योउपचार र बरृ्द्ावस्थामा हेरचाहका कायिक्रम 
सञ्चालन गनुिपने हनु्छ । नेपालमा गभािवस्थादेजख वरृ्द्ावस्थासम्मका लातग र्वतभन्न सामाजजक सरुक्षा 
कायिक्रमहरुको सञ्चालन गररक पतन हाल जात, क्षेर, वगि, उमेरसमहु लजक्षत कायिक्रमहरु सञ्चालनमा जोड 
ठदइकको छ । लजक्षत समहुमा समेत जीवनचक्रलाई समेटेर सामाजजक सरुक्षा प्रदान गरेको देजखदैन । 
सरकारले समय समयमा जारी गने नीततको आधारमा यस्ता कायिक्रम सञ्चालन हनेु हुँदा लजक्षतवगिहरुले 
सबै चरणका सामाजजक सरुक्षा प्राप्त गरेका छैनन ्। यस्तो लजक्षतवगि सधै सरकारी सहयोगमा आधाररत 
कायिक्रममा तनभिर रहनपुने अवस्था रहन्छ । तसथि जीवनचक्रका पर्हलो दईु चरण गभािवस्था र 
बाल्यवस्थाका लातग स्वास्थ्य तथा जशक्षा सबै नागररकहरुको लातग पहुँचयोग्य र गणुस्तरीय बनाउने गरी 
सामाजजक सरुक्षाका कायिक्रमहरुमा पनुरालोकन गरी योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम 
सञ्चालनमा ल्याउनपुदिछ ।  

21. सामाजजक सरुक्षा भत्ता - सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७५ बमोजजम र्वतभन्न ७ वगिका आतथिकरुपले र्वपन्न 
तथा असहाय व्यजिहरुलाई तोर्ककबमोजजम मातसक सामाजजक सरुक्षा भत्ता तथा उपचार खचि उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था रहेको छ ।नेपाल सरकारले २०७५।७६ मा कुल र्वतनयोजजत रकमको औसत ३ 
प्रततशत रकम रु.३९ अबि १७ करोड १८ लाख सामाजजक सरुक्षा भत्तामा खचि गरेको छ । ऐनको दफा 
२(घ)मा “आतथिक रुपले र्वपन्न” भन्नाले जीवनयापन गने कुनै आधार वा आयस्रोत नभकको नेपाल 
सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोके भन्दा न्यून आय भकका व्यजि भतनककोमा हालसम्म 
त्यस्तो सूचना प्रकाशन गररकको छैन । अन्य वगि।समहुलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण गदाि आतथिक 
र्वपन्नतालाई आधार तलईकको छैन । सामाजजक सरुक्षा ऐनको दफा १५ मा सामाजजक सरुक्षा भत्ता 
नपाउने व्यजिहरुको आधार सम्बन्धमा उल्लेख भक तापतन नेपाल सरकार बाहेक अन्य देशमा सेवा 
गरेवापत सरकारी कोषबाट तनवजृत्तभरण र उपदान रकम प्राप्त गने व्यजिको  बारेमा स्पष्ट तथ्याङ्क राख्न ेर 
अद्यावतधक गने व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता व्यजिलाई समेत भत्ता ठदने जोजखम रहेको छ । तसथि आतथिक 
र्वपन्नता वा आय आजिनको अवसर नभकका लजक्षत वगिहरुलाई मार लाभाजन्वत हनेु अवस्था सजृना 
गनुिपदिछ  ।  

22. तनवजृत्तभरण व्यवस्था - र्वश्वमा अतधकांश र्वकतसत मलुकुहरुले योगदानमा आधाररत तनवजृत्तभरण प्रणालीको 
अवलम्बन गने गरेको र यसलाई असल अभ्यासको रुपमा समेत तलने गररकको छ । नेपालमा रािसेवक 
कमिचारीहरुलाई २०७५।७६ मा मार तनवजृत्तभरण लगायतका अवकाश सरु्वधामा रु.६७ अबि ७१ 
करोड ५५ लाख खचि गरेको छ ।  वार्षिक रुपमा २०।२५ प्रततशतका दरले बढ्दै गकको यस्तो खचि 
तनयन्रण गनि २०७६ साउन १ गतेपतछ तनयिु कमिचारीहरुको तनवजृत्तभरण भिुानीलाई योगदानमा 
आधाररत तनवजृत्तभरण कोष प्रणालीमा ल्याक पतन अन्य सहायता वापतको भिुानीलाई प्रणालीमा समेट्न 
सर्ककको अवस्था छैन । तनजश्चत अवतध सेवा गरे पश्चात उमेर जततसकैु भकपतन तनवजृत्तभरण प्राप्त गने र 
र्वदेशमा बसोबास गरेको अवस्थामा समेत तनवजृत्तभरण पाउने व्यवस्थाले यस्तो खचि बढेको छ । 
तनवजृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा नेपाल सरकारबाट तनयिु हनेु तनजामती सेवा, सैतनक सेवा, प्रहरी सेवा, 
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सशस्त्र प्रहरी सेवा र नेपाल र्वशेष सेवाका रािसेवकहरुको तनवजृत्तभरण भिुानीलाई योगदानमूलक 
तनवतृ्तभरण प्रणालीमा समावेश गररने उल्लेख छ । र्वद्यालयका जशक्षक, प्रदेश र स्थानीय तहले तनयिु 
गने कमिचारीहरु तथा र्वश्वर्वद्यालयहरुबाट तनयिु हनेु कमिचारी कवं प्राध्यापकहरुको तनवजृत्तभरण 
सम्बन्धमा ऐनले व्यवस्था गरेको देजखदैन । फलस्वरुप ऐन कायािन्वयनमा आक पश्चात पतन सरकारको 
दार्यत्वमा कमी आउने देजखदैन ।  

  सबै सरकारी जशक्षक कमिचारीहरुलाई समेट्ने ककल कोष माफि त योगदानमा आधाररत 
तनवजृत्तभरण योजना सञ्चालनमा ल्याईनपुदिछ । तनवजृत्तभरण बापतको बढ्दो सरकारी दार्यत्वलाई मनन गदै 
सर्क्रय उमेर नाघे पश्चात र स्वदेशमा नै बसोबास रहेको अवस्थामा मार तनवजृत्तभरण प्रदान गने नीतत 
अंतगकार गनुिपदिछ । 

23. सामाजजक सरुक्षा कोष - श्रतमकको योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षाको हक सतुनजश्चत गनि तथा 
योगदानकतािलाई सामाजजक सरुक्षा प्रदान गनि योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ 
कायािन्वयनमा आकको छ । कोषमा सूचीकृत हनु २०७५ काततिक २६ गते पर्हलोपटक सूचना प्रकाशन 
गरेकोमा २०७६ फाल्गणु ३० सम्म ४५ जजल्लाबाट १२ हजार २८७ रोगजारदाताका १ लाख ५२ 
हजार योगदानकतािमार सूचीकृत भकको देजखन्छ । व्यवसार्यक स्थायी लेखानम्बर तलनेको संख्या २०७६ 
असार मसान्तसम्म ११ लाख ७७ हजार ९०७ लाई आधार मान्दा ११ लाख ६५ हजार ६२० 
दतािवाला व्यवसार्यक संस्था कोषमा आवर्द् छैनन ्भने ३२ जजल्लाका कुनै पतन संस्थालाई कोषमा समेटन 
सकेको अवस्था छैन । अनौपचाररक क्षेरलाई समेत समेट्ने गरी खडा गरेको कोषमा औपचाररक क्षेरकै 
िुलो संख्याका रोजगारदातालाई समेट्न नसकेको अवस्था छ । सबै प्रकारका कायिक्रमहरुलाई कोषमा 
आधाररत बनाउने अवसर सर्हत खडा गरेको भक तापतन हाल गैरसरकारी क्षेरको रोजगारीमा रहेकालाई 
मार आवर्द् गररकको छ । कोषको स्वीकायिता वरृ्र्द् गनि सरकारी, गैरसरकारी तथा स्वरोजगारीमा सलग्न 
भककालाई समेट्ने कवं सबै प्रकारका सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम कोष माफि त नै सञ्चालन गने गरी दायरा 
र्वस्तार गनुिपदिछ ।  

24. स्वास्थ्य बीमा कायिक्रम - स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा प्रत्येक नेपाली नागररक स्वास्थ्य बीमा 
कायिक्रममा आवर्द् हनुपुने व्यवस्था छ । यस कायिक्रममा २०७६ माघ ३० सम्म ५१ जजल्लाका ५०४ 
स्थानीय तहमा यो कायिक्रम र्वस्तार भई ७ लाख ७० हजार ७५७ पररवारका २६ लाख ७८ हजार 
१०३ व्यजि आबर्द् भकको देजखयो । कायिक्रम सञ्चालनमा आकको २ वषि व्यतीत भैसक्दा पतन सेवा 
प्रतत नागररकको आकि षण बढ्न सकेको अवस्था देजखदैन । यस सम्बन्धमा देजखकको अन्य व्यहोरा 
तनम्नानसुार छन ्:  

24.1 स्वास्थ्य बीमा तनयमावली, २०७५ मा अतत गररबको पररचयपर प्राप्त पररवार, अतत अशि अपाङ्गता भकका 
तथा जर्टल खालका तबरामीको पररवार र ७० वषि मातथका ज्येष्ठ नागररकको शतप्रततशत र मर्हला 
स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका संलग्न भकको पररवारको  ५० प्रततशत योगदान रकम सरकारले व्यहोने व्यवस्था छ । 
स्वास्थ्य बीमा कायिक्रममा २०७६ माघ मसान्तसम्म जम्मा २६ लाख ७८ हजार १०३ व्यजि आबर्द् 
भककोमा सत्तरी वषि उमेर पगेुका ज्येष्ठ नागररक २ लाख ८० हजार ४७१, अतत गररब घर पररवारका ६ 
लाख ५७ हजार ९७४, मर्हला स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका १५ हजार ९२२ गरी जम्मा ९ लाख ५४ हजार 
३६७ अथाित ्कररब ३६ प्रततशत बीतमतको योगदान रकम सरकारबाट नै व्यहोररकको देजखन्छ । जसले 
गदाि योगदान रकम र सरु्वधा रकम दवैु सरकारले नै व्यहोनुिपने भई दोहोरो भिुानीको व्ययभार सरकारी 
कोष मातथ परेको देजखन्छ ।  

24.2 स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा रािसेवक मातनने व्यजि तथा वैदेजशक रोजगारीमा जाने कामदारको 
पररवारले स्वास्थ्य बीमा कायिक्रममा आवर्द् हनुपुने व्यवस्था छ । २०७६ माघ मसान्तसम्म कुनै पतन 
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रािसेवक तथा प्रततष्ठानका कमिचारी यस कायिक्रममा आवर्द् भकको देजखकन । कायिक्रम सञ्चालन गने 
बोडिकै कमिचारीहरुले समेत स्वास्थ्य बीमा गरेको देजखदैन । यसले  गदाि राज्यले तलकको बहृत 
कायिक्रमको प्रभावकाररता मातथ नै प्रश्न उठ्नसक्छ ।  

24.3 स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा कायिक्रम अन्तगित २०७६ असार मसान्तसम्म कायिक्रममा 
आवर्द् बीतमतबाट प्राप्त रु.१ अबि ६७ करोड १ लाख सम्बजन्धत जजल्लाको कोष तथा लेखा तनयन्रकको 
कायािलयको ख(६) खातामा जम्मा गररकको र र्वतनयोजन बजेटबाट रु.२ अबि १३ करोड ७ लाख दाबी 
भिुानी भकको देजखन्छ । कोष माफि त रकम पररचालन नभकको अवस्थामा बीमा र्प्रतमयमभन्दा 
क्षततपूततिको रकम रु.१ अबि ४० करोड ९७ लाखले बढी देजखकबाट यथाजस्थततमा स्वास्थ्य बीमा बोडिको 
आम्दानीबाट खचि धान्न सर्कने अवस्था देजखकन र बोडिले प्राप्त र्प्रतमयम रकम पररचालन पतन गरेको छैन ।  

24.4 स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७५ मा बीतमतले बीमालेख अवतध समाप्त हनुभुन्दा कक मर्हना अगावै नवीकरणको 
लातग तनवेदन ठदनपुने व्यवस्था छ । २०७४।७५ को अन्त्यसम्म कुल १२ लाख ७१ हजार ९८९ 
व्यजि स्वास्थ्य बीमा कायिक्रममा आवर्द् रहेकोमा प्राप्त र्ववरणअनसुार ४२ प्रततशत बीतमतको नवीकरण 
भकको देजखकन ।  

तसथि, कायिक्रमलाई सबै तहका सरकारले प्राथतमकतामा राखी प्रवर्द्िन गने, सेवा प्रदायक 
संस्थाहरुको संख्या र पहुँच बढाउने, रािसेवक कमिचारीहरुलाई अतनवायि आवर्द् गराउने, दोहोरो भिुानीको 
व्यवस्थाको र्वकल्प खोज्ने, अन्तरािर्िय असल अभ्यासका आधारमा स्वास्थ्य बीमा कायिक्रम ठदगोरुपमा 
सञ्चालन गनि स्वास्थ्य बीमाको तसर्द्ान्तको आधारमा सञ्चालन हनेु वा अनदुानबाट सञ्चालन हनेु तनक्यौल 
गरी कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  ।  

25. र्वपन्न नागररक उपचार - नेपाल सरकारले तोर्ककका अस्पतालहरुमा क्यान्सर, मटुु रोग, टाउको तथा 
मेरुदण्डको चोटपटक, अल्जाईमर, पार्कि न्सन र तसकलसेल कतनतमया जस्ता कडा रोग लागेका र्वपन्न 
रोगीहरुको उपचार  गराउँदा २०७३।७४ देजख र २०७५।७६ सम्म क्रमश  ३६ हजार, ८२ हजार र 
५३ हजार तबरामीको लातग रु.९७ करोड ८१ लाख, रु.२ अबि १० करोड ७७ लाख र रु.२ अवि ४४ 
करोड ८८ लाख खचि भिुानी गरेको छ । तबपन्न नागररकको उपचार भतनक पतन छनौटका आधार 
वस्तपुरक नभकको, र्वपन्न पररचयपर जारी गने अवधारणा कायािन्वयन नभैसकेको अवस्थामा स्थातनय तह 
लगायतले सबै जसो नागररकलाई तसफाररश गने जस्थतत रहेको छ । जसले गदाि उि उपचार 
कायिक्रमबाट तबपन्न नागररक मार लाभाजन्वत भकका छन ्भन्नसर्कने अवस्था भकन । तबपन्न पररचयपरको 
अवधारणा कायािन्वयन गने वा सबै नागररकलाई सो सरु्वधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हनुपुदिछ । 

26. तन शलु्क औषतध र्वतरण - स्वास्थ्य क्षेरमा हनेु नगद तथा वस्तगुत सामाजजक सहायता कायिक्रम अन्तगित 
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट ७० प्रकारका औषतध तन शलु्क र्वतरण, तन शलु्क खोप, सेवा पररवार 
तनयोजन सेवा आठद रहेका छन ्। सरकारले सामाजजक र्वकासको लातग सबै नागररकलाई प्रवाह गररने 
तन शलु्क स्वास्थ्य सेवाको लातग सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीबाट 
३८, प्राथतमक स्वास्थ्य केन्रबाट ५८ र २५ शैयासम्मका अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषतधहरु 
तन शलु्क र्वतरण गने गरेको छ । औषतध खररदमा २०७५।७६ मा संघीय सरकारबाट रु ३९ करोड 
९४ लाख ९४ हजार र ७ प्रदेश सरकारबाट रु ६७ करोड ५८ लाख ९८ हजार खचि भकको छ । 
यसको अलावा दातसंृस्था तनकाय र स्थानीय तहबाट समेत उल्लेख्य मारामा औषतध खररदको लातग रकम 
खचि हनेु भक पतन सोको ककीकृत अतभलेख राखेको पाइकन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट 
आफ्नै तवरले औषतध खररद गरी तन:शलु्क र्वतरण गने गरेकोले औषतधको मौज्दातको अवस्था, शनु्य 
मौज्दात, अतधक मौज्दात लगायतका तबषयहरु अनगुमन गनि समेत कठिनाई भकको छ । सूचना प्रवाहको 
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व्यवस्था तमलाई सबै तहका सरकारहरुबाट खररद भई तन:शलु्क  र्वतरण हनेु औषतधको मौज्दात तनयतमत 
रुपमा अतभलेखन र अनगुमन गने गरी सूचना प्रणाली सफ्टवेयर तयार गनुि पदिछ ।  

27. छारवजृत्त र ठदवा खाजा कायिक्रम -  सामाजजक सरुक्षा अन्तगित सबै बालबातलकालाई प्रवाह गररने 
तन:शलु्क जशक्षाको अततररि तोर्ककका वगि तलङग र समदुायका र्वद्यालय तहका र्वद्याथीलाई र्वतभन्न 
र्कतसमका छारवजृत्त, र्वद्यालय ठदवा खाजा, तन शलु्क पाठ्यपसु्तक र्वतरण, उच्च प्रार्वतधक जशक्षामा 
छारवजृत्त, जशक्षा तथा क्षेरमा हनेु नगद तथा वस्तगुत सामाजजक सहायता कायिक्रम रहेका छन ्। र्वद्यालय 
तहका र्वद्याथीहरुको लातग र्वतभन्न छारवजृत्त कायिक्रमको लातग २०७४।७५ र २०७५।७६ मा 
संघबाट क्रमश  रु.८३ करोड ८९ लाख र रु.५९ करोड ४० लाख घट्दो दरमा खचि भकको र 
२०७५।७६ मा ७ वटै प्रदेश सरकारबाट रु.३० करोड २९ लाख ५८ हजार खचि भकको छ ।  

र्वद्यालय तहका छारछारालाई र्वतभन्न १२ प्रकारका छारवजृत्तमध्ये िन्िपीतडत, शहीदका 
छोराछोरी, र र्वपन्न लजक्षत बाहेकका अन्य सबै छारवजृत्त स्थानीय तहबाटै र्वतरण गररने गरी रकम 
हस्तान्तरण गने गररकको छ । कायिक्रममा भकको खचि र लाभग्राहीको संख्याको ककीकृत अतभलेख राख्न े
गररकको छैन । त्यस्तैं र्वद्यालय ठदवा खाजा कायिक्रम अन्तगित २०७५।७६ मा नेपाल सरकारको 
तफि बाट लजक्षत लाभग्राही ४२ जजल्लाका १० लाख ९४ हजार ३१६ को लातग रु.३ अबि ४ करोड ४६ 
लाख र र्वश्व खाद्य कायिक्रमले २०७५।७६ मा ११ जजल्लाका २ लाख १८ हजार र्वद्याथीको लातग 
सञ्चालन गरेकोमा सोको खचि र लाभाजन्वतको अतभलेख राजखकको छैन । र्वद्यालय तहको जशक्षालाई 
प्रभावकारी र सबैको लातग पहुँचयोग्य बनाउन सञ्चालन गररने र्वद्यालय छारवजृत्त तथा ठदवा खाजा 
कायिक्रमको र्वस्ततृ र ककीकृत अतभलेख राख्न,े त्यस्ता कायिक्रमबाट हनेु सकारात्मक प्रभावको अध्ययन 
र्वश्लषेण गने, अनगुमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।     

28. वैदेजशक रोजगारीमा जानेको सामाजजक सरुक्षा - वैदेजशक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेजशक रोजगारीमा 
रहेकाहरुको कल्याण गने उदे्दश्यले वैदेजशक रोजगार कल्याणकारी कोषको व्यवस्था छ । उि कोषबाट 
र्वतभन्न ८ कल्याणकारी कायिक्रमको लातग २०७३।७४ देजख २०७५।७६ सम्म क्रमश  २ हजार ९ 
सय, ५ हजार ५ सय र ४ हजार ९ सय वैदेजशक रोजगारीमा रहेका व्यजिहरुको लातग क्रमश: रु.२८ 
करोड ९२ लाख, रु.७१ करोड ५० लाख र रु.६२ करोड ९ लाख खचि गरेको देजखयो । ऐनमा 
वैदेजशक रोजगारबाट फकेका कामदारको लातग रोजगारमूलक कायिक्रम सञ्चालन गनि कोषको प्रयोग गनि 
सर्कने व्यवस्था  भकतापतन यस सम्बन्धमा उल्लेखनीय कायि भकको देजखदैन । वैदेजशक रोजगारीमा 
रहेका पीतडतको सेवा सरु्वधा प्रतत गनुासो अत्यातधक सतुनने गरेको सन्दभिमा वैदेजशक रोजगारीलाई सरुजक्षत 
र भरपदो बनाउन कोषको प्रभावकारी पररचालन र भर्वष्यको लातग सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन 
गनुिपदिछ । 

29. सामाजजक हेरचाह, उर्द्ार र पनुस्थािपना - नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम 
मर्हला, बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक तथा अपांगता भकका व्यजिहरुको उर्द्ार, पनुस्र्थापना, आश्रम आठद 
सम्बन्धी नीतत काननु र मापदण्ड बनाउने, कायािन्वयन गने, सो व्यजिहरुको हकर्हत संरक्षण गने कायि 
मर्हला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयको रहेको छ । यस मन्रालयले मर्हला ,जेष्ठ नागररक ,
बालबातलका र अपाङ्गता भककाको संरक्षण कायिक्रमको लातग र्वगत ३ वषिमा रु.९३ करोड खचि भई १६ 
हजार ६ सय लजक्षत व्यजि लाभाजन्वत भकको अवस्थामा प्रतत लाभग्राही रु.१८ हजार ६ सय खचि भकको 
अवस्था छ । अतधकाँश कायिक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय बेगर सञ्चालन हनेु गरेको 
देजखयो । यस्तै प्रकृततका कायिक्रमहरु स्थातनयतह माफि त समेत सञ्चातलत भककोले दोहोरोपना हनेु 
सम्भाबना छ । मन्रालयले कुनै कायियोजना तयार नगरेको, अन्य सरकारी र गैरसरकारी तनकायहरुबाट 
भक गरेका कायिको र्ववरण समेत राखेको पाइकन ।  
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  मन्रालयले यस्ता कायिक्रमहरुको सम्बन्धमा व्यवजस्थत कायियोजना बनाई तहगत सरकारी, 
गैरसरकारी तनकायहरुको सहयोग र समन्वयमा देशका सबैजसो क्षेर समेर्टने गरी कायिक्रम सञ्चालनमा 
ल्याउने र सोको ककीकृत तथ्यांङ्क व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

30. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम - रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा कक 
रोजगार सेवा केन्र रहने र केन्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यजिलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन 
नसकेमा कक सय ठदनको न्यूनतम ज्याला रकमको पचास प्रततशत रकम तनवािह भत्ता ठदने व्यवस्था छ । 
सो व्यवस्थाबमोजजम प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रममा २०७५।७६ मा रु.२ अबि २८ करोड ४७ लाख 
खचि भककोमा बेरोजगारको रुपमा सूचीकृत कुल १३ लाख ३३ हजार ५४४  लाई न्यूनतम १ सय 
ठदनको रोजगारी ठदनपुनेमा १ लाख ७२ हजार २७० लाई औषत १२.८ ठदन मार रोजगारी उपलब्ध 
गराकको छ । रोजगारी उपलब्ध गराउन सञ्चातलत कायिक्रम समेत उत्पादनमलुक नभै केबल रोजगारी 
ठदने उदे्दश्यले तत्कालको लातग सञ्चालन गरेको पाइयो । यसबाट साथिक रुपमा गररबी तनवारण र ठदगो 
सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभतूत गराउँन सर्कदैन । यससम्बन्धी दीघिकालीन रणनीतत तयार समेत गरेको 
छैन । तसथि, संर्वधानको ममिअनसुार तोकेबमोजजम सबै नेपालीको रोजगारीको सतुनजश्चतता गनि 
बेरोजगारहरुको यथाथि तथ्याङ्क सङ्कलन कवं व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुसँगको 
सहकायिमा स्थायी प्रकृततको रोजगारी तसजिना गने रणनीततक योजना तजुिमा गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुि 
पदिछ ।  

31. प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकायि - नेपालको संर्वधानमा भकको व्यवस्था अनरुुप सामाजजक सरुक्षा 
कायिक्रमहरुको कायािन्वयनमा तीनै तहको सहभातगतामा हनुपुदिछ । अपाङ्गता भकका व्यजिको 
अतधकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को पनुस्र्थापना कोष, बालबातलका सम्बजन्ध ऐन, २०७५ को बाल कोष, 
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को स्वास्थ्य कोषमा अन्य रकमका अततररि सरकारका तीन तहबाट प्राप्त हनेु 
रकम आतथिक स्रोतको रुपमा रहने काननुी व्यवस्था भक पतन तहगत सरकारले व्यहोने र्हस्सा स्पष्ट 
उल्लेख छैन । हाल नेपालमा सञ्चातलत सामाजजक सरुक्षाका कायिक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहको 
र्वत्तीय र्हस्सा स्पष्ट नहुँदा संघले नेततृ्व गरेको रार्िय कायिक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहले अपनत्व र 
स्वातमत्वबोध नगने तथा खचि व्यवस्थापनको भार संघमा मार पने गरेको छ । अन्तरािर्िय मरुाकोषले 
सन ्२००८ मा प्रकाजशत गरेको प्रततवेदन अनसुार संघीय शासन व्यवस्था भकका मलुकुहरुमा सामाजजक 
सरुक्षाको लातग संघीय सरकार र तल्लो तहका सरकारबाट हनेु योगदान क्रमश  औसतमा ८०.३ प्रततशत 
र १९.७ प्रततशत व्यहोने गरेको देजखन्छ । तर नेपालको सन्दभिमा तल्लो तहबाट अतत न्यून अथाित ्
२०७५।७६ मा रु.१ करोड २० लाखमार खचि गरेको देजखन्छ । कायिक्रम सञ्चालन गने सम्बन्धमा 
सरकारको तहगत कायिक्रममा स्पष्टता नहुँदा आतथिक सहायता प्रदान,  तन शलु्क स्वास्थ्योपचार, जेष्ठ 
नागररक हेरचाह, सामाजजक अनदुान, रोजगारीमूलक तातलम जस्ता कायिक्रममा तीनै तहबाट खचि हनेु 
गरेकोछ । तसथि, अन्तरािर्िय असल अभ्यासहरु समेतको अनसुरण गदै तीनै तहको सहभातगतामा 
समन्वयात्मक ढंगले कायिक्रम सञ्चालन  गनुिपदिछ । 

32. गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोग - सामाजजक सरुक्षासँग सम्बजन्धत सबै काननु अन्तगित स्थार्पत कोषहरुमा 
स्वदेशी तथा र्वदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त हनेु रकम समेत रहने व्यवस्था छ । अथि 
मन्रालयबाट प्रकाजशत अन्तरािर्िय र्वकास सहायता प्रततवेदन २०१८।१९ अनसुार नेपालमा स्वास्थ्य, 
जशक्षा, मर्हला, बालबातलका, गररब, अपाङ्ग, र्वपन्न समदुायको संरक्षण लगायतको क्षेरमा सामाजजक सरुक्षासँग 
सम्बजन्धत कायिक्रमको लातग रु.७ अबि ४३ करोड ९८ लाख गैरसरकारी संस्था माफि त खचि भकको 
देजखन्छ । सो मध्ये २२ प्रततशत सहयोग बजेट बार्हर रहेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरुबीच सहकायि र 
समन्वय नहनेु भककोले संस्थागत योगदान र कायिक्रमको मूल्याङ्कन नहनेु, कायिक्रम कायािन्वयनमा 
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दोहोरोपना देजखने र स्रोतको महत्तम उपयोग समेत नहनेु अवस्था देजखन्छ । उदाहरणको लातग रार्िय 
पनुतनिमािण प्रातधकरणका अनसुार भकूम्पपतछको तनजी आवास पनुतनिमािणमा ६ हजार ७४४ घरधनीले नेपाल 
सरकार र गैरसरकारी संस्था दवैु तफि बाट रु.५५ करोड ६९ लाख अनदुान तलकको, २९ गैरसरकारी 
संस्थाले रार्िय पनुतनिमािण प्रातधरकणसँग समन्वय समेत नगरी रु.३४ करोड ७३ लाख दोहोरो खचि गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गरेको देजखयो । तसथि गैरसरकारी संस्थाहरुको क्षेरगत योगदानको सम्बन्धमा स्पष्ट 
नीतत तय गदै सरकारी सयन्र माफि त नै कायिक्रम सञ्चालन र समन्वय गने कवं ककीकृत सूचना 
व्यवस्थापनको माध्यमबाट अतभलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी र पारदशी बनाउनपुदिछ । 

अन्य संस्था 

सामाजजक सरुक्षा कोष 

33. कोष व्यवस्थापन - योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ अनसुार स्थार्पत  
यस कोषमा योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा बापतको रकम, श्रम सम्बन्धी प्रचतलत ऐनअनसुार 
श्रतमकको पाररश्रतमकबाट कट्टी भकको र रोजगार दाताले सञ्चयकोष बापत थप गररठदकको रकम, बोनस 
सम्बन्धी प्रचतलत ऐनबमोजजम रार्ियस्तरका कल्याणकारी कोषमा जम्मा भकको र जम्मा हनु आउने रकम, 
सामाजजक सरुक्षा कर बापत हालसम्म सङ्कतलत र भर्वष्यमा सङ्कलन हनेु रकम, श्रमसम्बन्धी प्रचतलत 
ऐनअनसुार रोजगार दाताले उपदान, तनवतृ्तभरण र अन्य सरु्वधा बापत श्रतमकलाई उपलब्ध गराउनपुने 
रकम जम्मा हनेु व्यवस्था छ । कोषमा रु.२२ अबि १५ करोड ४९ लाख ५१ हजार मौज्दात रहेको छ ।  

सेवा तनवतृ्त सरु्वधा भिुानीको रकमको व्यवस्थापन कमिचारी सञ्चय कोष, नागररक लगानी 
कोषलगायतका संस्थाले गदै आकका छन ्। फरक फरक ऐन तथा तनयमबाट फरक फरक प्रयोजनका 
लातग कट्टी भकको रकम सामाजजक सरुक्षा कोषमा जम्मा हनेु उल्लेख भकको तर ऐन तथा तनयमावलीमा 
योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षाकोष सम्बन्धमा मार उल्लेख भककोले कोषको व्यवस्थापनमा 
अन्योलता देजखकको छ । कोषमा जम्मा हनेु सबै प्रकारका रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा काननु बाट 
स्पष्ट हनुपुदिछ । 

34. प्रगतत जस्थतत - योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम 
रहेका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गने रोजगारदातालाई ऐन प्रारम्भ भकको तमततले ६ 
मर्हनातभर र ऐन प्रारम्भ भकपतछ सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले तनयजुि गरेको वा रोजगार सम्बन्ध 
कायम गरेको ३ मर्हनातभर रोजगार व्यजिलाई कोषमा सूचीकरण गराइसक्नपुने व्यवस्था छ । यस वषि 
कायिक्रम प्रारम्भ गनि अनलाइन तमतडया, परपतरका, टेतलतभजन, रेतडयो तथा कफ.कम.लगायतका सञ्चार 
माध्यमलाई रु.8५ लाख ४३ हजार भिुानी भककोमा २०७६ आषाढ मसान्तसम्म ३ हजार ४३९ 
रोजगारदाता र २६ हजार १०२ श्रतमक कोषमा सूचीकरण भक तापतन यस आतथिक वषिसम्म योगदानमा 
आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजना प्रयोजनको लातग उि कोषमा रकम जम्मा भकको छैन । 

रार्ियस्तरको कल्याणकारी कोष 

35. कोषको उपयोग - योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ प्रारम्भ भकपतछ रार्ियस्तरको 
कल्याणकारीकोषमा जम्मा भकको र जम्मा हनु आउने रकम सामाजजक सरुक्षाकोषमा जम्मा हनेु व्यवस्था 
छ । सार्वकमा कोषमा जम्मा भकको रकम कायािलयले मदु्दती खातामा लगानी गने गरेकोमा हाल 
कायािलयमा प्राप्त रकम सामाजजक सरुक्षा कोषमा हस्तान्तरण गने र सोको लगानी तथा पररचालन 
सामाजजक सरुक्षा कोषको कायािलयबाट हनेु गरेको छ । रकम प्राप्त गने कायि रार्ियस्तरको कल्याणकारी 
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कोषको कायािलयले गने र सोको व्यवस्थापन तथा पररचालन सामाजजक सरुक्षाकोषको कायािलयले गने 
गरेकोले दोहोरो कायि प्रणालीमा सधुार हनुपुदिछ । 

अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन : गत र्वगतका प्रततवेदनमा वैदेजशक सहायता सोझै भिुानीतफि को लेखापरीक्षण गराउनपुने, सामाजजक 
सरुक्षा कोषको रकम उदे्दश्यअनसुार तोर्ककको कायिमा खचि गनुिपने लगायतका व्यहोरा औलँ्याइककोमा यो वषि 
पतन सधुार नभककोले पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत : यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका सरकारी कायािलयतफि  ७  तनकायमा रु.३ करोड ८७ लाख 
९६  हजार बेरुजू देजखकको छ । सोमध्ये रु.२ करोड ८९ लाख ८ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । 
यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 
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संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उडड्यन मन्रालर् 

नेपाल सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोजजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा संस्कृतत, पर्िटन तथा 
हवाइ र्ातार्ातको र्वकाससम्बन्धी नीतत, ऐन, तनर्म र्ोजना तथा कार्िक्रमको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन, र्वमानस्थल 
तनमािण, सांस्कृततक सम्पदा, धरोहर, ऐततहातसक महत्वका दरबार एवं पर्िटनसँग सम्बद्ध संगठित संस्था र सतमतत, 
प्रततष्ठान, कोषसमेतको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने लगार्तको कार्ि रहेका छन ्। मन्रालर् र मातहत सरकारी कार्ािलर् 
तथा स गठित संस्थासमेत ३८ तनकार्बाट कार्िसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।   

1. सरकारी कार्ािलर् - मन्रालर् र मातहतका १७ सरकारी कार्ािलर्को तनम्नानसुार रु.५ अबि १५ करोड ४१ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

(रकम रु. लाखमा)  
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1७ 36109 17 11168 15 3137 4 1127 17 51541 

रार्िर् पनुतनिमािण प्रातधकरणतर्ि को खर्ि रु.१ अबि २ करोड ५८ लाखसमेत उक्त तातलकामा समावेश 
छ । 

2. संगठित संस्था र अन्र् संस्था - र्ो वषि २१ संस्थाको रु.२ खबि ७१ अबि ४६ करोडको लेखापरीक्षण 
गररएको छ ।  

3. र्ौधौँ र्ोजनाको उपलजधध - र्ौधौं र्ोजना अवतधमा पर्िटक आगमन ३५ लाख परु ्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा 28 
लाख 5 हजार रहेको, पर्िटकको औसत बसाइ अवतध १५ ठदन परु ्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा १२.७ ठदन औसत 
बसाइ अवतध रहेको, पर्िटकको सरदर दैतनक खर्ि अमेररकी डलर १०० परु ्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा ४८ 
भएको, थप रोजगारी तसजिना ४ लाख ९० हजार हनेु भतनएकोमा ३ लाख ८८ हजार भएको र कुल गाहिस््र् 
उत्पादनमा पर्िटन क्षेरको र्ोगदान १० प्रततशत रहने लक्ष्र् राखेकोमा र्ोजना अवतधको उपलजधध र्र्कन हनु 
सकेको देजखएन । लक्ष्र्अनसुार कुनै पतन प्रमखु सूर्काङ्कमा उपलजधध हातसल भएको देजखएन । 
लक्ष्र्बमोजजम उपलजधध हातसल गने गरी र्ोजना कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  

4. इजाजत पर नवीकरण - नागररक उड्डर्नसँग सम्बजन्धत संस्थालाई इजाजत ठदने सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०६६ 
मा वार्सेुवा सञ्चालक संस्थाले इजाजत तलनपुने, नवीकरण गनुिपने र अवतध समाप्त भएको एक वषितभर 
नवीकरण नगराएमा स्वतः इजाजतपर खारेज हनेु व्र्वस्था छ । वार्सेुवा सञ्चालन गनि इजाजत प्राप्त १० 
कम्पनीले इजाजतपर नवीकरण नगरी व्र्वसार् सञ्चालन गरेको पाइर्ो । काननुबमोजजम नवीकरण नगने 
वार्सेुवाको इजाजतपर खारेजीको कारबाही भएको देजखएन ।  

5. लेखापरीक्षण - आतथिक कार्िर्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दर्ा ३५ मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 
आर् व्र्र् तथा कारोबारको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनपुने 
व्र्वस्था छ । नेपाल पर्िटन बोडिलाई २०७४।७५ को लेखापरीक्षण गराउन पटक पटक परार्ार गरेकोमा 
लेखापरीक्षण गराएको छैन भने २०७५।७६ को र्वत्तीर् र्ववरण तथा कारोबारको लेखा पेस नगरेकोले 
लेखापरीक्षण भएको छैन । से्रस्ता, कागजात पेस गरी लेखापरीक्षण नगराउने जजम्मेवार पदातधकारीलाई सोही 
ऐनको दर्ा ५७ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दर्ा २५ बमोजजम कारबाही गरी लेखापरीक्षण 
गराउनपुदिछ ।  
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परुातत्व र्वभाग 

6. सम्पदा पनुःतनमािण - र्वक्रम सम्वत ् २०७२ साल वैशाखमा गएको भकूम्पबाट क्षतत भएका परुाताजत्वक 
सम्पदा समर्मै पनुःतनमािण गने नीतत रहेको छ । भकूम्पबाट क्षतत भै पनुःतनमािण गनुिपने सम्पदा संख्र्ा 
८९१ रहेकोमा ३०० सम्पदा पनुःतनमािण सम्पन्न भएको छ । लागत अनमुान रु.२ अबि ३४ करोड ८४ 
लाख रहेका पनुः तनमािण गनुिपने ३५३ सम्पदाको खररद प्रर्क्रर्ा नै शरुु गरेको पाइएन । 

7. वैदेजशक सहार्ता - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २७ मा र्वदेशी संघसंस्था एजेन्सी वा 
रािबाट नगदी वा जजन्सी सहार्ता प्राप्त गदाि अथि मन्रालर्को स्वीकृतत तलनपुने, त्र्स्तो सहार्ता बजेटमा 
समावेश गनुिपने र तनर्म ८९ मा आतथिक र्ववरण पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । अन्र् र्वतभन्न तनकार्बाट 
पनुःतनमािण गने प्रततवद्धता प्राप्तभएका २३१ सम्पदामध्रे् ८३ सम्पन्न भएको देजखएको छ । र्वदेशी सरकार, 
संघ संस्थाबाट पनुः तनमािण गनि भएको सम्झौता तथा खर्िको र्ववरण लेखापरीक्षणमा पेस भएको छैन । 
सहार्ता उपलधध गराउने सबै तनकार्बाट प्राप्त रकम र खर्िको लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ ।  

8. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ८(२) मा खररद गदाि प्रततस्पधाि सीतमत हनेु गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी गनि नहनेु व्र्वस्था छ । र्वभागले र्वतभन्न मजन्दर पनुःतनमािण तथा ममित कार्ि गनि १२२ 
प्र्ाकेजमा लागत अनमुान तर्ार गरी रु.१० करोड ८४ लाख ६ हजारको सोझै खररद गरेको छ । उपर्कु्त 
प्र्ाकेज बनाई बोलपरको माध्र्मबाट खररद गनुिपदिछ ।  

9. मूल्र् समार्ोजन - तनमािण व्र्वसार्ीसँग भएको खररद सम्झौताअनसुार तनमािण कार्िको तबल अर् क्वाजटटटीमा 
समावेश भएको प्रोतभजनल समबाट भकु्तानी गदाि खर्िको वास्तर्वक तबल पेस गरी सोअनसुार भकु्तानी गनुिपने 
व्र्वस्था छ । सोअनसुार प्रोतभजनल समबाट भकु्तानी भएको तबल रकममा र भेररएसनबाट थप नर्ा ँ
आइटमका लातग भेररएसन स्वीकृत अवतधको दररेटमा भकु्तानी भएकोले मूल्र् समार्ोजन ठदन तमल्दैन । 
कंकेश्वरी मजन्दर संरक्षण कार्िका तनमािण व्र्वसार्ीलाई रु.३ करोड ८३ लाख ३८ हजार भकु्तानी गरेकोमध्रे् 
प्रोतभजनल समबाट रु.१ करोड ६३ लाख ३६ हजार र नर्ाँ आइटमको रु.६ लाख १३ हजारसमेत रु.१ 
करोड ६९ लाख ४९ हजारको समेत मूल्र् समार्ोजन रु.२६ लाख ६३ हजार भकु्तानी ठदएकोले उक्त रकम 
असलु हनुपुदिछ ।  

10. तनमािण कार्ि स्थगन - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ तथा खररद सम्झौताबमोजजम 
तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण कार्ि शरुु गरेपतछ सम्पन्न नभएसम्म तनमािण कार्ि र्ाल ुराख्नपुदिछ । परुाताजत्वक 
तनमािण कार्िका ८ तनमािण व्र्वसार्ीसँग रु.२३ करोड ३ लाख ३० हजारको खररद सम्झौता गरेकोमा 
गतवषिसम्म रु.५ करोड ७७ लाख  ३० हजार भकु्तानी ठदएको र र्ो वषि कुनै कार्ि गरेको पाइएन । र्सरी 
तनमािण कार्ि सरु्ारु नराखेको सम्बन्धमा र्वभागले खररद सम्झौताबमोजजम कारबाही गरेको पाइएन । 
सम्झौता बमोजजम काम नगने तनमािण व्र्वसार्ीलाई तनर्म १२८ बमोजजम कारबाही गरेको छैन ।   

11. सम्झौतार्वपरीत भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ्ग तबलको भकु्तानी 
गदाि करारका शतिबमोजजम भकु्तानी गनुिपने उल्लेख छ । र्वभागले परुाताजत्वक सम्पदाहरुको पनुःतनमािण गनि 
तनमािण व्र्वसार्ीहरुसँग गरेको खररद सम्झौतामा इँट्टा, कािलगार्त आइटममा तनजित प्रततशत परुानै सामग्री 
प्रर्ोग गने गरी नर्ाँ र परुानो सामग्रीको अलग दररेटसर्हत सम्झौता भएको छ । रतनङ तबलको भकु्तानी गदाि 
परुानो सामग्रीको दररेट प्रर्ोग नगरी सबै पररमाणको भकु्तानी नर्ाँ सामग्रीको दररेटमा गरेकोले ४ तनमािण 
व्र्वसार्ीलाई रु.५४ लाख ९३ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदिछ ।  

12. खररद सम्झौताको अन्त्र् - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५९ मा खररद सम्झौताको अन्त्र् गनि 
सर्कने व्र्वस्था छ । कािमाडौँको रानीपोखरीजस्थत बाल गोपालेश्वर मजन्दर पनु:तनमािण गनि एक तनमािण 
व्र्वसार्ीसँग रु.१ करोड ४० लाख ५८ हजारको खररद सम्झौता भएकोमा रु.६० लाख १ हजार भकु्तानी 
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ठदएको छ । उक्त मजन्दर गमु्बज शैलीमा पनु:तनमािण गनि सम्झौता भएकोमा र्ववाद भै जशखर शैलीमा 
पनु:तनमािण गनि १५.२२ प्रततशत बढीको भेररएसन स्वीकृत गरी सम्झौता रकम रु.१ करोड ६१ लाख ९८ 
हजार कार्म गरेपतछ मजन्रपररषदबाट उक्त कार्ि रार्िर् पनुःतनमािण प्रातधकरणले गने गरी तनणिर् भएको छ । 
सो आधारमा िेक्का अन्त्र् गरेको र िेक्का अन्त्र् भएको ३ मर्हनापतछ तनमािण व्र्वसार्ीले खररद गरेको 
कािको मूल्र् रु.२९ लाख ५२ हजार प्रोतभजनल समबाट भकु्तानी ठदएको छ । ती कािहरु स्थानीर् 
उपभोक्ता सतमततलाई जजम्मा ठदएकोमा मजन्दर पनुःतनमािणमा प्रर्ोग भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हनुपुदिछ ।   

13. अजन्तम भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२४ मा खररद सम्झौताबमोजजम सम्पन्न 
भएको कार्ि स्वीकार गरेपतछ अजन्तम भकु्तानी ठदनपुने उल्लेख छ । सम्पदा पनुःतनमािण कार्िको १७ िेक्कामा 
रु.१५ करोड ४० लाख ८१ हजारको खररद सम्झौता भएकोमा रु.११ करोड ६७ लाख १० हजार 
(न्रू्नतम ४६ प्रततशत देजख अतधकतम ८५ प्रततशतसम्म र समग्रमा ७६ प्रततशत) भकु्तानी ठदई िेक्का अन्त्र् 
गरेको देजखर्ो । तबल अर् क्वाजटटटीमा उजल्लजखत पररमाणको कार्ि सम्पन्न नगरी अजन्तम तबल पेस 
गरेअनसुार भकु्तानी भएको छ । खररद सम्झौताबमोजजमको काम सम्पन्न नगरी िेक्का र्रर्ारक गरेको 
सम्बन्धमा छानतबन हनुपुदिछ ।  

14. कािको भकु्तानी - मजन्रपररषद्को २०७३।५।२६ को तनणिर्मा कािमाडौँ हनमुानढोकाजस्थत काष्ठमटडप 
लगार्त क्षततग्रस्त परुाताजत्वक एवं ऐततहातसक सम्पदाहरुको पनुःतनमािणका लातग आवश्र्क पने ८ लाख 
क्र्तुबक र्र्ट सालको काि र्टम्बर कपोरेसन अर् नेपालले उपलधध गराउने उल्लेख छ । उक्त तनणिर् 
अनसुार र्वभागले र्टम्बर कपोरेसनबाट कािको दररेट तलई लागत अनमुान तर्ार गनुिपने र आवश्र्क काि 
कपोरेसनसँग माग गनुिपनेमा काि माग नगरी प्रोतभजनल सममा रहेको रकमबाट वजार मूल्र्अनसुार  भकु्तानी 
गरेको छ । र्ो वषि ४ तनमािण व्र्वसार्ीलाई प्रततस्पधाि बेगर प्रोतभजनल समबाट साल कािको लातग रु.२ 
करोड ५९ लाख ९५ हजार भकु्तानी भएकोमा र्टम्बर कपोरेसनले काि उपलधध गराउन नसकेको प्रमाण 
पेस भएको छैन । र्स सम्बन्धमा आवश्र्क कारबाही हनुपुदिछ ।  

पर्िटन र्वभाग 

15. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - पर्िटन पूवािधार र्वकास कार्िक्रमअन्तगित र्ो वषि ८८ र्क्रर्ाकलाप कार्ािन्वर्न गनि 
रु.३२ करोड बजेट व्र्वस्था भएकोमा ५७ र्क्रर्ाकलाप कार्ािन्वर्न गरी रु.२२ करोड ९४ लाख ९३ 
हजार (७१.७२) प्रततशत खर्ि गरेको छ । वार्षिक कार्िक्रमअनसुार ३१ र्क्रर्ाकलापको रु.४ करोड ९३ 
लाखको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरेको पाइएन । तीमध्रे् गतवषिबाटै शरुु भएका ३ र्ोजनामा र्ो वषि कुनै 
काम नभएको र एक र्ोजनाको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रततवेदन गत वषि प्राप्त भए तापतन खररद प्रर्क्रर्ा शरुु 
गरेको पाइएन । लक्ष्र्बमोजजम र्ोजना कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ । 

16. रुग्ण िेक्का - साविजतनक खररद ऐन, तनर्म तथा खररद सम्झौताअनसुार सम्झौता अवतधमा तनमािण व्र्वसार्ीले 
तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ । र्वभागबाट जनकपरु र सौराहा जर्तवनमा पर्िटन सूर्ना केन्र भवन तनमािण 
गनि खररद सम्झौता भएका २ िेक्काका तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौता अवतधमा तनमािण कार्ि सम्पन्न नगरेको, 
म्र्ाद थप गदाि समेत कार्ि सम्पन्न नगरी अलपर राखेको छ । ती िेक्काको सम्झौता रकम रु.३ करोड १७ 
लाख ७९ हजार रहेकोमा गत वषिसम्म रु.१ करोड ६२ लाख ४७ हजार भकु्तानी भएको छ । र्सरी 
सम्झौताबमोजजम कार्ि नगने तनमािण व्र्वसार्ीलाई कुनै कारबाही गरेको देजखएन । सम्झौताको शतिबमोजजम 
कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ ।  

17. क्र्ातसनो रोर्ल्टी - क्र्ातसनो तनर्मावली, २०७० मा क्र्ातसनो सञ्चालकले रोर्ल्टी रकम बझुाउनपुने व्र्वस्था 
छ । क्र्ातसनो तनर्मावली, २०७० लागू हनु ुअजघबाटै  कम्पनी रजजिारको कार्ािलर्मा दताि गराई व्र्वसार् 
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सञ्चालन गरेका ४ क्र्ातसनोबाट रु.२५ करोड २३ लाख ५६ हजार असलु हनुपुनेमा रु.६ करोड ३० लाख 
मार असलु भएकोले बाँकी रु.१८ करोड ९३ लाख ५६ हजार असलु हनुपुदिछ । 

18. नवीकरण दस्तरु - आतथिक ऐन, २०७५ को दर्ा १७(१) र (२) अनसुार आधतुनक मेतसन वा उपकरणको 
माध्र्मबाट खेलाइने खेल (क्र्ातसनो) को लातग एउटा इजाजतपरबाट एक स्थानमा खेल खेलाउन सर्कनेमा 
एक तनजी कम्पनीले महेन्रनगर, वीरगन्ज, र्वराटनगर र कािमाडौँसमेत ४ िाउँमा खेल सञ्चालन गरे तापतन 
एक स्थानको मार नवीकरण दस्तरु दाजखला गरेको छ । एउटा इजाजतबाट काननुर्वपरीत ४ स्थानमा खेल 
सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा ऐनको व्र्वस्थाबमोजजम कारबाही गरी नवीकरण दस्तरु रु.१ करोड ५० लाख असलु 
हनुपुदिछ । 

19. र्ोहोर व्र्वस्थापन - पवितारोहण सम्वजन्ध तनर्मावली, २०५९ मा पवितारोही दलले साविजतनक िाउँलाई 
प्रततकूल असर नपने गरी र्ोहोर मैला नष्ट गने वा खाडलमा पनु ुिपने र र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन गनि र्वभागमा 
धरौटी राख्नपुने व्र्वस्था छ । मन्रीस्तरीर् तनणिर्अनसुार सगरमाथा, ल्होत्से र नपु्से र्हमजशखरहरुको 
र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन कार्ि एक गैरसरकारी संस्थालाई प्रततस्पधाि बेगर सोझै ठदएको छ । र्ोहोरमैला 
व्र्वस्थापनको लातग प्राप्त धरौटी अमेररकी डलर ६ लाख ११ हजार ५०० उक्त संस्थाले र्ोहोरमैला 
व्र्वस्थापन गरेको परको आधारमा र्वभागले र्र्ताि गरेको छ । उक्त संस्थाले र्ोहारमैला व्र्वस्थापन गनि 
सेवाग्राहीबाट तलएको शलु्क सम्बन्धमा र्वभागले अनगुमन गरेको पाइएन । त्र्स्तै तनर्मावलीमा सम्पकि  
अतधकृतले वातावरणीर् सरसर्ाइ तथा र्ोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बन्धमा आवश्र्क कार्ि गने गराउने 
उल्लेख भए तापतन सम्पकि  अतधकृतले गरेको कामको अनगुमन भएको पाइएन । 

20. सम्पकि  अतधकृतको सरु्वधा - पवितारोहणसम्बन्धी तनर्मावली, २०५९ को तनर्म १० मा ६ हजार ५०० 
तमटरभन्दा बढी उर्ाइ भएका र्हमाल आरोहण गनि र्ाहने आरोहण दलको साथमा राजपर अनर्ङ्कत प्रथम 
शे्रणी वा सोभन्दा मातथका तनजामती कमिर्ारी तथा  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका राजपरार्ङ्कत 
अतधकृत कमिर्ारीलाई सम्पकि  अतधकृतको रुपमा खटाउने व्र्वस्थाअनसुार र्वभागले र्ो वषि ३१५ 
र्हमालआरोहण दलसंग २११ सम्पकि  अतधकृत खटाएको छ । सम्पकि  अतधकृतको रुपमा खर्टएका 
कमिर्ारीलाई दैतनक भत्ता, खाने बस्ने व्र्वस्था, लत्ता कपडा, आतेजाते खर्िलगार्तका सबै सरु्वधा पवितारोही 
दलबाट उपलधध गराउने तनर्ममा व्र्वस्था छ । ती कमिर्ारी पूणिरुपमा पवितारोही दल (तनजी कम्पनी) सँग 
आजश्रत हनुपुने अवस्था रहेकोले र्स सम्बन्धमा पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।  

21. सम्पकि  अतधकृतको उपजस्थतत - पवितारोहणसम्बन्धी तनर्मावली, २०५९ को तनर्म ९ मा पवितारोहण अतभर्ान 
र्ाल ुरहेसम्म सम्पकि  अतधकृत आधार जशर्वरमा बस्नपुने व्र्वस्था छ । सम्पकि  अतधकृतको रुपमा खर्टएका 
कमिर्ारी उल्लेजखत अवतधसम्म आधार जशर्वरमा नबसेकोले १३ जनालाई आगामी ठदनमा सम्पकि  अतधकृतको 
जजम्मेवारी नठदने गरी कारबाही गरेको छ । सम्पकि  अतधकृत आधार जशर्वर पगेुको र आधार जशर्वर छोडेको 
तमतत तथा अन्र् प्रमाणसर्हतको अतभलेख राखी अनगुमन गनुिपदिछ ।   

22. पवितारोही प्रमाणपर - पवितारोहणसम्बन्धी तनर्मावली, २०५९ को तनर्म ३३ मा पवितारोहण सम्पन्न गरेका 
पवितारोही दलले प्रमाणपरको लातग सम्पकि  अतधकृत, पवितारोही दलको नेता तथा पवितारोहण गरेको प्रमाजणत 
गने कागजातसर्हत सम्बजन्धत टे्रर्कङ्ग एजेन्सीको तसर्ाररस र पवितारोहण गरेको परु्ष्ट हनेु अन्र् आवश्र्क 
प्रमाण पेस गनुिपने उल्लेख छ । हालसम्म उजल्लजखत आधारमा पवितारोहण सम्पन्न गरेको प्रमाणपर ठदने 
गरेको छ । र्वभागले र्हमाल आरोहण सम्पन्न गरेको अवलोकन गनि सक्ने गरी प्रर्वतधको प्रर्ोग गरेको 
पाइएन । पवितारोहण गरेको परु्ष्ट हनेु जी.पी.एस लगार्त ट्रर्ार्कङ्ग प्रणाली जडान गरी सोको आधारमा 
र्हमाल आरोहण गरेको र्र्कन गरी प्रमाणपर ठदने व्र्वस्था तमलाउनपुने देजखएको छ ।  
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संगठित संस्था 

लजुम्बनी र्वकास कोष      
भगवान गौतम बदु्धको जन्मस्थल लजुम्बनीलाई र्वश्व शाजन्तको महुान, संसारका बौद्धमागीं एवं शाजन्त प्रमेी 

मातनसहरुको आस्थाको केन्रको रुपमा र्वकास गने लक्ष्र् र आदशिलाई बढी प्रभावकारी बनाउन, लजुम्बनी र्वकास 
र्ोजनालाई बढी समन्वर्ात्मक र सरु्ारु रुपले सञ्चालन गनि लजुम्बनी र्वकास कोष ऐन, २०४२ बमोजजम र्स कोष 
स्थापना भएको छ । लजुम्बनी क्षेरको र्ोजनाबद्ध र्वकासको लातग तर्ार भएको गरुु र्ोजनाअनसुार ३ वगिमाइल 
क्षेरलाई पर्वर उद्यान क्षेर, तबहार क्षेर र नर्ा ँलजुम्बनी ग्रामको अवधारणाअनसुार र्ोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

23. गरुुर्ोजना कार्ािन्वर्न - लजुम्बनी क्षेरको र्वकासको लातग सन ्१९७८ मा तर्ार भएको गरुुर्ोजनाअनरुुप 
लजुम्बनी क्षरेको संरक्षण, संवद्धिन र भौततक पूवािधार र्वकाससम्बन्धी कार्ि सञ्चालन हुँदै आएको छ । कररब 
४० वषि अगातड तर्ार भएको गरुुर्ोजनामा उजल्लजखत काममध्रे् हालसम्म ८२ प्रततशत काम सम्पन्न भएको 
कोषको प्रगतत प्रततवेदनमा उल्लेख छ । बहृत ्लजुम्बनी गरुुर्ोजना तर्ार गनि र्ो वषि नेपाल सरकारबाट रु.१ 
करोड प्राप्त भए तापतन गरुुर्ोजना तर्ार गरेको पाइएन ।  

24. र्वत्तीर् प्रततवेदन - लजुम्बनी र्वकास कोष आतथिक प्रशासनसम्बन्धी तनर्मावली, २०५८ को तनर्म १६ मा 
कोषको आतथिक कारोबार वासलात तर्ार गनुिपने उल्लेख छ । कोषको र्वतनर्म लागू भएको १८ वषि 
भइसके तापतन हालसम्म लेखा नीतत तथा ढाँर्ा स्वीकृत गरी वासलात तर्ार गरेको छैन ।  

25. दरबन्दी तथा पदपूतति - कोषमा र्वतभन्न पद तथा तहका १५९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ७५ जना कार्िरत 
रहेको देजखर्ो । कोषमा वररष्ठ प्रशासकीर् अतधकृत, वररष्ठ परुातत्व अतधकृत, वररष्ठ लेखा अतधकृत, तसतभल 
इजन्जतनर्र, आर्कि टेक्ट इजन्जतनर्रलगार्तका मखु्र् पद ररक्त रहेको देजखन्छ । 

25.1 कोषको कमिर्ारी सेवा शति तथा सरु्वधासम्बन्धी र्वतनर्मावली, २०५८ मा कुनै खास कामको लातग र्वशेषज्ञ 
नभएमा वा र्वज्ञापन गदाि समेत उपलधध नभएमा कोष सञ्चालक सतमततको स्वीकृतत तलई उपाध्र्क्षले बढीमा 
दईु वषिको लातग करारमा तनर्कु्त गनि सक्ने र तनर्जुक्त सम्बन्धमा तनदेजशका बनाई लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । 
तनदेजशका नबनाई कम्प्र्टुर अपरेटर, सरुक्षा अतधकृत, सरुक्षा गाडि, गाईड, नार्ब सधुबा, इजन्जतनर्र, संग्रहालर् 
अतधकृत, प्लम्बरलगार्त ११ पदमा २७ जना करारमा तनर्जुक्त गरी रु.९८ लाख ४३ हजार तलब भत्ता खर्ि 
लेखेको छ । र्वतनर्मर्वपरीत करारमा कमिर्ारी तनर्जुक्त गरी तलब भत्ता खर्ि लेखेको तनर्तमत देजखएन । 

25.2 र्वतनर्ममा उपाध्र्क्षको स्वीकृतत तलई कार्ािलर् प्रमखुले आवश्र्कतानसुार अतधकृत पद बाहेक अन्र् 
ररक्तपदमा बढीमा ३ मर्हनाको लातग कुनै व्र्जक्तलाई दैतनक ज्र्ालादारीमा तनर्कु्त गरी काममा लगाउन सक्ने 
व्र्वस्था भए पतन वषौदेजख दैतनक ज्र्ालादारीमा १९५ जना तनर्जुक्त गरी रु.३ करोड ९४ लाख ४६ हजार 
ज्र्ाला खर्ि लेखेको छ ।  

25.3 कोषअन्तगित लजुम्बनी पररसर, ततलौराकोट, कुदान, देवदह, रामग्रामलगार्तका क्षेरको सम्पदाको सरुक्षाको 
लातग १०२ जना सरुक्षा गाडि तनर्जुक्त गरी रु.२ करोड ५० लाख ४६ हजार र कार्ािलर् सहर्ोगी, माली, 
जस्वपर तथा वनजंगल, बगैंर्ामा कार्ि गनि १२३ जना कामदार तनर्जुक्त गरी रु.२ करोड ५८ लाख ५३ 
हजार खर्ि लेखेको छ । कामको लातग आवश्र्क पने सरुक्षा गाडि तथा कामदार सम्बन्धमा मापदटड/नम्सि 
तर्ार गरेको देजखएन । 

कोषले स्वीकृत दरबन्दीबमोजजमको पदमा लामो समर्सम्म पदपूतति नगरेको, र्वतनर्ममा उजल्लजखत 
प्रावधानर्वपरीत करार र ज्र्ालादारीमा तनर्जुक्त गरेको छ । कोषको लातग आवश्र्क जनशजक्तको सम्बन्धमा 
संगिन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षण गराई दरबन्दीअनसुार पदपूततिको व्र्वस्था गनुिपदिछ । 
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26. बढी भकु्तानी - लजुम्बनी पररसरमा तनमािण गररने सभाहल, र्वद्यतुीकरण तथा टेतलकम्र्तुनकेसन नेटवकि को 
र्वस्ततृ ड्रइङ तडजाइन, लागत अनमुान तथा तनमािण कार्िको सपुरतभजन गनि तनर्कु्त परामशिदातालाई 
सम्झौतामा समावेश नभएको, सम्झौतामा उजल्लजखत अवतधभन्दा बढी अवतधको, काम नगरेको अवतधको, अवतध 
समाप्त भएपतछको समेत र्वज्ञ पाररश्रतमकमा रु.१७ लाख ७४ हजार बढी भकु्तानी भएकोले उक्त रकम असलु 
हनुपुदिछ ।  

27. मूल्र् समार्ोजन - तनमािण व्र्वसार्ीसँग भएको खररद सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजजमको मूल्र्सूर्ी र सूर 
प्रर्ोग गरी मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी ठदने व्र्वस्था छ । खररद सम्झौताअनसुार भेररएसनबाट थप भएका 
आइटम र प्रोतभजनल समबाट ठदएको भकु्तानीमा मूल्र् समार्ोजन ठदन नतमल्नेमा ३ तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
बढी भकु्तानी ठदएको मूल्र् समार्ोजन रु.२० लाख ६६ हजार असलु हनुपुदिछ ।  

28. कार्िक्रमर्वपरीत खर्ि - आतथिक कार्िर्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दर्ा ५३ मा तोर्कएको 
काम बाहेक अन्र् काममा खर्ि गरेमा जजम्मेवार व्र्जक्तबाट असलुउपर गरी र्वभागीर् कारबाही गनि सर्कने 
उल्लेख छ । मन्रालर्बाट स्वीकृत कार्िक्रमअनसुार पूजँीगत  प्रकृततको केन्रीर् नहर ममित सम्भार, 
सरसर्ाइ साथै ध्र्ानस्थल तनमािण गनि र लजुम्बनीलगार्त कर्पलवस्त,ु देवदह र रामग्रामको परुाताजत्वक 
क्षेरहरुको सरसर्ाइ र सरुक्षालगार्तका कार्ि गनि रु.१ करोड ५० लाखको बजेट व्र्वस्था भएकोमा 
सरसर्ाइ ज्र्ाला तथा सरुक्षा गाडिको तलब भत्तालगार्त र्ाल ुप्रकृततका काममा रु.१ करोड ४८ लाख १२ 
हजार खर्ि गरेको देजखर्ो । पूजँीगत  कार्िमा खर्ि गनि प्राप्त रकम तलब, भत्ता र ज्र्ालामा खर्ि गरेको छ 
। त्र्सैगरी बहृत ् लजुम्बनी गरुुर्ोजना तर्ार गनि मन्रालर्बाट रु.१ करोड प्राप्त भएकोमा गरुुर्ोजनासंग 
असम्बजन्धत शाजन्त सम्मेलन र सडक सभे कार्िमा रु.२१ लाख ५६ हजार खर्ि गरेको छ । स्वीकृत 
कार्िक्रमभन्दा र्रक कार्िमा गरेको खर्ि तनर्तमत नदेजखएकोले ऐनको व्र्वस्थाबमोजजम कारबाही हनुपुदिछ । 

29. जग्गा खररद - जग्गा खररद (मआुवजा र्वतरण) गनि रु.२ करोड प्राप्त भएकोमा उक्त रकम पेस्कीसमेत 
नजनाई जजल्ला प्रशासन कार्ािलर्, कर्पलवस्तलुाई पिाई खर्ि लेखेको छ । सो रकमबाट भएको खर्िको 
लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

30. सरसर्ाइ खर्ि - कोषमा कार्िरत जनशजक्तले गनि नसक्ने काम भएमार वाह्य जनशजक्तबाट गराउनपुदिछ । 
कोषमा सरसर्ाइ, माली, नसिरी कामदारसमेत १०६ जनालाई ज्र्ालादारीमा तनर्जुक्त गरी रु.१ करोड ८१ 
लाख ४३ हजार ज्र्ाला भकु्तानी गरेकोमा सो को अततररक्त लजुम्बनी पररसरको सरसर्ाइको लातग तनमािण 
व्र्वसार्ी, कोष सञ्चालक सदस्र् तथा कमिर्ारीलाई शोधभनाि ठदई रु.२६ लाख 2६ हजार ज्र्ाला खर्ि गरेको 
छ ।  सरसर्ाइ कार्िमा करार तथा ज्र्ालादारी कमिर्ारीलाई उपर्ोग गनुिपदिछ ।   

31. नसिरी र्वकास/र्वस्तार खर्ि - मन्रालर्बाट स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रममा र्वतभन्न तबरुवा तथा रू्लहरु उत्पादन 
गरी नसिरी र्वकास र र्वस्तार गनि रु.२० लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा मल, बीउ, तबरुवा खररद लगार्तका 
कार्िमा रु.५९ लाख ७५ हजार (र्वतनर्ोजनको तलुनामा १५९ प्रततशत बढी) खर्ि गरी शतप्रततशत प्रगतत 
भएको उल्लेख छ । र्स्तो खर्ि गत वषि रु.५३ लाख २८ हजार रहेको देजखन्छ । सोको अततररक्त नसिरी 
ममित सम्भार, वन/बगैंर्ा हेरर्ाह ममित सम्भार कार्िको लातग ८३ जना कामदारले वषिभरर काम गरेको 
ज्र्ाला रु.१ करोड ४६ लाख १० हजार खर्ि गरेको देजखन्छ । सार्वकमा बगैंर्ा, नसिरीले ओगटेको 
क्षेरर्ल र उक्त खर्िबाट र्वकास, र्वस्तार भएको थप क्षेरर्ल खलु्ने अतभलेख राखेको छैन । खर्िको 
उपलजधध देजखने अतभलेख राखी अनगुमन मूल्र्ाङ्कन हनुपुदिछ ।  

32. प्रशासतनक खर्िमा वरृ्द्ध - कोषको प्रशासतनक खर्ि आन्तररक स्रोतबाट व्र्होने व्र्वस्था छ । कोषको 
प्रशासतनक खर्िअन्तगित भाडा, इन्धन, अन्र् इन्धन, कार्ािलर् सामान, अन्र् सेवा शलु्क, भ्रमण खर्ि, र्वर्वध खर्ि 
आठद शीषिकमा गत वषि रु.२ करोड ८३ लाख ७५ हजार खर्ि भएकोमा र्ो वषि रु.६ करोड ३१ लाख 



संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उडड्यन मन्रालर् 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 390 

९२ हजार (१२२.७० प्रततशत बढी) खर्ि गरेको देजखर्ो । कोषको कार्िक्षेर तथा कार्िभार र्थावत ्रहेको 
अवस्थामा प्रशासतनक खर्िमा उल्लेख्र् वरृ्द्ध भएको छ । सवारी इन्धनलगार्त अन्र् उपभोग खर्िको 
मापदटड तर्ार गरी प्रशासतनक खर्िमा भएको वरृ्द्ध तनर्न्रण गनुिपदिछ ।  

33. पसल, र्मेना गहृ भाडा र पार्कि ङ्ग शलु्क - सम्झौतामा उजल्लजखत अवतधमा सम्बजन्धत पक्षबाट भाडा तथा 
शलु्क असलु हनुपुदिछ । नर्ाँ माला पसल तथा र्मेना गहृको भाडा, परुाना माला पसल तथा र्मेना गहृको 
भाडा र पार्कि ङ्ग शलु्कसमेत रु.२० लाख ३८ हजार सम्झौताअनसुार सम्बजन्धत व्र्जक्त एवं र्मिहरुले 
नबझुाएकोले सम्झौताबमोजजम धर्ाजसर्हत असलु हनुपुदिछ ।  

34. काि दाउरा तललाम - काि दाउराको तललाम सकार गने एक सः तमलले रु.४ करोड ७ लाख ३७ हजार 
बझुाउने, सम्झौता तमततले ९० ठदनतभर काि, दाउरा उिाई लैजानपुने र र्वशेष कारण परेको खटडमा म्र्ाद 
थप हनेु गरी २०७५।७।२७ मा सम्झौता भएको छ । सकारकतािले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म रु.२ 
करोड ३४ लाख ३१ हजार दाजखला गनि बाँकी रहेको देजखन्छ । सम्झौतामा शतिबमोजजम काि दाउरा 
नउिाएमा बैङ्क जमानत जर्त गरी एकतर्ी िेक्का तोड्ने व्र्वस्थासमेत रहेकोमा िेक्का तोड्ने कारबाही गरेको 
देजखएन भने जमानत रु.३४ लाख ५५ हजारसमेत जर्त गरेको छैन । सम्झौताबमोजजम कारबाही गरी 
जमानत रकम जर्त गरी बझुाउन बाँकी रकम धर्ाजसर्हत असलु गनुिपदिछ ।  

35. जग्गा भाडा - लजुम्बनी पररसरमा रहेका होटल तथा पसल भाडाको दररेट कोषको कार्िकाररणी सतमततद्वारा 
तनधािरण हुँदै आएको छ । लजुम्बनी पररसरमा रहेको २ होटलले २५ हजार ६ सर् वगितमटरका दरले जग्गा 
उपर्ोग गरी होटल सञ्चालन गरेकोमा कार्िकाररणी सतमततको २०७५।५।१६ को वैिकले तलज अवतध १५ 
वषि वढाई ती होटलबाट रु.३ लाखका दरले भ–ूशलु्क तलने उल्लेख गरेकोमा उक्त शलु्क मातसक वा वार्षिक 
नखलुाए तापतन वार्षिक दर मानी भाडा प्राप्त गरेको छ । पसल तथा होटल भाडामा लगाउँदा खलुा 
प्रततस्पधािको आधारमा गनुिपनेमा सोझै भाडा लगाउन तमल्ने देजखएन ।   

36. पेस्की बाकँी - वषिको अन्त्र्मा रु.८ करोड ५३ लाख १० हजार पेस्की बाँकी रहेको मध्रे् रु.६३ लाख 
८८ हजारको म्र्ाद नाघेको देजखन्छ । उक्त पेस्की २०६७ देजख २०७१ सम्मको रहेको र हाल उक्त 
पेस्कीबाट काम हनेु अवस्था छैन । सोमध्रे् गत र्वगतवषिमा नै िेक्का अन्त्र् गरेको एक तनमािण व्र्वसार्ीको 
नाममा मार रु.४३ लाख २७ हजार बाकँी रहेको छ । उक्त सबै पेस्की धर्ाजसर्हत असलु गनुिपदिछ ।  

पशपुतत क्षरे र्वकास कोष 
भगवान श्री पशपुततनाथको मजन्दर र पावन पशपुतत क्षेर प्रार्ीन कालदेजख नै र्वश्वभरका सनातन र्हन्दहुरुको 

श्रद्धा र आस्थाको केन्रको रुपमा रर्हआएको छ । जर्बागेश्वरी, गौरीघाट, र्ाबर्हल, कुटुम्बहाल, तसर्ल, गौशाला, 
र्पंगलास्थान र श्लषेमान्तक वन आसपासको २६४ हेक्टर क्षेरलाई पशपुतत क्षेरतभर राजखएको छ । पशपुतत क्षेरमा 
साना िूला र्वतभन्न शैलीका कररब ५०० को संख्र्ामा मि मजन्दर, सत्तल, ढुङे्गधारा, रै्त्र् देवालर् आठद रहेका छन ्। 
त्र्सैगरी र्स क्षेरमा कररब १ हजार जशवतलङ्ग रहेका छन । उक्त क्षेरको सरुक्षा, सम्भार र र्वकास  गनि तथा 
सविसाधारण जनताको सदार्ार र सरु्वधा कार्म राख्न पशपुतत क्षेर र्वकास कोषको स्थापना २०४४ मा भएको हो । 
कोषमा ५३६ कमिर्ारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २४२ स्थार्ी पदपूतति भएको र १२० जना करार तथा 
ज्र्ालादारीमा कार्िरत रहेको देजखन्छ । 

37. र्वत्तीर् जस्थतत - नेपाल सरकारबाट पूजँीगत  अनदुान रु.३३ करोड १२ लाख ३७ हजारसमेत रु.९० करोड 
३९ लाख ५० हजार आर्मध्रे् पूजँीगत  कार्िमा रु.३४ करोड ८९ लाख ६८ हजारसमेत रु.६४ करोड 
७३ लाख १८ हजार खर्ि भई रु.२५ करोड ६६ लाख ३२ हजार बर्त रहेको छ ।  
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38. र्वत्तीर् र्ववरण - कोषले तर्ार गरेको वासलातमा र्ो वषि भएको पूजँीगत  खर्ि रु.३१ करोड ८२ लाख ७ 
हजारलाई पुजँीकृत नगरेको, नगद प्रवाह र्हसाब तर्ार नगरेको र कोष मातहत सञ्चातलत वेद र्वद्याश्रमको 
सम्पजत्त, दार्र्त्व तथा आर् व्र्र् समावेश नभएको, बजेट र खर्ि खलु्ने र्वस्ततृ र्ववरण तर्ार नगरेकोले 
वासलातले आतथिक कारोबारको र्थाथि जस्थतत जर्रण गरेको देजखएन । सम्पूणि र्वत्तीर् कारोबार समेट्ने गरी 
र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गनुिपदिछ ।  

39. तलनपुने र्हसाब - वासलातमा २०५०।५१ देजख तलनपुने र्हसाब रु.३ करोड ३१ लाख ७७ हजार 
देखाएकोमा पेस्की तथा आसामी छुट्याई आतथिक वषिगत र्ववरण तर्ार नगरेकोले सो र्ववरण तर्ार गनुिपदिछ । 
एक लाख रुपैर्ाँभन्दा बढी तलन बाकँी भएका १५ व्र्जक्त/र्मिबाट मार रु.२ करोड १२ लाख १८ हजार 
बाँकी देजखएको छ । एक क्र्ारे्सँग २०७२।४।३२ मा भाडा सम्झौता भएदेजख नै भाडा असलु गरेको 
देजखएन । उक्त क्र्ारे्सँग रु.५२ लाख ९१ हजार असलु गनि बाँकी रहेकोले सो रकम असलु हनुपुदिछ ।  

40. मदु्दती लगानी तथा बैङ्क मौज्दात - कोषले ११ बैङ्कका २८ खातामा रु.१ अबि १५ करोड २१ लाख मदु्दती 
र्हसाबमा लगानी गरेको र २५ बैङ्कको ९६ खातामा रु.२ अबि १५ करोड ६० लाख मौज्दात राखेको छ । 
उक्त बैङ्क मौज्दात बैङ्कहरुबाट प्रस्ताव तलई बढी धर्ाज ठदने सरुजक्षत बैङ्कमा जम्मा गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ ।  

41. धरौटी - कोषले ४६१ व्र्जक्त/संस्थालाई ततनुिपने धरौटी दार्र्त्व रु.१५ करोड ५ लाख ६७ हजार देखाएको 
छ । उक्त धरौटीमध्रे् प्रर्ोजन समाप्त भएको र्र्कन गरी सदरस्र्ाहा गनेतर्ि  कारबाही गनुिपने देजखएको छ । 

42. ततनि बाकँी र्हसाब - कोषले ६२ व्र्जक्त/संस्थालाई रु.९ करोड ८ लाख ५४ हजार ततनि बाँकी देखाएको छ । 
ततनि बाँकी रकमको प्रर्ोजन र वषि खलु्ने र्ववरण तर्ार गरेको देजखएन । सोमध्रे् एक गिुीलाई मार रु.४ 
करोड ९१ लाख ४४ हजार ततनि बाँकी देजखन्छ । त्र्स सम्बन्धमा छानतबन गरी ततनुिपने रकम ततने र 
नपने रकम भए आम्दानी जनाई र्हसाब रार्सार् गनुिपदिछ । 

43. पनुः तनमािणमा अपव्र्र् - पशपुतत पररसरमा रहेको र्वश्वरुप मजन्दरको भग्नावशेष हटाई संरक्षण कार्ि गनि र 
मगृस्थली देजख र्वश्वरुप मजन्दरसम्म पैदल मागि तनमािण गनि २ प्र्ाकेजमा रु.३ करोड ८८ लाख ५० 
हजारको सम्झौता भएकोमा रु.१ करोड ६२ लाख ५१ हजार तनमािण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी भएपतछ उक्त 
कार्िमा तसमेन्ट, कं्रर्क्रट प्रर्ोग गनि नतमल्ने भनी परुातत्व र्वभागको रार् तथा सम्पदा अतभर्न्ताहरुको 
अवरोधका कारण िेक्का अन्त्र् गरेको देजखर्ो । लागत अनगुमन तर्ार गनुिपूवि परुातत्व र्वभागको सहमतत 
नतलएको तथा पर्ािप्त अध्र्र्न छलर्ल नगरेका कारण पनुः तनमािण कार्ि हनु नसकेकोले हालसम्म भएको 
खर्ि उपलधधीर्वहीन भएको छ ।  

44. बीमा - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ मा तनमािण अवतध समेट्ने गरी तनमािण कार्ि 
तथा तेस्रो पक्ष बीमा गनुिपने व्र्वस्था छ । सम्पदा पनुःतनमािण गनि तनमािण व्र्वसार्ीहरुसँग खररद सम्झौता 
भएकोमा सम्झौता अवतध समेट्ने गरी बीमा नगरेको, तनमािण कार्ि सम्पन्न भएपतछ मार बीमा गरेको तथा 
घटी अवतधको बीमा गरी पूरै भकु्तानी गरेकोले ९ तनमािण व्र्वसार्ीलाई बीमा बापत वढी भकु्तानी ठदएको 
रु.१० लाख ९९ हजार असलु हनुपुदिछ ।  

45. मौज्दात र्र्ताि - कोषको आर् व्र्र् र्ववरण तथा खर्ि खाताअनसुार नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्ि देखाएको 
रु.२० करोड १० लाख ६४ हजारमध्रे् मन्रालर्बाट स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रममा समावेश नभएको 
(आन्तररक स्रोतबाट व्र्होनुिपने) सनु र्ाँदी खररद तथा ज्र्ाला खर्ि रु.८२ लाख ४ हजार, आन्तररक 
स्रोतबाट व्र्होने गरी िेक्का लगाएको गेट तनमािण खर्ि रु.६ लाख ११ हजार र गरुुर्ोजना खर्िमा समावेश 
भए तापतन गरुुर्ोजनासँग असम्बजन्धत खर्ि रु.३१ लाख ९ हजारसमेत रु.१ करोड १९ लाख २४ हजार 
घटाउँदा खदु खर्ि रु.१८ करोड ९१ लाख ४० हजार हनेु देजखएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त तनकासा 
रु.३४ करोड ८७ लाखबाट खदु खर्ि घटाउँदा बाँकी हनेु रु.१५ करोड ९५ लाख ६० हजार सजञ्चतकोष 
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दाजखला हनुपुनेमा रु.१५ करोड ६ लाख ५५ हजारमार दाजखला गरेकोले नपगु रु.८९ लाख ५ हजार 
सजञ्चतकोष दाजखला हनुपुदिछ । 

46. जग्गा नापजारँ् खर्ि - पशपुतत क्षेरको गरुुर्ोजना तर्ार गने तसलतसलामा पशपुतत क्षरे र गोिाटारमा रहेको 
जग्गाको र्वस्ततृ भ–ूउपर्ोगसर्हतको तडजजटल नक्सा तर्ार गनि नापी र्वभागले एक प्रमखु नापी अतधकृतलाई 
कोषसँग समन्वर् गरी कार्ि गनि खटाएकोमा तनजले कोषसँग सम्झौता गरी पेस्की तथा शोधभनाि तलई रु.१ 
करोड २ लाख २० हजार खर्ि गरेका छन ्।  

प्रमखु नापी अतधकृतले रे्नमेन ज्र्ाला रु.३३ लाख ३३ हजार, ज्र्ालादारीमा तनर्कु्त इजन्जतनर्र, 
अतमन, सभेक्षक र खररदारसमेत ३३ जनाको पाररश्रतमक रु.१४ लाख १४ हजार, ज्र्ालादारी कमिर्ारीको 
शतप्रततशत भत्ता रु.१४ लाख ३१ हजार, नापी र्वभागका स्थार्ी कमिर्ारीलाई शतप्रततशत भत्ता रु.७ लाख 
६० हजार, रे्नमेन खाजा खर्ि रु.८ लाख २५ हजार, टोटल स्टेसन मेतसन भाडा रु.१५ लाख ७६ हजार र 
सामान खररद, इन्धन, गाडी भाडा आठद कार्िको रु.८ लाख ८१ हजारको तबल भरपाई पेस गरेको देजखन्छ । 
खररद भएका सामानहरु कोषमा दाजखला भएको देजखएन । कोष र नापी र्वभागबीर् सम्झौता गरी कोषले 
भकु्तानी गने रकम नापी र्वभागले राजस्व दाजखला गरी नेपाल सरकारले तोकेको सरु्वधा तलई नापी र्वभागका 
कामिर्ारीले काम गनुिपनेमा र्वभागका कमिर्ारीले कोषसँग सम्झौता गरी पेस्की तलई काम गराएको साविजतनक 
खररद काननु तथा तनजामती सेवा ऐन तनर्मअनकूुल देजखएन । उक्त खर्िको लागत अनमुान नापी र्वभागबाट 
स्वीकृत नभएको, नेपाल सरकारको स्वीकृतत बेगर तनजामती कमिर्ारीलाई प्रोत्साहन भत्ता ठदएको, ज्र्ालादारीमा 
काम लगाएका व्र्जक्तलाई पाररश्रतमकका अततररक्त प्रोत्साहन भत्ता र खाजाबापत खर्ि लेखेको छ । र्स 
सम्बन्धमा छानतबन गरी कारबाही हनुपुदिछ ।   

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण - २०७५।७६ 

नेपालमा नागररक उड्डर्नको र्वकास, र्वस्तार तथा तनर्मन गनि र रार्िर् तथा अन्तरािर्िर् हवाइ सम्पकि को 
लातग हवाइ उड्डर्न, सञ्चार, पथ प्रदशिन र हवाइ पररवहन सेवाको सञ् र्ालन सरुजक्षत, तनर्तमत, स्तरीर् र प्रभावकारी 
बनाउन नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ अनसुार २०५५।९।१६ मा प्रातधकरणको स्थापना भएको 
हो। प्रातधकरण अन्तगित हाल स्थार्ी, अस्थार्ी तथा करार गरी कुल ९२९ कमिर्ारी कार्िरत छन।् 

47. सञ् र्ालन नततजा - गत वषिको नार्ा रु. ४ अबि ३8 करोड रहेकोमा र्स वषि रु. ४ अबि ३१ करोड रहेको 
छ र २०७६ आषाढ मसान्तसम्म सजञ्चत नार्ा रु. १५ अबि ५८ करोड पगेुको छ।  

48. र्वत्तीर् प्रततवेदन मान - नेपाल सरकारले सबै संस्थामा नेपाल र्वत्तीर् प्रततवेदनमान लागू गरेकोमा र्स 
प्रातधकरणले समेत सो अनसुार २०७२।७३ देजख नेपाल लेखामानमा आधाररत र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गने 
कार्ि एक परामशिदातामार्ि त गदै आएको छ। त्र्स्तै र्स वषि रु. १९ लाख र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गनि 
भकु्तानी गरेको छ। र्द्यर्प संस्थाका सबै सम्पजत्त तथा दार्र्त्वको लेखांकन पूणि रुपमा नेपाल र्वत्तीर् 
लेखामानको आधारमा तर्ार गरेको छैन। साथै प्रत्रे्क वषि तर्ार गनुिपने र्वत्तीर् र्ववरणको लातग बाह् र् 
परामशिदाताको सहर्ोग तलई वषेतन िूलो रकम खर्ि गरे तापतन समर्मा र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार नगरेकोले 
खर्िको उपादेर्ता देजखएन।  

49. र्वमानस्थल तनमािण मापदटड - नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण र्वमानस्थल तनमािण मापदटड, २०७३ 
अनसुार तनकटस्थ र्वमानस्थलबाट प्रस्तार्वत र्वमानस्थलको दरुी र्हमाली र पहाडी क्षेरमा कम्तीमा २० 
नर्टकल माइलको हनुपुने उल्लेख छ। र्वमानस्थल तनमािण गदाि एक र्वमानस्थल र अकाि र्वमानस्थल 
बीर्को दरुी खलुाउने नगरेकोले उक्त नीतत कार्ािन्वर्न भए नभएको र्र्कन गनि सर्कएन। प्रातधकरणले 
परुाना र्वमानस्थल ममितका अततररक्त हाल नर्ाँ र्वमानस्थल तनमािण कार्िलाई पतन तीब्रता ठदएको देजखन्छ। 
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हाल देशभर ५४ वटा र्वमानस्थल रहेकोमध्रे् ३२ वटा सञ् र्ालनमा रहेको र २२ वटा सञ् र्ालनमा नरहेको 
देजखन्छ। सञ् र्ालनमा रहेका र नरहेका समेत ३९ र्वमानस्थल पक्की रहेका छन ् भने २ र्वमानस्थल 
तनमािणाधीन अवस्थामा र १३ र्वमानस्थल नर्ा ँतनमािणको लातग प्रस्तार्वत रहेको देजखर्ो। छोटो छोटो दरुीमा 
तनमािण सम्पन्न र्वमानस्थल सडक र्ातार्ातको सहजताले पूणि क्षमतामा सञ् र्ालन नहनेु संभावना छ । तसथि 
मापदटडले तोकेअनसुार र्वमानस्थल तनमािणमा ध्र्ान ठदनपुदिछ। 

50. एर्रलाइन्स तनर्मन - नेपाल नागररक उड्डर्न ऐन, २०५३ तथा तनर्मावली, २०५८ अनसुार हवाइ उडान 
अनमुतत प्रदान गने, वार्रु्ान दताि गने राज्र्तभर उडान गनि, पाउने अवस्था र उडान तोक्ने, हवाइ उडान 
सूर्ना र सरे्त गने, हवाइ उडान तनर्न्रण र पथप्रदशिन सेवालगार्तका कार्ि तनर्मन गरी प्रातधकरणले ३४ 
र्वमान सेवा कम्पनीलाई ४५ गन्तव्र्मा हवाइ सेवा प्रदान गने स्वीकृतत ठदएको छ । हवाइ सरुक्षण व्र्वस्था 
प्रभावकारी नभएकोले हवाइ सेवा प्रारम्भ भएदेजख हालसम्म ५५ हवाइ दघुिटनामा ७३८ व्र्जक्तको तनधन 
भएको अवस्था छ। हवाइ दघुिटना सम्बन्धमा र्वतभन्न छानतबन सतमततले ठदएका तनदेशनलाई कार्ािन्वर्न गदै 
हवाइ सरुक्षाको क्षेरमा उपर्ोग गरेको व्र्वजस्थत अतभलेख देजखएन। हवाइ सेवालाई सरुजक्षत र भरपदाि 
बनाउन जोड ठदनपुदिछ।  

51. र्वमानस्थल सरुक्षा व्र्वस्था - र्वमानस्थल गैह्र सैतनक हवाइ उडान ऐन, २०१५ को दर्ा ४२ अनसुार 
नागररक उड्डर्नको सरुक्षाको सम्बन्धमा र्वमानस्थलमा तनषेतधत क्षेरको लातग पास जारी गने व्र्वस्था छ। 
त्र्स्तै तरभवुन अन्तरािर्िर् र्वमानस्थल तनषतेधत क्षेर प्रवेश अनमुततको क्षेर पास (व्र्वस्थापन कार्िर्वतध, 
२०७२) अनसुार प्रातधकरणले तभजजटसि प्रवेश अनमुततपर, स्टार् प्रवेश अनमुतत पर, र्वदेशी तनर्ोग प्रवेश 
अनमुततपर, स्पेशल ह्याटडतलङ्ग प्रवेश अनमुततपर, कामदार प्रवेश अनमुततपर र अन्र् कार्ािलर्को परको 
आधारमा पास उपलधध गराउने गरेको छ। सो अनसुार र्ो वषि कररब ४ हजार पास र्वतरण भएकोमा 
र्वमानस्थलमा हनेु अनतधकृत गततर्वतधलाई तनर्न्रण गदै र्वमानस्थल सरुक्षा र अन्तरािर्िर् हवाइ क्षेरमा समेत 
सकारात्मक प्रभाव पने गरी कार्ि गनि प्रातधकरण थप जजम्मेवार हनुपुदिछ।  

52. असलुी - प्रातधकरणको सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ मा सेवा शलु्क,  भाडा,  रोर्ल्टी वा अन्र् आम्दानी 
सेवा प्रदार्कले समर्मै प्रातधकरणलाई बझुाउन ुपने व्र्वस्था छ। प्रातधकरणले र्ो वषिसम्म १६८ असामीबाट 
रु. २ अबि ६६ करोड ६४ लाख तलन बाँकी देजखन्छ। उपरोक्त रकममध्रे् सञ् र्ालनमा रहेका २७ 
अन्तरािर्िर् हवाइ सेवा प्रदार्कबाट रु. १ अबि ७ करोड ९८ लाख, आन्तररक हवाइ सेवा प्रदार्क १९ बाट 
रु. ८ करोड २७ लाख उठ्न बाकँी छ। सञ् र्ालनमा नरहेका २० अन्तरािर्िर् र १२ रार्िर् हवाइ सेवा 
कम्पनीको क्रमशः रु. ३७ करोड २६ लाख र रु. ८ करोड ४३ लाख असलुी हनु बाकँी छ। त्र्स्तै 
सरकारी कार्ािलर्हरुबाट रु. ५६ करोड ७८ लाख एवं सञ् र्ालनमा रहेका व्र्वसार्ीसंग रु. ४२ करोड ५८ 
लाख र सञ् र्ालनमा नरहेका व् र्वसार्ीसंग रु. १५ करोड ३१ लाख रहेको छ। असलु गनुिपने रकम समर्मै 
असलु गनुिपदिछ। 

53. पसल कवल भाडा - प्रातधकरण र एक तनजी र्मि बीर् २०५६।८।१८ मा अन्तरािर्िर् टतमिनल भवनको 
प्रथम तल्लाको प्रस्थान कक्षको १० वगितमटर र आगमन कक्षको १८ वगितमटर क्षेरर्लमा पसल 
सञ् र्ालनका लातग भाडामा ठदने सम्झौता भएको देजखर्ो। सम्झौतामा भाडा र कुल तबक्रीमा १५ प्रततशत 
रोर्ल्टी तलने र उक्त रकम पतछल्लो मर्हनाको ७ गतेतभर भकु्तानी गनुिपने उल्लेख छ। सो सम्झौताको 
अवतध २०६५।२।१४ सम्म रहेकोमा थप ३ वषिका लातग नवीकरण गरेको देजखन्छ। नवीकरण गदािको 
भाडा रु. १ करोड २७ लाख समेत २०७६ आषाढसम्म असलु गनि बाँकी भाडा रु. ८ करोड ७२ लाख 
पगेुको छ। कुल तबक्री र्र्कन गरी सोको १५ प्रततशत रोर्ल्टी २०५६ सालदेजख नै असलु गरेको छैन। 
रोर्ल्टी तथा कररब ३ वषिसम्मको बक्र्ौता भाडा असलु नगरी भाडा सम्झौता नवीकरण गरेको मनातसब 
देजखएन।  
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त्र्सैगरी प्रातधकरण र एक अको तनजी र्मिबीर् आगमन कक्षमा १८ वगितमटर र प्रस्थान कक्षमा 
१० वगितमटर उपर्ोग गने गरी २०५६।८।१७ मा सम्झौता भएकोमा पटक पटक गरी २०६५।२।१५ 
सम्म म्र्ाद थप भएको र २०६९।६।१ मा २०६५।२।१५ देजख लागू हनेु गरी १० वषिको लातग म्र्ाद 
थप गने तनणिर् गरेको देजखर्ो। र्वतभन्न तमततमा क्षेरर्ल थप गदै आएको र हाल उक्त र्मिले ओगटेको 
क्षेरर्ल सम्बन्धमा कार्ािलर्मा स्पष्ट अतभलेख रहेको छैन। प्रातधकरणले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म रु. १ 
करोड ७८ लाख तलनपुने देजखन्छ। सम्झौता अनसुार भाडा नततनेलाई कारवाही नगरी थप सरु्वधा ठदने गरी 
म्र्ाद थप गने कार्ि मनातसब देजखएन ।  

54. शलु्कमा छुट - र्वमानस्थल सेवाशलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म २८(४) अनसुार वार्सेुवा सञ् र्ालन 
संस्थालाई तनर्मावली बमोजजम लाग्ने शलु्कको बीजक जारी भएको सात ठदनतभर शलु्क भकु्तानी गरेमा ३ 
प्रततशतका दरले शलु्कमा छुट ठदने उल्लेख छ। तर बीजक जारी भएको ७ ठदन नाजघसकेपतछ १९१ वटा 
बीजकको रु. ३ करोड ५४ हजार तनर्म र्वपररत छुट ठदएको पाइर्ो । म्र्ाद नाघेपतछको छुट ठदन नतमल्ने 
हुँदा आवश्र्क छानतबन गरी सो रकम असलु उपर गनुिपदिछ। 

55. होटल सञ् र्ालन - प्रातधकरण र एक होटलबीर् अन्तरािर्िर् टतमिनल भवनको र्वतभन्न स्थानमा १० वषिको 
लातग भाडामा ठदने सम्झौता भएको देजखर्ो। उक्त होटलले कुल ९३३ वगि तमटर क्षेरर्लमा व्र्वसार् 
सञ् र्ालन गदै आएको र २०६४ पौष १० सम्म म्र्ाद रहेकोमा र्वतभन्न कारण देखाई १० वषिको लातग 
म्र्ाद थप माग गरेकोमा प्रातधकरणले म्र्ाद थप गनि अस्वीकार गरेपतछ २०७४।८।२८ मा जजल्ला 
अदालतबाट म्र्ाद थपको अन्तररम आदेश तलई सेवा सञ् र्ालन गदै आइरहेको छ। १० वषिको लातग 
तत्कालीन समर्मा रु. १० करोड ७ लाख ६४ हजारमा िेक्का सम्झौता गरेकोमा हाल प्रातधकरणले 
र्वमानस्थल सेवा तनर्मावली, २०६७ को प्रावधान अनसुार प्रतत वगितमटर रु. ३ हजारका दरले वार्षिक 
न्रू्नतम रु. २ करोड ३५ लाख ११ हजारका दरले वझुाउनपुनेमा रु. १ करोड ७६ लाख मार बझुाएको 
देजखर्ो। अन्तररम आदेशानसुार सेवा सञ् र्ालन गरेपतन बझुाउनपुने राजस्व तनर्मावलीले तोर्कएको दरमा प्राप्त 
नहुँदा प्रातधकरणलाई आतथिक नोक्सानी परेको देजखन्छ। र्स वषिको अन्त्र्सम्म उपरोक्त प्रावधान अनसुार 
रु. २ करोड ८३ लाख ७६ हजार वक्र्ौता रहेकोले उक्त रकम असलु गनुिपने देजखन्छ।  

56. उपर्ोग शलु्क - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म २५ मा अन्र् सेवा शलु्क तलन सक्ने 
व्र्वस्थाअन्तगित टतमिनल उपकरणको साझा उपर्ोगमा सेवा शलु्क तलने व्र्वस्था गरेको छ। उक्त तनर्मको 
अनसूुर्ी २२ मा प्रातधकरणले र्वमानस्थल टतमिनल उपकरणको साझा उपर्ोग सेवा उपर्ोग गरेबापत 
सम्बजन्धत वार्सेुवाबाट सोझै वा सेवा प्रदार्कमार्ि त प्रतत र्ार ुअमेररकी डलर १ का दरले शलु्क असलु गने 
व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले र्वमानस्थल सञ् र्ालनमा रहेका वार्सेुवा प्रदार्कहरुलाई उक्त सेवा प्रदान गनिका 
लातग एक सेवा प्रदार्कसंग २६ अक्टोवर २०१० मा सम्झौता गरेको छ। सम्झौताको बुदँा नम्बर १२.२ 
मा र्वमानस्थलमा उक्त सेवा प्रदान गरेबापत प्रस्थान गने प्रत्रे्क र्ारबुाट कन्सेसन र्ीबापत मूल्र् अतभवरृ्द्ध 
कर बाहेक अमेररकी डलर १ असलु गने र सोबाट अमेररकी डलर ०.३७५ र्वमानस्थल कार्ािलर्लाई 
ठदनपुने भन्न ेव्र्वस्था छ। र्सरी र्वमानस्थल कार्ािलर्ले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था भन्दा प्रत्रे्क र्ारमुा 
अमेररकी डलर ०.६२५ घटीमा सम्झौता गरी आम्दानी प्राप्त गने गरेको पाइर्ो। र्वमानस्थल कार्ािलर्ले 
तनर्मावलीमा उल्लेख गरेको रकम प्राप्त गनुिपदिछ। साथै सेवा प्रदार्कबाट प्राप्त हनुपुने वक्र्ौता रु. २६ 
करोड ५० लाख ९० हजार छानतबन गरी असलु गनुिपदिछ। 

57. पोखरा र्वमानस्थल - क्षेरीर् अन्तरािर्िर् र्वमानस्थल पोखराको र्वमानस्थल तनमािण गनि नेपाल सरकार र र्ीन 
सरकार तथा एक्जीम बैङ्क, र्ीन बीर् २१ मार्ि, २०१६ मा सम्झौता भएको देजखन्छ। कुल १ अबि ३७ 
करोड ८७ लाख ४० हजार रू्र्ानको उक्त सम्झौता पिात ्उक्त रकम नेपाल सरकारले प्रातधकरणलाई ऋण 
सहार्ताको रुपमा उपलधध गराउने गरी २०७३।२।२३ मा सहार्क ऋण सम्झौता भएको देजखर्ो। 
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र्वतनमर् पररवतिनबाट हनुसक्ने जोजखम नेपाल सरकारले व्र्होने र वार्षिक ५ प्रततशतका दरले नेपाल 
सरकारलाई धर्ाज बझुाउनपुने गरी प्रातधकरण र नेपाल सरकार बीर् भएको सहार्क ऋण सम्झौता अनसुार 
२०७९ देजख २०९२ आजश्वनसम्म सम्पूणि रकम र्रु्ान १ अबि ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार र सोको 
धर्ाज सर्हत भकु्तानी गनुिपने देजखर्ो। तनमािणधीन र्वमानस्थलको तनमािण कार्ि ११ जलुाई २०१८ देजख सरुु 
भई हालसम्म ५० प्रततशत भौततक प्रगतत भएको छ। आगामी १० जलुाई २०२१ सम्म कार्ि सम्पन्न 
गनुिपने र्वमानस्थलको व्र्वसार्र्क उडान सरुु गनि तर्ार गनुिपने जनशजक्त र प्रार्वतधक पक्षबारे समर्मानै 
ध्र्ान ठदई कार्ि हनु नसक्दा तनमािण सम्पन्न भए पिात ्पतन र्वमानस्थल सञ् र्ालनमा आउन सक्दैन। तर 
ऋण ततनुिपने समर्ावतध नजजक रहेकोले प्रातधकरणलाई र्वत्तीर् जोजखम रहनसक्ने देजखन्छ। तसथि 
र्वमानस्थलको भौततक तनमािणको अलावा अन्र् व्र्वस्थापकीर् तर्ारी गदै समर्मानै र्वमानस्थल तनमािणमा 
ध्र्ान ठदनपुने देजखन्छ।  

58. गौतम बदु्ध र्वमानस्थल - गौतम बदु्ध अन्तरािर्िर् र्वमानस्थलको कार्िमध्रे् रन-वे, ट्याक्सी-वे, एप्रोन, टतमिनल 
भवन, लगार्तका मखु्र् भौततक संरर्नाको कार्ि र्ीनको एक कन्सट्रक्सन ग्रपुले गदै आइरहेको छ। सन ्
२०१४ नोभेम्बर १३ बाट सरुु भएको र्ो िेक्कामा हालसम्म पटक पटक म्र्ाद थप भई ३० तडसेम्बर 
२०१९ सम्म म्र्ाद थप भएकोमा हालसम्म ८५.५ प्रततशत कार्ि सम्पन्न भएको र थप काम गनि पनुः २१ 
मार्ि २०२० सम्म म्र्ाद थप भएको देजखर्ो। प्रगतत जस्थतत हेदाि थप समर्मा समेत र्वमानस्थलको कार्ि पूणि 
हनेु देजखएन। समर्मानै काम गनि प्रर्ास गनुिपने देजखन्छ।  

59. तनमािण, सञ् र्ालन र हस्तान्तरण - तरभवुन अन्तरािर्िर् र्वमानस्थलको गोल्डेन गेटको पूवितर्ि को कररब ५१ 
रोपनी जग्गामा व्र्ावसार्र्क भवन तनमािण गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०६७।५।१७ को सैद्धाजन्तक 
सहमतत अनसुार एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग २१ मर्हनातभर तनमािण कार्िसम्पन्न गने र उक्त भवन ३० वषिपतछ 
प्रातधकरणलाई र्र्ताि गने गरी २०६९।७।२ मा सम्झौता भएको छ। तर तनमािण व्र्वसार्ीले सम्झौतामा 
नभएको भतूमगत पार्कि ङ तनमािण गरेको, स्वीकृत तडजाइन अनसुार भवनको उर्ाई ३७ र्र्ट रहेकोमा ५२ 
र्र्ट उर्ाई हनेुगरी संरर्ना बनाएकोले पर्ािप्त मारामा सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूत नरहेको धर्होरा प्रातधकरणको 
२०७४।१२।२ र २०७४।१२।२५ को परमा उल्लेख छ। सम्झौताभन्दा र्रक हनेु गरी तनमािण कार्ि 
गरेको सम्बन्धमा आवश्र्क कारवाही हनुपुदिछ। तनमािण कार्ि सम्पन्न भएपतछ तनजले प्रातधकरणलाई वार्षिक 
रु. ७८ लाख जग्गा भाडा बझुाउने उल्लेख भए तापतन हालसम्म प्राप्त भएको छैन। तनर्तमत रुपमा उठ्नपुने 
रु. ५ करोड ६२ लाख १५ हजार वक्र्ौता रहेकोले सो रकम असलु हनुपुदिछ।  

60. सवारीसाधन - हवाइ र्ातार्ात क्षमता अतभवरृ्द्ध आर्ोजना तबल अर् क्वाजन्टटीमा राखी एक तनमािण 
व्र्वसार्ीसँग सम्झौता गरी ११ वटा गाडी र ७ वटा मोटर साईकल खररद गरी भकु्तानी गरेको देजखन्छ। 
उक्त सवारी साधन र्वमानस्थल र्वस्तार गने कार्िका लातग खररद भै कार्िसम्पन्न पतछ आर्ोजनालाई 
हस्तान्तरण गनेगरी िेक्का पट्टा भएकोमा हाल उक्त तनमािण व्र्वसार्ीको िेक्का रद्द भइसकेको अवस्थामा छ। 
उक्त सवारी साधन तनमािण व्र्वसार्ीको नाममा नै रहेको छ। साविजतनक लेखा सतमततले तनमािण कार्िको 
तबल अर् क्वाजन्टटीमा र्सरी सवारी साधन नराख् न तनदेशन ठदइएकोमा सो पालना भएको देजखएन। खररद 
भएको तथा उक्त सवारी साधन प्रातधकरणमा दाजखला नभएको सम्बन्धमा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउन ुपदिछ। 

61. भेररएसन - जनकपरु एर्रपोटि तनमािण कार्ि गनि एक परामशिदाताबाट तर्ार गररएको रु. १९ करोड २४ 
लाख ४८ हजारको लागत अनमुान २०७३।१२।१८ मा महातनदेशकबाट स्वीकृत गरी तनमािण कार्ि 
तत्काल अगातड बढाउने तनणिर् भएको तथर्ो। तर २०७२।७३ मा सो तनमािण कार्ि अगातड नबढाएकोले 
२०७४।७५ मा सोही तनमािण कार्ि अगातड बढाउँदा पनुः जजल्ला दररेटको आधारमा लागत अनमुान तर्ार 
गदाि रु. २२ करोड ४० लाख ६२ हजार लाग्ने गरी प्रातधकरणबाट २०७५।१२।१ लागत अनमुान 
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स्वीकृत गरेको छ। र्सरी समर्मा िेक्का नगरी प्रातधकरणलाई रु. ३ करोड १६ लाख १६ हजार थप 
व्र्र्भार पने गरी र्ढला िेक्का गनुिको कारण र आधार नखलुाई र्ढला िेक्का गरेको सम्बन्धमा सम्बजन्धत 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउन ुपदिछ। 

62. असम्बजन्धत खर्ि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ अनसुार तनमािण कार्िको लागत अनमुान तर्ार गदाि 
तनमािण कार्िसंग सम्बजन्धत आईटमहरु मार समावेश गनुिपने र २०६९।९।२ पतछ िेक्का सम्झौता गदाि 
असम्बजन्धत खर्िहरु िेक्कामा समावेश नगनि साविजतनक लेखा सतमततले तनदेशन ठदएको छ। प्रातधकरणले 
साविजतनक लेखा सतमततको तनदेशन र्वपररत लागत अनमुान तर्ार गदाि िूला िेक्कामा गाडी भाडा, सवारी 
र्ालकको पाररश्रतमक, ममित, क्वातलटी कन्ट्रोल लगार्तका खर्ि लगार्तका तबल अर् क्वाजन्टटीमा समावेश 
गरेको छ। उपलधध र्ववरणअनसुार ३२ सम्झौतामा घरभाडा तथा र्तनिर्र व्र्वस्थामा मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर 
समेत रु. १ करोड ५३ लाख २८ हजार, गाडी भाडामा रु. ३ करोड ३२ लाख १६ हजार, ल्र्ापटप खररदमा 
रु. १५ लाख ४८ हजार, मोटरसाईकल खररदमा रु. ६ लाख ७२ हजार, तभतडर्ो क्र्ामरा खररद रु. १४ लाख 
७० हजार र अन्र् घोडा दाना, सभेका सामान, जेनेरेटर भाडा आठदमा रु. १ करोड १२ लाख २८ हजारसमेत 
तनमािण कार्िभन्दा अलग प्रकृततका आईटम समावेश गरी प्रातधकरणलाई रु. ६ करोड ३४ लाख ६२ हजार 
बढी व्र्र्भार पारेको देजखन्छ। र्सरी बढी व्र्र्भार पाने गरी लागत अनमुान तर्ार गने प्रार्वतधकलाई 
जजम्मेवार बनाउनपुदिछ। 

63. मूल्र् समार्ोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५५ (२)मा खररद सम्झौता प्राप्त गने व्र्जक्तको 
र्ढलाइको कारणबाट सम्झौताबमोजजमको काम सम्झौतामा उजल्लजखत अवतधतभर सम्पन्न नभई बढी समर् 
लागेकोमा मूल्र् समार्ोजन गनि नसर्कने व्र्वस्था छ। प्रातधकरणले एक भवन तनमािण गने तनमािण 
व्र्वसार्ीसँग २०७१।१०।२७ मा रु. ७० करोड ५७ लाख ३० हजारमा सम्झौता भई २०७४ माघ 
मसान्तमा सम्पन्न गनुिपने उल्लेख छ। तनमािण कार्ि सम्झौतामा तोर्कएको समर्मा सम्पन्न नगरी र्वतभन्न 
कारण देखाई २०७६।५।२४ सम्म ३ पटक म्र्ाद थप गरेकोमा इन्टेररर्म पेमेन्ट सर्टिर्र्केट १ देजख 
२५ सम्म मूल्र् वरृ्द्धबापत रु. ७ करोड ६८ लाख ६९ हजार भकु्तानी ठदएको देजखर्ो। सम्झौताको म्र्ाद 
थप गदाि र्ढलाइको कारण र्र्कन नगरी मूल्र् समार्ोजन बापत सो रकम भकु्तानी गरेकोले प्रातधकरणलाई 
थप व्र्र्भार परेको छ।  

64. धरौटी - र्वमानस्थल सेवा शलु्क तनर्मावली, २०६७ को तनर्म ४ को उपतनर्म (घ) मा वार्सेुवा कम्पनीले 
उडान सञ् र्ालन गनुि पूवि रु. ३० लाख प्रातधकरणलाई अतग्रम धरौटी बझुाउनपुने, कम्पनीले ततनुिपने रकम 
बाँकी हनु आएमा सोही धरौटी रकमबाट कट्टा गने र र्सरी कट्टा गरेको रकम उक्त कम्पनीले तरुुन्त पूतति 
गनुिपने व्र्वस्था छ। र्स्तै र्वमान उडानसम्बन्धी तनदेजशका, २०६९ मा अन्तरािर्िर् वार्सेुवा सञ् र्ालक 
संस्थाबाट प्रत्रे्क उडानको तसट क्षमताको आधारमा एक मर्हनाको र्ारसेुवा सरु्वधा शलु्क र आन्तररक 
वार्सेुवा सञ् र्ालक कम्पनीले तसट क्षमताको १५ ठदन बराबरको धरौटी राख् नपुने व्र्वस्था छ। तरभवुन 
अन्तरािर्िर् र्वमानस्थलले १२ वार्सेुवा कम्पनीबाट तनर्म बमोजजम राख् नपुने रु.२४ करोड ९६ लाख ४८ 
हजार धरौटी तलएको पाइएन। तनर्मावलीले तोकेअनसुार धरौटी तलनपुदिछ । 

नेपाल वार्सेुवा तनगम - २०७५।७६ 

नेपाल सरकारको पूणि स्वातमत्वमा रहने गरी २०१४ सालमा स्थापना भएको र्ो तनगम रार्िर् ध्वजावाहक 
र्वमान सेवाको रुपमा रहेको छ। नेपाल वार्सेुवा तनगम ऐन, २०१९ अन्तगित देशतभर र बार्हर सरुजक्षत, कुशल र 
र्कर्ार्ती हवाइ र्ातार्ात सेवाको व्र्वस्था गनुि तनगमको उदे्दश्र् रहेको छ। सञ्चालक सतमततको सामान्र् तनर्न्रण र 
तनदेशनतभर रही कार्िकारी अध्र्क्ष वा महाप्रबन्धकले तनगम व्र्वस्थापनको जजम्मेवारी सम्हाल्ने व्र्वस्था छ। तनगमले 
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हाल १४ र्वमानबाट २५ आन्तररक र ९ अन्तरािर्िर् गन्तव्र्मा उडान गरररहेको छ। सोको अततररक्त तनगमले र्ाटिडि 
उडान, कागो र ग्राउटड ह्याटडतलङ सेवा समेत प्रदान गने गरेको छ। 

65. सञ् र्ालन नततजा - तनगम गत वषि रु. १८ करोड ३ लाख नार्ामा रहेकोमा र्ो वषि रु. १ अबि ९६ करोड 
५३ लाख नोक्सान भएको छ। गत वषि नेटवथि रु. ७ अबि १८ करोड ४० लाख रहेकोमा र्स वषि रु. ५ 
अबि ४ करोड ३९ लाख रहेको छ। सञ् र्ालन आम्दानी गत वषि रु. १० अबि ७८ करोड २५ लाख 
रहेकोमा र्स वषि ४८.९ प्रततशत बढेर रु. १६ अबि ५ करोड ५१ लाख पगेुको छ। सञ् र्ालन खर्ि गत वषि 
रु. १० अबि ८ करोड १ लाख रहेकोमा र्स वषि ४६.२५ प्रततशतले बढेर रु. १४ अबि ७४ करोड २९ 
लाख पगेुको छ। अन्र् आम्दानी गत वषिभन्दा र्स वषि १२.८९ प्रततशतले घटेर रु. ३६ करोड ५१ लाख 
भएको देजखन्छ। र्वत्तीर् खर्ि गत वषिभन्दा र्स वषि १९९.८४ प्रततशतले बढेर रु. ३ अबि ६४ करोड २७ 
लाख पगेुको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरण देहार्अनसुार रहेको छ: 

क्र.सं. र्ववरण २०७५।७६  
(रु. लाख) 

२०७४।७५ 
(रु. लाख) 

१. सञ् र्ालन आम्दानी (क) १६,०५,५१ १०,७८,२५ 
१.१ हवाइजहाज सञ् र्ालन  ११,८९,११ 

(७४.०५%) 
६,७२,५७ 

(६२.३८%) 
१.२ हवाइजहाज ह्याटडतलङ्ग सेवा ४,१६,४० 

(२५.९५%) 
४,०५,६८ 

(३७.६२%) 
२ सञ् र्ालन खर्ि (ख) १४,७४,२९ १०,०८,०१ 
३ सञ् र्ालन नार्ा (क)–(ख) १,३१,२२ ७०,२४ 
४ अन्र् आम्दानी ३६,५१ ४१,९१ 
५ र्वत्तीर् खर्ि अजघको कुल नार्ा १,६७,७३ १,१२,१५ 
६ र्वत्तीर् खर्ि  ३,६४,२७ १,२१,४९ 
७ कर अजघको नार्ा (नोक्सान) (१,९६,५४) (९,३४) 

तनगममा गत वषिको तलुनामा सञ् र्ालन आम्दानी बढेको भए तापतन उच्र् र्वत्तीर् खर्िले गदाि खदु 
नार्ा घटेको छ। र्वमानको प्रकृतत, र्कतसम तथा उडानको क्षेर (आन्तररक, बाह् र्) अनसुार सञ् र्ालन मनुार्ा 
र नोक्सानी र्वश्लषेण गरेर रणनीतत तर् गनुिपनेमा सो अनसुार र्वश्लषेण गरेको छैन।  

66. अनपुात र्वश्लषेण - तनगमको र्वत्तीर् र्वश्लषेण गनि महत्वपूणि मातनने नगद अनपुात, र्ाल ुखर्ि अनपुात, ऋण 
पूजँी अनपुातलगार्तका र्वत्तीर् अनपुात र्वश्लषेण देहार्बमोजजम रहेको छः  

तस.नं. अनपुात अनपुात आधार २०७५।७६ २०७४।७५ 

१. खदु नगद अनपुात नगद ररजवि/र्ाल ुदार्र्त्व ०.१०:१ ०.०४:१ 
२. तलक्वीतडटी अनपुात 

र्ाल ुअनपुात र्ाल ुसम्पजत्त / र्ाल ुदार्र्त्व ०.८२:१ ०.७७:१ 
शीघ्र अनपुात शीघ्र सम्पजत्त / शीघ्र दार्र्त्व ०.५८:१ ०.४७:१ 

३. पुजँी संरर्ना अनपुात ऋण/पुजँी अनपुात  ७.३५:१ ४.६:१ 
४ लाभकारी अनपुात सञ् र्ालन नार्ा/सञ् र्ालन आम्दानी  ०.०८:१ ०.०६:१ 

तनगमको नगद, र्ाल ुसम्पजत्त, दार्र्त्व, पुजँी सँरर्ना, मनुार्ा जस्थतत जस्ता प्रमखु सान्दतभिक अनपुात 
र्वश्लषेण गदाि गत वषिको तलुनामा र्ाल ु दार्र्त्व भकु्तानीको लातग उपलधध नगद बढेको, ऋण बढेको, 
सञ् र्ालन मनुार्ा घटेको जस्थतत छ। समग्रमा तनगमको र्वत्तीर् अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अवस्था छ।  
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67. र्वत्तीर् प्रततवेदनमान - सबै सरकारी संस्थाले नेपाल र्वत्तीर् प्रततवेदनमान लागू गरेकोमा तनगमले तर्ार गरेको 
र्वत्तीर् र्ववरणमा नेपाल लेखामान अनसुार हवाइजहाजका उपकरणको मलु्र्ाङ्कन तथा वगीकरण, र्टकट 
तबक्री, वैदेजशक मरुालगार्तका कारोबारको अतभलेख आंजशक रुपमा लागू गरेको छ। नेपाल र्वत्तीर् 
प्रततवेदनमानमा तोर्कएअनसुार र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गनुिपदिछ ।  

68. असामी र साह ु- तनगमले प्राप्त गनुिपने रकम तथा भकु्तानी गनुिपने दार्र्त्व समर् मै र्रर्ारक गनुिपदिछ। 
असामी तथा प्राप्र् रु.१ अबि ४४ करोड ६१ लाख ट्राभल एजेन्सीसँग एक वषिभन्दा परुानो रु.१७ करोड 
६० लाख र अन्र्संग रु. ३ करोड २० लाख रहेकोमा असलु गने कार्ि भएको देजखएन। साह ुतथा अन्र् 
भकु्तानी ठदनपुने रु.५ अबि २७ करोडमध्रे् अथि मन्रालर्लाई भन्सारबापत रु.१० करोड र अन्र् रु. ५ 
करोड समेत रु.१५ करोड भकु्तानी ठदन बाँकी देजखएकोमा उक्त रकम ततनुिपने वा नपने र्र्कन गरी र्हसाब 
रार्सार् गनुिपदिछ। 

69. रणनीततक र्ोजना - तनगमको र्वत्तीर् जस्थततलाई सधुार गनि रणनीततक र्ोजनाका साथै कार्ि नीतत समेत तर्ार 
गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ु पदिछ। र्वमान सञ् र्ालनको आर्बाट मार तनगम सञ् र्ालन हनेु अवस्था 
नरहेकोले एअरक्राफ्ट ह्याटडतलङ सेवाबाट प्राप्त आर् मातथको तनभिरता बढेको छ। नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणको त्र्ाङ्क अनसुार ४३ लाख र्ार ुर्वदेश उडेकोमा तनगमबाट र्ो वषि ४ हजार उडानबाट कररब 
६ लाख अथाित ्१४ प्रततशत र्ारलुाई मार समेटेको देजखन्छ। तनगमको सधुारको लातग र्वमानको प्रकृतत र 
उडानको क्षरे अनसुार लागत-लाभ र्वश्लषेण गरी हवाइ सेवा सञ् र्ालन गने रणनीततक र्ोजना अनरुुप कार्ि 
गनुिपदिछ।  

70. नगद प्रवाह जस्थतत - तनगमको सञ् र्ालन, लगानी तथा र्वत्तीर् गततर्वतधको त्र्ाङ्क र्वश्लषेण गदाि सञ् र्ालन 
र्क्रर्ाकलापबाट नगद प्रवाह गत वषिभन्दा १६५.३४ प्रततशतले बढेको देजखर्ो। वषािन्तमा नगद मौज्दात 
रु. ८६ करोड ८९ लाख पगेुको, लगानी र्क्रर्ाकलापको नगद प्रवाह ऋणात्मक रहेको र र्वत्तीर् गततर्वतधमा 
नगद प्रवाह बढेको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरण देहार् अनसुार रहेको छः 

(रु. लाख) 
क्र.सं. आतथिक वषि २०७५।७६ २०७४।७५ प्रततशत 

१. सञ् र्ालन गततर्वतधको खदु नगद प्रवाह ४,३२,०४ १,६२,८२ १६५.३४ 
२. लगानी गततर्वतधको खदु नगद प्रवाह (७,८२,६०) ९,४४,२९ (१७.१२) 
३. र्वत्तीर् गततर्वतधको खदु नगद प्रवाह ४,१४,५९ ७,३५,१४ (४३.६०) 
४. नगदमा कुल वरृ्द्ध (कमी) ६४,०३ (४६,३२) २३८.२१ 
५. शरुु नगद मौज्दात  २२,८६ ६९,१८ (६६.९५) 
६. वषािन्तको खदु नगद मौज्दात ८६,८९ २२,८६ २८०.०८ 

उजल्लजखत र्ववरणबाट तनगमको सञ् र्ालन तथा र्वत्तीर् गततर्वतधको नगद प्रवाहमा वरृ्द्ध भए तापतन 
लगानी गततर्वतधको नगद प्रवाहमा कमी आएको देजखन्छ। जहाज खररदका लातग तलइएको ऋण र सोको 
धर्ाज तोर्कएको समर्मा भकु्तानी समेत गरेको छैन। तातलका बमोजजम ऋणको साँवा र धर्ाज भकु्तानी 
नगरेकाले तनगमको कार्िसम्पादन जस्थतत सबल देजखँदैन।  

71. उडानको लक्ष्र् प्रगतत - तनगमले आर् वरृ्द्ध र साख कार्म गरी गणुस्तरीर् सेवा ठदन तनधािररत उडान तातलका 
अनसुार र्वमान उडान गनुिपदिछ। र्ो वषि तनधािररत तातलका अनसुार उडान नभई रद्द भएको जस्थतत 
देहार्अनसुार छ: 
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क्षरे उडान हनुपुने 
संख्र्ा 

उडान भएको 
संख्र्ा उडान रद्द संख्र्ा रद्द प्रततशत रद्द हुदँाको होटल खर्ि 

(रु. हजारमा) 
अन्तरािर्िर् ४,०९८ ४,०६५ ३३ ०.८० ४,०५,०० 
आन्तररक ५,८७६ ४,०७५ १,८०१ ३१  

जम्मा ९,९७४ ८,१४० १,८३४ १८ ४,०५,०० 

उपर्ुिक्त तातलकाअनसुार अन्तरािर्िर् उडानतर्ि  ०.८० प्रततशत र आन्तररकतर्ि  ३१ प्रततशत उडान 
रद्द भै समग्रमा १८ प्रततशत उडान रद्द भएको देजखन्छ। कमतसिर्ल र्वभागको अतभलेख अनसुार र्वतभन्न ८ 
अन्तरािर्िर् स्टेसनमा उडान रद्द भएका कारण स्टपओभर र रर-रुर्टङ्ग खर्िबापत रु. ४ करोड ५ लाख ३५ 
हजार खर्ि भएकोमध्रे् दोहामा रु. १ करोड ७२ लाख, मलेतसर्ामा रु. ८३ लाख ६३ हजार, दबुई स्टेसनमा 
रु. ८ लाख खर्ि लेखेको देजखन्छ। उडान रद्द हुँदा र्ारलुाई असरु्वधा हनेु, तनगमको आम्दानी घट्ने र साखमा 
तगरावट आउने अवस्था रहन्छ। अतः काब ु बार्हरको पररजस्थतत बाहेक तनधािररत तातलकाअनसुार उडान 
गनुिपदिछ।  

72. पदपूतति - नेपाल वार्सेुवा तनगमका कमिर्ारीहरुको सेवा शति सम्बन्धी र्वतनर्मावली, २०५८ बमोजजम 
तनगमको सञ्चालक सतमततले २०७१।११।२० मा तनगमको ४ सेवामा २ हजार ३६९ कमिर्ारीको दरबन्दी 
स्वीकृत गरेको छ। र्सका अततररक्त ग्राउटड हेटडतलङ्ग र ग्राउटड सपोटि र्वभागमा ४४३ लोडरको सेवा 
करारमा तलँदै आएको छ। तर पतन तनगमको महत्वपूणि र्वभागहरु कजन्टन्र्रु्र्ङ्ग एर्र वठदिनेश म्र्ानेजमेन्ट 
तडपाटिमेन्ट, इजन्जतनर्ररङ मेन्टेनन्स तडपाटिमेन्टअन्तगित प्रार्वतधक जनशजक्तको अभाव रहेको देजखन्छ। 
कमिर्ारी दरबन्दी संख्र्ाको पनुरावलोकन गरी प्रार्वतधक शाखामा र्थाशीघ्र कमिर्ारी पदपूतति गरी सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ।  

73. तातलम - नेपाल वार्सेुवा तनगमको कमिर्ारीहरुको सेवा, शतिसम्बन्धी र्वतनर्मावली, २०५८ को पररच्छेद १३ 
अन्तगित र्वतनर्म १५०(१) र २ (क), (ख) अनसुार तनगमका ककर्पट, कु्र र कु्र बाहेकका अन्र् सेवा 
समूहका कमिर्ारीहरुलाई तनगमको लगानीमा तातलम प्रदान गदाि उक्त तातलम तलनभुन्दा अगाडी कमिर्ारीले 
तनगमसंग तातलम करार गदाि हाल व्र्वस्था भएको खर्ि अमेररकी डलरमा १ देजख १ हजार, १ हजार देजख २ 
हजार र २ हजारभन्दा मातथ भएको खर्िमा क्रमशः १, २ र ५ वषिसम्म अतनवार्ि सेवा गनुिपने व्र्वस्था छ। 
हालसम्म ५ हजारदेजख ४० हजार अमेररकी डलर लागत सम्मका तातलम तलएकाले सार्वक व्र्वस्थाअनसुार 
५ वषि पूरा गने तबजत्तकै तनगम छोड्ने गरेको पाइर्ो। तसथि र्स्तो प्रवजृत्त रोक्न आवश्र्क नीततगत सधुार 
गनुिपदिछ।  

74. ममित सम्भार - तनगमको वार्रु्ान ममित सम्भार गने ह्याङगर लगार्त भौततक संरर्नासमेत तनकै परुानो र 
जीणि अवस्थामा रहेको देजखन्छ। जजन्सी र्ववरण अनसुार रु. ३ अबि ६० करोडको वार्रु्ान पाटपजुाि तथा 
अन्र् सम्पजत्तमध्रे् रु. १ अबि ८१ करोडको जजन्सी प्रर्ोग नभएको अवस्था छ। तनगमसंग भएको ममित 
सम्भारको संरर्ना परुानो ट्वीनअटरको लातग मार उपलधध छ। बोईङ्ग, एरबस- ३२०, ३३०, एम.ए. ६०, 
वाई. १२ ई. जहाजको लातग कुनै पतन ममित सम्भारको ह्याङ्गर कम्पोनेन्ट, इजक्वप्मेन्ट, स्पेर्र पाटिस ् र 
वकि सपको संरर्ना तनमािण हनु सकेको छैन। जसका कारण ममित सम्भारका लातग र्वदेशमा पिाउन ुपदाि 
तनगमलाई िूलो आतथिक भार परेको देजखन्छ। र्वभागको कार्िशाला तडतभजनअन्तगित भएका १२ शपमध्रे् 
ईजन्जन सप, हाईड्रोतलक शप र अजक्सजन शपमा आवश्र्क पने प्रार्वतधक कमिर्ारी छैनन।् धेरै शपहरु तनकै 
जीणि र ट्वीनअटर जहाजको लातग मारै उपर्कु्त भएको देजखन्छ। ममितकार्ि गनि आवश्र्क पने र्वज्ञ 
कमिर्ारी नभएको र कमिर्ारी अनपुजस्थत हुँदा ममित कार्ि नै रोर्कने अवस्था देजखन्छ। तनगमको वार्रु्ान 
सञ् र्ालनको महत्वपूणि र्हस्सा कार्िशाला भएकाले उक्त समस्र्ालाई तनराकरण गनि स्पष्ट र्ोजना तजुिमा गरी 
कार्िशालाको प्रभावकाररता र कार्िक्षमतामा वठृद्व गनुिपदिछ।  
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75. वार्सेुवा सञ् र्ालन - नेपाल वार्सेुवा तनगम आतथिक र्वतनर्मावली, २०६५ को र्वतनर्म २३ अनसुार जजन्सी 
तनरीक्षण गरी प्रततवेदन तर्ार गनुिपने तथा सो प्रततवेदनको आधारमा आवश्र्कता अनसुार ममित सम्भार 
गनुिपने व्र्वस्था छ। तनगमको कपोरेट र्वभागले १४ जनवरी २०१९ मा तर्ार गरेको र्ववरण अनसुार 
तनगमको स्वातमत्वमा रहेको १४ र्वमानमध्रे् बी ७५७, वाई १२ ई, एम ए ६० र १ तड एर् तस गरी ६ 
जहाज र्वङ्ग लाईर् एक्स्टेन्सन गनि बाँकी रहेको, जगेडा ईजन्जन नभएको र एर्र वठदिनेश सर्टिर्र्केट बाँकी 
रहेको जस्ता कारण भएको व्र्होरा उल्लेख गरी हाल र्वमान सञ् र्ालनमा नआएको अवस्था छ। 
जहाजहरुलाई भतूमस्थ गरेर राख्दा एकातर्ि  तनगमको आन्तररक उडानतर्ि  आम्दानी न्रू्न रहेको अवस्था र 
अकोतर्ि  नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरणलाई पार्कि ङ्ग शलु्क भकु्तानी गनुिपने कारण आतथिक व्र्र्भार परेको 
देजखन्छ। 

76. वाइड बडी जहाज सञ्चालन - तनगम सञ्चालक सतमततले २ वाइड बडी र्वमान सञ्चालनको व्र्ावसार्र्क र्ोजना 
२०७३।६।८ मा स्वीकृत गरी खररद गररएका जहाज तनगमको स्वीकृत कार्िक्रमअनसुार जापान, साउदी 
अरब, र्ीनको ग्वाङजाउ र दजक्षण कोररर्ामा २०७५ रै्र मसान्तसम्म जडान गररसक्ने लक्ष्र् रहेकोमा र्स 
वषिको अन्त्र्सम्म पतन थप सेक्टरमा उडान गरेको छैन । र्वमानको उडान क्षमता दैतनक १६ घटटा 
रहेकोमा हाल प्रतत ठदन ९ घटटामार उडान गरेको छ । र्सबाट तनगमको व्र्ावसार्र्क र्ोजनाअनसुार आर् 
प्राप्त हनु नसकेको, वाइड बडीको पूणि क्षमताअनसुार थप उडानका क्षरेहरु पर्हर्ान गरी उडान गनि नसकेको 
र र्वमान सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन कार्ि प्रभावकारी रुपमा अगातड बढाएको देजखँदैन । र्सले गदाि अपेजक्षत 
आर् प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकार जमानी बसी कमिर्ारी सञ्चर्कोष तथा नागररक लगानी कोषबाट तलएको 
ऋणको साँवा, धर्ाजको र्कस्तासमेत भकु्तानी गनि नसकेको अवस्था छ ।  

77. एअर बस ममित - नेपाल वार्सेुवा तनगमको आतथिक र्वतनर्मावली, २०६५ को र्वतनर्म २१७ अनसुार ममित 
सम्भार गने संस्थाद्वारा जेट र्वमानको ममित सम्भार गराउने व्र्वस्था उल्लेख छ। उक्त व्र्वस्था अनसुार ए-
३२० न्र्ारो बडी जहाजको सी २ रे्कको लातग तनगमले तसङ्गापरुको एक इजन्जतनर्ररङ्ग र्मिसँग २५ जनवरी 
२०१७ मा सम्झौता गरेको र पनुः एक वषि थप गरी सोही र्मिलाई नै तस २ रे्क गनि ठदएको छ। उक्त 
तस २ रे्क र्वतधमा जहाज उत्पादक कम्पनीले उपलधध गराएको तनदेशन बाहेकका अन्र् थपु्र ैममित सम्भार 
गरेको र ओभर एटड एभोव (नन-्रुर्टन टास्क) अन्तगित इन््वाइस कपीको आधारमा अमेररकी डलर २६ 
हजार २८४ भकु्तानी गरेको छ। सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा बढीको कार्ि गराई र्वतनमर् दर ११०।- 
का दरले हनेु रु. २८ लाख ९१ हजार खर्ि लेखेको देजखर्ो। तनगमले तस २ रे्कको सम्झौताको शति 
अनसुार कार्ि गराउन ुपदिछ।  

78. सञ्चर् कोष ऋण - कमिर्ारी सञ्चर् कोष र तनगम बीर् २०७०।३।४ मा ए-३२० को २ जहाज खररद 
गनिको लातग नेपाल सरकारको जमानीमा रु. ९ अबि ९८ करोड ११ लाख तथा २०७४।२।२८ को 
सम्झौता अनसुार ए-३३० को २ जहाज खररद गनिको लातग रु. ११ अबि ९९ करोड ६१ लाखको ऋण 
सम्झौता भएको छ। तनगमको र्वत्तीर् र्ववरणमा २०७६ असार मसान्तसम्मको धर्ाज समेत गरी रु. २१ अबि 
९७ करोड ४६ लाख ऋण बाँकी रहेको देखाएको तर कमिर्ारी सञ्चर् कोषले र्क्रीर् कजाि समेत रु. २३ 
अबि ४० करोड २३ लाख देखाएको हुँदा र्रक परेको रु. १ अबि ४२ करोड ७७ लाखको सम्बन्धमा 
छानतबन गरी ऋण र्हसाब र्र्कन गनुिपदिछ। तनगमले सञ्चर् कोषबाट र्कस्ता भकु्तानी तातलका अनसुार ए-
३२० जहाजको लातग १६ र्कस्तामा भकु्तानी गनुि पनेमा २०७५ पौष मसान्तसम्म भकु्तानी गरेको तर नगद 
प्रवाहको कमीको कारण देखाई २०७५ रै्र र २०७६ आषाढको र्कस्ता भकु्तानी गरेको छैन। ए-३३० 
जहाजको २०७५ पौष र रै्र तथा २०७६ आषाढको र्कस्ता भकु्तानी गरेको देजखएन। र्ो वषि उजल्लजखत 
दवैु जहाजको लातग सम्झौता अनसुार तनगमले रु. ८ अबि १५ करोड ६१ लाख भकु्तानी गनुिपनेमा रु. १ अबि 
३५ करोड ७६ लाख मार भकु्तानी गरेको छ।  
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79. लगानी कोषको ऋण - वाइड बडी एर्रबस ए-३३० खररद गनि नेपाल सरकारको रु. १२ अबिको जमानतमा 
२०७४।२।२९ मा नागररक लगानी कोष र तनगमको बीर् सम्झौता भएको तथर्ो। सम्झौता अनसुार 
तनगमले कोषलाई १५ वषितभर रैमातसक रुपमा सम्पूणि रकम र्कु्ता गनुिपने व्र्वस्था छ। सो अनसुार उक्त 
कजािको २०७५ पौषको र्कस्ता रु. ४० करोड २१ लाख ९७ हजार बझुाउन ुपनेमा रु. ९ करोड ४९ लाख 
६४ हजार मार बझुाएको र सो पिात ् कुनै र्कस्ता बझुाएको देजखएन। तनगमको र्वत्तीर् र्ववरण अनसुार 
रु. ११ अबि ९२ करोड ५० लाख साँवा, धर्ाज समेत गरी भकु्तानी गनि बाँकी रहेको छ। तनगमले 
कोषहरुलाई ततनुि पने रकम र्र्कन गरी साँवा, धर्ाज समर्मा नै बझुाई सम्झौताको शतिको पालना गनुिपने 
देजखन्छ। 

80. ग्राउटड ह्याटडतलङ्ग - नेपाल वार्सेुवा तनगमले अन्तरािर्िर् हवाइ सेवाहरुको समेत तनर्तमत उडान तथा र्ाटिडि 
उडानको ग्राउटड ह्याटडतलङ्ग कार्ि गदिछ। ग्राउटड ह्याटडतलङ्ग गदाि सेवा प्रदार्कसंग भएको सम्झौता बमोजजम 
न्रू्नतम २ मर्हनाको तबक्री खाम्ने गरी बैङ्क ग्र्ारेटटी राख् न ुपने सम्झौता भएकोमा ६ र्वदेशी एर्रलाइनस र 
1 स्वदेशी एर्रलाइन्सले दईु मर्हनाको भन्दा कम हनेु गरी बैङ्क ग्र्ारेन्टी राखेको पाइएकोले सम्झौताको शति 
पालना भएको पाइएन। अतः २ मर्हनाको तबक्री खाम्ने गरी रु. ११ करोड ५७ लाख ७६ हजार थप बैङ्क 
ग्र्ारेटटी राख् न ुपदिछ। 

81. जहाज तबक्री - तनगमले सन ्१९८८ मा खररद गरेको  बोइङ ७५७ जहाजको इजन्जनको म्र्ाद ३० वषिको 
भएको हुँदा २०१९ सम्म तबक्री गररसक्न ुपने देजखन्छ। सोही अनसुार सञ् र्ालक सतमततले २०७५।२।२९ 
मा तललामका लातग प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउने तनणिर् गरेको तथर्ो। सो अनसुार मूल्र्ाङ्कनकतािबाट अमेररकी 
डलर ५२ लाख ९६ हजार ७३० र अन्र् बाह् र् पाटिपूजािहरुको लातग अमेररकी डलर २३ लाख ८० 
हजारसमेत अमेररकी डलर ७६ लाख ७६ हजार ७३० मूल्र्ाङ्कन भएको देजखर्ो। सोही मूल्र्ाङ्कनका 
आधारमा “जे जस्तो अवस्थामा छ” भन्न े तसद्धान्त अनरुुप तबक्री गने गरी २६ जनु २०१९ मा बोलपर 
आह्वान गदाि २ वटा बोलपर मार दताि हनु आएकोमा जहाजको अमेररकी डलर ४२ लाख ५० हजार र 
पाटिपूजािको अमेररकी डलर ५ लाख मार उल्लेख गरी छुट्टाछुटै्ट बोलपर दताि हनु आएको देजखर्ो। 
मूल्र्ाङ्कनभन्दा तनकै न्रू्न रकमको बोलपर प्राप्त हनु आएकोले १४ अगष्ट २०१९ मा तनगमको आतथिक 
र्वतनर्म, २०६५ को तनर्म २०४(५) बमोजजम अमेररकी डलर ४२ लाख ५० हजार सतमततको तनणिर्द्वारा 
मूल्र्ाङ्कन कार्म गरी नेगोतसएसनको माध्र्मद्वारा पनुः बोलपर गरी तबक्री गने तनणिर् गरे तापतन हालसम्म 
उक्त जहाज तबक्री भएको छैन। समर्मा तबक्री गनि नसक्दा मूल्र्मा तगरावट हनु सक्ने हुँदा समर्मै 
सम्पजत्तको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ।  

82. पार्कि ङ्ग शलु्क - तरभवुन अन्तरािर्िर् र्वमानस्थल जस्थत नागररक उड्डर्न प्रातधकरणले नेपाल वार्सेुवा तनगमका 
दईु र्वमानहरु ए ३२० र र्व ७५७ को ल्र्ाजन्डङ्ग, पार्कि ङ्ग र नेतभगेसन शलु्क जहाजको तौल अनसुार क्रमशः 
७९ र ११० टनका र्हसाबले भकु्तानी गरेकोमा ती जहाजको वास्तर्वक तौल क्रमशः ७७ र १०९ टन मार 
भएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम र्र्कन गरी प्रातधकरणबाट सोधभनाि तलनपुदिछ ।  

83. तनदेशन - तनगमको जहाज खररद तथा सञ् र्ालन व्र्वस्थापन सम्बन्धमा संसदको अन्तरािर्िर् सम्बन्ध 
सतमततले छानतबन गरी पेस गरेको प्रततवेदन, २०७६ मा तनगमको प्रार्वतधक क्षमता र्वस्तार गनुिपने, उडान 
सेवा र्वस्तार गनि रणनीततक साझेदारको खोजी गने, भाडादर पनुरावलोकन गनुिपने, र्वदेशी र स्वदेशी र्वमान 
र्ालकबीर्को असमान पाररश्रतमक नीततको अन्त्र् गनुिपने, र्वगतमा भएका र्वमान खररदमा अतनर्तमतता 
गनेलाई कारवाही गनुिपने, तनगमले नेपाल सरकारको जमानतमा तलएको ऋणको उजर्त व्र्वस्थापन गनुिपने 
लगार्तका र्वषर्मा सधुार गनुिपने भनी ठदएको तनदेशन कार्ािन्वर्न भएको छैन।  

84. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन - तनगमको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन लगार्तका क्षेरको अवस्था र्वश्लषेण गदाि ऋण भकु्तानीको 
लातग रकमको व्र्वस्था तथा ऋण सम्झौताको भकु्तानी तातलकामा कुनै पररवतिन नभएको, संस्थाको जग्गा 
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तथा स्रोत र साधनको उच्र्तम प्रततर्ल तलने गरी कुनै नीततगत तनणिर् नतलएको, उडान तातलका तथा 
गन्तव्र्को बारेमा लागत लाभको र्वश्लषेण गरी उडानलाई व्र्वजस्थत नगरेको, स्वदेशी पाइलटबाट जहाज 
उडान गने व्र्वस्था तमलाउन नसकेको, पुजँीको संरर्ना पररवतिन नगरेको जस्ता व्र्होरा देजखएको हुँदा 
तनगमलाई सधुारको मागि जर्र स्पष्ट गरी सेवा संर्ालन गनुिपने देजखन्छ। 

 तारागाउँ र्वकास सतमतत - २०७४।७५ 

र्वकास सतमतत ऐन, २०१३ बमोजजम २०३४ सालमा तारागाउँ र्वकास सतमततको स्थापना भएको हो। 
सतमततले पर्िटन व्र्वसार्लाई ग्रामीण क्षेरतर्ि  र्वकास र्वस्तार गरी नेपालमा आउने र्वदेशी पर्िटकहरुलाई नेपाली 
कला, संस्कृतत र रहनसहनसँग पररजर्त तलु्र्ाउन नेपाली शैलीका आवास गहृ, र्मेना गहृ र अन्र् आवश्र्क भवनहरु 
स्थापना र सञ् र्ालन गने उदे्दश्र् तलई स्थापना भएको र्स र्वकास सतमततमा ३४ जना कमिर्ारी कार्िरत रहेका छन।्  

85. सञ् र्ालन आर् - र्स सतमततको र्ो वषि ककनी, नगरकोट, पोखरामा रहेको होटल भाडा तथा रेस्टुरेन्टबाट 
समेत र्ो वषि रु. २२ लाख, कुल धर्ाज, जग्गा भाडा, लगानी बोनस र अन्र् आर्समेत रु. ४ करोड ३८ 
लाख आर् प्राप्त भएकोमा कमिर्ारी तलव भत्ता, कार्िक्रम खर्ि तथा अन्र् खर्ि समेत रु. ३ करोड ९२ लाख 
घटाउँदा रु. ४६ लाख खदु नार्ा भएको छ। र्वगत वषिको नोक्सानी रु. ४ करोड ६२ लाख कट्टा गदाि 
रु. ४ करोड १६ लाख खदु नोक्सानी रहेको देजखन्छ।  

86. बक्र्ौता - र्वतभन्न ५ व्र्ापाररक र्मिबाट नर्ाँ सडक जस्थत भवनको पसल भाडा रु. ४४ लाख ७३ हजार 
असलु गनि बाँकी रहेको छ। सम्झौता एवं प्रर्तलत काननु अनसुार उक्त बक्र्ौता रकम असलु गनुिपदिछ। 

87. शेर्र लगानी - सतमततले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्रे् १५० रोपनी जग्गाको मूल्र् रु. १५ 
करोड र अन्र् भौततक संरर्नाको रु. २ करोड समेत रु. १७ करोड तारागाउँ ररजेन्सी होटेल तलतमटेडमा शेर्रको 
रुपमा लगानी गरेको र १५४ रोपनी जग्गा सो होटेललाई भाडामा लगाएको देजखन्छ। शरुुवाती अवस्थामा 
होटेलको ३९.७७ प्रततशत शेर्र सतमततले प्राप्त गरेकोमा हाल १०.११ प्रततशत कार्म भएको छ। सतमततको 
शेर्रको र्हसाव घटेको र्वषर्मा गत वषिको प्रततवेदनमा समेत उल्लेख गररएको भए पतन िोस तनणिर् भएको 
पाइएन। र्समा नेपाल सरकारले आवश्र्क तनणिर् गनुिपदिछ । लगानी भएको २५ वषिमा र्ो वषि रु. १ करोड २५ 
लाख २६ हजार नगद लाभाशं प्राप्त भएको छ। तर र्स अजघको लाभांश प्राप्त भएको छैन।  

88. जग्गा व्र्वस्थापन - सतमततको बौद्ध वडा नं ६ मा र्कत्ता नम्वर ५० मा ७७.५१ वगितमटर, र्कत्ता नम्वर ५९ 
मा १४७.०६ वगितमटर र र्कत्ता नम्बर ८६ मा ७२७.३५ वगितमटर जग्गा रहेकोमा हालसम्म उक्त जग्गा 
आर्ैँ ले प्रर्ोग गने वा भाडामा ठदने वा अन्र् व्र्ावसार्र्क प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनुिपनेमा सोअनसुार जग्गाको 
उपर्ोग गरेको देजखएन।  

89. र्वत्तीर् प्रततवेदन मान - नेपाल र्ाटिडि एकाउन्टेन्टस ् संस्थाद्वारा जारी तनदेशन अनसुार २०७३।७४ बाट 
नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेक संस्थाहरूले नेपाल लेखामान अनसुार र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था गरेको छ। नेपाल लेखामान २ अनसुार जजन्सी मौज्दातको मूल्र्ाङ्कन परल मूल्र् वा खदु प्राप्र् 
मूल्र्मध्रे् कममा मूल्र्ाङ्कन गरी र्वत्तीर् र्ववरणमा समावेश गररनपुछि। तर सतमततले मौज्दातको मूल्र्ाङ्कन 
गदाि परल मूल्र्को आधारमा गरेको छ र खदु प्राप्र् मूल्र्लाई आधार मानेको छैन। नेपाल लेखामान अनसुार 
र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गनुिपदिछ।  

90. अकुपेन्सी - सतमततअन्तगितका ररसोटिहरुको शाखाअनसुार र्वश्लषेण गदाि पोखरा, नगरकोट र ककनीमा क्रमश 
८, २ र ४ वटा होटल भएकोमा वार्षिक अकुपेन्सी क्रमश ६१.२, १०.५० र १४.४५ प्रततशत रहेको छ। 
ककनीको वार्षिक अकुपेन्सी १.३४ ले घटेको एवं पोखरा ररसोटि र नगरकोट ररसोटिका ११.८५ र ७.९९ 
ले वरृ्द्ध भएको देजखन्छ। समग्र आतथिक वषिको तलुना गदाि गत वषि भन्दा र्स वषिमा ररसोटिहरुको औसत 
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अकुपेन्सी ५.९९ प्रततशतले बढेको छ। सबै होटेल पर्िटकको लातग आकषिक स्थानमा रहे तापतन प्रभावकारी 
व्र्वस्थापनको कमी, प्रततस्पधाित्मक क्षमतामा अतभवरृ्द्ध नगररन,ु पूवािधारमा लगानी नहनु ुजस्ता कारणले वार्षिक 
अकुपेन्सी बढेको छैन । 

बौद्धनाथ क्षरे र्वकास सतमतत 

91. र्वत्तीर् जस्थतत - गत वषिको जजम्मेवारी रु.७ करोड ८४ लाख ४२ हजारसमेत रु.१६ करोड १८ लाख ३९ हजार 
आर्मध्रे् रु.२ करोड ८५ लाख २ हजार खर्ि भई रु.१३ करोड ३३ लाख ३७ हजार मौज्दात रहेको छ ।  

92. कमिर्ारी व्र्वस्थापन - सतमतत सञ्चालनको लातग २३ कमिर्ारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४५ जना 
करारमा कार्िरत रहेको पाइर्ो । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्र्ामा कमिर्ारी राखी र्ो वषि रु.४७ लाख 
तलब खर्ि लेखेको तनर्तमत देजखएन । संगिन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी कार्ािलर् व्र्वस्थापनको लातग 
आवश्र्क कमिर्ारी पदपूतति गनुिपदिछ । 

अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन - गत वषि लक्ष्र्अनसुार आर्ोजनाहरुको प्रगतत नभएको, वैदेजशक सहर्ोगअन्तगित प्रार्वतधक सहार्ता तथा 
अनदुानको लेखापरीक्षण नगराएको, संस्था सतमततलाई ठदएको अनदुानको अनगुमन नभएको, क्र्ातसनो इजाजत 
नवीकरण नगराएको, क्र्ातसनो रोर्ल्टी असलुी नगरेको, सम्पदा पनु:तनमािणमा प्रर्ोग हनेु काि सोझै खररद गरेको, 
करारका कमिर्ारी तनर्जुक्त गदाि तनर्मको पालना नभएको, मूल्र् समार्ोजन बढी भकु्तानी ठदएको, भाडा तथा बहाल 
असलु नगरेको लगार्त व्र्होराहरु औलँ्र्ाइएकोमा सधुार भएको छैन । र्वगतका व्र्होरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी 
कार्ि गनुिपदिछ ।  

 बेरुजू जस्थतत - र्ो वषि मन्रालर् र मातहतसमेतका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत 
देहार्अनसुार छः 

 मन्रालर् र मातहतसमेत ७ तनकार्मा र्ो वषि रु.४४ करोड २६ लाख ६७ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलधध गराएपतछ रु.४२ लाख २३ हजार र्स्र्ौट गरेकोले रु.४३ करोड ८४ लाख 
४४ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.१७ करोड ४१ लाख १३ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । 
र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुर्ी १५ मा छ । 

 संगठित संस्था एवं सतमतत १५ तर्ि  र्ो वषि रु.२१ करोड ३ लाख ८० हजार बेरुजू देजखएकोमा प्रारम्भ 
प्रततवदन उपलधध गराएपतछ रु.६ लाख ७९ हजार र्स्र्ौट गरेकोले रु.२० करोड ९७ लाख १ हजार 
बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.३ करोड ६० लाख ८० हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुर्ी १६ मा छ । 
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 नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षरेमा संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहबीच सम्पकि  र समन्वय, स्थानीय पूवािधार र्वकाससम्बन्धी नीतत, पञ्जीकरण र सामाजजक सरुक्षा भत्ता 
र्वतरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, तनजामती तथा अन्य सरकारी सेवाको व्यवस्थापन, साविजतनक सेवा प्रवाह र तनयमन 
गने लगायतका कायिहरू रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा संगठित संस्थासमेत १०१ 
तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।   

1. सरकारी कायािलय  - मन्रालय र मातहत समेत 97 कायािलयको तनम्नानसुार रु.९ अबि ५६ करोड 89 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

97 49601 ७३ १२८०३ ७५ १४७८८ 3 18497 97 95689 

यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भई प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायािलय, प्रदेश र स्थानीय 
तनकायमा तनकासा भएको रु.५२ अबि १ करोड ७९ लाख लेखापरीक्षण अङ्कमा घटाई अन्य मन्रालयबाट 
प्राप्त रु.२५ लाख ८८ हजार समावेश गररएको छ ।  

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था  - यो वषि ४ संस्थाको रु.३ अबि ४२ करोड ३७ लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । 

3. प्रार्वतधक सहायता -  आतथिक कायिर्वतध ऐनमा प्रत्येक कायािलयले सबै कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण 
पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । मन्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार यो वषि ६ 
र्ियाकलापका लातग अमेररकी डलर १ करोड २६ लाख ३८ हजार (रु.१ अबि ३८ करोड ९६ लाख) 
प्रार्वतधक सहयोग उपलब्ध हनेु उल्लेख भएकोमा प्राप्त सहायताको र्वत्तीय र्ववरण, भौततक प्रगतत र खचिको 
से्रस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन ।  

4. सोझै भकु्तानी - स्थानीय पूवािधार र्वभागअन्तगित यो वषि सोझै भकु्तानी स्रोतअन्तगित र्वतनयोजजत बजेट 
रु.७८ करोड ३५ लाखमध्ये रु. ५७ करोड ३२ लाख र तत्कालीन स्थानीय पूवािधार र्वकास तथा कृर्ष 
सडक र्वभाग र अन्तरािर्िय श्रम संगिनबीच भएको सम्झौताबमोजजम प्राप्त अमेररकी डलर ८९ लाख 
२६५ सोझै भकु्तानी खचि लेखेकोमा लेखापरीक्षण भएको छैन । ऐनबमोजजम  सबै कारोबारको 
लेखापरीक्षण गराउनपुदिछ । 

5. केन्रीय लेखा - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ८७ मा मन्रालयले मातहतका 
तनकायको तनकासा खचि समावेश गरी काततिक मसान्ततभर महालेखापरीक्षकको कायािलयमा आतथिक 
र्ववरण पेस गनुिपने व्यवस्था छ । मन्रालयबाट २०७५।९।६ मा प्राप्त आतथिक र्ववरणमा सबै 
कारोबार समावेश नभएकोले आतथिक र्ववरणले यथाथि अवस्था जचरण गरेको छैन । यो व्यहोरा गत 
र्वगत वषिसमेत औलँ्याइएकोमा सधुार भएको छैन । ऐनको व्यवस्थाबमोजजम सबै कारोबार समावेश गरी 
समयमै र्वत्तीय र्ववरण पेस गनुिपदिछ ।  
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6. लक्ष्य प्रगतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा बजेट तथा कायििम कायािन्वयन 
र प्रगतत समीक्षा गने व्यवस्था छ । मन्रालयले पेस गरेको वार्षिक प्रगतत र्ववरणअनसुार देहायका 
कायिमा प्रगतत न्यून देजखएकोमा सोको समीक्षा गरेको देजखएन: 

र्ववरण इकाई लक्ष्य प्रगतत प्रततशत 

कालोपर सडक तनमािण र्क.तम. 1239 605 48.83 

खण्डाजस्मत सडक तनमािण र्क.तम. 328 223 68.91 

सडक पलु आवतधक ममित संभार गोटा 1022 687 67.23 

सडक पलु तनमािण गोटा 103 73 70.88 

सरसफाइ सरु्वधा पाएका थप ग्रामीण जनसंख्या लाख 4 2 50.00 

  यसैगरी क्षमता र्वकास, सबैको लातग तातलम कायििम, वैदेजशक छारवजृत्त तातलमसम्बन्धी 
सफ्टवेयर तनमािण, अतभलेख व्यवस्थापन तथा प्रस्ततुीकरण, साविजतनक प्रशासक र कमिचारीबीच अनभुव 
साझेदारी कायििम, साविजतनक तनकायमा उत्तरातधकारी योजना तनदेजशका तजुिमा, कमिचारी छारवजृत्तसम्बन्धी 
अन्तरर्िया एवं मानव संसाधन र्वकाससम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान तथा नीतत पषृ्ठपोषणसमेतका 
कायििमको लातग रु.८१ लाख ८५ हजार बजेट र्वतनयोजन भएकोमा ती कायििमहरु सञ्चालन भएको 
देजखएन । न्यून प्रगतत एवं कायि नभएको सम्बन्धमा कारबाही तथा मूल्याङ्कन गरी प्राप्त पषृ्ठपोषणबाट 
मन्रालयले आगामी कायििम  तजुिमा तथा कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

7. छारवजृत्त - तनजामती कामिचारीका सन्तततलाई छारवजृत्त उपलब्ध गराउने तनदेजशका, २०७२ मा तनजामती 
कमिचारीका सन्तततलाई नेपालको जशक्षण संस्थामा अध्ययन गनि छारवजृत्त उपलब्ध गराउन आवश्यक 
रकमको बजेट र्वतनयोजन गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्रालयले छारवजृत्त तनदेजशका, २०७५ 
तयार गरी सहमततको लातग अथि मन्रालय र काननु तथा संसदीय मातमला मन्रालय पिाएकोमा ती 
मन्रालयबाट सहमतत नआएकोले तनदेजशका जारी भएको छैन । जसको कारण २०७४।७५ मा रु.१४ 
करोड ६६ लाख र २०७५।७६ मा रु.१५ करोड ६२ लाख र्वतनयोजन भएकोमा छारवजृत्त र्वतरण 
भएको देजखएन । तनदेजशका स्वीकृत नहुादा तनजामती कमिचारीका जेहन्दार सन्तततले छारवजृत्त सरु्वधा 
पाउनबाट वजञ्चत हनु गएकाले सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानपुदिछ ।  

8. कमिचारी समायोजन - सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कमिचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा 
समायोजन गनि कमिचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको छ । सार्वकमा एकीकृत सरकारी सेवा 
(तनजामती सेवा, स्वास््य सेवा र अन्य सेवा) अन्तगित १ लाख १५ हजार ६९० दरबन्दी कायम भएकोमा 
९९ हजार ५७२ जनशजक्त कायिरत रहेको उल्लेख छ । नेपाल सरककारले समायोजन प्रयोजनका लातग 
संघमा ४८ हजार ४०९, सात प्रदेशमा २१ हजार ८९७ र सबै स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ समेत 
१ लाख ३७ हजार २१४ दरबन्दी कायम गरेको छ । कूल जनशजक्तमध्ये संघमा ३९ हजार ५३३, 
सात प्रदेशमा १४ हजार ८६३ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०६ समेत ९८ हजार २०२ कमिचारी 
समायोजन गरेको छ । समायोजनको िममा संगिन संरचनामा नपरेका पद तथा अन्य कारणले २ हजार 
४४३ कमिचारी समायोजन हनु नसकी फाजजलमा रहेको देजखन्छ । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये संघमा 
८१.६६, प्रदेशमा ६७.८७ र स्थानीय तहमा ६५.४७ प्रततशत कमिचारी समायोजन भएका छन ्।   

9. वैदेजशक तातलम तथा अध्ययन - तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०(ख१) मा मन्रालय, आयोजना 
वा सजचवालयले आफ्नो मातहतका कमिचारीलाई नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त भएका अध्ययन तातलम वा 
अध्ययन भ्रमणको अवसर समानपुाततक रुपमा बााडफााड गनि नेपाल सरकारका मखु्य सजचवको अध्यक्षतामा 
सतमतत गिन भएको छ । यस सतमततले प्राप्त अवसरलाई समानपुाततक रुपमा बाडाफााड गरी सोको 
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जानकारी संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमाफि त सबै सरकारी तनकायमा ठदनपुदिछ । 
हालसम्म नेपाल सरकारलाई अध्ययन, तातलम तथा वैदेजशक भ्रमणको लातग प्राप्त भएको अद्यावतधक 
अतभलेख राख्नपुदिछ । 

10. संगिन पनुसंरचना - कोतभड-१९ को प्रभावका कारण अथितन्र तथा सरकारी खचिमा परेको चापलाई कम 
गनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कमिचारी दरबन्दी तथा कायािलयहरुको कायिबोझ र कायिक्षेर 
मूल्याङ्कन गरी साविजतनक खचि पनुरावलोकन आयोगको प्रततवेदनसमेतलाई ध्यान ठदई दोहोरो नपने तथा 
छररतो हनेु गरी संगिन पनुसंरचना गनुिपदिछ । 

11. अध्ययन तबदा - तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०(घ) बमोजजमको कबतुलयत गराई नेपाल सरकार 
सजचवस्तरबाट अध्ययन तबदा स्वीकृत हनेु र सोको जानकारी यस मन्रालयलाई ठदनपुदिछ । कबतुलयत 
पश्चात ्अध्ययन तबदामा बसेपतछ कबतुलयतनामामा उजल्लजखत भएबमोजजमको अवतधभर नेपाल सरकारको 
सेवा गनुिपदिछ । अध्ययन तबदाको अतभलेख अद्यावतधक गरी अध्ययन तबदा पश्चात ्तोर्कएको अवतध सेवा 
नगनेलाई ऐनबमोजजम कारबाही हनुपुदिछ । 

रार्िय ग्रामीण यातायात सदुृढीकरण कायििम 

12. लक्ष्य तथा प्रगतत - आयोजना अवतधमा ७९४ र्क.तम. सडक स्तरोन्नतत गने लक्ष्य रहेकोमा ४१९ र्क.तम., 
१ हजार २२ र्क.तम.सडक, पलु अद्यावतधक ममित गनुिपनेमा ६८७ र्क.तम., २३ पलु तनमािण गने लक्ष्य 
रहेकोमा १३ मार तनमािण भई २०७५।७६ सम्म िमशः ५२.७७, ६७.२२ र ५६.५२ प्रततशत प्रगतत 
भएको देजखन्छ । आयोजना अवतधमा तोर्कएको लक्ष्य प्राप्त भएको छैन । तोर्कएको लक्ष्य हातसल 
हनेुगरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

स्थानीय पूवािधार र्वभाग 

13. कायि क्षरे र बजेट - संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायि जजम्मेवारीमा पने र्वकास कायििम तथा 
आयोजनाको वगीकरण तथा बााडफााडसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अनसुार सार्वकका स्थानीय पूवािधार तथा 
कृर्ष सडक र्वभागबाट भइरहेका सम्पूणि कायि प्रदेश तहबाट सञ्चालन हनेु व्यवस्था रहेको छ । र्वभागले 
मापदण्ड अनसुार प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हनुपुने ग्रामीण पहुाच कायििम, पजश्चम नेपाल ग्रामीण खानेपानी 
पररयोजना, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना, पूवी जचतवन नदी व्यवस्थापन तथा जीर्वकोपाजिन 
कायििम, साना तसाचाइ कायििम, स्थानीयस्तरका सडक पलु कायििम (१८ पलु), झोलङेु्ग पलुलगायतका 
कायििम संघीय सरकारबाट कायािन्वयन गरेको पाइयो । कायािलय सञ्चालन एवं कायििम सञ्चालनको 
लातग यो वषि रु.१ अबि ५५ करोड ६० लाख बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रु.१ अबि २४ करोड ४३ 
लाख खचि गरेको देजखन्छ । र्वभागको उदे्दश्य कायि क्षरेबमोजजम कायििम कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

14. लक्ष्य तथा प्रगतत - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ मा बजेट तथा कायििम 
कायािन्वयन प्रगतत समीक्षा गनुिपने व्यवस्था छ । र्वभागले यो वषि सञ्चालन गरेका १९ कायििममध्ये 
स्थानीय स्तरका सडक पलु तथा सामदुार्यक पहुाच सधुार कायििम अन्तगितका तलख ु खोला पलु, 

कालीगण्डकी पलु, मस्यािङ्दी पलु, वाग्मती पलु र झनना नदी पलु तनमािणमा शून्य, समावेशी भवन तनमािण 
कायििममा २५ प्रततशतसम्म र बााकी १३ कायििममा ७५ प्रततशतसम्म प्रगतत गरेको छ । लक्ष्य 
अनसुार प्रगतत हातसल हनेु गरी तोर्कएका कायििम सञ्चालन गनुिपदिछ । 
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15. कायििम कायािन्वयन - कायििम सञ्चालनको लातग बजेटमा व्यवस्था भएका १४ बजेट उपशीषिकतफि  ८० 
प्रततशत मातथ ४ कायििम, ६० देजख ८० प्रततशत भन्दा कम भएका ५ कायििम, ५० देजख ६० 
प्रततशतसम्म १ कायििम, ३० देजख ५० प्रततशतसम्म ३ कायििम र १ कायििमको २५ प्रततशतभन्दा 
घटी प्रगतत भएको देजखन्छ । कुल र्वतनयोजजत रु.२ अबि ८८ करोड ६६ लाख ४५ हजारमध्ये रु.१ 
अबि २३ करोड ३९ लाख ४१ हजार खचि गरेकोले ४२.७४ प्रततशत र्वत्तीय प्रगतत भएको छ । 
बजेटमा रकमको व्यवस्था हनेु तर कायििम समय, कायिलक्ष्य तथा चौमातसक अपेक्षाअनरुुप खचि नहुादा 
कायििमतफि  रु.१ अबि ६५ करोड २७ लाख ४ हजार बजेट कायािन्वयनमा आएको देजखएन । समयमै 
कायििम कायािन्वयन नभएको कारण र्वभागले खररद सम्झौता गरी तनमािणको िममा रहेका र्कस्ने र 

मस्यािङ्दी नदी पलुको सम्झौता अवतध समाप्त भएकोमा तनमािण कायि सम्पन्न नभई अधरुो अवस्थामा रहेको 
देजखन्छ ।  

16. भवन तनमािण - समावेशीलगायत नयाा गिन भएका र्वतभन्न आयोगको लातग लतलतपरुको जावलाखेलमा 
लागत अनमुान रु.६० करोड ७३ लाख १८ हजार रहेको गणेशमान तसंह समावेशी भवन तनमािण कायि 
२०७७।३।१३ सम्म सम्पन्न गनि एक तनमािण व्यवसायीसाग २०७४।३।१३ मा रु.४० करोड ६४ 
लाख ३७ हजारको खररद सम्झौता भई यो वषिसम्म रु.४ करोड ६ लाख ५९ हजार भकु्तानी भई १० 
प्रततशत भौततक प्रगतत भएको देजखन्छ । कायितातलकाअनसुार कायि नभएको अवस्थामा समेत यो वषिसम्म 
रु.४० लाख ३९ हजार मूल्य समायोजन भकु्तानी गरेको छ ।  

सस्पेन्सन तिज तडतभजन 

17. अधरुो िेक्का - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा सम्झौता गदाि तनयम १११ बमोजजम सम्झौता 
कायािन्वयनसम्बन्धी कायियोजना र कायितातलका तयार गनुिपने व्यवस्था छ । िेक्का सम्झौता तथा 
कायितातलकाबमोजजम कायि हनु नसकेमा तनयम १२० बमोजजम म्याद थप गरी सम्झौताबमोजजम कायि 
गराउन र सोअनसुार कायि हनु नसकेमा सोही तनयमावलीको तनयम १२८ बमोजजम सम्झौताको अन्त्य गनि 
सक्ने व्यवस्था छ । तडतभजनबाट २०७२।७३ सम्म खररद सम्झौता भएका ३९, २०७३।७४ को 
५१, २०७४।७५ को ४७ र २०७५।७६ को ४४ समेत १८१ खररद सम्झौतामध्ये यस वषि ६२ 
मार सम्पन्न भएको छ । ररडी संगम, तरवेणी महेशपरु, पािामारीलगायत र्वतभन्न १० झोलङेु्ग पलु तनमािण 
गनि सम्झौता भएका तनमािण व्यवसायीले कायितातलकाबमोजजम प्रगतत नगरेको उल्लेख गरी तडतभजनबाट 
र्वतभन्न तमततमा तलजखत पराचार र पतरकामा सूचनासमेत प्रकाशन गरे पतन तनमािण कायि सम्पन्न भएको 
छैन । यसरी कायिसम्पन्न नगने तनमािण व्यवसायीलाई प्रचतलत काननुअनसुारको कारबाही गरी तनमािण 
कायि गराउनपुदिछ । 

तनजामती अस्पताल  
18. आय-व्यय जस्थतत -  यो वषि नेपाल सरकारको अनदुान रु.१८ करोड २३ लाख ६४ हजार, अस्पतालको 

आन्तररक स्रोतबाट रु.५७ करोड ८८ लाख १५ हजार, र्वपन्न नागररक सहायता अनदुान रु.१ करोड 
८४ लाख ३१ हजार, र्वर्वध आय रु.१८ लाख ७१ हजार र गत वषिको मौज्दात रु.२८ करोड ८७ 
लाख २७ हजारसमेत रु.१ अबि ७ करोड २ लाख ८ हजार आयमध्ये गत वषिको चेक भकु्तानी ३२ 
करोड ७१ लाख १५ हजारसमेत रु.१ अबि १३ करोड ५५ लाख ९२ हजार तलब भत्ता, कायािलय 
सञ्चालन, औषतध एवं मेतडकल उपकरण खररदलगायतमा खचि भई आम्दानीभन्दा रु.६ करोड ५३ लाख  
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८४ हजार बढी खचि गरेको छ । बढी खचि भएको रकम पतछल्लो वषिको आम्दानीबाट खचि लेख्न ेगरेको 
छ । आम्दानीभन्दा बढी खचि गने पररपाटी तनयन्रण गनुिपदिछ ।   

19. सेवा प्रवाह - अस्पतालले यो वषि तनजामती कमिचारी तथा ततनका पररवार र सविसाधारण व्यजक्तलाई उपचार 
सेवा उपलब्ध गराएको छ । तनजामती कमिचारीलाई लजक्षत गरी स्थार्पत अस्पतालले तनजामती सेवाका 
कमिचारीको उपचारमा परेको चापलाई ध्यान ठदई सविसाधारणको उपचार गने प्रबन्ध तमलाउनपुने देजखन्छ । 
तसकलसेल एतनतमया, हेपाटोलोजीलगायत सरकारले तोकेका अन्य तबरामीहरुलाई यस वषि रु.२ करोड ५१ 
लाख बराबरको सेवा उपलब्ध गराएको व्यहोरा अस्पतालले जनाएको छ । 

20. मेतडकल अतडट - संिमणको जोजखमलाई कम गनि, सरसफाइमा ध्यान ठदन, सेवाको स्तरमा गणुस्तरीयता 
ल्याउन, कमिचारीको कायि सम्पादनस्तरको मूल्याङ्कन गनि, लागतको र्वश्लषेण गनि, उत्पादन सामग्रीको 
र्वश्लषेण गनि मेतडकल अतडट गनुिपदिछ । यसले रोगको पर्हचान, उपचार प्रर्िया, शल्यर्िया, तबरामीको 
अस्पताल बसाइ सम्बन्धमा देजखएका कमी कमजोरी पर्हल्याई सधुार गनि सहयोग गदिछ । अस्पतालले 
मेतडकल अतडटको व्यवस्था गरेको छैन । अस्पतालले परु ्याउने सेवा गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन 
मेतडकल अतडट गनुिपदिछ । 

जजल्ला समन्वय सतमततहरु 

नेपालको संर्वधानको धारा २२०(८) मा जजल्ला सभाको सञ्चालन, जजल्ला समन्वय सतमततका सदस्य र 
जजल्ला सभाका पदातधकारीहरूले पाउने सरु्वधा तथा जजल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश काननुबमोजजम हनेु 
व्यवस्था छ । उजल्लजखत व्यवस्थाअनसुार जजल्ला समन्वय सतमतत प्रदेशअन्तगितको कायािलयमा पने देजखए तापतन 
कायािलय प्रमखुलगायतका कमिचारी एवं बजेट संघबाट उपलब्ध गराई संघीय कायािलयअन्तगित राखेको देजखन्छ ।  

21. वार्षिक समीक्षा एवं अनगुमन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ बमोजजम जजल्ला 
समन्वय सतमततको कायािलयले जजल्लातभरका र्वकास तथा तनमािणलाई प्रभावकारी बनाउन वषिको कम्तीमा 
एक पटक वार्षिक समीक्षाको आयोजना गनुिपने, आफ्नो काम कारबाहीका सम्बन्धमा सम्बजन्धत मन्रालय 
र प्रदेश सरकारको मन्रालयलाई प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएको दईु मर्हनातभर प्रततवेदन पेस गनुिपने 
व्यवस्था छ । अतधकांश जजल्ला समन्वय सतमततहरुले उक्त कायि गरेको देजखएन । काननुी व्यवस्थाको 
कायािन्वयनको अभावमा र्वकास तनमािण कायिको पारदजशिता र कायािन्वयनको सतुनजश्चतता नहनेु भएकोले 
काननुमा भएको व्यवस्थाबमोजजम वार्षिक समीक्षा र अनगुमन गनुिपदिछ ।     

22. कोष मौज्दात - जजल्ला समन्वय सतमतत कोष सञ्चालन तनदेजशका, २०७५ र संघीय मातमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयको २०७५।१०।११ को परानसुार कमिचारी कल्याणकोष बाहेक अन्य खातामा 
मौज्दात रहेको रकम कोष तथा लेखा तनयन्रक कायािलयको ख-६ र्वर्वध खातामा ट्रान्सफर गरी सोही 
खाताबाट आम्दानी खचि गने उल्लेख छ । जजल्ला समन्वय सतमततहरुमा र्वतभन्न कोषमा रु.१२ अबि २८ 
करोड २१ लाख मौज्दात रहेको मध्ये ख-६ खातामा रु.८ अबि ३९ करोड ८ लाख र अन्य खाताहरुमा 
रु.३ अबि ८९ करोड १३ लाख रहेको देजखन्छ । उक्त रकम यथाशीघ्र संघीय सजञ्चतकोष दाजखला 
हनुपुदिछ ।  

23. पदातधकारी सरु्वधा - जजल्ला समन्वय सतमततका सदस्यले पाउने सरु्वधा प्रदेश काननुबमोजजम हनेु उल्लेख 
छ । जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, डोटी, पाल्पा, पवित, कािमाडौँलगायत १८ ले प्रदेश काननुमा 
उल्लेख नभएको बैिक भत्ता, यातायात खचि, पोशाक र चाडपवि खचिबापत रु.३५ लाख ३१ हजार भकु्तानी 
गरेका छन ्। काननुर्वपरीत भकु्तानी ठदएकोले उक्त खचि तनयमसम्मत देजखएन । 
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24. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५८ अनसुार करदाताले तोर्कएको समयमै आन्तररक 
राजस्व कायािलयमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर बझुाउनपुने व्यवस्था रहेकोमा जजल्ला समन्वय सतमततको 
कायािलय, कािमाडौँ,  तसन्धलुी, महोत्तरी र सप्तरीले समयमै मूल्य अतभवरृ्द्ध कर र्ववरण नबझुाई नन ्
फाइलर भएका ५ तनमािण व्यवसायीलाई रु.३१ लाख ५८ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर भकु्तानी ठदएको 
देजखन्छ । उक्त कर रकम समायोजन भएको सतुनजश्चत गनुिपदिछ । 

25. साविजतनक तनमािण - साविजतनक खररद काननु र खररद सम्झौताको कायािन्वयन गरी साविजतनक तनमािण 
कायि सम्पन्न गनुिपदिछ । यससम्बन्धी प्रमखु व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

25.1 जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, डोल्पाले दनैु-जफुाल खण्डको रुपागाड खोलामा मोटरेबल पलु तनमािण 
कायि १७ मर्हनातभर सम्पन्न गने गरी एक तनमािण व्यवसायीसाग २०७२।४।११ मा रु.३ करोड १५ 
लाख ३३ हजारको िेक्का सम्झौता गरेकोमा २०७४।९।११ सम्म म्याद थप गरेको देजखन्छ । तनमािण 
व्यवसायीलाई रु.९० लाख ७० हजार भकु्तानी भएको र रु.३६ लाख ८६ हजार मोतबलाइजेसन पेस्की 
समेत फस्यौट गनि बााकी छ । उक्त सम्झौताको म्याद थप नभएको एवं पेस्की जमानतको म्यादसमेत 
समाप्त भइसकेकोले पेस्की समेत जोजखममा परेको छ । उक्त पलुको र्पलर राख्न ेकायि भई सम्झौता 
अनसुारका बााकी कायि अधरुो अवस्थामा रहेको देजखन्छ । सोही कायािलयले रु.५५ लाख ७८ हजार 
लागतको तरपरुाकोट सतुलगाड सडक योजना २०७५।३।२० मा सम्पन्न गनेगरी उपभोक्ता सतमततसाग 
सम्झौता भई रु.२९ लाख १७ भकु्तानी भएको छ । उक्त योजनाको म्याद थप नभई अधरुो रहेको छ । 
सम्झौताअनसुारको तनमािण कायि सम्पन्न गराई पेस्की फस्यौट गनुिपदिछ  । 

25.2 जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, पाल्पाले एक र्वदेशी राजदूतावासबाट प्राप्त सहयोगबाट लक्ष्मी उच्च 
माध्यतमक र्वद्यालयको भवन तनमािण १५ मर्हनातभर सम्पन्न गने गरी एक तनमािण व्यवसायीसाग ७ 
सेप्टेम्वर २०१५ मा रु.४ करोड ४६ लाख ८२ हजारको सम्झौता गरी यो वषिसम्म रु.३ करोड ३१ 
लाख ४९ हजार भकु्तानी गरेको छ । तेस्रो पटक २०७५।३।३२ सम्म म्याद थप भएकोमा उक्त 
तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । सम्झौताअनसुार तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ  । 

25.3 जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, सनुसरीले एक र्वदेशी राजदूतावासबाट प्राप्त सहयोगबाट पूवी क्षेरीय 
प्रहरी बोतडिङ स्कुल, धरानको भवन, होस्टेल र खेल मैदान तनमािण कायि २०७५।३।२७ मा सम्पन्न 
गनेगरी एक तनमािण व्यवसायीसाग २०७३।१२।४ मा रु.३ करोड ३४ लाख २५ हजारमा सम्झौता 
गरी यो वषिसम्म रु.१ करोड ६७ लाख ९७ हजार भकु्तानी गरेको छ । तनमािण व्यवसायीलाई प्रदान 
गरेको रु.४५ लाख मोतबलाइजेसन पेस्की फस्यौट हनु बााकी रहेकोमा पेस्की जमानतको म्याद समाप्त 
भएकोले उक्त पेस्की जोजखममा परेको छ । सम्झौताअनसुार तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपदिछ  । 

25.4 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ अनसुार तनमािण व्यवसायीको र्ढलाइको कारणले 
म्यादतभर काम सम्पन्न नभएमा पूवि तनधािररत क्षततपूतति असलु गनुिपने व्यवस्था छ । जजल्ला समन्वय 
सतमततको कायािलय, बााकेले र्वतभन्न ३ तनमािण कायि सम्पन्न गनुिपने अवतधपतछ कायि सम्पन्न भई तबल 
भकु्तानी गदाि तबल भकु्तानीको िममा म्याद थप वा जररवानाको कारबाही नगरी भकु्तानी गरेकोले रु.१० 
लाख पूवि तनधािररत क्षततपूतति असलु गनुिपदिछ । 

25.5 जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, स्याङ्जाले एक र्वदेशी राजदूतावासको सहयोगमा तनमािण भइरहेको 
भतूपूवि सैतनक आवासीय र्वद्यालय तनमािण गने एक तनमािण व्यवसायीलाई छैिौँ तबल भकु्तानी गदाि पााचौँ 
तबलसम्म भकु्तानी भएको रु.३ करोड १८ लाख ३७ हजार कट्टा गनुिपनेमा रु.३ करोड ८ लाख २२ 
हजारमार कट्टा गरेकोले बढी भकु्तानी भएको रु.१० लाख १५ हजार असलु गनुिपदिछ ।  
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यसैगरी जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, काभ्रपेलाञ्चोकले जजल्ला प्रार्वतधक कायािलयको भवन 
तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसाग रु.१ करोड २४ लाख ५० हजारको खररद सम्झौता गरेको छ । 
तनमािण व्यवसायीले पेस गरेको बोलपर कागजातअनसुार ३३ प्रततशत घटीमा कायि गनि स्वीकार गरेकोमा 
यो वषि पर्हलो र दोस्रो तबल भकु्तानी गदाि उक्त छुट कट्टा नगरी पूरै भकु्तानी ठदएकोले बढी भकु्तानी हनु 
गएको रु.१६ लाख ३८ हजार असलु गनुिपदिछ । त्यस्तै २०७६।७७ मा तेश्रो र चौथो तबल भकु्तानी 
गदाि समेत छुट कट्टा नगरेको रु.१२ लाख ८८ हजारसमेत असलु गनुिपने देजखन्छ । 

26. प्रोत्साहन रकम - जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, दाङले जजल्ला अनगुमन तथा समन्वय सतमततको 
बैिकको तनणियअनसुार र्वतभन्न तमततमा नदीजन्य पदाथिको अवैध कारोबारमा संलग्न साना िूला मेतसन, 
र्टपर, ट्याक्टर आठदबाट जररवाना बापत असलुउपर भएको रकमको २० प्रततशत प्रोत्साहन बापत रु.१७ 
लाख ७७ हजार तबल भरपाई बेगर तथा कर कट्टीसमेत नगरी र्वतभन्न ८ प्रहरी कायािलयलाई भकु्तानी 
गरेको छ । यसैगरी जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, कर्पलवस्तलेु नदीजन्य पदाथि चोरी तनकासी 
हनु गएकोमा प्रहरीले सतमततमा ल्याएको जररवानाको २५ प्रततशतले हनेु रु.६ लाख ९७ हजार र्वतभन्न 
प्रहरी टोलीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराएकोमा भकु्तानीमा कर कट्टी गरेको छैन । तनयमानसुार कर कट्टी 
गरी दाजखला गनुिपदिछ ।  

27. तबल भरपाई बेगर खचि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(३) अनसुार खचिको तबल 
भरपाईसर्हतको लेखा राख्नपुनेमा जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, दाच ुिला, बााके, रुपन्देही र झापासमेत 
९ ले तबल भरपाईभन्दा रु.१७ लाख ५४ हजार बढी खचि लेखेको देजखयो । सो रकम असलु गनुिपदिछ । 

28. गत वषिको भकु्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४० अनसुार इन्धन र र्वज्ञापन  
शीषिकमा पतछल्लो वषि भकु्तानी ठदने गरी दार्यत्व तसजिना गनि नतमल्नेमा जजल्ला समन्वय सतमततको 
कायािलय तसरहा र उदयपरुले गत वषिको इन्धन र र्वज्ञापन खचिको तबलको आधारमा िमशः रु.६ लाख 
१५ हजार र रु.७ लाख ५४ हजारसमेत रु.१३ लाख ६९ हजार भकु्तानी गरेका छन ्। तनयमावली 
र्वपरीत खचि लेख्न ेकायिमा तनयन्रण हनुपुदिछ । 

29. सवारीसाधन खररद - जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, बठदियाले र्वतभन्न ८ स्थानीय तहबाट रु.७ 
लाखका दरले रकम प्राप्त गरी रु.५५ लाख ६५ हजारको जजप खररद गरेकोले उक्त कायि बजेट 
तसद्धान्तर्वपरीत देजखन्छ । यस प्रकारको खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिछ ।  

30. बक्यौता - ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तनकासी कर, घर, जग्गा तथा शटर भाडालगायतबाट आन्तररक आम्दानी 
प्राप्त गने तसलतसलामा र्वतभन्न पाटीसाग भएको सम्झौताअनसुारका रकम समयमै असलु गनुिपनेमा जजल्ला 
समन्वय सतमततको कायािलय, कैलाली, सखेुत, सनुसरी, झापालगायत ७ ले रु.१ करोड ७३ लाख ४५ 
हजार असलु गरेको नदेजखएकोले सम्झौताबमोजजम हनेु ब्याजसमेत गणना गरी असलु गनुिपदिछ ।   

31. नक्  कली भौचर तथा चेक बाउन्स - बैर्ङ्कङ्ग कसरु सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अनसुार 
आफ्नो खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटी ठदने कायि बैर्ङ्कङ्ग कसरु भएकोले सोही ऐनका दफा 
४ बमोजजम दण्ड सजाय हनेु व्यवस्था छ । जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय सनुसरीले जजल्ला 
तनकासी शलु्क सङ्कलनको लातग एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई २०७५ श्रावण १ देजख प्रततठदन रु.६१ 
हजार बझुाउने गरी अस्थायी अतभकताि तनयकु्त गरेकोमा सो कन्स्ट्रक्सनले २०७५ पौष १० सम्म रु.९८ 
लाख ८२ हजार वझुाउनपुनेमा रु.३३ लाख ५० हजार मार बझुाएको कारण पौष ११ देजख तनयजुक्त 
बदर गरेको छ । पनुः २०७५ माघ ६ गते तत्काल रु.१० लाख र २ मर्हनापतछ रु.१० लाखको चेक 
बझुाउने गरी सोही कन्स्ट्रक्सनलाई तनयजुक्त गरेको छ । सो कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेको रु.१० लाखको 
बैङ्क भौचर तभडान गनि रार्िय वाजणज्य बैङ्क, इनरुवा शाखासाग सम्पकि  गदाि रु.१ लाखमार दाजखला भएको 
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जानकारी प्राप्त भएको छ । साथै २ मर्हनापतछ जम्मा हनेु गरी जखचेको रु.१० लाखको चेक बाउन्स 
भएको छ । यसरी नक्कली बैङ्क भौचर पेस गरेको र चेक बाउन्स भएकोमा कुनै कारबाही प्रर्िया अजघ 
बढाएको छैन ।  

उक्त कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०७५ माघ ६ देजख चैर २९ सम्मको पूरै रकम नबझुाएकोले 
कायािलयले पनुः तनयजुक्त बदर गरेको छ । सो कन्स्ट्रक्सनलाई कर सङ्कलन गनि तनयजुक्त गरेको 
उजल्लजखत अवतधको ठदन गन्तीको आधारमा रु.१ करोड ४९ लाख ४५ हजार दाजखला हनुपुनेमा रु.६८ 
लाख ९३ हजार मार दाजखला भएकोले बााकी रु.८० लाख ५२ हजार र सो को ब्याजजसमेत असलु 
गरी कर सङ्कलन र बाउन्स चेकसम्बन्धी सम्पूणि कायिको छानतबन गनुिपने देजखन्छ ।  

32. जजन्सी व्यवस्थापन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ५०(३) अनसुार जजन्सी तनरीक्षण 
प्रततवेदन प्राप्त भएपतछ तललाम तबिी गनुिपने मालसामान छ मर्हनातभर र ममित सम्भार गनुिपने भए तीन 
मर्हनातभर गरी सक्नपुने व्यवस्था छ । केही जजल्ला समन्वय सतमततले जजन्सी तनरीक्षण नगराएका, जजन्सी 
तनरीक्षण भएको अतधकांश जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलयले प्रततवेदनअनसुार तललाम तबिी तथा 
ममितको कायि नभएको, अतधकांश जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलयमा हालको दरबन्दीको तलुनामा 
सवारी साधन, फतनिचर, कम्प्यटुरलगायतका जजन्सी सामान आवश्यकभन्दा बढी रहेको अवस्था छ । 
जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, दैलेखले सार्वकको मर्हला र्वकास कायािलयबाट हस्तान्तरण भई 
आएका ५७ र्कतसमका जजन्सी सामान आम्दानी नबााधेको, जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, रसवुाले 
तमरराि चीनबाट प्राप्त तनमािण सामग्रीको हस्तान्तरण र दाजखलाको व्यवजस्थत अतभलेख नराखेको एवं 
जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलय, भोजपरुमा ८ मोटरसाइकलमध्ये ४ रातो प्लेटमा रहेका, ६ को ब्ल ु
बकु नभएको एवं ३ जजन्सी खातामा दाजखला नभएको लगायतका व्यहोरा देजखएका छन ् । जजन्सी 
व्यवस्थापनमा थप सधुार गनुिपदिछ । 

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 स्थानीय तहले संर्वधान बमोजजम काननु तनमािण गने, स्थानीय बातसन्दाको माग र प्राथतमकताका आधारमा 
योजना तजुिमा गने, आतथिक स्रोत साधनको अनमुान र सोको दक्षतापूणि उपयोग गने, सहभातगतामूल र्वकास तनमािण 
कायि सञ्चालन गने र स्वातमत्व बोध गराउने,  स्थानीय सेवाप्रवाह गने,  साविजतनक जग्गा संरक्षण, स्थानीय र्ववाद 
समाधान गने लगायतका कायि गरेका छन ् । उजल्लजखत कायि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छनौट 
गररएका स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन पक्षको कायिदक्षता मूल्याङ्कन गने लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ । 
लेखापरीक्षणका लातग २७ स्थानीय तह छनौट गररएको भए तापतन सूचना माग गररएकोमा ८ स्थानीय तहबाट 
सूचना तथा र्ववरण उपलब्ध नभएकोले १९ स्थानीय तहबाट प्राप्त सूचना र्ववरण त्याङ्कको आधारमा कामियमूलक 
लेखापरीक्षण गररएको छ ।  

33. आवतधक योजना तथा क्षरेगत योजना  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २४ मा स्थानीय 
तहले मध्यकालीन खचि संरचना तयार गरी आवतधक योजना स्वीकृत गनुिपने, सो बमोजजम वार्षिक बजेट 
तथा कायििम तयार गनुिपने, स्वास््य, जशक्षा लगायतका क्षरेगत योजना तयार गनुिपने, योजना सञ्चालनपूवि 
वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन र्वश्लषेण गनुिपने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको िममा अध्ययन गररएका 
१९ स्थानीय तहमध्ये ९ स्थानीय तहले योजना सञ्चालनपूवि वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन र्वश्लषेण 
नगरेको, ११ स्थानीय तहले आवतधक योजना तयार नगरेको, ५ स्थानीय तहले जशक्षा क्षेरको, ६ 
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स्थानीयतहले स्वास््य क्षेरको र ६ स्थानीय तहले कृर्ष तथा पशपुालन क्षेरको योजना तयार नगरेको, ४ 
स्थानीय तहले लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेटलाई कायािन्वयनमा नल्याएको, ६ स्थानीय तहले प्रकोप व्यवस्थापन 
योजना र पूवितयारीको व्यवस्था नगरेको, १८ स्थानीयतहले भ-ूउपयोग योजना तयार नगरेको १९ 
स्थानीयतहले व्यवजस्थत बसोवास एवं सहरीकरणसम्बन्धी रणनीतत स्वीकृत गरी कायािन्वयन गरेको पाइएन । 
स्थानीय तहको आवतधक योजना एवं र्वषय क्षरेगत र्वकास योजना तयार गरी लागू गनुिपदिछ । 

34. ठदगो र्वकास लक्ष्यको स्थानीयकरण  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा )२ (
प्रकरण )च (मा सामाजजक सरुक्षा तथा गररबी तनवारण सम्बन्धी कायििम स्थानीय तहले सञ्चालन गनुिपने 
व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणका िममा र्ववरण उपलब्ध गराउने १९ मध्ये ९ स्थानीय तहले गररबी 
तनवारण सम्बन्धी कायििम सञ्चालन गरेको देजखएन । ठदगो र्वकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गने 
कायि १८ स्थानीय तहले गरेको पाइएन । स्थानीय तहको प्राथतमकतामा गररबीको पर्हचान तथा 
न्यूनीकरणसम्बन्धी र्ियाकलाप सञ्चालन नहुादा गररबी तनवारणको लक्ष्य हातसलमा कठिनाई हनेु देजखन्छ । 
ठदगो र्वकासको लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी सोही अनरुुप आवतधक योजना तथा कायििमहरु तनदेजशत 
हनुपुनेमा सो अनसुार हनु सकेको देजखादैन । जसले गदाि राज्यको ठदगो र्वकास लक्ष्य प्राप्त गने 
अन्तरािर्िय प्रततवद्धतामा असर पने देजखन्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारसागको सहकायि तथा समन्वयमा 
सबै स्थानीय तहहरुले गररबी न्यूनीकरण सम्बन्धी र्ियाकलापहरु सञ्चालन गनुिपने तथा ठदगो र्वकासको 
लक्ष्यलाई स्थायीकरण गदै अन्तरािर्िय प्रततवद्धता हातसल गनि ध्यान ठदनपुदिछ । 

35. योजना कायािन्वयन, अनगुमन  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ को उपदफा )६ र 
७ ( मा स्थानीय तहले खचि गने अजख्तयारी र कायिर्वतध अन्तगित बजेट खचि गदाि तनयतमतता, तमतव्यर्यता ,
कायिदक्षता,  प्रभावकाररता ल्याउने गरी बजेट खचि गने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा प्रार्वतधक 
जनशजक्तको अभाव र स-साना धेरै संख्याका योजना कायािन्वयनका कारण अनगुमन एवं योजनाको 
जााचपास गरी कायि सम्पन्न प्रततवेदन तयार गनि समस्या परेको देजखन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 
योजना सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट कायिक्षेर तनधािरण नभएका कारण एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहबाट बजेट र्वतनयोजन भै कायििम कायािन्वयनमा आएको देजखन्छ । र्वगतमा संघबाट सञ्चातलत 
योजनाहरु हाल स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपतन स्थानीय तहले बजेट र्वतनयोजन नगरेका कारण 
कततपय योजना अलपर अवस्थामा रहेको देजखयो । अतधकांश योजना उपभोक्ता सतमतत माफि त 
कायािन्वयन गरेको र श्रममूलक कायि गराउनपुनेमा जर्टल प्रकृततका हेभी उपकरण प्रयोग गनुिपने कायि 
समेत गराएको देजखन्छ । कततपय योजनामा उपभोक्ता सतमततले काननुी व्यवस्था र्वपरीत तनमािण 
व्यवसायी माफि त काम गराएको पाइयो ।योजना कायािन्वयनको गणुस्तर सम्बन्धमा स्थानीय जनतामा 
अन्तरवाताि तथा प्रश्नावली माफि त सूचना सङ्कलन गदाि २३ प्रततशतले राम्रो, ७ प्रततशतले नराम्रो र ७० 
प्रततशतले मध्यमस्तरको रहेको धारणा राखेका छन ्। सञ्चातलत योजना तथा कायििमको अनगुमन तथा 
तनरीक्षण वा तनगरानी सम्बन्धमा सोतधएकोमा ३३ प्रततशतले स्थानीय तहबाट गने गरेको, ३२ प्रततशतले 
पदातधकारीहरु कर्हलेकाही ँ तनरीक्षण गनि आएको,  ९ प्रततशतले तनरीक्षण अनगुमन नभएको, ९ प्रततशतले 
वडावासी जनतामाफि त तनरीक्षण हनेु र ५ प्रततशतले जानकारी नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन ्। तसथि 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले सम्बजन्धत काननुको पररपालना गरी योजना कायािन्वयन, तनयतमत अनगुमन, 
तनरीक्षण एवं फरफारक गनुिपदिछ । 

36. राजस्व अनमुान र असलुी  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ६६ को उपदफा )१ (मा 
गाउा।नगरस्थानीय तहमा आयको प्रक्षेपण, सोको सन्ततुलत र्वतरणको खाका तथा बजेट सीमा तनधािरण गनि 
स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा तनधािरण सतमतत रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको राजस्व अनमुान र 
असलुीको अवस्था परीक्षण गदाि २०७४।७५ मा १२ स्थानीय तहले रु.२४ करोड ८७ लाख अनमुान 
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गरी रु.१८ करोड ७६ लाख असलुी गरेको र २०७५।७६ मा रु.२५ करोड ९० लाख अनमुान गरी 
रु.२६ करोड ६३ लाख असलुी गरेकोले अनमुान भन्दा िमशः रु.६ करोड ११ लाख )२४.५७ 
प्रततशत (घटी र रु.९३ लाख )२.८२ प्रततशत (बढी असलुी भएकोले राजस्व अनमुान यथाथिपरक भएको 
पाइएन । स्थानीय तहले लगाएको कर, शलु्क सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई सोतधएकोमा ३५ प्रततशतले 
अनावश्यक भार बढेको,  ६३ प्रततशतले कर शलु्क िीकै भएको तर सेवा सरु्वधा प्रभावकारी हनुपुने र २ 
प्रततशतले कर शलु्कनै नलगाएको भन्ने जवाफ ठदएका छन ् । तसथि राजस्व अनमुानलाई यथाथिपरक 
बनाउनका लातग तनजश्चत पद्धतत र सूरमा आधाररत रहनपुदिछ । 

37. नागररक बडापर  - सशुासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ तथा तनयमावली, २०६५ मा 
साविजतनक तनकायहरुले प्रदान गने सेवा सरु्वधा सम्बन्धमा क्षततपूतति सर्हतको नागररक बडापर तयार गरी 
सेवाग्राहीको सन्तरु्ष्ट समेत मापन गनुिपने लगायतका व्यवस्था छन ्। र्ववरण उपलब्ध गराउने १९ मध्ये 
३ स्थानीय तहले नागररक बडापर कायािन्वयनमा नल्याएको, ६  स्थानीय तहले वडास्तरमा नागररक 
वडापर नै तयार नगरेको र स्थलगत लेखापरीक्षण गररएका १ स्थानीय तह बाहेक अन्य कुनै पतन 
स्थानीय तहले क्षततपूतति सर्हतको नागररक बडापर कायािन्वयनमा ल्याएको पाइएन । त्यसै गरी १८ 
स्थानीय तहले सेवाप्रवाहलाई व्यवजस्थत गनि टोकन प्रणाली प्रयोगमा नल्याएको र ९ स्थानीय तहले नगर 
प्रहरी गिन गरेको पाइएन । यस सम्बन्धमा सेवाग्राहीसाग स्थानीय तहले प्रवाह गने सेवाको जानकारी 
सम्बन्धमा सोधपछु गदाि ३२ प्रततशतले जनप्रतततनतध, ३४ प्रततशतले सूचनापाटी वा नागररक वडापर, २२ 
प्रततशतले स्थानीय तहका कमिचारी, ११ प्रततशतले एजेन्ट माफि त ्जानकारी प्राप्त भएको जनाएका छन ्। 
यसैगरी स्थानीय तहमा काम गनि लाग्ने समयबारे सेवाग्राहीसाग जानकारी माग गदाि २५ प्रततशतले एक 
घण्टा, २६ प्रततशतले २ घण्टा, २५ प्रततशतले १ ठदन, १८ प्रततशतले धेरै ठदन लाग्ने र १० प्रततशतले 
थाहा छैन भन्ने जवाफ ठदएका छन ्। स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेका कायििम र र्ियाकलाप तथा 
सेबाप्रबाह पारदशी,  जवाफदेही बनाउन क्षततपूतति सर्हत नागररक बडापर तयार गरी सेवाग्राही सन्तरु्ष्ट 
मापन गनुिपदिछ ।  

38. स्वास््य संस्था तनयमन  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा औषतध पसल सञ्चालन 
अनमुतत, अनगुमन र तनयमन सम्बन्धी प्रावधान, जनरल अस्पताल, नतसिङ्गहोम तनदान केन्र तथा अन्य 
स्वास््य संस्था र जक्लतनक दताि,  सञ्चालन अनमुतत र तनयमन सम्बन्धी व्यवस्था छ । अध्ययन गररएका 
स्थानीय तहले औषतध पसल ,अस्पताल,  नतसिङ्गहोमको दताि नवीकरण गने नगरेको, १५ शैया र सोभन्दा 
कम शैयाका स्वास््य संस्था र औषतध पसल मापदण्ड अनरुुप सञ्चालन भए नभएको अनगुमन एवं तनयमन 
गने गरेको पाइएन । काननुी व्यवस्था अनसुार संघ तथा प्रदेशको सहकायिमा स्वास््य संस्था तथा सेवाको 
तनयमन,  अनगुमन तथा व्यवस्थापन गनुिपनेमा सो अनसुार उजचत अनगुमन तनयमन नहुादा जनताले 
गणुस्तरीय र भरपदो सेवा प्राप्त गनिबाट बजञ्चत हनेु अवस्था छ । तसथि  संघ र प्रदेशसाग प्रभावकारी 
समन्वय र सहकायि गरी अतधकार क्षेर तभरका स्वास््य संस्थाको तनयमन गरी स्वास््य सेवाप्रवाहलाई 
सहज र सलुभ तलु्याउनपुदिछ ।  

39. स्वास््य सेवाप्रवाह -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ मा आधारभतू स्वास््य र सरसफाई 
सम्बन्धी सेवाप्रवाह स्थानीय तहहरुबाट हनेु व्यवस्था छ । परीक्षण गररएका स्थानीय तहले आफ्नो 
तफि बाट थप जनशजक्त र स्वास््यकमी व्यवस्था नगरेको, १ स्थानीय तहले तनःशलु्क औषतध उपलब्ध 
नगराएको, ७ स्थानीय तहले स्वास््य संस्थाको भवन तनमािण एवं पूवािधारमा थप लगानी नगरेको, १५ 
स्थानीय तहले स्वास््य संस्थामा अन्तरङ्ग लगायतका अन्य सेवाहरुको शरुुवात नगरेको र्ववरण प्राप्त 
भएको छ । स्वास््य संस्थाको स्तरअनसुारको तनःशलु्क औषतध र्वतरण सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई 
सोतधएकोमा तनःशलु्क औषतध सबैले पाउाछन भन्नेमा ३७ प्रततशत ,एक दईु औषतधमार तनःशलु्क पाइन्छ 
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भन्नेमा ३८ प्रततशत ,औषतध नै पाइादैन भन्नमेा ९ प्रततशत तथा आफैँ ले र्कन्नुपछि भन्नेमा १६ प्रततशतको 
जवाफ पाइएको छ । यसबाट कततपय व्यजक्तलाई सरकारी तनकायबाट तनःशलु्क औषतध पाइन्छ भन्न े
जानकारी पतन नभएको देजखन्छ । नेपाल सरकारले अपेक्षा गरे अनसुार स्वास््य संस्थाहरुको पूवािधार 
नरहेको र स्थानीय तहले सीतमतमारामा लगानी गरेको,  उपचारको लातग उपकरण तथा तनःशलु्क औषतध 
पयािप्तमारामा नरहेको देजखन्छ । स्थानीय स्रोत साधनको ब्यवस्था गरी आफ्नो अतधकार क्षेर अन्तगितको 
आधारभतू स्वास््य सेवाप्रवाह गनुिपदिछ ।  

40. सामाजजक सरुक्षा भत्ता  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा संघ तथा प्रदेश 
काननुको अधीनमा रही सामाजजक सरुक्षा कायििमको कायािन्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र ज्येष्ठ 
नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा असहायको लगत अद्यावतधक, पररचयपर र्वतरण, सामाजजक सरुक्षा 
तथा सरु्वधाको व्यवस्थापन तथा र्वतरण गने प्रावधान रहेको छ । सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण प्रर्िया 
सम्बन्धमा स्थानीय बातसन्दालाई प्रश्न गदाि ५९ प्रततशतले बैङ्क माफि त, १ प्रततशतले भेला आयोजना गरेर, 
४० प्रततशतले कमिचारी तथा जनप्रतततनतध माफि त नगदै र्वतरण गरेको भन्ने जवाफ ठदएका छन ् । 
सामाजजक सरुक्षा भत्ता पाउने सूचीमा नक्कली तथा दोहोरो लाभग्राही भए नभएको सम्बन्धमा सोधपछु गदाि 
१० प्रततशतले छन,् ४७ प्रततशतले छैनन,् १८ प्रततशतले सनेुको छैन तर होलान ्भन्ने जवाफ ठदएका छन ्
भने २६ प्रततशतले थाहा छैन भन्न ेजवाफ ठदएका छन ्। स्थानीय बातसन्दाले समेत सामाजजक सरुक्षा 
भत्तामा दोहोरो र नक्कली लाभग्राही रहेको आशाका व्यक्त गरेका सन्दभिमा लाभग्राहीको त्याङ्क अद्यावतधक 
गरी बैर्ङ्कङ्ग माध्यमबाट भत्ता र्वतरण गने व्यवस्था तमलाउनपुने देजखन्छ । 

41. फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण अनकुुलन  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ मा 
स्थानीय स्तरमा सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन गने प्रावधान रहेको छ । परीक्षणका लातग छनौट 
गररएका १४ स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन गनि तनदेजशका ,योजना एवं कायियोजना नबनाएको, 
१३ स्थानीय तहले ल्याण्डर्फल्ड साइट र १३ स्थानीय तहले ढलको व्यवस्था नगरेको, ५ स्थानीय तहले 
नगर/बजार/बस्तीक्षेरमा साविजतनक शौचालयको व्यवस्था गरेको देजखएन । स्थानीय तहले वन, जङ्गल, 
वन्यजन्त ु चराचरुुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पयािवरण तथा जैर्वक र्वर्वधता व्यवस्थापन गने प्रावधान 
रहेपतन नमूना छनौटमा परेका स्थानीय तहबाट यस्ता कायििम सञ्चालन गरेको जानकारी प्राप्त भएन । 
सञ्चालन भएका केही कायििम पतन तातलम गोष्ठीमा मार सीतमत रहेको देजखन्छ ।  

जनस्वास््यमा जोजखम कम गनि तथा वातावरण र सरसफाइलाई उजचतस्तरको बनाउन ल्याण्डर्फल्ड 
साइट, ढल, साविजतनक शौचालय तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी तनदेजशका, कायियोजना तयार 
नगनुिले तथा जलवाय ुअनकुुलन कायििम सञ्चालन नगनुिले स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणतफि  उजचत 
ध्यान ठदएको देजखएन । अतः स्थानीयस्तरमा वातावरण अनकुुल बनाउनका लातग फोहोरमैला व्यवस्थापन 
सम्बन्धी तनदेजशका।कायियोजना तजुिमा गरी नगर, बजारबस्ती क्षरेमा ढलको व्यवस्था तथा साविजतनक 
शौचालयको उजचत प्रबन्ध गनुिपने देजखन्छ । 

42. साविजतनक सनुवुाइ - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा )५ (मा हरेक 
स्थानीय तहले साविजतनक सेवाप्रवाहलाई पारदशी,  उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन साविजतनक परीक्षण 
तथा साविजतनक सनुवुाइ जस्ता कायििम सञ्चालन गरी र्वत्तीय जवाफदेर्हतालाई प्रभावकारी बनाउने 
व्यवस्था छ । छनौटमा परेका १९ मध्ये १२ स्थानीय तहले अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा साविजतनक सनुवुाइ 
सम्बन्धी छुटै्ट कायिर्वतध तयार नगरेको,  ७ स्थानीय तहले साविजतनक सनुवुाइ वा सामाजजक परीक्षण गरेको 
देजखएन । स्थानीय तहको वडा तथा टोलमा साविजतनक सनुवुाइ भए नभएको सम्बन्धमा स्थानीय 
वातसन्दालाई सोतधएकोमा साविजतनक सनुवुाइ भएको छ भन्नेमा ४० प्रततशत, छैन भन्नेमा ४२ प्रततशत र 



संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 415 

मलाई थाहा छैन भन्नेमा २८ प्रततशतको मत रहेको छ । अनगुमन, मूल्याङ्ककन सम्बन्धी कायिर्वतध 
नभएको एवं तनयतमत रुपमा साविजतनक सनुवुाइ गने नगरेकोले स्थानीय तहको काम कारबाही पारदशी, 
उत्तरदायी र जवाफदेही नभएको पाईयो । अतःस्थानीय तहहरुले प्रचतलत काननु बमोजजम आफ्ना काम 
कारबाहीबारेमा तनयतमत साविजतनक सनुवुाइ गने, आयोजनाहरुको तनयतमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने र 
सो सम्बन्धी प्रततवेदन अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

43. सतमततको गिन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा  गाउा।नगर सभाले आफ्नो 
कायि प्रणालीलाई व्यवजस्थत गनि तनयमावली बनाई लेखा सतमतत, र्वधायन सतमतत, सशुासन सतमतत लगायत 
आवश्यकता अनसुार अन्य सतमतत र र्वशेष सतमतत गिन गनिसक्ने व्यवस्था छ । नमूना छनौटमा परेका 
१९ स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहमा लेखासतमतत, ३ स्थानीय तहमा र्वधायन सतमतत र ७ स्थानीय 
तहमा सशुासन सतमतत गिन भएको देजखएन । गिन भएकोमा पतन सतमततहरुले सकृय रुपमा कायि 
गरेको पाइएन । स्थानीय तहले सतमतत गिन नगदाि स्थानीय कायिपातलकाले गने कामको तनयमन गनि 
समस्या हनेु भएकाले स्थानीय तहहरुले काननुमा व्यवस्था गरी र्वतभन्न सतमतत गिन गरी स्थानीय तहको 
काम कारबाहीलाई प्रभावकवारी तलु्याउनपुदिछ । 

44. संस्था र सहकारी दताि एवं तनयमन  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजजम 
स्थानीय तहले संघ र प्रदेश काननुको अतधनमा रहेर संघ, संस्था दताि तथा नवीकरण गनुिपनेमा ११ 
स्थानीय तहले संघ, संस्था दताि, नवीकरण, खारेजी वा र्वघटन सम्बन्धी काननुको अतधकार र प्रावधानको 
उपयोग गरेको देजखएन । सोही दफामा सहकारी सम्बन्धी नीतत, काननु, मापदण्ड तनमािण, कायिन्वयन र 
तनयमन गने, आफ्नो क्षेरमा सञ्चालन हनेु सहकारी संस्थाको दताि, अनमुती, खारेजी र र्वघटन गने प्रावधान 
रहेकोमा अध्ययन गररएका सबै स्थानीय तहले सहकारी सञ्चालनको मापदण्ड तनधािरण गरेको देजखएन भने 
५ स्थानीय तहले सहकारी दताि नवीकरणको कायि गरेको देजखन्छ । काननुले प्रदान गरेको अतधकार 
बमोजजम कायि नगदाि संघ संस्था नवीकरण नगरी सञ्चालन हनेु, सहकारीको तनयमन नहुादा कततपय बचत 
तथा सहकारी संस्थाहरु बचत सङ्कलन गरी पलायन भएको अवस्था समेत रहेको छ । काननु वमोजजम 
आफ्नो क्षेरातधकार तभर सञ्चातलत संघ, संस्था र सहकारीहरुको दताि, नवीकरण, खारेजी, र्वघटन तनयमन 
लगायतका कायिलाई सदुृढ र प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

45. सेवाप्रवाह  -  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३, ६, ७ र ८ मा स्थानीय तहले स्थानीय 
तहका वातसन्दालाई प्रवाह गनुिपने सेवा सम्बन्धमा उल्लेख छ । छनौट भएका स्थानीय तहमा सेवा तलन 
आएका सविसाधारणसाग सेवाप्रवाह तलन स्थानीय तहमा आउादा कमिचारीले सेवाग्राहीलाई गने व्यवहार 
सम्बन्धमा सोतधएकोमा ६३ प्रततशतले सहयोगी व्यवहार पाएको, १८ प्रततशतले र्ढला ससु्ती हनेुगरेको , 
१८ प्रततशतले जचनेजानेको व्यजक्तको पर्हला काम हनेु गरेको र १ प्रततशतले मध्यस्थकताि माफि त ्मार 
काम हनेु गरेको जवाफ ठदएका छन ्। स्थानीय तहका वडा प्रतततनतध तथा कमिचारीहरु खोजेको समयमा 
कायािलयमा फेला पदिछन ्र्क पदैनन ्भनी सोतधएकोमा ५१ प्रततशतले फेला पदिछन,् १० प्रततशतले फेला 
पदैनन र ३९ प्रततशतले आाजशकरुपमा भेर्टन्छन ्भन्ने जवाफ ठदएका छन ्। स्थानीय तहले पतछल्लो २ 
वषिमा गरेको र्वकास वा सधुारको क्षरेबारे सोतधएकोमा पर्हलो सडक, दोस्रो स्वास््य, तेस्रो सामाजजक 
सरुक्षा र चौथो तसाचाइ र खानेपानी क्षरेमा काम भएको जानकारी प्राप्त भयो । उजल्लजखत आधारमा 
स्थानीय तहले प्रवाह गरेको सेवा उपर सेवाग्राहीहरु पूणिरुपमा सन्तषु्ट भएको देजखादैन । तसथि स्थानीय 
तहले सेवाग्राही सन्तरु्ष्ट सवेक्षणको माध्यमबाट कमजोरी पर्हचान गरी सेवाप्रवाहको अवस्थामा सधुार 
गररनपुदिछ । 
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अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन - गत र्वगतका प्रततवेदनमा लक्ष्यअनसुार प्रगतत नभएको, पूवितनधािररत क्षततपूतति असलु नगरेको, मूल्य 
समायोजन बढी भकु्तानी गरेको, बीमा नगरेको, सोझै खररद गरेको, तनमािण कायिमा समन्वय नगरेको, तेस्रो 
चौमातसकमा बढी खचि भएको, खररद सम्झौता प्रथम चौमातसकमा नभएको, पेस्की फस्यौट नभएको, प्राकृततक 
स्रोतको िेक्का रकम असलुी नभएको, बहाल रकम असलुी हनु नसकेको, असम्बजन्धत काममा भकु्तानी गरेको, 
बैङ्क समायोजन र्हसाब तयार नगरेको, बजेटभन्दा बढी खचि गरेको लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा सधुार 
भएको देजखएन । र्वगतका व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत -  यो वषि मन्रालय र मातहतसमेतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत 
देहायअनसुार छ: 

 सरकारी कायािलयतफि  ७० तनकायमा यो वषि रु.१ अबि ५१ करोड ९१ लाख ३ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.२6 करोड २४ लाख ५६ हजार फस्यौट गरेकोले रु.१ अबि 
२५ करोड ६६ लाख ४७ हजार फस्यौट गनि बााकी रहेको छ । सोमध्ये रु.८९ करोड ३७ लाख १९ 
हजार पेस्की बेरुजू रहेको छ । यस सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा छ । 
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सञ्चार तथा सूचना प्रर्वति मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायि क्षेरमा सूचना तथा 
सञ्चारसम्बन्िी नीतत, योजना तथा कायिक्रमको तजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन, प्रसे तथा सूचना र सजरक्षण 
मजद्रण, हजलाक सेवाको सञ्चालन, प्रवर्द्िन, तनयमन तथा तनयन्रण, र्िक्वेन्सी र्वतरण तथा अनजगमनलगायतका कायि 
रहेका छन ्। मन्रालय र मातहत सरकारी कायािलय तथा स गठित संस्थासमेत १०४ तनकायबाट कायिसम्पादन 
गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका ९३ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रु.१७ अबि ७७ करोड 
७३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

९३ ५६१७२ ८८ ७२०२३ ७८ १६३९ ५ ४७९३९ ९३ १७७७७३ 

2. संगठित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि ११ संस्थाको रु.५२ अबि २८ करोड ५० लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । 

3. चौिौँ योजना कायािन्वयन - रार्िय योजना आयोगले स्वीकृत गरेको चौिौ योजना (२०७३।७४–
२०७५।७६) मा यस मन्रालयका लातग तोर्कएका नततजाका सूचकहरु र उपलजधिको अवस्था 
तनम्नानजसार रहेको छः 

नततजा सूचक एकाई लक्ष्य प्रगतत 

टेतलफोन घनत्व प्रततशत ११७ १३९.३२ 

इन्टरनेट ग्राहक घनत्व प्रततशत ६५ ६३.३१ 

आिारभतू टेतलफोन (PSTN) ग्राहक लाखमा १० ६.७७ 

मोबाइल टेतलफोन ग्राहक लाखमा ३१० ३९९.८८ 

इन्टरनेट ग्राहक लाखमा १५५ १८६.८५ 

रेतडयो नेपालको प्रसारण प्रततशत १०० ८६ 

वैदेजशक डााँक सेवा (EMS) देश ५० ३९ 

3.1 कािमाडौँ, भक्तपजर र लतलतपजरलाई एकै हजलाक क्षेर मानी उपत्यकाका हजलाक सेवालाई गोश्वारा 
हजलाकमाफि त सञ्चालन गने तथा सजरक्षण मजद्रणसम्बन्िी कानजनी र संस्थागत आिार तयार गरी राहदानी, 
अन्तःशजल्क स्टीकर, ऋणपर, चेकबजकलगायतका सामग्रीहरूको मजद्रण गररने उल्लेख भएकोमा सोसम्बन्िी 
कायि भएका छैनन ्।  

3.2 प्रसारण प्रर्वतिमा र्वर्विता कायम गरी इन्टरनेट प्रोटोकल टेतलतभजन, मल्टीच्यानल मल्टीप्वाइन्ट र्वतरण 
सेवा तथा भ-ूउपग्रह प्रर्वतिको प्रयोग गररने उल्लेख भएकोमा प्रगतत भएको छैन ।  

आवतिक योजनाको उदे्दश्य तथा लक्ष्यअनजसार प्रगतत हातसल गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

4. बजेट वक्तव्यको कायािन्वयन - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा उजल्लजखत कायिक्रमहरुको कायािन्वयन 
अवस्था तनम्नानजसार रहेको छः  
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4.1 नेपाल टेतलतभजन र रेतडयो नेपाललाई एकीकृत गरी साविजतनक प्रसारण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गररने 
उल्लेख भएकोमा कायािन्वयन भएको छैन ।   

4.2 मजद्रण र्वभाग र सजरक्षण मजद्रण र्वकास सतमततलाई सजरक्षण मजद्रण कम्पनीमा रुपान्तरण गने उल्लेख 
भएकोमा कायािन्वयन भएको छैन ।  

4.3 हजलाक सेवालाई प्रततस्पिी, व्यावसार्यक र र्वश्वसनीय बनाउन आवश्यक सजिार कायि अजघ बढाउने र 
हजलाक बचत बैङ्कलाई खारेज गरी सजञ्चत रकम वाजणज्य बैङ्कहरुमा खातासर्हत हस्तान्तरण गने उल्लेख 
भएकोमा सोको कायािन्वयन भएको छैन ।  

बजेट वक्तव्यमा उजल्लजखत कायिक्रम कायािन्वयन गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ 

5. उपलजधि - मन्रालयले तयार गरेको प्रततवेदनअनजसार रेतडयो नेपालको प्रसारण पहजाँच ८६ प्रततशत 
जनसंख्यामा पजगेको र अनलाइनमाफि त संसारभर २४ सै घण्टा प्रसारण भइरहेको, कािमाडौँ उपत्यकामा 
ई-र्टकेर्टङ व्यवस्थासर्हत चलजचर र्वतरण र प्रदशिनमा बक्स अर्फस प्रणाली लागू भएको, हजलाक 
सेवातफि  सबै हजलाक वस्तजको ट्रयार्कङ व्यवस्थाको लातग ७५ जजल्लामा पोष्टल इन्टनिल ट्रयार्कङ 
तसस्टमको अनलाइन ट्रयार्कङ प्रणाली लागू भएको र नेपाल सरकारको केन्द्रीय इमेल प्रणाली सञ्चालानाथि 
सूचना प्रर्वतिको पूवाििार जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको जस्ता उपलजधि हातसल भएको देजखन्छ । 

6. योजना, नीतत र बजेट कायािन्वयन - आवतिक योजना र बजेट वक्तव्यमा मध्यपहाडी र हजलाकी राजमागिमा 
अजप्टकल फाइबर सञ्जाल र्वस्तारगरी ७२ जजल्ला सदरमजकाममा तीव्र गततको ब्रोडधयाण्ड इन्टरनेट सजर्विा 
पजर ्याउन नेपाल टेतलकमलगायत ३ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसाँग यो वषितभर कायि सम्पन्न गनि सम्झौता 
भएकोमा नेपाल टेतलकमसाँगको सम्झौताअनजसारका पााँचथरको जचवाभञ्ज्याङदेजख गोरखाको आरुघाट 
खण्डको कायि २०७६ जेष्ठमा जशलान्यास गरे तापतन भौततक प्रगतत हजन सकेको छैन । बााँकी दजई सेवा 
प्रदायकसाँगको खररद सम्झौता अन्त्य गरेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष पररचालन गरी 
ब्रोडधयाण्ड एक्सेस कनेजक्टतभटीमाफि त सामजदार्यक क्याम्पस, उच्च माध्यतमक र माध्यतमक र्वद्यालय, 
स्थानीय तह र वडास्तर एवं स्वास््य चौकीहरुमा तनःशजल्क इन्टरनेटको सजर्विा पजर ्याउने लक्ष्य तय 
गरेकोमा यो वषिसम्म तोर्कएका सबै स्थानमा उक्त सेवा पजगेको छैन । त्यस्तै सजरक्षण मजद्रणसम्बन्िी कायि 
हजन सकेको छैन । आवतिक योजना तथा बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कायिक्रम प्रभावकारीरुपमा 
कायािन्वयन गनजिपदिछ ।   

7. ब्रोडधयाण्ड नीतत - नेपालमा ब्रोडधयाण्ड पूवाििार एवं सेवाको र्वकास, र्वस्तार र प्रवर्द्िन सजतनजित गरी ठदगो, 
समतामूलक र समाबेशी र्वकास हातसल गनि ब्रोडधयाण्ड नीतत, २०७१ कायािन्वयनमा ल्याएको छ । उक्त 
नीततअनजसार सन ्२०१८ सम्म नेपालको ४५ प्रततशत घरिजरीमा ब्रोडधयाण्ड पहजाँच सजतनजित गने, शहरी 
ब्रोडधयाण्ड उपभोक्तालाई बहजसेवा प्रदायकहरुमाफि त छनौटका अवसर सजतनजित गने, सम्पूणि जजल्ला 
सदरमजकाममा अजप्टकल फाइबर सञ्जाल र्वस्तार गनि सातबकका १ हजार ५०० गाउाँ र्वकास सतमततलाई 
ब्रोडधयाण्ड पूवाििार र सेवायजक्त र्वद्यजतीय गाउाँ र्वकास सतमततकोरुपमा र्वकास गने र वल्डि रेतडयो 
कम्यजतनकेसन कन्फरेन्सद्वारा इन्टरनेसनल मोबाइल टेतलकम्यजतनकेसन तथा इन्टरनेसनल मोबाइल 
टेतलकम्यजतनकेसन एडभान्स्ड प्रर्वति प्रयोजनका लातग पर्हचान गररएका र्िक्वेन्सी धयाण््स ताररर्हत सेवा 
प्राथतमकताकासाथ उपलधि गराउने लक्ष्य राखेकोमा मन्रालयले प्रगतत र्ववरण तयार नगरेकोले उपलजधि 
यर्कन गनि सर्कएन । नीतत कायािन्वयनको कायियोजना बनाई ब्रोडधयाण्ड सेवा उपलधिता सजतनजित 
गनजिपदिछ । 

8. र्िक्वेन्सी पजनर्वितरण - दूरसञ्चार सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी ( बााँडफााँड तथा मूल्यसम्बन्िी ) नीतत, २०७३ 
को बजाँदा ४(ग) अनजसार र्िक्वेन्सी धयाण्डहरु बढाबढ् गरी र्वतरण गने, प्रयोगमा रहेका धयाण्डहरुमा 
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भएको अततररक्त र्िक्वेन्सीसमेत पजनर्वितरण गनजिपने नीतत लागू भएकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरणले 
दूरसञ्चार सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी र्वतरणसम्बन्िी तनयमावलीको मस्यौदा तयार गरेतापतन स्वीकृत भएको 
छैन । र्िक्वेन्सी र्वतरणसम्बन्िी तनयमावली स्वीकृत नहजाँदै प्रयोगमा नआएका र्िक्वेन्सी धयाण्डहरुमध्ये 
९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहजि धयाण्डको र्िक्वेन्सी तललामसम्बन्िी सूचना प्रकाजशत गरी १८ सय 
मेगाहजि धयाण्डको बढाबढ् गरी र्वतरण भएको छ । आि सय मेगाहजि धयाण्डको र्िक्वेन्सी न्यूनतम 
शजल्क बजझाउने गरी नेपाल टेतलकमलाई उपलधि गराएको छ । तर २३ सय मेगाहजि धयाण्डको बााँकी 
७० मेगाहजि र्िक्वेन्सीका सम्बन्िमा हालसम्म कारबाही अगातड बढाएको छैन । जसले गदाि 
वार्षिकरुपमा उक्त धयाण्डबाट असजल हजनजपने न्यूनतम राजस्व रु.४३ करोड गजमेको छ । प्रयोगमा 
आइरहेका धयाण्डका अततररक्त र्िक्वेन्सीको पजनर्वितरण गरी राजस्व प्राप्त गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ  । 

9. न्यूनतम र्िक्वेन्सी दस्तजर - दूरसञ्चार सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी (बााँडफााँड तथा मूल्यसम्बन्िी) नीतत, 

२०६९ को बजाँदा ११ अनजसार जजएसएम मोबाइल सेवाको तनतमत्त छजट्याएको न्यूनतम र्िक्वेन्सी दस्तजर 
एकमजष्टरुपमा सो सेवा प्रदायकको वार्षिक कज ल आम्दानीको ०.४ प्रततशत कायम गररने व्यवस्था भएतापतन 
यो वषि नेपाल टेतलकमबाट न्यूनतम र्िक्वेन्सी दस्तजर रु. ३ करोड ६७ लाख २९ हजार घटी असजल 
गरेको छ । साविजतनक लेखा सतमततबाट अब आइन्दा कज ल आम्दानी सम्बन्िमा स्पष्ट आिार तयार गरी 
सङ्कलन गनि तनदेशन ठदने तनणिय भएपतन सोको आिार तयार भएको छैन । तसथि घटी असजल भएको 
दस्तजर सोही नीततको बजाँदा १६ बमोजजम प्रत्येक मर्हना २ प्रततशतका दरले थप दस्तजरसमेत लगाई असजल 
गनजिपदिछ ।  

10. र्िक्वेन्सी दस्तजर असजली - दूरसञ्चार रेतडयो र्िक्वेन्सी (बााँडफााँड तथा मूल्यसम्बन्िी) नीतत, २०६९ को 
बजाँदा १६ अनजसार दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम ३१ बमोजजम रेतडयो र्िक्वेन्सी दस्तजर प्रत्येक 
वषि तनयतमतरुपमा बजझाउनजपने, प्रत्येक सेवा प्रदायकले माइक्रोवेभ र्िक्वेन्सी र न्यूनतम र्िक्वेन्सीको 
दस्तजर प्रत्येक वषि समाप्त भएको ६ मर्हनातभर भ जक्तानी गनजिपने, न्यूनतम र्िक्वेसीबाहेक थप र्िक्वेन्सी, 
अतिकतम र्िक्वेन्सी र तभस्याटको दस्तजर प्रत्येक आतथिक वषिको तनतमत्त सो आतथिक वषि शजरु भएको ३ 
मर्हनातभर अतग्रम भ जक्तानी गनजिपने र तोर्कएको अवतितभर दस्तजर भ जक्तानी नगरेमा बााँकी दस्तजरको प्रत्येक 
मर्हना दजई प्रततशतका दरले थप दस्तजरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । यो वषि ३ सेवा प्रदायकले बजझाउनजपने 
र्िक्वेन्सी तथा तभस्याट दस्तजर दाजखला नगरेकोले र्िक्वेन्सी दस्तजर र थप दस्तजरसमेत रु.९१ करोड ७६ 
लाख ५५ हजार असजल गनजिपदिछ । 

11. दूरसञ्चार रोयल्टी - दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ को तनयम २६ मा अनजमतत प्राप्त व्यजक्तले कज ल वार्षिक 
आम्दानीको ४ प्रततशतले हजने रकम प्रत्येक वषि रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने व्यवस्था 
छ । र्वतभन्न ६ सेवा प्रदायकले रु.४ करोड ४ लाख ३६ हजार र १७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसाँग 
उिाएको रोयल्टीयोग्य आम्दानी रु.८ करोड ४ लाख ७३ हजारसमेत रु. १२ करोड ९ लाख ९ हजार 
दाजखला गरेका छैनन ्। तनयमावलीको व्यवस्थाअनजसार सेवा प्रदायकसाँग रोयल्टी रकम असजल गनजिपदिछ । 

12. रोयल्टी तथा र्िक्वेन्सी - एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनजमततपरको शतिबमोजजम रोयल्टीबापत रु.१ 
अबि ६३ करोड ३५ लाख २ हजार बजझाउन बााँकी रहेकोमा नेपाल सरकारबाट २०६९।६।१४ मा ८ 
र्कस्तामा ततने गरी र्कस्ता तनिािरण गरे तापतन २०७४ र २०७५ आजश्वनसम्म बजझाउनजपने दजई र्कस्ताको 
रु.४० करोड ७३ लाख ७६ हजार आतथिक वषिको अन्तसम्म दाजखला गरेको छैन । बजझाउन बााँकी 
रोयल्टी तथा र्िक्वेन्सी दस्तजरको र्कस्ता धयाजसर्हत असजल गनजिपदिछ । 

13. प्रसारण रोयल्टी - रार्िय प्रसारण तनयमावली, २०५२ को तनयम ११ मा कायिक्रम प्रसारण वा र्वतरण गने 
प्रसारण संस्था वा व्यजक्तले वार्षिक कज ल आम्दानीको दजई प्रततशतले हजन आउने रकम आतथिक वषि समाप्त 
भएको छ मर्हनातभर नेपाल सरकारलाई बजझाउनज पने र तोर्कएको अवतितभर नबजझाएमा सो अवतिपतछ 
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प्रत्येक मर्हनाको लातग दश प्रततशतले थप दस्तजर लाग्ने व्यवस्था छ । जजल्ला हजलाक कायािलय 
सजनसरीअन्तगितको एक प्रसारण संस्थाले २०६९।७० देजख २०७४।७५ सम्मको कज ल आम्दानी रु.११ 
करोड ४६ लाख ८९ हजारको दजई प्रततशतका दरले हजने प्रसारण शजल्क रु.२२ लाख ९४ हजार 
बजझाउनजपनेमा रु.२ लाख ५६ हजारमार बजझाएकोले नपजग रु.२० लाख ३८ हजार रोयल्टी रकम र 
सोमा लाग्ने थप दस्तजरसमेत असजल गनजिपदिछ ।  

14. सजञ्चतत - दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५(३) मा नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरणलाई प्राप्त रकमले कायि 
सञ्चालन गनि नपजग भएमा नेपाल सरकारसाँग माग गनि सक्ने र सरकारले उपलधि गराएको रकम बढी 
भएमा र्फताि गनजिपने उल्लेख छ । प्रातिकरणको गत वषिसम्मको सजञ्चतत रु.३२ अबि ७१ करोड ३१ 
लाख रहेकोमा यो वषि रु.३३ अबि २२ करोड ६४ लाख पजगेको छ । उक्त सजञ्चततमध्ये ग्रामीण दूरसञ्चार 
र्वकास कोषको रु.२१ अबि ९८ करोड ९० लाखबाहेक रु.११ अबि २३ करोड ७४ लाख सजञ्चत कोष 
दाजखला गनजिपदिछ ।  

15. सशति अनजदान - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम ४१(३) बमोजजम सालबसाली प्रकृततका 
बाहेक र्वशेष प्रकारका पटके कायिक्रम र आयोजनाका लातग ठदएको तनकासाको अध्ययन अनजगमन गरी 
प्रततवेदन तयार गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालयले यो वषि ७ संस्थालाई भवन तनमािण, समावेशी प्रकाशन, 
तडजजटल अकािईतभङ्गजस्ता कायि गनि रु.३५ करोड ४३ लाख सशति अनजदान ठदएकोमा अनजदानबाट भएको 
खचि र उपलजधिको अनजगमन गरेको छैन । सशति अनजदान रकम सम्बजन्ित काममा उपयोग गरेको 
सजतनजित हजनजपदिछ ।  

16. सासेक सूचनामागि आयोजना - दजक्षण एतसयाका बंगलादेश, भ जटान, भारत र नेपालबीच आईसीटी 
कनेजक्टतभटीमा तीव्रता ल्याउने उदे्दश्यले सञ्चातलत यो आयोजना सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न आयोजना 
सञ्चालन सम्बन्िमा मन्रालय र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबीच ११ नोभेम्बर २०११ मा भएको 
समझदारीअनजसार आयोजना सञ्चालन गने जजम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको हजने र उक्त कम्पनीले 
आयोजनामा भएको कज ल खचिको ७० प्रततशतले हजने रु.३५ करोड २० लाख ४८ हजार नेपाल 
सरकारलाई बजझाउनजपने देजखन्छ । आयोजना सम्पन्न भएको ३ वषि तबततसक्दा पतन समझदारी कायािन्वयन 
भएको छैन । पूवाििार तयार भएको अवस्थामा सेवा सञ्चालनका लातग भएको समझदारी कायािन्वयन गरी 
नेपाल सरकारलाई प्राप्त हजनजपने राजस्व उक्त कम्पनीबाट असजल गनजिपदिछ । 

हजलाक सेवा र्वभाग 

17. इजाजत - हजलाक ऐन, २०१९ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले व्यजक्त वा संस्थालाई हजलाक सेवा 
सञ्चालन गनि इजाजत ठदने प्रयोजनको लातग शति तोक्नजपने व्यवस्था छ । तनजी क्षेरलाई हजलाक सेवा 
सञ्चालन गनि इजाजतपर नठदए पतन २०७६ असार मसान्तसम्म  स्वदेशतफि  २६ मेल तथा कज ररयरलाई 
घरेलज तथा साना उद्योग कायािलयमा दताि गरी कागो र कज ररयर सञ्चालन गनि सहमतत ठदएको छ । 
वैदेजशक हजलाक सेवा सञ्चालन गनि ठदएको अनजमततको अतभलेख प्राप्त भएन । इजाजतपरको अतभलेख 
बेगर स्वदेशी र वैदेजशक संस्थाबाट प्राप्त हजने इजाजत दस्तजर, नवीकरण दस्तजर र रोयल्टी यर्कन हजने 
अवस्था देजखएन । र्वभागले ऐनको प्राविानअनजसार हजलाक सेवा सञ्चालनको इजाजत ठदने व्यवस्था 
कायािन्वयन गनजिपने भनी गत वषिको प्रततवेदनमा औल्याउाँदासमेत जस्थतत यथावत ्छ । ऐनमा उजल्लजखत 
प्राविानको कायािन्वयन गरी अतभलेख व्यवस्थापन तथा अनजगमनमा प्रभावकाररता ल्याउनजपदिछ । 

18. हजलाक सेवा सञ्चालन - सूचना तथा सञ्चारको क्षेरमा भएको प्रर्वतिको र्वकास तथा तनजी क्षेरले समेत 
जचिीपर, पासिल तथा कज ररयर सेवा सञ्चालन गरेकोले सरकारी हजलाक सेवाको कायिक्षेर सााँघजररदै गएको छ । 
स्वदेशतफि  सन ् २०१६ मा सािारण, रजजिी, बीमा, पासिल, बजकपोष्टलगायत ३ करोड ४५ लाख ५१ 
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हजार वटा सेवा आदान प्रदान भएकोमा सन ्२०१७ मा ३ करोड ३४ लाख ५१ हजार र सन ्२०१८ 
मा २ करोड ५३ लाख ३४ हजार भै अजघल्लो वषिको तजलनामा ८१ लाख १७ हजारले घटेको छ । 
यसरी र्वगत वषिको तजलनामा क्रमशः हजलाकको काम घट्दै गएको देजखएको छ । हजलाकको काममा 
भएको पररवतिनलाई मध्यनजर राखी हजलाक सेवाको पजनः संरचना गनजिपने सजझाव र्वगत वषिदेजख ठदाँदै आए 
तापतन जस्थतत यथावत ्छ ।  

19. टतमिनल ड्यजू - र्वभाग र र्वश्व हजलाक संघबीचको सम्झौताअनजसार र्वतभन्न मजलजकबाट तलनजठदनज पने 
रकमको र्हसाब वषि व्यतीत भएको छ मर्हनातभर गररसक्नज पने व्यवस्था छ । र्वभागले तलनजठदनज पने 
र्हसाब तोर्कएको अवतितभर फरफारक गरेको छैन । र्वभागले सन ्२०१६ देजखकै एक्सप्रसे मेल, पासिल 
तथा अन्य जचिीपरको प्राप्त हजनजपने रकमको अन्तरािर्िय डााँक लेखा र्हसाब अद्यावतिक नगरेकोले तलनजठदनज 
पने र्हसाब यर्कन भएको छैन । समयमा र्हसाब अद्यावतिक नगदाि सरकारलाई प्राप्त हजनजपने राजस्व गजम्ने 
अवस्था देजखएको छ । तोर्कएको प्रर्क्रया अपनाई समयमा र्हसाब राफसाफ गनजिपदिछ ।  

20. जचिीपर व्यवस्थापन - र्वश्व हजलाक संघको परमन्जजषा तनदेजशका, २०१३ अनजसार एयर कन्भेयन्स ड्यूमा 
हवाई ढजवानी भाडा नागररक उड्डयन कपोरेशनको हवाई सेवा र्वत्तीय त्याङ्कमा उजल्लजखत दूरी र पर तथा 
पासिलको तौललाई तनिािररत एसतडआरको दरले गणना गरी भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ । र्वभागले 
गोश्वारा हजलाक कायािलयबाट र्वतभन्न मजलजकमा पिाइएका पर तथा पासिलको डेतलभरी तबल, तौलको 
र्ववरण तथा मातसक र्ववरणसमेतको अतभलेख राखी सोको आिारमा एयर कन्भेयन्स ड्यजूको भ जक्तानी 
गनजिपनेमा सम्बजन्ित हवाई कम्पनीको तौल, दूरी र रुट नखजलेको एकमजष्ट इन््वाइसको आिारमा यो वषि 
रु.५ करोड १ लाख ५८ हजार भ जक्तानी ठदएको छ । र्वश्व हजलाक संघले तोकेको अतभलेख अद्यावतिक 
गरी हवाई ढजवानी भाडा भ जक्तानी गनजिपदिछ ।  

21. हजलाक बचत बैङ्क - गोश्वारा र जजल्ला हजलाक कायािलयसमेत ६८ कायािलयले हजलाक बचत बैङ्कको 
कारोबार गरी बचत बैङ्क सञ्चालन गरेका छन ्। यो वषिको अन्त्यमा बचत बैङ्कमा रु.१ अबि ३९ करोड 
७३ लाख मौज्दात रहेको छ । हजलाक बचत बैङ्कको र्हसाब पूणिरुपमा सफ्टवेयरमा नरहेको, कारोबारको 
पररमाण प्रत्येक वषि वरृ्र्द् हजाँदै गएको, केही जजल्लामा कायिरत कमिचारीबाट रकमको अपचलन भएको, 
लगानी गनि मन्रालयले रोक लगाएकोले जाजरकोटलगायतका जजल्लामा आजजित धयाजभन्दा बढी धयाज 
भ जक्तानी गदाि घाटा व्यहोनजि परेकोजस्ता कारणले बचत बैङ्क प्रभावकारी भएका छैनन ्। प्रर्वति र बैंर्कङ 
प्रणालीको र्वकास एवं र्वस्तार हजाँदै गएको सन्दभिमा बचत रकमको पररचालन सजरजक्षत तवरबाट गनजिपने 
आवश्यकतालाई दृर्ष्टगत गरी बचत बैङ्कको पजनरावलोकन गनजिपने व्यहोरा गत र्वगत वषिको प्रततवेदनमा 
उल्लेख भए तापतन जस्थतत यथावत छ । त्यसैगरी हजलाक बचत बैङ्कलाई खारेज गरी सजञ्चत रकम 
वाजणज्य बैङ्कहरुमा खातासर्हत हस्तान्तरण गने यो वषिको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएकोमा कायािन्वयन 
भएको छैन ।  

22. हजलाक बचत बैङ्कको ऋण - हजलाक बचत बैङ्क कायिसञ्चालन तनदेजशका, २०७३ को बजाँदा २९ मा ऋणी 
कमिचारीको बचत बैङ्कबाट ऋण सजर्विा तलन नपाउने कायािलयमा सरुवा भएमा तनजले ततनि बााँकी रहेको 
सम्पूणि सााँवा तथा धयाज रकम असजल गरेरमार रमाना ठदनजपने र कज नै कारणवश ऋणी कमिचारीलाई 
रमाना ठदएको वा तनजले रमाना तलई अन्यर गएको पाइएमा त्यस्तो कमिचारी र रमाना ठदने कमिचारीलाई 
तनजको प्रचतलत सेवा सजर्विासम्बन्िी कानजनबमोजजम र्वभागीय कारबाही गररने व्यवस्था छ । केन्द्रीय 
िनादेश कायािलयले यससम्बन्िी र्ववरण तयार नगरेकोले ऋण सजर्विा नपाउने कायािलयमा सरुवा भई 
गएका कमिचारीहरुबाट असजलहजन बााँकी ऋण जोजखममा परेको सम्बन्िमा यर्कन हजन सकेन । केन्द्रीय 
तनकायबाट ऋण लगानी तथा असजलीको अनजगमन हजनजपदिछ ।  
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23. लेखापरीक्षण - हजलाक बचत बैङ्क कायिसञ्चालन तनदेजशका, २०७३ को बजाँदा ५६ मा बचत बैङ्कको 
कारोबारको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बजन्ित कोष तथा लेखा तनयन्रक कायािलय र अजन्तम लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट हजने व्यवस्था छ । हजलाक बचत बैङ्क सञ्चालन भएका गोश्वारा हजलाक 
कायािलय, जजल्ला हजलाक कायािलय, उदयपजर र रौतहट तथा इलाका हजलाक कायािलय, जशवनगर 
रौतहटसमेत ४ कायािलयले लेखापरीक्षण गराएका छैनन ्। तनयमअनजसार लेखापरीक्षण गराई बचत बैङ्कको 
कारोबार अद्यावतिक गनजिपदिछ ।  

मजद्रण र्वभाग 

24. कागजातको मूल्य र छपाइ महसजल - मजन्रपररषद्को २०३९।१०।२९ को तनणियअनजसार नाफा नतलई 
लागत मूल्य उठ्ने र्हसाबले कायािलय प्रमजखले प्रत्येक वषिका लातग छपाइ दस्तजर कायम गनि पाउने तनणिय 
भए तापतन २०६९।४।१ देजख मजद्रण र्वभागले छपाइ तथा बाइजण्डङ महसजल संशोिन नगरेकोले यो वषि 
१० कायािलयको छपाइसम्बन्िी कायि गनि रु.५१ लाख ८ हजारको कागज खचि भएकोमा छपाइ महसजल 
रु.२० लाख ६४ हजारमार आम्दानी भएको देजखाँदा रु.३० लाख ४४ हजार घाटा भएको छ । समय 
सापेक्षरुपमा छपाइ दस्तजर पजनरावलोकन हजनजपदिछ । 

सूचना तथा प्रसारण र्वभाग 

25. प्रसारण तथा र्वतरण शजल्क - रार्िय प्रसारण तनयमावली, २०५२ को तनयम ११ मा कायिक्रम प्रसारण वा 
र्वतरण गने प्रसारण संस्था वा व्यजक्तले वार्षिक कज ल आम्दानीको दजई प्रततशतले हजन आउने रकम प्रसारण 
शजल्कबापत नेपाल सरकारलाई बजझाउनजपने व्यवस्था छ । तनयमावलीअनजसार कज ल आम्दानी भन्नाले ऋण 
वा सापटी तलएको रकमबाहेक प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हजने जजनसजकै आयलाई जनाउने उल्लेख छ । यो 
वषि ३ वटा प्रसारण संस्थाले रु.२२ लाख ३१ हजार प्रसारण शजल्क घटी दाजखला गरेकोले असजल 
गनजिपदिछ ।   

26. परकार वजृत्त कोष - परकार वजृत्त कोष स्थापना तथा सञ्चालन तनदेजशका, २०७५ को बजाँदा नं. ११ मा 
कोषको आन्तररक लेखापरीक्षण र अजन्तम लेखापरीक्षण गने व्यवस्था भएतापतन सो कोषको रु.५ करोड 
३२ लाख ७५ हजारको लेखापरीक्षण गराएको छैन ।  

रार्िय सूचना प्रर्वति केन्द्र 

27. नेसनल पेमेन्ट गेट वे तसस्टम - र्वद्यजतीय माध्यमबाट सरकारी कारोबार गने पूवाििार तयारीको लातग 
नेसनल पेमेन्ट गेट वे तसस्टमको आपूतति, ढजवानी तथा जडान गनि एक र्वदेशी परामशिदातासाँग रु. २४ 
करोड २७ लाख ८१ हजारको सम्झौता भई यो वषिसम्म रु. २३ करोड ८० लाख २० हजार भ जक्तानी 
भएको छ । सम्झौताअनजसार एक वषिको पूरक सेवाको कायि र जडानपतछको तातलमको कायि सम्पन्न 
नभएकोले सो गेट वे तसस्टम कायािन्वयनमा आएको छैन । समयमा काम सम्पन्नगरी प्रयोगमा नल्याउाँदा 
सरकारी लगानी प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको, परामशिदाताको खचिमा वरृ्र्द् हजने जस्थतत रहेको र नेपाल 
जक्लयररङ हाउस तलतमटेडलाई सेवा शजल्क भ जक्तानी गनजि परेकोले सरकारलाई थप व्ययभार परेको देजखएको 
छ । पेमेन्ट गेट वे तसस्टम कायािन्वयनका लातग तालजक तनकायबाटसमेत आवश्यक कारबाही गरी शीघ्र 
सञ्चालनमा ल्याउनजपदिछ । 

28. कोर राउटर खररद - तसंहदरबार पररसरमा रहेका ४ राउटर र्वगतमा र्वश्व बैङ्कको सहयोगमा जडान भई 
सञ्चालनमा रहेकोमा २ वटा तबतग्रएको र २ वटाले काम गरररहेको अवस्थामा ती राउटर र्वस्थार्पत गरी 
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४ कोर राउटर खररद गरी रु.४ करोड ९५ लाख खचि लेखेको छ । प्रयोगमा रहेका २ राउटर पजनः 
प्रयोजनमा ल्याउने वा तललाम गने सम्बन्िमा उजचत तनणिय गनजिपदिछ । 

सजरक्षण मजद्रण केन्द्र 

29. खररद गजरुयोजना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ तथा तनयमावली, २०६४ मा एक वषिभन्दा बढी 
अवतिसम्म सञ्चालनहजने योजना वा आयोजनाको खररद गदाि वा वार्षिक दश करोड रुपैयााँभन्दा बढी 
रकमको खररद गदाि खररदको गजरुयोजना तयार गनजिपने व्यवस्था छ । केन्द्रको  स्थापना २०७३ सालमा 
भई हालसम्म रु.३५ करोड ५५ लाख ६४ हजार खचि भइसके पतन खररद गजरुयोजना स्वीकृत भएको 
छैन ।  

30. सजरक्षण मजद्रण कारखाना - कारखाना स्थापनाका लातग काभ्रकेो पनौतीजस्थत सूचना प्रर्वति पाकि को जग्गामा 
कारखानाको भवन तनमािणको लातग ड्रइङ तडजाईन तयार गने र तनमािण कायि सम्पन्न गरी आवश्यक पने 
भवन, छपाइ मेतसन, इलेक्ट्रोमेकातनकल सामग्रीलगायतको कायि एकैसाथ सञ्चालन गनजिपनेमा कारखाना 
भवनको तनमािण नभएको, इलेक्ट्रोमेकातनकल पूवाििारसम्बन्िी सामान खररद नभएको, सजरक्षण छपाइ 
मेतसनको खररदसम्बन्िी तनणिय नभएको र सञ्चालन गने जनशजक्तको व्यवस्था नभएको अवस्थामा रु.१ 
करोड १४ लाख ७५ हजार मूल्यको प्लटर, हेभी ड्यटूी मल्टी फङ्सनल र्प्रन्टरलगायतका मेतसनरी 
उपकरण खररद गरी मौज्दातमा राखेको छ । इलेक्ट्रोमेकातनकलको खररद सम्झौतामा उक्त कायि सम्पन्न 
भएपतछ सम्बजन्ित कमिचारीलाई तातलम ठदने उल्लेख भएकोमा कमिचारीको व्यवस्थापन नभएकोले तातलम 
ठदने काम भएको छैन ।   

31. इलेक्ट्रोमेकातनकल पूवाििार - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा बीस लाख 
रुपैयााँभन्दा बढीको खररद गनजिपदाि खजल्ला बोलपरको माध्यमद्वारा खररद गनजिपने व्यवस्था छ । कायािलयले 
इलेक्ट्रोमेकातनकल इन्िास्ट्रक्चर कायिको लातग रु.४९ करोड ९८ लाखको लागत अनजमान स्वीकृत गरी 
रार्िय बोलपर आह्वान गदाि प्राप्त भएका २ बोलपरमध्ये एक बोलपरदाताको प्रार्वतिक प्रस्ताव असफल 
भएकोले अको बोलपरदाताको कबोल अङ्क रु.४८ करोड ९८ लाखको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।  

इलेक्ट्रोमेकातनकल कायिको खररद सम्झौतामा काम सम्पन्न भएको तमततदेजख लागू हजने गरी ५ 
वषिसम्म रजर्ट सच्याउने अवति रहने र स्काडा सफ्टवेयरको लाइसेन्सको अवति २० वषिको हजने उल्लेख 
छ । इलेक्ट्रोमेकातनकल इन्िास्ट्रक्चरको कायि २०७६।७७ को पर्हलो चौमातसकमा सम्पन्न भए तापतन 
सजरक्षण मजद्रण कारखाना भवनको तनमािण नभएको र छपाइ मेतसन खररदको टजङ्गो नभएकोले 
इलेक्ट्रोमेकातनकल इन्िास्ट्रक्चरको र जर्ट सच्याउने अवति र सफ्टवेयर लाइसेन्सको अवति समाप्त 
भइसकेको छ । योजनाबर्द् खररद कायि नगनेलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।                         

       संगठित संस्था तथा सतमतत  

रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमतत (रेतडयो नेपाल) 
र्वक्रम सम्वत ्२००७ सालदेजख नेपाल सरकारको प्रसार र्वभागको रुपमा सञ्चालन हजाँदै आएको रेतडयो 

नेपाललाई र्वकास सतमतत ऐन, २०१३ बमोजजम २०४१ भाद्रदेजख रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमततमा रुपान्तरण 
गरी राज्यले अवलम्बन गरेको नीतत कायिक्रम र जनसरोकारका र्वषयहरु आमजनतासमक्ष प्रसारणमाफि त सेवा 
पजर् याउाँदै आएको छ ।  
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32. बक्यौता - रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमततको व्यापार तनदेजशका, २०६९ को बजाँदा नं. १३ मा 
सम्झौताको नवीकरण वा नयााँ सम्झौता गनजिअजघ बक्यौता च जक्ता गररसक्नजपने व्यवस्था छ । सतमततको 
अतभलेखअनजसार २०४७।४८ देजख एजेन्सीतफि  ३४ फमि र सरकारीतफि  ४६ कायािलयको रु.१ करोड 
२२ लाख ५५ हजार उठ्न बााँकी रहेकोले उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

33. र्फताि - आतथिक कायिर्वति तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा आतथिक वषितभर खचि नभै बााँकी रहन 
आएको रकम र्फताि गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालयबाट स्वीकृत कायिक्रम र अजख्तयारीअनजसार सशति 
अनजदानबापत रु.६५ लाख तनकासा भएकोमा रु.३५ लाख ५१ हजार खचि भई रु.२९ लाख ४९ हजार 
बााँकी रहेको देजखन्छ । उक्त रकम संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनजिपदिछ  ।  

34. जग्गा भाडा - साविजतनक संस्थान तथा सरकारी स्वातमत्व भएका सतमतत, बोडि, कम्पनी तथा संस्थाको 
नाममा रहेको घरजग्गा व्यवस्थापनसम्बन्िी मापदण्ड, २०७४ को बजाँदा ९ मा प्रततष्ठानको सम्पजत्त 
सामान्यत: तलजमा ठदन नपाइने, तलजमा ठदनजपने भएमा बढीमा ३० वषिसम्मको लातग अथि मन्रालयको 
सहमततमा मजन्रपररषदबाट तनणिय गरी तलजमा ठदन सर्कने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रर्क्रया पूरा नगरी  
कायिकारी तनदेशकको तनणियअनजसार खजमलटार ट्रान्सतमर्टङ स्टेसनको ४२ रोपनी जग्गा प्रततरोपनी रु.४१ 
हजार ५१ का दरले मातसक भाडा रु.१७ लाख २४ हजार बजझाउने गरी ३० वषिको लातग सम्झौता 
गरेको छ । सम्झौताको शतिमा जग्गा भाडा तलनेले ६ मर्हनाको भाडा अतग्रम बजझाउनजपने उल्लेख भए 
तापतन रकम दाजखला नगरी रु.१ करोड ३ लाख ४४ हजारको बैङ्क जमानत पेस गरेको छ । सो बाहेक 
सम्झौताबमोजजमको भाडा रु.१ करोड ३७ लाख ९३ हजार असजल गरेको छैन । उक्त दजवै रकम असजल 
गनजिपदिछ ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार तनयमावली, २०५४ बमोजजम दूरसञ्चार क्षेरको तनयमनकारी स्वायत्त 
तनकायको रुपमा नेपालमा दूरसञ्चार क्षेरको र्वकासमा उदारीकरणको नीतत तलई तनजी क्षेरसमेतको सहभातगता 
गराई प्रततस्पिाित्मक वातावरणमा यस क्षेरको र्वकास तथा र्वस्तार गने उदे्दश्यले २०५४ फागजन २० मा यस 
प्रातिकरणको स्थापना भएको हो । 

35. मोबाइल सेवा नवीकरण - दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा तनयमावली, २०५४ को तनयम १२ 
मा अनजमतत प्राप्त व्यजक्तले नवीकरण गनि अवति समाप्त हजनजभन्दा ३ मर्हना अगावै आफूले कबोल गरेको 
नवीकरण दस्तजर संलग्न गरी तनवेदन ठदने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदान गनि योग्य देजखएमा 
प्रातिकरणले सबैभन्दा बढी रकम बजझाउन कबोल गनेलाई अनजमततपर ठदनजपने उल्लेख छ । 
प्रततस्पिािबाट छातनएको तनजी क्षेरको मोबाइल सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तजर रु.२० अबि बजझाउन 
कबोल गरेअनजसार मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनजमततपर प्रदान गरेको छ । नेपाल टेतलकमले समेत उक्त 
नवीकरण दस्तजर तथा रोयल्टी बजझाउने शतिमा मोबाइल सेवाको अनजमततपर प्राप्त गरेको छ । 
तनयमावलीको व्यवस्थाअनजसार अनजमततपर दस्तजर, पर्हलो पटकको नवीकरण दस्तजर र रोयल्टीको समग्र 
रकमको आिारमा बढी कबोल गनेलाई अनजमततपर ठदएकोले पर्हलोपटक नवीकरण गनि प्रततस्पिाित्मक 
र्वति तय गरेपिात प्रत्येक पटकको नवीकरणका लातग सोही दस्तजर कायम हजनजपने देजखन्छ । नवीकरण 
दस्तजर र्कस्ताबन्दीको रुपमा तलने गररएकोमा ऐनअनजसार एकै फटक एकमजष्ट तलनजपने देजखन्छ । 
तनयमअनजसार उक्त रकम एकमजष्ट असजल गनजिपदिछ ।   

36. ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास शजल्क - नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोष) 
र्वतनयमावली, २०६८ को र्वतनयम ५ मा अनजमततपर प्राप्त व्यजक्तले प्रत्येक वषि सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार 
सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रततशतका दरले हजने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोषमा 
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जम्मा गनजिपने व्यवस्था छ । अनजमततपर प्राप्त गरेका ७ संस्थाले २०७५।७६ सम्म दाजखला गनजिपने 
शजल्क रु.४ करोड १० लाख ११ हजार दाजखला गरेका छैनन ् । र्वतनयमावलीको प्राविानअनजसार 
जररबानासमेत लगाई असजल गनजिपदिछ । 

37. यजतनफाईड लाइसेन्स दस्तजर - दूरसञ्चार सेवाको रेतडयो र्िक्वेन्सी (बााँडफााँड तथा मूल्यसम्बन्िी) नीतत, 
२०७३ (संशोिनसर्हत) ले आिारभतू टेतलफोन सेवाको नवीकरण दस्तजरको सम्बन्िमा व्यवस्था गरेको छ । 
अनजमततपर प्राप्त गरेको दश वषिको तनतमत्त सेवा प्रदायकले अनजमततपरप्राप्त गरेको वषिदेजख नै तोर्कएको 
रकम भ जक्तानी गनजिपने उल्लेख छ । अनजमततपर नवीकरणको लातग रु.२० अबि १३ करोड २७ लाख 
५० हजार दाजखला गरेपिात नवीकरण गररने उल्लेख छ । यस प्राविानअन्तगित अनजमततपर तलएका २ 
सेवा प्रदायकले उक्त नीततमा उल्लेख भएबमोजजम २०७५।७६ सम्म दाजखला गनजिपने नवीकरण शजल्क 
रु.१ अबि ६० करोड दाजखला गरेका छैनन ्। नीततमा उल्लेख भएको प्राविानअनजसार नवीकरण शजल्क 
असजल गनजिपदिछ । 

38. योजना सञ्चालन - सामजदार्यक र्वद्यालयमा सूचना प्रर्वति ल्याबसम्बन्िी कायिक्रम जशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वति 
मन्रालयसाँग समन्वय गरी सञ्चालन गनजिपदिछ । प्रातिकरणले उक्त मन्रालयसाँग समन्वयन गरी तडजजटल 
नेपालको अविारणालाई कायािन्वयन गनि प्रत्येक प्रदेशका २ जजल्लाका प्राथतमक र्वद्यालयमा कम्प्यजटर, 
र्प्रन्टर, यू.पी.एस र सोलार पावरको आपूतति, ढजवानी र जडान गने कायिको लातग एक आपूततिकतािसाँग 
रु.१६ करोड ९० लाख ५९ हजारको सम्झौता गरी ६ मर्हनातभर कायि सम्पन्न गने उल्लेख छ । 
आपूततिकतािलाई मोतबलाइजेसन पेस्की रु.३ करोड ३८ लाख १२ हजारका अततररक्त रु.२ करोड २१ 
लाख भ जक्तानी गरेको छ । सम्झौता गरेको १४ मर्हनासम्म पतन उक्त मन्रालयले र्वद्यालयको नामावली 
उपलधि नगराएको र शजरु सम्झौतामा संशोिन गरी र्वद्यजत सेवा नपजगेका सातै प्रदेशका ४४ माध्यतमक 
र्वद्यालयमा सोलार पावर जडान गने तथा सातै प्रदेशका ६९२ माध्यतमक र्वद्यालयमा कम्प्यजटर ल्याब 
स्थापना गनि कम्प्यजटर र र्प्रन्टर उपलधि गराउने प्राविान राखेको छ । सम्झौतामा ६ मर्हनातभर काम 
सम्पन्न गने उल्लेख भए तापतन सम्झौताको म्यादतभर कज नै प्रगतत भएको छैन । यसरी योजना सञ्चालन 
अवस्था अलपर भएको सम्बन्िमा सम्बजन्ित पदातिकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

39. लागत अनजमान र कबोल अङ्क - नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण खररद र्वतनयमावली, २०७३ मा तनमािण 
कायिको लागत अनजमान तयार गने व्यवस्था छ । प्रातिकरणले तबल्ड ब्रोडधयाण्ड नेटवकि  एण्ड प्रोभाइड 
इन्टरनेट एक्सेस कनेजक्टतभटी सतभिसेजअन्तगित यो वषि पााँचथर, तनहजाँ र बाग्लजङ्लगायतका १४ जजल्लाको 
३ प्याकेजको लागत अनजमान रु.१ अबि ३ करोड ६० लाख तयार गरी बोलपरको माध्यमबाट रु.४३ 
करोड १३ लाख २८ हजारमा सम्झौता गरको छ । लागत अनजमानको तजलनामा ४६.३० देजख ६८.०७ 
प्रततशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको छ । लागत अनजमान यथाथिपरक नभएका कारण लागत अनजमान र 
कबोल अङ्कमा िूलो अन्तर देजखएको छ । 

40. अजप्टकल फाइबर - ग्रामीण दूरसञ्चार र्वकास कोषको पररचालन गरी मध्यपहाडी लोकमागि र आसपासका 
जजल्ला सदरमजकाम, नगरपातलका, उत्तर दजक्षण जो्ने राजमागि र पूवि पजिम राजमागिमा अजप्टकल फाइबर 
तनमािण गनि र रार्िय सूचना महामागि बनाउन ३ खण्डमा र्वभाजन गरेको छ । प्रदेश नं. १, २ र 
वाग्मती प्रदेशको एक खण्ड, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ५ को एक खण्ड र कणािली प्रदेश तथा 
सजदूरपजिम प्रदेशको एक खण्डसमेत ३ खण्डको लातग ३ सेवा प्रदायकसाँग रु.९ अबि ८८ करोड ९४ 
लाखको सम्झौता भएको छ । खररद सम्झौताअनजसार उक्त कायि २ वषितभर सम्पन्न गनजिपनेमा कज नै पतन 
प्रगतत भएको छैन ।  

40.1 मध्यपहाडी लोकमागि अन्तगित पााँचथर जजल्लाको जचवा भञ्ज्याङदेजख गोरखाको आरुघाटसम्म प्रदेश नं. १, 
२ र वाग्मती प्रदेशको केही भागमा पने २ हजार १७९ र्कलोतमटर राजमागिमा अजप्टकल फाइबरको 
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सञ्जाल तनमािण गनि नेपाल टेतलकमसाँग रु ४ अबि ८७ करोडको सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार 
(मन्रीस्तर) को तनणियबाट टेतलकमसाँग २०७३।६।१२ मा सोझै खररद र्वतिअनजसार सम्झौता गरेको छ । 
उक्त टेतलकमलाई मोतबलाइजेसन पेस्की रु.६१ करोड ५५ करोड १२ हजार उपलधि गराए तापतन 
२०७६ आषाढ मसान्तसम्म जशलान्यासबाहेक अन्य काम नगरेको अवस्थामा २०७७ असार मसान्तसम्म 
म्याद थप भएको छ । सम्झौताअनजसार तोर्कएको समयावतिमा कायि सम्पन्न गराउनजपदिछ । 

40.2 गोरखा जजल्लाको आरुघाटदेजख गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ५ मा पने खण्डमा २ हजार ११७ र्कलोतमटर 
अजप्टकल फाइबर सञ्जाल तनमािण गनि एक सेवा प्रदायकसाँग रु २ अबि १ करोडको काम २४ मर्हनातभर 
सम्पन्न गने गरी २०७४।१।२५ मा सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनजसार पर्हलो चरणमा मध्यपहाडी 
लोकमागि तथा पहाडी जजल्लामा पने ३० प्रततशत सडक १२ मर्हनातभर र दोस्रो चरणमा पहाडी,  र्हमाली 
तथा तराईका जजल्लामा पने ७० प्रततशत सडकको काम १२ मर्हनातभर सम्पन्न गने उल्लेख छ । उक्त 
सेवा प्रदायकले तातलकाअनजसार काम नगरी भौततक प्रगतत शून्य रहेको र २ वषि म्याद थप माग गरेकोमा 
प्रातिकरणले म्याद थप नगरी खररद सम्झौता अन्त्य गरेको छ । खररद सम्झौता अन्त्य गरेपतछ कायि 
सम्पादन जमानत रु.१० करोड ५ लाख र मोतबलाइजेसन पेस्की बापतको बैङ्क जमानत रु.४० करोड 
२० लाख जफत गनजिपनेमा हालसम्म जफत गरेको छैन । कायिसम्पादन एवं पेस्की जमानत जफत गरी 
पेस्की रकममा नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण खररद र्वतनयमावली २०७३ को र्वतनयम १२५ (६) बमोजजम 
वार्षिक १० प्रततशतका दरले लाग्ने धयाज र तनमािण कायि सम्पन्नगनि लाग्ने थप लागतसमेत असजल 
हजनपदिछ । 

40.3 कणािली प्रदेश र सजदूरपजिम प्रदेशमा पने मध्यपहाडी लोकमागि र सोको आसपासका जजल्ला 
सदरमजकामसम्म २ हजार ५१२ र्कलोतमटर अजप्टकल फाइबर तबछ्याउने कायिका लातग २०७४।४।३ 
मा एक सेवा प्रदायकसाँग रु. ३ अबि ९४ लाखमा सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनजसार सेवा प्रदायकले 
२ वषितभर सम्पन्न गनजिपने कायि नगरेको कारण प्रातिकरणले सम्झौता अन्त्य गरेको छ । सम्झौता अन्त्य 
गरी सेवा प्रदायकको कायि सम्पादन जमानत र पेस्की जमानतको रु.७५ करोड २३ लाख ५० हजार 
जफत गरी आम्दानी बााँिेको भए पतन नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण खररद र्वतनयमावली २०७३ को 
र्वतनयम १२५ (६) बमोजजम मोतबलाइजेसन पेस्कीमा धयाज असजल नगरेकोले असजल गनजिपने र तनमािण 
कायि सम्पन्नगनि लाग्ने थप लागतसमेत असजल हजनपदिछ । 

41. परामशि सेवामा कजन्टन्जेन्सी - नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण खररद र्वतनयमावली, २०७३ को र्वतनयम १६ 
मा परामशि सेवाको लागत अनजमानको ढााँचा तोर्कएको छ । उक्त ढााँचाभन्दा फरक हजने गरी लागत 
अनजमान तयार गनि तमल्दैन । उक्त ढााँचाअनजसार कजन्टन्जेन्सीबापतको रकम समावेश गरी लागत अनजमान 
तयार गनि नतमल्नेमा ९ परामशि सेवा खररदको लातग रु.७ करोड ४ लाख ५० हजारको लागत अनजमान 
तयार गदाि कजन्टन्जेन्सी बापत रु.५६ लाख ६८ हजार थप गरेकोले उक्त लागत अनजमान उजचत देजखएन । 
र्वतनयमावलीको प्राविान र्वपरीत लागत अनजमान तयार गने र स्वीकृत गनेलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ । 

42. मूल्य अतभवरृ्र्द् कर - मूल्य अतभवरृ्र्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६ग मा िेक्का वा करार अन्तगित 
वस्तज वा सेवा आपूततिबापतको कर भ जक्तानी गदाि कर रकमको ५० प्रततशत कायािलयबाट कट्टा गरी 
राजस्व खातामा दाजखला गनजिपने व्यवस्था छ । कायािलयले यो वषि िेक्का तथा करारको लातग रु.१८ 
करोड ९२ लाख ५२ हजार भ जक्तानी गदाि रु.२ करोड १७ लाख ७२ हजार मूल्य अतभवरृ्र्द् करको ५० 
प्रततशतले हजने रु.१ करोड ८ लाख ८६ हजार कट्टा नगरी भ जक्तानी गरेकोले उक्त रकम राजस्व खातामा 
दाजखला भएको सजतनजित गनजिपदिछ ।  

43. अन्य प्रयोजनमा खचि - आतथिक कायिर्वति ऐनअनजसार तोर्कएको कामबाहेक अन्य काममा खचि गरेको 
देजखएमा जजम्मेवार व्यजक्तबाट यस्तो खचि रकम असजलउपर गरी र्वभागीय कारबाहीसमेत गनि सर्कने 
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व्यवस्था छ । प्रातिकरणले स्वीकृत वार्षिक कायिक्रमबेगर मन्रालयले र्वशेष पररजस्थततको कारण 
शीघ्ररुपमा काम गनि लेखेको परको आिारमा प्रततस्पिाि नगराई मन्रालयमा सभाकक्ष हल तनमािण तथा 
फतनिचर र उपकरण खररद बापत रु.१ करोड २४ लाख ३९ हजार भ जक्तानी गरी खचि लेखेको छ । यस 
प्रकारको कायिमा तनयन्रणका लातग आतथिक कायिर्वति तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ बमोजजम 
कारबाही हजनजपदिछ । 

44. ब्रोडधयाण्ड एक्सेस नेटवकि  पररयोजना - प्रातिकरणले शैजक्षक संस्था, स्वास््य संस्था र सबै स्थानीय तहमा 
इन्टरनेट सेवा पजर ्याउने नीततअनजरुप ब्रोडधयाण्ड एक्सेस नेटवकि  पररयोजना सञ्चालन गदै आएको छ । यो 
पररयोजनाअन्तगित उपरोक्त संस्थाहरुमा इन्टरनेट सेवा पजर ्याउन योजना सञ्चालन भै केही योजना सम्पन्न 
भएका छन ्। भकूम्पबाट अततप्रभार्वत ११ जजल्लाका १ हजार ९९५ स्थानमा रु.६५ करोड ३० लाख  
लागतमा जडान कायि सम्पन्न भएको प्रातिकरणले जनाएको छ । अन्य योजनाहरु सम्पन्न भएका छैनन ्। 
सम्झौताको अवतितभर काम सम्पन्न नगने, तोर्कएबमोजजमको क्षमताको सेवा उपलधि नगराउने, 

गजणस्तरहीन सेवा ठदनेजस्ता कारणले सेवाग्राही मकािमा परेको व्यहोरा र्वगतको प्रततवेदनमा औलँ्याइएकोमा 
सो सम्बन्िी सजिारको र्ववरण तयार गरेको छैन । सेवा प्रदायकले तोर्कएबमोजजमको इन्टरनेट सेवा 
पजर ्याए नपजर ्याएको बारेमा तनयतमत अनजगमन हजनजपदिछ । 

45. दूरसञ्चारसम्बन्िी पूवाििारहरुको सहप्रयोग - दूरसञ्चार पूवाििारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई 
न्यून गरी दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन, दूरसञ्चार पूवाििार तछटो छररतोरुपमा र्वस्तार गरी सेवा सविसजलभ 
बनाउन र वातावरणीय संरक्षण र सौन्दयिका लातग दूरसञ्चारका पूवाििारको तनमािण तथा प्रयोगलाई 
व्यवजस्थत गनि दूरसञ्चार पूवाििारको सहप्रयोगसम्बन्िी व्यवस्था लागू गनि नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरणले 
पूवाििार सहप्रयोगसम्बन्िी तनदेजशकालाई २०७२ देजख नै लागू गरेको भए तापतन यसलाई हालसम्म पतन 
कायािन्वयनमा ल्याएको छैन । दूरसञ्चारसम्बन्िी पूवाििारहरुको सहप्रयोग गनि सर्कएमा दूरसञ्चार 
पूवाििारहरुमा हजने लगानीको दोहोरोपनलाई रोक्न सर्कने, शहरको सजन्दरता तथा जोजखममा कमी हजने र 
तनयतमतरुपमा हजने सञ्चालन खचिको कटौती गनि सर्कने भएकाले तनदेजशका कायािन्वयन गराउनेतफि  
प्रातिकरणको पहल हजनजपदिछ । 

गोरखापर संस्थान - २०७४।७५ 

गोरखापर संस्थान ऐन, २०१९ अनजसार परपतरका प्रकाशन गने उदे्दश्यले २०२० मा यो संस्थानको 
स्थापना भएको हो। यो वषि २०७३।७४ र २०७४।७५ को लेखापरीक्षण भएको छ। र्वत्तीय र्ववरण पेश 
नभएकोले २०७५।७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न हजन सकेन। संस्थानमा ४७२ कमिचारी कायिरत छन।् 

46. र्वत्तीय जस्थतत तथा सञ्चालन नततजा - संस्थानको शेयर पजाँजी रु. १ करोड १५ लाख, सजञ्चत नोक्सानी रु. ४ 
करोड ७८ लाख र जम्मा दार्यत्व तथा व्यवस्था रु. १३ करोड ६० लाख रहेको छ। जस्थर सम्पजत्त 
रु. ९ करोड २१ लाख र चालज सम्पजत्त रु. ५३ करोड ४५ लाखसमेत जम्मा सम्पजत्त रु. ६२ करोड 66 
लाख रहेको छ। गत वषि रु. ७ करोड ७७ लाख नाफा भएकोमा यस वषि रु. २० करोड नोक्सानी 
भएको छ। संस्थानको नेटवथि २०७३।७४ मा रु. २४ करोड ७८ लाख रहेकोमा यस वषि रु. ४ करोड 
७८ लाख छ। 

47. खररद प्रर्क्रया - संस्थानले सी टज पी प्लेट तथा केतमकल्स खररद गनि २०७५।२।११ मा  पजनः बोलपर 
आह्वान गरी एक आपूतिकमाफि त ्रु. २० लाख ४ हजारमा खररद गरेको छ। संस्थानले आह्वान गरेको 
पर्हलो बोलपरमा एक बोलपरदाताले मार बोलपर पेश गरेको र उक्त बोलपरमा प्लेट र केतमकलको 
अंर्कत मूल्य बजार मूल्यभन्दा बढी देजखएकोले उक्त बोलपर प्रर्क्रया रद्द गरी पजनः बोलपर आह्वान 
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गररएको छ । पजन: बोलपरमा शजरुको बोलपरको भन्दा बढी दरमा खररद गरेको छ । उक्त 
आपूततिकतािले राखेको िरौटी रकम रु. २ लाख ११ हजारको लेखा समेत राखेको छैन। 

48. दीघिकालीन ऋण - संस्थानले नेपाल सरकारसाँगको सम्झौताबमोजजम भाखा नाघेको सावााँ तथा धयाज 
भ जक्तानी गरेको छैन। सम्झौता अनजसार पर्हला तलएको ऋण रु. ५ करोडको भाका नाघेको सावााँ तथा 
व्याज रु. ३ करोड २० लाख ७४ हजार तथा पतछल्लो पटकको ऋण रु. २ करोडको भाका नाघेको 
सावााँ तथा धयाज रु. १ करोड १५ लाख ४६ हजार गरी रु.४ करोड ३६ लाख २० हजार ततनजिपने 
दार्यत्व रहे तापतन सो रकम हालसम्म भ जक्तानी गरेको देजखाँदैन। 

49. खररद कायि - संस्थानको आतथिक र्वतनयमावली, २०६५ मा संस्थानले खररद गजरुयोजना, वार्षिक खररद 
योजना तयार गने, मौजजदा सूची दताि गने, सोको कागजातको अतभलेख राख्न,े सूचीकृत फमि/संस्थासाँग 
खररद कायि गनजिपने बोलपरदातालाई बीजक संलग्न राखी भ जक्तानी ठदनजपने व्यवस्था छ। तर संस्थानले यो 
वषि रु. ६ करोड ७६ लाखको खररद गदाि खररद गजरु योजना नबनाएको, मौजजदा सूची अद्यावतिक नगरेको 
र सूचीकृत संस्थाको अतभलेख नराखेको हजाँदा खररद कायि व्यवजस्थत देजखएन ।  

आतथिक वषि २०७३।७४ 

50. शंकास्पद असामीको व्यवस्था - र्वत्तीय र्ववरण अनजसार र्वर्वि असामीअन्तगित तलनजपने र्हसाब रु. २८ 
करोड २८ लाख २७ हजार रहेकोमा शंकास्पद असामीको लातग व्यवस्था रु. ७९ लाख ७ हजार 
घटाउाँदा खजद असामी रु. २७ करोड ४९ लाख रहेको देजखन्छ। र्वगत लामो समयदेजखका कततपय 
तलनजपने संस्थाहरु हाल र्वघटन भई सकेका, अजस्तत्वमा नरहेका तनकायसमेत भएकोले उठ्न बााँकी रकम 
असजल हजने सम्भावना ज्यादै न्यून देजखन्छ। आवश्यक प्रकृया पजरा गरी असामी र्हसाब राफसाफ 
गनजिपदिछ।  

51. जगेडा तथा कोष - गत वषि सािारण जगेडा रु. ६६ लाख १४ हजार रहेकोमा यस वषिको शजरुको 
मौज्दातमा रु. ८७ लाख ८२ हजार देखाएको छ। शजरु मौज्दातमा रु. २१ लाख ६८ हजार फरक 
पनजिको कारण स्पष्ट गरेको छैन। संस्थानले दार्यत्व शीषिकमा लेखांकन गनजिपने उपदानको रकम, ह्रास 
कट्टी, कोष व्यवस्था, क्षेरीय प्रकाशन अनजदान जस्ता रकमगत र्वगत वषिदेजख नै सािारण जगेडा तथा 
कोषअन्तगित देखाएको छ। उजल्लजखत रकमहरु दार्यत्वतफि  लेखाङ्कन गदाि संस्थानको नेटवथि ऋणात्मक 
हजने देजखन्छ। नेपाल र्वत्तीय लेखामान अनजसार र्वत्तीय र्ववरण तयार गनजिपदिछ। 

रार्िय समाचार सतमतत - २०७५।७६ 

देशभर सञ्चातलत परपतरका, एफएम रेतडयो, टेतलतभजन र र्वद्यजतीय अनलाईन जस्ता आमसञ्चार माध्यमबाट 
समाचार सम्प्रषेण गनि यस सतमततको स्थापना २०१८ मा भएको हो। सतमततबाट स्वदेश तथा र्वदेशका महत्वपूणि 
समाचार संकलन तथा सम्पादन गरी फोटो, अतडयो, आलेख र आतथिक समाचार समेत सम्प्रषेण गदै आएको छ। 
सतमतत र सोअन्तगित रहेका १७ कायािलयमा १५८ कमिचारी कायिरत छन।् 

52. र्वत्तीय जस्थतत तथा सञ्चालन नततजा - सतमततको पजाँजी तथा लगानी रु. ४ करोड ३ लाख सजञ्चत जगेडा 
तथा अन्य कोष रु. ८ करोड ३७ लाख र अन्य दार्यत्व रु.८६ लाख समेत कज ल दार्यत्व रु. १३ करोड 
२६ लाख रहेको छ। त्यस्तै सम्पजत्ततफि  जस्थर सम्पजत्त रु.२ करोड ८८ लाख, मौज्दात रु. ८ करोड ३५ 
लाख र असामी रु. ७८ लाख लगायत अन्य सम्पजत्त रु.1 करोड २५ लाख समेत जम्मा सम्पजत्त रु. १३ 
करोड २६ लाख रहेको छ।  
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53. जग्गाको स्वातमत्व - नेपालभरर र्वतभन्न २० स्थानमा सतमततको जग्गा रहेकोमा राजर्वराज, बजटवल र 
िनगढीमा रहेको जग्गािनी पजजाि सतमततको नाममा रहेको देजखएन। उजल्लजखत जग्गा सतमततको 
स्वातमत्वमा ल्याउनज पदिछ ।   

54. उपदान खचि - सतमततले कमिचारीहरुको उपदान, औषिी उपचार र तबदा बापत यस वषिको अन्तसम्ममा 
रु. ३० करोड ९३ लाख दार्यत्व तसजिना भएको रकम र्वत्तीय र्ववरणमा व्यवस्था गनजिपनेमा लेखा 
सम्बन्िी र्टप्पणीमा मार उल्लेख गने गरेको पाइयो। नेपाल र्वत्तीयमान प्रततवेदन अनजसार सबै र्कतसमका 
दार्यत्वको र्वत्तीय र्ववरणमा समावेश गनजिपदिछ। 

नेपाल टेतलतभजन - २०७५।७६ 

सञ्चार क्षेरमा टेतलतभजनको माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने, श्रव्य दृश्यमाध्यममाफि त समस्त देश तथा 
र्वदेशमा रहेका नेपाली जनताहरु, नेपाली भाषी तथा नेपाली भाषा प्रमेीहरुलाई जनचेतनामूलक सूचना, समाचार तथा 
मनोरञ्जन प्रदान गने उदे्दश्यले सञ्चार संस्था ऐन, २०२८, अन्तगित २०४१ मा नेपाल टेतलतभजनको स्थापना भएको 
हो। 

55. सञ्चालन नततजा - संस्थाको गत वषिको रु. ११ करोड २६ लाख नोक्सानी रहेकोमा यस वषि रु. १५ 
करोड २७ लाख नोक्सानी भएको छ। यसरी टेतलतभजनको गत वषि नेटवथि रु.१ अबि ७९ करोड ९४ 
लाख ऋणात्मक रहेकोमा यस वषि रु. २४ करोडको पजाँजी थप पिात ्रु. १ अबि ८८ करोड १७ लाख 
ऋणात्मक पजगेको छ। 

56. आम्दानी र चालज खचिको अनजपात - संस्थानको यस वषिको मजख्य आम्दानीमा र्वज्ञापन शजल्क, प्रायोजजत 
शजल्क, उत्पादन शजल्क, प्रत्यक्ष प्रसारण, समय तबक्रीलगायतबाट कज ल आम्दानी रु.३७ करोड ४ लाख 
रहेको देजखन्छ। तर गत वषि सोही शीषिकबाट रु. ३८ करोड ५२ लाख आम्दानी भएकोमा यो वषि गत 
वषिभन्दा रु. १ करोड ४८ लाख घटी आम्दानी भएको छ। संस्थानमा कायिरत कमिचारीको तलब भत्ता 
लगायतका शीषिकमा रु. २९ करोड ४७ लाख खचि भएको हजाँदा यस्तो खचि प्रत्यक्ष आम्दानीको ७९.५६ 
प्रततशत रहेको छ। गत वषि कमिचारीको तलब भत्ता लगायतका शीषिकमा रु. २९ करोड ७३ लाख खचि 
भएको र प्रशासतनक खचि बढ्दो क्रममा रहेको तर आम्दानी घटेको हजाँदा टेतलतभजनको खचि व्यवस्थापनमा 
उजचत ध्यान ठदन सकेको देजखएन। प्रशासतनक खचिमा तनयन्रण हजनजपदिछ।  

57. र्वत्तीय प्रततवेदनमान - सबै साविजतनक संस्थानमा नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदनमान लागू गने व्यवस्था गरे 
तापतन यस संस्थानले उक्त प्रततवेदन मानका सबै प्राविानको पालना गरी र्वत्तीय र्ववरणहरु तयार गरेको 
छैन। लेखानीतत सम्बन्िी प्रयािप्त जानकारी एवं खजलासाहरु नगरेको, जजन्सीको मूल्याङ्कन खजद प्राप्य मूल्य र 
लागतमध्ये घटी रकममा गनजिपनेमा सो नगरेको, र्वगत वषिका केही कारोबारहरुलाई सम्बजन्ित वषिमा 
समायोजन नगरी यो वषिको कारोबार सरह प्रस्तजत गरेको, समायोजन गनि नतमल्ने कायि पर्हचान गरी 
खजलासा नगरेको, आयकर ऐन २०५८ बमोजजम आयकर दार्यत्व गणना नगरेको, नेपाल लेखामान १६ 
अनजसार जस्थर सम्पजत्तको मूल्याङ्कन, पजनःमूल्याङ्कन तथा मूल्यमा क्षय गणना तथा ह्रास कट्टी नगरेको 
लगायतका व्यहोरा देजखएको छ। र्वत्तीय प्रततवेदन मानको प्रयोग पूणिरुपमा हजनजपदिछ।   

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेड - २०७५।७६ 

सार्वकमा दूरसञ्चार संस्थानको नामबाट दूरसञ्चार सेवा उपलधि गराउाँदै आएकोमा २०६१ देजख नेपाल 
दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेडमा पररणत भई सेवा उपलधि गराउाँदै आएको छ। नेपाल सरकारको ९१.४९ प्रततशत, 
नागररक लगानी कोषको ०.०३ प्रततशत तथा सविसािरणको ८.४८ प्रततशत शेयर स्वातमत्व रहेको छ। यो 
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वषिसम्ममा आिारभतू टेतलफोन, जज.एस.एम., तस.तड.एम.ए. समेत ्वाइस सेवाको हकमा कज ल ग्राहक २ करोड २७ 
लाख र ्वाइस सेवाको बजार र्हस्सा ५४.८३ प्रततशत रहेको छ। त्यसैगरी इन्टरनेट सेवाको हकमा ग्राहक 
संख्या १ करोड ३७ लाख र बजार र्हस्सा ४८.४१ प्रततशत रहेको देजखन्छ। यस कम्पनीले १६२ ग्राहक सेवा 
केन्द्र तथा ४ हजार १७९ जना कमिचारीबाट सेवा प्रवाह गदै आएको छ। 

58. र्वत्तीय जस्थतत तथा सञ्चालन नततजा - कम्पनीको शेयर पजाँजी रु. १५ अबि र जगेडा कोष रु. ७६ अबि ९१ 
करोड १४ लाख समेत कज ल पजाँजी रु. ९१ अबि ९१ करोड १४ लाख रहेको छ। चालज दार्यत्व तथा 
व्यवस्था रु. २१ अबि ७३ करोड ६६ लाख रहेको छ। कम्पनीको कज ल आम्दानी गत वषि रु. ४५ अबि 
२७ करोड रहेकोमा यो वषि ३.१६ प्रततशतले कमी आई रु. ४३ अबि ८४ करोड रहन गएको छ। 
कम्पनीको आम्दानीमा कमी हजनजमा अन्तरािर्िय कल आम्दानीमा कमी हजनज, ल्याण्ड लाइन, सीतडएमए तथा 
एडीएसएल आम्दानीमा कमी हजनज तथा कम्पनीले अपेक्षाकृत रुपमा एफर्टर्टएच सेवा र मोबाइल डाटाको 
आम्दानीमा वरृ्र्द् गनि नसक्नज मजख्य कारण रहेका छन।् यसका साथै कम्पनीको नाफा गत वषि रु. १७ 
अबि ४८ करोड ३८ लाख रहेकोमा यो वषि ४४.१९ प्रततशतले कमी आई रु. ९ अबि ७५ करोड ७५ 
लाख रहेको छ। कम्पनीको आय घट्नज, लाइसेन्स नवीकरण शजल्क वापत रु. ४ अबि र अततररक्त आयकर 
खचि रु. १ अबि भ जक्तानी गनजिपरेको जस्ता कारणले मजनाफा घटेको देजखन्छ।व्यावसार्यक रणनीतत तजजिमा 
गदै कम्पनीले समग्र आम्दानी तथा मजनाफा वरृ्र्द् गनेतफि  पहल गनजिपदिछ । 

59. र्वत्तीय अनजपात र्वश्लषेण - नेपाल सरकारको तनणिय अनजसार २०७१ देजख २०७६ बैशाखसम्मको 
जजएसएम सेवाको लाइसेन्स नवीकरण शजल्क वापत कम्पनीले रु. २० अबि भ जक्तानी गनजिपने दार्यत्व 
रहेकोमा यस वषि रु. ४ अबि भ जक्तानी गरी रु. १६ अबि बााँकी रहेको देजखन्छ। कम्पनीले जजएसएम 
सेवाको लाइसेन्स नवीकरण शजल्कका सम्बन्िमा नेपाल सरकारको तनणियको अभावमा र्वगतका र्वत्तीय 
र्ववरणहरुमा खचि जनाउन नसकेको हजाँदा यस आतथिक वषिमा र्वगत वषिको खचिको रुपमा इजक्वटीमा 
भएको पररवतिन र्ववरणमा रु. १६ अबि ५७ करोड समायोजन गरेका कारणले यस वषि कम्पनीको जगेडा 
कोषमा उक्त रकम कमी हजन गएको र कम्पनीको दार्यत्व समेत वरृ्र्द् हजन गएको छ। कम्पनीसाँग बैँक 
मौज्दात, मजद्दती तनक्षेप तथा बण्डहरुमा लगानीको रुपमा २०७५ असार मसान्तमा रु. ७३ अबि ५२ करोड 
कोष मौज्दात रहेकोमा २०७६ असारमसान्तमा रु. ७२ अबि ५९ करोड रहेको छ। कम्पनीको प्रमजख 
अनजपातहरुको जस्थतत देहायअनजसार रहेको छ: 
क्र.सं. अनजपात आिार २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

१ खजद नाफा प्रततशत ३०.६५ ३४.४७ ३८.६२ २२.२६ 
२ इजक्वटीमा लाभ प्रततशत १६.२६ १६.८३ १७.५४ १०.६२ 
३ सञ्चालन माजजिन प्रततशत ५२.१० ५७.७७ ५८.९६ ४७.३६ 
४ प्रतत शेयर आम्दानी रु ९०.३६ १०२.४९ ११६.५६ ६५.०५ 
५ शेयर मूल्य आम्दानी अनजपात अनजपात ७.६२ ६.६० ६.१९ १०.६५ 
६ कमिचारी संख्या  संख्या ४,१४८ ४,१५७ ४,२२० ४,१७९ 
७ खजद नाफा अनजपात प्रततशत ३०.६४ ३४.४७ ३८.६२ २२.२६ 
८ चालज अनजपात गजणा ३.८८ ४.२२ ४.११ ३.०४ 
९ सरकारी कोषमा योगदान रु अबिमा २३.१० २५.७५ ३०.०६ ३३.३१ 

अनजपात र्वश्लषेण गदाि गत वषिको तजलनामा खजद नाफामा तगरावट भएको कारणले प्रतत शेयर 
आम्दानीमा प्रततकूल प्रभाव परेको छ। 

60. औसत राजस्वमा तगरावट - कम्पनीको गत वषिभन्दा यस वषि प्रयोगकताि औसत आम्दानीमा तगरावट 
आएको छ। प्रर्वतिको र्वकाससंगै डाटा सेवा प्रयोग गने ग्राहकको संख्या बढ्दै गएकाले ग्राहकलाई तीब्र 
गततको डाटा सेवा उपलधि गराउन अन्य सेवा प्रदायकले जोड ठदने गरेका छन।् फोरजी/एलटीई र 
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एफटीटीएच सेवा र्वस्तारमा भएको र्ढलाइका कारणले ग्राहकको माग अनजसार इन्टरनेट सर्हतको सेवा 
प्रदान गनि नसक्दा कम्पनीको प्रतत ग्राहक आम्दानी घट्दै गएको देजखन्छ। कम्पनीले प्रदान गरेका र्वतभन्न 
सेवाका प्रतत ग्राहक आम्दानी तनम्नानजसार छ:  

तस.नं. सेवा 
यस वषि कज ल 
आम्दानी 
रु. लाखमा 

कज ल ग्राहक 
संख्या हजारमा 

औसत प्रतत हजार 
ग्राहक आम्दानी 
२०७५।७६ 

औसत प्रतत हजार 
ग्राहक आम्दानी 
२०७४।७५ 

थप/घट 

१. पी.एस.टी.एन २६१९९ ६७७ ३८६९.२५ ४३८८.७२ -१२% 
२. जी.एस.एम २४५१४२ २०२३८ १२११.२६ १३९५.८९ -१३% 
३. सी.डी.एम.ए ६७३९ १७७९ ३७८.६६ ५३५.८६ -२९% 
४. ए.डी.एस.एल १०२९९ २१९ ४६९१.९४ ७३२८.५५ -३६% 
५. एफ.टी.टी.एच ३२८ ४८ ६८१३.५७ १०९४२.६४ -३८% 
६. तलज लाइन २२३९ २ ९४७३८.१८ ७६६०८.६९ २४% 
७. वाइम्याक्स २४२ १८ १३३३.०२ २४९८.५५ -४७% 

कम्पनीले नयााँ प्रर्वतिको प्रयोग र समयमै योजना कायािन्वयन गरेर ग्राहकको चाहना र माग 
अनजसारको सेवा र्वस्तार गरी आम्दानी वरृ्र्द् गनजिपने देजखन्छ। 

61. लगानी - कम्पनीको प्रबन्िपरमा ऋण लगानी सम्बन्िी कज नै व्यवस्था छैन। कम्पनीले अपर तामाकोशी 
हाइड्रोपावर तलतमटेडमा ६ प्रततशत शेयर लगानी रहेको छ, जसलाई सहर्वत्तीय कजाि लगानीअन्तगित 
प्रोजेक्ट सम्पजत्तको तितोमा २०६७।६८ देजख ऋण लगानी गदै आएको छ । कम्पनीले २०७६ असार 
मसान्तमा रु. ९ अबि ५८ करोड ९६ हजार सावााँ तथा धयाज असजल गनि बााँकी रहेको छ।  

62. अचल सम्पजत्त र बीमा - कम्पनीले र्वतभन्न संघ संस्थाहरुको नाममा दताि रहेको तर भोग चलन गदै 
आएको २३८ स्थानमा रहेको ४ लाख ८२ हजार ५५० वगि मीटर जग्गा तथा र्वतभन्न स्थानमा 
कम्पनीको नाममा दताि नभएको जग्गामा बनाइएको घरटहराको रु. १७ करोड ७० लाख ९७ हजारलाई 
कम्पनीको अचल सम्पजत्तमा देखाएको छ। कम्पनीको अचल सम्पजत्तको भौततक परीक्षण नगररएको जग्गा 
र सवारी सािन बाहेक रु. २१ अबि ३३ करोडको अचल सम्पजत्त रहेकोमा रु. ८ अबि २१ करोड 
सम्पजत्तको मार आगलागी र भकूम्प जोजखम बीमा गरेको पाइयो। अन्य सम्पजत्तको बीमा गराएको छैन ।  

63. जोजखम व्यवस्थापन - कम्पनीको डाटा, सूचना प्रर्वतिलगायतको जोजखम व्यवस्थापनका लातग पयािप्त पहल 
भएको देजखएन। साथै टेतलकम मजख्य उपकरण तथा ती उपरकणहरु रहेका भवनहरुको सजरक्षाको उजचत 
प्रबन्ि गरेको पाइएन। कम्पनीले दूरसञ्चार उपकरणहरुको भौततक सजरक्षाका अलावा सफ्टवेयर तथा डाटा 
सेक्यजररटीको सजरक्षाको समेत उजचत प्रवन्ि गनजिपदिछ।  

64. कोष व्यवस्थापन - कम्पनीको २०७६ असार मसान्तमा रु. ७४ अबिभन्दा बढी बैङ्क मौज्दात, मजद्दती तनक्षपे 
तथा शेयर लगानी रहेकोमा लगानी नीततको अभाव रहेको, कोष व्यवस्थापनलाई च जस्त दजरुस्त बनाई 
लगानीका लातग वैकजल्पक उपायहरुको अवलम्बन गनजिपने देजखन्छ।  

65. वाइम्याक्स योजना - नेपाल जस्तो र्वकट भौगोतलक अवस्था रहेको देशमा वायरलेस प्रर्वतिमा उच्च 
गततको डाटा प्रयोगका लातग वाइम्याक्स सेवा शजरु गनि २०६८।११।३ आपूततिकतािसंग सम्झौता भई 
अमेररकी डलर १ करोड २५ लाख ८६ हजार मूल्यका उपकरणहरु खररद गरेकोमा, स्पष्ट व्यापाररक 
योजना तथा रणनीततको अभाव, सहरी क्षेरमा अन्य प्रर्वतिको प्रयोगजस्ता कारणले गदाि गत वषिभन्दा यस 
वषि कररब २६ प्रततशतले ग्राहक संख्यामा र आम्दानीमा कररब ४७ प्रततशतले कमी हजन गएकाले 
लगानीको सही सदजपयोग हजन सकेको छैन।  
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66. सी.डी.एम.ए. योजना - कम्पनीले सी.डी.एम.ए. प्रर्वतिमा समेत िूलो लगानी गरेकोमा जजएसएम नेटवकि  
र्वस्तारका कारण यस सेवा बन्द हजने जस्थततमा रहेको, ४४ प्रततशत प्रयोगकताि मार हाल प्रयोगमा रहेको, 
यस योजनाबाट प्राप्त हजने आम्दानीबाट उक्त सेवा प्रदान गनिको लातग लाग्ने खचि समेत िान्न नसक्ने 
अवस्था रहेको र यसको लातग प्रयोग हजने श्रोत सािनबाट अन्य महत्वपूणि सेवा जस्तै जज.एस.एम., 
ए.तड.एस.एल. आठदमा प्रभाव पनि गनि गएको देजखन्छ।  

67. एफ.टी.टी.एच.सेवा - कम्पनीले असीतमत डाटा ट्रान्सफर क्षमता भएको फाइबरमा आिाररत प्रर्वति 
(एफ.टी. टी.एच.) र्वस्तार गने कायि २०६७।६८ बाट शजरु गरेकोमा हालसम्म पतन उल्लेख्य प्रगतत हजन 
सकेको छैन। उक्त सेवाको ग्राहक संख्या २०७६ असार मसान्तसम्म १ लाख बनाउने लक्ष्यमध्ये ४ 
हजार ८२४ मार ग्राहक रहेको देजखन्छ। हालको पररवततित अवस्थामा डाटा, टेतलफोन तथा इन्टरनेट 
टेतलतभजन जस्ता सेवा एउटै सेवा प्रदायकबाट ठदई ग्राहकको सन्तजर्ष्ट वरृ्र्द् गनजिपने अवस्थामा 
एफ.र्ट.र्ट.एच. सेवा र्वस्तारमा भएको र्ढलाइले कम्पनीको सेवा र्वस्तार तथा प्रभावकाररतामा असर पनि 
गई आम्दानीमा समेत ह्रास भएको देजखन्छ।  

68. धयाण्डर्वथ खररद/प्रयोग - कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गनिको लातग आवश्यक धयाण्डर्वथ र्वदेशी सेवा 
प्रदायक कम्पनीहरुबाट खररद गरेको छ। इन्टरनेट धयाण्डर्वथ शजल्क वापत ३ र्वदेशी सेवा प्रदायक 
कम्पनीलाई यस वषि रु. १ अबि ३५ करोड २६ हजार भ जक्तानी भएकोमा खररद क्षमताको अत्यन्त कम 
मार उपयोग भइरहेको देजखन्छ। त्यस्तै स्याटलाइट धयाण्डर्वथ ३ र्वदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट 
खररद गरी प्रयोग गरररहेकोमा सेवा शजल्क अन्य तनजी सेवा प्रदायकहरुले भ जक्तानी गरेको भन्दा बढी 
देजखएकाले सजिार गनजिपने र टेतलकमले फाइबर, माइक्रोवेभ जस्ता वैकजल्पक उपायहरुको अवलम्वन गरी 
स्याटलाइट धयाण्डर्वथको उपयोग कम गनजिपने तथा स्याटलाइट धयाण्डर्वथको लातग हजने वैदेजशक मजद्राको 
भ जक्तानी न्यून गनि देशमा आफ्नै स्याटलाइट राख्न ेकायिलाई तीब्रता ठदई कायािन्वयन गनजि पने देजखन्छ।  

69. नेटवकि  अनजकूलता तथा एक्सचेन्जहरुको ट्रार्फक व्यवस्थापन - कम्पनीले देशको १६ स्थानमा एकीकृत 
सम्भार यजतनट राख्न ेव्यवस्था गरे तापतन आवश्यक उजाि, धयाकअप धयाट्री, सवारी सािन र टजल्स उपलधि 
नभएका कारण ररर्पटर टावरमा समस्या आउनज र बाह् य कम्पनीसाँग पयािप्त समन्वय नहजनज जस्ता कारणले 
उक्त यजतनटबाट उपकरण ममित सम्भार र कायि समयमा हजने गरेको छैन। यसबाट ग्राहक सेवा तथा 
आम्दानीमा नकारात्मक असर पनि गएको छ। तसथि कम्पनीले यथाशीघ्र नेटवकि को अजप्टमाईजेशन, ममित 
सम्भार नीततमा सजिार गरी आवश्यक व्यवस्था गनजिपने देजखन्छ। त्यस्तै, ग्रामीण क्षरेमा रहेका बेस 
स्टेशनको अत्यन्त न्यून उपयोग भएको देजखएकाले बेस स्टेसन तथा अन्य उपकरणहरुको अत्यजत्तम 
उपयोग गने तफि  ध्यान ठदनजपदिछ।  

70. अन्तरािर्िय कल ट्रार्फक - टेतलकमको आम्दानीमा र्वगतमा अन्तरािर्िय कल आम्दानीको िूलो र्हस्सा 
रहेकोमा हाल उक्त आम्दानी क्रमशः घट्दै गएको छ। यसरी अन्तरािर्िय कल आम्दानीमा भएको 
कमीलाई पजरा गनि नयााँ व्यापार रणनीतत बनाई लागू गनजिपने अवस्था रहेको छ। यसका साथै नेपालबाट 
बार्हर जाने अन्तरािर्िय कलका लातग न्यूनतम मूल्यको क्याररयर माफि त पिाउने व्यवस्थाका लातग 
एलतसआर तसस्टम जडान गनजिपने देजखन्छ।  

71. क्षमता अतभवरृ्र्द् योजना - नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तलतमटेड एक बहजसेवा प्रदायक कम्पनी रहेकोले यसले 
जजएसएम, सीतडएमए, एफर्टर्टएच, र्पएसर्टएन, र वाइम्याक्स जस्ता सेवाहरु प्रदान गदै आएको छ। 
र्वद्यमान तीब्र प्रततस्पिाित्मक बजारको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो सेवाहरुलाई नयााँ प्रर्वतिमा स्तरोन्नतत 
गरी ग्राहकलाई गजणस्तरीय सेवा प्रदान गनि ताररर्हत सेवातफि  मजलजकभर फोरजी/एलर्टई सेवा यथाशक्य 
तछटो सञ्चालन गनजिपने, ्यालज एडेड सेवाहरु सञ्चालन गने र वायरलाइन ब्रोडधयाण्ड सेवाको क्षमता, गजणस्तर 
र बजार र्वस्तारलाई तीब्रता प्रदान गने तथा ग्राहकको डाटा सम्बन्िी आवश्यकता पजरा गनि एफर्टर्टएच 
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सेवालाई पतन यथासशीघ्र र्वस्तार गनजिपने आवश्यकता रहेको छ। जजएसएम र सीतडएमए सेवा अन्तगित 
टजजी, थ्रीजी, फोरजी सेवामा सीतडएमसए सेवाको फेज आउट गने तनणिय बाहेक अन्य पजराना पजस्ताका 
प्रर्वतिको समयसापेक्ष फेज आउट सम्बन्िी योजनाहरु कायािन्वयनमा ल्याएको छैन। सजिारका कायिलाई 
तत्काल अगातड बढाउनजपने देजखन्छ। 

72. व्यावसार्यक रणनीतत - प्रर्वतिमा भैरहेको र्वकास, र्वद्यमान तीब्र प्रततस्पिाित्मक बजार, ग्राहकको 
आवश्यकता तथा कम्पनीको व्यावसार्यक लक्ष्य अनजसार आवश्यक मध्यम तथा दीघिकालीन व्यावसार्यक 
रणनीततको अभाव रहेको देजखन्छ। प्रर्वतिमा समयानजकूल लगानी हजन नसक्नज, समयानजकूल सेवा तथा वस्तज 
र्वस्तार नहजनज, गजणस्तरीय सेवा देशभरर पजर ्याउन नसक्नज जस्ता कारणले कम्पनीको प्रगतत तथा र्वत्तीय 
अवस्थामा असर पनि गएको देजखन्छ।  

73. सेवा प्रवाह - कम्पनीको संगिनात्मक संरचनालाई आिजतनकीकरण गरी सजिार गनजिपने, उच्च 
व्यवस्थापनलगायत प्रमजख र्वभाग शाखाहरुमा लामो समयसम्म खाली रहेका, सेवा/कायि (जस्तैः- 
फोरजी/एलटीई) अनजसार कमिचारी आवश्यकता पर्हचान तथा पररचालन हजन नसकेको, कमिचारीलाई 
जजम्मेवारी तथा उत्प्ररेरत गने संयन्र र्वकास तथा कायािन्वयनमा र्ढलाइ भएको, उत्तरातिकार योजनाको 
अभाव रहेको, पररवतिन व्यवस्थापनको गततर्वतिहरु नगण्य रहेको तथा कम्पनीमा खररद गररएका तथा 
प्रयोगमा आएका सफ्टवेयर तथा प्रर्वतिलाई पूणि रुपमा लागू गनि नसकेको देजखयो। उजल्लजखत 
व्यवस्थामा सजिार गरी गजणस्तरीय सेवा प्रवाह गनजिपदिछ । 

प्रसे काउजन्सल नेपाल - २०७५।७६ 

स्वस्थ परकाररताको र्वकासका लातग साविजतनक नैततकता र नागररकहरुको मयािदा कायम राख्न,े प्रसेको 
स्वतन्रता र परकाररताको मयािदा कायम राख्न े लगायतका उदे्दश्यले प्रसे काउजन्सल ऐन, २०४८ अनजसार यो 
काउजन्सल स्थापना भएको हो।  

74. सञ्चालन नततजा - काउजन्सलको गत वषिको आम्दानी रु. ६ करोड ४५ लाख आम्दानी भएकोमा यो वषि 
रु. ५ करोड ९० लाख भएको छ। गतको तजलनामा यो वषि रु. ५५ लाख घटी आम्दानी भएको छ।  

75. परकार कल्याण कोष - यस कल्याण कोषबाट काउजन्सलले अक्षय कोष मजद्दती खाता खोली सोबाट 
आजजित व्याज आम्दानीबाट तबरामी परकारलाई औषति उपचार सजर्विा प्रदान गदै आएको छ। यो वषि 
बैँकबाट आजजित धयाज र र्वर्वि आम्दानी समेत रु. ४ लाख ४५ हजार, गत वषिको मौज्दात रु. ५२ लाख 
२८ हजार र आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त रु. ५० लाख समेत जम्मा रु. १ करोड ६ लाख ७३ हजार 
मौज्दात देजखएकोमा यो वषि ३६ परकारलाई रु. ३ लाख ७७ हजार र्वत्तीय सहयोग प्रदान गरेको छ। 
परकारको औषति उपचार खचिमा सहयोग गनि कोषलाई थप व्यवजस्थत र मजबजत बनाउनजपदिछ।  

76. तमतडया र्वकास कोष - मोफसलका ९ सञ्चार माध्यमलाई परपतरका छपाइको लातग अफसेट प्रसे खररद 
तथा रेतडयो, टेतलतभजन सञ्चालनमा तलएको ऋणमा व्याज अनजदान रु.६ लाख ४४ हजार उपलधि गराएको 
देजखयो। यसरी धयाज अनजदान उपलधि गराएका सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालनमा आए, नआएको अनजगमन 
गरी सोको अद्यावतिक अतभलेख राख् नजपदिछ। 

अनजगमन तथा बेरुजू 

 अनजगमन – गत र्वगतका प्रततवेदनमा प्रसारण इजाजत नवीकरण नगराएको, प्रयोग हजन बााँकी र्िक्वेन्सी 
बााँडफााँड र र्वतरण नगरेको, र्िक्वेन्सी नीततले तोकेबमोजजमको र्िक्वेन्सी दस्तजर असजल नगरेको, रोयल्टी घटी 
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असजल गरेको, हजलाक र्टकटको मौज्दात बढी राखेको, एनालग प्रणालीलाई पूणिरुपमा तडजजटल प्रर्वतिमा 
पररवतिन नगरेको, परकार कल्याणकोषको रकम प्रयोग नगरी प्रत्येक वषि मौज्दात जजम्मेवारीमार साने गरेको 
लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा यो वषि पतन सजिार भएको छैन । र्वगतका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी 
कायि सम्पादन गनजिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत – यो वषि मन्रालय र मातहत तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत देहायअनजसार छः  

 सरकारी कायािलयतफि  ५१ तनकायमा रु.१ अबि ३९ करोड ५८ लाख ४८ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलधि गराएपतछ ८ तनकायले रु. १ करोड ४० लाख ५५ हजार फस्यौट गरेकोले 
रु.१ अबि ३८ करोड १७ लाख ९३ हजार बााँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.४ करोड २३ लाख ६७ 
हजार पेस्की बााँकी रहेको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ । 

 संगठित संस्था तथा अन्य संस्थातफि  रु.२ करोड ३५ लाख ३१ हजार बेरुजू देजखएकोमा फस्यौट 
नगरेकोले रु.२ करोड ३५ लाख ३१ हजार बााँकी रहेको छ । यससम्बन्िी र्ववरण अनजसूची १६ मा 
छ । 
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स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोजजम मन्रालयको कायिक्षेरमा स्वास््यसम्बन्धी 
नीतत, योजना तथा कायिक्रमको तजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गने, स्वास््य सेवामा सबै नागररकको सहज 
पहजुँच सजतनजित गने, गजणस्तरीय स्वास््य सेवालाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण प्रत्याभतूत गराउने, एलोप्यातथक, 

आयजवेददक, होतमयोप्यातथक र यजनानीजस्ता जचर्कत्सा प्रणालीसम्बन्धी प्रततकारात्मक, प्रवर्द्िनात्मक, उपचारात्मक, पजनः 
स्थापना, अनजसन्धान तथा र्वकास गने, नतसिङ होम, तनजी तथा सामजदार्यक अस्पतालको तनयमन गने, औषतधको 
अनजसन्धान, उत्पादन, गजणस्तर तनधािरण, मूल्य तनधािरणलगायतका कायि रहेका छन ् । मन्रालय र मातहतका 
सरकारी तथा संगदित संस्था समेत ४३ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मातहतका १६ कायािलयको तनम्नानजसार रु.१९ अबि 63 करोड 7६ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ: 

(रकम रु. लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व धरौटी अन्य जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

16 189479 15 2510 16 967 9 3420 16 196376 

उक्त लेखापरीक्षण अङ्कमा यस मन्रालयमा र्वतनयोजन भएको मध्ये शहरी र्वकास मन्रालय र 
जशक्षा र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालयअन्तगितका तनकायबाट भएको तनकासा खचि समावेश छैन ।  

2. संगदित संस्था र अन्य संस्था - यो वषि २७ अस्पताल तथा संगदित संस्थाको रु.५० अबि 97 करोड ९१ 
लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 

3. शोधभनाि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३७ मा वैदेजशक सहायता शोधभनाि तलने 
व्यवस्था छ । मन्रालयले पेस गरेको केन्रीय आतथिक र्ववरणअनजसार अनजदान रु.६ करोड ८१ लाख र 
ऋण रु.४५ करोड ५५ लाखसमेत रु.५२ करोड ३६ लाख शोधभनाि हजन बाुँकी रहेको देजखन्छ । उक्त 
रकम शोधभनाि तलई शोधभनाि र्हसाब समायोजन गनजिपदिछ ।  

4. प्रार्वतधक सहायता - बजेट वक्तव्य २०७५।७६ मा ५ दाताबाट ३३ कायिक्रमको लातग अमेररकी डलर 
६ करोड ७७ लाख ४२ हजारको हजने रु.७ अबि ४४ करोड ८९ लाख प्रार्वतधक सहायता प्राप्त हजने 
उल्लेख छ । प्रार्वतधक सहायताअन्तगित भएको खचिको र्ववरण उपलब्ध गराएको छैन । प्रार्वतधक 
सहायताअन्तगित भएको खचिको र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

5. सोझै भ जक्तानी - मन्रालयलाई यो वषि जमिनी सरकार सहयोगअन्तगितको के.एफ.डब्लज. सोझै भ जक्तानी 
अनजदानतफि  रु.१ अबि बजेट व्यवस्था भएकोमा रु.९ करोड ९२ लाख ६२ हजार अथाित ् ९.९३ 
प्रततशतमार खचि भएको छ । मन्रालयले दातासुँगको उक्त रकम ३ तनमािण व्यवसायीलाई स्वास््य 
संस्थाको भवन तनमािण  बापत भ जक्तानी गरेको जनाए तापतन खचिको से्रस्ता लेखापरीक्षणको क्रममा पेस 
गरेको छैन । सो खचिको लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

6. गैरबजेटरी सहयोग - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २७ मा वैदेजशक सहायता बापत 
कज नै र्कतसमको सहायता प्राप्त गदाि वार्षिक कायिक्रम वा बजेटमा प्रततर्वजम्बत गरी आम्दानी खचि गनजिपने 
व्यवस्था छ । भकूम्पबाट क्षतत भएको भवन तनमािणको लातग जापान सहयोग तनयोगसुँग २०१६ फेब्रजअरी 
१७ मा परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग अस्पताल र वीर अस्पतालको पजनतनिमािण गनि जापानी येन २ अबि 
१० करोड ८८ लाख (ने.रु.२ अबि २ करोड ८६ लाख) को टनिकी सम्झौता भई तनमािणसम्बन्धी कायि 
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सम्पन्न गरी भवन हस्तान्तरण समेत भएकोमा वार्षिक कायिक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेको पाइएन । 
तनयमको व्यवस्था पालना गनजिपदिछ । 

7. लेखापरीक्षण - आतथिक कायिर्वतध ऐनमा सबै प्रकारका आय व्यय तथा कारोबारको तोर्कएबमोजजमको 
लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट लेखापरीक्षण गराउनजपनेमा रार्िय 
क्षयरोग केन्र, इर्पतडमीयोलोजी तथा रोग तनयन्रण महाशाखा र रार्िय एड्स तथा यौनरोग 
केन्रअन्तगितका कायिक्रमका लातग यो वषि वस्तजगत सहायतासमेत रु.९३ करोड ३७ लाख सरकारी 
संयन्रभन्दा बार्हरको सेभ द जचल्रेनमाफि त खचि भएको छ । उक्त खचिको से्रस्ता लेखापरीक्षणका लातग 
पेस भएको छैन । त्यस्तै स्वास््य सेवा र्वभागले वस्तजगत सहायतातफि  प्राप्त रु.१ अबि ९ करोड ३५ 
लाखको लेखापरीक्षण गराएको छैन । ऐनको व्यवस्थाअनजसार सबै प्रकारका आय व्ययको लेखापरीक्षण 
गराउनजपदिछ ।  

8. केन्रीय आतथिक र्ववरण - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ८७(क) अनजसार मन्रालयले 
केन्रीय लेखा राख्न ेर मातहतका तनकाय समेतको आतथिक कारोबार सर्हतको केन्रीय र्ववरण पेस गनजिपने 
व्यवस्था भए तापतन प्राप्त केन्रीय आतथिक र्ववरणमा सबै कारोबार समावेश गरेको देजखएन । मन्रालय र 
मातहत तनकायले प्राप्त वस्तजगत सहायताको र्ववरण र बीमा बोडिको कायिसञ्चालन कोषको रकम केन्रीय 
आतथिक र्ववरणमा समावेश गरेको छैन । स्वास््य तनकायअन्तगित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
स्वास््यसम्बन्धी समग्र कायिको लातग उपलब्ध गराएको रकमको एकीकृत अतभलेख राखेको देजखएन । 
तनयमानजसार सबै आतथिक कारोबारहरु केन्रीय आतथिक र्ववरणमा समावेश गनजिपदिछ । यस सम्बन्धमा 
एकीकृत खचिको आतथिक र्ववरण पेस गररने जवाफ प्राप्त भएको छ । 

 नीतत कायािन्वयन तथा उपलजब्ध 

9. नीतत कायािन्वयन - रार्िय स्वास््य नीतत, २०७१ अनजसार गजणस्तरीय एवं आधारभतू स्वास््य सेवा 
तनःशजल्क रुपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । नीततअनजसार ७० प्रकारका औषतध तनःशजल्क र्वतरण गने 
कायिक्रम सञ्चालन भए तापतन अतधकांश स्वास््य संस्थामा सबै प्रकारका औषतधको उपलब्धता नभएकोले 
स्वास््य सेवा प्रभावकारी हजन सकेको छैन । सविसजलभ एवं प्रभावकारी रुपमा स्वास््य सेवा प्रवाह गनि 
आवश्यक जनशजक्त योजना, उत्पादन, प्रातप्त, र्वकास तथा उपयोग गने नीतत रहेकोमा अतधकांश स्वास््य 
संस्थामा जचर्कत्सक, पारामेतडक्स, नसिलगायतका पद ररक्त रहेकोले र दजगिम स्थानमा र्वशेषज्ञ जचर्कत्सक 
नबस्ने कारणले स्वास््य सेवामा प्रभाव परेको छ । भगूोल र जनसंख्याको अनजपातमा तोर्कएबमोजजम 
स्वास््य संस्थाको व्यवस्था गने नीतत पूणिरुपमा कायािन्वयन हजन सकेको छैन । औषतधको उत्पादनमा 
देशलाई आत्मतनभिर बनाउने उल्लेख भए तापतन यो वषि रु.२७ अबि ३३ करोडको औषतध आयात 
भएकोले यसमा आत्मतनभिर हजन सकेको देजखएन । स्वास््यका लातग गररने कज ल लागतको ५५ प्रततशत 
व्यजक्तहरुको तनजी खचि हजने गरेकोमा सो प्रततशत क्रमशः घटाइने नीतत भएकोमा खचि प्रततशत घटेको 
देजखुँदैन । स्वास््यसुँग सम्बजन्धत घोर्षत नीततको प्रभावकारी कायािन्वयन गरी सेवा प्रवाहमा सजधार 
गनजिपदिछ ।  

10. क्षरेगत लक्ष्य - चौधौँ योजना (२०७३।७४–२०७५।७६) मा स्वास््य क्षेरमा तोर्कएका सूचकहरुको 
पररमाणात्मक लक्ष्य र प्रगतत जस्थतत देहायअनजसार छः  
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सूचकहरु इकाई 
आधार वषि 

२०७२।७३ 
को जस्थतत 

२०७५।७६ को 

लक्ष्य प्रगतत 

मात ृमतृ्यजदर (प्रतत लाख जीर्वत जन्ममा) जना 258 145 239 
५ वषिम जतनको बाल मतृ्यजदर (प्रतत हजार जीर्वत जन्ममा) जना 38 30 39 
नवजात जशशज मतृ्यजदर (प्रतत हजार जीर्वत जन्ममा) जना 23 20 21 
कज ल प्रजनन ्दर जना 2.3 2.1 2.3 
५ वषिम जतनका बालबातलकामा भएको पजड्कोपना प्रततशत 37 32 36 
पर्हचान भएका क्षयरोगीमध्ये उपचारको सफलता प्रततशत 90 90 91.7 
५ वषिम जतनका कम तौल भएका बालबातलकाहरुको संख्या प्रततशत 29 27 27 
पररवार तनयोजनको आधजतनक साधन प्रयोग दर प्रततशत 49.6 60 43 
स्वास््य संस्थामा प्रसूतत सेवाको उपभोग प्रततशत 55 70 63.2 
स्वास््यकमीद्वारा प्रसूतत सेवा प्राप्त गने प्रततशत 50 70 59.6 
चौथो पटकसम्म गभिवती जाुँच गने मर्हला प्रततशत 59 65 56.2 
तभटातमन “ए” प्राप्त गने सजत्केरी मर्हला प्रततशत 53 70 64.5 
डी.पी.टी. हेप. खोप तेस्रो प्राप्त गने बालबातलका प्रततशत 92 93 86.4 
दादजरा खोप प्राप्त गने बालबातलका प्रततशत 88.2 90 72.8 
औलो रोग पत्ता लागकेो तबरामी संख्या जना 1352 1000 1065 
वार्षिक नयाुँ एच.आई.भी. संक्रतमत जना 1480 1200 2360 
गभिवती मर्हलामध्ये पी.एम.टी.सी.टी. सेवा पाएका गभिवती 
मर्हला प्रततशत 

प्रततशत 
30 40 61 

तनःशजल्क औषतधको उपलव्धता प्रकार संख्या 70 70 70 
सामाजजक स्वास््य सजरक्षा (स्वास््य बीमा) र्वस्तार जजल्ला 3 75 46 

स्वास््य क्षेरका मातथ उजल्लजखत १९ पररमाणात्मक लक्ष्यमध्ये योजनाको अन्त्यसम्म अतधकांश 
लक्ष्यमा आंजशक सजधार भएको देजखन्छ । मात ृ मतृ्यजदर, नवजात जशशज मतृ्यदजर, ५ वषिमजतनका 
बालबातलकामा भएको पजड्कोपना, स्वास््य संस्थामा प्रसूतत सेवाको उपभोग लगायत र्वतभन्न ८ क्षेरमा 
सजधार देजखए तापतन लक्ष्य हातसल हजन सकेको देजखएन । त्यसैगरी ५ वषिमजतनको बाल मतृ्यजदर, पररवार 
तनयोजनको आधजतनक साधन प्रयोग दर, दादजरा खोप प्राप्त गने बालबातलकालगायत र्वतभन्न ७ क्षेरमा 
लक्ष्यअनजसार प्रगतत हजन सकेको छैन । औलो तथा एड्स संक्रतमतको संख्या बढेकोले प्रवर्द्िनात्मक 
कायिक्रम प्रभावकारी भएको देजखुँदैंन । तोर्कएको लक्ष्य हातसल हजने गरी कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

11. ददगो र्वकास - सबै उमेर समूहका व्यजक्तको स्वस्थ जीवन सजतनजित गदस समरृ्द् जीवन प्रवर्द्िन गने ददगो 
र्वकासको लक्ष्यअन्तगित सन ् २०३० सम्म मातमृतृ्यज अनजपात प्रतत १ लाखमा ७० भन्दा कम गने 
उल्लेख गरेकोमा २०७५।७६ मा २३९ रहेको, नवजात जशशज मतृ्यज प्रततहजार जीर्वत जन्ममा १२ र ५ 
वषिमजतनका बालमतृ्यज २५ मा सीतमत गने उल्लेख भएकोमा २०७५।७६ सम्म क्रमशः २१ र ३९ 
रहेको छ । नसने रोगबाट हजने असामर्यक मतृ्यजदरलाई रोकथाम र उपचारबाट सन ्२०३० सम्म एक 
ततहाइले कम गने गन्तव्य तोर्कएकोमा सो सम्बन्धी सूचकाङ्क उपलब्ध नभएको तथा सडक दजघिटनाबाट 
हजने मतृ्यज र घाइतेको संख्यालाई २०३० सम्म आधा घटाउन ७ वटै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गने 
कायिक्रम रहेकोमा स्थापना कायि अगातड बढ्न सकेको छैन । प्राप्त त्याङ्कअनजसार सडक दजघिटना र्वगत 
६ वषिमा ८२.१७ प्रततशतले वरृ्र्द् भएको, स्वास््य बीमा कायिक्रम २०७२।७३ देजख शजरु भई 
२०७५।७६ सम्म १६ लाख ८६ हजार २२९ मार सहभागी भएको, एच.आई.भी. संक्रतमत र 
क्षयरोगका तबरामीको तजलनामा वरृ्र्द् भई क्रमश: ३५ हजार ६२ र ३२ हजार ४७४ पजगेको छ । यस 
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अवस्थाले ददगो र्वकास लक्ष्यले तोकेको सूचक हातसल गने कायि च जनौतीपूणि देजखन्छ । ददगो र्वकास 
लक्ष्य कायािन्वयनका लातग सबै तहका स्वास््य तनकायबीच समन्वय, आवतधक मूल्याङ्कन तथा प्रभावकारी 
तनयमन आवश्यक देजखन्छ ।  

 बजेट तथा कायिक्रम कायािन्वयन 

12. बजेट वक्तव्य कायािन्वयन - आधारभतू स्वास््यमा सबै नागररकको पहजुँच सजतनजित गनि स्वास््य बीमा 
मजलजकभर र्वस्तार गने उल्लेख भएकोमा ४६ जजल्लामा मार लागू भएको, स्थानीय तहको लागत 
सहभातगतामा दजई वषितभर सबै वडाहरुमा एक/एक स्वास््य संस्था स्थापना गने उल्लेख भएकोमा तनमािण 
कायिले गतत तलन नसकेको, वीर अस्पतालको दजवाकोट जस्थत पररयोजनालाई अन्तरािर्िय मापदण्डबमोजजम 
सेवा प्रदान गनि बोलपर प्रर्क्रया शजरु गने उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धी गजरुयोजना तयार नभएको, उच्च 
प्रर्वतधयजक्त रोग तनदान केन्रको आधजतनक प्रयोगशाला र मगृौला उपचार केन्र कािमाडौँमा स्थापना गने 
कायिको लातग स्थान छनौट नभएको, तनजी क्षेरका मेतडकल कलेजको सहकायिमा दजगिम क्षेरमा 
र्वशेषज्ञसर्हतको घजम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गने उल्लेख भएकोमा तनजी मेतडकल कलेज सहभागी 
नभएको, सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जचर्कत्सकको सेवा सजतनजित गने कायि नभएको तथा आधारभतू 
औषतधहरुमा आत्मतनभिर हजन औषतध उत्पादनको क्षमता र्वस्तार गने, औषतधको कज ल खररदमध्ये ५० 
प्रततशत रार्िय उत्पादनको औषतध खररद गने उल्लेख भए तापतन औषतधको आयात गत वषिको तजलनामा 
बढेको अवस्था छ । बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कायिक्रम कायािन्वयन गनि स्पष्ट सञ्चालन योजना तयार 
गनजिपदिछ ।  

13. बजेट अबण्डा - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २० मा बजेट तथा कायिक्रम तयार 
गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि मन्रालयको नाममा रु.६ अबि ३९ करोड ४७ लाख एकमजष्ट बजेट समावेश 
गरेको देजखयो । यसरी शजरु बजेटमा रकम समावेश गदाि केही शीषिकमा कायिक्रम र केही शीषिकमा 
स्वास््य संस्थाको नाम (१०२ कायिक्रम तथा संस्था) समेत उल्लेख गरेको छ । उक्त शीषिकमा 
रकमान्तरपतछ कायम भएको बजेट रु.६ अबि ७५ करोड ९९ लाखमध्ये अथि मन्रालयमाफि त प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहलाई तलव भत्ता तथा आमा सजरक्षा कायिक्रममा रु.३ अबि ७८ करोड ६० लाख 
र्वत्तीय हस्तान्तरण भएको उल्लेख छ । शजरु कायिक्रम २०७६।३।३१ सम्म २६ औ ंपटक संशोधन 
गरी मन्रालयको नाममा रु.२ अबि ९७ करोड ३९ लाख खजद बजेट कायम गरेकोमध्ये रु.२ अबि ५६ 
करोड ९४ लाखमार तनकासा खचि भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट सम्बजन्धत तनकायको 
नाममा समावेश नगरी अबण्डा रुपमा मन्रालयको उपशीषिकमा समावेश गनजि उपयजक्त देजखुँदैन । 

त्यसैगरी बजेट तजजिमा गदाि आफ्नै बजेट उपशीषिक नम्बर भएका संघअन्तगित रहेका स्वास््य 
तनकायहरु जस्तै पोखरा स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, रार्िय ट्रमा सेन्टरलगायतलाई ददने रकमसमेत उक्त 
शीषिकमा समावेश गरेको देजखयो । मन्रालयको नाममा अबण्डा प्रकृततको रकम समावेश गरी बजेट 
तजजिमा गने र पटक पटक कायिक्रम संशोधन गरी अजख्तयारी ददने कायिमा सजधार गरी आतथिक अनजशासन 
कायम गनजिपदिछ । 

14. कायिक्रम संशोधन तथा रकमान्तर - मन्रालयले अनजगमन, मूल्याङ्कन तथा योजना खचि शीषिकको शजरु 
कायिक्रममा स्वास््य चौकी नभएका वडाहरुमा स्थानीय तहसुँग सहकायि गरी प्राथतमक स्वास््य चौकी 
तनमािणमा रु.४ अबि बजेट समावेश गरेकोमा १ हजार २०० वडामा भवन तनमािणको लातग रु.३ अबि १० 
करोड २५ लाख र तलब, भत्ताको लातग प्रत्येक वडामा रु.५ लाखका दरले रु.६० करोड समेत रु.३ 
अबि ७० करोड २५ लाख र्वत्तीय हस्तान्तरण गरेको र अस्पतालको अतनवायि दार्यत्व रु.२९ करोड ७५ 
लाख भ जक्तानी गनि २०७६।१।४ मा कायिक्रम संशोधन गरेको छ । त्यसैगरी मजख्य राजमागिमा ट्रमा 
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यजतनट र्वस्तार गनि रु.१ करोड ५० लाख शजरु बजेटसर्हतको कायिक्रम रहेकोमा २०७६।३।२६ मा 
रकमान्तर गरी नेरज्योतत संघलाई भवन तनमािण गनि पूुँजीगत  अनजदान रु.१ करोड र पोखरा स्वास््य 
र्वज्ञान प्रततष्ठानलाई पूुँजीगत  अनजदान रु.५० लाखको अजख्तयारी ददएको छ । रार्िय स्वास््य नीतत र 
ददगो र्वकासको लक्ष्य प्राप्त गनि तय भएको बजेट र कायिक्रम संशोधन गरी वषािन्तमा रकमान्तर गदाि 
लजक्षत उदे्दश्य हातसल हजन नसक्ने भएकोले यसप्रकारको कायिमा तनयन्रण गरी आतथिक अनजशासनको 
पालना गनजिपदिछ । 

15. पेट सीटी स्क्यान मेतसन - क्यान्सर रोगको तनदानसम्बन्धी पेट सीटी स्क्यान मेतसन खररद तथा आधजतनक 
प्रयोगशाला र मगृौला उपचार केन्र स्थापना गनि रु.४३ करोडको बजेट र्वतनयोजन गरेकोमा कायिक्रम 
संशोधन तथा रकमान्तर गरी र्वतभन्न ६ तनकायलाई भवन तनमािण गनि रु.१७ करोड ५० लाख, वीर 
अस्पताललाई प्रयोगशाला सजदृढीकरण गनि रु.१ करोड ५० लाख, भरतपजर क्यान्सर अस्पताल र कोशी 
अञ्चल अस्पताललाई औजार उपकरण खररद गनि रु.२।२ करोड समेत रु.४ करोड र स्वास््य सेवा 
र्वभागलाई पेट सीटी स्क्यान मेतसन खररद तयारी लगायत औजार उपकरण खररद गनि रु.२० करोडको 
अजख्तयारी ददएको देजखयो । पेट सीटी स्क्यान मेतसन खररद गनि छजट्याएको बजेटमध्ये स्वास््य सेवा 
र्वभागले रु.८ करोड २८ लाख ३६ हजार मूल्यको सीटी स्क्यान मेतसन खररद गरी गजेन्र नारायण तसंह 
अस्पताल, राजर्वराजलाई उपलब्ध गराए तापतन २०७६।११।१९ सम्म सञ्चालनमा आएको छैन । 
मन्रालयले ९ मर्हनासम्म मेतसन खररदसम्बन्धी कज नै तनणिय नगरी र्वतनयोजजत बजेट तनजरक्रय राख्न ेर तेस्रो 
चौमातसकमा शजरु कायिक्रमको ममि र्वपरीत सीटी स्क्यानलगायतका उपकरण/औजार खररद गनि कायिक्रम 
संशोधन गनजि उजचत देजखुँदैन । र्वतनयोजजत बजेट तोर्कएको कायिमा उपयोग गरी स्वास््य सेवा प्रभावकारी 
रुपमा उपलब्ध गराउनजपदिछ । 

16. कायिक्रम कायािन्वयन - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २६ बमोजजम स्वीकृत वार्षिक 
कायिक्रमअनजसार प्रगतत र्ववरण तयार गरी समीक्षा गनजिपदिछ । मन्रालयले यो वषि ट्रमा सेन्टर स्थापना 
लगायत बजेटमा समावेश गरेका २५ कायिक्रममा छजट्याएको बजेट रु.१० करोड ४५ लाख र र्वतभन्न 
जजल्लामा १२ स्वास््य चौकी तनमािण गनि बजेट व्यवस्था गरेको रु.१ अबि खचि गरेको छैन । स्वास््य 
सेवा र्वभागले ६४ कायिक्रमको लातग र्वतनयोजन गरेको रु.३७ करोड ३६ लाखको कायिक्रम सञ्चालन 
नगरी शून्य प्रगतत देखाएको छ । वार्षिक लक्ष्यमा कायिक्रम समावेश गने तर कायािन्वयन नगने अवस्थाले 
स्वास््य सेवा प्रवाहमा सजधार तथा ददगो लक्ष्य प्राप्त हजन सक्दैन । स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम कायािन्वयन 
हजन नसक्नजको कारण पर्हचान गरी सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

17. स्वास््य कर कोष : सजतीजन्य पदाथि तनयन्रण र तनयमन गने तनयमावली, २०६८ मा सजतीजन्य पदाथिको 
अन्तःशजल्कबाट उिेको रकमको २५ प्रततशत स्वास््य कर कोषमा जम्मा गररने व्यवस्था छ । उक्त 
कोषमा २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्मको सूतीजन्य पदाथिको अन्तःशजल्क रु.४९ अबि २९ 
करोडको २५ प्रततशतका दरले रु.१२ अबि ३२ करोड कोषमा प्राप्त हजनजपनेमा रु.१ अबि ८५ करोड ३२ 
लाख मार प्राप्त भएको देजखएकोले र्वगत ४ वषिमा रु.१० अबि ४७ करोड न्यून प्राप्त भएको छ । 
कोषमा न्यून रकम प्राप्त भएका कारण कोषबाट बाुँडफाुँड गररने तनकायमा समेत रकम न्यून हजन गएको छ । 

18. वैदेजशक सहयोग : आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को दफा २७(२) मा वैदेजशक सहायतालाई 
वार्षिक कायिक्रम तथा बजेटमा समावेश गनजिपने प्रावधान छ । रार्िय क्षयरोग केन्र, इर्पतडतमयोलोजी तथा 
रोग तनयन्रण महाशाखा र रार्िय एड्स तथा यौनरोग केन्र अन्तगित सन ्२०१७ मा अमेररकी डलर १ 
करोड ८० लाख २३ हजार बजेटमा समावेश गने गरी र २ करोड ५० लाख ९ हजार प्रार्वतधक 
सहायताको रुपमा सेभ द जचल्रेनले प्रयोग गने गरी अमेररकी डलर ४ करोड ३० लाख ३२ हजारको 
सम्झौता भएको पाइयो । यस सम्बन्धमा अथि मन्रालयको २०७५।२।२१ को परमा स्वास््य तथा 
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जनसंख्या मन्रालय प्रमजख प्रातप्तकतािको लातग योग्य हजन नसकेकोले सेभ द जचल्रेनमाफि त कायािन्वयन गने 
र्वकल्प अवलम्बन गने गरी सम्झौता भएको पाइयो । यसरी वैदेजशक सहायता प्राप्त गने मजलजकको संयन्र 
माफि त पररचालन एवं संघीय सजञ्चत कोषमा जम्मा नगरी ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त हजने रु.४ अबि ७३ 
करोड ९ लाख ३८ हजार सरकारी संयन्रभन्दा बार्हरबाट खचि गरेको छ । रार्िय क्षयरोग केन्र, 

इर्पतडमीयोलोजी तथा रोग तनयन्रण महाशाखा र रार्िय एड्स तथा यौनरोग केन्र अन्तगितका कायिक्रमका 
लातग १९ जजलाई २०१८ मा पजन: भएको नयाुँ तरपक्षीय सम्झौतामा समेत सेभ द जचल्रेन 
इन्टरनेशनललाई प्रमजख प्रातप्तकतािको रुपमा तलई सोमाफि त सन ्२०२१ सम्म रु.३ अबि ३८ करोड २१ 
लाख ५० हजारको सम्झौता भएको छ । वैदेजशक सहायताको कायािन्वयन सरकारी तनकायबाट 
गराउनजपदिछ । 

 जनशजक्त व्यवस्थापन 

19. संगिन, व्यवस्थापन - नेपालको संर्वधानको अनजसूची ५, ६, ७ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
स्वास््यसम्बन्धी अतधकार तोर्कएको छ । अनजसूचीमा स्वास््यसम्बन्धी नीतत, मापदण्ड, गजणस्तर, तनयमन 
लगायतका अतधकार संघअन्तगित, स्वास््य सेवा प्रदेशअन्तगित, औषतध तथा र्वषादीसम्बन्धी संघ र प्रदेशको 
साझा अतधकार र आधारभतू स्वास््य स्थानीय तहको अतधकारअन्तगित रहने उल्लेख छ । संघअन्तगित 
४३ तनकाय,  प्रदेशअन्तगित २२९ तनकाय र स्थानीय तहअन्तगित ४ हजार ३९२ तनकायसमेत कज ल ४ 
हजार ६६४ तनकाय रहने व्यवस्था गरेको देजखयो ।    

संघअन्तगित मन्रालय मातहत ३ र्वभाग र औषतध व्यवस्था र्वभाग मातहत ४ कायािलय रहे 
तापतन अन्य र्वभाग मातहत कज नै कायािलय रहेको देजखुँदैन । स्वास््य सेवा र्वभागको मजख्य कायि 
मन्रालयलाई सहजीकरण गने रहेको र र्वभागअन्तगित कज नै पतन कायािलय नरहेकोले प्रशासतनक सरलता, 
लागत, लाभ र सेवा प्रवाहमा गजणस्तर वरृ्र्द् हजने गरी संगिनको कायि र्वभाजन हजनजपदिछ । यस सम्बन्धमा 
मन्रालयबाट समीक्षा भइरहेको जवाफ प्राप्त भएको छ ।  

20. कमिचारी समायोजन - संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट कमिचारी समायोजन स्वास््य 
तथा जनसंख्या मन्रालयबाटै सम्पन्न गने अजख्तयारी प्राप्त भएबमोजजम मन्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहअन्तगित ३१ हजार ६५१ दरबन्दीमध्ये २६ हजार ७१७ जनाको समायोजन गरेको र ३६२ कमिचारी 
फाजजलमा रहेको देजखन्छ । यस वषि समायोजन कायिको लातग कायािलय व्यवस्थापन लगायतका कायिमा 
रु.१ करोड ७ लाख खचि भएको छ । समायोजनको क्रममा कततपय तनकायमा दरबन्दीभन्दा बढी तथा 
कततपय तनकायमा दरबन्दीभन्दा न्यून कमिचारी समायोजन भएको र समायोजन गररएका कततपय कमिचारी 
कायिस्थलमा उपजस्थत नभएकोले सेवा प्रवाहमा असर नपने गरी समायोजन कायि प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

 अनजदानको उपयोग 

21. अनजदान - यो वषि मन्रालयले ८ सामजदार्यक संस्थालाई रु.१६ करोड २८ लाख ३० हजार अनजदान 
उपलब्ध गराएकोमा तनम्नानजसार देजखएको छः  

21.1 सामजदार्यक अस्पतालहरुलाई अनजदान ददनेसम्बन्धी तनदेजशका, २०७३ मा अनजदान प्राप्त गनिसक्ने 
सामजदार्यक अस्पतालको छनौट गदाि रार्ियस्तरको दैतनक पतरका एवं मन्रालयको वेभ साइटमा सूचना 
प्रकाजशत गनजिपने वार्षिक कायिक्रममा समावेश गरी बजेट माग्नजपने व्यवस्था भए तापतन सो प्रर्क्रया पूरा 
नगरी मन्रालयले ५ सामजदार्यक अस्पताल तथा स्वास््य संस्थालाई भवन तनमािण र उपकरण खररदको 
लातग रु.१२ करोड ९९ लाख ३० हजार अनजदान वषािन्त (२०७६।३।२९ देजख २०७६।३।३१) मा 
उपलब्ध गराएको छ ।  
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सोही तनदेजशकामा अनजदान प्राप्त गनेले चौमातसक अवतध समाप्त भएको १५ ददनतभर र आतथिक 
वषि समाप्त भएको ९० ददनतभर भौततक प्रगतत पिाउनजपने व्यवस्था गरेकोमा यो वषि कज नै प्रगतत र्ववरण 
पेस गरेको देजखएन । तनदेजशकामा अनजदान प्राप्त गने सामजदार्यक अस्पतालहरुले तोर्कएको र्वतभन्न शतिहरु 
पालना गरे नगरेको मन्रालयले अनजगमन गनजिपने उल्लेख गरे तापतन अनजगमन गरेको देजखएन । 
तनदेजशकामा उल्लेख भएको प्रर्क्रया पालना गरी अनजदान ददने प्रावधानको पालना गनजिपदिछ ।  

21.2 मन्रालयले वार्षिक कायिक्रममा समावेश र्वतभन्न ३ स्वास््य संस्थालाई रु.३ करोड २९ लाख अनजदान 
उपलब्ध गराएकोमा तनदेजशकाको व्यवस्थाअनजसार प्रगतत प्रततवेदन पेस गरेको देजखएन । तनदेजशकामा 
तोर्कए अनजसारको कायि सम्पन्न भएको सजतनजित हजनजपदिछ । यस सम्बन्धमा अनजगमन गरी प्रततवेदन पेस 
गने प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ ।  

 स्वास््य संस्था तनयमन 

22. सञ्चालन अनजमतत - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० 
मा अनजमतत नतलई स्वास््य संस्था सञ्चालन गनि नहजने उल्लेख छ । स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयमा 
स्वास््य संस्था सञ्चालन अनजमततको लातग १४ संस्था (मेतडकल कलेज, अस्पताल) ले ७ हजार ४६१ 
शय्याको स्वास््य संस्था सञ्चालन गनि तनवेदन ददएकोमा सो तनवेदन उपर कारबाही गरेको देजखएन । 

 सञ्चालन अनजमतत प्राप्त नभए तापतन स्वास््य संस्था सञ्चालन भइरहेको छ । सञ्चालन अनजमतत 
माग गरेको १० वषिसम्म तनणियर्वहीन अवस्था रहनज उजचत होइन । यस सम्बन्धमा मन्रालयले 
आवश्यक तनणिय गनजिपदिछ ।   

23. अनजमतत दस्तजर - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० 
(दोस्रो संशोधन २०७३) को दफा ८ को उपदफा ६ मा तनदेजशका प्रारम्भ हजनजभन्दा अगातड अनजमततको 
लातग तनवेदन नददई सञ्चालन गरररहेका स्वास््य संस्थाले प्रततशय्या रु.४ हजारको अततररक्त पाुँच गजणा 
बढी दस्तजर र नयाुँ अनजमततको लातग तनवेदन ददएका स्वास््य संस्थाले मातथ उल्लेख भएबमोजजमको 
दस्तजरको अततररक्त तीन गजणा बढी दस्तजर बजझाएमा एक पटकको लातग सञ्चालन अनजमतत ददन सर्कने 
व्यवस्था छ । यो वषि कािमाडौँजस्थत एक मेतडकल कलेज र र्वराटनगरजस्थत एक तनजी अस्पताललाई 
सञ्चालन अनजमतत ददएकोमा सो दस्तजरलाई ५ वषिको दस्तजर मानी औसतमा २ वषिको गणना गरेको र 
तोर्कएबमोजजमको दस्तजरमा पाुँच तथा तीन गजणा थप गरी रु.१ करोड ४० लाख दस्तजर असजल गनजपनेमा 
रु.३१ लाख २० हजार मार असजल गरेको पाइयो । छजट भएको दस्तजर रु.१ करोड ८ लाख ८० हजार 
असजल गनजिपदिछ ।  

24. अनजमतत र मापदण्ड - कािमाडौँजस्थत एक मेतडकल कलेजले ७५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गनि 
२०७३।९।१८ मा तनवेदन ददएकोमा तनरीक्षण गनि गदित अनजगमन टोलीले ददएको प्रततवेदनमा 
आकजस्मक शय्या क्षमता कज ल शय्या संख्याको १० प्रततशतभन्दा कम रहेको, आकजस्मक उपचार कक्षमा 
३६ शय्या भएतापतन १८ मार भेजन्टलेटर भएको, एम.आर.आई. मेतसन कम्तीमा ०.५–१.५ टेस्लाको 
हजनजपनेमा ०.३ टेस्लाको मार सञ्चालनमा रहेको, मेमोग्राफी यजतनट सञ्चालनमा नरहेको, आफ्नै स्वातमत्वको 
फामेसी सञ्चालन नभएको, मापदण्डअनजसार ४५० शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालन हजन सक्ने 
देजखएकोमा ६२० शय्या सञ्चालनमा रहेको लगायतका व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । उपयजिक्त प्रततवेदनमा 
उल्लेख  भएका अतधकांश सजझावहरु कायािन्वयन गरेको व्यहोरा जनाई २०७६।३।२९ को सजचवस्तरीय 
तनणियबाट अनजमतत ददएको छ । मापदण्डका सबै प्रावधान पूरा नगरेको अवस्थामा अनजमतत ददनज उपयजक्त 
देजखुँदैन ।   
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25. अनजमतत नवीकरण - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० 
को दफा १२ मा नवीकरणको लातग तनवेदन पेस नगने स्वास््य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनजमततपर स्वतः 
खारेज हजने व्यवस्था छ । सञ्चालन अनजमतत नवीकरण बेगर स्वास््य संस्था सञ्चालन गनि तमल्दैन । 
स्वास््य सेवा र्वभागले तनयमन गने २०० शय्यासम्मका तनजी अस्पताल ८९ मध्ये २१ संस्थाले अनजमतत 
नवीकरण नगराए पतन सञ्चालनमा रहेका छन ् । नवीकरण नगरी सञ्चालन गने स्वास््य संस्थालाई 
कारबाही गनजिपदिछ ।  

26. तनजी अस्पताल अनजगमन - मापदण्डअनजसार स्वास््य संस्था सञ्चालन नगरेमा २०० शय्यासम्मको 
संस्थालाई प्रदान गने सेवा पूणि वा आंजशक रुपमा तत्काल बन्द गनि र्वभागले आदेश ददनसक्ने व्यवस्था 
छ । उपलब्ध र्ववरणअनजसार ८६ अस्पतालको अनजगमन गदाि अतधकांश अस्पतालको भौततक संरचना 
कमजोर रहेको, आवासीय तथा व्यापाररक प्रयोजनका लातग बनेका िाउुँमा अस्पताल सञ्चालन गरेको, 
औजार उपकरण मापदण्डअनजसार व्यवस्थापन नभएको, अतधकांश अस्पतालका जनशजक्त पूणिकालीन 
नरहेको, प्रयोगशाला मापदण्ड अनजसार नभएको तथा उपकरणको कमी रहेको, तनःशजल्क शय्या छजट्याई 
गरीब तथा असहाय वगिको उपचार आंजशकमार गरेको, जेष्ठ नागररक उपचार कक्ष नरहेको, फोहोरमैलाको 
उजचत व्यवस्थापन नभएको, सघन उपचार कक्षमा भेजन्टलेटर तथा नतसिङ कमिचारी तोर्कएको अनजपातभन्दा 
घटी राखेको व्यहोरा स्वास््य सेवा र्वभागको अनजगमन प्रततवेदनबाट देजखएको छ । मापदण्डअनजसार 
सञ्चालन नभएका स्वास््य संस्थाका सम्बन्धमा कारबाही गनजिपदिछ ।  

27. सेवा शजल्क तनधािरण - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशकाको दफा 
३० मा स्वास््य संस्थाले प्रदान गने सेवाको गजणस्तरको आधारमा तलनसक्ने सेवा शजल्कसम्बन्धी मापदण्ड 
तनधािरण गनि ९ सदस्यीय सेवा शजल्क तनधािरण सतमतत रहने व्यवस्था छ । स्वास््य संस्थाले तलने शजल्कमा 
र्वर्वधता रहेकोले तनजी क्षेरका स्वास््य संस्थाको सेवा शजल्कको मापदण्ड तनधािरण गनजिपदिछ ।  

28. राजस्व छजट तसफाररस - स्वास््य संस्थाले पैिारी गने स्वास््य उपकरण एम्बजलेन्स, शववाहनको लातग 
राजस्व छजटको तसफाररस मन्रालयबाट हजने गरेको देजखयो । मन्रालयले यो वषि रु.११ अबि ७० करोड 
२३ लाख मूल्यको ३४८ एम्बजलेन्स लगायत स्वास््यसुँग सम्बजन्धत सामग्री तथा उपकरणमा राजस्व 
छजटको तसफाररस गरेको छ । सामग्रीको प्रयोग लजक्षत वगि, समूहको र्हतमा प्रयोग भए नभएको बारे कज नै 
अनजगमन गरेको छैन । राजस्व छजट पाउने र नपाउने स्वास््य संस्थाको सेवा शजल्क सम्बन्धमा 
मन्रालयले अनजगमन गरेको छैन । राजस्व छजट प्राप्त गने स्वास््य तनकायबाट सहजतलयतपूणि मूल्य 
तनधािरण भएको यर्कन गने अवस्था छैन । राजस्व छजट प्राप्त गने स्वास््य संस्थाको अनजगमन गने र 
राजस्व छजटबाट सेवाग्राहीले ततने शजल्कमा समेत सहजतलयत हजने व्यवस्था हजनजपदिछ । 

29. सेवाको पहजुँच - अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हजन तबरामीलाई समयमै सेवा उपलब्ध हजनजपदिछ । रार्िय 
स्वास््य नीतत, २०७१ ले तत्कालीन अवस्थामा स्वास््यका लातग खचि गररने कज ल लागतको ५५ प्रततशत 
रकम व्यजक्तको तनजी खचि हजने गरेकोमा सो प्रततशतलाई क्रमशः घटाउुँदै लैजाने र त्यसका लातग तनयतमत 
रुपले अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गररने उल्लेख छ । शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्रमा १२८ 
जनाले डाइलाइतसस सेवा नपाएको, काजन्त बाल अस्पतालमा शल्यजचर्कत्सा गनि ६५२ जना १४ 
मर्हनासम्म प्रतीक्षा सूचीमा बस्नज परेको,  बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठानमा र्वतभन्न प्रकारका 
शल्यर्क्रया गनि १ मर्हनादेजख ५ मर्हनासम्म, वीर अस्पतालमा नप्रोतलथोटोमी गनि १० मर्हना तथा न्यूरो 
सम्बन्धी शल्यर्क्रया गनि ३ मर्हना, परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पािेघर तथा आङ्ग खस्ने 
तबरामीको उपचार गनि ३ मर्हनासम्म प्रतीक्षा गनजिपने अवस्थाले सेवामा सहज पहजुँच भएको देजखएन । 
उपचारको लातग लामो समय प्रतीक्षा गनजिपने कारण तबरामीको स्वास््य जोजखम पने र तनजी अस्पतालमा 
जान बाध्य हजनजपने अवस्था छ ।  
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उपयजिक्त अवस्थाले तबरामीको स्वास््य उपचारको लागतमा कमी हजने जस्थतत देजखुँदैन । 
अस्पतालहरुले शल्यजचर्कत्सासम्बन्धी दैतनक, मातसक र क्षेरगत तातलका तयार गरी उपलब्ध स्रोतको 
अत्यजत्तम उपयोग गनजिपने व्यहोरा गत वषिको प्रततवेदनमा औलँ्याइएकोमा अपेजक्षत सजधार भएको छैन । 
नागररकको मौतलकहकको रुपमा रहेको स्वास््य सेवालाई सजतनजित गनि स्वास््य सेवा प्रवाहमा गजणात्मक 
सजधार गनजिपने देजखन्छ । सेवा प्रवाहमा सजधार गरी सहज पहजुँचको व्यवस्था गनजिपने र अनजगमनसमेत 
प्रभावकारी हजनजपदिछ ।  

30. तनयमन - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० ले स्वास््य 
संस्थाहरुको तनयमन गनि मन्रालय र मातहका कायािलयलाई तोकेको भए तापतन प्रभावकारी तनयमन हजन 
नसक्दा अस्पतालको स्थापना, सञ्चालन, शजल्क तनधािरण तथा सेवा प्रवाहमा कमी कमजोरी देजखएको छ । 
यसैगरी जशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालयको अनजमततमा सञ्चालनमा रहेका मेतडकल कलेज र छज टै्ट 
ऐनअन्तगित गदित प्रततष्ठानले समेत स्वास््य सेवा प्रवाह गरररहेका तथा कततपय मेतडकल कलेज तथा 
अस्पताल स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयबाट अनजमतत नतलई सञ्चालनमा रहेकाले र्यनीहरुको तनयमन 
हजन सकेको छैन । मजलजक संघीय स्वरुपमा गए पिात अस्पतालहरु समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह 
मातहत रहने गरी सञ्चालन भइरहेका छन ्।  

स्वास््य सेवा जस्तो संवेदनशील र्वषयमा तनयमन कायि प्रभावकारी नहजुँदा सेवाको गजणस्तर, लागत 
र पहजुँच अपेक्षा गरेअनजरुप सबल देजखुँदैन । त्यसैगरी स्वास््यसंग सम्बजन्धत खाद्यवस्तजको तनयमनसमेत 
प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । उक्त दजवै र्वषय अन्तरसम्बजन्धत भएकोमा तनयमन कायि दजई अलग 
तनकाय औषतध व्यवस्था र्वभाग र खाद्य प्रर्वतध तथा गजण तनयन्रण र्वभागबाट हजने गरेकोले प्रभावकारी हजन 
सकेको छैन । मानव स्वास््यसुँग प्रत्यक्ष सम्बजन्धत भएकोले तनयमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउन 
स्वतन्र र अतधकार सम्पन्न औषतध तथा खाद्य पदाथिसम्बन्धी एक तनयमनकारी तनकायको व्यवस्था 
गररनजपदिछ ।  

 स्वास््य सेवा प्रवाह 

31. सेवाको गजणस्तर - अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हजन भौततक अवस्था, जनशजक्त तथा उपकरणको उजचत 
व्यवस्थापन हजनजपदिछ । स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक पूवािधारको जस्थतत देहायअनजसार छः 

31.1 शजक्रराज ट्रर्पकल तथा सरुवारोग अस्पतालको लातग नयाुँ अस्पताल भवन तनमािण गनि रु.५६ करोड ९८ 
लाखको लागत अनजमानसर्हतको गजरुयोजना तयारी गरी मन्रालयमा पिाएकोमा उक्त गजरुयोजना स्वीकृत 
भएको छैन । अस्पताल भवन तनमािणको लातग बजेट र्वतनयोजन भएकोमा गजरुयोजना स्वीकृत नभएका 
कारण २०७३।७४ देजख नै बजेट खचि भएको छैन । लेखापरीक्षणको क्रममा ३०० शय्याको 
सरुवारोग अस्पताल शहरी क्षरेभन्दा बार्हर तनमािण गनि नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट सैर्द्ाजन्तक सहमतत 
प्राप्त भएको जानकारी ददए तापतन सोसम्बन्धी कज नै तनणिय भएको देजखएन । प्रत्येक वषि सरुवा रोगको 
तबरामी बढ्दै गएको तथा हाल महामारीको रुपमा र्वश्वभर फैतलएको सासि, कोरोना जस्ता र्वतभन्न प्रकारका 
भाइरसको संक्रमणबाट सजरजक्षत रहन अस्पतालको क्षमता अतत न्यून रहेकोले तत्कालै गजरुयोजना स्वीकृत 
गरी अस्पताल तनमािण गनजिपने देजखन्छ । 

31.2 उच्च संक्रमणजन्य रोगको उपचार हेपार्फल्टर (वाडिलाई आइसोलेटेड गने मेतसन) सर्हतको सजरजक्षत 
आइसोलेसन कक्षबाट गररनजपदिछ । शजक्रराज ट्रर्पकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले आइसोलेसन तथा 
आईसीयू वाडिका उपकरण, आईसीयू भेजन्टलेटर मेतसन खररद गरेको भए तापतन आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन 
गरेको देजखएन । संक्रमणजन्य रोगको उपचार सम्बन्धमा मन्रालय र मातहतका कायािलयले र्वश्व 
स्वास््य संगिनले तोकेको मापदण्डअनजसार आइसोलेसन कक्ष तनमािण गरी सञ्चालन गनजिपने देजखएको छ ।  
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31.3 काजन्त बाल अस्पतालमा ५२ शय्याको आईसीयू भए तापतन ३१ मार सञ्चालनमा ल्याएको देजखयो । 
शय्याको अभावका कारण यो वषि १ हजार २१३ जनालाई अन्य सरकारी तथा तनजी अस्पतालमा रेफर 
गरेको देजखुँदा सेवा प्रातप्तमा कदिनाइ भइरहेको छ ।  

31.4 बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, धरानमा रु.९ करोड ७१ हजार मूल्यका र्वतभन्न मेतसनरी/ 
उपकरण ममित नभएको तथा गजणस्तरहीन भएकोले प्रयोगमा आउन नसकेको, रु.२३ लाख ८४ हजार 
मूल्यका ५ थान भेजन्टलेटर गजणस्तरको कारणले उपयोगमा नआएको, सोमध्ये रु.६२ लाख ५६ हजार मा 
खररद भएका इ.एन.्टी. अपरेर्टङ्ग माइक्रोस्कोप हालसम्म प्रयोगमा नआएको तथा रु.९६ लाख २७ हजार 
मूल्यका ८ डाइलाइतसस मेतसन स्थान अभावका कारण जडान गरी प्रयोगमा ल्याएको छैन ।  

31.5 नारायणी अस्पताल, वीरगन्जमा रु.५ करोड ४४ लाख मूल्यको सीटी स्क्यान मेतसन तथा अटोमेर्टक 
एनालाइजर मेतसन ममित सम्भार नगरेको हजुँदा चालज अवस्थामा रहेको छैन । अस्पतालमा रहेका ११ 
डाइलोतसस मेतसनमध्ये स्थान अभावका कारण ६ वटामार सञ्चालनमा रहेको देजखयो । अस्पतालका 
मेतसन/उपकरण ममित नभएको कारण तबरामी सेवा तलनबाट बजञ्चत भएको अवस्था छ ।  

31.6 नारायणी अस्पताल, वीरगन्जको फामेसी अवलोकन गदाि एमोजक्सतसतलन २५० एम.जी.लगायत १२६ 
प्रकारका औषतधको मौज्दात शून्य रहेको छ । अस्पतालमा अत्यावश्यक हजने औषतधको मौज्दात शून्य 
रहेको जस्थततले औषतध व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको देजखन्छ । उपयजिक्त जस्थततले सविसाधारणलाई 
सहजतलयत मूल्यमा औषतध उपलब्ध गराउने नीतत कायािन्वयन हजन सकेको देजखएन ।  

31.7 औषतधको पररमाण न्यूनतम, औसत र आकजस्मक र्वन्दज तोकी अस्पतालले औषतध व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 
नारायणी अस्पताललगायत अन्य ७ स्वास््य संस्थामा रु.३१ लाख ६४ हजार मूल्यका औषतध तथा 
औषतधजन्य सामग्रीको म्याद समाप्त भएको देजखन्छ ।  

31.8 भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा ४ डाइलाइतसस मेतसन रहेकोमा २ मार सञ्चालनमा रहेका छन ् । 
अस्पतालमा तबरामीको चापअनजसार न्यूनतम ५ मेतसन हजनजपने उल्लेख भएकोमा कम भई सेवा उपलब्ध 
हजन सकेको छैन । मेतडकल उपकरणसर्हतको सीसीयू कक्ष भए तापतन जनशजक्तको अभावमा सञ्चालन 
हजन सकेको छैन । अस्पतालमा ६५ जना जचर्कत्सकको दरबन्दी भएकोमा ३३ जनाको पदपूतति भई 
नेफ्रोलोजजष्टलगायत ३२ पद ररक्त रहेकोले यो वषि ६६१ जना तबरामीलाई अन्यर रेफर गनजि परेको 
अवस्था छ ।  

31.9 भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा औषतध तथा औषतधजन्य सामग्रीको २०७६ आषाढको मौज्दात परीक्षण गदाि 
१२ प्रकारका अत्यावश्यक औषतध तथा औषतधजन्य सामग्रीको शून्य मौज्दात रहेको, फामेसीतफि  रु.८ 
लाख २ हजार मूल्यका औषतधको म्याद समाप्त भएको, इन्क्यजबेटर, एक्सरे मेतसन, भेजन्टलेटरलगायत ७ 
प्रकारका उपकरण िेक्का सम्झौताअनजसार ममित नगरी प्रयोगर्वहीन अवस्थामा रहेको, रु.६१ लाख १२ 
हजार मूल्यका मेतसनरी उपकरण ममित नभएकोले बेचालज अवस्थामा रहेको छ ।  

31.10 भरतपजर अस्पतालमा ५०० एम.्एल.् साइजका १६ हजार ८९३ बोटल रेन्जर ल्याक्टेट इन्जेक्सन र्वगत 
दजई वषिदेजख गजणस्तरहीन अवस्थामा रहेकोमा आपूतकि लाई र्फताि गरेको छैन । स्वास््य सेवा र्वभागले 
खररद गरी आपूतति गरेको गजणस्तर बेगरको उक्त  औषतध प्रततस्थापन वा सोको मूल्य असजल गरेको छैन ।  

31.11 शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्रमा रु.१ करोड २४ लाख १६ हजार मूल्यका ६ प्रकारका 
उपकरण र परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा रु.२५ लाख १६ हजार मूल्यका १३ प्रकारका 
उपचारसम्बन्धी उपकरण ममित गनजिपने अवस्थामा रहेका छन ्। 
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31.12 कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठानमा नाक, कान, घाुँटी, छाला वा चमिरोग तथा नशारोगसम्बन्धी र्वशेषज्ञ 
जचर्कत्सकको दरबन्दी रहे तापतन पदपूतति नहजुँदा तबरामीले अन्यर जानजपने बाध्यता रहेको छ । यस्तै यस 
वषि नाक, कान, घाुँटी सेवाको लातग ईएनटी माइक्रोस्कोप मेतसन रु.२२ लाख ६८ हजार तथा ईएनटी 
र्ट्रटमेन्ट यजतनट रु.११ लाख ९९ हजारसमेत रु.३४ लाख ६७ हजारमा खररद गरेकोमा र्वशेषज्ञ 
डाक्टरको अभावका कारण मेतसन उपयोग हजन सकेको छैन । त्यसैगरी प्रततष्ठानमा हमिनल टेष्टको लातग 
आवश्यक ल्याब टेक्नोलोजजष्टलगायतका जनशजक्त मौजजदा रहेको अवस्थामा सीएलआईए मेतसनको अभावमा 
तबरामीलाई सेवा उपलब्ध हजन सकेको छैन ।  

जनशजक्त, उपकरण तथा औषतधको उजचत व्यवस्थापन गरी गजणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान 
ददनजपदिछ ।  

32. न्यूनतम सेवा मापदण्ड - गजणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह गनि सरकारी, सामजदार्यक तथा तनजी स्वास््य 
संस्थाले न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गरेको हजनजपदिछ । अस्पतालले पालना गने न्यूनतम सेवा मापदण्ड, 
२०७५ मा स्वीकृत भएको छ । सो मापदण्डको पालना भए नभएको मापन गने कायि स्वास््य सेवा 
र्वभागलाई तोर्कएको छ ।स्वास््य सेवा र्वभागबाट सरकारी अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डबमोजजम 
सञ्चालन भए नभएको मापन गने र मापन गदाि व्यवस्थापन तथा जक्लतनकल सेवाको अङ्कभार न्यूनतम ६७ 
नल्याउनेलाई सजधार गनि तनदेशन ददने उल्लेख छ । र्वभागले यो वषि प्राइमरी तह ५० शय्यासम्मको ८३ 
सरकारी अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापन गदाि २७ अस्पतालले न्यूनतम औसत अङ्कसम्म प्राप्त गरेका 
छैनन ् । उपयजिक्त अवस्थाले सरकारी अस्पतालको गजणस्तर कमजोर रहेको देजखन्छ । न्यूनतम सेवा 
मापदण्ड पूरा हजने गरी अस्पतालमा उपकरण, जनशजक्त, पूवािधार तथा औषतधको व्यवस्थापन गनजिपने 
देजखन्छ । 

33. ररएजेन्ट तथा केतमकल्स - प्रयोगशालामा उपयोग हजने केतमकल्स तथा ररएजेन्टलगायतका वस्तज तोर्कएको 
पररमाणबमोजजम अतधकतम उपयोग हजने गरी प्रयोगशालामा प्रयोग हजने सामग्रीको खेर जाने दर तोकी 
उपलजब्धको नम्सि स्वीकृत गनजिपदिछ । यो वषि परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग अस्पतालले केतमकल्स 
ररएजेन्टमा रु.२ करोड ३४ लाख ३६ हजार खचि गरेकोमा केतमकल्स खपतको र्ववरण परीक्षण गदाि 
आइरन परीक्षणमा ५० प्रततशतसम्म, रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशालाले रु.९ करोड ५ लाख खचि गरेकोमा 
फेररर्टन परीक्षणमा ३८ प्रततशतसम्म र बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, धरानले केतमकल्स 
तथा ररएजेन्टमा रु.१० करोड ३५ लाख खचि गरेकोमा एच.सी.भी. परीक्षणमा ६२ प्रततशतसम्म 
केतमकल्स नोक्सान भएको देजखयो । उपयजिक्त जस्थततले केतमकल्स तथा ररएजेन्टको खपत तनयन्रण 
प्रणालीलाई भरपदो बनाई खेर जाने दर तथा लागतलाई तनयन्रण गनजिपदिछ । 

34. तनःशजल्क औषतधको सूची - अत्यावश्यक प्राथतमक सेवा गजणस्तरीय एवं प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउन 
२०६४।६५ देजख स्वास््य सेवा र्वभागले ७० प्रकारका औषतध तनःशजल्क र्वतरणको कायिक्रम शजरु 
गरेको छ । त्यसरी उपलब्ध गराएको औषतध गजणस्तरीय हजनजपदिछ । औषतधको गजणस्तर र त्यसको असर 
सम्बन्धमा स्वास््य र्वज्ञसुँग छलफल गदाि हाल र्वतरण हजने औषतधभन्दा सजरजक्षत र प्रभावकारी औषतध 
बजारमा उपलब्ध भएकोले सूचीमा पररमाजिन गनजिपने राय समेत प्राप्त भएकोले उक्त सूची पररमाजिन गरी 
गजणस्तरीय औषतधको आपूतति तथा र्वतरण गनजिपदिछ । 

35. फामेसी सञ्चालन : स्वास््य सेवामा सबैको पहजुँच सजतनजित गनि र दक्ष जनशजक्तमाफि त अस्पतालबाट 
फामेसी सञ्चालन गरी तबरामी एवं सेवाग्राहीलाई सजलभ तथा गजणस्तरीय सेवा पजर याउन फामेसी सेवा 
तनदेजशका, २०७२ लागू भएको छ । फामेसी सेवा सञ्चालन गरेका अस्पतालमा सबै प्रकारका औषतध 
नभएको, नाफा नोक्सान देजखने गरी र्वत्तीय र्ववरण तयार नगरेको, प्रत्येक मर्हनाको तबक्रीको १० प्रततशत 
र वषािन्तमा नाफाको ९० प्रततशत अस्पतालको मूल खातामा जम्मा नगरेको, अजन्तम मौज्दातको भौततक 
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तनरीक्षण गरी यर्कन नगरेको, औषतधको मागअनजसार फामेसीमा औषतध उपलब्ध नभएको, समयमा औषतध 
खररद नभएको, व्यापाररक नामबाट औषतध तसफाररस भएको, फामेसीको लातग दक्ष जनशजक्त व्यवस्थापन 
नभएको, वार्षिक प्रततवेदन मन्रालयमा नपिाएको, मन्रालयबाट अनजगमन नभएको जस्ता अवस्था देजखएका 
छन ्। तनदेजशकाको प्रावधानअनजसार फामेसी सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउनजपदिछ ।  

 राजस्व तथा भ जक्तानी 
36. मूल्य अतभवरृ्र्द्कर - मूल्य अतभवरृ्र्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) मा सरकारी तनकाय वा 

नेपाल सरकारको पूणि वा आंजशक स्वातमत्व भएको संघ संस्थाले िेक्का सम्झौता वा करारअन्तगितको रकम 
आपूतिकलाई भ जक्तानी गदाि मूल्य अतभवरृ्र्द् कर बापतको ५० प्रततशत रकम तनजको नामबाट सम्बजन्धत 
राजस्व शीषिकमा जम्मा गरी बाुँकी रकम मार तनजलाई भ जक्तानी गनजिपने व्यवस्था छ । तनयमको उक्त 
व्यवस्था र्वपरीत शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्र, रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशालालगायत ८ 
तनकायले रु.७८ लाख ६७ हजार रकम आपूतिकलाई नै भ जक्तानी गरेको देजखयो । उक्त रकम राजस्वमा 
दाजखला हजनजपदिछ ।  

37. पूवितनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तनमािण व्यवसायी, 
आपूततिकताि, परामशिदाता वा सेवा प्रदायकको र्ढलाइका कारण खररद सम्झौतामा तोर्कएको म्यादमा 
सम्पन्न हजन नसकेमा पूवितनधािररत क्षततपूतति तलनजपने व्यवस्था छ । यो वषि शहीद धमिभक्त रार्िय 
प्रत्यारोपण केन्र, भरतपजर अस्पताल लगायत ९ तनकायबाट रु.२९ लाख ४६ हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति 
असजल गरेका छैनन ्। उक्त रकम सम्झौताको शतिबमोजजम असजल गनजिपदिछ ।  

38. पाररश्रतमक कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा पाररश्रतमक भ जक्तानी गदाि पाररश्रतमक कर कट्टा 
गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्र, परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग 
अस्पताललगायत १० तनकायले रु.२५ लाख ४९ हजार पाररश्रतमक भ जक्तानीमा कर कट्टी गरेका छैनन ्। 
उक्त रकम असजल गनजिपदिछ ।  

39. बढी भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ मा कज नै रकमको भ जक्तानी ददुँदा रीत 
पजगे नपजगेको जाुँच गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्र, कोशी अस्पताल, 
भरतपजर अस्पताललगायत १४ तनकायले दोहोरो तलब, तबलभन्दा बढी भ जक्तानी, दोहोरो भ जक्तानी समेत 
रु.३४ लाख ५९ हजार बढी भ जक्तानी गरेका छन ्। तनयम र्वपरीत बढी भ जक्तानी भएको रकम असजल 
गनजिपदिछ ।  

40. सजञ्चतकोष दाजखला - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३३ मा आतथिक वषिको अजन्तममा 
खचि नभई बाुँकी रहेको रकम सजञ्चतकोष र्फताि गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्िय 
प्रततष्ठान (वीर अस्पताल), राप्ती स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग अस्पताल र शहीद 
धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्र लगायत ६ तनकायले आतथिक वषिको अजन्तममा खचि नभई बाुँकी रहेको 
रु.१० करोड ३० लाख ३५ हजार सजञ्चतकोष र्फताि नगरेकोले उक्त रकम राजस्व दाजखला गनजिपदिछ ।  

41. उठ्न बाुँकी भाडा - सम्झौताबमोजजमको भाडा तोर्कएको म्यादतभर असजल गनजिपदिछ । यो वषि राप्ती 
स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, भेरी अस्पताल लगायत ९ तनकायले पसल, कबलको भाडा रु.१ करोड ९ लाख 
३४ हजार सम्झौताअनजसार असजल गरेका छैनन ्। उक्त रकम सम्झौताका शतिअनजसार असजल गनजिपदिछ ।  

42. र्वगतको भ जक्तानी - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ४० मा चालज वषिको बजेटले 
नखाम्ने गरी आगामी वषि भ जक्तानी ददनजपने भए भ जक्तानी ददन बाुँकीको कच्चावारी प्रमाजणत गराई आगामी 
वषिको वार्षिक कायिक्रममा समावेश गराउनजपने व्यवस्था छ । यो वषि शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण 
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केन्र, भेरी अस्पताललगायत ४ तनकायले र्वगतको भ जक्तानी ददन बाुँकी रु.१९ करोड ६५ लाख वार्षिक 
बजेट तथा कायिक्रम समावेश नगरी भ जक्तानी गरेका छन ्। वार्षिक बजेट तथा कायिक्रममा समावेश गरेर 
मार दार्यत्व भ जक्तानी गनजिपदिछ ।  

स्वास््य सेवा र्वभाग  
सबै वगि, क्षेर र समजदायका नागररकको स्वास््य सेवामा पहजुँच र सेवाको उपलब्धता सजतनजित गदस 

गजणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने उदे्दश्यले नीतत तनमािणलगायतका कायिमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयलाई   
पोषण, र्वस्ताररत खोप, उपकरणहरु, पररवार तनयोजनसम्बन्धी औषतध एवं साधनहरुको र्वतरणमा स्वास््य संस्थालाई 
सहयोग र सहजीकरण गनि र्वभागको स्थापना भएको छ ।  

43. सहायताको उपयोग - र्वभागमा यो वषि वैदेजशक सहायताबाट सञ्चालन गनि १४१ कायिक्रमको लातग रु.२ 
अबि २१ करोड ३ लाख बजेट र्वतनयोजन भएमध्ये रु.१ अबि ६१ करोड ६५ लाख (७३.१३ प्रततशत) 
मार खचि भएको छ । पररवार कल्याण (बाल स्वास््य) महाशाखाको लातग यो वषि वैदेजशक 
सहायतातफि को र्वतनयोजन रु.१ अबि ५३ करोड ६२ लाखमध्ये रु.१ अबि १७ करोड १७ लाख ६१ 
हजार (७६.२८ प्रततशत) खचि भएको छ जसमा वस्तजगत सहायतातफि को खचि ९१.१० प्रततशत रहेको छ । 
वस्तजगत सहायता बाहेकका नगद शोधभनाि हजने, सोझै भ जक्तानी अनजदानतफि  रु.३३ करोड ५९ लाख 
र्वतनयोजनबाट रु.७ करोड ८३ लाख ११ हजार (२३.३१ प्रततशत) मार खचि भएको छ । स्वीकृत 
बजेट तथा कायिक्रम सञ्चालन नगदाि वैदेजशक सहयोग उपयोगक्षमता कमजोर रहेको देजखयो । उपलब्ध 
स्रोत उपयोग नहजने कारण पर्हचान गरी उपयोगमा प्रभावकाररता ल्याउनजपदिछ ।  

44. औषतध मौज्दात - र्वभागले तनःशजल्क उपलब्ध हजने औषतध तथा खोपको अभाव हजन नददन सरकारी 
संस्थाको स्तर तथा औषतधको उपयोगअनजसार औसत औषतध मौज्दात र आकजस्मक माग र्वन्दज तोकेको छ । 
र्वभागले अवलम्बन गरेको आपूतति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनजसार कणािली र सजदजरपजिम बाहेकको 
औषतध मौज्दातसम्बन्धी प्रततवेदनअनजसार नोभेम्बर २०१९ मा ओखलढजङ्गा, नवलपरासी पूवि, रुकज म पूविमा 
सबै प्रकारका औषतध मौज्दात शून्य रहेको देजखन्छ । अन्य २४ जजल्लामा १० देजख १९ प्रकारका 
औषतधको मौज्दात शून्य रहेको, १४ जजल्लामा सबै प्रकारका खोप शून्य रहेको देजखन्छ । तनःशजल्क 
उपचारका लातग आवश्यक औषतध मौज्दात शून्य तथा न्यून हजुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ  औषतध 
तथा खोपको आपूतति व्यवस्थापनलाई च जस्त दजरुस्त गनजिपदिछ ।  

45. स्थायी बन्ध्याकरण - यो वषि ७७ जजल्लामा ४३ हजार २०० मर्हला तथा पजरुषको स्थायी बन्ध्याकरण 
गने लक्ष्य राखी रु.७ करोड ७८ लाख ३ हजार र्वतनयोजन भई ५ संस्थासंग ५१ जजल्लामा कायिक्रम 
कायािन्वयन गनि सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये २ संस्थाले पाल्पा, स्याङजा, धनजषा र तसराहा 
जजल्लामा कायिक्रम नै सञ्चालन गरेका छैनन ्। अन्य ३ संस्थाले ४० जजल्लामा ३ हजार ६२ जनाको 
बन्ध्याकरण गरी रु.५३ लाख ७५ हजार खचि गरेकोले कायिक्रमको र्वत्तीय तथा भौततक प्रगतत ७ 
प्रततशतमार रहेको छ । वार्षिक लक्ष्यअनजसारका कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

46. कायिक्रमभन्दा फरक खचि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २४ मा मन्रालयको 
स्वीकृततमा कायिक्रम संशोधन गने व्यवस्था छ । र्वतभन्न प्रकारका खोपको खररद सम्बन्धमा देजखएका 
केही व्यहोरा तनम्नानजसार छन ् 

46.1 र्वभागले यो वषि सह–र्वत्तीय व्यवस्थाअन्तगित डीपीटी हेप भ्याजक्सन, पीसीभी तथा दादजरा रुवेला 
भ्याजक्सनको लातग रु.९ करोड रकम व्यवस्था गरेकोमा रकम अपयािप्त भएको भनी जे.ई भ्याजक्सन खररद, 

दादजरा रुवेला भ्याजक्सन खररद तथा कोल्डचेन सामग्री समेतबाट रु.२ करोड ३० लाख ४ हजार र्वभागीय 
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तनणियबाट भ जक्तानी गरेको छ । स्वीकृत कायिक्रम  बेगर अन्य कायिक्रममा खचि गदाि कायिक्रम संशोधन 
गरेको छैन ।  

46.2 यो वषि १ वषितभरका बालबातलकामा हजनसक्ने पखाला रोग तनयन्रणका लातग रोटा भ्याजक्सन १ मारा 
डोजको कायिक्रम लागू गने गरी गाभी (Gavi, The Vaccine Alliance) बाट वस्तजगत सहायताअन्तगित 
१२ करोड ७९ हजार भायलको लातग रु.२८ करोड ८८ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३४ करोड 
५१ लाख ७ हजार भायलको लातग रु.६ करोड समेत रु.३४ करोड ८८ लाख बजेट व्यवस्था गरे 
तापतन कायिक्रम सञ्चालन गरेको छैन । गाभी फण्डबाट प्राप्त हजने वस्तजगत अनजदान रु.२८ करोड २८ 
लाख ३५ हजार र नेपाल सरकारको स्रोतबाट रु.५ करोड ८५ लाख ४ हजारसमेत रु.३४ करोड १३ 
लाख ३९ हजार तनयतमत ददइने खोपहरु डीपीटी, हेप, पीसीभी दादजरा रुवेला खोपमा खचि गरेको छ । 
कायिक्रम संशोधन नगरी खचि गने कायि तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

47. आवश्यकता बेगर खररद - आवश्यकताको पर्हचान गदाि यस अजघ भएका खररद सम्झौता, पाइप लाइनमा 
रहेका िेक्का, मौज्दातको खपत हजने प्रवतृतलाई र्वलेषषेण गनजिपदिछ । र्वभागले ९ करोड ५० लाख गोटा 
आइरन चक्की रु.३ करोड ५१ लाख ५० हजारको लागतमा ६ मेतडकल स्टोरमा आपूतति गनि एक 
आपूतिकसुँग खररद सम्झौता गरेको छ । रैमातसक पाइप लाइन प्रततवेदनअनजसार २८.३ मर्हनालाई पजग्ने 
मौज्दात भए पतन  खररद सम्झौता गरेको छ । उक्त औषतधको वषािन्तको मौज्दातले २२.६ मर्हनालाई 
पजग्ने देजखएको छ । खररद तथा आपूतति गदाि मौज्दातको अवस्था तबचार गरी खररद कायि गनजिपदिछ । 

48. ढजवानी - पोर्षलो पीिो ६ लाख ७४ हजार र्कलोग्राम रु.६ करोड ४३ लाख ९ हजारको लागतमा खररद 
गनि एक आपूितकसुँग भएको सम्झौतामा आपूतिकले ८० हजार र्कलोग्राम केन्रीय मेतडकल स्टोर 
पथलैयामा र ५ लाख ९४ हजार र्कलोग्राम क्षेरीय मेतडकल स्टोर, नेपालगन्जमा आपूतति गने उल्लेख छ । 
आपूतिकले सम्झौताअनजसार क्षेरीय मेतडकल स्टोर, नेपालगन्जमा आपूतति नगरी केन्रीय मेतडकल स्टोर, 
पथलैयामा आपूतति गरेकोमा पूरै रकम भ जक्तानी गरेको छ । आपूतिकले क्षेरीय मेतडकल स्टोर, 
नेपालगन्जमा आपूतति नगदाि पथलैयादेजख नेपालगन्जसम्म र्वभागले अको ढजवानीकतािमाफि त प्रततकेजी १० 
का दरले ढजवानी गराई रु.५९ लाख ३५ हजार भ जक्तानी गरेको छ । सम्झौतामा तोर्कएको स्थानमा 
आपूतति नगरी अन्यर आपूतति गरेकोले भ जक्तानी गरेको रु.५९ लाख ३५ हजार सम्बजन्धत आपूितकबाट 
असजल गनजिपदिछ । 

49. ढजवानी भाडा - औषतध तथा औषतधजन्य सामग्री आपूतति गनि व्यवस्थापन महाशाखा र दजई ढजवानीकतािबीच 
सम्झौता भएको देजखयो । ढजवानी रकम भ जक्तानीसम्बन्धी कागजात परीक्षण गदाि हजम्ला र मजगज जजल्लामा 
सामान पजर ्याउन चलानी भएकोमा जजम्लाको गोिीज्यूला गोदाममा सामान पजर ्याएको, डोल्पा पजर याउनजपने 
सामान रुकज मको रातडज्यूलाको गोदामसम्म मार आपूतति गरेको देजखयो । तोर्कएको स्थानमा सामान 
आपूतति नगरे तापतन जजम्ला पजर याएको सामानको हजम्ला र रुकज म पजर याएको सामान डोल्पाको दररेटले 
भ जक्तानी भएको छ । सम्झौताअनजसार तोर्कएको स्थानमा सामान नपजर याई अन्यर दाजखला गरी बढी 
भ जक्तानी भएको रु.२५ लाख ८० हजार सम्बजन्धतबाट असजल गनजिपदिछ ।  

50. ममित सम्भार िेक्का - र्वभागबाट २०७३।७४ मा देशका ७७ जजल्लामा रहेका अस्पताल तथा स्वास््य 
संस्थाका मेतडकल उपकरण तथा मेतसनरी औजारहरु ४ वषिसम्म ममित तथा सम्भार गनि ३ सेवा 
प्रदायकसुँग रु.४७ करोड ४८ लाखको सम्झौता भई यो वषि रु.८ करोड १० लाख ७६ हजारसमेत 
रु.१८ करोड १६ लाख भ जक्तानी भएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

50.1 सम्झौतामा र्वतभन्न जजल्लामा रहेका अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाका मेतडकल उपकरण तथा मेतसनरी 
औजार ममित सम्भार कायि क्याटेगोरी १ अन्तगित २४ घण्टातभर र क्याटेगोरी २ अन्तगित वषिको २ 
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पटक ममित गनजिपने व्यवस्था छ । प्रथम पटकको ममित कायि गरे बापत ३ सेवा प्रदायकलाई लटअनजसार 
यो वषि रु.८ करोड १० लाख ७६ हजार भ जक्तानी ददएको छ । पर्हलो वषिमा नै बी.ओ.क्यू. मा 
तोर्कएका पररमाणभन्दा बढी पररमाणमा भ जक्तानी ददएको पाइयो । िेक्का सम्झौता पूवि उपकरणको र्ववरण 
तलई ममित र्ववरण तयार गरी िेक्का भएकोले सो उपकरण ममित गरी भ जक्तानी ददनजपने देजखन्छ । 
उजल्लजखत र्ववरणमा नपरेका  उपकरण ममित गरेको भनी ममित संख्या बढाई भ जक्तानी ददन तमल्दैन । 
पर्हलो वषि नै सम्झौता पररमाणभन्दा बढी भ जक्तानी भएकोमा यथाथि र्हसाब राखेको पाइएन ।  

50.2 आतथिक वषि २०७३।७४ देजख सबै अस्पतालका उपकरण तनयतमत रुपमा ममित गरी सञ्चालन हजने 
व्यवस्था तमलाउने उदे्दश्यले िेक्का गरेको देजखन्छ । सम्झौताअनजसार सबै उपकरणको ममित सम्भार सोही 
सेवा प्रदायकले गनजिपने र अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको तफि बाट छज टै्ट ममित खचि नहजनजपनेमा भरतपजर 
अस्पतालले मेतसनरी ममितमा रु.७० लाख ७३ हजार अन्य सेवा प्रदायकबाट ममित गराई भ जक्तानी गरेको 
छ । सेवा प्रदायकले ममित गनजिपने उपकरण अस्पतालहरुले समेत ममित गने भएकोले यसरी ममित गदाि 
दोहोरो खचि हजने देजखन्छ ।  

51. र्वपन्न नागररक औषतध उपचार कोष - र्वपन्न नागररक औषतध उपचार कोष तनदेजशका, २०७३ अनजसार 
मगृौला प्रत्यारोपणका लातग रु.४ लाख, मगृौलारोग क्रस म्याजचङ्गमा रु.५० हजार र प्रत्यारोपण पिात ्
औषतध खचि रु.१ लाख, क्यान्सर, मजटजरोग, हेड इन्जजरी, स्पाइनल इन्जजरी, अल्जाइमसि, पार्कि न्सन्स ् र 
तसकलसेल एतनतमया रोगका लातग प्रततव्यजक्त अतधकतम रु.१ लाख उपचार रकम उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था रहेको छ । र्वपन्न नागररक औषतध उपचार बापत २०७३।७४ मा ४४ स्वास््य संस्थालाई 
रु.९७ करोड ८१ लाख २५ हजार, २०७४।७५ मा ६९ स्वास््य संस्थालाई रु.२ अबि १० करोड 
७७ लाख, २०७५।७६ मा ७१ स्वास््य संस्थालाई रु.२ अबि ४४ करोड २८ लाख ५७ हजार 
शोधभनाि भ जक्तानी गरेको पाइयो । शोधभनाि तलने स्वास््य संस्थाको अनजगमन गरी खचिको यथाथिता 
सजतनजित गनजिपदिछ ।  

52. खोपको उपयोग - र्वभागले तनःशजल्क रुपमा बालबातलकाहरुलाई उपलब्ध गराउुँदै आएको खोप बढी 
मारामा खेर जाने गरेको पाइएको छ । खोप उपयोगसम्बन्धमा ८ प्रकारका खोपको खेर गएको प्रततशत 
परीक्षण गदाि डी.पी.टी. खोप न्यूनतम २२.४९ प्रततशत र टी.डी. खोप अतधकतम ९०.१७ प्रततशतसम्म 
खेर गएको देजखन्छ । बहजडोजका खोपहरु खोलेपतछ तनजित अवतधमा उपयोग नभए स्वतः खेर जाने हजुँदा 
खेर जाने दर बर्ढरहेकोले खोप लगाउने तातलकाको उजचत व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

53. सह–र्वत्तीयकरण - मन्रालय तथा गाभी फण्डलगायतको सह–र्वत्तीय व्यवस्थाअन्तगित गाभी फण्डबाट प्राप्त 
हजने रकमबाट खररद गनजिपने औषतधको रकम यजतनसेफलाई भ जक्तानी ददई सोमाफि त खररद गने गरेको छ । 
यो वषि सोही व्यवस्थाअन्तगित यजतनसेफलाई पेस्की जनाई रु.११ करोड ३० लाख ३ हजार भ जक्तानी 
गरेकोमा सो पेश्की फस्यौट भएको छैन । बजेटबाट खचि हजने रकमको खररद कायि दात ृ तनकायबाट 
गराउने कायि उपयजक्त देजखुँदैन ।  

54. कोष पररचालन - खोप ऐन, २०७२ को दफा २१ ले खोप कायिक्रमको र्वकास गनि कोषको व्यवस्था 
गरेको छ । सो कोषमा रु.१३ करोड २८ लाख ३ हजार बाुँकी रहेकोमा कोष सञ्चालनसम्बन्धी 
कायिर्वतध तयार गरेको छैन । कोषमा जम्मा भएको रकम हालसम्म उपयोगमा ल्याएको देजखएन । 
कायिर्वतध  बेगर कोष खडा गदाि रकम तनजरक्रय रहेको छ । उक्त कोषबाट पररचालन नहजने भए 
सजञ्चतकोषमा र्फताि हजनजपदिछ ।  
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औषतध व्यवस्था र्वभाग 

55. औषतध पसल अनजगमन -  औषतध ऐन, २०३५ र तनयमावली, २०३८ मा र्वभागले अनजज्ञापर ददने, 
नवीकरण गने तथा तनयतमत रुपमा औषतध पसलको अनजगमन गनजिपने, अनजगमनबाट देजखएका कमजोरी 
सजधार गनि सचेत गराउने, तनलम्बन गने, मजद्दा चलाउने जस्ता कायिको माध्यमबाट तनयमन गने व्यवस्था छ । 
र्वभागले यो वषिसम्ममा दताि भएका ३ हजार ३५१ थोक तबके्रता, २० हजार २३२ खजरा तबके्रता र 
१९७ स्वदेशी उद्योग तथा ४२४ औषतध आयातकतािमध्ये ३ हजार ४०४ औषधी तबके्रता र ८७ स्वदेशी 
उद्योगको अनजगमन तथा तनरीक्षण गरेको छ । यसका अततररक्त १ हजार १८ औषतधको नमूना परीक्षण, 
३० उद्योगको प्रयोगशाला परीक्षण तथा २३ र्वदेशी औषतध आयात गने फमिको अनजगमन गरेको देजखन्छ । 
अनजगमनबाट ९९ औषतध पसललाई तनलम्बन गरेको, ७८ बन्द गराएको र २५ उपर मजद्दा दायर गरेको 
र्ववरण प्राप्त भएको छ । दताि भएको तजलनामा न्यून संख्यामा अनजगमन भएकोले अनजगमन कायि थप 
प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गनजिपदिछ । 

56. औषतधको परीक्षण - औषतध ऐन, २०३५ को दफा २४ मा औषतधको नमूना जाुँच गनजिपने व्यवस्था छ । 
औषतधको गजणस्तर कायम राख्न औषतध व्यवस्था र्वभागले यो वषि १ हजार १८ नमूना परीक्षण गरेकोमा 
१११ अथाित ्१०.९ प्रततशत औषतधमा कैर्फयत देजखएको छ । मापदण्ड  बेगरका सबै १११ प्रकारका 
औषतध बजारबाट र्फताि गनि तनदेशन ददने तनणिय गरेको पाइयो । उक्त औषतध बजारबाट र्फताि र 
उत्पादन रोक्का गरे नगरेको सम्बन्धमा पजनः अनजगमन गरी कारबाही हजने प्रततर्क्रया प्राप्त भएको छ । 
उपयजिक्त जस्थततले औषतधको गजणस्तरमा आश्वस्त हजने अवस्था देजखएन । औषतधको गजणस्तर परीक्षणको 
दायरा बढाई गजणस्तर तथा अनजगमन कायि प्रभावकारी गराउनजपदिछ ।  

रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशाला 
प्रयोगशालाले गत वषि ६६ हजार ४८१ जनाको र्वतभन्न प्रकारका परीक्षण गरेकोमा यो वषि १ लाख ९ 

हजार १४३ जनाको थाइराइड, तलर्पड प्रोफाइल, यजररक एतसड लगायतको रक्त परीक्षण सेवा उपलब्ध गराएको छ ।  

57. पूवािधार, जनशजक्त र सेवा प्रवाह - प्रयोगशालाको सेवा प्रभावकारी बनाउन भौततक पूवािधार, उपकरण र 
जनशजक्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हजनजपदिछ । प्रयोगशालामा पयािप्त भवन तथा स्थानको अभाव रहेको, 
एउटै कोिामा धेरै तबरामीको नमूना सङ्कलन गनजिपने अवस्था रहेको तथा नमूना उपलब्ध गराउन एउटै 
कोिामा ८÷१० जनासम्म तबरामीले प्रतीक्षा गनजिपने अवस्था रहेको र्ववरण प्राप्त भएको छ । 
प्रयोगशालामा दैतनक औसत ३६६ भन्दा बढी तबरामी सेवा तलन आउने गरेकोमा जनशजक्त अभावले 
समयमा सेवा प्राप्त गनि नसकी ३ देजख ४ घण्टासम्म प्रतीक्षा गनजिपने अवस्था रहेको छ ।  

त्यस्तै, प्रयोगशालामा र्वतभन्न पदमा ६४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा माइक्रोबायोलोजजष्ट 
११ औ ँ तहलगायत १९ जना प्रार्वतधकको पदपूतति भएको छैन । कोतभड १९ जस्तो महामारीको 
अवस्थामा प्रयोगशाला परीक्षण गनि हालको पूवािधार र जनशजक्त पयािप्त नभएका कारण सेवा प्रवाहमा 
र्ढलाइ भएको अवस्था छ । देशको एकमार केन्रीय प्रयोगशालामा आवश्यक भवन, स्थान, उपकरण  
तथा जनशजक्तको अभावका कारण मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गदाि गररने एच.एल.ए. टाइर्पङ टेष्ट, बाथ रोग 
पत्ता लगाउन गररने एच.एल.बी.२७ टेष्ट, बाथ रोगको अवस्था थाहा पाउन गररने एन्टी सीसीपी टेष्ट, 

कज कज रमा लाग्ने र्फते्त जजका मातनसको शरीरमा पजगेको पत्ता लगाउन गररने इकाइनोकोतसस एजन्टबडी टेष्ट, 

मानव जजन र क्रोमोजोमको अवस्था थाहा पाउन गररने मोतलकज लर टेष्टलगायतका ३५ भन्दा बढी 
प्रकारका परीक्षण सेवाहरु उपलब्ध हजन नसक्दा तनजी प्रयोगशाला तथा बाह्य मजलजकसम्म पजगेर परीक्षण 
गराउनजपने अवस्था रहेको छ । तबरामीको मागअनजसारको प्रभावकारी सेवा प्रदान गनि नसकेकोले 
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आवश्यकताअनजसार प्रयोगशाला भवन तथा पयािप्त दक्ष जनशजक्तको व्यवस्था तमलाई तबरामीलाई समयमै 
जोजखमरर्हत ढङ्गले गजणस्तरीय सेवा प्रदान गनेतफि  ध्यान ददनजपदिछ । 

रार्िय क्षयरोग केन्र 

58. क्षयरोगसम्बन्धी सूचकाङ्क - र्वगत तीन वषिको क्षयरोगसम्बन्धी सूचकाङ्कको जस्थतत तनम्नानजसार छः 

(संख्यामा) 
र्क्रयाकलाप २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

क्षयरोगी पर्हचान  31533 19236 32474 
क्षयरोगबाट मतृ्यज  409 642 1000 
औषतध प्रततरोधी  क्षयरोगी 868 247 420 
बाल क्षयरोगी पर्हचान 1785 942 1786 
उपचार प्राप्त गने 31970 19236 32474 
तनको भएका क्षयरोगी 28909 17771 29551 

गत वषि क्षयरोगी पर्हचान १९ हजार २३६ भएकोमा यो वषि सो संख्या बढेर ३२ हजार ४७४ 
भएको देजखन्छ । गत वषि ६४२ क्षयरोगीको मतृ्यज भएकोमा यो वषि एक हजार पजगेको छ । गत वषिको 
तजलनामा क्षयरोगी र मतृ्यज संख्या बढ्दै गएकोले प्रभावकारी तवरले कायिक्रम सञ्चालन गनजिपने देजखएको छ ।  

रार्िय एड्स तथा यौनरोग तनयन्रण केन्र 

59. सेवा प्रवाह - रार्िय एच.आई.भी. रणनीतत योजनामा सन ् २०२० सम्ममा एच.आई.भी. संक्रतमत 
व्यजक्तहरुमध्ये ९० प्रततशतले एच.आई.भी. परीक्षण गरी जानकारी पाउने र त्यसरी जानकारी प्राप्तमध्ये 
९० प्रततशतले ए.आर.भी. औषतध उपचार प्राप्त गने र ए.आर.भी.मा भएकामध्ये कम्तीमा ९० प्रततशत 
एच.आई.भी. संक्रतमतको शरीरमा रहेको भाइरस (एच.आई.भी.) को भार कम गने उल्लेख छ । साथै 
सन ्२०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गने ददगो र्वकासको लक्ष्य रहेको छ । र्वगत तीन 
वषिको एच.आई.भी. एड्ससम्बन्धी केही सूचक तथा त्याङ्क तनम्नानजसार छन:्  
क्र.सं. र्ववरण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ 

1 एच.आई.भी. एड्स संक्रतमत 32861 31020 35062 
2 संक्रतमतमध्ये पजरुष  20297 19020 21719 
3 संक्रतमतमध्ये मर्हला 12564 12000 13343 
4 संक्रतमत बालकातलका (कूल संक्रतमतमध्ये) 1184 1192 1299 
5 नयाुँ एच.आई.भी.संक्रमण 942 835 2298 
6 एड्सको कारण मतृ्यज हजनकेो संख्या 1751 1306 895 

यो वषि एच.आई.भी. एड्स तथा यौनरोग तनयन्रण गनि रु.९७ करोड ९२ लाख बजेट र्वतनयोजन 
भएकोमा रु.९७ करोड ६१ लाख (९९.६८ प्रततशत) खचि भएको छ । वस्तजगत अनजदान रु.२६ करोड 
१५ लाखमध्ये रु.१८ करोड ३५ लाख (७०.१७ प्रततशत) र दाताको संयजक्त कोष (ग्लोबल फण्ड) को 
रु.५२ करोड ७० लाखमध्ये रु.४२ करोड ४४ लाख (८०.५३ प्रततशत) खचि भएको देजखुँदा वैदेजशक 
स्रोतको पूणि उपयोग हजन सकेको देजखएन । उपलब्ध त्याङ्कअनजसार २०६६ मा एच.आई.भी. संक्रतमत 
संख्या ३ हजार ९ सय ६८ भएकोमा १० वषिमा यो संख्या ८.८४ गजणाले वरृ्र्द् भई ३५ हजार ६२ 
पजगेकोले एच.आई.भी. संक्रमण तनयन्रण हजन सकेको देजखुँदैन । उपयजिक्त जस्थततले सन ्२०३० सम्म 
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एच.आई.भी. एड्स रोगको महामारी अन्त्य गने ददगो र्वकासको लक्ष्य प्रातप्तमा कदिनाइ हजने देजखुँदा 
प्रवर्द्िनात्मक कायिक्रममा थप प्रभावकाररता ल्याउनजपने देजखएको छ ।   

60. औषतधको म्याद - कायािलयको जजन्सी तनरीक्षण प्रततवेदनअनजसार ५० प्रकारका औषतध तथा औषतधजन्य 
पदाथिहरु ३ लाख ३३ हजार ६ सय ६९ ट्याब्लेट, ४ हजार ५ सय बोतल, १ हजार ३ सय ३६ भायल, 

१२ जार, ७ लाख ५१ हजार ९७ टेष्ट र्कट, १ सय २३ एम्पजल, २५ हजार ४ सय ६८ काडि र १६ 
ट्यजब सामानहरु प्रयोग गनि नतमल्ने एवं म्याद समाप्त भएको देजखयो । आवश्यकताको पर्हचान बेगर 
औषतध खररद गदाि उक्त पररमाणको औषतध खेर गएको देजखन्छ । औषतध एवं औषतधजन्य सामग्रीको 
आवश्यकता पर्हचान गरी खररद गनेतफि  ध्यान ददनजपदिछ ।  

61. पूवितनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा आपूततिकतािले 
तोर्कएको समयमा मालसामान आपूतति नगरेमा पूवितनधािररत क्षततपूतति तलने व्यवस्था छ । केन्रले एन्टी रेटे 
भाइरल औषतध खररदका लातग एक आपूतिकसुँग रु.४ करोड ९८ लाख ७५ हजारको सम्झौता गरेकोमा 
आपूतति भएका औषतध र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्डअनजरुप नभएको कारण केन्रले स्वीकार नगरी 
र्फताि गरेको देजखन्छ । सम्झौताको शतिअनजसार र्वश्व स्वास््य संगिनले तोकेको मापदण्ड अनजसारको 
औषतध समयमै आपूतति नगरेकोले रु.२२ लाख ४४ हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति असजल गनजिपनेमा सो नतलने 
गरी म्याद थप गरेको सम्बन्धमा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउनजपदिछ ।  

कायिमूलक लेखापरीक्षण 

स्वास््य सेवाको तनयमन 

 नेपाली जनताको स्वास््य जस्थततमा सजधार ल्याई स्वस्थ समाजको र्वकास गनजि ददगो र्वकास लक्ष्यको 
उदे्दश्य रहेको छ । उक्त उदे्दश्य हातसल गने कायिक्रम अन्तगित स्वास््य जनताको आधारभतू अतधकार हो भन्न े
र्वश्वव्यापी घोषणा अनजरुप आतथिक सामाजजक रुपले र्पछतडएका वगिलाई प्राथतमकता ददई “सबैका लातग स्वास््य” 
अवधारणा कायािन्वयन गनि प्रततबर्द् हजने, आल्मा आटा घोषणा, १९७८ बमोजजम जनतालाई तनरोधात्मक, 
उपचारात्मक,  प्रविद्घनात्मक र पजनःस्थापनात्मक सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य तलइएको छ । सरकारी,  तनजी र 
गैरसरकारी स्वास््य संस्था तथा अस्पतालहरुको स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण, स्तरोन्नततको तनयमन गने कायि 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले गदिछ । स्वास््य संस्थाहरुको तनयमन व्यवस्था अध्ययन र्वलेषषेण र 
मूल्याुँकन गरी सजझाव प्रस्तजत गने उदे्दश्यले कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको हो । 

62. न्यूनतम सेवा मापदण्ड - सरकारी अस्पताल र स्वास््य संस्थाहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड, २०७५ ले 
तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पजरा गरी अस्पताल सञ्चालन गनजिपने व्यवस्था गरेको छ । मन्रालयले सामान्य 
व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचकहरुलाई २० प्रततशत, उपचार व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचकहरुलाई ६० प्रततशत, 
सपोटि सेवासम्बन्धी सूचकहरुलाई २० प्रततशत अङ्कभार ददई न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्याङ्कन गने 
गरेको छ।न्यूनतम सेवा मापदण्ड पजरा गनि कम्तीमा ८० प्रततशत अङ्क ल्याउनजपने र प्राप्त अङ्कको आधारमा 
जजल्लातहका अस्पतालहरुलाई मन्रालयले प्रत्येक वषि रु.२४ लाखदेजख रु.४० लाख र एन.एस.आई 
संस्थाले रु.५ लाख अनजदान प्रदान गने गरेको छ । मन्रालयले गरेको पर्हलो चरणको मूल्याङ्कनमा ८३ 
अस्पतालले ४८ प्रततशत अङ्क पाएकोमा दोस्रो र तेस्रो चरणको मूल्याङ्कन जस्थततमा सजधार देजखएको तथयो । 
तेस्रो चरणको मूल्याङ्कनमा ६७ अस्पतालले ८० प्रततशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका तथए भने १६ जजल्ला 
अस्पतालले जनस्वास््य प्रतत प्रततवर्द्ता, योजनावर्द् सजधार, साधन स्रोतको व्यवस्थापन, सजधारको अिोट आदद 
क्षेरमा भएका कमजोरीले गदाि ६० प्रततशतभन्दा कम अङ्क ल्याएका तथए । प्रभावकारी तनयमन हजन 



स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 453 

नसकेको कारण मापदण्ड पजरा नगरेका अस्पतालबाट स्वास््य सेवा प्रदान भइरहेको जस्थतत छ । मन्रालय 
र र्वभागले प्रभावकारी रुपमा तनयमन गरी न्यूनतम सेवा मापदण्ड पजरा गनि लगाउनजपदिछ । 

63. स्वास््य संस्थाको दताि र नवीकरण - स्वास््य संस्थाहरुको दताि, नवीकरण तथा स्तरोन्नततको लातग 
सम्बजन्धत स्वास््य संस्थाहरुले गने सेवा सञ्चालन,  सेवाको गजणस्तर  ,भौततक पूवािधारको अवस्था मापदण्ड 
अनजरुप भए नभएको सजतनजित गनि मन्रालयले अनजगमन गने व्यवस्था छ। र्वगत ३ वषिमा २२ तनजी 
स्वास््य संस्थाले नवीकरण तथा स्तरोन्नततको लातग तनवेदन ददएकोमा अस्पतालको क्षेरफल 
मापदण्डबमोजजम नरहेको, र्वशेषज्ञ डाक्टरहरु कमी रहेको, शैयाबीचको दजरी कम रहेको, प्रयोगशाला 
स्वीकृतत वीना सञ्चालन गरेको, असहायलाई तनःशजल्क उपचार र भौततक पूवािधार समेत कमी रहेको 
अवस्था सजधार गने शतिमा ८ स्वास््य संस्थालाई नवीकरण गरेको पाइयो । बाुँकी मापदण्ड नपजगेका १४ 
अस्पताल नवीकरण नभएको अवस्थामा समेत सञ्चालन भइरहेका छन ्। त्यसैगरी र्वभागको तनयमन क्षरे 
अन्तगितका १३६ अस्पतालमध्ये २०७५ आषाढसम्म १४ अस्पतालको सञ्चालन अनजमततको म्याद समाप्त 
भएको देजखएकोमा तनधािररत मापदण्ड पजरा हजन नसकी नवीकरण नभएकोमा पतन सेवा सञ्चालन गरररहेका 
छन ्। शति सर्हत नवीकरण गररएका अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाबाट शति कायािन्वयन भए नभएको 
सम्बन्धमा अनजगमन गरेको छैन भने नवीकरण नगरी सञ्चालन गने स्वास््य संस्थाहरुलाई कारबाही गरेको 
छैन । यसले गदाि स्वास््य सेवाको गजणस्तरमा असर पने भएकोले मन्रालय र र्वभागबाट अनजगमन गरी 
गजणस्तर कायम गराउनजपदिछ ।  

64. गैरसरकारी संस्थामाफि त स्वास््य सेवा सञ्चालन - स्वास््य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी 
तनदेजशका, २०७० को दफा ५ बमोजजम सम्बजन्धत तनकायबाट अनजमतत तलएर मार स्वास््य सेवा सञ्चालन 
गनजिपने व्यवस्था छ । समाज कल्याण पररषदमा आवर्द् भई स्वास््य तथा जनसंख्था मन्रालयसुँग 
समझदारीपरमा हस्ताक्षर गरी १५ गैरसरकारी संस्थाले स्वास््य संस्था सञ्चालन गरेको र २०७२ सालको 
भकूम्प पिात ४६ रार्िय तथा अन्तरािर्िय गैरसरकारी संस्थाले मन्रालयसुँग समझदारी परबमोजजम सेवा 
सञ्चालन गरेकोमा उक्त संस्थाहरुले समझदारीबमोजजम कायि गरे नगरेको सम्बन्धमा मन्रालयसुँग कज नै 
अतभलेख रहेको छैन । यसरी स्थापना भई सञ्चातलत स्वास््य संस्थाहरुको तनदेजशकाबमोजजमको मापदण्ड 
पालना जस्थतत तथा सेवाप्रवाह सम्बन्धमा अनजगमन नगने पररपाटीले लजक्षत उदे्दश्यबमोजजम नततजा प्राप्त 
भएको छ भन्न सर्कने जस्थतत छैन । अतः गैरसरकारी संस्था माफि त ् सञ्चातलत स्वास््य सेवालाई 
मन्रालयबाट अनजगमन गरी प्रभावकारी कायािन्वयनमा जोड ददनजपदिछ ।  

65. स्वास््य सेवा मापदण्डको पालना - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी 
तनदेजशका, २०७० ले स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत गदाि पालना गनजिपने स्वास््य सेवाका 
मापदण्डहरुका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा मन्रालय तथा 
र्वभागको अनजगमन प्रततवेदनबाट देहायबमोजजम देजखएको छः 

65.1 स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० को दफा १६(१३) 
बमोजजम अस्पताल सञ्चालनको लातग आफ्नै स्वातमत्वको पयािप्त जग्गा हजनजपने, आफ्नो जग्गा नभएको 
हकमा कम्तीमा १५ वषिका लातग जग्गा भाडामा तलई सो जग्गामा पूवािधार तनमािण गरी सञ्चालनमा 
ल्याउनसक्ने र २५ शैयाभन्दा मातथ क्षमता र्वस्तार गदाि वा ५० शैयाभन्दा मातथको अस्पताल सञ्चालन 
गनजिपने अवस्थामा आफ्नै स्वातमत्वको भवन हजनजपने व्यवस्था छ । तनदेजशकाको दफा १६(१४) मा 
अस्पताल सेवा सञ्चालन गररने भवनको नक्सा र तडजाईन भवन ऐन, २०५५ बमोजजम स्वीकृत भएको 
हजनजपने, नेपाल सरकारले अस्पतालको सम्बन्धमा छज टै्ट मापदण्ड तोकेको भएमा सोहीबमोजजम र उपत्यकाको 
हकमा कािमाडौँ उपत्यका र्वकास प्रातधकरणबाट अस्पताल भवन तनमािणसम्बन्धी योजना स्वीकृत भएको 
हजनजपने, सविसाधारणको जानकारीका लातग र्वपद् व्यवस्थापन योजना तयार गनजिपने, अस्पतालको कज ल तनमािण 
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क्षेरफल प्रतत शैया ५५ वगितमटर हजनजपने तथा भवन तनमािण स्वीकृतत तलुँदा अस्पताल सेवा सञ्चालनका 
लातग भनी स्पष्ट खजलेको हजनजपने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा स्वास््य सेवा र्वभागको कायिक्षेर 
अन्तगितका ९४ अस्पतालको भौततक पूवािधारको अवस्था अध्ययन तथा परीक्षण गदाि ३८ अस्पताल मार 
अस्पताल प्रयोजनका लातग बनेको वा बन्दै गरेको भवनमा सञ्चालनमा रहेको पाईयो भने ३७ अस्पताल 
आवासीय भवनमा ,१० अस्पताल व्यावसार्यक भवनमा र ९ अस्पतालका भवन प्रबलीकरण गनजिपने 
अवस्थामा रहेको देजखयो । यसबाट अतधकांश अस्पतालले पूवािधारसम्बन्धी मापदण्डहरु पालना गरेको 
देजखएन यस सम्बन्धमा मन्रालय र र्वभागबाट कज नै कारबाही भएको छैन ।  

65.2 स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० को दफा १६(२) 
अनजसार दश प्रततशत शैया आकजस्मक कक्षको लातग छजट्याउनजपने तथा तनजित उपकरण र पूवािधार समेत 
तनमािण गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालय र र्वभागबाट सञ्चालन अनजमतत प्रदान तथा स्तरोन्नतत गदाि कज ल 
५७५ शैयाको जचतवन मेतडकल कलेज, ४०० शैयाको लजजम्बनी मेतडकल कलेज, ३०० शैयाको तब.एण्ड 
सी. झापा, ४५० शैयाको नेपाल मेतडकल कलेज, ३०० शैयाको आजश्वन मेतडकल कलेज, १०० शैयाको 
र्कष्ट मेतडकल कलेज लगायतका अस्पतालहरुमा कज ल शैयाको १० प्रततशत शैया आकजस्मक कक्षको 
लातग व्यवस्था गरेको पाईएन । आकजस्मक कक्षमा बेड तथा आई.सी.यू.मा भेजन्टलेटर ,तसटी स्क्यान 
लगायतका आवश्यक उपकरण मापदण्डबमोजजम नरहेको र शैयाको अनजपातमा जनशजक्त नरहेको व्यहोरा 
देजखएकोमा पतन स्वास््य संस्था स्थापना,  स्तरोन्नतत र नवीकरण गरी सञ्चालन अनजमतत प्रदान गने गरेको 
पाईयो ।  

65.3 स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० को दफा २० ले 
जशक्षण अस्पतालको हकमा नेपाल मेतडकल काउजन्सलले तोकेको मापदण्डबमोजजम अस्पतालमा रहने 
प्रयोगशाला तथा उपकरणको मापदण्ड तनधािरण गरेको छ । मन्रालय र र्वभागले जशक्षण अस्पताल र 
अस्पतालहरुको प्रयोगशाला अनजगमन गदाि रार्िय जनस्वास््य प्रयोगशालाबाट स्वीकृतत नतलएको, मकि रीयजक्त 
उपकरणको प्रयोग नगरी तडजजटल उपकरण प्रयोग गरेको,  प्रयोगशाला सेवाहरुमा गजणस्तर तनयन्रण 
प्रणाली नदेजखएको, प्रयोगशालामा शाखा र्वभाजन र औजार उपकरण तथा जनशजक्त मापदण्डबमोजजम 
नरहेको ,प्रयोगशालाजन्य फोहोरमैलाको मापदण्डअनजसार व्यवस्थापन गरेको नदेजखएको अवस्थामा पतन 
मन्रालय र र्वभागबाट नयाुँ अनजमतत तथा स्तरोन्नततको लातग स्वीकृतत ददएको पाईयो । यसले गदाि 
प्रयोगशालाको नततजा सही नआउने र तबरामीको उपचारमा समेत असर गने सम्भावना रहन्छ । 

65.4 स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० को दफा १९ मा 
जशक्षण अस्पतालको हकमा नेपाल मेतडकल काउजन्सलले तोकेको मापदण्डबमोजजम र बाुँकीका हकमा 
अस्पतालको शैया क्षमताको आधारमा जनशजक्त व्यवस्थापन गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालय र र्वभागले 
अनजगमन गरेका अस्पतालहरुमा र्वशेषज्ञ डाक्टरहरुको कमी रहेको, स्वीकृत शैयाको अनजपातमा सबैखाले 
जचर्कत्सक, नतसिङ स्टाफहरु,  स्वास््यकमीहरु नरहेको, आईसीयूमा शैयाको अनजपातमा न्यून दरबन्दी रहेको 
देजखएको छ । मापदण्डबमोजजम जनशजक्त नभएको अवस्थामा पतन नयाुँ सञ्चालन तथा थप स्तरोन्नततको 
अनजमतत प्रदान गरेको देजखयो । साथै एउटै र्वशेषज्ञ डाक्टरको नाम र्वतभन्न अस्पतालमा राखी सेवा 
सञ्चालन गररएको पाइयो । यसबाट तबरामीको सेवाभन्दा पतन स्वास््य सेवाको व्यापारमा बढी केजन्रत 
भएको देजखएको छ ।  

65.5 स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० अनजसार अस्पतालमा 
आउने र्वपन्न, असहाय, बेवाररसे तबरामीका लातग कज ल शैयाको १० प्रततशत शैया छजट्याई तनःशजल्क उपचार 
गनजिपने र ज्येष्ठ नागररकका लातग शैया व्यवस्थापन गनजिपने मापदण्ड तोकेका र सोको मातसक प्रततवेदन 
जजल्ला जनस्वास््य कायािलयमा तनयतमत रुपमा पिाउनजपने व्यवस्था छ । मन्रालय र र्वभागले अनजगमन 
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गरेको ८ अस्पतालमा तनःशजल्क उपचार र ज्येष्ठ नागररकहरुको लातग शैया छजट्याउने व्यवस्था गरेको 
पाइएन । यसबाट तनजी अस्पतालहरुले समाजजक दार्यत्वको पालना गरेको देजखएन । 

 स्वास््य संस्थाहरुले मापदण्ड पालना नगरेको अनजगमनबाट देजखुँदा पतन मन्रालय तथा र्वभागबाट 
त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुको स्थापना तथा स्तरोन्नतत र नवीकरण गरी सञ्चालन अनजमतत प्रदान गरेको 
कारण अस्पतालहरुको सेवाबाट सविसाधरणले उजचत स्वास््य सेवा नपाउने जस्थतत रहेको छ । मन्रालय 
तथा र्वभागले मापदण्ड पजरा गरेका अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको मार नवीकरण वा स्तरोन्नतत 
गनजिपदिछ ।  

66. सेवा शजल्क तनधािरण - स्वास््य संस्था स्थापना,  सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, 
२०७० को दफा ३० अनजसार सविसाधारणलाई उजचत मूल्यमा गजणस्तरीय स्वास््य सेवा पजर याउने 
प्रयोजनका लातग स्वास््य संस्थाले प्रदान गने स्वास््य सेवाको गजणस्तरको आधारमा सेवा शजल्क तनधािरण 
सतमततले शजल्क तनधािरण गनजिपने व्यवस्था छ । मन्रालय र र्वभागको तनयमन क्षेरतभर रहेका 
अस्पतालहरुले उपलब्ध गराउने सेवा शजल्क सम्बन्धमा अनजगमन भएको देजखएन भने मन्रालयको शजल्क 
तनधािरण सतमततले मापदण्ड समेत तनधािरण गरेको देजखएन । र्वभागबाट प्राप्त र्ववरणअनजसार १० 
अस्पतालको आईसीयू, जनरल बेड, एक्स रे, तभतडयो एक्सरे लगायतको शजल्क र्वलेषषेण गदाि तनकै अन्तर 
देजखएको छः 

 सरकारी अस्पतालमा रु.१ हजारदेजख रु.३ हजारसम्म शजल्क रहेको आई.सी.यू. सेवाको शजल्क 
तनजी अस्पतालमा रु.२ हजार ५०० देजख रु.१० हजारसम्म रहेको  देजखयो । त्यसैगरी सामान्य बेड 
शजल्क रु.२०० देजख रु.५००, एक्सरे रु.२७६ देजख रु.७००, तभतडयो एक्सरे रु.५०० देजख रु.१ हजार 
२५०, ब्लड सी.बी.सी. रु.२०० देजख रु.६०० सम्म, ब्लड सजगर रु.६० देजख रु.१०० सम्म, 
आर.एफ.टी. रु.६०० देजख रु.१ हजार ३६० सम्म, टी.एप.टी. रु.१ हजार २०० देजख रु.१ हजार 
८०० सम्म, ब्लड कल्चर रु.३०० देजख रु.९५० सम्म र र्पसाब जाुँच रु.६० देजख रु.१७० सम्म रहेको 
पाइयो । 

 अस्पतालको मजख्य सेवाहरुको शजल्क र्वलेषषेण गदाि समान पूवािधारभएको आई.सी.यू. तथा एउटै 
र्कट प्रयोग हजने प्रयोगशाला जाुँचको सेवा शजल्कमा १०० प्रततशतदेजख ५०० प्रततशतसम्मको फरक देजखयो । 
तनदेजशकाबमोजजम सतमततबाट शजल्क तनधािरणमा एकरुपता कायम नगररुँदा तनजी स्वास््य संस्था तथा 
अस्पतालहरुले मनोमानी रुपमा शजल्क तनधािरण गरी असजल गने गरेको देजखन्छ । यसबाट शजलभ स्वास््य 
सेवा सविसाधरणको पहजुँचभन्दा टाढा हजने जस्थतत बनेको छ । “सबैका लातग स्वास््य”अवधारणा कायािन्वयन 
गनि शजल्क तनधािरण सतमततले अस्पतालको वगीकरण वा स्तरबमोजजम स्वास््य सेवा शजल्क तनधािरण गरी 
एकरुपता कायम गनजिका साथै अस्पतालहरुले तलने शजल्कको तनयतमत अनजगमन गनजिपदिछ । 

67. तनयमन  र समन्वय संयन्र  -  रार्िय स्वास््य नीतत, २०७६ को बजुँदा नं.६.४ मा स्वास््य प्रणालीलाई 
संघीय संरचनाअनजरुप पजनसंरचना,  सजधार एवं र्वकास र्वस्तार गरी समन्वय तथा तनयमन गररने उल्लेख छ । 
सोअनजसार २५ शैयासम्मको अस्पतालको तनयमन सम्बजन्धत स्थानीय तहबाट, ५० शैयासम्मको अस्पताल 
प्रदेशस्तरबाट, २०० सम्मको अस्पताल स्वास््य सेवा र्वभागबाट र २०० शैयाभन्दा मातथको अस्पताल 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयबाट हजनजपने व्यवस्था छ । वतिमानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसुँग 
स्वास््य सम्पकि  इकाईको रुपमा कायि गनि मन्रालयमा प्रादेजशक तथा स्थानीय स्वास््य समन्वय शाखा 
रहेको छ । सो शाखाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास््यका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि आवश्यक 
समन्वय, सहजीकरण तथा प्रार्वतधक सहयोग उपलब्ध गराउुँदै आएको तथा स्थानीय तहका प्रतततनतध, सात 
सामाजजक र्वकास मन्रालय,  स्वास््य तनदेशनालयमा वार्षिक समीक्षा, चौमातसक समीक्षा तथा अन्तरर्क्रया 
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कायिक्रम गरेको देजखयो । मन्रालयबाट तनयमनको स्पष्ट कायियोजना सर्हत प्रदेश र स्थानीय तह 
समेतको एकीकृत तनयमन मापदण्ड कायिर्वतध र संयन्र स्थापना गरी प्रभावकारी अनजगमन, तनयन्रण र 
तनयमन भएको देजखएन । यसबाट स्वास््य सेवाप्रवाहको गजणस्तर मापन तथा स्तरीय उपचार र्वतध माफि त 
सेवाप्रवाह हजन नसकेको अवस्था छ । अतः सेवाप्रवाहको प्रभावकाररता अतभवरृ्र्द्को लातग पररवततित 
संरचनाबमोजजम संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास््य संस्थाको तनयमन गनि एकीकृत तनयमन मापदण्ड, 
कायिर्वतध र संयन्रको व्यवस्था गनजिपदिछ । 

स्वास््य सेवा प्रवाहमा तबरामी हेरचाह गजणस्तर 

 नेपालको संर्वधानले राज्यका र्वतभन्न नीतत तथा कायिक्रमले स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य 
राखेको छ । त्यसैगरी ददगो र्वकास लक्ष्य, २०३० को तेस्रो लक्ष्यमा स्वस््य जीवन र जीवनयापनलाई तलइएको 
छ । यसमा राज्यको तफि बाट उपलब्ध गजणस्तरीय स्वास््य सेवाको अहम भतूमका रहेको हजन्छ । स्वास््य सेवा 
प्रदान गदाि तबरामी हेरचाहको गजणस्तर (क्वातलटी अफ केयर) सम्बन्धमा र्वश्व स्वास््य संगिन र स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्रालयबाट मापदण्ड तनधािरण गररएको छ । तबरामी हेरचाहको गजणस्तर अवधारणा अनजसार अस्पतालले 
तबरामीको सजरजक्षत तवरले तबरामीमैरी भएर हेरचाह गरी जोजखम एवं हातन न्यूनीकरण तथा मेतडकल रजटी रोकथाम 
गनजि र सङ्क्क्रमण रोकथाम तथा तनयन्रण गनजि रहेको छ । तबरामी हेरचाहको गजणस्तरसम्बन्धमा प्रभावकाररता 
पक्षको मूल्याङ्कन गने उदे्दश्यले कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको हो । 

68. सेवाको गजणस्तर - जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ७ मा नेपाल सरकारले प्रत्येक नागररकलाई 
स्वास््य संस्थाबाट गजणस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउनजपने व्यवस्था छ । अस्पतालको गजणस्तरीय 
सेवासम्बन्धमा अस्पतालको तनयतमत अनजगमन गररनजपने ,भनाि भएका तबरामीहरुमध्ये पजरा तनको भई 
तडस्चाजि हजनेको अनजपात बढी र मतृ्यज हजने तबरामीको अनजपात कम हजनजपने, जचर्कत्सकको स्वीकृतत बेगर 
अस्पताल छोडेर जाने तबरामीको अनजपात न्यून हजनजपने र ररफरल केशहरु न्यून रहनजपनेसम्बन्धमा मूल्याङ्कन 
गदाि देहायबमोजजम रहेको पाइयोः 

68.1 र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्डअनजसार प्रत्येक अस्पतालले दैतनकरुपमा परीक्षण सूची बनाएर तडस्चाजि 
हजने तबरामी सर्हत प्रत्येक वाडिको बेडको जस्थतत, सघन उपचार इकाईहरुको अवस्था, आकजस्मक कक्ष, 
मेतसन तथा उपकरणहरुको जस्थतत, अत्यावश्यक औषतधको स्टक,अजक्सजन ,जचर्कत्सक, सामानहरुको 
तनमिलीकरण, प्याथोलोजी ल्याब र रेतडयोलोजी इकाईहरुको जस्थतत अनजगमन गरी आगामी २४ 
घण्टासम्मको लातग अस्पतालको व्यवस्थापन गनजिपदिछ । लेखापरीक्षणका क्रममा ४ अस्पतालको परीक्षण 
गदाि काजन्त बाल तथा वीर अस्पतालले तबहान दैतनक अनजगमन गने गरे तापतन परीक्षण सूची प्रयोग गरेको 
पाइएन । एक तनजी अस्पतालले दैतनक तबहान खाली बेड र खाली हजने बेड, औषतधको उपलब्धता, 
मेतसनको अवस्था तथा सफाइ आदद अनजगमन गरी त्यसको अतभलेख राखी सबै वाडिमा जानकारी समेत 
ददने गरेको पाइयो । यद्यपी मापदण्ड अनजसार परीक्षण सूची अनजरुप अनजगमन गरेको छैन । अको तनजी 
अस्पतालमा दैतनक अनजगमन गनजिका अततररक्त प्रत्येक सोमबार रणनैततक कतमटीको सदस्यसर्हत 
प्रशासतनक तनरीक्षण समेत हजने गरे तापतन मापदण्ड अनजसार अनजगमन परीक्षण सूची तयार गरेको  
देजखएन । यसरी सरकारी तथा तनजी अस्पतालको अनजगमन व्यवस्था र्वश्व स्वास््य संगिनको व्यवस्था 
अनजसार पयािप्त नदेजखएकोले अनजगमन परीक्षण सूचीको आधारमा आ-आफ्नो अस्पतालमा भएका सेवाहरुको  
दैतनक अनजगमन गरी अस्पताल ब्यवस्थापन हजनजपदिछ ।  

68.2 अध्ययन गररएका ४ अस्पतालमा भनाि भएका तबरामीमध्ये २०७२।७३ देजख २०७५।७६ सम्ममा 
औषत ३.१२७ प्रततशत तबरामीको मतृ्यज भएको छ । मतृ्यज हजनेमा भनाि भएको ४८ घण्टा तभर मतृ्यज 
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हजनेको संख्या धेरै रहेको छ । कज ल भनािमध्ये ४ अस्पतालको औषतलाई हेदाि मतृ्यज हजनेको अनजपात 
सबभन्दा कम काजन्त बाल अस्पतालको रहेको  देजखन्छ । अस्पतालमा हजने मतृ्यज दर भनाि हजने तबरामीको 
प्रकृतत, अवस्था र उपचारको गजणस्तरमा तनभिर रहन्छ । तबरामीको प्रकृतत र अवस्थामा अस्पतालको 
तनयन्रण हजुँदैन । तथार्प अस्पतालको सेवा गजणस्तर खास गररकन सघन उपचार सेवा तथा सजिरी वाडि र 
आकजस्मक वाडिको सेवामा सजधार गदस तबरामीको अनजपातमा जचर्कत्सक तथा नसिको ब्यवस्था र हेरचाहको 
गजणस्तर र्वश्व स्वास््य संगिन र नेपाल सरकारबाट जारी मापदण्ड अनजरुपको बनाई मतृ्यजदरलाई न्यून 
गनजिपदिछ । 

69. सङ्क्क्रमण रोकथाम तथा तनयन्रण  -  नेपालमा स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत 
मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, २०७० को दफा ४(ख) अनजसार स्वास््य संस्थामा र्वश्व स्वास््य संगिनले 
तनधािरण गरेको मापदण्डबमोजजम सङ्क्क्रमण तनयन्रणको व्यवस्था हजनजपने र सोको तनयतमत र प्रभावकारी 
अनजगमन गनजिपने व्यवस्था छ । र्वश्व स्वास््य संगिनको स्वास््य संस्थामा संक्रमण तनयन्रणसम्बन्धी 
गाइडलाइन अनजसार अस्पतालमा सजृना हजनसक्ने संक्रमण सम्पकि बाट, रपलेटबाट,  हावाजन्य, 
ओसारपसारका साधन र भेक्टरजन्य कारणबाट हजने जनाएको छ । यस्तो सङ्क्क्रमणबाट बच्न र तनयन्रण 
गनि र्वश्व स्वास््य संगिनले साबजन पानीले हात धोई हातलाई तनसङ्क्क्रतमत गने, व्यजक्तगत सजरक्षा 
उपकरणको उपयजक्त प्रयोग, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सफाइ र आगन्तजकहरुलाई अतभमजखीकरण 
गनजिपने उपायहरु सजझाएको छ । उक्त मापदण्ड अनजसार प्रत्येक अस्पतालले सङ्क्क्रमण रोकथाम तथा 
तनयन्रण कतमटी गिन गरी ददग्दशिन, सङ्क्क्रमण तनयन्रण फे्रमवकि   ,परीक्षण सूची, फोकल पसिन तोकी 
दैतनक अनजगमन गरी प्रततवेदन तयार गनजिपदिछ । 

 नेपाल सरकारले सबैप्रकारका अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको लातग अस्पतालजन्य सङ्क्क्रमण 
तनयन्रण फे्रमवकि  तथा गाइडलाइन तयार गरी कायािन्वयन गनजिपनेमा गरेको देजखएन । लेखापरीक्षणका 
क्रममा अनजगमन गररएका ४ अस्पतालमा तनजी क्षेरका २ अस्पतालमध्ये एक तनजी अस्पतालले सङ्क्क्रमण 
रोकथाम तथा तनयन्रणमा सो प्रचलन स्थार्पत गरे तापतन समर्ष्टगत रुपमा मतृ्यज दर १२.६१ प्रततशत 
रहेको, आइ.सी.यू.को बसाइको अवतध लामो रहेको र यसरी बस्नेहरुमा तनमोतनया, रगत र र्पसाबजन्य 
सङ्क्क्रमण देजखएकोले अस्पतालजन्य सङ्क्क्रमण न्यून रहेको भन्न तमल्ने अवस्था छैन । तसथि 
अस्पतालबाट सजृना हजनसक्ने सम्भाव्य सङ्क्क्रमणबाट तबरामीलाई सजरजक्षत गनजि अस्पतालको प्रमजख दार्यत्व 
भएकोले मन्रालयले सङ्क्क्रमण रोकथाम तथा तनयन्रणको ददग्दशिन यथाशीघ्र तयार गरी सोको 
कायािन्वयन र अनजगमन गनजिपदिछ । 

70. अस्पताल सजृजत सङ्क्क्रमण मूल्याङ्कन  -  अस्पताल सजृजत सङ्क्क्रमण तनयन्रण तथा जोजखम न्यूनीकरणका 
लातग स्वच्छ खानेपानी आपूतति,  उपयजक्त सफाइ,  बेडबीचको दजरी, हात धजने सजर्वधा, आईसोलेसन कोिा तथा 
अतत जोजखम क्षरे जस्तै शल्यर्क्रया कक्ष, प्रत्यारोपण, सघन उपचार कक्षमा पयािप्त भेजन्टलेशन, हावाजन्य, 
बूुँदजन्य, सम्पकि जन्य आइसोलेसन तथा सजरक्षात्मक वातावरण, अतत जोजखममा रहेको तबरामीको लातग 
आगन्तजकको चाप तनयन्रणको तनयम तथा मापदण्ड तथा तबरामीको लातग छज टै्ट यातायातको व्यवस्था, 
फङ्गल जीवाणजबाट जोगाउने उपायहरु, र्करा लामखजटे्ट,  भ जसजना, जझङ्गा, साङलो तथा अन्य भेक्टरबाट 
बचाउको उपायहरु, फोहरमैलाको उपयजक्त व्यवस्थापन, हातधोइ सकेपतछ पजछ्नकोलातग व्यवस्था,  
पजनरप्रयोग नगने रुमाल,  रायर वा पजन:प्रयोग गने गरी तसङ्गल टावेल लगायतका १० सूचकमा पयािप्तताको 
लातग ५ अङ्क, िीकैको लातग ३ अङ्क, र कमको लातग १ अङ्क तनधािरण गरी ५० पूणािङ्कको आधारमा 
र्वलेषषेण गदाि कज ल ५० अङ्कमा एक तनजी अस्पतालले ४२ र अको तनजी अस्पतालले ३६ प्राप्त गरेका छन ्
भने वीर अस्पताल र काजन्त बाल अस्पतालले क्रमशः २४ र २२ अङ्क प्राप्त गरेको देजखुँदा सङ्क्क्रमण 
तनयन्रणको लातग न्यूनतम आवश्यकताहरुको मापदण्डको व्यवस्थापनमा तनजी क्षेरका अस्पतालको 
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अवस्थाभन्दा सरकारी अस्पतालको अवस्था अझै कमजोर देजखयो । यसले गदाि सरकारी अस्पतालहरुमा 
अस्पताल सजृजत सङ्क्क्रमणबाट तबरामीहरु सङ्क्क्रतमत हजनसक्ने बढी सम्भावना रहने र तबरामीको बसाइ, 
उपचार खचि र अस्पतालको मतृ्यज दर बढी हजनजाने जस्थतत देखाउुँदछ । तसथि मन्रालयबाट अस्पतालमा 
सङ्क्क्रमण तनयन्रणको लातग न्यूनतम मापदण्ड व्यवस्था गनिमा प्रभावकारी भतूमका तनवािह भएको 
नदेजखएकोले समय सीमा सर्हतको तनदेशन जारी गरी कायािन्वयनको अनजगमन गरी सजधार गनजिपदिछ ।  

71. हात धजने वा  तनसङ्क्क्रमण गने प्रचलन  -  र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्ड अनजसार तबरामी जाुँच्न वा 
उपचार गनजि पूवि साबजन पानीले हात धोएर वा ह्याण्ड स्यानीटाइजरले हातलाई तनमिलीकरण गरी सजजिकल 
पञ्जाको प्रयोग गने र पञ्जाको प्रयोग गरी फज काल्दा पजन: साबजन पानीले हात धजनज पदिछ । नेपाल सरकारले 
२०१५ मा गरेको नेपाल स्वास््य सवेक्षणले नेपालका स्वास््य सेवाप्रदान गने संस्थाहरु मध्ये औसतमा 
७९.८ प्रततशत संस्थामा मार कज नै प्रकारको तनमिलीकरण उपकरण रहेको त्य औलँ्याएको छ । 
सवेक्षणले तनरन्तर पानी आउने धारा, साबजनको उपलब्धता तथा स्यानीटाइजर समेत रार्ियस्तरका सबै 
अस्पतालमा उपलब्ध नभएको र ७५.४ प्रततशत अस्पतालमा मार साबजन तथा तनरन्तर पानी आउने धारा 
भएको उल्लेख गरेको छ । कैयौँ जजल्ला अस्पताल, प्राथतमक स्वास््य हेरचाह केन्र, स्वास््य चौकीले 
बाजल्टनमा पानी ल्याएर हातधजने गरेको समेत उल्लेख गरेका छन ्। यस्तो जस्थततमा अस्पतालबाट सजृजत 
सङ्क्क्रमण तनयन्रण गनिमा मन्रालयको व्यवस्थापनले उपयजक्त ध्यान पजयािउन नसकेको स्पष्ट हजन्छ । 
यसबाट उपचार गराउने तबरामी सङ्क्क्रतमत हजनसक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।  

72. फोहोरमैला व्यवस्थापन - स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका, 
२०७० को दफा १६(१)को (छ) अनजसार जोजखमपूणि फोहोर व्यवस्थापनका लातग उपयजक्त प्रर्वतधको 
व्यवस्था साथै फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा तनयमावली २०७० बमोजजम फोहोर 
व्यवस्थापनका लातग आवश्यक पूवािधार तमलाउनजपने व्यवस्था छ । साथै फोहरमैला व्यवस्थापनको लातग 
र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्ड अनजसार कज र्हने,  नकज र्हने सामान्य, जोजखमयजक्त, जोजखमयजक्त रासायतनक र 
जोजखमयजक्त रेतडयोधमी फोहोरको लातग क्रमशः हररयो, नीलो, रातो, पहेंलो र कालो रंगको बाकसमा राख्न े
व्यवस्था गनजिपदिछ ।  

72.1 लेखापरीक्षणका क्रममा अवलोकन गररएका ४ अस्पतालको ५ सूचक अनजसार फोहर फाल्ने तथा 
तबसिजनको लेखाजोखा गदाि दजई तनजी अस्पताल, वीर अस्पताल र काजन्त बाल अस्पतालको औसत सन्तर्ष्ट 
अङ्क कज ल ५ पूणािङ्कमा क्रमशः ४.६, ३.६, ३.२ र ३.२ रहेको छ । काजन्त तथा वीर अस्पतालले रातो 
बाकसमा सजजिकल पञ्जाहरु तथा अन्य बायो मेतडकल फोहर राख्न ेगरे तापतन रासायतनक प्रर्क्रया गरी १ 
प्रततशत हाइरोक्लोराइड पानीमा डजबाएर राख्नजपनेमा राखेको पाइएन । यस सन्दभिमा काजन्त बाल 
अस्पतालले ६ मर्हनादेजख हाइरोक्लोराइड माग गरेकोमा उपलब्ध हजन नसकेको, वीर अस्पतालले 
कर्हलेकाही ँ स्टक नहजुँदा त्यसै राख्नजपरेको बताएका छन ्। साथै रातो रंगको बाकसमा ढक्कन हजनजपनेमा 
नभएको, वाडिहरुमा रहेको बक्साहरुमा तोकेबमोजजम फोहर फ्याक्ने नगरेको र समयमा फोहर नउिाइएको 
जस्थतत पाइयो ।  

72.2 स्यानीटरी इकाईको स्थापना काजन्त बाल अस्पताल र वीर अस्पतालमा रहेको,  तनजी अस्पतालहरुमा 
नभएको देजखयो । जोजखमयजक्त फोहोरको गहन अनजगमन एक तनजी अस्पतालमा भएको, वीर र अको 
तनजी अस्पतालमा केही हदसम्ममार रहेको छ भने काजन्तबाल अस्पतालमा हजने गरेको छैन । जोजखमयजक्त 
फोहोर भण्डारणका लातग छज टै्ट कोिाको व्यवस्था वीर अस्पतालमा रहेको, काजन्त र एक तनजी अस्पतालमा 
रहेको पाइएन । फोहरको व्यवस्थापन, सफाइ, सङ्कलन तथा ट्रान्सफरमा संग्लन कमिचारीहरुले र्पर्पई 
अतनवायि रुपमा लगाउने व्यवस्था काजन्त बाल अस्पतालमा नभएको, २ तनजी अस्पतालमा केहीहदसम्म 
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रहेको देजखयो । यसरी स्वमूल्याङ्कनको आधारमा काजन्त बाल अस्पताल फोहरमैला व्यवस्थापन ज्यादै 
कमजोर रहेको देजखन्छ । 

72.3 अवलोकन गररएका ४ अस्पतालले सङ्क्क्रमणयजक्त फोहरहरु तबसजिन गदाि ततखा धाररला फोहोर काजन्त, 

वीर र एक तनजी अस्पतालले अटोक्लाभ गरी स्टोरमा ददएपतछ फोहोर तबसिजनकतािले तलएर जाने गरेको 
तथा अको तनजी अस्पतालमा अटोक्लाभ गरी टजक्रापारी गर्हरो खाल्डोमा गाड्ने गरेको पाइयो । मानव 
शरररका भागहरु र्कमोथेरापीका अवशेष वा प्रयोग गने समय नाघेको, प्रयोगशालाको र्वषादीयजक्त केतमकल, 
काजन्त बाल अस्पतालमा वाडिमा नै छजट्याई खाल्डोमा गाड्ने गरेको, एक तनजी अस्पतालमा इजन्सतनरेट गने 
गरेको देजखन्छ । क्लोररनेटेड प्लार्ष्टक, अजस्थर र्वषाक्त फोहर, रगत, शरीरको र्पप,  खकार ,जमेको रगत ,
वीयि जस्ता सङ्क्क्रतमत गैर प्लार्ष्टक वस्तजहरु, उत्सजनि तथा प्रयोगशालाका फोहरहरु काजन्तबाल 
अस्पतालमा तरल पदाथि ढलमा जाने गरी र्वसजिन गने र अन्य गाडने गरेको, वीर अस्पतालमा र्ट्रटमेण्ट 
प्लाण्ट नभएको हजुँदा तरल पदाथि ढलमा पिाउने र िोस पदाथि प्लासेन्टा खाल्डोमा गाड्ने गरेको साथै 
स्टार अस्पतालमा १ प्रततशत हाइरोक्लोराइडमा डजबाएर प्लासेन्टा खाल्डो गाड्ने गरेको पाइयो ।  

 यसबाट सङ्क्क्रतमत फोहरको र्वसजिन गने र्वतधमा पतन र्वर्वधता रहेको छ । तसथि, नेपाल 
सरकारले र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्ड अनजरुप तयार पारेको स्वास््यजन्य फोहरमैला 
व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तथा कायिर्वतध, २०७६ प्रत्येक स्वास््य सेवाप्रदायक संस्था तथा जशक्षण 
अस्पतालहरुमा कायािन्वयनमा ल्याउन समय सीमा सर्हत नेपाल सरकारले तनदेशन जारी गरी 
कायािन्वयनमा ल्याउने र न्यूनतम मापदण्ड पतन पजरा नगने संस्थालाई कारबाही गनजिपदिछ । 

73. आकजस्मक सेवा - नेपाल सरकारले २०७०।९।२१ मा स्वीकृत गरेको स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन 
तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशका अनजसार कज ल शैया क्षमताको कम्तीमा दश प्रततशत आकजस्मक 
कक्षको लातग शैया व्यवस्था गनजिपदिछ । आकजस्मक कक्षमा अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे इमेजजङ सेवा, 
प्रयोगशाला ,ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अन्य वाडिहरुमा समेत सजजलै तबरामी ल्याउन लैजान सर्कने (दिलचेर ,
ट्रली ,स्टेचर) गरी सञ्चालनमा ल्याएको हजनजपने व्यवस्था छ । आकजस्मक र्वभागबाट तबरामी भनाि गनि, 
ररफर गने तबरामीको रेफरल प्रकृया तथा तबरामी साने पर्द्तत स्पष्ट रुपमा पररभार्षत रहेको हजनजपनेछ ।  

 लेखापरीक्षणको क्रममा अस्पतालहरुको आकजस्मक सेवा प्राप्त गने तबरामी संख्या अध्ययन गदाि 
२०७५।७६ मा वीर अस्पतालमा ५६ हजार ८४०, एक तनजी अस्पतालमा ७ हजार ७२७, काजन्त 
बालमा ५५ हजार ५१४ र अको तनजी अस्पतालमा ३ हजार ९५४ तबरामीले सेवा तलएको पाइयो । 
यसबाट आकजस्मक सेवाको चाप तनजी अस्पतालमा भन्दा सरकारी अस्पतालमा धेरै रहेको देजखन्छ । वीर 
तथा कान्ती बाल अस्पतालमा आकजस्मक बाडिको २५-३० प्रततशत केश पेन्डीङ्ग रहन्छ । वाडिमा पतन 
प्राय बेड खाली हजंदैन । सरकारी अस्पतालहरुमा तबरामीको चाप बढी रहेका कारण एउटा बेडबाट अको 
बेडको दूरी कायम राख्न नसर्कएको तथा अन्य  पूवािधार समेत कमजोर रहेको देजखन्छ । आकजस्मक 
कक्षको ल्याब सेवा र रेतडयोलोजीको सजर्वधा भए तापतन मेतसन तबग्रकेो अवस्थामा रेफर गनजिपने अवस्था छ । 
र्वश्व स्वास््य संगिनको मापदण्ड अनजसार आकजस्मक केशहरुको अनजगमन परीक्षण सूची सर्हत प्रत्येक 
घण्टाको जस्थतत अनजसार तबरामीको अनजगमन गरी सो अनजरुपको व्यवस्थापन प्रायः कज नै पतन अस्पतालले 
गरेको पाइएन । स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्डसम्बन्धी तनदेजशकामा 
उजल्लजखत सूचकहरुको आधारमा आकजस्मक सेवाको न्यूनतम आवश्यकताहरु मूल्याङ्कन गररएकोमा चार 
अस्पतालमध्ये एक तनजी अस्पतालले शतप्रततशत, अको तनजी अस्पतालले ८३.३३, काजन्त बाल अस्पतालले 
४१.६७ र वीर अस्पतालले ३३.३३ प्रततशत अङ्क प्राप्त गरेको देजखयो । 
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 उपयजिक्त अवस्थालाई तनराकरण गनि हाल प्रायजसो रार्िय स्तरका सरकारी अस्पतालहरुमा 
आकजस्मक सेवामा तबरामीको बढी चाप हजने भएको यसको पूवािधार तथा स्तरको क्षमता बढाउन पहल 
गनजिपदिछ । सरकारी अस्पताल व्यवस्थापनले आकजस्मक सेवा कक्षको लातग राततको समय समेत 
डेतडकेटेड जचर्कत्सकको व्यवस्था गनजिपदिछ । तनजी अस्पतालहरुले संस्थागत सामाजजक उत्तरदार्यत्व 
अन्तगित आकजस्मक सेवामा गररबहरुलाई र्वशेष राहत वा छजट ददने व्यवस्था गनजिपदिछ ।  

74. सजजिकल चेक तलष्टको प्रयोग  -  र्वश्व स्वास््य संगिनले जचर्कत्सकहरुबाट अप्रशेन गदाि जोजखम कम गरी 
तबरामीको सजरक्षा सजजचजित गनि ३ चरण साइन इन,  टाईम आउट,  तथा साइन आउटका आधारमा 
चेकतलष्ट तयार गरेको छ । साइन इनमा अपरेशन गने तबरामीको पर्हचान,  प्रकृया र सहमतत, स्थानमा 
जचन्ह लगाउने (दायाुँबायाुँ आदद), नाडीको चाल स्वास प्रश्वासको जोजखम आुँकलन, एनेस्थेतसया र 
संयोजकसुँग छलफल ,रगत आपूतति, एलजीको जानकारी, सम्पूणि सजरक्षा उपकरण र आकजस्मक औषतधको 
जाुँच लगायतका कायि पदिछन । त्यसैगरी टाईम आउट चरणमा अपरेशन पूवि सम्पूणि टोली सदस्यहरु 
बसेर तयारी,  छलफल तथा आवश्यक सामग्रीहरु यर्कन गने,  सजजिकल अनजकज लता प्रततकज लता, अप्रशेनको 
अवतध ,आवश्यक औषतध,  तस्वीरको उपयजक्त ढङ्गले ब्यवस्थापन गने कायि हजन्छन ्भने साईन आउट चरण 
घाउजचरेको स्थान बन्द गने अप्रशेन सम्पादन तथा अतभलेखन ,उपकरण, औजार स्पञ्ज, स्वाव तथा सजईहरु 
गणना पूणि भए नभएको जाुँच गने र छानतबन गने अपरेशन पिातका जोजखमको पर्हचान लगायतका कायि 
पदिछन ।  

लेखापरीक्षणमा उक्त चेकतलष्टको प्रयोगसम्बन्धमा परीक्षण गदाि ४ अस्पतालले उक्त परीक्षण सूची 
प्रयोगमा ल्याएको धारणा व्यक्त गरे तापतन वीर अस्पतालले यो परीक्षण सूची तयार गरेको पाइएन । 
काजन्तबाल र एक तनजी अस्पतालले यो परीक्षण सूची तयार गरी कायािन्वयनमा ल्याएकोमा अको तनजी 
अस्पतालले तयार गरे तापतन कायािन्वयनमा ल्याएको पाइएन । सजजिकल चेकतलष्टको चरण बारेमा 
जानकारी तलन स्वास््यकमीसुँगको सोधनीमा एक तनजी अस्पतालबाट मार सही उत्तर पाइयो । कज ल १५ 
प्रश्नहरुको उत्तर सही वा गलतको र्वकल्प माग गररएकोमा एक तनजी अस्पतालले १० अङ्क, काजन्त, वीर र 
अको तनजी अस्पतालले ९।९ अङ्क प्राप्त गरेका छन ्। स्वास्थयकमीमध्ये औसतमा ६१ प्रततशतले  मार 
िीक उत्तर ददएका छन ्। यसबाट अस्पतालहरु पूवितयारी वा परीक्षण सूची कायािन्वयन चरणमा सबभन्दा 
कमजोर रहेका छन ् । तसथि,  मापदण्डबमोजजमको सजजिकल चेकतलष्टको प्रयोग सम्बन्धमा सम्पूणि 
स्वास््यकमी तथा कमिचारीहरुलाई जानकारी गराई अपरेशनको कायिसम्पादनमा दक्षता तथा प्रभावकाररता 
अतभवरृ्र्द् गररनजपदिछ । 

संगदित संस्था, अन्य संस्था र सतमतत 

स्वास््य बीमा बोडि 
स्वास््य उपचारको क्रममा भइरहेको व्यजक्तगत खचिलाई व्यवजस्थत गदस सबै नेपाली नागररकलाई 

सविसजलभ रुपमा गजणस्तरीय स्वास््य सेवाको पहजुँच र उपयोगमा सजधार गरी सामाजजक स्वास््य बीमाको आधारमा 
सबैका लातग स्वास््य सेवा सजतनजित गनि २०७१ देजख सामाजजक स्वास््य सजरक्षा र्वकास सतमतत गिन भई कायि 
गदस आएकोमा बीमा ऐन, २०७४ बमोजजम स्वास््य बीमा बोडिको नामबाट कायि हजुँदै आएको छ ।  

75. कायिक्रम सञ्चालन - नेपाल सरकारको यो वषिको नीतत तथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यमा मजलजकभर 
स्वास््य बीमा र्वस्तार गने उल्लेख छ । यो वषि ७७ जजल्लामा सेवा र्वस्तार गने लक्ष्य राखी रु.६ अबि 
बजेट र्वतनयोजन भएकोमा ४६ जजल्लामा लागू भई ३१ जजल्लामा कायिक्रम कायािन्वयन गनि नसकी रु.३ 
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अबि ३७ करोड रकमान्तरबाट बजेट घटाएको छ । स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम पूणि रुपमा कायािन्वयन 
हजन नसकेकोले  लक्ष्य हातसल गनि बाधा हजनेदेजखन्छ ।  

76. ददगोपना - नागररकको स्वास््य बीमालाई सजतनजित गदस सबै नेपालीलाई स्वास््य उपचारमा पहजुँचको 
व्यवस्था गने नीततअनजरुप यो कायिक्रम शजरु भएको छ । सविसाधारणको योगदानमा आधाररत यो 
कायिक्रमको ददगोपनाका लातग सरकारले जोजखम पर्हचान गरी तनराकरणका उपाय अपनाएको देजखएन । 
सहभागीबाट बीमा शजल्क तलई लगानी गरी आय आजिन गने र सविसजलभ पहजुँच हजने गरी जजनसजकै 
अस्पतालमा उपचार गराए पतन शोधभनाि हजने व्यवस्था तमलाएको देजखन्छ । बीमा योजनामा यो वषिसम्म 
कायिक्रममा तनरन्तर रहने १६ लाख ८६ हजार सहभागीबाट रु.१ अबि ३९ करोड ८० लाख २० हजार 
बीमा शजल्क प्राप्त भएकोमा २२ हजार २२८ जनाले स्वास््य सेवा तलुँदा रु.२ अबि १३ करोड ६ लाख 
९० हजार शोधभनाि भ जक्तानी गनजिपरेको छ । सेवाग्राहीबाट तलएको बीमा शजल्कले उपचार खचि धान्न 
सकेको देजखएन । सङ्कतलत बीमा शजल्क र सेवाग्राहीलाई ददएको रकम बीच िूलो अन्तर रहकोले ददगो 
रुपमा कायिक्रम सञ्चालन पक्ष र्वचारणीय रहेको छ । 

77. बीमामा सहभातगता - रार्िय जनगणना, २०६८ अनजसार कायिक्रम कायािन्वयन भएका ४६ जजल्लाको 
जनसंख्या १ करोड ५० लाख ४५ हजार ९२९ रहेकोमा कायिक्रममा १६ लाख ८६ हजार २२९ 
अथाित ् ११ प्रततशतमार सहभागी भएको देजखयो । कज ल जनसंख्याको ८९ प्रततशत र्हस्सा सहभागी 
नभएकोले सेवाको गजणस्तर सजतनजित गरी चेतनामूलक कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनजिपने 
देजखएको छ ।  

कततपय सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा नददएको, अनावश्यक झमेला हजने गरेको र सहज सेवा तलन 
नसकेको लगायतका बीतमतको गजनासो समेत रहेको देजखन्छ । कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन 
सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध भए नभएको सम्बन्धमा बोडिले अनजगमन गरी तत्काल गजनासो सम्बोधन गने, 

कायिक्रमको महत्वका बारेमा प्रचार गने कायि माफि त सहभातगता वरृ्र्द् गनजिपने देजखन्छ ।  

78. सेवाको तनरन्तरता - स्वास््य बीमा कायिक्रममा गत वषि १५ लाख ५० हजार ६८२ जना आवर्द् 
भएकामध्ये १० लाख ५१ हजार ५२१ जनाले मार यो वषि कायिक्रमलाई तनरन्तरता ददएकोले गत वषिको 
तजलनामा ३२.१८ प्रततशत घटेको देजखन्छ । यसबाट कायिक्रममा सहभातगताको आकषिण बढ्न सकेको 
देजखुँदैन । बीमा कायिक्रमको नवीकरण गने र यो वषि थप बीतमत ६ लाख ३४ हजार ७०८ समेत कज ल 
सहभागी संख्या १६ लाख ८६ हजार २२९ मार रहेकोले स्वास््य बीमा गदाि सेवाको गजणस्तर, सेवामा 
पहजुँच र लागतमा तमतव्यर्यता ल्याई देजखएका कमी कमजोरी सजधार गरी ददगोपनामा ध्यान ददनजपदिछ ।  

79. बीमा आवर्द्ता - स्वास््य बीमा तनयमावली, २०७५ को तनयम ३ मा रािसेवक, वरृ्द्ाश्रम, अनाथालय, 
सजधार गहृ, संरक्षण गहृलगायतका संस्थाहरुमा आजश्रत सबैलाई तथा ७० वषि पजगेका ज्येष्ठ नागररकलाई 
कायिक्रममा आवर्द् गनजिपने व्यवस्था छ । तनयमावलीको व्यवस्थाअनजसार सबै रािसेवक कमिचारी तथा 
संस्थामा रहने व्यजक्त कायिक्रममा आवर्द् भएको देजखुँदैन । स्वास््य बीमा कायिक्रममा सबै लजक्षत वगि 
आबर्द् गरी कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ ।  

80. कायिक्रममा दोहोरोपना - नेपाल सरकारले सविसाधारण तथा लजक्षत वगिलाई आधारभतू स्वास््य सेवा 
अन्तगित ७० प्रकारका तन:शजल्क औषतध, आमा सजरक्षा, मर्हलाको आङ खसेको र ७५ वषि पूरा भएका जेष्ठ 
नागररकलाई तनःशजल्क उपचार तथा मगृौला, क्यान्सर रोग लगायत ८ प्रकारका कडारोगको सहजतलयत 
दरमा र्वतभन्न स्वास््य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउुँदै आएको छ । यसैगरी स्वास््य बीमा 
कायिक्रममा आवर्द् र्वपन्न पररवारको बीमा शजल्क भ जक्तानीको सजर्वधा ददई कायिक्रममा आवर्द् पररवारले 
रु.१ लाखसम्मको उपचार खचि बीमा कायिक्रममाफि त समेत ददने गरेको छ । बीमा कायिक्रम लागू 
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भएका जजल्लामा समेत तनःशजल्क स्वास््य सेवालाई तनरन्तरता ददइरहुँदा कायिक्रममा दोहोरोपना नहजने 
व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

81. कोषको पररचालन - स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २७ मा कोष रहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा 
२८ वमोजजम बोडिको तफि बाट गररने सम्पूणि खचि कोषबाट व्यहोररने उल्लेख छ । बोडिले सङ्कतलत रकम 
खचि गने कायिर्वतध तयार गरेको छैन । यो वषिसम्म बीमा र्प्रतमयम बापत सङ्कलन गरेको रु.१ अबि ३९ 
करोड ८० लाख  लगानी तथा खचि नगरी र्वर्वध खातामा तनजरक्रय राखी बोडिको सम्पूणि खचि नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध भएको अनजदानबाट व्यहोररएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको योगदानसम्बन्धी 
नीतत तय भएको छैन । कानूनको व्यवस्थाअनजसार नेपाल सरकार प्रततको तनभिरता कम गरी 
आत्मतनभिरतातफि  उन्मजख हजने गरी उपलब्ध स्रोतको पररचालन गनजिपदिछ । 

जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्िय प्रततष्ठान (वीर अस्पताल) 
नेपालको पर्हलो अस्पताल वीर अस्पताललाई र्व.सं. २०६३ सालमा र्वशेष ऐनअन्तगित जचर्कत्सा र्वज्ञान 

रार्िय प्रततष्ठान संरचनातभर संस्थागत गररएको छ । जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्िय प्रततष्ठान अन्तगित हाल वीर 
अस्पताल, नतसिङ क्याम्पस, इमजेन्सी तथा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन ्। अस्पतालले देशको स्वास््य सेवा 
प्रवाहमा र्वशेषज्ञ स्वास््य उपचार सेवा, असहाय तथा र्वपन्न वगि लगायत सविसाधारणलाई जचर्कत्सा सेवा पजर याउुँदै 
आएको छ । सोको अततररक्त प्रततष्ठानले जचर्कत्सा र्वज्ञान र नतसिङ्ग र्वषयको उच्चस्तरको जनशजक्त उत्पादन गदस 
आएको देजखन्छ । यो वषि अस्पतालले ४ लाख २३ हजार ५७ तबरामीलाई स्वास््य उपचार सेवा ददएको छ ।  

82. सेवा प्रवाह - अस्पतालले उपचारको लातग आउने सेवाग्राहीलाई उपलब्ध सबै प्रकारका सेवा समयमै ददई 
अस्पताललाई प्रभावकारी तथा दक्ष रुपमा सञ्चालन गनजिपदिछ । अस्पतालले यो वषि बर्हरङ्गतफि  ३ लाख 
७८ हजार ५१८, आकजस्मकतफि  ४४ हजार ५३९ र भनाि भएका १३ हजार १६८ तबरामीलाई उपचार 
सेवा ददएको छ । अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी १ हजार २३७ मध्ये १ हजार २४ मार पदपूतति भएको 
देजखयो । जचर्कत्सकतफि  २२० दरबन्दीमध्ये १७७ को मार पदपूतति भएको छ । अस्पतालले २७ जना 
जचर्कत्सकलाई अन्यरबाट काजमा ल्याएको छ । अस्पतालको संगिन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण कायि 
स्वीकृत भएको छैन । अस्पताललाई अत्यावश्यक भई खररद भएको तसमजलेटर मेतसन २ वषिसम्म जडान 
भएको छैन । ममित गनजिपने उपकरणहरु ९ मर्हनासम्म ममित नगरेको अवस्था छ । अस्पतालमा 
कायिरत २६ जचर्कत्सकको २०७५ श्रावण मर्हनाको र्वद्यजतीय हाजजर परीक्षण गदाि मर्हनामा ९३ देजख 
१४३ घण्टासम्म मार उपजस्थत भएको देजखयो ।  

अस्पतालमा उपचारसम्बन्धी उपकरण दजरुस्त नहजने, तबरामीको चापको कारण सामान्य उपचारको 
लातग ३।४ घण्टासम्म प्रतीक्षा गनजिपने, एम.आर.आई. तथा सीटी स्क्यानको सेवा समयमै उपलब्ध नहजने 
अवस्था र्वद्यमान रहेका छन ्। त्यसैगरी सेवा तलने तबरामीको तजलनामा आई.सी.यू. शय्या न्यून भएका 
कारण अन्यर रेफर गनजिपने जस्थतत रहेको छ । उपकरणहरु र आवश्यक जचर्कत्सकको अभावमा न्यूरो, 
हाडजोनी जस्ता शल्यर्क्रयाको लातग तबरामीले ३ मर्हनासम्म प्रतीक्षा गनजिपने अवस्थाले सेवा प्रभावकारी 
हजन सकेको देजखएन । सामान्यदेजख जर्टल प्रकारका उपचार गदस आएको र प्रत्येक वषि तबरामीको चाप 
समेत बढ्दै गएकोले सेवा प्रवाहको गजणस्तर सजधार गनि ध्यान ददनजपदिछ ।  

83. भौततक अवस्था - अस्पतालले हाल महाबौर्द्जस्थत ३ भवनबाट सेवा उपलब्ध गराउुँदै आएको छ । 
प्रत्येक वषि तबरामीको संख्या बढ्दै गएकोले हालको भौततक पूवािधार अपजग रहेको अवस्था छ । 
अस्पतालले २०७६।४।२३ मा सम्पन्न हजने गरी रु.२ अबि २६ करोड ३९ लाख लागतमा सजजिकल 
भवन तनमािण गनि तनमािण व्यवसायीसुँग सम्झौता गरेकोमा तोर्कएको समयमा तनमािण कायि सम्पन्न हजन 
सकेको छैन ।  
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जापान अन्तरािर्िय सहयोग तनयोगको टनि-की सम्झौताअनजसार तनमािण सम्पन्न भएको भवन 
हस्तान्तरण भएको छ । सो भवनमा नेफ्रोलोजी, ग्यािोलोजी र कातडियोग्राफी वाडिका लातग ९९ शय्या 
सञ्चालन गने लक्ष्य रहेकोमा हाल ग्यािोलोजी वाडिमार सञ्चालन गरेको पाइयो । उक्त वाडिमा 
इण्डोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी जस्ता सेवाका लातग अत्यावश्यक उपकरणको अभावले तबरामीले एक मर्हनासम्म 
उपचारको लातग प्रतीक्षा गनजि परेको देजखन्छ । नेफ्रोलोजी तथा कातडियोग्राफी सेवा सञ्चालन नभएका 
कारण तनतमित भवनबाट लक्ष्यअनजरुपको सेवा उपलब्ध हजन सकेको छैन ।  

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तनमािण कायि सम्पन्न र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी 
तनतमित संरचनाको उपयोग गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ । 

84. आकजस्मक सेवा - स्वास््य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० मा अस्पतालमा कज ल शय्याको 
न्यूनतम १० प्रततशत शय्या आकजस्मक सेवाको लातग हजनपने उल्लेख छ । अस्पतालमा हाल ४६० 
शय्या रहेको आधारमा आकजस्मक सेवाको लातग न्यूनतम ४६ शय्याका हजनजपनेमा ४३ शय्या मार 
सञ्चालनमा रहेको छ । तबरामीलाई आकजस्मक सेवा ददने अवस्थाअनजसार शय्याहरुलाई वगीकरण गरेको 
पाइएन । लेखापरीक्षणको क्रममा तनरीक्षण गदाि एउटा शय्यामा २, ३ जना तबरामी राखी उपचार गरेको 
देजखयो । आकजस्मक सेवाको लातग आउने तबरामीको लातग आईतसयू शय्या नभएको कारण अन्यर रेफर 
गने गरेको छ । हाल उपलब्ध आकजस्मक कक्षका शय्या अपयािप्त भएको देजखुँदा मापदण्डले 
तोकेबमोजजम आवश्यक शय्याको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपने देजखन्छ ।  

85. सी.टी. तसमजलेटर र टोमो थेरापी मेतसन खररद - अस्पतालले क्यान्सर रोगको उपचारको लातग सी.टी. 
तसमजलेटर र टोमोथेरापी मेतसन दजई आपूतिकसुँग २ वषि अगातड रु.४७ करोड ९० लाख ६० हजारमा 
खररद गरेको देजखन्छ । सार्वकमा क्यान्सर उपचारको लातग प्रयोग गररएको कोबाल्ट ६० रेतडयो 
एजक्टभ सोसिको सजरजक्षत व्यवस्थापन नभएको कारण खररद भएको उपकरण राख्न े बंकर खाली नभई 
जडान हजन नसकेकोले सशस्त्र प्रहरी बल, हल्चोकमा राखेको अवस्था छ । मेतसन प्राप्त भएको २ वषि ९ 
मर्हना व्यततत हजुँदा समेत जडान नहजुँदा क्यान्सर तबरामीको उपचार सेवा प्रभार्वत भएको छ । 

86. पूवितनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा खररद सम्झौतामा 
तोर्कएको म्यादतभर कायि सम्पन्न नगरेमा पूवितनधािररत क्षततपूतति तलनजपने व्यवस्था छ । अस्पतालले औषतध 
तथा औषतधजन्य सामग्री, तनमािण तथा ममित सम्भार कायिको लातग गरेका ९८ खररद सम्झौतामा तोर्कएको 
म्यादभन्दा ७ देजख ३३५ ददन र्ढलाइ गरी कायि सम्पन्न भएको देजखयो । खररद सम्झौताको शतिअनजसार 
तोर्कएको समयमा कायि गनि नसकेको मनातसब मार्फकको कारण खजलाई म्याद थप गरेको छैन । खररद 
सम्झौताको पालना नगरी र्ढलाई गरी कायिगने आपूतिक तथा तनमािण व्यवसायीबाट रु.४५ लाख ७४ 
हजार पूवितनधािररत क्षततपूतति असजल गनजिपदिछ । 

87. दरबन्दीभन्दा बढी कमिचारी - जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्िय प्रततष्ठान आतथिक प्रशासन तनयमावली, २०६४ मा 
सभाले स्वीकृत गरेको दरबन्दीतभर रही प्रततष्ठानको आन्तररक आम्दानीबाट खचि लेख्न े गरी आवश्यक 
कमिचारी भनाि गनि सक्ने व्यवस्था छ । सभाले मेतडकल अर्फसर, नसि, पारामेतडक्स तथा प्रशासतनक पदमा 
१७८ कमिचारी रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा कायिकारी पररषद्को तनणिय बमोजजम २७५ कमिचारी 
तनयजजक्त गरी दरबन्दीभन्दा ९७ बढी कमिचारीको तलब भत्ता लगायत अस्पताल सजर्वधासमेतमा रु.३ करोड 
८२ लाख ११ हजार खचि लेखेको छ । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कमिचारी भनाि गरेबाट सञ्चालन खचि 
वरृ्र्द् भई नेपाल सरकार मातथ व्ययभार बढ्न गएको छ । अस्पताललाई व्ययभार पने गरी दरबन्दीभन्दा 
बढी कमिचारी भनाि गने पदातधकारी जजम्मेवार हजनजपदिछ । 
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88. उपचार खचि - तनजामती सेवा तनयमावली, २०५० र नेपाल स्वास््य सेवा तनयमावली, २०५५ मा 
तनजामती कमिचारीले पाएको उपचार खचिको अतभलेख राख्न तनजामती र्कताबखानामा पिाउनजपने व्यवस्था 
छ । यो वषि  तनजामती तथा स्वास््य सेवातफि का र्वतभन्न ४९० जना कमिचारीलाई उपचार खचि बापत 
रु.१ करोड ४१ लाख ६३ हजार भ जक्तानी गरेको देजखयो । अस्पतालले उपचार खचिको अतभलेख राखेको 
छैन भने अतभलेखको लातग तनजामती र्कतावखानामा समेत पिाएको देजखएन । अतभलेखको अभावमा 
अस्पतालबाट तनजामती तथा स्वास््य सेवाका कमिचारीहरु सेवा तनवतृ्त हजुँदा तनयमावलीले व्यवस्था अनजसार 
पूरै उपचार खचि भ जक्तानी गनािले दोहोरो उपचार खचि भ जक्तानी हजने गरेको छ । प्रततष्ठानले गरेको उपचार 
खचिको अतभलेख तनजामती र्कताबखानामा पिाउनजपदिछ । 

89. अनजदानबाट सेवा सजर्वधा - जचर्कत्सा र्वज्ञान रार्िय प्रततष्ठान तनयमावली, २०६४ मा नेपाल सरकारको 
स्वीकृतत बेगर अस्पताल र्वकास सतमततमा आवश्यक कमिचारीहरु स्थायी, अस्थायी वा करारमा भनाि गरेमा 
अस्पतालको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोनजिपने व्यवस्था छ । सतमततले तनयजक्त गरेका कमिचारीको पाररश्रतमक एवं 
अन्य सजर्वधा तनयम र्वपरीत नेपाल सरकारको अनजदानबाट रु.१४ करोड १० लाख २२ हजार खचि 
लेखेको छ । तनयमावली र्वपरीत खचि लेख्न ेकायि तनयन्रण हजनजपदिछ ।  

90. जग्गाको संरक्षण - अस्पतालको स्वातमत्वमा अस्पताल पररसरमा ४६ रोपनी १४ आना तथा भक्तपजरजस्थत 
दजवाकोटमा ५७० रोपनी जग्गा रहेको देजखयो । जग्गाका अलावा अस्पताल स्थापनाकालदेजख तत्कालीन 
सरकार तथा दाताबाट कािमाडौँ, लतलतपजर, भक्तपजर र पसािलगायतका जजल्लामा अस्पतालको नाममा गजिी 
जग्गा रहेकोले खोजी गरी आफ्नो नाममा हक कायम गनि गजिी संस्थान तथा उपत्यकाका मालपोत 
कायािलयलाई पराचार गरेकोमा सम्बजन्धत तनकायले अस्पताललाई कज नै जानकारी गराएको पाइएन । 
अस्पतालले आफ्नो जग्गा खोजर्वन गरी आफ्नो स्वातमत्वमा ल्याई सोको संरक्षण गनजिपदिछ ।  

रार्िय ट्रमा सेन्टर (२०७४।७५ र २०७५।७६) 
91. सेवा प्रवाह - सेन्टरले अथोपेतडक्स, न्यूरो, बनि प्लास्ट, सी.टी.भी.एस. र पोष्ट अपरेसनसमेत ४ वाडिबाट सेवा 

सञ्चालन गदस आएको छ । सेन्टरमा २०० शय्या सञ्चालनमा रहेकोमा आईसीयू कक्षमा ११ र 
इमरजेन्सी सेवाको लातग ३२ शय्या रहेका छन ्। गत वषि बर्हरङ्ग सेवा तलनेको संख्या ७५ हजार १३३ 
रहेकोमा यो वषि ७९ हजार २३९ रहेको छ । गत वषि १६ हजार ४४१ जनाले आकजस्मक सेवा 
तलएकोमा यो वषि १८ हजार २६३ जनाले सो सेवा तलएको देजखयो । भनाि भई उपचार गराउनेको संख्या 
गत वषि ३ हजार ८६१ रहेकोमा यो वषि ४ हजार २४ जना पजगेको छ । त्यसैगरी गत वषि ४ हजार 
९२१ जनाको जर्टल शल्यर्क्रया भएकोमा यो वषि ५ हजार २ जनाको शल्यर्क्रया भएको छ । उपयजिक्त 
त्याङ्कले प्रत्येक वषि सेवा तलनेको संख्या बढ्दै गएको छ । सेन्टरको लातग र्वतभन्न पदमा २६२ जनाको 
दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १९४ पदपूतति भई ६८ जना ररक्त रहेको छ । ररक्त पदमध्ये जचर्कत्सकतफि  
२३ र नतसिङ्गतफि  ३६ पदपूतति हजन बाुँकी रहेकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । सेवाग्राहीको 
अनजपातअनजसार समग्र व्यवस्थापनमा सजधार गनजिपदिछ ।  

92. उपकरण ममित - अस्पतालले सेवा प्रवाहलाई तनवािध रुपमा तनरन्तरता ददन जनशजक्त, मेतसन उपकरण 
लगायतका स्रोतको उजचत व्यवस्थापन गनजिपदिछ । सेन्टरमा सीटी स्क्यान मेतसनको ट्यूबको कायिक्षमता 
समाप्त भई २०७५।६।२३ देजख २०७६।३।१२ सम्म १० मर्हना सेवा अवरुर्द् भएको छ । 
सेन्टरले ७५ प्रततशत खपत क्षमता समातप्त पिात ् प्रततस्थापन गने व्यवस्था नगरेको कारण सेन्टरबाट 
पाउने उक्त सेवा तबरामीले अन्यर गई महंगो शजल्कमा तलनज परेको अवस्था छ । मेतसन उपकरण 
समयमै ममित गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपने देजखन्छ ।  
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93. खररद व्यवस्थापन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ बमोजजम रु.२० लाखभन्दा 
बढीको खररद कायि बोलपरको माध्यमबाट गनजिपने व्यवस्था छ । केन्रले सजजिकल, औषतध, मेतसनरी 
औजार, फतनिचरलगायतका सामान २०७४।७५मा रु.२४ करोड ६५ लाख २३ हजारको खररद 
गरेकोमध्ये रु.२ करोड ८० लाख १ हजारको मार बोलपरबाट र रु.२१ करोड ८५ लाख २२ हजार 
सोझै खररद गरेको देजखयो । त्यसैगरी २०७५।७६ मा भएको खररद रु.८ करोड १९ लाख ४६ 
हजारमध्ये रु.६ करोड ४४ लाख १९ हजारको खररद कायि सोझै खररद र्वतधको आधारमा खररद गरेको 
छ । यस्तो खररद कायिमा गत वषिको तजलनामा सजधार भएको देजखए तापतन प्रचतलत कानूनको पालना गरी 
प्रततस्पधाित्मक तवरले खररद गनजिपदिछ । 

94. उपचार खचि - तनजामती सेवा तनयमावली, २०५० को तनयम ९४ तथा नेपाल स्वास््य सेवा तनयमावली, 
२०५५ को तनयम ९१ मा तनजामती कमिचारीले पाएको उपचार खचिको अतभलेख राख्न तनजामती 
र्कताबखानामा पिाउनजपने व्यवस्था छ । केन्रका कमिचारीलाई २०७४।७५ मा रु.६३ लाख ६८ 
हजार र २०७५।७६ मा रु.६० लाख १७ हजार समेत जम्मा रु.१ करोड २३ लाख ८५ हजार 
उपचार खचि भ जक्तानी ददएको देजखयो । अस्पतालले तनयमको व्यवस्थाअनजसार उपचार खचिको अतभलेख 
तनजामती र्कताबखानामा पिाएको देजखएन । प्रचतलत तनयमावलीको पालना गरी उपचार खचिको अतभलेख 
राख्नजपदिछ ।  

बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, धरान (२०७५।७६) 
नेपाललाई स्वास््य क्षेरमा आत्मतनभिर बनाउुँदै लैजाने, सविसाधारण जनतालाई स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 

गने, स्वास््यसम्बन्धी उच्चस्तररय अध्ययन र अनजसन्धानकालातग आवश्यक जनशजक्त तयार गने जस्ता कायिका 
लातग बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान ऐन, २०४९ अनजसार यस प्रततष्ठानको स्थापना भई सञ्चालन हजुँदै 
आएको छ ।  

95. आय व्यय - प्रततष्ठानले यो वषि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनजदान रु.५८ करोड ६७ लाखसमेत 
रु.२ अबि ८० करोड ६६ लाख १७ हजार आम्दानी गरेको देजखन्छ । यस वषिको कज ल खचि रकम 
रु.२ अबि २२ करोड २ लाख २८ हजारमध्ये रु.१ अबि ३७ करोड ३१ लाख (६२ प्रततशत) तलब 
भत्ता तथा ज्यालामा खचि भएको छ । आम्दानीका क्षेर र्वस्तार तथा अनावश्यक खचिमा तनयन्रण गरी 
आत्मतनभिर हजनजपदिछ ।   

96. स्वीकृत बजेट र खचि - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान ऐन, २०४९ बमोजजम सञ्चालक 
पररषद्ले स्वीकृत गरेको बजेटको सीमातभर रही खचि गनजिपदिछ । प्रततष्ठानको २०७५।७६ को वार्षिक 
कायिक्रममा स्वीकृत बजेट रु.१ अबि २४ करोड ७४ लाख भएकोमा रु.१ अबि ३५ करोड ४० लाख 
७९ हजार खचि गरेकोले अतधकार प्राप्त अतधकारीबाट रकमान्तर नगरी रु.१० करोड ६६ लाख ८० 
हजार बढी खचि गरेको छ । स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खचि गदाि आतथिक अनजशासन कायम नहजने भएकोले 
सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाइनजपदिछ ।  

97. कोष - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान ऐन, २०४९ को दफा १४ बमोजजम प्रततष्ठानलाई प्राप्त 
सबै प्रकारका रकम मूल कोषमा जम्मा गनजिपने व्यवस्था छ । प्रततष्ठानमा र्वतभन्न ७ कोषमा गत वषिको 
समेत जम्मा आम्दानी रु.६ करोड ५२ लाख ९ हजारमध्ये रु.५ करोड ७६ लाख ५० हजार खचि भए 
पतन मूल कोषमा जम्मा गरेको पाइएन । प्राप्त रकम आतथिक र्ववरणमा समावेश नहजुँदा प्रततष्ठानको 
आयव्यय र्ववरणले यथाथि जचरण गरेको छैन । 
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98. र्वद्याथी भनाि र अध्ययन - प्रततष्ठानअन्तगित सन ् २०१६, २०१७ र २०१८ मा र्वतभन्न ११ क्षेरमा 
क्रमशः ३५५, ३४० र ३५१ र्वद्याथी भनाि गरी अध्यापन गराएको छ । सन ्२०१६ को तजलनामा सन ्
२०१८ मा एम.बी.बी.एस.तफि  ११२ तसट संख्याबाट १००, बी.डी.एस.तफि  ५९ तसटबाट ५०, बी.एस्सी 
नतसिङतफि  ३० तसटबाट २७ कायम भई र्वद्याथी भनाि संख्या घटेको देजखन्छ । अस्पतालको भौततक 
पूवािधार पयािप्त भएको, तबरामीको चाप अत्यतधक रहेको तथा जनशजक्तको अवस्था हेदाि र्वद्याथी भनािको 
कोटा घट्नजपने आधार देजखएन ।   

99. सेवा प्रवाह - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान मजलजकको पूवी क्षेरका १६ जजल्लाको रेफरल 
सेन्टरको रुपमा रहेको छ । प्रततष्ठानबाट २०७४।७५ मा ७ लाख २७ हजार र २०७५।७६ मा ८ 
लाख १४ हजारलाई अन्तरङ्ग तथा बर्हरङ्ग सेवा प्रदान गरेको देजखन्छ । एम.आर.आई. मेतसन, आइ.सी.यू 
बेडलगायतका समस्याले भनाि भइसकेका १ सय ३ तबरामीलाई अन्यर रेफर गरेको पाइयो । पूवी 
क्षेरको रेफरल अस्पतालको रुपमा रहेको प्रततष्ठानले उपकरण तथा दक्ष जनशजक्तको अभावमा तबरामी 
रेफर गनजि उपयजक्त भएन । अप्रसेन तथएटर, दक्ष जनशजक्त र उपकरणलगायतको कारण देखाई 
शल्यजचर्कत्सा समेत समयमा उपलब्ध नभई नाक, कान, घाुँटी, न्यूरो सजिरी, डेण्टल सजिरी र ग्याष्टोलोजीमा 
१ मर्हना, जनरल सजिरीमा सामान्यतः १.५ मर्हना, स्त्री तथा प्रसूततमा २ मर्हना, आथोपेतडक र्वभागमा ३ 
मर्हना र पेतडयार्ट्रकमा ५ मर्हना शल्यर्क्रयाको तनतमत्त तबरामीले प्रतीक्षा गनजिपरेको देजखयो । यसरी लामो 
समयसम्म प्रतीक्षा गनजिपने अवस्थाको अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनजपदिछ ।  

100. जनशजक्त - प्रततष्ठानमा स्वीकृत दरबन्दी ३ हजार २२६ रहेकोमा १ हजार ७७२ मार पदपूतति भएको छ । 
सोमध्ये जचर्कत्सकको दरबन्दी ७६८ भएकोमा ३०२, नसिको दरबन्दी ९५८ भएकोमा ६५२ र 
प्यारामेतडक्सतफि  दरबन्दी २३० भएकोमा १४४ पदपूतति भई कज ल दरबन्दीको ५७ प्रततशत पदपूतति भएको 
देजखन्छ । स्वीकृत दरबन्दी पूणि रुपमा पदपूतति नभएकोले तबरामीलाई अन्यर रेफर गनजि परेको कारण 
सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । प्रततष्ठानको जनशजक्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा सवेक्षण गरी ररक्त 
पदको पदपूतति गरी सेवाको गजणस्तरमा सजधार गनजिपदिछ ।  

101. जग्गा संरक्षण - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान तनयमावली, २०५५ को पररच्छेद १५ मा 
जजन्सी सम्पजत्तको लेखा र जजम्मा संरक्षण गनजिपने व्यवस्था छ । प्रततष्ठानको नाममा धरान 
उपमहानगरपातलका (घोपा क्याम्पमा) २८२–९–३ तबघा, सोही उपमहानगरपातलका छाताचोकमा १–४–
१३.१ तबघा, सजन्दरहरैचा मोरङमा १४–१०–१३.५ तबघा र बाुँसबारी कािमाडौँमा ३–१५–२ रोपनी जग्गा 
रहेको देजखन्छ ।उक्त जग्गामध्ये घोपा क्याम्पमा प्रततष्ठान सञ्चालनमा रहेको, कािमाडौँमा सम्पकि  
कायािलय सञ्चालन भएको धरान छाताचौकमा रहेको जग्गामा साविजतनक सवारी पार्कि ङ्ग तथा अततक्रमण 
गरी घर टहरा बनाएको देजखन्छ । त्यस्तै मोरङको सजन्दरहरैचामा रहेको जग्गामा एक  औषतध उद्योग, 
पोखरी तथा खेत रहेको देजखन्छ । स्थलगत तनरीक्षणको क्रममा औषतध उद्योगको भवन तनमािण अधजरो 
रही जीणि बन्दै गएको छ ।  

102. लगानी - प्रततष्ठानको वासलातअनजसार रु.४ करोड ४० लाख एक औषतध उद्योगमा लगानी भएको देजखन्छ । 
उक्त लगानीबाट प्रततष्ठानलाई हालसम्म कज नै प्रततफल प्राप्त भएको छैन । प्रततष्ठानको स्वातमत्वमा 
सजन्दरहरैँचा नगरपातलकामा रहेको ९ तबघा १० कट्ठा १३.५ धजर जग्गामा एक तनजी फमािस्यूर्टकल्सले 
भवनलगायतको संरचना तनमािण गने र फमािस्यूर्टकल्समा प्रततष्ठानको शेयर रहने उल्लेख छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा २०७६।८।६ मा स्थलगत अवलोकन गदाि भवन तनमािण कायि अधजरो अवस्थामा 
रहेको देजखयो । लगानी गरेको रु.४ करोड ४० लाखको सेयर प्रमाणपर तलएको देजखएन । लगानी 
सम्बन्धमा प्रततष्ठानको शेयर यर्कन गरी लगानी उपयोग र जग्गाको संरक्षण गनजिपने देजखन्छ ।  
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103. खचि तथा रकम दाजखला - रकम खचि तथा आम्दानी गदाि सोको लेखाङ्कन हजनजपदिछ । प्रततष्ठानले 
एन.आई.सी. एतसया बैङ्कको खाताबाट २०७४।७५ मा रु.५ लाख ५० हजार चेकबाट खचि लेखी 
बैङ्कबाट भ जक्तानी भएकोमा २०७५।६।२५ मा जम्मा गरेको देजखए तापतन सो चेकको खचि तथा बैङ्क 
दाजखला दजवैको लेखाङ्कन गरेको छैन । अनतधकृत रुपमा चेक काटी बैङ्कबाट भ जक्तानीसमेत भएको र 
पतछल्लो आतथिक वषिमा बैङ्क दाजखला भएको सम्बन्धमा छानर्वन हजनजपदिछ । 

104. भवन तनमािण - प्रततष्ठानको हातातभर ४०० शय्याको प्रसूतत तथा जशशज स्याहार उपचार केन्र भवन र पोष्ट 
ग्राजजएट छारावास तनमािण गनि रु.२ अबि ३३ करोड २२ लाख ९५ हजारको लागत अनजमान तयार गरी 
तनमािण व्यवसायीको पूवि योग्यता तनधािरण गनि २०७२।३।१ मा सूचना प्रकाशन गरी खररद कारबाही 
प्रारम्भ गरेकामा उक्त प्रर्क्रया रद्द गरी सार्वकको होस्टेल तनमािण कायि हटाई रु.२ अबि १८ करोड ४५ 
लाख ९६ हजारको लागत अनजमान स्वीकृत गरी २०७३।२।१४ मा पजनः बोलपर आव्हान गरी तीन 
वषितभर तनमािण गने गरी तनमािण व्यवसायीसुँग २०७३।३।२८ मा रु.२ अबि १७ करोड ९८ लाखको 
सम्झौता भएको देजखन्छ । तनमािण व्यवसायीलाई २०७४।७।२७ मा चौथो रतनङ तबलसम्म रु.४५ 
करोड १७ लाख ८९ हजार भ जक्तानी भएको छ । प्रततष्ठानको सहकज लपतत (स्वास््य मन्री) को 
२०७४।८।८ को तनणियले भवन तनमािण कायि स्थतगत रहेको छ । तनमािण व्यवसायीले ८ औ ँरतनङ 
तबलसम्म रु.६८ करोड २९ लाख २० हजारको तबल पेस गरेको छ । समयमा भ जक्तानी नगरेका कारण 
२०७५।२।४ सम्ममा रु.१ करोड ९९ लाख ८५ हजार व्याज दाबी गरेको अवस्था छ । उपयजक्त 
कारण बेगर तनमािण कायि बन्द गराउने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाई तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ ।  

105. र्वद्यजत महसजल दाजखला - प्राध्यापक, जचर्कत्सक, नसि तथा अन्य व्यजक्त÷संस्थालाई  आवास क्षेरमा उपलब्ध 
गराएको र्वद्यजत महसजल प्रत्येक मर्हना तमटर ररतडङको तबलअनजसार सफ्टवेयरबाट र्हसाब राखी असजल गने 
व्यवस्था रहेको छ । प्रततष्ठानले २०७६ असार मसान्तसम्म रु.२ करोड ७ लाख ५७ हजार र्वद्यजत 
महसजल कमिचारीहरु तथा अन्य व्यजक्त÷संस्थाबाट असजल गनजिपनेमा रु.१ करोड ५० लाख ६५ हजार 
असजल भई रु.५५ लाख ९२ हजार असजल हजन बाुँकी रहेको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा उठ्न बाुँकी रकम 
छानतबन गरी असजल गनजिपदिछ । 

106. पदातधकारी तनयजजक्त - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान ऐन, २०४९ को पररचछेद-४ दफा ११ 
मा पदातधकारी तनयजजक्तसम्वन्धी व्यवस्था छ । यस प्रततष्ठानमा २०७६।३।२६ गतेदेजख उपकज लपतत पद 
ररक्त भई कायिवाहक उपकज लपततवाट प्रततष्ठानको कायि सञ्चालन हजुँदै आएकोमा ९ मर्हना पिात 
२०७६।१२।२७ मा तनयजजक्त भएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनजसार रजजिारलगायतका र्वतभन्न 
पदातधकारी उपकज लपततको तसफाररसमा सहकज लपततले तनयजजक्त गने प्रावधान भए तापतन र्वगत ९ मर्हना 
देजख पदातधकारी ररक्त रहनज उपयजक्त होइन । 

बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, धरान (२०७४।७५) 
107. र्वत्तीय जवाफदेर्हता - बी.पी. कोइराला स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान तनयमावली, २०५५ मा स्वीकृत बजेट 

सञ्चालन गने सम्पूणि अतभभारा उपकज लपततको हजने, उपकज लपततको सामान्य तनदेशनमा प्रततष्ठानको सामान्य 
र आतथिक प्रशासन, जजन्सी सम्पजत्तको रेखदेख तथा तनयन्रण गने र लेखापरीक्षण गराउने काम कतिव्य 
रजजिारको हजने, रजजिारले प्रततष्ठानको आय—व्यय प्रततवेदन तयार गरी प्रत्येक ३ मर्हनामा सतमततमा पेस 
गनजिपने, आतथिक वषि समाप्त भएको तीन मर्हनातभर बार्षिक आय÷व्यय र्ववरण र वासलात तयार गरी 
सतमततमा पेस गनजिपने र सतमततले छलफल गरी पररषदमा पेस गनजिपने उल्लेख छ । सम्बजन्धत 
पदातधकारीले तनयमावलीमा उजल्लजखत व्यवस्था पालना नगरेको कारण २०७४।७५ को आतथिक र्ववरण 
लेखापरीक्षणको क्रममा उपलब्ध नगराई २०७६।१।३ मा मार पेस गरेकोले लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि 
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र्ढलाइ हजन गएको छ । उपयजक्त जस्थततले कानजनअनजसार जजम्मेवारी र जवाफदेर्हता पालना गरेको पाइएन । 
कानजनले तोकेको र्वत्तीय जवाफदेर्हताको पररपालना गररनजपदिछ ।  

108. र्वत्तीय प्रततवेदन तयारी खचि : साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७० मा रु.२० लाखभन्दा 
बढीको परामशि सेवा खजल्ला आशयपरको माध्यमबाट खररद गनजिपने व्यवस्था छ । प्रततष्ठानले नेपाल 
र्वत्तीय प्रततवेदनमानबमोजजमको लेखा ढाुँचा तयार गनि एक परामशिदातालाई २०७२।७३ सम्म रु.२४ 
लाख ८६ हजार भ जक्तानी ददएको छ । उक्त कायिको लातग पजनः २०७२।७३ मा सोही परामशिदातासुँग 
रु.६७ लाख ८० हजारको सोझै सम्झौता गरी यो वषिसम्म रु.६१ लाख २ हजार र २०७४।७५ मा 
कमिचारीको दार्यत्व मूल्याङ्कन गरे बापत रु.५ लाख ९७ हजारसमेत हालसम्म रु.९१ लाख ८५ हजार 
भ जक्तानी ददए तापतन लेखा ढाुँचा तयार भएको छैन । एकै प्रकृततको कायि एउटै परामशिदातासुँग पटक 
पटक सम्झौता गरी सोझै खररद गने कायि तनयम र्वपरीत देजखन्छ ।यस सम्वन्धमा सम्बजन्धत 
पदातधकारीलाई जजम्मेवार वनाउनजपदिछ ।  

109. पूवि तनधािररत क्षततपूतति - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा तोर्कएको म्यादतभर 
कायि सम्पन्न नगरेमा पूवितनधािररत क्षततपूतति तलनजपने व्यवस्था छ । प्रततष्ठानले एक आपूतिकसुँग ट्रान्स–इको 
फागल–इको कातडियोग्राफी मेतसन खररद गनि अमेररकी डलर १ लाख ६९ हजार ४३० मा सम्झौता 
गरेको छ । उक्त मेतसन प्रतीतपर खोलेको १४ जून २०१७ देजख १२० ददनतभर आपूतति गनजिपनेमा 
१८३ ददन र्ढलो गरी २० माचि २०१८ मा आपूतति गरेको देजखयो । तनयमावलीबमोजजम पूवि तनधािररत 
क्षततपूतति रु.१५ लाख ९० हजार असजल गनजिपदिछ ।  

110. सशति अनजदानको उपयोग - नेपाल सरकारबाट कातडियोलोजी र क्यान्सर भवन तनमािण गनि २०७४।७५ 
मा तनकासा भई खचि नभएको सशति अनजदानतफि को रु.१४ करोड, २०७३।७४ मा एम.आर.आई. मेतसन 
खररद गनि तनकासा भए तापतन मेतसन खररद नगरी प्रततष्ठानको खातामा रहेको रु.१६ करोड ५० लाख ३ 
हजार र अन्य कायिको समेत रु.३८ करोड ५० लाख ३ हजार सशति अनजदान उपयोग नगरेकोले उक्त 
रकम सजञ्चतकोष दाजखला गनजिपदिछ । 

पोखरा स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान 

111. सेवा प्रवाह - यो वषि अन्तरङ्ग तथा बर्हरङ्गतफि  २ लाख ६९ हजार ९७९ जना, आकजस्मकतफि  ३९ हजार 
७२८ जना, जर्टल शल्यर्क्रयातफि  ३ हजार ८४५ जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको छ । प्रततष्ठानमा 
हाल ३७७ शय्या सञ्चालनमा ल्याए तापतन प्रत्येक ददन तबरामीको चाप बढेकोले उक्त शय्या पयािप्त 
नभएको अवस्था छ । अस्पतालको लातग नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ५०० शय्या स्थान अभावको 
कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।  

प्रततष्ठानले एकै ददनमा १ हजार ५०० जनासम्म तबरामीको उपचार गनजि परेकोले परीक्षणको 
लातग आउने तबरामी बार्हरै उतभनजपने, बढी समयसम्म प्रतीक्षा गनजिपने, आगन्तजकलाई बस्ने िाुँउको अभाव, 
शल्यर्क्रयाको लातग तबरामीले ४ देजख ६ मर्हनासम्म प्रतीक्षा गनजिपने अवस्था छ । लामो समय 
शल्यजचर्कत्साको लातग प्रतीक्षा गनजिपने जस्थतत रहेकोले तबरामीले अन्य अस्पतालबाट सेवा तलन बाध्य हजनज 
परेको लगायतका समस्या देजखएको छ । अस्पतालले सेवालाई थप व्यवजस्थत गनि जचर्कत्सकलगायत 
पयािप्त पूवािधारको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ । 

112. जनशजक्त - प्रततष्ठानको स्वीकृत दरबन्दीअनजसार जचर्कत्सक, नसि, पारामेतडक्स तथा अन्यसमेत ३०० 
कमिचारीको दरबन्दी रहेको छ । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये २७५ पदपूतति भई २५ पद ररक्त रहेको छ । 
तबरामीको चाप अनजसार पदपूतति नहजुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।  
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113. म्याद थप - प्रततष्ठानले प्रसूतत भवन तनमािण गनि तनमािण व्यवसायीसुँग गरेको रु.३२ करोड २३ लाख ८४ 
हजारको सम्झौताको अवतध तसनेटले २०७६।९।३० सम्म थप गरेको छ । उक्त कायिको बोलपर 
मन्रालयबाट स्वीकृत भएकोले म्याद थपसमेत मन्रालयबाट हजनजपदिछ । 

114. स्वास््य बीमा : यो वषि स्वास््य बीमा  बापत रार्िय बीमा बोडिसमक्ष रु.१७ करोड दाबी गरेकोमा रु.६ 
करोड ६४ लाख ८३ हजार शोधभनाि तलन बाुँकी देजखन्छ । खचि रकम शोधभनाि तलन बाुँकी रहुँदा 
प्रततष्ठानको र्वत्तीय व्यवस्थापनलगायत खररद कायिमा समेत असर गने हजुँदा समयमै शोधभनाि तलनजपदिछ । 

राप्ती स्वास््य र्वज्ञान प्रततष्ठान, दाङ 

115. र्वत्तीय जस्थतत - यो वषि प्रततष्ठानको कज ल आय रु.७ करोड ७८ लाख ९९ हजारमध्ये नेपाल सरकारको 
अनजदान रु.३ करोड २८ लाख ८७ हजार र आन्तररकलगायतका र्वर्वध आय रु.४ करोड ५० लाख 
१२ हजार रहेको छ । यो वषि कज ल खचि रु.७ करोड ३६ लाख ९३ हजारमध्ये कमिचारीको तलव 
भत्तामा रु.१ करोड १४ लाख १८ हजार खचि भएको देजखन्छ ।  

116. सेवा प्रवाह - प्रततष्ठानले यो वषि शैजक्षक कायिक्रम सञ्चालन गने सम्बन्धमा कज नै तनणिय गरेको छैन । 
स्वास््य सेवाअन्तगित गत वषि ८० हजार ५० जनालाई बर्हरङ्ग सेवा, ३४ हजार २९ जनालाई आकजस्मक 
सेवा र ९ हजार १३० जनालाई अस्पतालमा भनाि गरी सेवा उपलब्ध गराएकोमा यो वषि उक्त संख्या 
घटेर क्रमशः ७३ हजार ८४५, २६ हजार २८७ र ८ हजार ८७५ रहेको देजखयो । प्रततष्ठानमा ११३ 
शय्या रहेकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगत अवलोकन गदाि प्रसूतत वाडि, मेतडतसन वाडि र पेतडयार्ट्रक 
वाडिमा तबरामी रहेको देजखएन । त्यसैगरी प्रततष्ठानको लातग आवश्यक पने जनशजक्त सम्बन्धमा संगिन 
तथा व्यवस्थापन सवेक्षणसमेत गरेको देजखएन । प्रततष्ठानको उदे्दश्यबमोजजम स्पष्ट नीतत तथा कायिक्रम 
तजजिमा र कायािन्वयन गरी गजणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह गनजिपदिछ । 

117. उपकरणको उपयोग - प्रततष्ठानले आवश्यकताअनजसार उपकरण खररद गरी सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपदिछ । 
यो वषि प्रततष्ठानले अटोमोटेड र्टस्यू प्रसेरलगायत ११ र्कतसमका उपकरण रु.२ करोड ५१ लाख ७१ 
हजारमा खररद गरी भण्डारण गरेको तथा रु.४९ लाख ५० हजारको मचिरी (शव राख्न े र्फ्रज) खररद 
गरेकोमा प्रयोमा नल्याएको अवस्था छ भने स्वास््य सेवा र्वभागबाट प्राप्त रु.३८ लाख मूल्यको एक्सरे 
मेतसन गत वषिदेजख ममितको अभावले उपयोग हजन सकेको छैन । खररद तथा प्राप्त भएका उपकरण 
उपयोगमा नै नल्याई वारेण्टी अवतध समाप्त हजने तथा सेवा प्रवाहमा असर पने भएकाले प्रततष्ठान जजम्मेवार 
हजनजपदिछ ।  

118. परामशि सेवा - प्रततष्ठानको आतथिक प्रशासन तनयमावली, २०६४ को तनयम ३.७ बमोजजम परामशि सेवाको 
लागत अनजमान तयारी गरी खररद गनजिपनेमा लागत अनजमान तयार नगरी प्रततष्ठानको गजरुयोजना तयार गने, 
अस्पताल तथा अन्य पूवािधार तनमािणको लातग परामशि सेवाका लातग एक परामशिदातासुँग 
२०७५।४।१७ मा लमसम खररद सम्झौता गरेको छ । खररद सम्झौतामा परामशिदाताले सेवा प्रदान गरे 
बापत पाउने रकम उल्लेख गरेको पाइएन । सम्झौताको शति नं.३९.१ मा तडजाइन चरणको परामशि 
शजल्क गजरुयोजनाको लागत अनजमानको २.७५ प्रततशत र तनमािण कायिको सजपररवेक्षण चरणको परामशि 
शजल्क लागत अनजमानको ०.७५ प्रततशत हजने व्यवस्था गरेको छ । यस र्कतसमको व्यवस्थाले 
परामशिदाताले तनमािण कायिको लागत अनजमान बढी देखाउने जोजखम रहेको देजखन्छ । परामशिदाताले 
अस्पतालका र्वतभन्न ब्लकको जीणोर्द्ार कायिको लागत अनजमान रु.१२ करोड २७ लाख ९१ हजार र 
जशक्षण अस्पताल तबजल्डङ तथा पे–ब्याक तबजल्डङको ५ लाख २७ हजार ७८६ वगिर्फटको प्रतत वगिफज ट 
रु.६ हजार ५०० का दरले हजने लागत अनजमान रु.३ अबि ४३ करोड ६ लाख ९ हजार उल्लेख गरी 
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सोको २.७५ प्रततशतले हजने रकमको ४० प्रततशतले हजने रु.३ करोड ७७ लाख ३७ हजार परामशि 
शजल्क दाबी गरेकोमा रु.१ करोड ५२ लाख ७८ हजार भ जक्तानी भएको छ ।  

अस्पतालको लातग जग्गा उपलब्ध हजने क्रममा नै रहेको, िूलो भवन संरचना प्रस्ताव गरेको, 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको र भौगोतलक तथा माटो परीक्षणसमेत नगरी तयार गरेको तडजाइन 
कायािन्वयनयोग्य नहजन सक्ने देजखन्छ । यसका अततररक्त परामशिदाताले र्वस्ततृ लागत अनजमान तयार 
नगरी रइङको आधारमा क्षरेफल तनकाली प्रततवगिफज ट दर आफैँ ले तोकी भ जक्तानी दाबी गरेको छ । 
साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ३८ मा परामशिदाताले सम्झौता गरेको ३० ददनतभर सम्झौताको 
कज ल रकम समेट्ने गरी साविजतनक तनकायलाई तनशित भ जक्तानी हजने पेशागत दार्यत्व बीमा पेस गनजिपने र 
म्यादतभर पेशागत दार्यत्व बीमा पेस नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्न तसफाररस गने 
व्यवस्था छ । उक्त परामशिदाताले सम्झौता भएको १ वषिपतछ सन ्२०१९ सेप्टेम्बर १९ देजख २०२० 
सेप्टेम्बर २० सम्मको रु.५० लाखको मार पेशागत दार्यत्व बीमा गरेको देजखन्छ । 

उपयजिक्त परामशिसेवा खररद कायि साविजतनक खररद ऐन तथा प्रततष्ठानको आतथिक प्रशासन 
तनयमावली अनजकूल नदेजखुँदा यस सम्बन्धमा छानतबन हजनजपदिछ ।   

परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग अस्पताल 

119. र्वत्तीय जस्थतत - यो वषि अस्पतालको कज ल आय रु.८४ करोड ५५ लाख ६९ हजारमध्ये नेपाल 
सरकारको अनजदान रु.४६ करोड १ लाख ३५ हजार र अस्पतालको आन्तररक आय रु.३८ करोड ५४ 
लाख ३४ हजार रहेको छ । कज ल खचि रु.७९ करोड ३१ लाख २७ हजारमध्ये रु.२२ करोड ७२ 
लाख ५१ हजार कमिचारीको तलव भत्तामा मार खचि भएको छ ।  

120. जनशजक्त - अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी ६४८ रहेकोमा ५६१ जनाको पदपूतति भई ८७ पद ररक्त रहेको 
देजखयो । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये नेपाल सरकारतफि  १४ जचर्कत्सक तथा ८ नतसिङ पद ररक्त रहेको छ । 
र्वकास सतमतततफि  ३५ जचर्कत्सकको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा २ जना मार स्थायी पदपूतति भई बाुँकी 
करार सेवाबाट पदपूतति गरेको देजखन्छ । अस्पतालको संगिन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी 
आवश्यकताअनजसारको पदपूतति गनजिपने र सेवा प्रवाहमा सजधार गनजिपने देजखन्छ ।  

121. प्रसूतत सेवा - अस्पतालले यो वषि २२ हजार १४७ जनालाई प्रसूतत सेवा उपलब्ध गराएको छ । र्वश्व 
स्वास््य संगिनले सकारात्मक रुपमा प्रसूततको सेवा अनजभव हजने गरी सेवा ददन र मात ृ तथा जशशजको 
स्वास््यमा सजधार गरी समरृ्द् स्वास््य जीवनस्तरको लातग सेवा उपलब्ध गराउुँदा र्वतभन्न ५६ र्वषय 
कायािन्वयन गनजिपने व्यहोरा औलं्याएको छ । अस्पतालले आफ्नो सेवाको स्तर मापन गनि सेवाग्राही 
सन्तजर्ष्ट सम्बन्धमा सवेक्षण गरेको देजखुँदैन । अस्पतालमा प्रसूतत सेवा तलन आउनेलाई र्वश्व स्वास््य 
संगिनको सजझावमा उल्लेख गररएका र्वषयको पालना गरी गराई गजनासो नआउने गरी सेवा उपलब्ध 
गराउन सकेमा प्रसूततसम्बन्धी सकारात्मक भावना तसजिना हजने तथा मातजृशशजको स्वास््यमा सजधार भई 
समरृ्द् स्वास््य जीवनस्तरको अपेजक्षत नततजा प्राप्त हजन सक्दछ ।  

122. प्रसूतत तथा तसजररन - र्वश्व स्वास््य संगिनको अध्ययनले तसजररन सेक्सनबाट प्रसूतत गराउुँदा मातजृशशजको 
मतृ्यजदरमा १० प्रततशतसम्म कमी ल्याउन सर्कने भए तापतन सोभन्दा बढी मातजृशशजको मतृ्यज दरमा कमी 
ल्याउनेसुँग सम्बजन्धत नभएको र १० देजख १५ प्रततशतसम्मको दरलाई आइडल रेट हजने देखाएको छ । 
त्यसैगरी उक्त र्वतधबाट प्रसूतत सेवा ददुँदा आमा र बच्चामा अल्पकालीन तथा दीघिकालीन असर पनेतफि  
समेत औलं्याएको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराएको त्याङ्कअनजसार उक्त र्वतधबाट प्रसूतत सेवा उपलब्ध 
गराएको तीन वषिको जस्थतत देहायअनजसार छ: 
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र्ववरण २०७३।७४ प्रततशत २०७४।७५ प्रततशत २०७५।७६ प्रततशत 

जम्मा प्रसूतत सेवा 18927 - 20680 - 22147  
सामान्य प्रसूतत 11691 61.76 12353 59.73 12445 56.19 
असामान्य प्रसूतत 7236 38.24 8327 40.27 9702 43.81 
लोयर सेक्सन तसजररन सेक्सन 5187 27.40 6082 29.41 7318 33.04 

उपयजिक्त त्याङ्कबाट र्वगत वषिभन्दा यो वषि सामान्य रुपमा प्रसूतत हजनेको प्रततशत घटेको र 
असामान्य प्रसूतत हजनेको प्रततशत बढ्दै गएको छ । यसैगरी तसजररन सेक्सनअनजसार प्रसूतत गराउनेको 
अनजपात गत वषिभन्दा ४ प्रततशत र २०७२।७३ को तजलनामा ८.०४ प्रततशत बढेकोले र्वश्व स्वास््य 
संगिनले उल्लेख गरेको दरभन्दा यो वषि १८.०४ प्रततशत बढी देजखएको छ । 

123. औषतध मौज्दात - आमा सजरक्षासम्बन्धी औषतध तथा औषतधजन्य सामग्रीको न्यूनतम मौज्दात राखी 
सेवाग्राहीलाई सहज उपलब्ध हजने गरी मौज्दात व्यवस्थापन गनजिपदिछ । अस्पतालले तयार गरेको औषतध 
तथा औषतधजन्य सामग्रीको न्यूनतम मौज्दात परीक्षण गदाि डोपोनाइनलगायत १७ प्रकारका औषतधतथा 
औषतधजन्य सामग्रीको मौज्दात शून्य रहेको देजखन्छ । त्यसैगरी एतममाइड लगायत र्वतभन्न १० प्रकारका 
औषतधको मौज्दात तोर्कएको न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम रहेको देजखयो । शून्य मौज्दात रहेको अवस्थाले 
तबरामीले तोर्कएको समयमा सेवा नपाएको अवस्था छ । अत्यावश्यक औषतधको न्यूनतम मौज्दात राखी 
सेवालाई प्रभावकारी र गजनासोरर्हत बनाउनज पदिछ । 

124. मेतसन उपकरण - अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हजन आवश्यक उपकरण दजरुस्त अवस्थामा रहनजपदिछ । 
यो वषि अस्पतालले एम.आर.आई. मेतसनको अभावमा ४ हजार २ सय तबरामीलाई अन्यर रेफर गनजि 
परेको उल्लेख छ । हाल अस्पतालमा कम क्षमताको एक मार अल्ट्रासाउण्ड मेतसन रहेकोले रोगको 
तनदान गनि कदिनाई भइरहेको, तबरामीले ३।४ घण्टासम्म प्रतीक्षा गनजिपने, धेरै संख्याको स्क्यान गदाि 
नततजा फरक पनिसक्ने लगायतका अवस्था रहेको देजखयो । आवश्यक मेतसन तथा जनशजक्तको अभावले 
प्रततददन ५० जनासम्म तबरामीलाई सेवा उपलब्ध हजन सकेको छैन । उक्त परीक्षणको लातग अस्पतालले 
रु.१ हजार शजल्क तलने गरेकोमा तनजी क्षेरका अस्पतालमा उक्त शजल्क रु.३ हजार लाग्ने गरेको देजखन्छ । 
अस्पतालले आवश्यक मेतसन उपकरण  व्यवस्थापन गरी सेवालाई थप सजधार गनजिपने देजखन्छ ।  

125. औषतधको उपलब्धता - तबरामी एवं सेवाग्राहीलाई सजलभ एवं गजणस्तरीय सेवा पजर याउन अस्पताल फामेसी 
सेवा तनदेजशका, २०७२ जारी भएको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनजसार इथोर्फलाइन, 
सालबजटामोललगायतका र्वतभन्न औषतध माग हजने गरेकोमा अस्पतालको फामेसीबाट उपलब्ध हजन सकेको 
छैन । मागबमोजजमका औषतधको अभावले सेवा सजलभ नहजने हजुँदा आवश्यक व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी 
रुपमा फामेसी सेवा सञ्चालन गनजिपदिछ । 

126. रकम ट्रान्सफर - अस्पताल फामेसी सेवा तनदेजशका, २०७२ को बजुँदा नं. १५ मा अस्पताल फामेसीको 
अलग्गै खाता हजने र फामेसीमा काम गने कमिचारीको तलब भत्ता तथा फामेसी सञ्चालनसम्बन्धी कायि  
बाहेक उक्त खाताबाट अन्य प्रयोजनमा खचि गनि नतमल्ने उल्लेख छ । यस वषि फामेसी आयबाट एकमजष्ठ 
रु.५० लाख अस्पताल र्वकास सतमततको खातामा ट्रान्सफर गरी खचि गरेको देजखयो । फामेसीमा काम 
गने कमिचारीको तलब भत्तामा यस वषि रु.२४ लाख ९४ हजार मार खचि भएकोले बढी ट्रान्सफर गरी 
गरेको खचि रु.२५ लाख ६ हजार फामेसी खातामा र्फताि गनजिपदिछ । 
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भरतपजर अस्पताल, जचतवन  
सविसजलभ रुपमा स्वास््य सेवा प्रदान गने उदे्दश्यले स्थार्पत यस अस्पतालले बर्हरङ्ग, आकजस्मक, अन्तरङ्ग, 

ए.आर.टी., पी.एम.टी.सी.टी., सजरजक्षत माततृ्व तथा पररवार तनयोजन लगायत र्वतभन्न सेवामाफि त यो वषि २ लाख 
८० हजार २३३ जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ । 

127. र्वत्तीय जस्थतत - यो वषि अस्पतालको कज ल आय रु.९५ करोड १४ लाख ४१ हजारमध्ये नेपाल 
सरकारको अनजदान रु.३० करोड ९५ लाख १० हजार, भाडा, शजल्क तथा फामेसी आय रु.६३ करोड ४ 
लाख ३४ हजार र र्वर्वध आय रु.१ करोड १४ लाख ९७ हजार रहेको देजखन्छ । यो वषिको कज ल 
खचि रु.८३ करोड ३ लाख ८१ हजारमध्ये कमिचारीको तलब भत्ता तथा सजर्वधामा रु.१६ करोड ९० 
लाख ५८ हजार रहेको छ ।  

128. गजरुयोजना कायािन्वयन - अस्पतालले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनजसार स्वास््य मन्रालयबाट स्वीकृत 
गजरुयोजनाअनजसार १ हजार शय्याको शैजक्षक प्रततष्ठान, इमजेन्सी भवन, मेटरनीटी, पेतडयार्ट्रक, क्यान्सर, 
साइक्यार्ट्रक ब्लक, कमिचारी आवास भवन तनमािण गने उल्लेख भएकोमा उक्त कायि आरम्भ भएको 
देजखएन । प्रत्येक वषि तबरामीको चाप बढ्दै गएको देजखुँदा गजरुयोजना बमोजजमका कायिहरुको थालनी 
गनजिपने देजखएको छ । 

129. उपकरण ममित - स्वास््य सेवा र्वभागले देशका र्वतभन्न अस्पतालमा रहेका उपकरण ममित गनि एकीकृत 
ममित सम्झौता गरेको छ । यस अस्पतालमा सम्झौताअनजसार र्वतभन्न २०५ उपकरण ममित गनजिपने 
उल्लेख छ । ममित गनजिपने जस्टकर लगाएका र्वतभन्न ७२ प्रकारका उपकरण बेचालज रहे  तापतन ममित 
भएको देजखएन । आइसीयूमा रहेको एक्सरे मेतसन गत वषिदेजख नै तबग्रकेोमा ममित गरेको छैन । 
लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगत अवलोकन गदाि स्वास््य सेवा र्वभागबाट प्राप्त डाइलाइतसस मेतसन २ 
थान चालज अवस्थामा रहेको छैन । यसबाट डाइलाइतसस लगायत र्वतभन्न सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । 
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालका प्लाण्ट तथा उपकरण दजरुस्त राख्नजपदिछ । 

130. जग्गा तलज - सरकारी जग्गा दताि तथा तलजमा उपलब्ध गराउने कायिनीतत, २०७१ मा भोगातधकार 
ददएको जग्गा तलजमा पररणत गनजिपने उल्लेख छ । कायिनीततमा तलज रकम तनधािरण गदाि मालपोत 
कायािलयले रजजिेसन प्रयोजनका लातग तोकेको चालज वषिको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा गररने र 
न्यूनतम वार्षिक तलज रकमको प्रततशतसमेत तोकेको छ ।  

अस्पतालले वार्षिक रु.९ लाख तलने गरी २०५०।४।२४ मा ४९ वषिको लातग ९ तबघा जग्गा 
एक मेतडकल कलेजलाई तलजमा उपलब्ध गराएको देजखयो । मालपोत कायािलय, जचतवनको 
मूल्याङ्कनअनजसार उक्त स्थानको जग्गाको मूल्य २०७५।७६ को न्यूनतम मूल्य प्रततकठ्ठा रु.५७ लाख 
४० हजारले रु.१ अबि ३ करोड ३२ लाख हजन आउुँछ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को 
प्रयोजनको लातग जारी भएको सरकारी जग्गा दताि तथा तलजमा उपलब्ध गराउने कायिनीतत, २०७१ को 
अनजसूची १(३)ङ बमोजजम तलजमा पररणत भए उक्त मूल्यको १ प्रततशतले हजने रु.१ करोड ३ लाख ३२ 
हजार एक वषिको मार तलज शजल्क प्राप्त हजने अवस्था छ । अस्पतालले रु.९ लाखमार तलज रकम तलने 
गरी सम्झौता गरेकोले रु.९४ लाख ३२ हजार गजमेको अवस्था छ ।  

त्यस्तै नेपाल नेरज्योतत संघअन्तगित सञ्चातलत भरतपजर आुँखा अस्पताललाई ४ तबघा जग्गा 
भोगातधकारमा ददएकोमा तलजमा पररणत भएको देजखएन । अस्पतालको मजख्य प्रवेशद्वारको दायाुँतफि  १ 
कठ्ठाभन्दा बढी जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २ तले भवन तनमािण गरी सो संस्थाको कायािलय तथा 
व्लड बैङ्क सेवा सञ्चालन गरेकोमा जग्गा भाडा वा तलजमा ददएको सम्बन्धमा अस्पतालसुँग कज नै प्रमाण र 
सम्झौतालगायतका अतभलेख रहेको देजखएन ।  
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यस सम्बन्धमा सम्बजन्धत तनकायले सरकारी जग्गा दताि तथा तलजमा गराउने कायिनीतत, २०७१ 
बमोजजम सम्झौता पररमाजिन र संशोधन गरी न्यूनतम तलज रकम असजल गनजिपने र आफ्नो स्वातमत्वको 
जग्गा कानजनको रीत पजर याई अत्यजत्तम ढङ्गले उपयोग गनजिपदिछ । 

131. सम्झौता कायािन्वयन - अस्पताल सञ्चालक सतमततले एक कलेजसुँग भएका सम्झौता समझदारी सम्बन्धमा 
रायसर्हतको प्रततवेदन पेस गनि सतमतत गिन गरेको देजखयो । सतमततले ददएको प्रततवेदनमा कलेज 
सञ्चालन शजरु भएको ५ वषितभर स्वास््य मन्रालयले तोकेको स्थानमा ५०० शय्याको अस्पताल तनमािण 
गने, सञ्चालनको १० वषिपतछ ट्यूसन, ल्याब र अन्य डाइग्नोजस्टक फेतसतलर्टबाट प्राप्त आम्दानीको १० 
प्रततशत रकम अलग्गै खातामा जम्मा गरी यसको सञ्चालन जशक्षा मन्रालयको तनणियबमोजजम कलेज तथा 
अस्पतालको र्वकासमा लगाउने, स्पेसलाइज्ड ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गनजिपने, अस्पतालको क्षमता ५०० 
शय्या पजर याउनजपने, पोष्टमटिम भवन कलेजले आफ्नै खचिमा तनमािण गने, ९ तबघा जग्गाको भाडा 
पजनरावलोकन गनजिपने, समयमा दाजखला नगरे जररवानाको व्यवस्था हजनजपने र्वषयसमेत उल्लेख छ । 
सम्झौताका मजख्य शतिहरु पालना नभएको, पटक पटक थप सम्झौता हजने गरेकोले त्यसबाट परेको असर 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत पक्ष जजम्मेवार हजनजपने र सम्झौताका शतिहरु तोर्कएबमोजजम कायािन्वयन गनजिपने 
व्यहोरा गत वषिको प्रततवेदनमा औलँ्याए तापतन सजधार भएको छैन ।  

132. घटी शजल्क - नेपाल सरकारको २०५३।३।१४ को तनणियानजसार एक तनजी कलेजलाई जक्लतनकल 
र्फल्ड प्रयोग गनि ददए बापत मातसक रु.१ लाखले वार्षिक रु.१२ लाख तलने उल्लेख छ । नेपाल 
सरकारको तनणियमा सो शजल्कमा प्रत्येक वषि १० प्रततशत वरृ्र्द् हजने उल्लेख छ । वार्षिक वरृ्र्द्दर अनजसार 
यो वषि रु.९७ लाख ६८ हजार असजल गनजिपनेमा रु.३७ लाख ४० हजार मार असजल गरेकोले बाुँकी 
रु.६० लाख २८ हजार असजल गनजिपदिछ ।  

133. लागत सहभातगता - भवन तनमािण गजरुयोजना स्वास््य मन्रालयबाट स्वीकृत गदाि अनजमातनत लागत रु.३१ 
करोडमध्ये २० प्रततशत अस्पताल र्वकास सतमतत र ८० प्रततशत नेपाल सरकारले व्यहोने उल्लेख छ । 
भवन तनमािण कायि शजरु भई रु.११ करोड ५८ लाख ९ हजार भ जक्तानी गदाि स्वीकृत गजरुयोजनाअनजसार 
२० प्रततशत रकम अस्पताल र्वकास सतमततले नव्यहोरी नेपाल सरकारको स्रोतबाट मार भ जक्तानी गरेको 
छ । उपयजिक्त प्रावधानअनजसार २० प्रततशतले हजने रु.२ करोड ३१ लाख ६२ हजार सतमततबाट असजल 
गरी संघीय सजञ्चत कोष दाजखला गनजिपदिछ । 

शहीद धमिभक्त रार्िय प्रत्यारोपण केन्र, भक्तपजर 
134. र्वत्तीय जस्थतत - यो वषि अस्पतालको कज ल आय रु.५६ करोड ३७ लाख ४८ हजारमध्ये नेपाल 

सरकारको अनजदान रु.१९ करोड २८ लाख १४ हजार, र्वपन्न कोषबाट शोधभनाि प्राप्त रु.२५ करोड ५ 
लाख ७६ हजार र आन्तररकलगायत र्वर्वध आय रु.१२ करोड ३ लाख ५८ हजार रहेको छ । यो 
वषिको कज ल खचि रु.५५ करोड २६ लाख २९ हजारमध्ये कमिचारी तलव भत्तामा रु.१० करोड ९० 
लाख ९३ हजार खचि भएको देजखन्छ ।  

135. उपलजब्ध - केन्रले २०६९।१२।१६ देजख मगृौला प्रत्यारोपण कायि शजरु गरेकोमा २०७६ आषाढ 
मसान्तसम्म ६४६ जनाको प्रत्यारोपण गरेको छ । यो वषि १७५ जनाको मगृौला प्रत्यारोपण, १२ 
जनाको कलेजो प्रत्यारोपण, ५२ जनाको मजटजको शल्यर्क्रया र ५०० जनाको डाइलाइतसस गने लक्ष्य 
राखेकोमा १७९ जनाको मगृौला प्रत्यारोपण गरी लक्ष्यभन्दा बढी उपलजब्ध हातसल गरेको छ । कलेजो 
प्रत्यारोपण १ जना, मजटजको शल्यर्क्रया ७ जना र डाइलाइतसस सेवा औसतमा १८२ जनाको मार भएकोले 
लक्ष्यअनजसार उपलजब्ध हातसल हजन सकेको छैन ।    
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136. डायलाइतसस - केन्रले यो वषि ५०० जनालाई डायलाइतसस सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेकोमा 
बढीमा २०७५ श्रावण मर्हनामा २१२ र घटीमा आषाढ मर्हनामा १५४ जनाको डायलाइतसस गराई 
वषिभररमा औसतमा १८२ जनाको डायलाइतसस गरेको छ । गत वषि ४५ हेमोडायलाइतसस मेतसनबाट 
२९ हजार २८० पटक डायलाइतसस सेवा उपलब्ध हजन सकेकोमा यो वषि २४ हजार २८ पटक 
डायलाइतसस भएको छ । केन्रमा २०७६ आषाढ मसान्तसम्म ७२ मेतसनमध्ये ३३ मेतसन मार 
सञ्चालनमा रहेको देजखयो । सञ्चालनमा नआएका मेतसनमध्ये ३९ को सञ्चालन आयजसमेत समाप्त भएको र 
१० मेतसन ममित गनजिपने अवस्थामा रहेका छन ्। डायलाइतससको माग बढी भए तापतन गत वषिको 
तजलना ५ हजार २५२ पटक घटी भएको देजखुँदा सेवा प्रवाहमा ह्रास आएको छ । उक्त सेवा राज्यले 
तनःशजल्क उपलब्ध गराउने घोर्षत नीतत अन्तगितको सेवा पयािप्त शय्या, जनशजक्त तथा पूवािधारको अभावले 
अपेक्षा गरेअनजरुप उपलब्ध हजन सकेको छैन । पूवािधारको उजचत व्यवस्थापन गरी घोर्षत नीततअनजरुप 
सेवा उपलब्ध गराउनजपदिछ   

137. सेवाको उपलब्धता - यो वषि ३० हजार सेसन (पटक) डायलाइतसस गने लक्ष्य रहेकोमा २४ हजार २८ 
सेसनमार सञ्चालन भएको देजखयो । प्राप्त र्ववरणअनजसार औसतमा १८२ जनाको मार डायलाइतसस हजन 
सकेको छ । यो वषि सो संख्याको अततररक्त थप १२८ जना डायलाइतसस गनजिपने तबरामीलाई मेतसन तथा 
स्थान अभावका कारण सेवा उपलब्ध हजन नसकी प्रतीक्षा सूचीमा राखेको पाइयो । उपयजिक्त जस्थततले 
केन्रमा सेवा तलन आएका ४२ प्रततशत तबरामीले सेवा प्राप्त गनि सकेको देजखुँदैन । तबरामी चाप अनजसार 
स्थान तथा मेतसनको अभावले उपयजिक्त जस्थतत देखा परेको हजुँदा तालजक तनकायले समेत आवश्यक व्यवस्था 
गनि ध्यान ददनजपदिछ । 

138. मगृौला प्रत्यारोपणको प्रतीक्षा - केन्रले यो वषि १७९ जनाको मगृौला प्रत्यारोपण गरेको देजखन्छ । 
तनयतमत मगृौला प्रत्यारोपणको लातग २०७६ आषाढसम्म ४४ जना र २०७६ काततिक ५ सम्म ८९ जना 
तथा र्पयर एक्सचेन्जअन्तगित २०७६ आषाढसम्म १३४ जना र २०७६ काततिक ५ सम्म १४५ 
जनालाई सेवा उपलब्धगराउन नसकी प्रतीक्षामा रहेको देजखयो । प्रत्यारोपणको लातग ३ मर्हनासम्म 
समय लाग्ने केन्रले जनाएको छ । मगृौला प्रदान गने दाता (Brain Death Donor) को अभावका कारण 
मगृौला तलन २०७६ आषाढ मसान्तसम्म ५४९ जनाले तनवेदन ददएकोमा २०७६ काततिक ५ सम्म बढेर 
५६३ पजगेको छ । मगृौला प्रत्यारोपण गनजिपने तबरामीको संख्या प्रत्येक ददन बढ्दै गएको अवस्था छ । 
मगृौलाका तबरामीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा तनदान, रोकथाम तथा उपचारको कायि प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चालन गनजिपने जस्थतत रहेको छ । 

139. उपकरणको उपयोग - अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हजन तोर्कएबमोजजमका सेवा उपलब्ध भएको हजनजपदिछ । 
केन्रले हप्तामा एक जनाको मजटजको शल्यर्क्रया गने सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखी इसीएमओ, हटि लङ्ग 
मेतसनलगायत रु.२ करोड ६९ लाख १३ हजार मूल्यका उपकरण जडान गरी मौजजदा अवस्थामा रहेको 
पाइयो । केन्रले गत वषिसम्म १३ जना र यो वषि ७ समेत २० जनालाई उक्त सेवा उपलब्ध गराएको 
देजखन्छ । यो वषि मजटज शल्यर्क्रयासम्बन्धी र्ववरण परीक्षण गदाि २०७५ माघ १० पिात उक्त सेवा 
सञ्चालन हजन सकेको छैन । उपचारसम्बन्धी उपकरण खररद तथा जडान भई मौजजदा अवस्थामा रहने तर 
तत्सम्बन्धी सेवा सजलभ रुपमा उपलब्ध नहजने अवस्था लागत, लाभ र सेवाको दृर्ष्टकोणले उजचत होइन । 
वार्षिक लक्ष्यअनजसार उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरी सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनजिपदिछ ।   

140. केन्रको भवन - जजल्ला अस्पताल, भक्तपजरले उपलब्ध गराएको भवनबाट प्रत्यारोपण केन्रले १०० 
शय्याबाट सेवा सञ्चालन गदस आएको छ । केन्रको स्वातमत्वमा कज नै भवन र जग्गा रहेको छैन । स्थान 
अभावको कारण डायलाइतसस मेतसन थप गरी सेवा उपलब्ध गराउने अवस्था देजखुँदैन । केन्रको आफ्नै 
भवन तनमािण गनि रइङ तडजाइन, भवन तनमािण र तनतमित हजने भवनमा उपकरण जडानको लातग गत वषि 
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र्वतनयोजजत रु.३ करोड २५ लाखको कायिक्रम सञ्चालन हजन नसकी र्फ्रज भएको छ । प्रत्येक वषि 
मगृौलासम्बन्धी तबरामीको संख्या वरृ्र्द् हजुँदै गएकोले केन्रले आफ्नै भवन तनमािण गने वा अन्य वैकजल्पक 
व्यवस्था गरी सेवालाई सविसजलभ गराउनेतफि  दीघिकालीन नीतत तजजिमा गनजिपने र यस सम्बन्धमा तालजक 
तनकायसुँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनि जरुरी छ ।  

शहीद गंगालाल रार्िय हृदय केन्र 

नेपालमा ददन प्रततददन वरृ्र्द् हजुँदै गइरहेको मजटजरोगको रोकथाम, तनदान, उपचार तथा हृदयरोगीहरुको 
पजनस्थािपनाको लातग आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास््य सेवा सविसजलभ रुपमा स्वदेशमै उपलब्ध गराई 
हृदयरोगीहरुलाई मानवोजचत जीवनयापन गनि सक्षम तजल्याउन र हृदयरोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र 
अनजसन्धानको लातग आवश्यक दक्ष जनशजक्त तयार गने मूल उदे्दश्यले यस केन्रको स्थापना भएको हो । केन्रले 
यो वषि १ लाख ६४ हजार २७३ जनालाई बर्हरङ्ग सेवा उपलब्ध गराएको  छ ।  

141. र्वत्तीय जस्थतत - यो वषि केन्रको कज ल आय रु.२ अबि ११ करोड ३२ लाख ५९ हजारमध्ये नेपाल 
सरकारको अनजदान रु.६३ करोड ५५ लाख र केन्रको आय रु.१ अबि ४७ करोड ७७ लाख ५९ हजार 
रहेको छ । कज ल खचि रु.२ अबि २४ करोड १४ लाख ६७ हजारमध्ये तलव भत्तामा रु.३२ करोड ३८ 
लाख १८ हजार भएको छ ।  

142. र्वस्ताररत स्वास््य सेवाबाट आय - केन्रमा गत वषि र्वस्ताररत स्वास््य सेवा (पेइङ्ग जक्लतनक) बाट रु.१६ 
करोड ५१ लाख १८ हजार प्रातप्तमध्ये जचर्कत्सक लगायतका कमिचारीलाई र्वतरण पिात ्रु.९ करोड 
२५ लाख ८२ हजार केन्रले आम्दानी देखाएकोमा यो वषि रु.१४ करोड ७८ लाख ४९ हजार प्राप्त गरी 
र्वतरण पिात ्रु.८ करोड ३१ लाख ३७ हजार केन्रको आम्दानी देखाएको छ । गत वषिको तजलनामा 
कज ल प्रातप्त रु.१ करोड७२ लाख ६९ हजार अथाित ्१०.४६ प्रततशत र अस्पतालको आम्दानीमा रु.९४ 
लाख ४५ हजार अथाित ्१०.२० प्रततशतले घटेको अवस्था छ । यो वषिको आय अनजमान गदाि रु.१० 
करोड ८० लाख पेइङ जक्लतनकबाट आय प्राप्त हजने अनजमान गरेकोमा अनजमातनत आयभन्दा रु.२ करोड 
४८ लाख ६३ हजार अथाित ् २३.०२ प्रततशतले घटी प्राप्त भएको देजखयो । गत वषि र अनजमातनत 
आयको तजलनामा आम्दानी घटेको कारण पर्हचान गरी सजधार गनजिपने देजखन्छ । 

143. सेवा प्रवाह - यो वषि केन्रले १५ वषिमजतनका बालबातलका ८८६ जना र ७५ वषिमातथका जेष्ठ नागररक 
७१५ जना मजटजरोगीलाई तनःशजल्क उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । बाथ मजटजरोगीहरुको तनःशजल्क भल्भररङ्ग 
तथा शल्यर्क्रया ६४० जना, साुँघजररएको भल्व खोल्ने तनःशजल्क उपचार ३९० जना, बर्हरङ्ग सेवा १ लाख 
६४ हजार २७३ जना, मजटजको शल्यर्क्रया १ हजार ७८१ जना, एजन्जयोग्राफी ४ हजार ५३० जना 
लगायतलाई मजटज रोगसम्बन्धी र्वतभन्न सेवा उपलब्ध गराएको छ । केन्रको आकजस्मक कक्षमा हाल ३४ 
शय्या सञ्चालनमा रहेको छ । प्रत्येक ददन तबरामीको चाप बढेकोले उक्त शय्या पयािप्त नभएको अवस्था 
छ । त्यसतफि  केन्रले आवश्यक ध्यान ददनजपने देजखएको छ । 

144. जनशजक्त - केन्रको लातग ६०८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २०२ जना स्थायी र २८० जना 
करारबाट पदपूतति गरी १२६ जना ररक्त रहेको देजखयो । ररक्त पदमध्ये सजिरी ११, कातडियोलोजी ९, 
नतसिङ्ग २५, प्याथोलोजी १० लगायत १०० प्रार्वतधक पद रहेका छन ्। सेवा प्रवाहमा असर नपने गरी 
आवश्यक जनशजक्त व्यवस्थापन गनजिपदिछ ।  

145. कातडिक एम.आर.आई - मजटजको वास्तर्वक अवस्था थाहा पाउन रेतडयो वेभ, म्याग्नेट र कम्प्यजटरको 
प्रयोगबाट गररने एक्स–रेको लातग आवश्यक पने कातडिक एम.आर.आई. मेतसनको अभावमा सोअनजसारको 
सेवा उपलब्ध हजन सकेको छैन । मजटजको उपचारमा वषौ अगातडदेजख प्रयोगमा आएको कातडिक 
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एम.आर.आई. मेतसन नेपालमा मजटजरोगीको उपचार गने एकमार सरकारी अस्पतालमा नहजुँदा मजटजरोगीलाई 
अत्याधजतनक प्रर्वतधबाट सेवा उपलब्ध हजन सकेको छैन । केन्रले यो वषि कररब ६०० तबरामीलाई उक्त 
मेतसनको अभावमा सो प्रर्वतधबाट सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको जानकारी गराएको छ । मजटजरोगीको 
उपचारमा अत्याधजतनक प्रर्वतधको उपयोग गरी गजणस्तरीय सेवा प्रवाहमा थप सजधार गनजिपने देजखन्छ ।    

146. बाल मजटजरोगको उपचार - यो वषि बाल मजटजरोग उपचारमा ओ.पी.डी.तफि  ११ हजार २९४ जना, मजटजको 
प्वाल टाल्ने उपचार २९५ जना तथा मजटजको शल्यर्क्रयातफि  ५४० जना बालबातलकाको उपचार भएको 
देजखन्छ । बाल मजटजरोगी तबरामीको अतधक चाप रहेको तथा जन्मजात मजटजरोगी बालबातलकाको वरृ्र्द् 
भएकोले हाल केन्रले बाल मजटजरोगीको लातग १२ शय्या मार सञ्चालनमा ल्याए तापतन उक्त शय्या संख्या 
पयािप्त रहेको देजखएन । केन्रले बालबातलकाको लातग छज टै्ट उपचार कक्ष, अपरेसन तथएटर तथा क्याथ 
ल्याब भवनको तनमािण गरी आवश्यक व्यवस्था गरेमा सेवा प्रवाहमा थप सजधार हजने देजखन्छ ।  

147. जनशजक्त उत्पादन - यो केन्र मजटजरोगीको उपचारमा केजन्रत अस्पताल भए तापतन शैजक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन नगने हजुँदा मजटजरोगको उपचारमा आवश्यक दक्ष जनशजक्त उत्पादन हजनसकेको छैन । हाल 
मजटजरोगसम्बन्धी उच्च अध्ययनको लातग वैदेजशक अध्ययनमा नै भर पनजिपने अवस्था र्वद्यमान छ । देशमा 
अन्यर मजटजरोगसम्बन्धी अध्यापन हजने छज टै्ट शैजक्षक संस्थासमेत नभएको अवस्थामा दीघिकालीन नीतत तयार 
गरी केन्रको क्षेर र्वस्तार भएमा दक्ष जनशजक्त उत्पादनमा टेवा पजग्ने देजखन्छ ।  

बी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल 

क्यान्सर रोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनजसन्धानको लातग आवश्यक जनशजक्त तयार गरी यस 
क्षेरलाई आत्मतनभिर बनाई क्यान्सर रोगको रोकथाम, सो रोगबाट ग्रतसत व्यजक्तहरुको रोगको तनदान र उपचारको 
लातग उच्चस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गरी उनीहरुलाई मानवोजचत जीवनयापन गनि सक्षम तजल्याउन रार्िय प्रषेण 
अस्पतालको रुपमा बी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तगित स्थापना भई सेवा सञ्चालन 
हजुँदै आएको छ । यो वषि अस्पतालले १ लाख ४२ हजार ३७७ जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको छ ।  

148. र्वत्तीय अवस्था - यो वषि अस्पतालको आन्तररक आय (ब्याज, शजल्क र र्वर्वध) रु.३२ करोड ९ लाख 
५५ हजार रहेकोमा तलब र भत्तामा मार रु.३२ करोड ७२ लाख २७ हजार खचि भएको अवस्था छ । 
तलब भत्तामा मार आन्तररक आयभन्दा रु.६२ लाख ७२ हजार बढी खचि भएको छ । नेपाल सरकारबाट 
स्वास््य कर कोष र अनजदान बापत यो वषि रु.५८ करोड ६० लाख प्राप्त भएको देजखन्छ । उपयजिक्त 
जस्थततले अस्पतालको र्वत्तीय अवस्था सबल देजखएन ।   

149. सेवा प्रवाह - अस्पतालले यो वषि १ लाख ४२ हजार ३७७ जनालाई बर्हरङ्ग सेवा उपलब्ध गराएकोमा ८ 
हजार ३३१ जना तबरामी भनाि गरी उपचार गरेको छ । त्यसैगरी रेतडयोलोजी सेवा ४२ हजार ७४९ 
पटक, केमोथेरापी ३१ हजार १८२ पटक, रेतडयोथेरापी ३१ हजार ६३४ पटक उपलब्ध गराएको 
देजखयो । सोका अततररक्त ३ हजार ४६३ पटक शल्यजचर्कत्सा सेवालगायत र्वतभन्न प्रयोगशाला परीक्षण 
गरी सेवा उपलब्ध गराएको पाइयो । यो वषि अस्पतालले ५ हजार ३७८ नयाुँ क्यान्सर रोगीको पर्हचान 
समेत गरेको छ ।  

150. रेतडयोथेरापी सेवा - अस्पतालले २०७५।७६ मा ३१ हजार ६३४ जनालाई रेतडयोथेरापी सेवा उपलब्ध 
गराएको छ । रेतडयोथेरापी गनि प्रतीक्षा गनजिपने र्ववरण माग गरी र्वलेषषेण गदाि गतवषि ३ मर्हनासम्म 
प्रतीक्षा गनजि परेकोमा यो वषि ४५ ददनसम्म प्रतीक्षा गनजि परेको देजखन्छ । अस्पतालले उपकरण र 
जनशजक्तको अभावका कारण र्ढलाइ हजने गरेको उल्लेख गरे तापतन जनगजनासोलाई सम्बोधन हजने गरी सेवा 
प्रवाह तछटो, छररतो र गजणस्तरीय बनाउन थप ध्यान ददनजपदिछ । 
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151. जनशजक्त व्यवस्थापन - अस्पतालमा ८५४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमध्ये ७२० पदपूतति भई १३३ 
पद ररक्त रहेका छन ्। ररक्त पदमा १०१ जनालाई अस्थायी तथा करारमा तनयजजक्त गरे तापतन ३२ 
पारामेतडक्स पद ररक्त रहेको देजखयो । अस्पताल कमिचारी प्रशासन तनयमावली, २०६६ को तनयम ११५ 
बमोजजम कायािलय समय बार्हर स्वीकृतत तलई काम गनि सक्ने व्यवस्थाअनजसार जचर्कत्सकलाई स्वीकृतत 
ददने गरेको पाइयो । रेतडयोथेरापी सेवाको लातग ४५ ददनसम्म प्रतीक्षा गनजिपने अवस्था रहेको छ । 
स्वीकृत दरबन्दीअनजसारको पदपूतति नहजुँदा र बार्हर काम गनि स्वीकृतत ददुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । 
दरबन्दीअनजसार पदपूतति गरी बार्हर काम गनि स्वीकृतत ददने प्रावधानमा पजनरावलोकन गरी सेवा प्रवाहमा 
सजधार गनजिपदिछ ।  

152. भौततक पूवािधार - अस्पतालको स्वातमत्वमा ७५ तबघा १० कट्ठा २ धजर जग्गा रहेको छ । अस्पताल 
पररसरमा बर्हरङ्ग, अन्तरङ्ग, जचर्कत्सकलगायतको आवासको लातग ९८ भवन रहेका छन ्। अस्पतालमा 
ममित हजन नसक्ने उपकरणको र्वसजिन गने सम्बन्धमा उपयजक्त तनणिय हजन सकेको छैन । तबरामी कज रुवा 
घरको उजचत संरक्षण हजन नसक्दा जीणि हजुँदै गएको अवस्था छ । मूलतः क्यान्सर रोगको उपचार गने 
उक्त अस्पतालमा रोग तनदानको लातग पेट सीटी स्क्यान मेतसनको व्यवस्था हजन सकेको छैन । आवश्यक 
पूवािधारको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहको गजणस्तरमा सजधार गनजिपदिछ ।  

153. आवास सजर्वधा - अस्पताल हातातभर जचर्कत्सक, प्रार्वतधकलगायतका कमिचारीहरुले आवास भवनको 
उपयोग गरेकोमा अस्पतालको कमिचारी प्रशासन तनयमावली, २०६६ को दफा १०१(२) बमोजजम आवास 
सजर्वधा उपयोग गने कमिचारीबाट तनजको शजरु तलबमानको ३ देजख ५ प्रततशतका दरले हजने रकम असजल 
गरी अस्पतालको खातामा जम्मा गनजिपनेमा सोअनजसार रकम असजल गरेको देजखएन । आवास सजर्वधा प्राप्त 
गरेका र्वतभन्न २४७ जना कमिचारीबाट यो वषि मार मातसक तलबको न्यूनतम ३ प्रततशतले गणना गदाि 
रु.३८ लाख २० हजार अस्पतालको ममित सम्भार खातामा आम्दानी हजनजपने देजखन्छ । अस्पताल हातामा 
रहेको भवनहरु ममित सम्भारको अभावमा जीणि हजुँदै गएको छ । तोर्कएबमोजजम न्यूनतम शजल्क असजल 
गरी ममित सम्भार कायिमा उपयोग गनजिपदिछ ।  

अनजगमन तथा बेरुजू  

 अनजगमन : गत र्वगतका प्रततवेदनमा खररद योजनाअनजसार खररद नगरेको, दरबन्दीअनजसार पदपूतति नभएको, 
तेस्रो चौमातसक तथा आषाढ मर्हनामा बढी खचि गरेको, र्वश्व स्वास््य संगिनले तनधािरण गरेको 
मापदण्डअनजसार मेतडकल अतडट नगराएको, अस्पताल र्वकास सतमतततफि को कायि सञ्चालन कोष र र्वर्वध 
खातातफि को आय व्यय समावेश गरी केन्रीय आतथिक र्ववरण तयार नगरेको, पूवितनधािररत क्षततपूतति असजल 
नगरेको, तबल भरपाईभन्दा बढी भ जक्तानी गरेको, सोझै खररद गरेको, भ जक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, पाररश्रतमक 
कर कट्टी नभएको, मन्रालयबाट छनौट भई छारवजृत्तमा अध्ययन गरेका र्वद्याथीले सम्झौताबमोजजम कायि गरे 
नगरेकोमा अद्यावतधक लगत नराखेको लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा कततपय अस्पताल तथा स्वास््य 
संस्थाले सजधार गरेका छैनन ्। र्वगतका व्यहोरा पजनरावजृत्त नहजने गरी कायि सम्पादन गनजिपदिछ । 

 बेरुजू जस्थतत - यो वषि मन्रालय र मातहतका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देजखएको बेरुजूको जस्थतत 
देहायअनजसार छः 

 सरकारी कायािलयतफि  १५ तनकायमा रु.१ अबि ३९ करोड ४१ लाख १९ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ १२ तनकायले रु.७ करोड २३ लाख ५३ हजार फस्यौट गरेकोले 
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रु.१ अबि ३२ करोड १७ लाख 66 हजार बेरुजू बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.९४ करोड ६० लाख 
६६ हजार पेस्की बाुँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १५ मा छ । 

 संगदित संस्था, अन्य संस्था र सतमतत २७ तफि  रु.४ अबि ४३ करोड 46 लाख 12 हजार बेरुजू 
देजखएकोमा प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ ४ तनकायले रु.१ अबि ९८ करोड 92लाख 37 
हजार फस्यौट गरेकोले रु.२ अबि ४४ करोड ५३ लाख ७५ हजार बाुँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.२१ 
करोड ४८ लाख ९६ हजार पेस्की रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनजसूची १६ मा छ । 
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रार्िय योजना आयोग 

रार्िय योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ बमोजजम रािको तीव्र आतथिक प्रगतत र 
सन्ततुलत तथा ददगो र्वकासको लातग दूरगामी सोचसर्हतको र्वकास योजनाको तजुिमा गनि र त्यसको कायिन्वयनमा 
सहजीकरण एवं अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको र्वकाससम्बन्धी नीतत, योजना तजुिमा र 
कायािन्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरणका लातग आयोगले कायि गरररहेको छ ।  

1. सरकारी कायािलय - रार्िय योजना आयोग र मातहतका सरकारी कायािलयको तनम्नानसुार रु.५६ करोड 
१९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ : 

            (रकम रु.लाखमा)  

र्वतनयोजन राजश्व धरौटी अन्य जम्मा 
इकाई रकम  इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम  

३५ ५४८३ ८ १६ ४ ८९ १ ३१ ३५ ५६१९ 

2. चौधौँ योजनाको उपलजधध - चौधौं योजना अवतध (२०७३।७४-२०७५।७६) मा केही सूचकमा 
आशातीत सधुार आएको छ यद्यर्प धेरै सूचकमा अपेक्षाक त उपलजधध हातसल भएको छैन ।सूचकाङ्क तथा 
उपलजधधको जस्थतत तनम्नानसुार छ: 

क्र.सं. सूचक 
आधार वषि 

(२०७२।७३) 

२०७५।७६ 

सम्मको लक्ष्य 

२०७५।७६ 

सम्मको प्रगतत 

१ वार्षिक औसत आतथिक व र्िदर (आधारभतू मूल्यमा, प्रततशत) 0.8 7.2 6.9 

२ क र्ष के्षत्रको वार्षिक औसत व र्िदर (प्रततशत) 1.3 4.7 4.2 

३ गैरक र्ष के्षत्रको वार्षिक औसत व र्िदर (प्रततशत) 0.6 8.4 8.0 

४ वार्षिक औसत मदु्रास्फीतत (प्रततशत) 9.5 7.5 4.6 

५ प्रततव्यजि कुल गाहिस््य उत्पादन (रु. हजारमा) 79.4 116.5 117.5 

६ गररबीको रेखामतुनको जनसंख्या (प्रततशत) 21.6 17 18.7 

७ मानव र्वकास सूचकाङ्क 0.54 0.57 0.579 

८ लैर्िक सशिीकरण सूचकाङ्क 0.56 0.58 0.568 

९ अपेजक्षत आय ु(जन्मेको समयमा, वषि) 69 72 69.7 

१० खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या (प्रततशत) 83.6 90 89 

११ माध्यतमक तहमा खदु भनािदर (प्रततशत) 37.7 45 46 

१२ १५-२४ वषि उमेर समूहको साक्षरता दर 88.6 92 92 

१३ र्वद्यतु उत्पादन (जतडत क्षमता, मेगावाट) 851 2301 1250 

१४ र्वद्यतुमा पहँचु प्राप्त पररवार (प्रततशत) 74 87 88 

१५ तसँचाइ (हेक्टर लाखमा) 13.9 15.2 14.7 

१६ इन्टरनटे सेवामा पहँचु प्राप्त जनसंख्या (प्रततशत) 44.4 65 65.9 

मातथको तातलकाअनसुार वार्षिक औसत आतथिक व र्िदर, क र्ष क्षेत्रको वार्षिक औसत व र्िदर र 
गैरक र्ष क्षेत्रको वार्षिक औसत व र्िदर क्रमश: 7.2 प्रततशत, 4.7 प्रततशत र 8.4 प्रततशत हातसल गने 
लक्ष्य रहेकोमा क्रमश: 6.9 प्रततशत, 4.2 प्रततशत र 8 प्रततशत, गररबीको रेखामतुनको जनसंख्या 17 
प्रततशतमा झाने लक्ष्य रहेकोमा 18.7 प्रततशत, लैर्िक सशिीकरण सूचकाङ्क 0.58 परु् याउने लक्ष्य 
राखेकोमा 0.568, अपेजक्षत आय ु 72 वषि परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 69.7, खानेपानी सेवा पगेुको 
जनसंख्या ९० प्रततशत परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 89 प्रततशत, र्वद्यतु उत्पादन 2 हजार 301 मेगावाट 
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जतडत क्षमता परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 1 हजार 250 मेगावाट र तसँचाइ सरु्वधा 15.2 लाख हेक्टरमा 
परु् याउने लक्ष्य रहेकोमा 14.7 लाख हेक्टरमा तसँचाइ सरु्वधा पगेुको छ । 

3. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन - आयोगको 2075।76 को वार्षिक प्रगतत प्रततवेदनमा उल्लेख भएअनसुार 
आयोगबाट रार्िय गौरवका २२ आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी, तसक्टा तसँचाइ, भेरी बबई डाईभसिन, 
मातथल्लो तामाकोशी, गौतमबिु अन्तरार्िय र्वमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरािर्िय र्वमानस्थल, लजुम्बनी 
र्वकास र उत्तर-दजक्षण कणािली लोकमागिसमेत ८ आयोजनाको मात्र आयोगबाट स्थलगत अवलोकन भएको 
देजखयो । आयोगबाट रार्िय गौरवका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा रार्िय र्वकास समस्या समाधान सतमतत 
र मन्त्रालयस्तरीय र्वकास समस्या समाधान सतमततमा छलफल गरी आयोगको नेत त्वमा सबै आयोजनाको 
स्थलगत अवलोकन गनुिपने व्यवस्था छ । आयोगबाट सबै आयोजनाको अनगुमन नभएको र अनगुमन 
भएका आयोजनाको समस्या र समस्या समाधानका लातग ददएको अतधकांश सझुाव कायािन्वयन भएको 
देजखएन ्। फलस्वरुप ती आयोजनाको प्रगततमा सधुार हनु सकेको छैन । 

4. अध्ययन, अनसुन्धान र अन्वेषण - आयोगको वार्षिक प्रततवेदनमा नेपाल र साकि  मलुकुहरुमा रार्िय नीतत 
र र्वकास आयोजना, चौधौं योजनाको मध्यावतध समीक्षा, नेपाल मानव र्वकास प्रततवेदनको प्रारजम्भक 
प्रततवेदन, योजना र्वकास, प्रारजम्भक बालर्वकासको रार्िय रणनीतत (२०१९-२०३०) लगायतका  
र्वषयमा आयोगबाट अध्ययन, अनसुन्धान तथा अन्वेषण गरेको उल्लेख छ । आयोगको चाल ु वषिको 
कमिचारी दरबन्दी तातलकाअनसुार १२ कायिकारी तनदेशक र २६ योजना अतधक तसर्हत कुल १०५ 
दरबन्दी रहेकोमा अनसुन्धानसम्बन्धी कायि परामशिदाताबाट मात्र गराउँदा आयोगको र्वद्यमान जनशजिको 
उपयोग हनु नसकेको अवस्था छ । रार्िय र्वकासको लातग नीतत, योजना तथा कायिक्रम तजुिमाका 
र्वषयमा अनसुन्धान गने कायिले प्राथतमकता पाएको देजखएन । तसथि आयोगको र्वद्यमान जनशजिको 
उपयोग गदै अध्ययन अनसुन्धानका कायिहरुमा जोड ददनपुदिछ । 

5. प्राथतमकता प्राप्त आयोजना - र्वतभन्न संघीय मन्त्रालय तथा तनकायबाट 2075।76 मा 358 आयोजना 
कायािन्वयन भएको मध्ये २२ रार्िय गौरवका आयोजना, 240 पर्हलो प्राथतमकता प्राप्त  र 96 दोस्रो 
प्राथतमकता प्राप्त आयोजना कायािन्वयन भएको देजखन्छ ।रार्िय गौरव र पर्हलो प्राथतमकतामा रहेका 262 
आयोजनामध्ये यो वषि वार्षिक 80 प्रततशतभन्दा बढी प्रगतत हनेु आयोजना 162, 50 देजख 79 प्रततशतसम्म 
प्रगतत हनेु 64, 50 प्रततशतभन्दा कम प्रगतत हनेु 21 र प्रगतत नखलेुका आयोजना १५ रहेका छन ्। 
प्राथतमकता प्राप्त कततपय आयोजनाको समेत न्यून प्रगतत रहेको र कुनै पतन आयोजना तनधािररत समयमा सम्पन्न 
नभएको अवस्थाले आयोजना अनगुमन मूल्याङ्कन सन्दभिमा आयोगको भतूमका प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

कायिमूलक तथा र्वशेष लेखापरीक्षण 

आयोजना व्यवस्थापन 

सरकारको नीतत तथा कायिक्रम वा तनकायको उदे्दश्य प्रातप्तका लातग आयोजना कायािन्वयन गररन्छ । 
आतथिक व र्ि, सामाजजक आतथिक रुपान्तरण तथा क्षते्रगत रार्िय लक्ष्य प्रातप्त आयोजनाको कुशल व्यवस्थापनमा 
तनभिर रहन्छ । अतधकांश मन्त्रालय र मातहतका तनकायबाट ठूलो लगानीमा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन ्। 
पूवािधार तनमािणमा आयोजना व्यवस्थापनको अध्ययन र र्वश्लषेण गरी कायिदक्षता र प्रभावकाररता पक्षको मूल्याङ्कन 
गने उदे्दश्यले आयोजना व्यवस्थापनको कायिमूलक लेखापरीक्षण गररएको हो ।  
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6. समय र लागत व र्ि - आयोजना तोर्कएको समय र लागतमा सम्पन्न गरी लगानीको प्रभावकाररता बढाउन ु

पदिछ । तर रार्िय गौरवलगायत अतधकांश आयोजनामा समय तथा लागत व र्ि भएको  

देजखन्छ । उदाहरणको लातग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २२ वषि व्यतीत हुँदा लागतमा ४८ 
प्रततशत, बबई तसँचाइ आयोजनाको ३२ वषि व्यतीत हुँदा लागतमा ५६१ प्रततशत, तसक्टा तसँचाइ 
आयोजनाको १७ वषि व्यतीत भएकोमा लागतमा ९५ प्रततशत, रानीजमरा कुलेररया तसँचाई आयोजनाको 
११ वषि व्यतीत हुँदा १२४ प्रततशतले व र्ि भएको अवस्था छ । यसबाट आयोजना सम्पन्न गनि लाग्ने 
समय र लागत अत्यतधक व र्ि भएको जस्थतत देजखन्छ । त्यसैगरी २०७५।७६ मा २१ मन्त्रालय तथा 
तनकायअन्तगित २६२ पर्हलो प्राथतमकताका आयोजना कायािन्वयन भएकोमा ६४ आयोजनाको ८० 
प्रततशतभन्दा कम, २१ आयोजनाको ५० प्रततशतभन्दा कम र १५ आयोजनाको प्रगतत नै नखलेुको 
अवस्था छ । यसबाट प्राथतमकता प्राप्त आयोजनाहरुसमेतमा र्ढलाइ भई लागत बढ्ने जस्थतत रहेको छ । 
आयोजनाको छनौट र प्राथतमकीकरणमा समस्या, जग्गा प्रातप्तमा कदठनाइ, र्वस्त त आयोजना प्रततवेदन वेगर 
तनमािण कायि शरुु गने, वन क्षते्रमा कायि गनि स्वीक तत प्रातप्तमा र्ढलाइ, अन्तर तनकाय समन्वयको अभाव र 
कायािन्वयन मोडातलटीबारे अस्पष्टता लगायतका समस्याका कारण शरुु तनधािररत समय र लागतमा सम्पन्न 
भएको देजखदैन । तसथि कायािन्वयन गनि सर्कने संख्यामा मात्र पर्हलो प्राथतमकता तथा गौरवका 
आयोजनाका रुपमा आयोजना छनौट गने, आयोजना तयारी चरणका कायिहरु सम्पन्न गरी आयोजना 
कायािन्वयन गने, कायािन्वयन कायितातलका तयार गरी सो अनरुुप अनगुमन गरी समयमा सम्पन्न गने 
व्यवस्था गनुिपदिछ । 

7. वातावरणीय पक्ष - वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ (क) मा आयोजनाको प्रारजम्भक 
वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन स्वीक त गराएर मात्र आयोजना कायािन्वयन 
गनुिपने व्यवस्था छ । बढुीगण्डकी जलाशययिु जलर्वद्यतु आयोजनाले रेगलेुर्टङ बाँधको तथा लजुम्बनी 
र्वकास आयोजनाले समग्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएको छैन । यस्ता प्रततवदेन स्वीक ततका लातग 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट बबई तसँचाइ आयोजनाको १ वषि ९ मर्हना, भेरी बबई बहउुदे्दश्यीय 
आयोजनाको कररब २ वषि, उत्तर दजक्षण कोशी सडक योजनाको कररब ९ वषि, तसक्टा तसँचाइ 
आयोजनाको कररब १ वषि, बढुीगण्डकी जलाशययिु जलर्वद्यतु आयोजनाको ७ मर्हना, बड्कापथ तसँचाइ 
आयोजनाको १ वषि ३ मर्हना सम्म समय लागेको देजखन्छ । त्यस्तै हलुाकी सडकअन्तगित जचतवन 
रार्िय तनकुञ्ज तभत्र तनमािण हनेु सडकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कररब १० वषिसम्म 
स्वीक तत प्रदान नगदाि तनमािणको खररद सम्झौता भए तापतन हालसम्म उि खण्डमा सडक र पलु तनमािण 
हनुसकेको छैन । आयोजनाका स्वीक तत पूवि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी खररद सम्झौता गने 
प्रव जत्तले आयोजना कायािन्वयनमा समस्या आएको देजखन्छ । यसले गदाि तोर्कएको समयमा आयोजना 
सम्पन्न भएका छैनन ्। अतः आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनको स्वीक तत पश्चात ्मात्र 
खररद व्यवस्थापन गनुिपदिछ ।  

8. तडजाइन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(क) मा त्ररु्टपूणि तडजाइन गरेको कारण खररद 
कायि प्रभार्वत भएमा तडजाइन तयार गने, जाँच गने, स्वीक त गने पदातधकारी कारबाहीको भातगदार हनुपुने 
उल्लेख छ । त्ररु्टपूणि तडजाइन गरेको अवस्था देहायबमोजजम छः 

8.1 वाग्मती तसँचाइ आयोजनाको पजश्चमी मूल नहरको चेनेज १+३५० र्कलोतमटरमा डे्रन साइफनमा पररवतिन 
गने सेटतलिवेतसनको लम्बाई र चौडाई बढाउने र फ्लतसङ च्यानलको लम्बाई घटाई शरुुको तडजाइनमा 
पररवितन भएको छ ।  



रार्िय योजना आयोग 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७६ 482 

8.2 हलुाकी लोकमागि, पसाि अन्तगित कलैया-मलंगवा खण्डमा पने वाग्मती नदीमा ६३४ तमटर लामो पलुको 
र्पलरको उचाई नपगु देजखएकोले पनुः तडजाइनको प्रर्क्रयामा रहँदा २०७०।८।२८ देजख तनमािण कायि 
अवरुि रहेको छ । 

8.3 सडक तडतभजन कायािलय, काठमाडौँ १ अन्तगित धोवीखोलामा पलु तनमािण कायि रु.१ करोड ३० लाख 
९० हजारमा सम्झौता गरेकोमा सब स्रक्चरको तनमािण भई रु.८४ लाख ८३ हजार भिुानी भएपतछ 
पलुको तडजाइन उपयिु नभएकोले तनमािण कायि स्थतगत छ । 

8.4 सडक तडतभजन कायािलय, तजुम्लङटारले अरुण नदीको लम्सवुाघाटमा पलु तनमािण गनि एक तनमािण 
व्यवसायीसँग रु.१३ करोड ५ लाख ४१ हजारमा खररद सम्झौता गरेकोमा तनमािणस्थलअनसुार २४७ 
तमटरको पलु आवश्यक पनेमा १६५ तमटरको तनमािण गनेगरी तडजाइन स्वीक त भएकाले तनमािण कायि 
अवरुि भएको छ । 

8.5 सडक तडतभजन कायािलय, काठमाडौँ १ अन्तगित बौि-ताम्रगंगा सडकजस्थत वाग्मती नदीमा रु.२ करोड 
२६ लाख ६८ हजारमा तनमािण भएको पलु सडकको सतहभन्दा धेरै उचाईमा रहेकोले सञ्चालनमा ल्याउन 
रु.२ करोड ८ लाख ३५ हजारको एप्रोच सडक तनमािणको खररद सम्झौता गनुिपरेको छ । 

8.6 सडक तडतभजन कायािलय, जनकपरुले तबगी र जगुा खोलामा पलु तनमािण गनि रु.२४ करोड १७ लाख २ 
हजारमा खररद सम्झौता गदाि फाउण्डेसन र सब स्रक्चरको मात्र तडजाइन स्वीक त गरी सपुर स्रक्चरको 
तडजाइन स्वीक त नगरेको कारण पलु तनमािण कायिमा र्ढलाइ हनु गएको देजखन्छ । यसैगरी तबगी खोला 
पलुको बायाँ एबटुमेन्टभन्दा कररब ६० तमटर पर तटबन्ध तनमािण भइरहेको कारण नदीको बहाव र पलु 
तनमािण कायि फरक-फरक धारमा रहेको पाइयो । 

8.7 सडक तडतभजन कायािलय पाल्पाबाट कालीगण्डकी नदीमा चापाकोट तनददिमघाट पलु रु.१४ करोड १० 
लाखको लागतमा तनमािण शरुु भएकोमा वेल फाउन्डेशनको सट्टा पाइल फाउन्डेशन कायम गने गरी 
तडजाइन पररवतिन गरेको पाइयो । 

8.8 सनुसरी मोरङ पलु तनमािण आयोजना अन्तगित तनमािणाधीन तसंगीयाही खोला पलुको सवस्रक्चर तनमािण 
उपयिु नभएको कारण २०६४।६५ देजख तनमािण कायि रोर्कईरहेको छ ।  

सम्बजन्धत तनकाय र परामशिदाताबाट पयािप्त अध्ययन र स्थलगत अवलोकन बेगर ड्रइङ तडजाइन 
तयार गरी पनुः तडजाइनमा पररवतिन गनुिपदाि समय र लागत व र्ि भएको देजखन्छ । अतः तनमािण 
स्थलको पयािप्त अध्ययन गरी तडजाइन तयार गनुिपदिछ ।  

9. खररद सम्झौता तथा मोडातलटी - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २२ ले तनमािण कायिमा दश 
प्रकारका खररद सम्झौता गनिसक्ने उल्लेख छ । खररद र्वतध र मोडातलटीका सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
देहायानसुार छन:्  

9.1 वार्षिकरुपमा सञ्चातलत योजनाको अध्ययन गदाि टुके्र आयोजनाको संख्या उच्च रहेको देजखन्छ । 
आयोजनाको लातग आवश्यक पने पूवितयारी बेगर केन्द्रबाट स-साना योजना छनौट गरी कायािन्वयन गदाि 
स्रोतको समूजचत उपयोग नभएको, पयािप्त अनगुमन मूल्याङ्कन नहुँदा गणुस्तर पक्ष कमजोर रहेको, 
योजनाबाट आशाततत लाभ तलन नसकेको अवस्था छ ।  

9.2 तडजाइन तयार गने, आयोजना कायािन्वयन गने र तनमािण गने पक्ष फरक फरक रहँदा आयोजनाको 
कायािन्वयन चरणमा समस्या देजखएको हो । एकपक्षले अकोपक्षको त्ररु्ट देखाउँदै जजम्मेवारी पन्छाउने 
प्रव जत्त छ । यद्यर्प र्वश्वव्यापीरुपमा उत्तम मातनएको आयोजनाको तडजाइनदेजख हस्तान्तरणसम्म तनमािण 
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व्यवसायी जजम्मेवार रहने इपीसीएफ (Engineering, Procurement, Construction and Financing) 
र्वतध अनसुरण गरेको पाइँदैन । र्वश्वका असल अभ्यासको अनसुरण भएको देजखँदैन । 

9.3 पूवािधार संरचना तथा सेवा क्षते्रमा तनजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मलुकुको आतथिक सम र्िमा 
योगदान परु् याउन साविजतनक तनजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ कायािन्वयनमा रहेको छ । 
र्वगतका आवतधक योजनामा जस्तै पन्रौँ योजनामा समेत साविजतनक तथा तनजी क्षेत्रको सहकायि, साझेदारी 
र सहभातगताका आधारमा लगानी जटुाई थप स्रोत व्यवस्थापन गने उल्लेख छ । यद्यर्प सोअनरुुप 
आयोजना सञ्चालन गनि सकेको छैन । 

9.4 बढुीगण्डकी जलर्वद्यतु आयोजना कम्पनी मोडेलमाफि त र्वकास तथा तनमािण गनि नेपाल सरकार 
मजन्त्रपररषद्ले २०७४।१।७ मा तनणिय गरेकोमा पनुः २०७४।२।२१ मा चीनको एक कम्पनीसँग 
इजन्जतनयररङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्रक्सन एण्ड फाइनाजन्सङ मोडेलमा तनमािण गनि समझदारीपत्र भएको 
देजखन्छ । उि समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकारको २०७४।८।८ को तनणियले खारेज गरेकोमा सोही 
कम्पनीले सोही मोडेलमा आयोजना र्वकास गनि २०७५।३।३१ मा पनुः इच्छा व्यि गरेअनरुुप नेपाल 
सरकारबाट २०७५।६।५ मा र्वद्यतु ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजजम उि मोडेलमा आयोजना 
र्वकास तथा तनमािण गने तनणिय गरेको देजखन्छ । मोडातलटी समयमा यर्कन गनि नसक्दा तनमािणमा 
र्ढलाइ हनु गएको छ । 

9.5 काठमाडौँ तराई मधेश फास्ट रयाक आयोजना साविजतनक तनजी साझेदारी तनमािण गने उल्लेख भए तापतन 
सरकारी लगानीमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा तनमािण कायि भईरहेको छ । तनमािण मोडातलटीको 
अन्यौलतामा आयोजनाका ४ वषि व्यतीत भएको देजखन्छ । 

9.6 काठमाडौँ-कुलेखानी-हेटौँडा शरुुङमागि पररयोजना तनमािणका लातग भौततक पूवािधार तथा यातायात 
मन्त्रालयले पूवािधार संरचनाको तनमािण तथा सञ्चालनमा तनजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र तनयमावली, 
२०६४ बमोजजम रु.३४ अबि ८८ करोडको लागतमा ३० वषिसम्म सञ्चालन गनि एक कम्पनीसँग 
२०७०।१।३१ मा सम्झौता गरेको देजखन्छ । कम्पनीले कायि शरुु गरेको छैन भने सेयरबापत 
सविसाधारणबाट सङ्कलन गरेको रकमको उपयोग भएको छैन ।  

10. भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खररद सम्झौता गदािको बखत पूवािनमुान गनि 
नसर्कएको पररजस्थतत सम्झौता कायािन्वयनको क्रममा तसजिना भएमा सोको स्पष्ट कारण खलुाई तोर्कएको 
कायिर्वतध अपनाई भेररएसन आदेश जारी गनिसक्ने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा 
तनम्नानसुार छनः् 

10.1 रार्िय गौरवका आयोजनामा १० प्रततशतभन्दा बढी भेररएसन भएका ठेक्काको अध्ययन गदाि खररद सम्झौता 
गदािको बखत नै पूवािनमुान गनि सर्कने कायिमा नै अतधकांश भेररएसन भएको पाइयो ।  

10.2 नारायणगढ-मजुग्लङ सडक आयोजनाका ३ कायिको शरुु सम्झौता रु.२ अबि ८८ करोड ७० लाख 
रहेकोमा रु.३१ करोड ५२ लाख भेररयसन भएकोमध्ये रु.२३ करोड ८४ लाखको पूवािनमुान गनिसर्कने 
भेररएसन छ । 

10.3 व्यापाररक मागि र्वस्तार आयोजना, सनुसरीले पाँच ठेक्काको रु.१ अबि ५७ करोड ६७ लाखको खररद 
सम्झौता गरेकोमा भेररएसन आदेशबाट ११.४० प्रततशतले व र्ि गरी सम्झौता रु.१ अबि ७७ करोड ९८ 
लाख पगेुको छ । पूवािनमुान गनिसर्कने खालका मेतसनरी वाल, तिक वाल, आर.तस.तस. कंर्क्रट र फलामे 
डण्डीको कायिमा पररमाण थप गरेको छ । 
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10.4 तसक्टा तसँचाइ आयोजनाको हेडवक्सिमा गेट, हाइड्रो मेकातनकल लगायतका कायि गनि रु.९६ करोड ६१ 
लाखमा सम्झौता गरेको छ । तडजाइन एण्ड तबल्ट खररद र्वतध अपनाइएको यस कायिमा २०७२।७३ 
मा रु.१४ करोड ३१ लाखको भेररएसन स्वीक त भएको पाइयो । तडजाइन एण्ड तबल्ट अवधारणाअन्तगित 
तनमािण व्यवसायीबाट ड्रइि गराई सोको स्वीक तत पश्चात तनमािण कायि हनेु हुँदा तनमािण गदािका जोजखम 
तनमािण व्यवसायीले व्यहोनुिपनेमा भेररएसन गरी लागत थप गरेको देजखन्छ । 

10.5 दोस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन कायािलय संखवुासभाले रु.३४ करोड ८४ लाखको 
खररद सम्झौता गरेकोमा एलाइन्मेन्ट पररवतिन र प्रार्वतधक त्ररु्टका कारण शरुुको तडजाइनअनसुार 
पाइपको लम्बाई तथा प्रसेर रेर्टि नतमलेको, पहुँच मागि तनमािण र र्फर्टिको सामान छुट भएको देखाई 
१४.९७ प्रततशतले व र्ि हनेु गरी भेररएसन स्वीक त गरेको छ । यस कायिको लागत अनमुान, तडजाइन र 
ड्रइि तयार परामशिदाताले गरेकोमा सोको पयािप्त जाँच नगरी स्वीक त गदाि भेररएसन गनुि परेको छ । 

10.6 धरान उप-महानगरपातलकाबाट खानेपानी व्यवस्थाको लातग रु.१ अबि ३१ करोड ६२ लाखमा सम्झौता 
भएकोमा पाईप लाइन, एतभआर खररद, अस्फाल्ट कालोपते्र, पावर केबलु लगायतका कायिमा १९ 
प्रततशतले बढी भेररएसन भएको छ । 

10.7 तबराटनगर महानगरपातलकाले पूवािधार तनमािणसम्बन्धी कायिको लातग रु.२ अबि ३९ करोड १३ लाखमा 
सम्झौता गरेकोमा परुाना खानेपानी लाइनको ररलोकेशन, र्वद्यतु पोलहरुको पनुःस्थापना, ढल तनमािणमा 
ईटाको बदला आर.सी.सी.ढल तनमािण जस्ता कारण देखाई २३.६३ प्रततशतले बढी भेररएसन आदेश जारी 
गरेको छ ।  

पूवािनमुान गनिसक्ने कायि समेत लागत अनमुानमा समावेस नगने, पयािप्त अध्ययन नगरी ड्रइि 
तडजाइन र लागत अनमुान तयार गने कारणले गदाि भेरीयसन गनुिपरेको देजखन्छ । भेररएसन आदेश 
स्वीक त गदाि प्रार्वतधक पषु्ट्याई नगने तथा र्वल अफ क्वाण्टीटीमा बढी दररेट भएको आइटम पररमाण 
थप गरी घटी दररेट गरेका आइटमको पररमाण कम वा हटाई भेररएसन गने, सम्झौता रकममा व र्ि हनेु 
गरी भेररएसन गने, ड्रइि, तडजाइन पररवतिन नभएकोमा समेत धेरै पररमाण थपघट हनेु गरी भेररएसन 
आदेश जारी गरेको देजखन्छ । यसले गदाि आयोजनाको लागत र समय व र्ि हनेु गरेको छ । अतः 
आयोजनाको ड्रइि तडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गदाि पयािप्त अध्ययन गरी तयार गने तथा भेररएसन 
जारी गदाि त्यसको प्रार्वतधक पषु्ट्याई गनुिपदिछ । 

11. अधरुा।रुग्ण आयोजना - तनमािण व्यवसायीले तोर्कएको म्यादतभत्र कायितातलकाबमोजजम कायि सम्पन्न 
गनुिपदिछ । तर तोर्कएको समयावतध तभत्र कायिसम्पन्न नभई आयोजनाहरु रुग्ण तथा अधरुो रहेको 
देजखन्छ । अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनअनसुार र्वतभन्न ८ र्वभाग तथा 
तनकायअन्तगित २०७६ पौषसम्म रु.८६ अबि ४४ करोड सम्झौता रकमका १ हजार २०२ आयोजना 
अधरुो रहेको उल्लेख छ । जसमा सबैभन्दा धेरै सडक र्वभागअन्तगित ७०१ ठेक्का अधरुो रहेको देजखन्छ । 
सबै संघीय मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र र्ववरण तयार गदाि यस्तो संख्या अझ बढ्ने 
तनजश्चत छ । खानेपानी तथा ढल तनकास र्वभागअन्तगित २०७४।७५ सम्म सञ्चातलत ३ हजार ८३५ 
क्रमागत आयोजनामध्ये ३ हजार ४२२ (८९.२२ प्रततशत) अधरुा रहेको देजखन्छ । सडक र्वभाग 
अन्तगित २०७५।७६ सम्ममा रु.११ खबि १ अबि ३५ करोड ८५ लाख रकमको ३ हजार ८६० 
खररद सम्झौताको रहेकोमा रु ३५ अबि ५० करोड २१ लाख सम्झौता रकम भएका ८०७ योजना 
अधरुो रहेका छन । तनमािण कायिको पयािप्त अनगुमन नहनु ुर जजम्मेवारी पूरा नगने तनमािण व्यवसायीलाई 
खररद सम्झौताका शति अनरुुप कारबाही नगनुि आदद कारणले तनमािण अधरुा वा रुग्ण भएका छन ्। 
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यसरी तनमािण कायि अधरुो रहँदा आयोजनाबाट लगानी खेर जाने जस्थतत छ । अतः तनमािण कायि सम्पन्न 
नगने तनमािण व्यवसायीहरुलाई जजम्मेवार बनाई अधरुा तनमािण कायि परुा गनुिपदिछ । 

12. आयोजनाको उपादेयता - आयोजना सम्पन्न भएपश्चात सोको तनरन्तर सञ्चालन व्यवस्था गनुिपदिछ । तर 
आयोजनाको दीगो सञ्चालन नभई लगानीबाट प्रततफल प्राप्त नभएको केही व्यहोरा तनम्नानसुार छन:् 

12.1 खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कायािलय, तनहुँ अन्तगित तमलनचोक गणुस्तर खानेपानी आयोजना 
तनमािण गनि तनमािण व्यवसायी र उपभोिा सतमततसँग सम्झौता गरी २०७४।७५ सम्म रु.१ करोड ५३ 
लाख भिुानी भएकोमा हाल आयोजना सञ्चालनमा रहेको छैन । त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
तडतभजन कायािलय, तसन्धलुीले तनमािण गरेका र्पपलमाडी खानेपानी आयोजना र झाँगाझोली रातामाटा 
खानेपानी आयोजनाको महुान सकेुका कारण योजना सम्पन्न नभई तनमािण कायि स्थतगत रहँदा खचि भएको 
रु.३ करोड २४ लाख उपलजधधर्वहीन भएको छ । 

12.2 सहरी र्वकास मन्त्रालयले सहरी गरीब र न्यून आयवगिका लातग संयिु आवास तनमािण कायिक्रम अन्तगित 
प्रथम चरणमा १२७ पररवार र दोस्रो चरणमा १०० पररवारको लातग काठमाडौँको इचंग ु नारायणमा 
रु.१२ करोड २७ लाखको लागतमा २०७३।७४ मा तनमािण सम्पन्न गरेको आवास हालसम्म 
प्रयोगर्वहीन अवस्थामा छ ।  

12.3 तनमािण भएका तसँचाइ आयोजनाहरुले आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रफलमा तसँचाइ सरु्वधा उपलधध गराउन 
सकेको देजखएन । तसँचाइ र्वभागको एक प्रततवेदनअनसुार ३१ तसँचाइ प्रणालीबाट ३ लाख २६ हजार 
हेक्टर क्षेत्रफलमा तसँचाइ सरु्वधा उपलधध गराउने गरी तसँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा रहेकोमा आषाढदेजख 
काततिकसम्म २ लाख ९६ हजार, मंतसरदेजख फागनुसम्म २ लाख र चैत्रदेजख जेष्ठसम्म ५४ हजार हेक्टर 
तसँचाइ सरु्वधा उपलधध गराएको उल्लेख छ । सनुसरी मोरङ तसँचाइ आयोजनाको ७५ प्रततशत, वाग्मती 
तसँचाइ आयोजनामा ७१ प्रततशत, कमला तसँचाइ प्रणालीमा ६० प्रततशत, नारायणी तसँचाइ प्रणालीमा ३६ 
प्रततशत र महाकाली तसँचाइ प्रणालीमा १९ प्रततशत कमाण्डक्षेत्र तसजञ्चत हनु नसकेको अवस्था देजखन्छ । 
तनमािण भएका आयोजनाबाट लक्ष्य अनरुुप कायि हनुसकेको देजखदैन ।  

12.4 प्रगन्ना तसँचाइ आयोजना तनमािण सम्पन्न भएकोमा कमाण्ड क्षेत्र ५ हजार ८०० हेक्टरमध्ये ६७२ हेक्टर 
कमाण्ड क्षेत्र भएको १४ र्कलोतमटर लामो नारायणपरु शाखा नहरको लातग समेत इन्टेक, मूल नहर र 
संरचनाहरु उि समयमै तनमािण गररए पतन शरुुदेजख नै सो नहरबाट तसँचाइ भएको छैन ।  

12.5 हलुाकी सडक आयोजना योजना कायािलय इटहरीले रु.३३ करोडको लागतमा मेची नदीमा पलु तनमािण 
सम्पन्न गरेको भएपतन नेपाल र भारतसीमातफि  २ र्कलोतमटर एप्रोच सडक तनमािण नभएकाले पलुको 
उपयोग हनुसकेको छैन ।  

12.6 सनुसरी मोरङ तसँचाइ आयोजनाको रामगञ्ज शाखा नहर प्रणालीमा एक जस्टल उद्योगले नहर अततक्रमण 
गरी उद्योग स्थापना गरेको, एक पोल्री फमिले नयाँपट्टी शाखा नहरको बेतौना उपशाखा नहरमा अततक्रमण 
गरी कम्पाउण्डवाल बनाएको पाइयो । 

12.7 कन्काई तसँचाइ आयोजनाले मूल नहरमा २०० तमटर र शाखा नहरको २०० तमटरमा अततक्रमण भएको 
उल्लेख गरेको छ । यसरी अततक्रमण नहटाएको कारणले नहर परुरनकुा साथै अततक्रमण बढ्दै गई केही 
वषिपश्चात नहर सञ्चालन गनि नसक्ने जस्थतत रहन्छ ।  
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ददगो र्वकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) 
र्वश्वका १९३ रािका राि तथा सरकार प्रमखु सहभागी सन ्२०१५ सेप्टेम्बरको संयिु राि संघको 

महासभाले सन ्२०३० सम्म ददगो र्वकासका लातग १७ प्रमखु लक्ष्य हातसल गने ददगो र्वकासको एजेन्डा २०३० 
लाई अनमुोदन गरेको छ । नेपाल पतन सो एजेण्डाको अनमुोदनकताि रहेको छ । आतथिक, सामाजजक र 
वातावरणीय आयाम समेर्टएका ददगो र्वकासका लक्ष्यका  र्वश्वव्यापी १६९ पररमाणात्मक गन्तव्य र २३४ सूचक 
रहेका छन ्। नेपालले आफ्नो पररवेश अनसुार र्वश्वव्यापी लक्ष्य-१४ बाहेक १६ प्रमखु लक्ष्यका १५९ गन्तव्यका 
लातग २४५ अततररि सूचक थप गरी ४७९ सूचक तय गरेको छ ।   

ददगो र्वकासका लक्ष्यहरु हातसल गने १५ वषे अवतधमध्ये १० वषि बाँकी रहेको छ । एक ततहाइ समय 
व्यतीत भइसकेको अवस्थामा ती लक्ष्यहरुको कायािन्वयन ,समीक्षा र अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लातग  गनुिपने 
तयारी तथा लक्ष्य प्रातप्तका लातग अनकूुल नीतत ,कायिक्रम ,संरचना ,स्रोत साधन ,समन्वय ,सशुासन र ददगो र्वकास 
लक्ष्य कायािन्वयन प्रर्क्रयामा संलग्न सबै पक्षको सहभातगतामा लक्ष्यहरुको कायािन्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गने 
उदे्दश्यले र्वशेष लेखापरीक्षण गररएको हो ।   

13. संस्थागत संरचना र र्वतध - संघीय सरकार ,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुमा ददगो र्वकास लक्ष्य 
कायािन्वयन गनि उपयिु संरचना तथा तनधािररत लक्ष्यलाई बजेट र कायिक्रममा रुपान्तररत गनि, स्रोत 
व्यवस्थापन ,पररचालन र उपलजधधको मूल्याङ्कन तथा आवतधक समीक्षा गने पिततको व्यवस्था हनुपुदिछ । 
ददगो र्वकास लक्ष्य कायािन्वयनका लातग प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रार्िय तनदेशन सतमतत, रार्िय 
योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कायािन्वयन तथा समन्वय सतमतत र आयोगका सदस्यहरुको 
अध्यक्षतामा ९ र्वषयगत सतमतत गठन भए तापतन सो अनरुुप प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुमा समन्वय 
गनि सतमतत गठन भएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारका र्वषयगत मन्त्रालयहरुका साथै स्थानीय 
तहहरुमा ददगो र्वकासका लक्ष्य र गन्तव्यलाई बजेट र कायिक्रममा रुपान्तरण गने ,नक्साङ्कन गने, बजेट 
कोतडि गने, स्रोत पररचालन र व्यवस्थापन गने ,प्राप्त हनेु उपलजधधलाई मापन र मूल्याङ्कन गनि आवश्यक 
संरचनागत व्यवस्था हनु सकेको छैन । संस्थागत संयन्त्रको अभावमा ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनिका 
लातग नीततगत एकरुपता, लक्ष्य केजन्द्रत योजना तथा बजेटको तजुिमा र सोको कायािन्वयन र अनगुमनमा 
सामञ्जस्यता नरहने अवस्था रहन्छ । ददगो र्वकास लक्ष्य कायािन्वयन ,समन्वय र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गनिका लातग संघीय र प्रदेश सरकारका र्वषयगत मन्त्रालयमा र ७५३ स्थानीय तहमा उपयिु र्वतध र  
संरचना स्थापना गरी प्रभावकारी अनगुमन र मूल्याङ्कन गने व्यवस्था हनुपुदिछ । 

14. प्रदेश र स्थानीय तहको आबिता - ददगो र्वकास लक्ष्यहरुको कायािन्वयनका लातग प्रदेश र स्थानीय 
तहको भतूमका महत्वपूणि रहेको छ भने आम नागररकसँग स्थानीय तह झनै नजजक रहेको छ । यस 
तहले स्थानीय समदुायको सहभातगता रहने र नेपालको संर्वधानले क र्ष ,जशक्षा ,स्वास््य ,सफा पानी र 
सरसफाई ,लैर्िक समानता ,स्थानीय आतथिक र्वकास ,वन ,भतूमसधुार ,सहकारी जस्ता क्षेत्रमा कायि गने 
जजम्मेवारी ददएको हुँदा ददगो र्वकासका लक्ष्यहरु गररबीको अन्त्य ,शून्य भोकमरी ,आरोग्य र कल्याण ,
गणुस्तरीय जशक्षा ,लैर्िक समानता ,सफा पानी तथा सरसफाई ,असमानताको न्यूनीकरण गनि प्रदेश र 
स्थानीय तहको भतूमका अपररहायि छ । ददगो र्वकास लक्ष्यहरुलाई आन्तररकीकरण गने सन्दभिमा गण्डकी 
र प्रदेश ५ लगायतका केही प्रदेशले आधार रेखा सूचकाङ्क तयार गरी पररमाणात्मक लक्ष्यहरु तनधािरण 
गरेका छन ्। तर स्थानीय तहमा सोको शरुुवात हनु सकेको छैन । ददगो र्वकासका लक्ष्यहरुलाई प्रदेश 
र स्थानीय तहहरुले आ-आफ्ना नीतत ,कायिक्रम र बजेटमा आबि नगरेसम्म लक्ष्य प्राप्त हनेु अपेक्षा गनि 
सर्कँदैन । संघबाट हस्तान्तरण गररने सशति अनदुान लगायतका रकमलाई ददगो र्वकास लक्ष्यहरुसँग 
आबि गरी कायिक्रम तजुिमा र  कायािन्वयन गने पितत अवलम्बन गनुिपदिछ । प्रदेश र स्थानीय 
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तहहरुबाट आवतधक एवं वार्षिक र्वकास योजना तजुिमा ,खचि र स्रोत साधनको अनमुान ,कायािन्वयन क्षमता 
व र्ि ,आम नागररक ,गैर सरकारी संस्था  ,सहकारी लगायत सबै पक्षको सहभातगता रहने गरी ददगो 
र्वकास लक्ष्यलाई आन्तररकीकरण गरी सो को  कायािन्वयन  तथा  अनगुमन र मूल्याङ्कन गनिका लातग 
तीन वटै तहका सरकारले कायि गनुिपदिछ  । 

15. ददगो र्वकासका लक्ष्यहरुको प्रगतत - सन ्२०३० सम्मका लातग राजखएका उपलजधध सूचक अङ्कहरुलाई 
प्रयोग गरेर २०३० सम्मकै लातग २०१९ ,२०२२ र २०२५ को तनजम्त इन्रापोलेट प्रक्षपेण गरी 
पररमाणात्मक लक्ष्य तय गरे अनसुार प्रगतत गरेमा २०३० सम्म ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल हनेु आधार 
बन्दछ । पररमाणात्मक लक्ष्यहरुको २०१९ सम्म हातसल गरेको प्रगतत उपलधध गराउन अनरुोध 
गरेकोमा रार्िय योजना आयोगले मस्यौदा प्रततवेदनसम्म तयार गरेको जानकारी प्राप्त भएकोले प्रगतत 
अवस्थाको र्वश्लषेण गनि सर्कएन। तथार्प रार्िय लेखा ,आतथिक सवेक्षण ,सरकारी र्वतभन्न सभेक्षण 
प्रततवेदन ,संयिु रािसंघीय तनकायहरु ,र्वश्व बैङ्क तथा र्वकास साझेदारका प्रततवेदन अनसुार २०१९ सम्म 
ददगो र्वकास लक्ष्यहरुका केही पररमाणात्मक लक्ष्यहरुमा कम प्रगतत भएको छ ।  

तनरपेक्ष  गरीबीको दर र बहआुयातमक गरीबीको दरमा र्वगत वषिहरुमा कमी भए तापतन 
२०१९मा प्रततददन अमेररकी डलर १.२५ भन्दा कम आजिन गने जनसंख्या १७ प्रततशतको सीमामा राख्न े
लक्ष्य रहेकोमा १८.७ प्रततशत, प्रततददन अमेररकी डलर १.९० आजिन गने जनसंख्या २८.५ प्रततशतमा 
झाने लक्ष्यमध्ये १५ प्रततशत, सामाजजक सरुक्षामा खचि २३.७ प्रततशतको लक्ष्य मध्ये १७ प्रततशत र 
२०१९ को र्वश्व खाद्य सरुक्षा सूचकाङ्कमा ५७ अङ्क लक्ष्य रहेकमा ४६ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको जस्थतत छ । 
खास गरी गरीब र सीमान्त वगिमा खाद्य सरुक्षा प्रदान गनि चनुौती रहेको जस्थतत छ ।स्वास््य सेवामा ३० 
तमटरको दूरीमा पहुँच ६९.३ प्रततशतलाई परु् याउनपुनेमा ४९.३ प्रततशतलाई मात्र पगेुकोले स्वास््य सेवा 
पहुँचमा अपेजक्षत सधुार हनु सकेको छैन । मात  म त्यदुर प्रततलाखमा १२५ मा झाने लक्ष्य रहे पतन २३९ 
नै रहेकोले लजक्षत सीमामा ल्याउन सकेको छैन । माध्यतमक जशक्षामा भनािदर ७२ प्रततशत परु् याउने 
लक्ष्य रहेकोमा ७१.४ प्रततशत प्रगतत भए तापतन कक्षा ५ को गजणत, नेपाली र अंग्रजेीमा तसकाइ 
उपलजधध क्रमशः ५५,६६ र ५७ प्रततशत हातसल गने लक्ष्यको ३५, ३४ र ४१ प्रततशत मात्र हातसल 
भएको छ । त्यस्तै गरी लैर्िक असमानता घटाउने सूचकाङ्क पतन २०१९ सम्म ०.३६ राख्न ेभतनएकोमा 
०.४७ रहेको, नवीकरणीय ऊजाितफि  जलर्वद्यतुको जतडत क्षमता २३०१ मेगावाट परु् याउने लक्ष्यमध्ये 
१२५० मेगावाट जडान भएको, कुल अजन्तम ऊजाि खपतमा नवीकरणीय ऊजािको र्हस्सा २२.१ परु् याउने 
लक्ष्य रहेकोमा ५ प्रततशत पगेुको । उद्योगको उत्पादकत्व र कुल गाहिस्थ उत्पादनमा यसको र्हस्सा 
अपेजक्षत हनु सकेको छैन । ददगो रोजगारीको दर स जना गनि चनुौती रहेको छ । जजनी गणुाङ्क २०१९ 
सम्म ०.४ कायम गने लक्ष्यमा ०.३२ रहेको, सूचक १.२२ को लक्ष्य रहेकोमा १.३४  हातसल रहेको हुँदा 
तनम्न वगिमा आयको असमानता अपेजक्षत घटन नसकेको अवस्था छ । यस कारण सन ्२०२२ को लक्ष्य 
प्राप्त गनि थप प्रयासको गनुिपने देजखएको छ । र्वकास प्रर्क्रयामा कोही नछुटुन ् भन्ने ममिलाई नेपालको 
संर्वधान र पन्रौं योजनाले अंगीकार गरे अनरुुप अनकूुल काननु, नीतत, योजना, स्रोतको प्रबन्ध र 
कायिक्रम कायािन्वयनका लातग जवाफदेर्हता, संस्थागत व्यवस्था, सबै पक्षको सहभातगता र साझेदारी, संघ, 
प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सहकायि र समन्वयका साथ वातावरणीय पक्षलाई ध्यान ददई आतथिक, 
सामाजजक र पूवािधारका लजक्षत ददगो र्वकास लक्ष्यमा तनददिष्ट कायि गनि तदारुकता अपनाउनपुदिछ । 

16. र्वत्तीय स्रोत - ददगो र्वकासका लक्ष्य प्राप्त गनि पर्हचान, लागत र र्वत्त आपूतति रणनीतत र्वषयक प्रततवेदन 
अनसुार ददगो र्वकास लक्ष्य कायािन्वयन गनि नेपालले वार्षिक रु.२० खवि २५ अबि लगानी गनुिपने 
अनमुान गरेको छ । उि लगानी अनमुानमध्ये साविजतनक क्षेत्रतफि  रु.२ खबि १८ अबि र तनजी क्षेत्रतफि  रु.३ 
खबि ६७ अबिसमेत वार्षिक रु.५ खवि ८५ अबि नपगु हनेु अनमुान गरेको छ । सो आकलन सरकारले कुल 
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गाहिस्थ उत्पादनको २७ प्रततशत राजस्व प्राप्त गने आधारमा गरेको देजखन्छ । तर गत २ वषिको त्याङ्क हेदाि 
राजस्व सङ्कलन सो अनमुानभन्दा कम रहेकोले र्वत्तीय स्रोतको अभाव झनै बढ्ने देजखन्छ । लगानीको लातग 
नपगु स्रोतमध्ये खानेपानी र सरसफाइ ,ऊजाि ,यातायात ,औद्योतगक र शहरी पूवािधारमा ५९ प्रततशत र 
सामाजजक क्षेत्रतफि  गरीबी ,स्वास््य ,जशक्षा र लैर्िक समानतातफि  ३१ प्रततशत स्रोतको अभाव रहने र 
समर्ष्टमा कुल गाहिस््य उत्पादनको वार्षिक १२.८ प्रततशत स्रोतको कमी हनेु प्रततवेदनमा उल्लेख छ । 
रार्िय योजना आयोगको प्रततवेदन र आतथिक सवेक्षणअनसुार रार्िय गौरवका आयोजनाको न्यून प्रगतत ,
न्यून पुजँी तनमािण ,बहआुयातमक गरीबीको र्वद्यमानता ,कदठन भौगोतलक क्षेत्र र पूवािधारमा उच्च लागतका 
कारण ददगो र्वकास लक्ष्यहरुको कायािन्वयनका लातग ठुलो लगानी आवश्यक रहेको छ । खासगरी 
गरीबीको अन्त्य र पूवािधार र्वकासका लातग साविजतनक क्षेत्रबाट लगानी गनि स्रोतको अपगु उच्च रहने 
देजखन्छ ।  

व्यापक लागत सहभातगता जटुाउने सम्बन्धमा  प्रततवेदनमा ददइएका सझुाउ अनसुार र्वत्तीय स्रोत 
व र्िका लातग राजस्वका दायरा र्वस्तार गरी थप राजस्व सङ्कलन गनि र्वशेष प्रयास गनुिपदिछ । ददगो 
र्वकास लक्ष्यहरु हातसल गनि वैदेजशक सहायता अपररहायि छ । आन्तररक आयको उल्लेखनीय र्हस्सा 
चाल ुखचि, ऋण र सोको धयाज भिुानीका लातग खजचिनपुने हुँदा सहतुलयत ऋणको लातग प्रयास गनुिका 
साथै बढी प्रततफल प्राप्त हनेु क्षेत्रमा ऋणको उपयोग गनुिपने र ऋणको तलुनामा अनदुानको र्हस्सा बढी 
प्राप्त गने तफि  अग्रसर हनुपुदिछ ।  

17. सूचना र त्याङ्कको उपलधधता - ददगो र्वकास लक्ष्यको तीव्र कायािन्वयन गनि प्रभावकारी अनगुमन र 
मूल्याङ्कन गनुिपदिछ। सोका लातग भरपदो खण्डीक त त्याङ्क समयमै उपलधध हनुपुदिछ। ददगो र्वकास 
लक्ष्यः अवस्था र भावी मागिजचत्रमा ४७९ सूचकको सूचनाका स्रोतहरु, सूचनाका खण्डीकरणका तहहरु, 

प्रततवेदन गरररहने समय र जजम्मेवार तनकायहरु उल्लेख गरेको छ । यस सन्दभिमा १५९ गन्तव्यको 
अनगुमन गनि तय गररएका ४७९ सूचकमध्ये कररव २५० भन्दा कम सूचकको लातग आवश्यक त्याङ्क 
मात्र हाल रार्ियस्तरमा उपलधध हनु सक्ने व्यहोरा ददगो र्वकास लक्ष्यः आवश्यकता पर्हचान, लागत र 
र्वत्त आपूतति रणनीततसम्बन्धी प्रततवेदनमा उल्लेख छ । कततपय मध्यकालीन गन्तव्य तथा सूचकका लातग 
लक्ष्य र सोको आधार अङ्क उल्लेख गरेको देजखएन । र्वशेषगरी प्रदेश तथा स्थानीय तह र तनजी तथा 
सहकारी क्षेत्रले गने कायिहरुको सम्बन्धमा यस र्कतसमको अवस्था रहेको देजखन्छ । त्याङ्क र सूचनाको 
स्रोतमा जनगणना ,क र्ष गणना ,श्रमशजि सवेक्षण ,घरपररवार बजेट सवेक्षण १० वषिको अन्तरालमा हनेु 
गरेको छ । यसबाट तनधािररत लक्ष्य मापनको समयमा त्याङ्क र सूचना प्राप्त नहनेु जस्थतत रहेको छ ।   

संघ र प्रदेशका र्वषयगत मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमाफि त ददगो र्वकास लक्ष्य 
सम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी सूचनाको एकीक त अतभलेख ,सोको प्रशोधन र यथाथिताको परीक्षण गने 
संयोजनकारी तनकाय रहेको छैन। स्थानीय तहबाट सूचना र त्याङ्क उपलधध हनेु व्यवस्था भएको छैन । 
साथै तीन तहका सरकारबाट सञ्चातलत योजना तथा कायिक्रमबाट अन्तर सम्बजन्धत लक्ष्यमा पगु्ने 
योगदानको गणना गने र्वतध र प्रर्क्रयासमेत तय हनु सकेको छैन । जसले गदाि सङ्कलन र सम्प्रषेण 
गररएका त्याङ्कहरु भरपदो नहनेु अवस्था छ । ददगो र्वकास लक्ष्यमा भएका प्रगततको अनगुमन र 
मूल्याङ्कन गनि सबै सूचकहरुको सूचना तथा त्याङ्क समयमै उपलधध हनेु व्यवस्थाका लातग उपयिु 
संरचनागत व्यवस्था तथा प्रणाली र्वकास गनि र उपलधध सूचना, त्याङ्कको संयोजन गने जजम्मवारी 
केन्द्रीय त्याङ्क र्वभाग रहने व्यवस्था गनुिपदिछ । साथै अन्तरसम्बजन्धत लक्ष्यको मूल्याङ्कन गने उपयिु 
र्वतध र प्रर्क्रया तनधािरण हनु ुआवश्यक देजखन्छ ।  
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18. सशुासन - ददगो र्वकास लक्ष्य हातसल गनिका लातग तीन वटै तहका सरकारमा साविजतनक तनकायमा र्वत्त 
र शासकीय सशुासन हनु ुजरुरी छ । ददगो र्वकास लक्ष्य-१६ को शाजन्त ,न्याय र सशि संस्था कायम 
गने लक्ष्य हातसल बेगर अन्य लक्ष्यहरु सफलतापवुिक हातसल गनि सर्कँदैन । रार्िय योजना आयोगको 
प्रततवेदन र साविजतनक तनकायको लेखापरीक्षण प्रततवेदनले पतन आतथिक ,सामाजजक र भौततक पूवािधारका 
आयोजना सञ्चालन गदाि ठेक्का र करारमा रहेका समस्याको समयमै तनरुपण नहनु,ु आयोजना कायािन्वयन 
गने पितत नै यर्कन नहनु ु,पयािप्त तयारी बेगर आयोजना छनौट हनु ु,तनयमनकारी तनकायहरु प्रभाबकारी 
नहुनु लगायतका कमजोरी औलँ्याएको छ । आतथिक वषि २०७५।७६ सम्म तीन तहका सरकारी 
तनकायको रु.३ खबि ५१ अबि ७८ करोड बेरुजू फस्यौट गनि बाकँी रहेको छ । यसबाट र्वकास तनमािण र 
सेवा प्रवाहमा बढी बजेट खचि गने तनकायमा र्वत्तीय जवाफदेर्हता सधुार गनुिपने देजखन्छ।  

त्यस्तै सेवा प्रवाह चसु्त दरुुस्त नरहन ु र अन्तर सरकारी  तनकाय बीच प्रभावकारी समन्वय 
नरहेको कारण लाभको न्यायोजचत र्वतरणमा समस्या रहेको जस्थती छ । र्वत्त क्षेत्रमा सधुारका कायिक्रम 
लाग ु भएतापतन अझै आतथिक अनशुासन, योजना र बजेट कायािन्वयन प्रणाली कमजोर रहेको पन्रौं 
योजनामा उल्लेख छ ।साथै ददगो र्वकास लक्ष्यको रार्िय समीक्षा प्रततवेदन अनसुार २०१९ मा 
भ्रष्टाचारको लातग असल शासनमा सूचक )ऋणात्मक २.५ देजख २.५ सम्म (शून्यमा झाने लक्ष्य रहेकोमा 
ऋणात्मक ०.८२ अङ्क हातसल रहेको जस्थतत छ। 

सशुासनका लातग शाजन्त सरुक्षासम्बन्धी र्वर्वध पक्षको गणुात्मक सधुार गनुिपने ,तीन वटै तहका 
साविजतनक तनकायको क्षमता व र्ि गनि संस्थागत ,शासकीय एवं प्रशासतनक सधुार गनुिपने ,संघीयता 
कायािन्वयनका लातग संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध समन्वय गनि ,सेवा प्रवाह 
सम्बन्धी नीतत ,काननु तथा मापदण्ड तजुिमा गरी कायािन्वयन गनुिपने र बजेट कायािन्वयन प्रतत जजम्मेवार 
बनाउनपुने आवश्यकता रहेको छ । 

अनगुमन तथा बेरुजू 

 अनगुमन - गत र्वगतका प्रततवेदनमा सोझै खररद, पसु्तकालय व्यवस्थापन, नयाँ नेपाल तनमािण कोषको 
आवश्यकता र औजचत्यमा पनुरावलोकन, खचिको गने अवतध र क्षमतामा सधुार, परामशि खचिको उपादेयता, 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायिको प्रभावकाररता सम्बन्धमा सझुाव ददइएकोमा सोबमोजजम सधुार भएको छैन । 
र्वगतका व्यहोरा पनुराव जत्त नहनेु गरी कायि सम्पादन गनुिपदिछ ।  

 बेरुजू जस्थतत - आयोग र मातहतसमेत ३ तनकायमा यो वषि रु.१ करोड १ लाख १४ हजार बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलधध गराएपतछ रु.२ लाख ७६ हजार फस्यौट गरेकोले रु.९८ लाख ३८ हजार बाँकी 
रहेको छ । सोमध्ये रु.२० लाख ९ हजार पेश्की बाँकी रहेको छ । यससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १५ मा 
छ ।  
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सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण 

नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको सूचना प्रर्वति प्रणालीमध्ये यो वषि छनौट गरी आन्तररक राजस्व र्वभागको 
एकीकृत कर प्रणाली (Integrated Tax System, ITS), यातायात व्यवस्था र्वभागको र्वद्यतुीय सवारी चालक अनमुततपत्र तथा 
सवारी दताि प्रणाली (Electronic Driving License and Vehicle Registration System, EDLVRS) र कम्पनी रजजष्ट्रारको 
कायािलयको कम्पनी रजजषे्ट्रसन, कम्पनी प्रशासन र सेवा प्रवाहसँग सम्बजन्ित सूचना तथा सञ्चार प्रर्वति प्रणाली (ICT System) 
को मूल्याङ्कन गनि सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षाण गररएको हो। सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्दशे्य सूचना प्रर्वति 
पूवाििार तथा तनयन्त्रण वातावरणको परीक्षण मूल्याङ्कन गनुि रहेको छ ।  

1. व्यावसार्यक आवश्यकता पर्हचान - सफ्टवेयर प्रणालीको र्वकास तथा सञ्चालन सम्बन्िमा आवश्यकताको 
पर्हचान र र्वश्लषेण गरी कायिक्षेत्र समे्नपुनने, नवीनतम सिुार कायिहरु अबलम्बन गनुिपनने, सिुार कायिको र्वति 
र प्रर्िया तनिािरण गरी तनयतमत अनगुमन गनुिपछि । 

1.1 आन्तररक राजस्व र्वभागले प्रयोग गरेको सूचना प्रर्वति प्रणालीको  कायिसम्पादन मूल्याङ्कन गनने मापदण्ड तयार 
नगरेको, तनदनेशक सतमतत गठन नभएको, सूचना प्रर्वतिको पर्हचान, उपयोग तथा उपलजधि र्वश्लषेण नभएको 
जस्थतत रहेको छ । 

1.2 यातायात व्यवस्था र्वभाग र कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयले व्यावसार्यक एवं सूचना प्रर्वतिसँग सम्बजन्ित 
आवश्यकताहरुको पर्हचान नगरेको, सूचना तथा सञ्चार प्रर्वति तनदनेशक सतमतत गठन नभएको, सूचना प्रर्वति 
प्रणालीबाट प्रवाह गररने सेवाहरुको कायिसम्पादनको अवस्था अनगुमन गरी प्रततवेदन पेस गनने गरेको पाइएन ।  

अत: प्रणाली सञ्चालन गनुिपूवि आवश्यकता र्वश्लषेण गरी प्रणाली सञ्चालनमा अनगुमन गरी व्यावसार्यक 
लक्ष्य प्रातिको सतुनजितता कायम गनुिपदिछ । 

2. सूचना प्रर्वति रणनीतत - र्वभाग एवं कायािलयले आफ्नो व्यावसार्यक उद्देश्यलाई सूचना प्रर्वतिको माध्यमबाट 
पूरा गनिको लातग आवश्यक पनने हाडिवेयर, सफ्टवेयर, नेटवकि लगायतका पूवाििारको बारेमा स्पष्ट उल्लेख 
हनुेगरी सूचना प्रर्वति रणनीततक योजना तयार गरी कायािन्वयन गनुिपदिछ । 

2.1 आन्तररक राजस्व र्वभागले सन २०१८-१९ देजख २०२२-२३ सम्मको लातग ५ वषने दोस्रो रणनीततक योजना 
तयार गरेको भए तापतन सूचना प्रर्वति नीतत सम्बन्िमा स्पष्ट गरेको पाइएन। जोजखम व्यवस्थापन सम्बन्िमा 
पर्हचान  गररएका जोजखमहरु जस्तै प्रणाली तथा डाटाको कमजोर धयाकअप, तनयतमत ममित सम्भार, आवतिक 
लेखापरीक्षण तथा अन्तरािर्ष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप उच्चस्तरको सरुक्षा सञ्जाल स्थापना जस्ता र्वषयमा कायिनीतत 
तय गरेको देजखएन ।  

2.2 यातायात व्यवस्था  र्वभाग र कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयले सूचना प्रर्वति रणनीतत तजुिमा गरी लागू गरेको 
पाइएन । यातायात व्यवस्था र्वभागसँग भएको छलफल अनसुार EDLVRS को कायािन्वयनका लातग आयोजना 
कायािन्वयन एकाइ (PIU) गठन भए पतन हाल तनजरिय रहेको पाइयो।कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयमा 
रणनीततक योजनाको मस्यौदा तयार भए तापतन मस्यौदालाई अजन्तमरुप ददई अनमुोदन गररएको छैन।  

अत: प्रणालीसँग सम्बजन्ित सबै र्कतसमका सािन स्रोतहरुको अतिकतम उपयोग तथा जोजखम 
व्यवस्थापनका लातग रणनीततक योजना तजुिमा गरी कायािन्वयन गनुिपछि । 

3. प्रर्वति प्रयोग नीतत र कायिर्वति -  सूचना प्रर्वतिको माध्यमबाट सेवा सरु्विा प्रदान गनिका लातग आवश्यक 
पनने नीतत तथा कायिर्वतिहरु लागू गनुिपदिछ । सूचना प्रर्वति नीततअन्तगित सूचना प्रर्वति सरुक्षण, र्वपद् 
व्यवस्थापन नीतत, हाडिवेयर, सफ्टवेयर, नेटवकि , व्याकअप, ररमोट पहुँच (Remote Access) आपतकालीन 
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उद्धार (Incident Response)  , सूचना प्रर्वतिसम्बन्िी तातलम लगायतका नीतत तथा योजनाहरु पछिन ्। र्वभाग 
एवं कायािलयमा सूचना प्रर्वति महाशाखा/शाखा रहेको र मातथ उजल्लजखत र्वषयसँग सम्बजन्ित केही 
कायििमहरु सञ्चालन गररए तापतन व्यावसार्यक उद्देश्य अनरुुप प्रर्वतिको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गनि 
आवश्यक नीतत, योजना तथा कायिर्वतिहरु तजुिमा गरी लागू गररएको छैन। अत: सूचना प्रर्वतिको 
माध्यमबाट प्रदान गररने सेवा सरु्विालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतत, योजना तथा कायिर्वतिहरु तजुिमा 
गरी कायािन्वयन गनुिपछि।    

4. मानव संसािन र्वकास - साविजतनक तनकायको व्यावसार्यक आवश्यकता पूतति गनिको लातग वतिमान र भर्वरयका 
आवश्यकतालाई सम्बोिन गनने सूचना प्रर्वतिसँग सम्बजन्ित जनशजि र्वकास योजना तयार गरी कायािन्वयन 
गनुिपदिछ ।  

4.1 प्रर्वतिमा काम गनने स्थायी कमिचारीको तनरन्तरता, दक्ष एवं अनभुवी कमिचारीको उपलधिता तथा प्रर्वतिमा काम 
गनने जनशजिको क्षमता र्वकासको लातग उच्चस्तरीय तातलम एवं अतभमखुीकरण योजना समावेश भएको देजखएन । 
सूचना प्रर्वतिको भूतमका र जजम्मेवारीलाई उच्च प्राथतमकतामा राखी प्रमखु सूचना प्रर्वति अतिकृतको 
नेततृ्वमा पयािि दक्ष जनशजि सर्हतको सूचना प्रर्वति तनदनेशनालय वा महाशाखाको गठन गरी प्रर्वतिको 
सरुजक्षत प्रयोगको लातग जजम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनपुछि।  

4.2 यातायात व्यवस्था र्वभाग एवं कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयमा जनशजि र्वकास तथा तातलम अतभमखुीकरण 
कायििमको लातग योजना तजुिमा नभएको, व्यावसार्यक ज्ञान भएको जनशजि र्टकाइराख्न े योजना नभएको, 
प्रणालीमा काम गनने कमिचारीहरुको स्पष्ट कायि र्वभाजन नगररएको तथा पयािि तातलम तथा प्रजशक्षण ददने 
नगरेको, आउटसोतसिङ गनि आवश्यक नीतत नबनाइएको, कम््यटुर प्रणालीको र्वकास र सञ्चालनका लातग बाह्य 
सेवाप्रदायक वा परामशिदातासँग तनभिर रहेको अवस्था भएकोले जनशजि र्वकास तथा उपयोग नीतत तजुिमा गरी 
कायािन्वयन गनुिपदिछ ।  

4.3 आन्तररक राजस्व र्वभागमा सूचना प्रर्वतिसम्बन्िीको दरबन्दी १५ मध्ये १० ररि रहेको, कम्पनी रजजष्ट्रारको 
कायािलयमा सूचना प्रर्वति तनदनेशकसर्हत ३ दरबन्दी ररि रहेको, सूचना प्रर्वतिका कायि ३ बाह्य सेवा प्रदायकबाट 
आउट सोतसिङ्ग गरी गररएको देजखयो ।  

5. समस्या तथा दरु्िटना व्यवस्थापन - समय समयमा आउनसक्ने प्रर्वतिजन्य दरु्िटना तथा समस्याहरुको 
न्यूनीकरणका लातग दक्ष कमिचारी तथा प्रयोगकतािहरुलाई र्वतभन्न माध्यम जस्तैैः अनलाइन जशक्षा, सूचना 
प्रर्वतिको प्रयोगसँग सम्बजन्ित जजज्ञासाहरुको प्रश्नोत्तर संगालो आददबाट प्रजशक्षण गनुिपछि । सेवाग्राही एवं 
करदाताले उठाएका र्वषय तथा सरुक्षासँग सम्बजन्ित अन्य र्वषयहरुको ररपोर्टिङ गनि समस्याको वास्तर्वक 
कारण पर्हचान गनि र स्थायी समािान खोज्न दक्ष प्रार्वतिकहरु भएको संयन्त्र गठन गनुिपछि।  

5.1 आन्तररक राजस्व र्वभागले अजन्तम प्रयोगकताि (End User) लाई करदाता पोटिलमा ररपोर्टिङ गनि टोल फ्री नं, 
हजन्टङ लाईन पषृ्ठपोषण फाराम, कल सेन्टर नम्बर, र्वभागको हेल्पडेस्क प्रयोगमा ल्याएको छ । र्वभागको 
सूचना तथा सञ्चार प्रर्वति सम्बन्िी कायिसञ्चालन कायिर्वतिहरु २०१४ मा बनाए तापतन तत्पिात अद्यावतिक 
गरेको छैन। कल सेन्टर व्यवस्थापन गनि एमयू सफ्टवेयर प्रयोग गररए तापतन हाल सञ्चालनमा नरहेको र 
त्ररु्टहरुको अतभलेख राख्न ेगरेको पाइएन।  

5.2 यातायात व्यवस्था र्वभागमा समस्या वा जजज्ञासा पठाउने आतिकाररक इमेलको व्यवस्था गररएको छ । हेल्लो 
फेसबकु पेजमाफि त सविसािारणले उजरुी वा सझुाव ददन सक्छन ्। हटलाइन माफि त सामान्यतया सवारी चालक 
अनमुततपत्र सम्बन्िमा सोिखोज गनि सर्कन्छ । जर्टल समस्याको हकमा बाह्य सेवाप्रदायकलाई ईमेलमाफि त 

सूजचत गररन्छ । प्रयोगकताि र सविसािारणको गनुासो सनु्न र समािान गनिका लातग सेवाग्राही सहायता कक्ष 
स्थापना गरेको  पाइएन।  
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5.3 कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयमा त्ररु्टहरुको अतभलेख राख्न ेगरे तापतन अतभलेखको तनजित ढाँचा तनिािरण गरेको 
पाइएन। सूचना प्रर्वतिजन्य दरु्िटना तथा समस्या सम्बन्िी र्ववरण दताि गनि नागररकले कायािलयको सूचना 
प्रर्वति हेल्पडेस्कमा दताि गनने वा टेतलफोन गनने वा इमेल पठाउने व्यवस्था छ। सूचना प्रर्वति हेल्पडेस्कले 
अनलाइन प्रर्वर्ष्ट गरी र्टनाहरुको अतभलेख Google.Docs मा राख्न ेगरेको भए तापतन के कस्ता र्टना कसले, 
कुन समयमा समािान गरेको भन्ने  अतभलेख राख्न े गरेको पाइएन। अत: सूचना प्रर्वतिजन्य दरु्िटनाको 
प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गनिको लातग स्पष्ट कायिर्वति (Problem Management Procedure) तयार गरी 
लागू गनुिपछि। प्रयोगकतािलाई प्रणाली, डाटा तथा सूचनाको सरुक्षा सम्बन्िी र्वषयहरुको बारेमा मातथ उल्लेख 
गररएबमोजजम र्वतभन्न माध्यमबाट सचेत गराउनपुछि। 

6. प्रकोप पनुैःस्थापना योजना - सूचना प्रणाली सञ्चालनका लातग सेटअप गररएका सभिर, डाटा स्टोरेज, नेटवकि  
लगायतका उपकरण  राजखएको डाटा सेन्टरमा कुनै पतन बेला भकूम्प, बाढी जस्ता ठूला प्रकोपहरुबाट डाटा, 
सूचना लगायत सम्पूणि प्रणालीको सरुक्षा व्यवस्था तमलाउन प्रकोप पनु:स्थापना योजना आवश्यक पदिछ । 
आन्तररक राजस्व र्वभाग, कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलय तथा यातायात व्यवस्था र्वभागको डाटा स्टोरेज तथा 
वैकजल्पक डाटा सेन्टर सरकारी एकीकृत डाटा केन्र (GIDC) मा  राखेको भए तापतन डाटा सरुक्षा योजना 
नभएको GIDC को र्वपद् व्यवस्थापन केन्रको रुपमा रहेको हेटौंडाको डाटा सेन्टरमा समेत वैकजल्पक 
धयाकअप राजखएको छैन। प्रकोप पनुैःस्थापना योजनाको अभावमा तनयतमत कायिमा अवरोि हनुसक्न,े प्रणाली 
एवं डाटामा क्षतत हनुसक्ने, समयमै पनुैःस्थापनामा नभई महत्वपूणि डाटा नष्ट हनुे र साविजतनक तनकायले प्रवाह 
गनने सेवा अवरुद्ध हनुसक्छ।अत: प्रणालीको जोजखम न्यूनीकरणका लातग नीतत/प्रकोप पनु:स्थापना योजना 
तजुिमा गरी कायािन्वयन गनुिपछि। 

7. पररवतिन व्यवस्थापन - सूचना प्रर्वति प्रणालीसँग सम्बजन्ित हाडिवेयर, सफ्टवेयर, नेटवकि लगायतका 
उपकरणहरुको ममित सम्भार तथा प्रणालीको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको लातग अपनाईएका र्वति, प्रर्िया एवं 
प्रर्वतिको माध्यमबाट प्रदान गररने सेवा सरु्विाहरुमा कुनै र्कतसमको सिुार वा पररमाजिन गनुिपरेमा औपचाररक 
संयन्त्र बनाउनपुदिछ । प्रणालीमा गनुिपनने सिुार एवं पररवतिन व्यवस्थापनका लातग कुनै मापदण्ड वा तलजखत 
प्रर्ियाहरु तनिािरण नगरी तत्कालको आवश्यकता सम्बोिन गनने गरेको पाइयो । फलस्वरुप प्रणालीमा 
अनतिकृत पररवतिनहरु हनु सक्ने, सफ्टवेयर प्रणालीमा गररएका सिुारका कायिहरु  (Update /Upgrade)  को 
राम्रोसँग परीक्षण (Test) नहनुे तथा प्रणाली सञ्चालनमा र्वतभन्न र्कतसमका त्ररु्ट एवं समस्याहरु देखापनि सक्न े
भएकोले सूचना प्रर्वति प्रणालीमा गनुिपनने सिुार एवं पररवतिनको लातग गररने सम्पूणि कायिहरुको लातग तनजित 
र्वति र प्रर्ियाहरु तजुिमा गरी लागू गनुिपदिछ । 

8. डाटा तथा सूचनाको सरुक्षा - साविजतनक तनकायहरुमा डाटा एवं सूचनाको सरुक्षासम्बन्िी जोजखमहरुको 
मूल्याङ्कन गनने प्रभावकारी संयन्त्र हनुपुदिछ । र्वभाग एवं कायािलयमा सूचना सरुक्षा सम्बन्िी जोजखम मूल्याङ्कन 
गनने छुटै्ट संयन्त्र नभएको, सरुक्षा ्याच व्यवस्था नभएको, सूचना सरुक्षा नीतत तजुिमा नगरेको तथा सूचना 
सरुक्षाको लातग कमिचारीहरुको भतूमका र जजम्मेवारी तोर्कएको पाइएन। गो्य राख्नपुनने सूचनाको संरक्षण गनि 
आवश्यक नीतत, तनयम तजुिमा गररएको छैन भने गोपनीयताको स्तरअनसुार तथ्याङ्कको वगीकरण गररएको छैन। 
सेवा प्रदायकसँग गोपतनयता सम्बन्िी सम्झौता समेत गररएको छैन। अत: महत्वपूणि र संवेदनशील डाटा एवं 
सूचनाहरु नष्ट वा दरुुपयोग हनु सक्ने भएकोले सूचना सरुक्षा नीतत तयार गरी कमिचारीलाई जजम्मेवारी 
तोर्कनपुदिछ। डाटा एवं सूचनाको संवेदनशीलता र गोपनीयतालाईलाई र्वचार गरी सेवाप्रदायकसँग संवेदनशील 
सूचना अनन्त कालसम्म सरुजक्षत राख्नपुनने शतिहरु लागू गररनपुदिछ । 

9. फायरवाल - सफ्टवेयर प्रणालीको सरुक्षाको लातग सभिरमा हनुसक्ने अनतिकृत प्रवेश (Intrusion) लाई पत्ता 
लगाई र्फल्टर गनने हाडिवेयर वा सफ्टवेयरमा आिाररत फायरवालको प्रयोग गनुिपछि। प्रणालीमा प्रयोग गरेको 
फायरवाल सम्बन्िमा देहाय बमोजजम देजखएको छ: 
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9.1 आन्तररक राजस्व र्वभागमा हाल दईुवटा (Juniper SRX firewall (IRD-WALL) – JunOS 12.1 X44D30.4 र 
SRX (IRD-SRX-WALL 2) – JUNOS 12.1X44D35.5) फायरवाल प्रयोगमा रहेका छन ्। फायरवाल प्रयोग गररए 
तापतन यसले कस्तो कस्तो नेटवकि  ट्रार्फकलाई तनयन्त्रण गनने भन्न ेसम्बन्िमा नीतत बनाइएको छैन।Intrusion 

Detection System लाई फायरवालमा सर्िय गररएको छैन।  

9.2 यातायात व्यवस्था  र्वभागमा DAX फायरवाल प्रयोग गरेको पाइयो। एक सेवाप्रदायकसँग भएको सम्झौताको शति 
अनसुार १८ मर्हनासम्म फायरवाल तनगरानी गनि सेवा प्रदायक नै जजम्मेवार बनाए तापतन सो अवति पतछको लातग 

फायरवाल तनगरानीको व्यवस्था गररएको छैन। सम्झौतामा Secure Socket Layer को प्रयोग गनुिपनने प्राविान रहेको 
भए तापतन सभिर, HTTP प्रोटोकलमा चतलरहेको हनुाले सरुजक्षत नरहेको पाइयो। कुनै पतन कम््यूटरबाट  टीम 
तभयअुरमाफि त ररमोट पहुँच ददने गरेको पाइयो। सभिरमा एजन्टभाइरस जडान गररएको छैन । असरुजक्षत प्रोटोकल 

(TELNET) साविजतनक नेटवकि  (Public Network) मा चतलरहेकोले सरुक्षा व्यवस्था तमलाउनपुदिछ।  

9.3 कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयले Sonicos Enhanced 8.2.0.7.50, Firmware version को फायरवाल प्रयोग गरेको 
छ । तर फायरवाल नीतत वा कायिर्वति छैन। प्रणालीमा कुनै र्कतसमको गलत प्रवेश (Intrusion) पत्ता लगाउन े
प्रणाली फायरवालमा सर्िय गराइएको छैन। फायरवाल सम्बन्िी उपयिु नीतत र प्रयोग नहुँदा रोक्न सर्कने 
Malicious Attacks बाट पतन नेटवकि लाई बचाउन नसर्कने र प्रणालीमा क्षतत हनुे देजखएको छ ।अत: प्रणाली र 
डाटा सभिरको पहुँचलाई तनयन्त्रण गनि तथा केन्रीय रुपमा प्रयोगकतािहरुको व्यवस्थापन गनि Authentication, 

Authorization and Accounting (AAA) सभिरबाट फायरवाललाई प्रमाजणत गरी Configure गररनपुदिछ । 

10. भौततक तथा प्रर्वति सरुक्षा - प्रणालीसँग सम्बजन्ित हाडिवेयर,  सफ्टवेयर, नेटवकि , डाटा, तलजखत दस्तावेज 
आददकोसंरक्षणका लातग वातानकूुतलत सरुजक्षत भौततक पूवाििार हनुपुनने, आगो, बाढी, भकूम्प, र्वस्फोट, हलुदङ्गा र 
प्राकृततक वा मानवीय कारणले हनुसक्ने दरु्िटनाबाट क्षतत हनु नददन भौततक तनयन्त्रण एवं सरुक्षाको राम्रो 
व्यवस्था गररनपुछि। आन्तररक राजस्व कायािलय, यातायात व्यवस्था र्वभाग र कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयको 
डाटा सेन्टरको स्थलगत तनरीक्षण गदाि डाटा सेन्टर वातानकूुतलत नभएको, छतको उचाइ पयािि नभएकाले ताप 
फैलावट नभएको, रातको समयमा डाटा सेन्टरको रेखदेखका तनतमत्त डाटा सेन्टरको प्रवेश काडि  
इलेजक्ट्रतसयनलाई हस्तान्तरण गनने गरेको, केबल ट्याग नगररएको, सभिर राजखएको सतह मातथ नउठाएको पाइयो। 
जीआईडीसीको डाटा सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गदाि तापिम २०-२४ तडग्री हनुपुननेमा २६ तडग्री सेजल्सयस 
भएको, ्लार्ष्टक, अन्य प्रज्वलनशील वस्तहुरु डाटा सेन्टर कोठामा रहेको, वातावरण अनकूुलन सरु्विा 
स्वचातलत नभई म्यानअुल्ली सञ्चालन भएको, उपकरणका तारहरु अव्यवजस्थत रहेको र लेबल नगररएको तथा 
कोठाको तभत्ता ओतसलो समेत रहेको पाइयो। हाडिवेयरहरु पनुैः जडान गदाि वा तललामी गदाि डाटा सरुजक्षत 
रुपमा मेटाइएको कुरा सतुनजित गनि कुनै प्रर्िया तनिािरण नगररएको, डाटा सेन्टरको परीक्षण तनयतमत रुपमा 
नगररएको तथा कमिचारीको ड्युटी रोस्टर समेत राजखएको छैन । अत: गो्य तथ्याङ्क प्रदशिन गनने टतमिनलहरु 
तथा जस्िन अनतिकृत व्यजिहरुको पहुँच नहनुे गरी राख्नपुछि। डाटा सेन्टरमा वातावरणीय तनयन्त्रणहरुलाई 
सदुृढ पानुिपछि। 

11. पहुँच तनयन्त्रण -  प्रयोगकतािको जजम्मेवारी अनसुार प्रणालीमा पहुँच सतुनजित गनिका लातग स्पष्ट नीतत हनुपुछि। 
नयाँ कमिचारी तनयजुि वा पदस्थापन हुँदा शरुुमै अतभलेख राख्न,े स्वीकृत गनने र प्रणालीमा पहुँच ददने र अवकाश 
हनुे कमिचारीहरुको पहुँच अतिकार पनु:सर्िय गनि नतमल्ने गरी तनजरिय गनुिपछि । उजल्लजखत तनकायहरुमा 
सूचना प्रर्वति पहुँच नीतत वा प्रर्ियाको अतभलेख राजखएको छैन।  

11.1 एकीकृत कर प्रणालीमा कर अतिकृत बाहेक भन्सार र्वभाग, कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलय, महालेखा परीक्षकको 
कायािलय, राजस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, राजस्व अनसुन्िान र्वभाग, नेपाल चाटिड एकाउन्टेन््स संस्था, रार्ष्ट्रय 
सूचना प्रर्वति केन्र, वाजणज्य बैङ्कहरुलाई तनजित डाटा एवं सूचना हेनने अनमुतत ददइएको छ। प्रणालीमा लग 
इन गनि पासवडि आवश्यक हनु्छ तर दईु फ्याक्टर प्रमाणीकरण अतनवायि छैन। 
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11.2 यातायात व्यवस्था  र्वभागमा नयाँ कमिचारी तनयजुि वा पदस्थापन हुँदा शरुुमै अतभलेख राख्न,े स्वीकृत गनने र 
प्रणालीमा पहुँच ददने र अवकाश हनुे कमिचारीहरुको पहुँच अतिकार पनु:सर्िय गनि नतमल्ने गरी तनजरिय 
गनुिपननेमा र्वभागबाट अन्यत्र सरुवा भएका एक कमिचारीको प्रणाली पहुँच यथावत रहेको पाइयो 
।व्यावसार्यक प्रर्ियाको स्वातमत्व कायािलयमै रहनपुननेमा सफ्टवेयरको सोसिकोड र्वभागमा प्राि   नभएको तथा 
सफ्टवेयर र्वकासकतािसँगै नै रहेको पाइयो।  

11.3 कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयमा नयाँ कमिचारी पदस्थापन भएपतछ कायािलय प्रमखुले तनजलाई प्रणालीमा 
आवश्यक पहुँच ददन मौजखक तनदनेशन ददने गरेको पाइयो । पहुँच तनयन्त्रण नीतत नहुँदा अनतिकृत व्यजिको 
प्रणालीमा पहुँच हनुे तथा आतिकाररक व्यजिलाई पतन आवश्यकता भन्दा बढी पहुँच भई सूचना तथ्याङ्क 
अनतिकृत प्रयोग हनुसक्ने तफि  ध्यानददनपुनने देजखन्छ । 

12. पासवडि - प्रणाली प्रशासक (System Administrator) र सामान्य प्रयोगकतािहरुको लातग पासवडि नीतत तयार गरी 
सरुजक्षत पासवडि अभ्यासबारे सबै प्रयोगकतािलाई जानकारी गराउनपुछि। सफ्टवेयर, सभिर र डाटामा सबै 
अतिकार सर्हतको पहुँच (System Administrator Access) को लातग टोकन वा स्माटि काडि जस्ता बह-ु
प्रमाणीकरण (Multifactor Authentication, MFA) प्रयोग गनुिपदिछ । पासवडि सेट गदाि सजजला अक्षरहरु र 
चलन चल्तीमा प्रयोग भैरहने नाम तथा शधदहरु राजखन ुहुँदैन। लेखापरीक्षणको िममा अवलोकन गदाि र्वभाग 
एवं कायािलयमा पासवडि सम्बन्िी नीतत लागू नगरेकोले नयाँ प्रयोगकताि सेटअप गदाि  प्रयोगकतािले राख्नुपनने 
पासवडि कमजोर हुँदा पतन प्रणालीले स्वीकार गनने अवस्था रहेको पाइयो। प्रयोगकतािले पर्हलो पटक 
प्रणालीमा लग ईन गदाि पासवडि पररवतिनलाई अतनवायि गररएको छैन। र्वशेषातिकार प्राि प्रयोगकतािलाई 
MFA अतनवायि गररएको छैन। सरुजक्षत पासवडि अभ्यासको अभावले अनतिकृत पहुँच र प्रणाली एवं डाटाको 
असरुक्षा हनु जान्छ। अत: अन्तरािर्ष्ट्रय असल अभ्यास अनसुरण गनने पासवडि नीतत अवलम्बन गनुिपदिछ । 

13. इनपटु तथा त्ररु्ट व्यवस्थापन - प्रणालीको इनपटु तथा त्ररु्ट व्यवस्थापन सम्बन्िमा देजखएका व्यहोराहरु देहाय 
बमोजजम छन ्: 

13.1 एकीकृत कर प्रणालीमा करदाताले कागजातहरु इलेक्ट्रोतनक रुपमा अपलोड गनने व्यवस्था गररएको छैन । 
कर प्रणालीमा आय र्ववरणको अनसूुची १३ नभरे वा आंजशक भरे पतन आय र्ववरण तभडान हनु्छ । 
करदाताले र्वगत वषि र यस वषिका र्वतभन्न कागजातमा फरक फरक तथ्याङ्क पेस गरे पतन प्रणालीले पर्हचान 
गदैन । अनगुमनका लातग आवश्यक न्यूनतम कागजातहरु पेस गनुिपनने व्यवस्थालाई अतनवायि गररएको छैन। 
कागजात पेस नगरेको र इलेक्ट्रोतनक रुपमा अपलोड गनने सरु्विा पतन नभएको अवस्थामा पेस भएको 
कागजातको तभडान (Trail) नहनु सक्छ । कर योग्य आय तनिािरण गदाि  ' गत वषि जजम्मेवारी सारेको 
व्यवसायको नोक्सानीको' जाँच हनुे धयवस्था छैन । यसबाट गलत नततजा तनस्कने, कर तनिािरणमा समस्या हनुे 
तथा करदाताको अनगुमन गनि र करदाता बीचका कारोबार एक आपसमा तभडान गनि समस्या पनने देजखन्छ ।  

13.2 यातायात व्यवस्था र्वभागको एज्लकेशन आईडी र्वशेष प्रकारको भए तापतन एउटै एज्लकेसनबाट िेरै प्रकारका 
प्रर्वर्ष्ट गररएका छन।् पर्हले नै प्रणालीमा लग इन गरेका प्रयोगकतािले अको कम््यूटरबाट प्रणालीमा पनु: 
लगइन गदाि सो प्रयोगकतािको अजर्को लगइन तनजरिय हुँदैन। नागररकता लगायत र्वशेष पररचय पत्रको 
आिारमा जाँचपिात मात्र दताि गनि अनमुतत ददनपुननेमा एउटा आवेदकले एकै समयमा दईु पटक प्रणालीमा दताि 
गरेको देजखयो । वैिातनकीकरण जाँचहरु उजचत रुपमा कजन्फगर )Configure( गररएको छैन। उदाहरणका 
लातग एक व्यजिको इजाजत पत्र २०६१।६।१२ मा जारी भएकोमा लाइसेन्स नवीकरणमा २०६०।५।२४ 

मा भएको देजखएको छ । 

13.3 कम्पनी रजजष्ट्रारको कायािलयको वेबसाइटले सेवाग्राहीलाई अनलाइन कम्पनी दताि र वार्षिक कागजातहरु 
पठाउन सहयोग गरेको कारण आन्तररक रुपमा गनुिपनने तथ्याङ्क प्रर्वर्ष्टको कायिलाई कम गनि  सहयोग पगुको 
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छ । तडजजटाइज्ड गररएका दस्तावेज र्वद्यतुीय स्वरुपमा रहे तापतन भौततक प्रततहरु (Hard Copy) पतन 
सम्बजन्ित फाइलमा र्प्रन्ट गरेर राख्न ेगररएकोले तथ्याङ्कको दोहोरो भण्डारण भएको देजखन्छ। 

अत: प्रणालीको वैिातनकता जाँच तथा इनपटु तथा त्ररु्ट व्यवस्थापन गरी प्रणालीको र्वश्वसनीयता 
बढाउनपुदिछ । इनपटुमा तनयन्त्रणको लातग सेसन लग आउट उजचत रुपले गररएको हुनपुदिछ। म्यानअुल 
इन्ट्री न्यूनीकरण गनने जस्ता प्रर्वतिको प्रयोग गनुिपदिछ । 

14. प्रशोिन -  व्यावसार्यक नीतत ,तनयम र र्वति प्रर्ियाको पालना हनुे गरी सफ्टवेयर एज्लकेशनले डाटाको 
प्रशोिन गनुिपदिछ । एज्लकेशनले प्रशोिनका िममा असामान्य समाति (Process Termination) भएको 
खण्डमा प्रणालीबाटै तथ्याङ्क वा प्रर्िया पनुैः प्राति र पनुैः पेस गनने व्यवस्था अद्यावतिक गरी डाटाको पूणिता, 
सत्यता, वैिता र र्वश्वसनीयता चेकजाँच गनुिपदिछ ।  

14.1 आन्तररक राजस्व र्वभागको एकीकृत कर प्रणालीमा कततपय काननुी धयवस्थाहरु तसस्टममा समावेश गररएका 
छैनन ्। जस्तै: करदाताले र्ढला र्ववरण बझुाएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७, ११८ र 
११९ बमोजजमको शलु्क र व्याज स्वत: गणना नहनुे र करदाताद्वारा प्रर्वर्ष्ट गररएका रकमको तभडान नहनुे 
अवस्था छ । कर तनिािरण भैसकेपतछ स्वचातलतरुपमा आफैँ  वक्यौता कायम हनुे र राजस्व व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली (RMIS) माफि त कर चिुा गरेपतछ बक्यौता र्टदै जाने र्वशेषता तसस्टममा छैन। एकीकृत कर 
प्रणाली र वक्यौताको सफ्टवेयर बेग्ला बेग्लै रहेको र ईन्टरफेस समेत नहुँदा यस्तो जस्थतत देजखएको छ । 
राजस्वसँग सम्बजन्ित आवश्यक सबै म.ले.प. फारम तसस्टममा राजखएका छैनन ्। करदाताको कर परीक्षण 
प्रततवेदन तसस्टममा अपलोड गररँदैन जसले गदाि कुन करदाताको कर्हले कर परीक्षण भयो यर्कन गनि र 
छुटेकालाई छनौट गनि समस्या पनने देजखन्छ । प्रणालीमा कम््यटुर तबल,  संशोतित र्ववरण  र अनलाइन 
खररदको भ्याट र्फताि दाबी गनने मोड्युलहरु रहेका छैनन ्। व्यावसार्यक आबश्यकता परुा नहदुाँ तसस्टमले 
प्रभावकारी सेवा प्रदान गनि सक्दैन। प्रयोगकतािहरुका लातग अनलाईन इनपटु प्रणाली असहज  हुँदा रजजषे्ट्रसन 

कायि तनरुत्सार्हत हनुजान्छ।  

14.2 यातायात व्यवस्थापन कायिर्वति तनदने जशकाको खण्ड १२.१३ मा एक पटक प्रयोगात्मक परीक्षामा अनतु्तीणि 
भएका  परीक्षाथीले  तलजखत  परीक्षा  उत्तीणि  भएको  ९० ददनतभत्र  पनुैः  दईु पटक तोर्कएको दस्तरु ततरी 
प्रयोगात्मक परीक्षा ददन पाउन ेउल्लेख छ। तर प्रणालीले सो समयावति प्रयोगकतािले दताि गरेको तमततदेजख 
गणना गदिछ। इजाजतपत्र ५ वषिसम्म नवीकरण नगररएमा प्रणालीले स्वतैः सो इजाजतपत्र रद्द गनुिपनने भए 
तापतन प्रणालीमा सो सम्बन्िी कुनै व्यवस्था रहेको देजखएन। सफ्टवेयरमा अंकगजणतीय त्ररु्ट समेत देजखएको 
छ। उदाहरणका लातग सफ्टवेयरले २*५०० लाई ५०० देखाएको तथयो भने नयाँ दताि शे्रणी —ए' मा गररएको 
भए तापतन  रतसद र तबलमा शे्रणी —बी'  देजखयो। गलत डाटा प्रशोिनले प्रणालीको र्वश्वसनीयता र्टाउँछ। 

अत :प्रणालीको इनपटु तथा आउटपटु र प्रशोिन प्रणाली र्वश्वसनीय बनाउनपुदिछ । 

15. नततजा - प्रणालीबाट प्राि हनु े नततजा (Output) पूणि, दोहोरोपना नभएको र सही हनुपुछि। नततजाको लातग 
जजम्मेवार कमिचारीले नततजाको पूणिता सतुनजित गनुिपछि । एक र्वत्तीय प्रणालीबाट अको र्वत्तीय प्रणालीमा डाटा 
पोष्ट गदाि दोस्रोको इनपटु डाटा पर्हलेको डाटासँग तमल्नपुछि। प्रणाली प्रणालीका बीचमा तथ्याङ्क आदान प्रदान 
हुँदा तमलान नभएका तथ्याङ्कलाई पर्हचान गरी सिुार गनुिपछि।  

15.1 आन्तररक राजस्व र्वभागको सूचना प्रर्वति प्रणालीका केही प्रततवेदन असंगत छन ् । उदाहरणका लातग: 
करदातालाई डेतबट ररपोटि र नन ्फाइलर दवैु सूची देखाइएको तथा नततजाको तमलान नगररएको, अनलाइन 
कम््यटुर प्रणालीबाट प्राि हनुे तथ्याङ्क राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) सँग तभडान नभएको, 
सफ्टवेयरबाट राजस्व सङ्कलन बक्यौता लगायतका तथ्याङ्कको आिारमा स्वचातलत तवरले र्वत्तीय र्ववरण तयार 
हनुे व्यवस्था छैन ।  
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15.2 EDLVRS मा सपुर प्रशासक (Super Admin) ले यजुर, लग इन (User Login) आददको अतडट टे्रल हेनने 
व्यवस्था एज्लकेशनमा नभएको, एज्लकेसनको सचि अ्सनमा नाम वा मापदण्ड िेरैसँग मेल खाए पतन केबल 
१० रेकडिहरु मात्र देखाउने र  अन्य मेल खाने रेकडिहरु नदेखाउने तथा एउटै तथ्याङ्कलाई समेत दोहोरो 
देखाउने गरेको पाइयो । उदाहरणको लातग कुनै आवेदक परीक्षा उत्तीणि भएमा उसको नाम ट्रायल परीक्षाको 
तातलका र तलजखत परीक्षाको तातलकामा पतन दोहोरो देखाउने गरेको पाइयो। अनलाइन सफ्टवेयर र राजस्व 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बीच र्हसाब तमलान गरेको पाइएन। परीक्षाको र्ववरणमा एउटै व्यजि र्वतभन्न 
तमततमा दईु पटक पास भएको देजखन्छ। साथै एउटै परीक्षाथीले र्वतभन्न कायािलयमा एउटै समयमा आवेदन 
गदाि पतन प्रणालीले ररजेक्ट नगनने अवस्था छ ।  

15.3 कम्पनी रजजषे्ट्रसन प्रणालीमा र्हसाब तमलानको सरु्विासमेत ददनपुननेमा ददन सकेको छैन। उदाहरणको लातग, 
कायािलयको कम््यटुर प्रणालीबाट उपलधि र्ववरण र RIMS को तथ्याङ्क फरक रहेको देजखन्छ । आ.व .
२0७५।७६ मा RIMS अनसुार रु.७७ करोड १८ लाख र कायािलयको प्रणालीअनसुार रु.७८ करोड ३५ 
लाख राजस्व सङ्कलन भएको देजखन्छ। कायािलयको प्रणालीमा शलु्क वा जररवाना प्रर्वर्ष्ट (Entry) भएपतछ 
रेकडि बन्नुपननेमा RIMS बाट बैङ्कमा रकम जम्मा भएपतछ मात्र प्रर्वर्ष्ट हनुे भएकोले र्हसाब तमलान नहनुे जस्थतत 
छ ।  

अत: कम््यटुर प्रणाली र राजस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले सङ्कलन गरेको डाटाको दैतनक रुपमा 
र्हसाब तमलान गरी प्रणालीबाट उपलधि हनुे प्रततवेदनको र्वश्वसनीयता कायम हनुे गरी प्रणालीमा थप सिुार 
गनुिपछि । 

16. स्वतन्त्र मूल्याङ्कन: एकीकृत कर प्रणालीको तेस्रो पक्षद्वारा सूचना प्रर्वति लेखापरीक्षण गराई १ तडसेम्बर २०१६ 

मा प्रततवेदन प्राि  गरेको पाइयो। प्राि प्रततवेदनमा उल्लेख गररएका र्वतभन्न नीतत तथा कायिर्वतिको तजुिमा, 
प्रणालीको सरुक्षा परीक्षण, प्रणालीमा सिुार वा पररमाजिन गदाि प्रयोगकताि स्वीकायिता परीक्षण, कमिचारीहरुको 
स्पष्ट कायिर्वभाजन,  एन्टी मालवेयर सेटअप, सफ्टवेयर तनमािण, परीक्षण र सञ्चालन छुट्टाछुटै्ट वातावरणमा गनने, 
प्रणालीमा रहेका सरुक्षा सम्बन्िी जोजखमहरुको पर्हचान र व्यवस्थापनको लातग सरुक्षा ्याचहरुको प्रयोग, 
व्याकअप प्रणालीमा सिुार, अतडट ट्रायल तथा ईभेन्ट लगईन लगायतका सझुावहरु कायािन्वयन गररएका छैनन ्। 
लेखापरीक्षण सझुावको कायािन्वयन नगदाि प्रणालीमा भएका जोजखम एवं कमी कमजोरीहरु सिुार नभई ठूलो 
क्षतत हनुसक्ने भएकोले उजल्लजखत सझुाव तथा तसफाररसहरु समयमै कायािन्वयन गररनपुछि । 

17. भल्नरेतबतलटी मूल्याङ्कन र पेतनटे्रसन परीक्षण (VAPT) - साविजतनक तनकायले नेटवकि  र प्रणालीको VAPT 
तनयतमत रुपमा गनुिपछि। VAPT माफि त ् पर्हचान भएका जोजखम र कमजोरीहरु कम गनि र समािान गनि 
सिुारात्मक कदम चातलनपुननेमा सोअनसुार गरेको पाइएन। EDLVRS र कम्पनी रजजषे्ट्रसन प्रणालीको सूचना 
प्रर्वति र्वभागद्वारा भलनरेतबलीटी परीक्षण गराइएको भए तापतन सोको प्रततवेदन पेस नभएकोले सो सम्बन्िमा 
आश्वस्त हनुे आिार भएन। यसको अभावमा सबै सरुक्षा जोजखमहरु पत्ता लगाउन सम्भव नहनुे र सरुक्षा 
जोजखम आउनभुन्दा अगावै तनरोिात्मक उपायहरु अवलम्बन गनने जस्थतत देजखएन।अत: आवतिकरुपमा VAPT 
गरी जोजखम पर्हचान गरी व्यवस्थापन वा न्यूनीकरण गनुिपछि। 

18. प्रयोगकताि स्वीकृतत परीक्षण: साविजतनक तनकायले सबै नयाँ कम््यटुर प्रणालीहरुको स्वीकृतत अजर् प्रयोगकताि 
स्वीकृतत परीक्षण (User Acceptance Test -UAT) गराउनपुछि र यस परीक्षणमा अजन्तम प्रयोगकतािको सर्िय 
सहभातगता हनुपुछि। र्वभाग एवं कायािलयको सफ्टवेयर स्वीकृत हनुभुन्दा पर्हले प्रयोगकताि स्वीकृतत जाँच 
गराएको पाइएन । यसको अभावमा लागू गररएको प्रणालीले प्रयोगकताि तथा सेवाग्राहीका आवश्यकता पूरा 
भएको सम्बन्िमा र्वश्वसनीयता र सरुजक्षत तनयन्त्रण वातावरण समेत कायम नहनुे देजखन्छ । अत: सफ्टवेयर 
पररवतिन र स्तरोन्नततका लातग UAT  गररनपुदिछ। 
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प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय  

1. संवैधानिक व्यवस्था - िेपालको संर्वधािको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र िेपालको मूल 
संरचिा संघ, प्रदेश र स्थािीय तह गरी तीि तहको हिेु र िेपालको राज्यशन्त्िको प्रयोग संघ, प्रदेश र 
स्थािीय तहले संर्वधाि तथा काििुबमोन्त्िम गिे व्यवस्था छ । संर्वधािको धारा ५७ मा उल्लेख 
भएबमोन्त्िम प्रदेशको अनधकार अिसूुची ६ मा उन्त्ल्लन्त्खत प्रदेश प्रहरी प्रशासि, घरिग्गा रन्त्िषे्ट्रसि, र्वद्यतु, 
नसिँचाइ, खािेपािी, कृर्ष तथा पश ु र्वकास, खािी अन्त्वेषणलगायत २१ र्वषयमा निर्हत रहिे र त्यस्तो 
अनधकारको प्रयोग संर्वधाि र प्रदेश काििुबमोन्त्िम हिेु व्यवस्था छ । 

यसका अनतररि संर्वधािको अिसूुची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अनधकार तथा अिसूुची ९ मा 
संघ प्रदेश र स्थािीय तहको साझा अनधकारसम्बन्त्धी व्यवस्था रहेको छ । संर्वधािको धारा ५९ मा 
प्रदेशले आफ्िो अनधकारनभरको आनथिक अनधकारसम्बन्त्धी र्वषयमा काििु बिाउिे, वार्षिक बिेट बिाउिे, 
निणिय गिे, िीनत तथा योििा तयार गिे र त्यसको कायािन्त्वयि गिे, प्राकृनतक स्रोतको प्रयोग वा 
र्वकासबाट प्राप्त लाभको समन्त्यार्यक र्वतरणको व्यवस्था गिुिपिे समेत उल्लेख छ । यसैगरी धारा ६० 
मा रािस्व सङ्कलि र बािँडफािँडसम्बन्त्धी व्यवस्था छ । उि संवैधानिक व्यवस्थाअिसुार प्रदेश सरकार 
गठि भई सञ्चालि हुिँदै आएको छ ।  

िेपालको संर्वधािको धारा २९४ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको 
सम्बन्त्धमा अलग अलग प्रनतवेदि तयार गरी प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस गििसक्िे व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण 
ऐि, २०७५ को दफा १९ बमोन्त्िम सम्बन्त्न्त्धत प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस भएको प्रनतवेदि मखु्यमन्त्रीमाफि त 
प्रदेश सभामा पेस हिेु व्यवस्था छ । उि संवैधानिक तथा काििुी व्यवस्था अिसुार सबै प्रदेश सरकार 
र मातहत कायािलयको २०७५।७६ को लेखापरीक्षण गििका लानग लेखापरीक्षण योििा तथा कायिक्रम 
स्वीकृत गरी लेखा उत्तरदायी अनधकृतलाई कायितानलकाको िािकारी गराइएको नथयो । स्थलगत रुपमा 
लेखापरीक्षण टोली खटाई प्रदेश तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । स्थलगत रुपमा िारी 
लेखापरीक्षण प्रनतवेदि उपर प्राप्त प्रनतर्क्रयासमेतको आधारमा वार्षिक प्रनतवेदि तयार गररएको छ । 

2. प्रदेशको गठि -  संर्वधािको धारा ५६(३) अिसुार अिसूुची ४ मा उल्लेख भए अिसुार ७ प्रदेश रहिे 
व्यवस्था छ ।  प्रदेशको राििैनतक तथा प्रशासनिक र्वभािि निम्िािसुार छः 
क्र.सं. र्ववरण इकाई िेपाल प्रदेश १ प्रदेश २ वाग्मती गण्डकी प्रदेश ५ कणािली सदूुरपन्त्िम 
1.  कुल क्षेरफल वगि र्क.नम. 147516 2590५ 9661 20300 21504 2228८ 27984 19874 
2.  न्त्िल्ला संख्या 77 14 8 13 11 12 10 9 
3.  संघीय निवािचि के्षर संख्या 165 28 32 33 18 26 12 16 
4.  प्रादेन्त्शक निवािचि के्षर संख्या 330 56 64 66 36 52 24 32 
5.  गाउिँपानलका संख्या 460 88 59 74 58 73 54 54 
6.  िगरपानलका संख्या 276 46 73 41 26 32 25 33 
7.  उपमहािगरपानलका संख्या 11 2 3 1 0 4 0 1 
8.  महािगरपानलका संख्या 6 1 1 3 1 0 0 0 
9.  ििसंख्या (२०६८) हिारमा 26494 4534 5404 5529 2414 4891 1169 2553 

3. प्रदेशको कायि सञ्चालि - संर्वधािको भाग १३ मा प्रदेशको कायिकाररणी अनधकार मन्त्न्त्रपररषदमा निर्हत 
हिेु, संर्वधाि र अन्त्य काििुको अधीिमा रही प्रदेशको शासि व्यवस्थाको सामान्त्य निदेशि, नियन्त्रण र 
सञ्चालि गिे अनभभारा प्रदेश मन्त्न्त्रपररषदमा रहिे व्यवस्था छ । त्यसैगरी भाग १४ मा प्रदेशको 
व्यवस्थार्पकासम्बन्त्धी व्यवस्था र भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापि कायिर्वनधअन्त्तगित प्रदेश सभाको 
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व्यवस्थापकीय अनधकार, प्रदेश सभामा र्वधेयक प्रस्ततु गिे, पाररत गिे, र्फताि नलिे, प्रमाणीकरण गिे, 
अध्यादेश एवं र्वधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्त्धी व्यवस्था रहेको छ ।  

4. प्रदेश आनथिक कायिप्रणाली - संर्वधािको भाग १६ मा प्रदेश आनथिक कायि प्रणालीअन्त्तगित काििुबमोन्त्िम 
बाहेक कर लगाउि वा ऋण नलि िपाइिे, प्रदेश सन्त्ञ्चत कोष, उि कोषबाट व्यय र उि कोषमानथ 
व्ययभार हिेु रकम, रािस्व र व्ययको अिमुाि, प्रदेश र्वनियोिि ऐि, पूरक अिमुाि, पेस्की खचि, उधारो 
खचि एवं प्रदेश आकन्त्स्मक कोषसम्बन्त्धी व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रदेश ऐिबमोन्त्िम र्वनियोन्त्ित रकम 
एक शीषिकबाट अको शीषिकमा रकमान्त्तर गिे र आनथिक कायिर्वनधसम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रदेश 
ऐिबमोन्त्िम हिेु उल्लेख छ ।  

5. प्रदेश सन्त्ञ्चत कोष - संर्वधािको धारा २०४ अिसुार गठुी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हिेु सबै 
प्रकारका रािस्व, अिदुाि,  ऋणलगायतको रकम प्रदेश सन्त्ञ्चतकोषमा आम्दािी बािँनधिे व्यवस्था छ । यो 
वषि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सन्त्ञ्चतकोषको र्ववरणअिसुार प्रदेश िं १ को रु.२१ अबि २० करोड २९ 
लाख प्रदेश िं २ को रु.१५ अबि ९ करोड २४ लाख, वाग्मती प्रदेशको रु.२० अबि ६५ करोड २७ 
लाख, गण्डकी प्रदेशको रु.१३ अबि ९२ करोड ८० लाख, प्रदेश िं ५ को रु.१७ अबि ३ करोड ४१ 
लाख, कणािली प्रदेशको रु.१० अबि १ करोड ६३ लाख र सदूुरपन्त्िम प्रदेशको रु.१४ अबि १६ करोड 
३४ लाख प्राप्ती तथा भिुािी भएको छ ।  

6. सरकारी कायािलयको लेखापरीक्षण - िेपालको संर्वधािको धारा २४१ अिसुार प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार 
एवं सबै प्रदेश सरकारी कायािलयको लेखा काििुबमोन्त्िम नियनमतता, नमतव्यर्यता, कायिदक्षता, 
प्रभावकाररता र औन्त्चत्यसमेतको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हिेु व्यवस्थाबमोन्त्िम यो 
वषि ७ प्रदेश  मातहतका कायािलय ९९८ को रु.१ खबि ८९ अबि २५ करोड ४३ लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची २ मा संलग्ि छ । 

7. अन्त्य संस्था तथा सनमनतको लेखापरीक्षण - िेपालको संर्वधािको धारा २४१ बमोन्त्िम प्रदेश सरकार 
मातहत ८१ अन्त्य संस्था तथा सनमनतको रु.६ अबि ६२ करोड ३७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको 
छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची ४ मा संलग्ि छ । 

8. लेखापरीक्षण बक्यौता - िेपालको संर्वधाि तथा प्रचनलत काििुअिसुार सबै सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था 
तथा सनमनतको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउिपुिे व्यवस्था छ । उि 
व्यवस्थाअिसुार प्रदेश िं. २ र गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको २ निकायको २०७५।७६ को 
लेखापरीक्षण िगराएकोले रु.१ अबि ५ करोड ८५ लाख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ । यससम्बन्त्धी 
र्ववरण अिसूुची ३ मा छ ।  

9. पेस्की बािँकी - प्रचनलत काििुअिसुार कायिक्रम सञ्चालि तथा निमािणतफि को कायिपररचालि र संस्थागत 
एवं कमिचारी पेस्की निधािररत समयनभर फस्यौट गरी सक्िपुिे व्यवस्था छ । उि व्यवस्थाअिसुार प्रदेश 
सरकार मातहत सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनतको २०७६ आषाढसम्म फस्यौट हिु बािँकी 
रहेको पेस्की रु.४ अबि १० करोड ७४ लाख रहेको छ ।  

10. असलुी - गत र्वगत वषिको बेरुिू सम्परीक्षण तथा चाल ु वषिको लेखापरीक्षणको क्रममा प्रदेश सरकार 
मातहतका निकायबाट रु.६ करोड ४६ लाख असलुी भएको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण अिसूुची ९ मा 
संलग्ि छ ।  

11. अनिम कर - प्रदेश सरकार मातहतका १२३ निकायले २०७५।७६ मा भिुािीको स्रोतमा कट्टा गिुिपिे 
अनिम कर कट्टा िगरेकोले रु.५ करोड २२ लाख असलु गिुिपिे देन्त्खएको छ । यससम्बन्त्धी र्ववरण 
अिसूुची १२ मा संलग्ि छ । 
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12. काििु निमािण - संर्वधािको धारा ५७ मा प्रदेशको अनधकार संर्वधाि र प्रदेश काििुबमोन्त्िम, साझा 
अनधकार संर्वधाि, संघीय काििु, प्रदेश काििु र गाउिँसभा वा िगरसभाले बिाएको काििुबमोन्त्िम हिेु 
व्यवस्था छ । साझा अनधकारको काििु बिाउिँदा संघीय काििुसिँग िबान्त्झिे गरी बिाउिपुिे व्यवस्था छ । 
प्रदेशको अनधकार प्रयोगको लानग पाररत ऐि र पाररत हिु बािँकी  काििुको र्ववरण निम्िािसुार रहेको 
देन्त्खन्त्छः 

प्रदेश मस्यौदा संख्या पाररत संख्या प्रर्क्रयामा रहेका संख्या  
1 37 29 8 
2 41 22 19 
वाग्मती प्रदेश 47 46 1 
गण्डकी 22 19 3 
५ 43 41 2 
कणािली 37 29 8 
सदूुरपन्त्िम 27 27 0 

िम्मा 254 213 41 

उन्त्ल्लन्त्खत तानलकाअिसुार प्रदेश संसदको प्रथम अनधवेशिदेन्त्ख २०७५।७६ सम्म २५४  
ऐिको मस्यौदा तयार गरेकोमा २१३ ऐि प्रदेश सभाबाट पाररत गरी लागू भएको तथा ४१ र्वधेयक 
प्रर्क्रयामा रहेको देन्त्खन्त्छ । सेवा प्रवाह तथा कायिसञ्चालिका लानग आवश्यक काििु निमािण गरी 
कायािन्त्वयि गिुिपिे देन्त्खएको छ ।  

13. संगठि र कमिचारी व्यवस्थापि - संर्वधािको धारा ३०२ मा प्रदेश सरकारी सेवाहरुको गठि र सञ्चालि 
सम्बन्त्धी व्यवस्था छ । संघीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअिसुार िेपाल 
सरकारले प्रदेश सरकारका लानग २१ हिार ८९७ दरबन्त्दी स्वीकृत गरेकोमा १४ हिार ८६३ मार 
समायोिि भएको देन्त्खन्त्छ । यससम्बन्त्धी प्रदेशगत र्ववरण निम्िािसुार रहेको छः 

प्रदेश िं. मन्त्रालय र निकाय संख्या कुल दरबन्त्दी संख्या समायोिि संख्या 
1 184 3768 2545 
2 116 3248 1833 
वाग्मती 182 3717 3098 
गण्डकी 140 2618 1875 
५ 139 3932 2625 
कणािली 124 2354 1396 
सदूुरपन्त्िम 115 2260 1491 

िम्मा 1000 21897 14863 

द्रष्टव्य: लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरणमा सामान्त्य फरक देन्त्खएको छ ।  

संर्वधािको अिसूुची ६ एवं स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ बमोन्त्िम कृर्ष, पश,ु न्त्शक्षा, 
स्वास््यलगायतका कायिक्रमहरु स्थािीय तहमा हस्तान्त्तरण भएकोमा प्रदेश तहमा समेत कृर्ष, घरेल,ु 
स्वास््य, सडक, शहरी र्वकास लगायतका कायािलयहरु स्थापिा भएको देन्त्खन्त्छ । स्थािीय तहमा 
हस्तान्त्तरण भएका कायिक्रमको लानग प्रदेश तहमा एवं संघीय सरकारले खारेि गरेका क्षेरीय 
निदेशिालयहरु समेत प्रदेश तहमा स्थापिा भएबाट काममा दोहोरोपि एवं प्रशासनिक खचिमा वरृ्ि हिेु 
अवस्था देन्त्खन्त्छ । प्रदेश सरकारअन्त्तगितका कामको आवश्यकताको आधारमा मार कायािलय स्थापिा 
हिुपुदिछ । 
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14. िीनत तिुिमा - कृर्ष उत्पादि, पश ु र्वकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक िीनत, भनूम प्रशासि र 
िग्गा िापिािँच, भनूमसधुार, भ-ूउपयोग, वगीकरण तथा चक्लाबन्त्दीसम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक िीनत, प्रादेन्त्शक 
यातायात व्यवस्था िीनत, र्वपद् व्यवस्थापि िीनत, सडक सरुक्षा िीनत, प्रादेन्त्शक िलस्रोत, र्वद्यतु, सहरी 
र्वकास तथा आवास, पिुवािस तथा पिु: स्थापिा िीनत मर्हला तथा बालबानलकाको संर्वधाि प्रदत्त हक 
अनधकारको रक्षाका लानग आवश्यक िीनत तिुिमा, सामान्त्िक िागरण, सामान्त्िक र्वभेदको अन्त्त्य, 
अपाङ्गता, एकल मर्हला, विृ विृा, उच्च न्त्शक्षा तथा शैन्त्क्षक परामशि सेवाको मापदण्ड, स्वास््य बीमा, 
औषनध व्यवस्थापि, सतुी मददरा लागू पदाथिको मापदण्ड, प्रदेश स्तरका न्त्शक्षक व्यवस्थापि मापदण्ड 
तिुिमा पयिटि, संस्कृनत, धानमिक रीनतररवाि, मठ मन्त्न्त्दर संरक्षणका लानग आवश्यक िीनत तिुिमा गिे, 
प्रदेशको ऐनतहानसकताको संरक्षण र प्रवििि गरी सामान्त्िक िागरणका  कायिक्रम तिुिमा गिे उल्लेख 
भएकोमा ती िीनतहरु तिुिमा भइसकेको देन्त्खएि ।  

15. कायिक्रम तिुिमा - प्रदेशको ददगो र्वकासमा वि, खािी अन्त्वेषण, व्यापार वान्त्णज्य बिार व्यवस्थापि, 
िैर्वक र्वर्वधतालगायतका  क्षेरको भनूमका महत्वपूणि रहेको छ । वि अनतक्रमण तथा वि डढेलो 
नियन्त्रण, विसम्बन्त्धी द्वन्त्द्व व्यवस्थापि, वि फिँ डािी, र्वपद् िोन्त्खम न्त्यूिीकरण, विमा आन्त्ित समदुायका 
लानग ददगो अिकूुलि कायिक्रम सञ्चालि गरी वि तथा वातावरण क्षेरको व्यवस्थापि गिे, प्रदेशनभर 
खािीिन्त्य वस्तहुरुको अिसुन्त्धाि, अन्त्वेषण र उत्खििका कायिक्रमहरुलाई अगानड बढाई औद्योनगक क्षेर 
र सीपमूलक रोिगारी प्रवििि गिे, यसैगरी व्यापार, वान्त्णज्य र बिार प्रनतस्पधािसम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक िीनत, 
काििु मापदण्ड तथा योििाको तिुिमा, कायािन्त्वयि एवं नियमि र नसन्त्न्त्डकेट तथा काटेनलङ्ग नियन्त्रण गिे 
तथा प्रदेशस्तरमा िैर्वक र्वर्वधताको अध्ययि, अिसुन्त्धाि, व्यवस्थापि, नियमि, संरक्षण एवं लाभाशं 
बािँडफािँडको िीनत तिुिमा गरी कायािन्त्वयि गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेशले वि तथा वातावरण, खािी 
अन्त्वेषण, व्यापार बिार व्यवस्थापि, िैर्वक र्वर्वधतालगातका क्षेरगत िीनत तथा कायिक्रम तिुिमा गरी 
कायािन्त्वयि गिुिपदिछ ।  

16. मध्यकालीि खचि संरचिा - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ बमोन्त्िम प्रत्येक आनथिक वषिको बिेट 
तिुिमा गिुि अन्त्घ आगामी तीि आनथिक वषिको आम्दािी र खचिको प्रक्षेपणसर्हतको मध्यकालीि खचि 
संरचिा तयार गिुिपिे व्यवस्था रहेको छ । आम्दािी र खचि प्रक्षेपण गरे तापनि कायिक्रमको लागत र 
समय खलुाई प्राथनमकीकरण गरेको पाइएि । आवनधक योििा स्वीकृत गरी मध्यमकालीि खचिको 
संरचिा तयार गिुिपदिछ । बिेट तिुिमा गदाि ददगो र्वकासका सूचकसिँग समन्त्वय गररिपुदिछ । 

17. स्रोत अिमुाि र खचि सीमा - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ बमोन्त्िम बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा 
गदाि प्रस्तार्वत बिेटको पषु्ट्याइिँका लानग प्रस्तार्वत योििा, कायिक्रमलगायतका र्ववरण खलु्िे गरी तयार 
गिुिपिेमा प्रस्तार्वत बिेटको पषु्ट्याइिँ िहुिँदा र्वनियोिि दक्षता कमिोर देन्त्खएको छ । बिेटको मागिदशिि 
र सीमा यथाथिपरक तथा पषु्ट्याइिँपरक हिुपुिे देन्त्खन्त्छ । साथै बिेट तिुिमा गदाि ददगो र्वकास लक्ष्यसिँग 
आबिसमेत गिुिपदिछ । 

18. आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणाली - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ मा प्रदेश तहका सबै लेखा उत्तरदायी 
अनधकृतले गिुिपिे कामको प्रकृनतअिसुार आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी सो ऐि प्रारम्भ भएको  
एक वषिनभर लागू गररसक्िपुिे व्यवस्था छ । प्रदेशका लेखा उत्तरदायी अनधकृतहरुले आन्त्तररक नियन्त्रण 
प्रणाली तिुिमा गरी लागू गरेको देन्त्खएि । आन्त्तररक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कायािन्त्वयि गिुिपदिछ ।  

19. बिेट तथा िीनतगत कायिक्रम - सबै प्रदेश सरकारबाट संसदमा आय-व्ययको अिमुािसर्हत बिेट प्रस्ततु 
हुिँदा वार्षिक िीनत तथा कायिक्रमसिँग आबि गरे तापनि कायिक्रमबमोन्त्िम बिेटको कायािन्त्वयि पक्ष 
कमिोर रहेको, योििा संशोधि गरेको, अपेन्त्क्षत प्रगनत हानसल िभएको, लागत र प्रनतफलबीच समन्त्वय 
िरहेको, बिेटमा उल्लेख गरे तापनि कायिक्रममा समावेश िगरेको, कायािन्त्वयि गिि िसकी बिेट समपिण 



प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय  

महालेखापरीक्षकको सन्त्ताउन्नौँ वार्षिक प्रनतवेदि, २०७७ 501 

गरेको लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षणमा देन्त्खएको छ । वार्षिक िीनत तथा कायिक्रममा उन्त्ल्लन्त्खत 
योििा तथा कायिक्रमलाई बिेटमा समावेश गरी प्रभावकारी कायािन्त्वयि गिुिपदिछ ।  

20. आयोििाको स्वीकृनत - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ तथा नियमावलीहरुमा रु.१० लाखभन्त्दा 
बढी रकमको र्वकास आयोििाको बिेट तिुिमा गदाि सम्भाव्यता अध्ययि र आनथिक, प्रार्वनधक, 
वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयिुताको आधारमा त्यसबाट हिेु प्रनतफलसमेतको र्वचार गरी प्रदेश 
सरकारबाट आयोििा स्वीकृत भएको हिुपुिे र स्वीकृत आयोििाको र्वस्ततृ सवेक्षण, ड्रइङ्ग, नडिाइि, 
लागत अिमुाि निन्त्ित गरी वार्षिक बिेट तिुिमा गिुिपिे व्यवस्था भए तापनि सोअिसुार कायािन्त्वयि भएको 
देन्त्खएि । ऐि नियमबमोन्त्िम योििा छिौट तथा बिेट व्यवस्था गिुिपदिछ ।  

21. प्रनतवेदि प्रणाली - बिेट तथा कायिक्रमको मूल्याङ्कि गरी प्रनतवेदि तयार गिे, र्वत्तीय प्रनतवेदि तयार गिे 
र व्यवस्थापि, लेखाङ्कि तथा प्रनतवेदि तयार गरी सावििनिक गिे, प्रणाली तिुिमा गरी कायािन्त्वयि गरेको 
पाइएि । प्रदेशको समर्ष्टगत कायि सम्पादि देन्त्खिे प्रदेशगत प्रनतवेदि प्रणाली र्वकास गरी सावििनिक 
गिे व्यवस्था नमलाउिपुदिछ ।  

22. एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ बमोन्त्िम प्रदेश मन्त्रालयहरुले 
र्वनियोिि, रािस्व, धरौटी, सम्पन्त्त्त र दार्यत्वको र्ववरण मातहत कायािलयबाट नलई वार्षिक र्वत्तीय 
र्ववरण तयार गरी असोि मसान्त्तसम्म प्रदेश आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालय र प्रदेश लेखा 
नियन्त्रक कायािलयलाई पठाउिपुिेमा पठाएको देन्त्खएि । वार्षिक एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण तयार गरी पेस 
गिुिपदिछ ।  

23. बिेट तथा खचि - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ मा प्रदेश अथिमन्त्रीले प्रत्येक आनथिक वषिको 
लानग प्रदेश सभासमक्ष रािस्व र व्ययको अिमुाि पेस गिुिपिे व्यवस्थाबमोन्त्िम प्रदेश सभाबाट स्वीकृत 
भएको २०७५।७६ को बिेट र खचिको न्त्स्थनत निम्िािसुार रहेको छ: 

(रु.लाखमा) 
प्रदेश िं. वार्षिक बिेट चाल ुखचि पूिँिीगत  खचि कुल खचि खचि प्रनतशत 

1    384925 97643 114387 212030 55.08 
2 297869 66275 84649 150924 50.66 
वाग्मती 346329 110983 95544 206527 59.63 
गण्डकी 240233 52110 87170 139280 57.97 
५ 253712 68613 101728 170341 67.13 
कणािली 282828 46011 54152 100163 35.41 
सदूुरपन्त्िम 250656 69308 72326 141634 56.5१ 

िम्मा 2056552 510943 609956 1120899 54.50 

प्रदेशगत रुपमा खचि औसतमा 54.50 प्रनतशत र सबभन्त्दा बढी प्रदेश िं ५ को 67.13 
प्रनतशत तथा सबभन्त्दा कम कणािली प्रदेशको ३५.41 प्रनतशत रहेको छ । 

24. समािीकरण अिदुाि - संघको स्रोतबाट प्राप्त र्वत्तीय समािीकरण अिदुािबाट खचि भएको रकमको र्ववरण 
प्रत्येक वषिको कानतिक १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गते र आषाढ मसान्त्तमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक 
कायािलयमा बझुाइसक्िपुिे प्रदेश लेखाउत्तरदायी अनधकृतको न्त्िम्मेवारी रहेकोमा मन्त्रालयहरुले उि 
र्हसाब २०७६ कानतिक मसान्त्तसम्म पनि बझुाएको देन्त्खएि । यसरी र्हसाब िबझुाउिँदा संघबाट प्राप्त 
र्वत्तीय समािीकरण अिदुािमध्ये खचि िभएको रकम प्रदेश सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला गिि िपाइिे उल्लेख 
भएकोमा सोको कायािन्त्वयि िभएको अवस्था छ । तोकेको समयनभर खचि रकमको र्ववरण बझुाउिेतफि  
सम्बन्त्न्त्धत निकाय उत्तरदायी हिुपुदिछ । 



प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय  

महालेखापरीक्षकको सन्त्ताउन्नौँ वार्षिक प्रनतवेदि, २०७७ 502 

25. समपूरक अिदुाि - संघीय सरकारले प्रदेश िं.२ सरकारलाई उपलब्ध गराएको समपूरक अिदुाि रु.२९ 
करोड ३३ लाख ३३ हिारमध्ये रु.१२ करोड ९६ लाख ३० हिार खचि भएकोमा उि खचि पूरै 
समपूरक अिदुािबाट गरेकोले ५० प्रनतशतले हिेु रु.६ करोड ४८ लाख १५ हिार प्रदेश सन्त्ञ्चतकोषबाट 
र्फताि गरी संघीय सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला गिुिपिे देन्त्खन्त्छ । प्रदेश िं ५ मा रु.३८ करोड ५२ लाख १४ 
हिार समपूरक अिदुािमध्ये रु.५ करोड १७ लाख ६६ हिारमार खचि भएको छ । यसैगरी वाग्मती 
प्रदेश अन्त्तगित १३ न्त्िल्लाका सडक आयोििाको लानग प्रदेश सरकारको अिदुाि ६० प्रनतशत र संघीय 
सरकारको ४० प्रनतशतसमेत रु.१ अबि ५० करोड बिेट व्यवस्था भएकोमा कायािन्त्वयि िभएकाले संघीय 
सरकारबाट प्राप्त रु.६० करोड र्फताि भएको छ । कणािली प्रदेशले ७८ स्थािीय तहलाई ददएको 
समपूरक अिदुाि रु.४२ करोड ५३ लाख २४ हिारमध्ये खचि िभई बािँकी देन्त्खएको रु.१ करोड ९६ 
लाख र्फताि गरेको छैि । सदूुरपन्त्िम प्रदेशले समपूरक अिदुाि रु.१५ अबि १९ करोड १६ लाख 
र्वनियोिि गरेकोमा रु.९ अबि ७१ करोड १७ लाख खचि गरेको छ । लन्त्क्षत कायिक्रम कायािन्त्वयि गरी 
समपूरक अिदुाि उपयोग गिेतफि  मन्त्रालयहरु र्क्रयाशील हिुपुिे देन्त्खएको छ । 

26. आषाढ मर्हिाको खचि - आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयबाट कायिक्रम र पररयोििाअिसुार बिेट 
र्वनियोिि गरी चौमानसक रुपमा खचि गिे गरी कायिक्रम र बिेट स्वीकृत गरेको भए तापनि अनधकाशं 
बिेट आषाढ मर्हिामा खचि भएको अबस्था छ । मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त खचिको र्वश्लषेण गदाि ७ प्रदेश 
सरकारको कुल खचि रु.१ खबि १२ अबि ८ करोड ९९ लाखमध्ये आषाढ मर्हिामा रु.६१ अबि २ 
करोड ४८ लाख (५४.४४ प्रनतशत) खचि भएको न्त्स्थनत छ । आनथिक वषिको अन्त्तनतर अनधक खचि गरी 
योििा सञ्चालि गदाि सञ्चानलत आयोििाको गणुस्तर कायम हिु िसक्िे न्त्स्थनत रहन्त्छ । स्वीकृत 
कायिक्रमअिसुार चौमानसक रुपमा कायिक्रम सञ्चालि हिुपुदिछ । 

27. भिुािी बािँकी - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐिअिसुार अगामी वषिमा दार्यत्व नसिििा हिेुगरी खचि गिि िहिेु 
व्यवस्था छ । प्रदेश िं.१ को भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले रु.१ करोड ९६ लाख २४ हिार र 
प्रदेश िं.५ ले रु.३ करोड २६ लाख ९ हिार भिुािी गिि बािँकी देखाएको छ । प्रदेश िं.२ 
मन्त्न्त्रपररषद्को २०७६।४।९ को बैठकबाट २०७५।७६ मा प्रदेशका र्वनभन्न कायिक्रम तथा र्वकास 
निमािण कायिक्रमको भिुािी िभएको सम्बन्त्धमा भौनतक पूवािधार मन्त्रालयका सन्त्चवको संयोिकत्वमा 
त्यस्ता कायिक्रमहरुको छािनबि गरी स्तर मूल्याङ्कि तथा कायि सम्पादिको आधारमा भिुािी गिि ८ 
सदस्यीय नसफाररस सनमनत गठि भएको देन्त्खन्त्छ । सनमनतमा प्राप्त भएका भिुािी छुट बािँकीको र्ववरणमा 
उन्त्ल्लन्त्खत योििामध्ये भौनतक पूवािधार मन्त्रालयअन्त्तगित रु.३८ करोड ८१ लाख ९९ हिार, सामान्त्िक 
र्वकास मन्त्रालय र मन्त्रालयले पूवािधार कायािलयमा ददएको अन्त्ख्तयारी समेतको रु.३१ करोड ५८ लाख 
४५ हिार, निवािचि क्षेर र्वकासतफि को मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयको रु.१० करोड ३७ 
लाख ५७ हिार, भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयअन्त्तगित रु.१ करोड ५२ लाख ७ हिार र 
उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्त्तगित रु.१७ करोड ६६ लाख ५९ हिारसमेत रु.९९ 
करोड ९६ लाख ६८ हिार भिुािी गिि बािँकी देखाएको छ ।  

चाल ुबिेटले िखाम्िे, कायि सम्पन्न िगरी बािँकी देखाउिे तथा बढी खचि हिेु गरी दार्यत्व नसिििा 
गिि िनमल्िे नसिान्त्त र नियम र्वपरीत अत्यनधक रकम भिुािी बािँकीमा देखाउि ुउपयिु देन्त्खिँदैि । 
बिेटभन्त्दा बढी दार्यत्व नसिििा गरी भिुािी बािँकी देखाउिे न्त्स्थनतमा नियन्त्रण गिुिपदिछ । 

28. रकमान्त्तर - प्रदेश आनथिक कायिर्वनध ऐि, २०७४ अिसुार स्वीकृत बिेटको रकम एक बिेट उपशीषिक, 
स्रोत वा खचि शीषिकबाट अकाि बिेट उपशीषिक स्रोत वा खचि शीषिकमा रकमान्त्तर गिे अनधकार आनथिक 
मानमला तथा योििा मन्त्रालयको हिेु व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश  र्वनियोिि ऐि, २०७५ अिसुार १० 
प्रनतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक वा एकभन्त्दा बढी शीषिकबाट अको एक वा एकभन्त्दा बढी शीषिकमा 
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रकम सािि तथा निकासा र खचि ििाउि सक्िे व्यवस्था छ । रकमान्त्तर सम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोरा 
निम्िािसुार छि:् 

28.1. प्रदेश िं.१, आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयमा अथि बिेटको भैपरी शीषिकमा रु.४३ करोड ३३ 
लाख ४५ हिार रहेकोमा रु १ अबि ११ करोड ७० लाख बढी रकम रकमान्त्तर गरेको देन्त्खयो । 
त्यस्तै ५ मन्त्रालय तथा निकायमा १० प्रनतशतभन्त्दा बढी रु.१ अबि ३७ करोड ५८ लाख १५ हिार 
रकमान्त्तर गरेको देन्त्खयो । 

28.2. प्रदेश िं.२ आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयको कुल बिेट रु.२९ अबि ७८ करोड ६९ लाखमध्ये 
२०७६ आषाढमा रु.३९ करोड ११ लाख ८३ हिार र्वनभन्न कायिक्रममा रकमान्त्तर गरेको छ । 

28.3. वाग्मती प्रदेश आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले पूिँिीगत  बिेट शीषिकमा ५२ पटकसम्म संशोधि 
गरी रु.२ अबि ३३ करोड २८ लाख १९ हिार रकमान्त्तर गरी अन्त्ख्तयारी ददएको देन्त्खयो । यसरी 
अन्त्ख्तयारी ददएकोमध्ये आषाढ १५ गते पिातको मार रु.३७ करोड ३८ लाख ६२ हिार रहेको छ ।  

28.4. गण्डकी प्रदेश आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले यो वषि रु.१४ करोड ६५ लाख ३७ हिार 
रकमान्त्तर गरेको छ । सोमध्ये रु.१ करोड ९८ लाख अन्त्न्त्तम चौमानसकमा रकमान्त्तर गरेको छ । 

28.5. प्रदेश िं.५ आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले रकमान्त्तरको अनभलेख राखेको छैि भिे अन्त्य 
मन्त्रालयबाट प्राप्त र्ववरणअिसुार भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयमा रु.१ अबि ४२ करोड ९९ लाख 
९६ हिार (२३.६७ प्रनतशत), प्रदेश व्यवस्थार्पका सन्त्चवालयमा पूिँिीगत तफि  रु.५ करोड ९१ लाख 
९३ हिार (११८.३८ प्रनतशत) र आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयमा चाल ुखचि स्थािीय तह 
र्वत्तीय हस्तान्त्तरणसमेतमा रु.३४ करोड १९ लाख ९२ हिार (२१.६४ प्रनतशत) रकमान्त्तर गरेको 
देन्त्खयो । 

28.6. कणािली प्रदेशले कुल बिेट रु.२८ अबि २८ करोड २८ लाखमध्ये रु.८६ करोड ११ लाख रकमान्त्तर 
गरेको छ ।  

28.7. सदूुरपन्त्िम प्रदेशले कुल बिेट रु.२५ अबि ६ करोड ५६ लाख १४ हिारमध्येबाट रु.७१ करोड ५३ 
लाख ३८ हिार र्वनभन्न शीषिकमा रकमान्त्तर गरेको छ ।  

ऐिको सीमानभर रही रकमान्त्तर गिे, अनभलेख राख्न ेआदद कायि व्यवन्त्स्थत गिुिपदिछ ।  

29. प्रदेश स्रोतगत खचि - प्रदेश सरकारहरुले २०७५।७६ मा रु.१ खबि १२ अबि ८ करोड ६५ लाख खचि 
गरेकोमा स्रोतगत रुपमा प्रदेश सरकारको खचि रु.३९ अबि ९६ करोड ८९ लाख (35.65 प्रनतशत) 
रहेको छ । 

(खचि रु लाखमा) 
प्रदेश प्रदेश सरकारको कुल खचि प्रदेशको आन्त्न्त्तरक आयबाट खचि खचि प्रनतशत 

1 212030 102568 48.37 
2 150924 44340 29.37 
वाग्मती 206527 84674 40.99 
गण्डकी 139280 39948 28.68 
५ 170341 55769 32.73 
कणािली 100163 35874 35.81 
सदूुरपन्त्िम 141634 44516 31.43 

िम्मा 1120899 407689 3६.37 
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प्रदेश सरकारहरुले यस वषि गरेको कुल खचिमध्ये आन्त्तररक स्रोतबाट औसतमा ३६.37 प्रनतशत 
र संघीय सरकारको स्रोतबाट ६३.६३ प्रनतशत खचि गरेका छि ्। आन्त्तररक स्रोतअन्त्तगित सबैभन्त्दा घटी 
कणािली प्रदेश र सबैभन्त्दा बढी प्रदेश िं.१ ले खचि गरेको छ । बिेटमा स्रोतगत रुपमा रकमको 
व्यवस्था गरे तापनि सो अिरुुप कायिक्रम कायािन्त्वयि िहुिँदा अिमुानित बिेटमध्ये रु.९३ अबि ५६ करोड 
५४ लाख खचि भएको पाइएि । वार्षिक बिेट यथाथिमा आधाररत रही निमािण गिुिपदिछ । 

30. रािस्व - प्रदेश सरकारहरुले २०७५।७६ मा कर रािस्व, गैरकर रािस्व, बािँडफािँडबाट प्राप्त हिेु 
रािस्व र बेरुिूसमेत रु.७० अबि ८२ करोड ८६ लाख प्राप्त गरेको देन्त्खन्त्छ । उि रािस्वमध्ये प्रदेश 
िं.१ अन्त्तगित बािँडफािँड हिेु रािस्व रु.१ अबि ५१ करोड १७ लाख रहेको र सोमध्ये वि रोयल्टी 
बािँडफािँडबाट रु.७३ करोड २१ लाख २७ हिार प्राप्त हिु बािँकी देखाएको छ । प्रदेश २ ले 
बािँडफािँडबाट प्राप्त हिेु रु.३९ लाख ६९ हिार वैंक दान्त्खला गिि बािँकी देखाएको छ । गण्डकी प्रदेशले 
रािस्व सूचिा प्रणालीमा बैङ्कद्वारा सङ्कनलत रकमको आधारमा आनथिक र्ववरण तयार गरेको छ । प्रदेश 
िं.५ ले रु.७८ करोड ६८ लाख प्रदेश सन्त्ञ्चतकोषमा आय देखाए तापनि रािस्व सूचिा प्रणालीमा प्रर्वष्ट 
गरेको छैि । सदूुरपन्त्िम प्रदेशले वि रोयल्टी सङ्कलि गरेको रु.२३ करोड ८० लाख ४७ हिार प्रदेश 
सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला हिु बािँकी देखाएको छ । प्रदेश सरकारको रािस्वको आधार तथा क्षेरअिसुार 
अिमुाि बमोन्त्िमको असलुी न्त्यूि रहेको छ । रािस्वको आधार र्वस्तार गदै आन्त्तररक स्रोत पररचालि 
अनभवरृ्ि गिुिपदिछ ।  

31. प्रदेश र्वभाज्य कोष - अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ अिसुार बािँडफािँड गिुिपिे 
सवारीसाधिको दताि िवीकरणबाट सङ्कलि हिेु तथा वि रोयल्टीबाट प्राप्त हिेु रकमको ६० प्रनतशत प्रदेश 
सन्त्ञ्चतकोषमा र ४० प्रनतशत संघीय सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरुले पेस 
गरेका आनथिक र्ववरणअिसुार ऐिबमोन्त्िम र्वभाज्य कोषमा रु.११ अबि ११ करोड ३१ लाख ८ हिार 
देन्त्खएको छ । उि रकममध्ये प्रदेश िं.१ ले सवारीसाधि कर रु.३ करोड ६९ लाख ७३ हिार र 
प्रदेश िं.२ ले रु.१२ करोड ८४ लाख ३३ हिार बािँडफािँड गरेका छैिि ्। गण्डकी प्रदेशले खािी तथा 
िलर्वद्यतु रोयल्टीबापतको रु.२८ करोड ५८ लाख ८९ हिार रािस्व सूचिा प्रणालीमा िदेखाए तापनि 
कोषको आनथिक र्ववरणमा समावेश गरेको छ । प्रदेश िं.५ ले सङ्कनलत रकममध्ये रु.१५ करोड ९५ 
लाख ७० हिार २०७६।७७ मा मार बािँडफािँड गरी प्रदेश तथा स्थािीय सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला गरेको 
छ । कणािली प्रदेशले सवारीसाधि कर रु.८ करोड ४० लाख २३ हिार सङ्कलि गरेकोमा बािँडफािँड 
गरेको छैि । सदूुरपन्त्िम प्रदेशले वि रोयल्टी सङ्कलिमा रु.२३ करोड ८० लाख ४७ हिार  र सवारी 
साधि कर रु.१ करोड ५१ लाख ७० हिार बािँडफािँड गिि बािँकी देखाएको छ । प्राप्त रकम समयमै 
बािँडफािँड गरी र्वभाज्य कोषको रकम सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला गिुिपदिछ । साथै स्थािीय सन्त्ञ्चतकोषमा 
बािँडफािँड गरी पठाउिपुिे रकमसमेत र्वभािि गरी पठाउिपुदिछ । 

32. सशति अिदुािको अिगुमि - सशति अिदुाि कायिक्रमअन्त्तगित र्वनभन्न संस्थालाई भवि निमािण, पाकि  
निमािण, सानलक निमािण, संिहालय भवि निमािण, संस्थाको पूवािधार निमािण िस्ता कायिक्रमको लानग प्रदेश 
िं.१ आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयले रु.७ करोड १० लाख, उद्योग, पयिटि, वि तथा 
वातावरण मन्त्रालयले ८ सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई रु.४ करोड ४५ लाख र ३ स्थािीय 
निकायलाई रु.५० लाखका दरले रु.१ करोड ५० लाखसमेत रु.१३ करोड ५ लाख सशति अिदुाि 
उपलब्ध गराएको छ । सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालयले अिदुाि उपयोग सम्बन्त्धमा प्रगनत प्रनतवेदि, लेखापरीक्षण 
प्रनतवेदि प्राप्त िगरेको र अिगुमिसमेत गरेको देन्त्खएि । अिदुािको उपयोगको अिगुमि गरी सम्बन्त्न्त्धत 
काममा उपयोग भएको सनुिन्त्ित हिुपुदिछ ।  
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33. र्वनभन्न निकायबाट अिदुाि - प्रदेश िं.१ अन्त्तगित नगररिाप्रसाद कोइराला फाउण्डेशिलाई आनथिक मानमला 
तथा योििा मन्त्रालयबाट रु.४० लाख र स्वास््य कायािलय र्वराटिगरबाट रु.२० लाखसमेत रु.६० 
लाख अिदुाि ददएको छ । मदि भण्डारी प्रनतष्ठाि, उलािबारीलाई उद्योग वि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट 
रु.१ करोड, आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयबाट रु.२ करोड, संस्कृनत पयिटि तथा िागररक 
उड्ययि मन्त्रालयको संघीय बिेटबाट रु.५ करोडसमेत रु.८ करोड निकासा ददएको छ । सखुािी 
शहादत स्थल संरक्षण र शर्हद स्मनृत उद्याि गरुुयोििाका लानग उद्योग पयिटि वि तथा वातावरण 
मन्त्रालयबाट रु.१ करोड ३० लाख र आनथिक मानमला तथा योििा मन्त्रालयबाट रु.४० लाखसमेत रु.१ 
करोड ७० लाख अिदुाि ददएको छ । एउटै संस्थालाई र्वनभन्न निकायबाट सशति अिदुाि ददएकोमा 
खचिका नबल भरपाई पेस गिि लगाउिे र अिगुमि गिे गरेको देन्त्खएि । अिदुाि रकमको उदे्दश्यमूलक 
उपयोग सम्बन्त्धमा अिगुमि गिुिपदिछ । 

34. अिदुाि र्वतरण - वाग्मती प्रदेशअन्त्तगित घरेल ुतथा सािा उद्योग कायािलय, नसन्त्धलुीले एक ऋण सहकारी 
संस्थालाई पािी प्रशोधि उद्योग स्थापिा गिि रु.१९ लाख २७ हिार र भनूम व्यवस्था कृर्ष तथा सहकारी 
मन्त्रालय तथा मातहत निकायबाट कृर्ष उपकरण, मेनसिरी औिार खररद तथा पूवािधार निमािणलगायतका 
कायिका लानग नििी व्यवसायीसमेतलाई रु.७७ करोड ७३ लाख ६६ हिार अिदुाि र्वतरण गरेको छ । 
अिदुािसम्बन्त्धी  मापदण्ड तथा कायिर्वनध तिुिमा िगरी िाफामूलक संस्थालाई उद्योग, व्यवसाय सञ्चालि 
गिि रकम उपलब्ध गराएकोले त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त हिेु प्रनतफल तथा सेवा सम्बन्त्धमा स्पष्ट छैि । 
मापदण्ड तिुिमा गरी आयोििा वा उद्योगमा लगािीबाट कम्पिीको शेयर स्वानमत्वसमेत प्राप्त हिेु गरी 
दीघिकालीि प्रनतफलसमेतको र्वचार गरी लगािी गिुिपिे देन्त्खन्त्छ । 

35. संघीय कायािलयलाई निकासा - संर्वधाि तथा अन्त्तरसरकारी र्वत्त व्यवस्था ऐि, २०७४ मा प्रदेश 
मन्त्रालयहरुले संघीय कायािलयलाई बिेट अन्त्ख्तयारी प्रदाि गिे काििुी व्यवस्था िभए तापनि प्रदेश 
मन्त्रालयले संघीय कायािलयलाई खचि गिे अन्त्ख्तयारी प्रदाि गरी खचि गरेको छ । प्रदेश सरकारको 
बिेटबाट संघीय कायािलयलाई अन्त्ख्तयारी ददएको नबवरण देहायबमोन्त्िम छ: 

35.1. प्रदेश िं.१ को आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालयले यस वषि संघीय सरकारअन्त्तगितका प्रहरी 
कायािलय, न्त्िल्ला प्रशासि कायािलय, कारागार कायािलय, सशस्त्र प्रहरी बल, इलाका प्रशासि कायािलयमा 
रु.३७ करोड ५० लाख र प्रदेश िं २ ले भवि निमािणको लानग रु.१५ करोड ७८ लाख प्रदेश प्रहरी 
कायािलयलाई अन्त्ख्तयारी ददएको छ । प्रदेश िं.५ ले रु.३ करोड ४९ लाख र सदूुरपन्त्िम प्रदेशले ९ 
प्रहरी कायािलयलाई रु.३ करोड ३२ लाख ९१ हिारको ९ थाि सवारीसाधि खररद गरी हस्तान्त्तरण 
गरेको छ । कणािली प्रदेशका ३ निकायले खािेपािी आयोििा, सडक निमािण िस्ता पूवािधारको र्वस्ततृ 
आयोििा प्रनतवेदि तयार गिि परामशि सेवा खचिको लानग रु.१६ करोड निकासा ददएको छ । िेपाल 
सरकारसंगको समन्त्वय िगरी संघीय कायािलयहरुलाई बिेट उपलब्ध गराउि ुउपयिु देन्त्खएि ।  

35.2. वाग्मती प्रदेशले संघीय कायािलयलाई बिेट निकासा तथा अन्त्ख्तयारी ददिे प्रर्क्रया स्वीकृत िभएका कारण 
न्त्शक्षा निदेशिालयमाफि त संघीय सरकारअन्त्तगितका न्त्िल्ला न्त्शक्षा समन्त्वय इकाईको र्िि िहिेु ख ६ 
खातामा रु.२७ करोड १८ लाख २० हिार र सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले प्रार्वनधक न्त्शक्षा तथा 
व्यावसार्यक तानलम पररषद्अन्त्तगितका मध्यक्षेर कायािलयलाई रु.४२ करोड ३० लाख ७० हिार 
निकासा ददएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय कायािलयलाई निकासा ददिे सम्बन्त्धमा काििुी व्यवस्था 
गिुिपदिछ । साथै अिदुाि ददएको रकमबाट पररषद्ले सम्बन्त्धि प्राप्त गरेका प्रार्वनधक न्त्शक्षालयहरुलाई 
सीपसम्बन्त्धी पिु: अिदुाि ददएकोमा प्रवार्हत अिदुािको अिगुमिलाई समेत प्रभावकारी तलु्याउिपुदिछ ।  

35.3. प्रदेश िं.५ आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालयले २०७६।१।२६ को सन्त्चवस्तरको निणियअिसुार 
न्त्िल्ला प्रहरी कायािलय, रुपन्त्देहीलगायत संघीय सरकारअन्त्तगितका १३ कायािलयलाई सी.सी.टी.भी. िडाि 
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गिि रु.३ करोड बिेट खचि गिे अन्त्ख्तयारी ददएकोमा रु.२ करोड ५९ लाख ९३ हिार खचि भएको 
देन्त्खन्त्छ ।  

36. कायिक्रमगत कृर्ष अिदुाि - यो वषि सात प्रदेशका भनूम व्यवस्था, कृर्ष वि मन्त्रालय र मातहतका 
निकायबाट कृर्ष तथा पशपुन्त्छी फामिको पूवािधार सदुृढीकरण, मेनसिरी औिार, हाट बिार, सेड तथा भवि 
निमािण, बिारीकरण, ट्र्याक्टर खररद, नमल्क क्याि, न्त्चनलङ्ग भ्याट कन्त्टेिरलगायत कायिमा लागत 
साझेदारीको आधारमा रु.३ अबि ८९ करोड ९१ लाख कायिक्रमगत कृर्ष अिदुाि उपलब्ध गराएका छि ्। 
उि अिदुाि प्रदेशगत रुपमा प्रदेश िं.१ ले करु.३५ करोड ४४ लाख, प्रदेश िं.२ ले रु.१ अबि ४ 
करोड १२ लाख, वाग्मती प्रदेशले रु.७७ करोड ७३ लाख, गण्डकी प्रदेशले रु.३६ करोड ३४ लाख, 

प्रदेश िं.५ ले रु.२७ करोड ९० लाख, कणािली प्रदेशले रु.७५ करोड र सदूुरपन्त्िम प्रदेशले रु.३३ 
करोड ३८ लाख उपलब्ध गराएका छि ्। उि अिदुािबाट कृर्ष उत्पादि तथा उत्पादकत्व वरृ्ि तथा 
प्रभाव मूल्याङ्कि गरेको देन्त्खएि ।  

37. होमस्टे अिदुाि - गण्डकी प्रदेश उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्त्तगित ११ न्त्िल्ला वि 
कायािलयले २७४ होमस्टेलाई होमस्टे पूवािधार र्वकास सञ्चालि, व्यवस्थापि एवं पयिटि प्रविििका लानग 
रु.२७ करोड ८९ लाख २८ हिार अिदुाि उपलब्ध गराएका छि ्। होमस्टे अिदुाि कायिर्वनधको 
काििुी आधार िभएको, नििी तथा समूहमा दताि भएका होमस्टेलाई अिदुाि ददएको, अिदुाि रकमबाट 
स्वागतद्वार, दृश्यावलोकि टावरसमेतमा खचि गरेको, न्त्यूितम मापदण्ड पूरा िगरेका होमस्टेलाई अिदुाि 
ददएको, फनििचर, कुसीलगायतका सामाि खररद गरेको िस्ता व्यहोरा देन्त्खएकोले होमस्टे सञ्चालि र 
व्यवस्थापिसम्बन्त्धी काििुी आधार र मापदण्ड तयार गिुिपिे देन्त्खन्त्छ । 

38. बढी भिुािी - गण्डकी प्रदेशको भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले यस वषि ७५९ वडामा 
कृर्ष उपि सङ्कलि केन्त्द्र, ८५ स्थािीय तहमा कृर्ष हाटबिार, ११ न्त्िल्लामा कोल्ड स्टोर स्थापिा गिे 
लगायतका कायिमा लागत साझेदारीअन्त्तगित रु.३६ करोड ३४ लाख १८ हिार अिदुाि ददएको छ । 
लागत साझेदारीमा कोल्ड स्टोर कायिक्रम सञ्चालि कायिर्वनध, २०७५ को दफा ९ मा अिदुाि प्राप्त गिे 
व्यन्त्ि, संस्थाले कम्तीमा २० वषिसम्म अर्वनछन्न रुपमा सम्झौताबमोन्त्िमको कोल्ड स्टोर सञ्चालि गिुिपिे 
व्यवस्था भए पनि १० वषि सञ्चालि गिे गरी २६ साझेदारसिँग रु.१० करोड ९ लाखको अिदुाि 
सम्झौता गरेको छ । भनूमव्यवस्था तथा कृर्ष मन्त्रालयले धौलानगरर एकीकृत कृर्ष फामि, पवित कुश्मालाई 
रु.१ करोड उपलब्ध गराएकोमा कृर्ष ज्ञाि केन्त्द्र पवितबाट समेत सोही फमिलाई अिदुाि ददएको, 
म्याग्दीको एक एिो िपुलाई पोखरा बढुी बिारमा १ हिार ५०० मेर्िक टि क्षमताको कोल्ड स्टोर 
निमािण गिि रु.२ करोड ५० लाख अिदुाि ददिे निणिय भएकोमा ५०० मे.टि क्षमताको मार कोल्ड 
स्टोर निमािण गरेको अवस्थामा आिपुानतक रुपमा रु.७९ लाख ६२ हिार भिुािी ददिपुिेमा रु.२ करोड 
३८ लाख ८६ हिार भिुािी भएकोले बढी भिुािी भएको रु.१ करोड ५९ लाख २४ हिार सम्बन्त्न्त्धत 
पदानधकारीलाई न्त्िम्मेवार बिाई असलु गिुिपदिछ ।  

39. मागभन्त्दा बढी अिदुाि - गण्डकी प्रदेश भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले साझेदारीमा कोल्ड 
स्टोर सञ्चालि कायिर्वनध, २०७५ को अिसूुची-३ मा प्रस्तार्वत आयोििाको कुल खचिअन्त्तगित अिदुाि र 
अिदुाििाहीको तफि बाट व्यहोिे रकमसमेत उल्लेख गिुिपिे व्यवस्था छ । एक अिदुाििाहीले कोल्डस्टोर 
निमािण गिि पेस गरेको प्रस्ताविाको आधारमा अिदुाि ददिे निणिय गरेकोमा उि निणियर्वपरीत 
प्रस्ताविामा माग गररएभन्त्दा बढी रु.१५ लाख ३२ हिार भिुािी ददएको छ । उि रकम असलु 
गिुिपदिछ । 

40. दोहोरो अिदुाि - गण्डकी प्रदेश भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले कास्कीका एक कुखरुा 
फामिका सञ्चालकलाई फामि सञ्चालि गििको लानग आनथिक वषिको अन्त्त्यमा अिदुाि रकमको शतप्रनतशतले 
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हिेु रु.१ करोड पेस्की ददएको पाइयो । उन्त्ल्लन्त्खत सञ्चालकले सि ्२०१२ िूि २२ मा व्यावसार्यक 
कृर्ष व्यापार आयोििा काठमाडौँबाट एक पोल्िी फमिको िाममा समेत रु.३९ लाख ७५ हिार अिदुाि 
नलएको र उि फमि हाल अलग िामबाट सञ्चालि भएको िािकारी सम्बन्त्न्त्धत निकायबाट प्राप्त भएको छ । 
एउटै व्यन्त्िले दईुवटा फमि दताि गरी र्वनभन्न निकायबाट अिदुाि नलएकोले एउटै व्यन्त्ि पटक पटक 
लाभान्त्न्त्वत हिेु अवस्था देन्त्खयो । दोहोरो िपिे गरी उदे्दश्यमूलक अिदुाि उपलब्ध गराउिे व्यवस्था 
अवलम्बि गिुिपदिछ । 

41. वातावरणमैरी िमूिा कृर्ष गाउिँ अिदुाि - गण्डकी प्रदेश मखु्यमन्त्री वातावरणमैरी िमूिा कृर्ष गाउिँ 
कायिक्रम सञ्चालि कायिर्वनध, २०७५ को बुिँदा िं ७(१) मा सम्भाव्य र आवश्यक क्षेरहरुमा सहकारी 
संस्थाबाट वातावरणमैरी िमूिा कृर्ष गाउिँ स्थापिामा सहयोग परु याउिे उदे्दश्यले स्थार्पत संस्थालाई 
अिदुाि ददि कम्तीमा ३५ ददिको म्याद ददई रार्ष्ट्रय पनरकामाफि त प्रस्ताव आह्वाि गरी सूचिा प्रकाशि 
गिुिपिे व्यवस्था छ । सूचिा प्रकाशि िगरी वातावरणमैरी िमूिा कृर्ष  गाउिँ छिौट गरेर ११ न्त्िल्लामा 
१५ कृर्ष उत्पादक सहकारी संस्था र २१ कृर्ष समूहबीच रु.८ करोड ९६ लाख ६८ हिारको सम्झौता 
गरी रु.८ करोड ५८ लाख २१ हिार खचि लेखेको छ । कायिर्वनधको पालिा िगरी अिदुाि उपलब्ध 
गराउिे पदानधकारीलाई न्त्िम्मेवार बिाउिपुदिछ । 

42. पकेट क्षरे अिदुाि - गण्डकी प्रदेश पकेट क्षेर प्रवििि सहयोग कायिक्रम सञ्चालि कायिर्वनध, २०७५ को 
बुिँदा ७ (१) मा पकेट क्षेर छिौट गदाि प्रस्तार्वत पकेट क्षेरको माटोको उविरा शन्त्िको परीक्षण गिुिपिे 
व्यवस्था छ । सोअिसुार िगरी कृर्ष ज्ञाि केन्त्द्र, पवितले यो वषि प्रदेश सरकारको कायिक्रमअन्त्तगित १० 
पकेट क्षेर सञ्चालि गिि रु.५५ लाख ७२ हिार अिदुाि ददएको छ भिे प्रधािमन्त्री कृर्ष आधनुिकीकरण 
पररयोििाअन्त्तगित ५८ पकेट क्षेरको लानग रु.२ करोड ६ लाख ६४ हिार अिदुाि प्रदाि गरेको छ । 
कृर्ष ज्ञाि केन्त्द्र, स्याङ्िाले प्रधािमन्त्री कृर्ष आधनुिकीकरण पररयोििा कायिक्रमअन्त्तगित १७ ियािँ पकेट 
क्षेर सञ्चालि गिि रु.१ करोड २ लाख १० हिार अिदुाि ददएको छ । पकेट क्षेर सञ्चालिको उदे्दश्य 
अिरुुप उत्पादि हिेु सक्िे खाद्यान्न तथा बालीहरु उपयिु भए िभएको निक्यौल गरी उत्पादकत्वमा वरृ्ि 
गिि माटो परीक्षण गरी उपयिु बाली लगाउिपुिे भए तापनि माटो परीक्षण िगरी ठूलो मारामा अिदुाि 
उपलब्ध गराउि ुनियमसम्मत देन्त्खएि । 

43. बीमा - कृर्ष, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य िमूिा (मोडेल) फामि कायिक्रम सञ्चालि कायिर्वनध, २०७५ मा 
अिदुाि प्राप्त गिे संस्था वा कृषकले बीमा गिुिपिे उल्लेख छ । मोडेल फामि सञचालि गिि यस वषि 
कृर्ष ज्ञाि केन्त्द्र स्याङ्िाले २४ कृषकलाई रु.९५ लाख ५५ हिार अिदुाि ददएको देन्त्खन्त्छ । 
कायिर्वनधमा अनिवायि रुपले बीमा गिुिपिे उल्लेख गरेकोमा अनधकांशले बीमा गिे प्रनतबिता ििाए तापनि 
बीमा गराएको देन्त्खएि । 

44. प्रोत्साहि भत्ता - प्रदेश सभा सन्त्चवालयमा खर्टई कामकाि गिे कमिचारीको लानग कामको प्रकृनतअिरुुप 
प्रदेश िं.२ का सभामखुको अध्यक्षतामा २०७५।३।१३ मा बसेको सन्त्चवालय सञ्चालि तथा व्यवस्थापि 
सनमनतको बैठकले प्रदेश कायिसञ्चालि नियमावली, २०७५ को नियम २०१ को उपनियम (१) बमोन्त्िम 
तलबको ८० प्रनतशतसम्म कायिसम्पादिको आधारमा प्रोत्साहि भत्ता, खािा खािा खचि प्रनतददि रु.२५० 
र सावििनिक नबदाको ददि रु.८०० र बिेट र्वशेष भत्ता वषिमा १ पटक १ मर्हिाको तलब र 
मयािदापालक तथा पदानधकारीहरुको सरुक्षाकमीको लानग ३५ प्रनतशत भत्ता ददिे निणियअिसुार यो वषि 
सन्त्चवालयले कमिचारी प्रोत्साहि भत्ता रु.१ करोड २३ लाख ९३ हिार र खािा खािा खचि, बिेट र्वशेष 
भत्ता र अनतररि समय काम गरेको भत्ता रु.१ करोड ४३ लाख ७५ हिार खचि लेखेको छ । प्रोत्साहि 
र खािाखािाको दोहोरो भत्ता भिुािी ददिे कायिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ । 
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45. प्रोत्साहि सरु्वधा - प्रदेश िं १ सावििनिक खचिको मापदण्ड, कायिर्वनध र नमतव्यर्यतासम्बन्त्धी निदेन्त्शका, 
२०७५ मा अनतररि समय कायि गराउिँदा लागेको खचि र प्रगनत र्ववरण आनथिक मानमला तथा योििा 
मन्त्रालयमा पठाउिपुिे व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सन्त्चवालयले स्थायी तथा सेवा करारका कमिचारी, 
मयािदापालक एवं सरुक्षाकमीलाई खािाखािा खचिबापत रु.१ करोड ६ लाख १३ हिार भिुािी गरेको छ । 
उि खचिबाट भएको कामको उपलन्त्ब्ध देन्त्खिे गरी प्रगनत र्ववरण तयार गरेको देन्त्खएि । 

46. पाररिनमक कर - आयकर ऐि, २०५८ को  दफा ८७ बमोन्त्िम पाररिनमक एवं िगदबाट र्वनभन्न सरु्वधा 
प्राप्त गिे व्यन्त्िले आनथिक ऐि, २०७५ अिसुार २०७५।७६ को लानग तोर्कएको छुट हिेु रकम 
समायोिि पिात ्करयोग्य आयमा लाग्िे कर कट्टी गिुिपिे व्यवस्था छ । सो व्यवस्था बमोन्त्िम सेवा 
सरु्वधा, पाररिनमक एवं प्रोत्साहि लगायतको आयलाई निधािरण योग्य कुल आयमा समावेश िगरेकोले 
प्रदेश िं.२ प्रदेश सभा सन्त्चवालयले रु.९६ लाख ३१ हिार र कणािली प्रदेश सभा सन्त्चवालयले रु.१४ 
लाख ६७ हिार पाररिनमक कर असलु गरी संघीय सन्त्ञ्चतकोषमा दान्त्खला गिुिपदिछ । 

47. आनथिक सहायता - प्रदेश िं २ मन्त्न्त्रपररषद्को र्वनभन्न नमनतको बैठकबाट र्वनभन्न संघ संस्थालाई सभा 
सम्मेलि, उत्सव, प्रदिशि, मेला, खेल, महानधवेशि, सम्मेलि, प्रकाशि, प्रनतयोनगता, लगायत कायिक्रम गिि 
२६ संस्थालाई रु.७२ लाख ७३ हिार आनथिक सहायता प्रदाि गरको छ । यस्तो सहायता 
उपलन्त्ब्धमूलक िहिेु, अिदुाि प्राप्त गिे संस्थाको खचिको पारदन्त्शिता िहिेु तथा सहायता रकम सम्बन्त्न्त्धत 
प्रयोििमा खचि भए िभएको अिगुमिसमेत िभएको अवस्था छ । आनथिक सहायता र्वतरण प्रर्क्रयालाई 
नियन्त्रण गिुिपदिछ ।  

48. “म अन्त्घ बढ्छु” कायिक्रम - प्रदेश िं.१, आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालयबाट “मन्त्रालयले 
आिका र्कशोर र्कशोरी देशका कणािधार, र्यिीहरुको समक्षता िै समनु्ननतको आधार” भन्ने िाराका साथ 
म अन्त्घ बढ्छु सचेतिा कायिक्रम सञ्चालि गरी उि कायिक्रममा रु.२ करोड ५० लाख र्वनियोिि 
भएकोमध्ये रु.१ करोड ११ लाख ८५ हिार खचि भएको छ । कक्षा ९ देन्त्ख १२ सम्म अध्ययि गिे 
१३-१९ वषि उमेर समूहका र्कशोर र्कशोरीहरुलाई लागू औषध कुलतबाट मिु राख्न ेलक्ष्य रहेको छ । 
मन्त्रालयबाट प्रकान्त्शत बलेुर्टिमा यस्ता दवु्यिसिी १० प्रनतशत रहेको उल्लेख छ ।  

49. छारवनृ्त्त्त - प्रदेश िं.१ सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयको बिेट विव्यमा गरीबका छोराछोरीलाई 
एम.बी.बी.एस अध्ययि गिि र्विा नधतो सलुभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउि ििता न्त्चर्कत्सा न्त्शक्षा कोष 
स्थापिा गररिे उल्लेख छ । मन्त्रालयले एम.बी.बी.एस.् अध्ययिका लानग आवेदि ददएका ८ ििालाई 
प्रनतव्यन्त्ि रु.१० लाखका दरले रु.८० लाख अिदुाि ददएको छ । ऋण उपलब्ध गराउिे िीनत 
रहेकोमा मन्त्रालयले अिदुाि ददएको देन्त्खयो । अिदुाि प्राप्त गिे र्वद्याथी मािवीय सूचकाङ्कमा गरीब, 
र्पछनडएका पररवारका, सरकारी र्वद्यालयमा अध्ययि गरेको सनुिन्त्ित हिेु सम्बन्त्न्त्धत स्थािीय तहको 
नसफाररस, अन्त्य प्रमाण एवं उन्त्ल्लन्त्खत र्वद्याथीहरुले सम्बन्त्न्त्धत कलेिहरुबाट अन्त्य छारवनृ्त्त्त िपाएको 
प्रमाण पेस गरेको देन्त्खएि । 

50. र्ववाह पञ्चमी - प्रदेश िं.२ को मन्त्न्त्रपररषद्को निणियबमोन्त्िम २०७५ सालको र्ववाह पञ्चमीको 
व्यवस्थापिको लानग िािकी मन्त्न्त्दर र्ववाह पञ्चमी व्यवस्थापि सनमनतलाई मखु्यमन्त्री राहत कोषबाट 
रु.५० लाख अिदुाि र समारोहमा आएका पाहिुाको सेवा, सत्कार, भोि, भण्डारालगायतका कायिक्रम गिि 
रु.७३ लाख ८ हिार भिुािी ददएको छ । प्रदेश िं.२ को र्वपद् व्यवस्थापि ऐि, २०७५ को दफा ७ 
मा कोषको रकम र्वपद् बाहेक अन्त्य काममा प्रयोग हिु िसक्िेमा राहत कोषबाट उि काममा खचि 
गरेको काििु अिकूुल देन्त्खएि । 
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51. मखु्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अनभयाि - छोरीलाई र्वद्यालय पठाई उिीहरुको वैयन्त्िक र्वकास 
सशिीकरणको माध्यमबाट र्वभेदमिु समािको निमािण र रुपान्त्तरणको लानग स्वीकृत मखु्यमन्त्री बेटी 
पढाउ बेटी बचाउ अनभयाि सञ्चालि निदेन्त्शका, २०७५ मा न्त्शक्षा बीमा, लैर्ङ्गक र्हंसा, साइकल र्वतरण, 
ििचेतािमूलक कायिक्रम, अनभभावकत्व िहण, ददवा खािा, क्षमता र्वकासका कायिक्रम सञ्चालि गिे 
उल्लेख छ । यो वषि छारामैरी शौचालय, छोरी न्त्शक्षा बीमा, छारा लोकसेवा तयारी कक्षा, छारा 
स्यािेटरी प्याड र्वतरण र साइकल र्वतरण कायिक्रम सञ्चालि गरेको छ । छारा साइकल १४ हिार 
थाि खररद गरी २ आपूनतिकतािलाई रु.९ करोड ८४ लाख १८ हिार भिुािी ददएको छ । साइकल  
र्वतरण र मौज्दातको अनभलेख उपलब्ध िगराएकोले कायिक्रमको प्रभावकाररता यर्कि हिु सकेि ।  

52. मखु्यमन्त्री स्वच्छता अनभयाि - प्रदेश िं.२को मखु्यमन्त्री स्वच्छता अनभयाि कोष स्थापिा सञ्चालि तथा 
व्यवस्थापि कायिर्वनध, २०७५ अिसुार सरकारी कायािलय, बाटोघाटो, धानमिक स्थल, र्वद्यालय, पोखरी, 
इिारलगायत सावििनिक स्थल तथा नििी स्थािहरुमा समेत सरसफाई र स्वच्छताको स्तर बढाई प्रदेशमा 
स्वच्छता कायम गिुि यस अनभयािको उदे्दश्य रहेको छ । यस वषि प्रदेशनभरका सावििनिक स्थल, 
मठमन्त्न्त्दर मन्त्स्िदको संरचिा तथा उत्थाि, पोखरी सौन्त्दयिकरण तथा पयािवरण कायिक्रम, सखु्खािस्त 
क्षेरमा इिार खन्ने कायिक्रम र न्त्िल्ला प्रशासि कायािलयको संरचिागत सधुारलगायतका कायिक्रम गरेको 
छ । कायािलयले िािकी मन्त्न्त्दर पररसर स्तरोन्नोनतमा रु.७ करोड २१ लाख ५४ हिार, वीरगन्त्िन्त्स्थत 
िगवा पोखरी सौन्त्दयिकरणको रु.९ करोड ९८ लाख १५ हिार, पसािको मरुली पोखरी सौन्त्दयिकरण 
कायिमा रु.७ करोड ९८ लाख ७० हिार, नछपरमाई पोखरी पररसर स्तरोन्नोनत कायिमा रु.८ करोड ३८ 
लाख ३६ हिार र न्त्िल्ला प्रशासि कायािलय पररसर स्तरोन्नोनत कायिमा रु.४८ लाख ६५ हिारको कुल 
लागत अिमुाि स्वीकृत गरी यो वषि रु.१ करोड १४ लाख ५३ हिारको खचि गरेको छ । निमािण 
व्यवसायीलाई रु.५ करोड ३ लाख ८५ हिार पेस्की ददएकोमा फस्यौट भएको छैि । समयमा कायि 
सम्पन्न गिुिपदिछ । 

53. उपभोिा सनमनतमाफि त कायि - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ४४ अिसुार उपभोिा सनमनत 
वा लाभिाही समदुायबाट निमािण कायि गराउिँदा रु.१ करोडसम्म लागत अिमुाि भएका कायि गराउि 
सर्किे व्यवस्था र्वपरीत  प्रदेश िं १ को भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित २ निकायले एक 
खािेपािी योििामा रु.५ करोड ४२ लाख २४ हिारको काम ४ उपभोिा सनमनतबाट र उद्योग, पयिटि, 
वि तथा बातावरण मन्त्रालय अन्त्तगितको पयिटि र्वकास आयोििाले रु.९ करोड ४२ लाख ८५ 
हिारको काम १० उपभोिा सनमनतबाट, प्रदेश िं.५ भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित खािेपािी 
तथा सरसफाई नडनभिि कायािलय, पाल्पाले रु.८२ करोड ५९ लाख ६८ हिारका आयोििा २५ 
उपभोिा सनमनतबाट कायि गराएको छ । एक करोडभन्त्दा बढी लागत अिमुाि भएको योििाको काम 
बोलपर माफि त गराउिपुिेमा उपभोिा सनमनतमाफि त गराएको नियमसम्मत देन्त्खएि ।  

यस्तै सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा िर्टल प्रकृनतको कायि उपभोिा 
माफि त गराउि िहिेु उल्लेख छ । प्रदेश िं.१ भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित ३ निकायले 
रु.३३ करोड १८ लाख १९ हिार र गण्डकी प्रदेश भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगितका ४ 
कायािलयले रु.१५ करोड २१ लाख ३८ हिारका िर्टल प्रकृनतका कायि उपभोिा सनमनतमाफि त गराएका 
छि ्। भौनतक पूवािधार संरचिा निमािण कायि व्यावसार्यक र अिभुवी निमािण व्यवसायीबाट प्रनतस्पधाि 
गराउिपुिेमा उपभोिा सनमनतमाफि त गरेको नियमसम्मत देन्त्खएि । 

54. उपभोिा सनमनत तोकेर निकासा - कायिक्रम र अन्त्ख्तयारी प्राप्त भएपनछ सम्बन्त्न्त्धत कायािलयले कायिक्रम 
सञ्चालिको लानग स्वीकृत कायिर्वनधसमेतको आधारमा सावििनिक खररद ऐि तथा नियमबमोन्त्िम प्रस्ताव 
आह्वाि गिे, निधािररत मापदण्डको आधारमा प्रस्ताव छिौट गिे र छिौट भएका प्रस्तावदातासिँग सम्झौता 
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गरी कायि गराउिपुिे व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेश भनूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयले कृर्ष 
ज्ञाि केन्त्द्र, न्त्चतविलाई यो वषि सािा कृर्ष सडक निमािण तथा ममित कायिक्रममा १४ उपभोिा 
सनमनतकोको िाम र्कटाि गरी रु.४ करोड ५५ लाख ४० हिारको अन्त्ख्तयारी तथा निकासा ददएको छ । 
तालकु मन्त्रालयले िै प्रस्ताव छिौट गरी भिुािी प्रयोििको लानग मार कायिर्वनध र अन्त्ख्तयारी 
पठाएकोले काििुी प्रावधाि तथा प्रर्क्रयाको पालिा भएको देन्त्खएि । 

55. उपभोिामाफि त खररद - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा एक करोड 
रुपैयासम्म लागत अिमुाि भएको निमािण कायि वा सोसम्बन्त्धी सेवा उपभोिा सनमनत वा लाभिाही 
समदुायबाट गराउि वा प्राप्त गिि सर्किे उल्लेख छ । खािेपािी तथा सरसफाई नडनभिि, नसन्त्धपुाल्चोकले 
सम्बन्त्न्त्धत खािेपािी योििाको लानग आवश्यक एच.डी.पी.पाइप, पी.पी.आर.पाइप, िी.आई.पाइप ४३ 
पटकमा रु.१ करोड ५७ लाख ६९ हिार, र्फर्टङ्गस ्२७ पटकमा रु.१ करोड ४२ लाख २३ हिार र 
िान्त्सफरमर रु.६८ लाख २३ हिार समेत रु.३ करोड ६८ लाख १५ हिारका मालसामाि उपभोिा 
सनमनतबाट खररद गरी आपूतिकलाई भिुािी ददि अिरुोध गरेको आधारमा कायािलयले आपूतिकलाई 
भिुािी ददएको  
देन्त्खयो । यस्तो कायिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ ।  

56. लागत सहभानगता - मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलय, वाग्मती प्रदेशबाट स्वीकृत सािा कृर्ष 
सडक निमािण ममित तथा सञ्चालि कायिर्वनध, २०७५ को पररच्छेद-४ को बुिँदा ९ मा सािा कृर्ष सडक 
निमािण तथा ममितमा साझेदार संस्थाले १० प्रनतशत लगािी गिुिपिे व्यवस्था छ । उि प्रदेशको आनथिक 
मानमला तथा योििा मन्त्रालयले लाभिाही सनमनतबाट लागत सहभानगता िगराउिे निणिय गरी ९७ 
उपभोिा सनमनतलाई रु.२८ करोड २५ लाख ८५ हिार भिुािी गरेकोले लागत सहभानगताको अंश 
रु.२ करोड ८३ लाख प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार परेको छ । प्रदेश सरकारअन्त्तगित सञ्चानलत कुिै 
योििामा लागत सहभानगता गराउिे र कुिैमा िगराउिे अवस्था देन्त्खएको छ ।  

57. र्वद्यालय अिदुाि - वाग्मती प्रदेश सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालयले र्वनभन्न र्वद्यालय तथा सामदुार्यक 
क्याम्पसको िाम िै उल्लेख गरी न्त्शक्षा निदेशिालयलाई अन्त्ख्तयारी ददएको छ । उि निदेशिालयले 
रु.८१ करोड २० लाख अिदुाि ददएकोमा र्वद्यालय तथा क्याम्पस छिौटको आधार पेस भएि । 
मन्त्रालयले बाल र्वकास केन्त्द्रका सहयोगी कायिकताि प्रोत्साहि, प्रयोगशाला व्यवस्थापि, शैन्त्क्षक सामिी 
व्यवस्था, भवि निमािण िस्ता अिदुाि प्राप्त संस्थाको कामको प्रगनत र उदे्दश्यमूलक उपयोगको सनुिन्त्ितता 
हिेु गरी अनभलेख व्यवन्त्स्थत गरेको समेत देन्त्खएि । अतः अिदुाि व्यवन्त्स्थत गिि अिदुाि ददिे आधार 
तय गिुिपिे र अिदुाि र्वतरणको अनभलेख राख्न ेव्यवस्था नमलाउिपुदिछ । 

58. र्वद्यालय भवि निमािण अनभयाि - बाग्मती प्रदेश सामान्त्िक र्वकास मन्त्रालय कायिसञ्चालि निदेन्त्शकामा 
सामदुार्यक र्वद्यालय भवि निमािण कायिको लानग सम्बन्त्न्त्धत र्वद्यालय व्यवस्थापि सनमनतबाट आयोििा 
सञ्चालि गिे प्रस्ताव माग गिे र प्रस्ताव स्वीकृत भएका र्वद्यालयसिँग सम्झौता गरी अिदुाि ददिे उल्लेख 
छ । यो वषि कायिसञ्चालि निदेन्त्शकामा सामदुार्यक र्वद्यालयको िाम उल्लेख गरी ३८ सामदुार्यक 
र्वद्यालयलाई रु.२० लाखको दरले रु.७ करोड ७५ लाख ८७ हिार अिदुाि ददएको छ । निनमित भवि 
तथा संरचिाहरु भवि संर्हताको मापदण्ड अिरुुप गणुस्तरयिु भए िभएको सम्बन्त्धमा अिगुमि  
हिुपुदिछ । 

59. र्वद्यालय प्रयोगशाला अिदुाि - स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ११(ि) अिसुार 
आधारभतू तथा माध्यनमक न्त्शक्षासम्बन्त्धी अनधकार स्थािीय तहमा रहेको छ । प्रदेश िं.१ उद्योग, 
पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशअन्त्तगिका २९ र्वद्यालयलाई मन्त्रीस्तरीय निणियबाट िमूिा 
र्वज्ञाि प्रयोगशाला प्रवििि सहयोग कायिक्रमअन्त्तगित प्रनत र्वद्यालय रु.९ देन्त्ख १० लाखका दरले २९ 
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र्वद्यालयलाई रु.२ करोड ७४ लाख ६७ हिार निकासा गरेको छ । यसैगरी सामान्त्िक र्वकास 
मन्त्रालयबाट समेत यस वषि र्वनभन्न र्वद्यालयलाई र्वज्ञाि प्रयोगशालाका लानग रु.८ करोड ९० लाख ५० 
हिार खचि गरेको छ । स्थािीय तहको क्षेरानधकार अन्त्तगितका र्वद्यालयलाई समन्त्वय बेगर प्रदेशका 
अलग अलग मन्त्रालय र स्थािीय तहसमेतबाट समाि कायिका लानग अिदुाि ददिँदा दोहोरो खचि हिु िािे 
देन्त्खन्त्छ । तसथि र्वद्यालयलाई अिदुाि ददिँदा निकायगत समन्त्वय गरी एकै निकायबाट ददि ुउपयिु हिेु 
देन्त्खन्त्छ । 

60. सोझै खररद - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ बमोन्त्िम प्रनतस्पधािको आधारमा खररद कायि गिुिपिेमा यो 
वषि फनििचर, कम्प्यटुर, ल्यापटप, फोटोकपी मेनसि, र्प्रन्त्टरलगायतका सामिी प्रनतस्पधाि बेगर पटक पटक 
सोझै खररद गरी प्रदेश िं.१ ले रु.८ करोड १६ लाख ८६ हिार, प्रदेश िं.२ ले रु.२५ करोड ७९ 
लाख ६ हिार, वाग्मती प्रदेशले रु.१७ करोड ४७ लाख १० हिार, गण्डकी प्रदेशले रु.१ करोड ५३ 
लाख ३ हिार, प्रदेश िं.५ ले रु.२ करोड ३ लाख ८२ हिार, कणािली प्रदेशले रु.८ करोड ६९ लाख 
र सदुरुपन्त्िम प्रदेशले रु.४ करोड ४७ लाख ९९ हिारसमेत रु.६८. करोड १६ लाख ८६ हिार 
भिुािी गरेका छि ्। सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ६६ र नियमावली, २०६४ को नियम 
१४५ बमोन्त्िम र्वशेष पररन्त्स्थनतमा खररद गिे सम्बन्त्धी प्रर्क्रयासमेत अवलम्बि गरेको देन्त्खएि । 
सावििनिक खररद ऐि तथा नियमको व्यवस्था पालिा िगिे पदानधकारीलाई न्त्िम्मेवार बिाई खररद 
कायिलाई व्यवन्त्स्थत गिुिपदिछ । 

61. मौज्दात - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सावििनिक निकायले खररद 
कारबाहीको तयारी गदाि आवश्यकता पर्हचाि गिुिपिे व्यवस्था छ । प्रदेश िं.१ को खािेपािी तथा 
सरसफाई नडनभिि कायािलय, पािँचथरले पोनलनथि तथा िी.आई. पाइप रु.४ करोड ८१ लाख ३० हिार  
र र्फर्टङ्स रु.१० करोड ८२ लाख १८ हिारसर्हत रु.१५ करोड ६३ लाख ४८ हिारको खररद गरी 
मौज्दात राखेको पाइयो । त्यस्तै सदूुरपन्त्िम प्रदेश भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित खािेपािी 
तथा सरसफाई नडनभिि कायािलय कैलाली, बैतडी, डिँडेल्धरुा र डोटीले आनथिक वषिको अन्त्तमा रु.३७ 
करोड ५७ लाख ०७ हिार बराबरको पाइप तथा र्फर्टङ्गस सामाि मौज्दात रहिे गरी खररद गरेका छि ्। 
आयोििाको प्रगनत र आवश्यकताको आधारमा खररद गिपुिेमा बिेटको आधारमा खररद गरेको छ । 
यस्तो कायिमा नियन्त्रण गिुिपदिछ । 

62. न्त्यूि प्रनतस्पधाि - सावििनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा २६(६) मा कुिै बोलपरदाताले आपसमा 
नमलेमतो गरी बोलपर दान्त्खला गरेको हिु सक्िे सम्भाविा तफि समेत मध्यििर गदै नमलोमतो भएको परु्ष्ट 
भएमा ऐिको प्रावधािअिरुुप बोलपर रद्द गिि सक्िे व्यवस्था छ ।  

62.1. पूवािधार र्वकास कायािलय, पािँचथरले यो वषि सडक ममित सधुार, ियािँ ियाक खोल्िे तथा सडक कालोपरे 
लगायतका कामको लानग ५ प्याकेिको लागत अिमुाि रु.२ अबि ६६ करोड ६९ लाख ९९ हिारको 
भएकोमा अन्त्न्त्तम नमनतमा १ मार बोलपर बािँकी राखी अन्त्य बोलपर र्फताि भएको र लागत अिमुािकै 
हाराहारीमा रु.२ अबि ६३ करोड ९१ लाख ६० हिारको ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।  

62.2. खािेपािी तथा सरसफाई नडनभिि कायािलय, पािँचथरले यो वषि १०९ ठेक्काको लागत अिमुाि रु.८४ 
करोड ८६ लाख ६६ हिार रहेकोमा रु.८४ करोड ५६ लाख ४६ हिार (लागत अिमुािको तलुिामा 
०.००४ प्रनतशतदेन्त्ख १.०८ प्रनतशत र औसतमा ०.३६ प्रनतशतसम्म घटी) मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । 
कायािलयबाट स्वीकृत भएका अन्त्य ठेक्कामा लागत अिमुािको ४९.७२ प्रनतशतसम्म घटीमा सम्झौता भई 
कायि सम्पन्न भएको देन्त्खन्त्छ ।  
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62.3. पूवािधार र्वकास कायािलय, गलु्मीले  ५६ ठेक्काको लागत अिमुाि रु.११ करोड ४३ लाख २४ हिार 
रहेकोमा रु.११ करोड ४३ लाख २४ हिार ( लागत अिमुािको ०.८९ प्रनतशत घटी) मा ठेक्का 
सम्झौता भएको देन्त्खयो । 

62.4. पूवािधार र्वकास कायािलय, दाङका ९७ ठेक्कामा लागत अिमुाि रु.७१ करोड ९० लाख ९५ हिार 
रहेकोमा रु ५० करोड ७५ लाख ४७ हिार (औसत २९.४२ प्रनतशत घटी) मा ठेक्का सम्झौता भएको 
मध्ये  ११ ठेक्कामा औसतमा १.६५ प्रनतशत घटीमा सम्झौता भएको छ ।  

सावििनिक खररद ऐि नियमबमोन्त्िम खररद कायिमा प्रनतस्पधाि कायम हिेु गरी खररद व्यवस्थापि 
गिुिपदिछ । 

63. िम्सि - प्रदेश िं.५ को भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयअन्त्तगित सडक पूवािधार र्वकास कायािलय, 
रुपन्त्देहीले स्थािीय र्वकास पूवािधार र्वभाग (डोनलडार) को िम्सिमा १ घिनमटर िाभेनलङ्ग (सब बेस) कायि 
गिि १.१० घिनमटर िाभेल  लाग्िे उल्लेख भएकोमा सडक र्वभागको प्रनतघिनमटर िाभेल गिि १.२८ 
घिनमटरको िम्सि प्रयोग गरी प्रनतघिनमटर ०.१८ बढी पररमाणमा िाभेल खपत देखाई ४ ठेक्कामा रु.४८ 
लाख ६० हिार बढीको लागत अिमुाि स्वीकृत गरी ठेक्का बन्त्दोबस्त भएको छ । स्वीकृत िम्सि अिसुार 
लागत अिमुाि तयार गिुिपदिछ ।  

64. पूविनिधािररत क्षनतपूनति - नडनभिि सडक कायािलय, रुकुम (पन्त्िम) बाट ठेक्का सम्झौता भई कायािन्त्वयिमा 
आएका ठेक्का सम्झौतामध्ये २१ ठेक्का निमािण व्यवसायीबाट म्यादनभर सम्पन्न िगरेको र म्याद थप पनि 
िभएकोले पूविनिधािररत क्षनतपूनति रु.२ करोड ७२ लाख १३ हिार असलु गिुिपिे देन्त्खन्त्छ । 

65. सवारीसाधि खररद - सवारीसाधि खररद सम्बन्त्धमा देन्त्खएका व्यहोरा देहायबमोन्त्िम छि:् 

65.1. प्रदेश िं.१ अन्त्तगित ८ मन्त्रालय तथा निकायले रु.४२ करोड ६० लाख ९३ हिारको सवारीसाधि 
खररद गरेका छि ्। प्रदेशको सावििनिक खचिको मापदण्ड, कायिर्वनध, र नमतव्यर्यतासम्बन्त्धी निदेन्त्शका, 
२०७५ अिसुार मखु्यमन्त्री वा समािस्तरका पदानधकारीलाई रु.१ करोडसम्मको र सभामखु, मन्त्री तथा 
प्रमखु सन्त्चवलाई रु.७५ लाखसम्मको सवारीसाधि उपलब्ध गराउिे मापदण्डर्वपरीत आन्त्तररक मामला 
तथा काििु मन्त्रालयले प्रनत थाि रु.१ करोड ७९ लाख ५० हिार र रु.२ करोड ७ लाख ५० हिार 
पिे सवारीसाधि खररद गरेको छ ।  

65.2. प्रदेश िं.२ अन्त्तगितका १८ निकायले ३५ सवारीसाधि तथा मोटरसाइकल खररद गरी रु.२८ करोड ९८ 
लाख २५ हिार खचि गरेको पाइयो ।  

65.3. वाग्मती प्रदेशअन्त्तगित मखु्यमन्त्रीको कायािलय, उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतले 
रु.१० करोड ९३ लाख ४४ हिारको सवारीसाधि खररद गरेको देन्त्खन्त्छ । स्वीकृत मापदण्डअिसुार 
महाशाखा/प्रमखु कायािलय प्रमखुलाई बढीमा ३० लाख रुपैयािँसम्मको कार वा न्त्िप उपलब्ध गराउिे 
व्यवस्था भए तापनि रु.८६ लाख ७१ हिारका २ सवारीसाधि खररद गरेको छ । प्रदेश सभा 
सन्त्चवालयले बिेट अिमुाि रु.३ करोड गरेकोमा रु.६ करोड २७ लाख २९ हिारको १० न्त्िप र १७ 
मोटरसाइकल खररद गरेको छ ।  

65.4. गण्डकी प्रदेशअन्त्तगित प्रदेश सभा सन्त्चवालय, मखु्य मन्त्रीको कायािलय, अथि मन्त्रालयलगायतका निकायले 
रु.१५ करोड ७४ लाख ६८ हिारको ३५ सवारीसाधि खररद गरेको देन्त्खन्त्छ । 

65.5. प्रदेश िं.५ सरकारले सवारीसाधि खररदमा रु.३५ करोड ६६ लाख ३५ हिार, ममितमा रु.३ करोड 
४३ लाख २ हिार र इन्त्धिमा रु.३ करोड ७२ लाख २७ हिार खचि गरेको छ ।  
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65.6. कणािली प्रदेश सरकारले आन्त्तररक स्रोतबाट रु.१४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारीसाधि खररद गिे 
गरी बिेट व्यवस्था गरे पनि बिेट पूवाििमुाि गदाि उल्लेख िगरेको स्रोतबाट रकमान्त्तर गरी रु.३४ 
करोड ५ लाख ४१ हिार मूल्यका सवारीसाधि खररद गरेको देन्त्खयो ।  

65.7. सदूुरपन्त्िम प्रदेशले ९ प्रदेश प्रहरी कायािलयका लानग रु.३ करोड ३२ लाख ९१ हिारमा ९ थाि र्पक 
अप गाडी खररद गरी भिुािी गरेको छ । ती प्रहरी कायािलय संघीय बिेटबाट सञ्चालि भएका र प्रदेश 
मन्त्रालयलाई हस्तान्त्तरण िहदैु सवारीसाधि खररद गिि बिेट व्यवस्था गरी खचि गरेको छ । 

मापदण्ड प्रनतकूल तथा आवश्यकताभन्त्दा बढी सवारीसाधि खररद गिे कायिमा नियन्त्रण हिुपुदिछ । 

66. परामशिसेवा खचि - सावििनिक खररद नियमावली, २०६४ को नियम ७२ मा बीस लाख रुपैयािँभन्त्दा बढी 
रकमको परामशि सेवा प्रार्वनधक र आनथिक प्रस्ताव माग गरी प्रनतस्पधािको माध्यमबाट खररद गिि सर्किे 
उल्लेख छ । यस सम्बन्त्धमा निम्िािसुार देन्त्खएको छः 

66.1. प्रदेश िं.१ को भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय तथा अन्त्तगितका ३ निकायले सडक, पलु, भ्यू टावर, 
नसिँचाइ कुलोलगायतका निमािण कायिको सभे, ड्रइङ, नडिाइि र लागत अिमुाि तयार गिे कायि २४ 
परामशिदाताबाट गराई रु.९ करोड ३२ लाख ९६ हिार भिुािी गरेको देन्त्खन्त्छ । उद्योग, पयिटि, वि 
तथा वातावरण मन्त्रालयले वतृ्तन्त्चर, पयिटि पूवािधार गरुुयोििा निमािण, सम्भाव्यता अध्ययि, पयिटकीय 
त्याङ्क अद्यावनधक गिे सफ्टवेयर तथा मोबाइल एप निमािण, केबलकार सम्भाव्यता अध्ययि, िलमागि 
सम्भाव्यता, िस्ता कामको नडटेल नडिाइि, अध्ययि िस्ता परामशिको लानग रु.२० लाखमा िबढ्िे गरी 
४८ वटा लागत अिमुाि तयार गरी रु.४ करोड ९५ लाख १७ हिार भिुािी गरेको छ । 

66.2. प्रदेश िं.२ को भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालयले यो वषि १५८ र यातायात पूवािधार निदेशिालयले २७ 
स्थािको र्वस्ततृ पररयोििा प्रनतवेदि तयार गरेबापत परामशिदातालाई रु.११ करोड ७५ लाख ९९ हिार  
भिुािी गरेको छ ।  

66.3. वाग्मती प्रदेश भौनतक योििा मन्त्रालय र भनूम व्यवस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालयअन्त्तगितका ५ निकायले 
सडक खािेपािी, कागि उद्योग स्थापिा, िसु उद्योग, काष्ठहस्तकला उद्यमिस्ता र्वनभन्न क्षेरको अध्ययि तथा 
र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयार गरी रु.२६ करोड ७६ लाख ४० हिार भिुािी गरेको छ । 

66.4. गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पयिटि, वि तथा वातावरण मन्त्रालय र भौनतक पूवािधार र्वकास मन्त्रालय 
अन्त्तगितका ५ निकायले औद्योनगक क्षरे स्थापिा, केबलकार सञ्चालि, पयिटि क्षेरलगायत सम्भाव्यता 
अध्ययि गिि रु.९ करोड ४७ लाख ८६ हिार खचि गरेको छ । 

66.5. प्रदेश िं ५ अन्त्तगति भौनतक पूवािधार, कृर्ष वि, उधोग वि तथा पयिटि मन्त्रालय र मातहत निकायले सडक 
सम्भाव्यता अध्ययि डी.पी.आर. तयारीलगायतका कायिमा रु.१० करोड ३४ लाख परामशि खचि गरेको देखन्त्छ । 

66.6. कणािली प्रदेशको भौनतक पूवािधार मन्त्रालयअन्त्तगित ३ निकायले सडक, खािेपािीलगायतको र्वस्ततृ आयोििा 
प्रनतवेदि तयार गरेबापत रु.७ करोड २७ लाख ९५ हिार खचि लेखेको छ । पूवािधार र्वकास कायािलय, 
िमु्लाले प्रदेश रािधािी िोड्िे सडक तथा रणिीनतक सडकको र्वस्ततृ आयोििा प्रनतवेदि तयार गिि २८ 
परामशिदातासंग कुल रु.१ करोड ३८ लाख २८ हिार र पूवािधार र्वकास कायािलय, सखेुतले र्वनभन्न 
परामशिदातासिँग दरभाउपर नलई कुल रु.५ करोड २० लाख ३६ हिारको सम्झौता गरी कायि गरेको देन्त्खयो । 

66.7. सदूुरपन्त्िम प्रदेशले पूिँिीगत  अिसुन्त्धाि तथा परामशिमा रु.३३ करोड ७२ लाख ४ हिार खचि गरेको छ ।  

वार्षिक कायिक्रम स्वीकृत भएपनछ उपयिु प्याकेि बिाई बोलपरको माध्यमबाट परामशिदाता 
छिौट गिुिपिेमा बोलपरको सीमाभन्त्दा घटीको स-सािा प्याकेिको लागत अिमुाि तयार गरी सोझै खररद 
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कायि गरेको छ । यस्ता प्रनतवेदिको अनभलेखसमेत राखेको छैि । प्रचनलत ऐि नियमअिसुार परामशि 
सेवा खररद गरी खचिको साथिकता कायम गररिपुदिछ ।  

67. आपतकालीि कायिसञ्चालि केन्त्द्र - प्रदेश िं.१, आन्त्तररक मानमला तथा काििु मन्त्रालयबाट १३७ 
स्थािीय तहमा आपतकालीि कायि सञ्चालि केन्त्द्र सञ्चालिको लानग प्रदेश सरकारबाट निमािण हिेु र्वपद 
व्यवस्थापिसम्बन्त्धी पोटिल तथा मोबाइल एन्त्प्लकेसि उपलब्ध गराई प्रत्येक स्थािीय तहको लानग १ थाि 
डेक्सटप कम्प्यटुर, १ थाि र्प्रन्त्टर र १ थाि मोबाइल सेट रु.१ करोड १७ लाख ६६ हिारमा खररद 
गरी हस्तान्त्तरण गरेको छ । लेखापरीक्षणको नसलनसलामा मोरङका १३ स्थािीय तहको निरीक्षण गदाि 
हस्तान्त्तररत यी सामािहरु र्वपद्सम्बन्त्धी काममा प्रयोग गरेको देन्त्खएि ् । उि खचिको उपादेयता 
सम्बन्त्धमा मन्त्रालयले अिगुमि गरेको पनि पाइएि । उदे्दश्यअिसुार सम्पन्त्त्तको उपयोग हिुपुदिछ । 

लेखापरीक्षण बेरुिू 

 यो वषिको बेरुिू – प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनततफि को २०७५।७६ को 
लेखापरीक्षण रकम र बेरुिू अङ्क निम्िािसुार रहेको छः 

(रु. लाखमा) 

प्रदेश िं. लेखापरीक्षण गररएको 
कायािलय संख्या लेखापरीक्षण रकम पेस्कीसमेत बरेुिू 

रकम 
बरेुिूमध्ये पेस्की 

रकम 
लेखापरीक्षण रकमको 
तलुिामा बरेुिू प्रनतशत 

पेस्कीबाहेक 
बरेुिू प्रनतशत 

१ 200 346649 167३9 9044 4.82 2.21 
२ 126 257314 18254 5527 7.09 4.94 
बाग्मती 191 394754 9873 4766 2.50 1.29 
गण्डकी 149 238927 16447 11243 6.88 4.70 
५ 153 302838 9468 3224 3.13 2.06 
कणािली 134 190049 5170 2293 2.72 1.51 
सदूुरपन्त्िम 127 228249 8829 3901 3.87 2.16 

िम्मा 1080 1958780 84780 39998 4.3३ 2.04 

उपयुिि तानलकाअिसुार सबभन्त्दा बढी बेरुिू प्रदेश िं. २ को 7.09 प्रनतशत र सबैभन्त्दा कम बेरुिू 
बाग्मती प्रदेशको 2.50 प्रनतशत रहेको छ । 

 अद्यावनधक बेरुिू – प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कायािलय, अन्त्य संस्था र सनमनततफि को गत वषिसम्मको 
बािँकी बेरुिू रु.१९ करोड ५१ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रु.९ लाख फस्यौट भएको र यो वषि रु.८ अबि 
४७ करोड ८० लाख थप भई अद्यावनधक बेरुिू रु.८ अबि ६७ करोड २२ लाख रहेको छ । सो रकममा 
रु.४ अबि १० करोड ७४ लाख पेस्की रहेको छ । यससम्बन्त्धी प्रदेशगत र्ववरण देहायबमोन्त्िम छ:  

(रु. लाखमा) 

प्रदेश िं. गत वषिसम्मको 
बािँकी 

सम्परीक्षणबाट 
फस्यौट बािँकी बरेुिू यो वषिको थप 

बरेुिू 
दोस्रो प्रनतवदेसम्मको 

बािँकी 
बरेुिू बािँकीमध्ये 

पेस्की 
१ 223 2 221 16739 16960 9044 
२ 1646 0 1646 18254 19900 6598 
बाग्मती 10 0 10 9873 9883 4766 
गण्डकी 5 4 1 16447 16448 11244 
५ 5 0 5 9468 9473 3228 
कणािली 2 0 2 5170 5172 2293 
सदूुरपन्त्िम 60 3 57 8829 8886 3901 

िम्मा 1951 9 1942 84780 86722 41074 

 



खण्ड - ३ 

स्थानीय तह 





 

 515 महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 

 

स्थानीय तह 

नेपालको संर्वधान जारी भएपति जनताको सबैभन्दा नजजकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहको तनवािचन 
भई आवश्यक कमिचारीको व्यवस्थापन, काननु तनमािण र कायािन्वयनका कायिहरू भइरहेका िन ्। सबै स्थानीय 
तहले संर्वधानबमोजजम काननु तनमािण गने, स्थानीय बातसन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथतमकताका आधारमा 
योजना तजुिमा गने, आतथिक स्रोत साधनको अनमुान र सो स्रोतको दक्षतापूणि उपयोग गने, सहभातगतात्मक तवरले 
र्वकास तनमािण सञ्चालन गने र स्वातमत्वबोध गराउने, जिक्षा, स्वास््य, कृर्ष, पिपुालन तथा वन व्यवस्थापन, 
फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय सेवाप्रवाह, साविजतनक जग्गा संरक्षण र स्थानीय र्ववाद समाधान गने आफूबाट 
सम्पादन भएका काम कारबाहीको त्याङ्क तथा अतभलेख राख्न,े आतथिक सिुासन व्यवस्थापन गने लगायतका 
कायिहरु सम्पादन गरेका िन ्। 

1. संवैधातनक र काननुी व्यवस्था - संर्वधानको धारा २१४ बमोजजम स्थानीय तहको कायिकाररणी अतधकार 
संर्वधान र संघीय काननुको अधीनमा रही गाउँपातलका वा नगरपातलकामा तनर्हत हनेु र धारा २२१ मा 
व्यवस्थापकीय अतधकार गाउँ सभा र नगर सभामा रहने व्यवस्था ि । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ अनसुार स्थानीय तहको िासन व्यवस्थाको सामान्य तनदेिन, तनयन्रण र सञ्चालन गने अतभभारा 
गाउँपातलका र नगरपातलकाको हनेु उल्लेख ि ।  

2. काम, कतिव्य र अतधकार - स्थानीय तहको अतधकार संर्वधानको अनसूुची-८ मा उल्लेख ि । स्थानीय 
तहको अतधकारमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर, दस्तरु, स्थानीय सेवाको 
व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका र्वकास आयोजना, आधारभतू र माध्यतमक जिक्षा, आधारभतू स्वास््य र 
सरसफाई, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृर्ष सडक र तसँचाइ, कृर्ष तथा पिपुालन, ज्येष्ठ नागररक, 
अिक्तहरुको व्यवस्थापन लगायतका र्वषय रहेका िन ्। सोबाहेक स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेिसँगको 
सहकायिमा प्रयोग गने साझा अतधकार संर्वधानको अनसूुची-९ मा उल्लेख ि । संघ वा प्रदेिले संर्वधान 
तथा प्रचतलत काननुबमोजजम आफ्नो अतधकार क्षरेतभरको कुनै र्वषय स्थानीय तहलाई काननु बनाई 
तनक्षपेण गनि सक्ने व्यवस्था ि ।  

3. संरचना - कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेि नं.१ मा १३७, प्रदेि नं.२ मा १३६, वाग्मती प्रदेिमा 
११९, गण्डकी प्रदेिमा ८५, प्रदेि नं.५ मा १०९, कणािली प्रदेिमा ७९ र सदूुरपजिम प्रदेिमा ८८ 
रहेका िन ्। गाउँपातलकामा कम्तीमा ५ र बढीमा १५ वडा तथा नगरपातलकामा कम्तीमा ९ र बढीमा 
३५ वडा रहने गरी स्थानीय तहको गठन हनेु व्यवस्था ि । स्थानीय तहको संख्या सीमाना, जनसंख्या, 
भगूोल, प्रिासतनक सगुमता, पूवािधार र्वकासको अवस्था, आतथिक सक्षमता, प्राकृततक स्रोत साधनको 
उपलब्धता र भार्षक सांस्कृततक तथा सामदुार्यक बनौटको आधारमा ६ महानगरपातलका, ११ उप-
महानगरपातलका, २७६ नगरपातलका र ४६० गाउँपातलका रहेका िन ्। 

4. काननु तनमािण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय तहहरुले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषयमा ऐन तथा सोको अधीनमा रही तनयम तनदेजिका, कायिर्वतध र 
मापदण्ड बनाई कायािन्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था ि । स्थानीय तह सञ्चालनको लातग संघीय मातमला 
तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयले ३० नमूना काननुहरु उपलब्ध गराएको र अन्य आवश्यक काननुहरु 
तनमािणको क्रममा रहेको देजखन्ि ।स्थानीय तहको लातग ४० भन्दा बढी काननु आवश्यक पने अवस्था 
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रहेको ि । यो वषिसम्म २१८ स्थानीय तहबाट ३ हजार ९८४ काननु तनमािण भएको आधारबाट 
औषतमा १८ ऐन, काननु, कायिर्वतध र तनयमावली तजुिमा गरेको अवस्था देजखन्ि । आवश्यकता अनसुार 
काननुहरु नवनेको सन्दभिमा स्थानीय तहको कायिसम्पादन, सेवाप्रबाहमा प्रभावकाररता ल्याउन आवश्यक 
काननु तनमािणमा स्थानीयतहहरु थप सर्क्रय हनुपुने जरुरी देजखएकोि । 

5. आतथिक कायिप्रणाली - संर्वधानको धारा २२८ देजख २३० सम्म स्थानीय तहको आतथिक कायिप्रणाली 
सम्बन्धी व्यवस्था ि । काननुबमोजजम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण तलन 
नपाइने व्यवस्था ि । स्थानीय तहले आफ्नो अतधकार क्षरेतभरको र्वषयमा रार्िय आतथिक नीतत, पुजँी र 
श्रमबजार, तिमेकी प्रदेि वा स्थानीय तहलाई प्रततकूल नहनेु गरी काननु बनाई कर लगाउनपुने व्यवस्था 
ि । स्थानीय तहमा एक स्थानीय सजञ्चतकोष रहने, सो कोषमा गाउँपातलका वा नगरपातलकालाई प्राप्त 
हनेु सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुान तथा पातलकाले तलएको 
ऋण रकम र आन्तररक रुपमा उठाएको राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हनेु रकम जम्मा हनेु र 
स्थानीय काननुबमोजजम खचि गने उल्लेख ि । स्थानीय तहले प्रत्येक आतथिक वषिको राजस्व र व्ययको 
अनमुान काननुबमोजजम गाउँ सभा वा नगर सभाले पाररत गनुिपने र राजस्व तथा व्ययको अनमुान पेस 
गदाि घाटा बजेट तनमािण गनुिपने भएमा घाटा पूतति गने स्रोत समेतको प्रस्ताव गनुिपने उल्लेख ि । राजस्व 
सङ्कलन र खचि व्यवस्थापनलाई व्यवजस्थत गनि स्थानीय तहहरुले आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्वसम्बन्धी काननु बनाएका िैनन ्। र्वत्तीय अनिुासन, जवाफदेर्हता र पारदजििता पविद्धन हनेु 
गरी आतथिक कारोबार सञ्चालन गनि तत्सम्बन्धी काननु बनाई लागू गनुिपदिि । 

6. प्रिासकीय संगठन र कमिचारी व्यवस्थापन - स्थानीय तहको कायि सञ्चालनतभर पूवािधार तनमािण, जिक्षा, 
सामाजजक सरुक्षा, कृर्ष तथा पि,ु स्वास््य, कर तथा िलु्क, न्याय सम्पादन, बजेट नीतत तथा योजना 
लगायतका कायिसम्पादन गने, र्वषयगत क्षेर तोर्कएको ि । सो कायि सम्पादन गनि स्थानीय तहको 
लातग ६६ हजार ९०८ कमिचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २०७६।३।३१ सम्म ४३ हजार ८०६ 
जनाको समायोजन भएको अवस्था ि । र्वषयगत कायिक्रम सञ्चालन गरी सेवाप्रवाह गनि दरबन्दी 
बमोजजम जनिजक्तको पूतति नहुँदा कायि सम्पादनमा असर परेको जस्थतत ि । ररक्त पदहरु यथािक्य तिटो 
पूतति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदिि । 

7. वार्षिक योजना तथा बजेट तजुिमा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजजम स्थानीय तहले आफ्नो 
अतधकार क्षेरतभर रही आतथिक अतधकारसम्बन्धी र्वषयमा काननु बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, तनणिय 
गने, नीतत तथा योजना तयार गने र त्यसको कायािन्वयन गने व्यवस्था ि । स्थानीय तहहरुले बजेटको 
पूवि तयारी, सीमा, र्वषयगत क्षेर, स्रोत अनमुान र आयोजना प्राथतमकीकरणका आधारमा बजेट तजुिमा 
गदाि प्राथतमकताक्रम तनधािरण गरेको र बजेट तजुिमा गनुिपूवि भौगोतलक, सामाजजक, आतथिक तथा 
पूवािधारलगायतका क्षरेको यथाथि जस्थतत देजखने स्थानीय तहको प्रोफाइल तयार गरी साविजतनक गरेको 
देजखंदैन । योजना तजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र लाभको र्हस्सेदारीमा स्थानीयको सहभातगता सतुनजित 
हनेु गरी योजना तजुिमा प्रणाली सदुृढ हनु सकेको िैन ।  

त्यस्तै आन्तररक आय, राजस्व बाँडफाडँबाट प्राप्त हनेु रकम, अनदुान, ऋण र अन्य आयको 
प्रक्षेपण र सन्ततुलत र्वतरणको खाका तथा बजेट सीमा तनधािरण गनि ४ सदस्यीय स्रोत अनमुान तथा बजेट 
सीमा तनधािरण सतमतत रहने व्यवस्था ि । सो सतमततले ऐनको दफा ६७ बमोजजम आगामी वषिको बजेट, 
कायिक्रम, सीमा, िनौट लगायतको प्रर्क्रयालाई सभामा पेस गरी योजना तजुिमा प्रर्क्रयाको कायािन्वयन 
भएको िैन । सो अनरुुपको प्रर्क्रया अवलम्बन गनुिपदिि । 
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8. स्रोतको अनमुान तथा बजेट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६, ६७ र ७१ 
बमोजजम वार्षिक आय-व्ययको प्रक्षेपण, र्वतरणको खाका र बजेट सीमातभर रही तयार गरेको अनमुान 
कायिपातलकाबाट स्वीकृत गरी प्रत्येक वषिको आषाढ १० तभर सभामा पेस गरी सोही मर्हनाको अन्तसम्म 
बजेट पास गररसक्नपुने व्यवस्था ि । यो वषि संघ तथा प्रदेिबाट प्राप्त हनेु राजस्व बाँडफाँड तथा र्वत्तीय 
हस्तान्तरण लगायत आन्तररक स्रोततफि को बजेट तथा कायिक्रम बनाउँदा बेग्लाबेग्लै स्रोतगत खचि देजखने 
गरी बजेट तयार गरेको देजखएन । राजस्व बाडँफाँड, र्वत्तीय समानीकरण र आन्तररक स्रोत सबै 
रकमलाई एउटै बास्केटमा राखी बजेट तथा कायिक्रमको प्राथतमकता तनधािरण नगरी चाल ुतथा पुजँीगत 
प्रकृततको कायिमा खचि गरेको ि । स्थानीयतहहरुले रार्िय तथा प्रादेजिक प्राथतमकता र स्थानीय 
आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेर्पत स्रोत र साधनको सन्ततुलत र्वतरणको खाकाको आधारमा 
बजेटको बाँडफाँड गनुिपदिि  ।  

9. मध्यमकालीन खचि संरचना - अन्तरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय 
तहले साविजतनक खचिको र्ववरण तयार गदाि आगामी तीन वषिमा हनेु खचिको प्रक्षेपणसर्हत प्रस्तार्वत 
योजनाको उदे्दश्य, खचि िुटयाउन आवश्यकताको पषु्ट्याई, योजना कायािन्वयन हनु सक्ने आतथिक वषि र 
त्यसपतिका दईु आतथिक वषिमा योजना लागू गनि आवश्यक पने खचिको र्ववरण, खचि व्यहोने स्रोत, 
प्रततफल र उपलजब्धको प्रक्षपेण, योजनाको मध्यम अवतधको खचिको रणनीतत र त्यसको वार्षिक खचिसँगको 
तादात्म्यता, गत आतथिक वषिमा िुयाइएको खचिअनसुार लक्ष्य हातसल भए नभएको यथाथि र्ववरणसर्हत 
मध्यकालीन खचि संरचना तयार गनुिपने व्यवस्था ि । स्थानीयतहहरुले सो बमोजजम खचिको मध्यकालीन 
खचिको संरचना तयार नगरेकोले तयार गनुिपदिि । 

10. बजेट पाररत - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजजम वार्षिक राजस्व र व्ययमा 
गत आतथिक वषिको राजस्व र व्ययको यथाथि र्ववरण, चाल ुआतथिक वषिको अजन्तमसम्ममा हनेु आम्दानी र 
खचिको संिोतधत अनमुान तथा आगामी आतथिक वषिको योजना तथा कायिक्रम र आय-व्ययको अनमुातनत 
र्ववरण आषाढ १० तभर सभामा पेस गनुिपने व्यवस्था ि । साथै दफा ७३ बमोजजम सभाबाट बजेट 
स्वीकृत भएको ७ ददनतभर स्थानीय तहका प्रमखुले प्रमखु प्रिासकीय अतधकृतलाई बजेट खचि गने 
अजख्तयारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि १०५ स्थानीय तहले तनधािररत समयमा बजेट पाररत 
नगरेकोले काननुको पालना गनुिपने देजखन्ि । 

11. र्वतनयोजनभन्दा बढी खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आतथिक 
वषिको योजना तथा कायिक्रम र आय व्ययको अनमुातनत र्ववरण खलुाउनपुने उल्लेख ि । यस्तै आतथिक 
कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ मा सीमा नाघी खचि गनि नहनेु उल्लेख ि । गाउँ/नगर सभाले र्वतनयोजन 
गरेको भन्दा ६८ स्थानीय तहले रु ४० करोड ९० लाख ७२ हजार बढी खचि गरेका िन । तनधािररत 
बजेटको सीमा नाजघ खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

12. अबण्डा बजेट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजजम बजेट तथा कायिक्रमको 
प्राथतमकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनमुान तथा सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आय-
व्ययको अनमुान पेस गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि १०७ स्थानीय तहले रु.४ अबि ४९ करोड ७४ 
लाख ९० हजार अबण्डा राखी बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृत गरेका िन ्। अबण्डामा रकम र्वतनयोजन 
गरी कायिपातलकाको तनणियबाट खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

13. अनदुान - यो वषि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई र्वत्तीय समानीकरण अनदुान रु.८५ अबि २८ 
करोड १९ लाख, सिति अनदुान रु.१ खबि २० अबि ७१ करोड ७५ लाख, समपूरक अनदुान रु.२ अबि 
९० करोड ७२ लाख र र्विेष अनदुान रु.१ अबि ८० करोड ८७ लाखसमेत रु.२ खबि १० अबि ७१ 
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करोड ५३ लाख हस्तान्तरण भएको ि । प्रदेि सरकारबाट यो वषि स्थानीय तहहरुलाई र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुान रु.४ अबि ४२ करोड १ लाख, सिति अनदुान रु.७ अबि ९९ करोड ४३ लाख, 
समपूरक अनदुान रु.१ अबि ८६ करोड २३ लाख र र्विेष अनदुान रु.९४ करोड ४७ लाख समेत 
रु.१५ अबि २२ करोड १४ लाख हस्तान्तरण गरेको समेत स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेिबाट कुल रु.२ 
खबि २५ अबि ९३ करोड ६७ लाख अनदुान उपलब्ध गराएको  ि । 

14. प्रदेि सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध - संवैधातनक व्यवस्थाअनसुार तीन तहबीचको सम्बन्ध 
समन्वय, सह-अजस्तत्व र सहकाररताको तसद्धान्तमा आधाररत हनेु र संघ, प्रदेि र स्थानीय तहबीचको 
समन्वय गनि संघीय संसदले आवश्यक काननु बनाउने व्यवस्था ि । यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ मा प्रदेि र स्थानीय तहबीच समन्वय गनि एक समन्वय पररषदको व्यवस्था ि । गण्डकी, 
कणािली तथा सदूुरपजिम प्रदेिले सिति अनदुान, प्रदेि नं १ तथा २ ले समपरुक अनदुान, र प्रदेि नं १, 
२, ५ तथा कणािलीले र्विेष अनदुानको रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका िैनन । त्यस्तै 
स्थानीय तहमा प्राकृततक स्रोतको तबक्रीबाट रकम सङ्कलन भएकोमा अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४ बमोजजम र्वभाज्य रकम प्रदेि सरकारमा हस्तान्तरण नगरेको अवस्था ि । र्वकास तनमािणमा 
सन्तलुन कायम गनि उक्त पररषदमाफि त ्प्रदेि सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गनुिपदिि  । 

15. राजस्व पररचालन - महालेखा तनयन्रक कायािलयले पेस गरेको केन्रीय र्ववरणअनसुार स्थानीय तहले यो 
वषि संघीय राजस्व बाँडफाडँबाट रु.४४ अबि १८ करोड २३ लाख १० हजार, प्रदेि राजस्व 
बाँडफाँडबाट रु.४ अबि ५९ करोड ६१ लाख ८ हजार र आन्तररक राजस्व आय रु.२६ अबि ७३ 
करोड ३२ लाख ४३ हजार समेत रु.७५ अबि ५१ करोड १६ लाख ६१ हजार राजस्व पररचालन 
गरेका िन ्। स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट गत वषिको मौज्दात रु.४१ अबि २४ करोड ७२ लाख 
९० हजार देजखएकोमा उक्त कायािलयले पेस गरेको एकीकृत र्हसाबमा रु.२५ अबि ६७ करोड ६९ लाख 
९१ हजार रहेको ि । फरक परेको रु.१५ अबि ५७ करोड २ लाख ९९ हजार सम्बन्धमा र्हसाब 
तमलान गनुिपदिि । 

16. वैदेजिक सहायता र िोधभनाि - यो वषि नेपाल सरकारले दाताको संयकु्त कोष, अमेररकी सहयोग तनयोग 
लगायतबाट प्राप्त सहायतामध्ये िोधभनाि हनेु अनदुान रु.४ अबि ४८ करोड ११ लाख र र्वद्यालय क्षेर 
र्वकास योजनातफि को ऋण रु.४ अबि १८ करोड ८२ लाखसमेत रु.८ अबि ६६ करोड ९१ लाख 
स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराएको ि । उक्त अनदुान तथा ऋण रकमबाट खचि गरेपति दाताको 
ितिअनसुार प्रगतत र्ववरण एवं िोधभनाि माग गनुिपनेमा सो रकमलाई तसधै सरकारी स्रोतको रुपमा खचि 
लेखाङ्कन गरेको ि । दातालाई खचिको र्ववरण उपलब्ध गराई िोधभनाि माग नगरेको कारणले सो रकम 
नेपाल सरकारको स्रोतमा व्ययभार परेको ि । कायि प्रगतीको आधारमा िोधभनाि माग गरी दाताको 
रकम खचि हनेुगरी खचि लेखाङ्कन पद्धततमा तत्काल सधुार गनुिपदिि । 

17. आतथिक कारोबार र लेखापरीक्षण - कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये यो वषि ७४३ स्थानीय तहको रु.७ खबि 
३८ अबि २३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ि । प्रदेिगत स्थानीय तहको र्वस्ततृ र्ववरण 
अनसूुची-१४ मा ि ।  

   यस्तै गत वषि २०७४।७५ को ४ स्थानीय तहको रु.२ अबि ४२ करोड ४८ लाखको 
लेखापरीक्षण यो वषि सम्पन्न भएको ि । सोसमेत यो वषि रु.७ खबि ४० अबि ६५ करोड ४९ लाखको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ि । 

18. समग्र आय व्यय - महालेखा तनयन्रक कायािलयले पेस गरेको केन्रीय र्ववरणअनसुार यो वषि स्थानीय 
तहले संघ र प्रदेिबाट हस्तान्तरण गरेको अनदुान रु.२ खबि २५ अबि ९३ करोड ६७ लाख, संघीय 
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राजस्व बाँडफाँडबाट रु.४४ अबि १८ करोड २३ लाख, प्रदेि राजस्व बाँडफाँडबाट रु.४ अबि ५९ करोड 
६१ लाख, आन्तररक राजस्व आय रु.२६ अबि ७३ करोड ३२ लाख र गत वषिको मौज्दात रु.४१ अबि 
२४ करोड ७३ लाख समेत रु.३ खबि ४२ अबि ६९ करोड ५६ लाख आय प्राप्त गरेको मध्ये रु.२ खबि 
६९ अबि ४ करोड ३० लाख खचि गरी रु.७३ अबि ६५ करोड 26 लाख मौज्दात रहेको ि । 
लेखापरीक्षणको लातग ७४३ स्थानीय तहहरुले पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणको एकीकृत त्याङ्कअनसुार 
मौज्दात रु ६७ अबि २२ करोड ८५ लाख देजखएकोले उक्त दईु र्ववरणबीच रु.६ अबि ४२ करोड 41 
लाख फरक परेकोि । एकीकृत र्हसाब अद्यावतधक बनाउनपुदिि । 

19. जजम्मेवारी तभडान र मौज्दात - स्थानीयतहहरुले सजञ्चतकोषमा गत र्वगतको बाकँी, यस वषि प्राप्त रकम र 
खचि स्पष्ट देजखने गरी र्हसाब राख्न ेर जजम्मेवारी यर्कन गनुिपनेमा ९६ स्थानीय तहको रु.८६ करोड २ 
लाख २४ हजारको जजम्मेवारी तभडान भएको िैन । बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण तयार गरी बैङ्क मौज्दात 
यर्कन हनु नसकी आम्दानीभन्दा बढी खचि हनु गएको लगायत कारणले बैङ्क मौज्दत फरक परेको 
देजखन्ि ।  

त्यस्तै १७ स्थानीय तहमा से्रस्ताले देखाएको मौज्दातभन्दा बैङ्कमा रु.३ करोड ९८ लाख ९४ 
हजार घटी मौज्दात देजखएको ि । बैङ्क मौज्दात घटी भएको सम्बन्धमा िानतबन गरी न्यून भएको रकम 
यथािथता यर्कन गरी असलु गनुिपदिि । 

20. र्फताि गनुिपने अनदुान - महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ववरणअनसुार यो वषि स्थानीय तहहरुलाई 
प्राप्त भएको अनदुान र खचिको र्ववरण तनम्नानसुार ि: 

(रु. लाखमा) 

प्रदेि नं 
सिति अनदुान समपरुक अनदुान र्विेष अनदुान 

संघ प्रदेि संघ प्रदेि संघ प्रदेि 
१ 222907 31531 4760 - 2343 - 
२ 179547 1328 3203 - 2597 - 
वाग्मती 217112 37142 5198 8759 2140 6500 
गण्डकी 154072 - 2841 190 816 329 
५ 185424 9941 6604 3852 3642 - 
कणािली 111376 - 1615 4253 1492 - 
सदूुरपजिम 136735 - 4850 1569 5057 2618 
कुल अनदुान 1207173 79942 2907१ 18623 18087 9447 

कुल खचि 1092065 54353 19662 7320 19623 6082 
बाकँी 115108 255८९ 9410 11303 -1536 3365 

संघीय तथा प्रदेि सरकारले जनु कामको लातग अनदुान ददएको हो सोही प्रयोजनमा खचि 
गनुिपदिि । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुानमध्ये बचत भएको रु.१२ अबि २९ करोड ८1 लाख र 
प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदुानमध्ये बचत भएको रु.४ अबि २ करोड ५7 लाख समेत रु.१६ अबि ३२ 
करोड 3९ लाख सम्बजन्धत सजञ्चत कोष दाजखला गनुिपदिि । 

21. पेस्की - स्थानीय तहले आतथिक कायिर्वतध काननु नबनाएसम्मको लातग पेक्की फस्यौट कायि आतथिक 
कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४(३) मा तोर्कएको व्यवस्थाअनसुार पेस्की फस्यौट गनुि 
गराउन ु पेस्की तलनेददने दवैुको कतिव्य हनेु उल्लेख ि । स्थानीय तहले यो वषि ददएको पेस्कीमध्ये 
वषािन्तसम्म फस्यौट नभएको रु.८ अबि ७२ करोड १३ लाख रहेको ि । उक्त पेस्कीमध्ये म्याद 
नाघेको पेस्की कररब ५४ प्रततित रहेकोि । त्यसैगरी रु.१ करोडभन्दा बढी पेस्की रहेका १९१ 
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स्थानीय तहको मार रु.६ अबि 54 करोड 54 लाख रहेको ि । प्रदेि नं २ अन्तगितका स्थानीय 
तहमा सबैभन्दा बढी रू.२ अबि २८ करोड पेस्की रहेको ि । यस्तो पेस्की रकम समयमा फस्यौट गरी 
आतथिक अनिुासन पालना गनुिपदिि । 

22. धरौटी मौज्दात - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ६७ मा प्रयोजन समाप्त भएको धरौटी  
र्फताि वा सदरस्याहा गनुिपने व्यवस्था ि । महालेखा तनयन्रक कायािलयले उपलब्ध गराएको एकीकृत 
आतथिक र्ववरणअनसुार स्थानीय तहहरुको गत वषिको धरौटी मौज्दात रु.१ अबि ९६ करोड ७७ लाख 
८० हजार र यो वषि प्राप्त रु.३ अबि ४४ करोड १८ लाख ८५ हजारमध्ये र्फताि गरेको रु.२ अबि १७ 
करोड १७ लाख ७० हजार घटाउदा रू.३ अबि २३ करोड ७9 लाख मौज्दात रहेको देजखन्ि । 
प्रयोजन समाप्त भएको धरौटी रकम यर्कन गरी सदरस्याहा गनुिपदिि । 

23. चौमातसक पुजँीगत खचि - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २३ बमोजजम चौमातसक कायि 
लक्ष्य तथा बजेटबमोजजम तोर्कएको अवतधमा कायिसम्पादन गनुिपने व्यवस्था ि । लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएका 743 मध्ये ४६९ स्थानीय तहले पुजँीगत खचि तेस्रो चौमातसकमा रु.७८ अबि ६७ करोड ६६ 
लाख र ४३३ स्थानीय तहले आषाढ मर्हनामा मार रु.४४ अबि 67 करोड 64 लाख खचि गरेका  
िन ्। वषािन्तमा काम गराउँदा कामको गणुस्तर र दीगोपनामा असर पने देजखएकोले आषाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

24. लेखा ढाचँाको प्रयोग - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा तोर्कएको ढाचँामा 
आतथिक कारोबारको लेखाङ्कन गरी नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानअनसुार प्रततवेदन गनुिपदिि । स्थानीय 
तहहरुले महालेखा तनयन्रक कायािलयले उपलब्ध गराएको स्थानीय सजञ्चतकोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूर) 
सफ्टवेयरको प्रयोग गरी आय र खचि सम्बन्धमा स्वीकृत फारामहरु प्रयोगमा ल्याई, एकीकृत आतथिक 
संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, २०७४ अनसुार आतथिक कारोबारको लेखाङ्कन र नेपाल साविजतनक क्षेर 
लेखामान (नेप्सास) अनसुार आतथिक र्ववरण तथा प्रततवेदन तयार गनुिपनेमा ४१८ स्थानीय तहले सूर 
सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको, आय र खचिको संकेत नम्बरहरु प्रयोगमा नल्याएको तथा सबै स्थानीय तहले 
नेप्सासअनसुार आतथिक र्ववरण तयार गरेको देजखएन । तोर्कएको ढाँचा प्रयोग गरी खचिको लेखाङ्कन तथा 
प्रततवेदन गनुिपदिि । 

25. आन्तररक तनयन्रण तथा लेखापरीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजजम 
स्थानीय तहले काननुबमोजजम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक लेखापरीक्षण गराउनपुने र दफा ७८ 
बमोजजम सम्पादन गने कायिको लातग आन्तररक तनयन्रण प्रणाली तयार गरी कायािन्वयन गने व्यवस्था ि । 
यो वषि ३८६ स्थानीयतहले आन्तररक लेखापरीक्षण नगराएको, केही स्थानीय तहले कोष तथा लेखा 
तनयन्रक कायािलयबाट हनेु तनकासाको मार लेखापरीक्षण गराएको तर समानीकरण अनदुान र आन्तररक 
स्रोततफि को रकमबाट भएको सबै खचिको लेखापरीक्षण नगराएको, आन्तररक लेखापरीक्षक तनयजुक्त भएका 
स्थानीय तहले समयमा लेखापरीक्षण नगराएको कारणले आन्तररक तनयन्रण व्यवस्था प्रभावकारी भएको 
िैन । अतधकािं स्थानीय तहले कामको प्रकृततअनसुार आन्तररक तनयन्रण प्रणाली तयार नगरेको अवस्था 
ि । स्थानीय तहले जोजखम क्षेरको पर्हचान गरी आन्तररक तनयन्रण प्रणाली तयार गने र आन्तररक 
लेखापरीक्षण सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको कायािन्वयन गरी आन्तररक तनयन्रण प्रणालीलाई सबल 
र सक्षम बनाउनपुदिि ।  

26. साविजतनक सनुवुाइ एवं परीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) बमोजजम 
हरेक स्थानीय तहले साविजतनक सेवा प्रवाहलाई पारदिी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन साविजतनक 
परीक्षण, सामाजजक परीक्षण तथा साविजतनक सनुवुाई जस्ता कायिक्रम सञ्चालन गरी र्वत्तीय 
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जवाफदेर्हतालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था ि । अतधकांि स्थानीय तहमा उपभोक्ता सतमततमाफि त ्
सञ्चातलत योजनामा आय-व्यय, अपेजक्षत र वास्तर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कायिसम्पादन 
लगायतका र्वषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हतको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षण नभएकोले 
पारदिीता र जवाफदेर्हताको पालना भएको सतुनजित गनि सर्कएन । ऐनको व्यवस्था कायािन्वयन 
हनुपुदिि ।  

27. बेरुजू फस्यौट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा स्थानीय तहको बेरुजू फस्यौट 
गने, गराउने काम कतिव्य प्रमखु प्रिासकीय अतधकृतको हनेु व्यवस्था ि । स्थानीय तहहरुले बेरुजू 
फस्यौट गने गराउने प्रर्क्रयालाई व्यवजस्थत गराउने काननुको तजुिमा गरेका िैनन ्। बजेट तबतनयोजन, 
स्वीकृतत, खचि प्रततवेदन र बेरुजू फस्यौटको व्यवस्था एउटै पदातधकारीबाट सम्पादन हुँदा स्वाथि बाजझने 
अवस्था आउन नददने काननुी तथा संस्थागत व्यवस्था तमलाउनपुदिि । 

28. अजन्तम लेखापरीक्षण - संर्वधानको धारा २४१ अनसुार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले 
गने व्यवस्था ि । स्थातनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले आय तथा 
व्ययको अजन्तम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउन ु पने व्यवस्था ि । यस्तै लेखापरीक्षण ऐन, 
२०७५ को दफा २० मा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रततवेदन गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी 
िलफल गनुिपने व्यवस्था ि । सोअनसुार नभएका व्यहोरा तनम्नानसुार िन:्  

28.1. आतथिक वषि २०७५।७६ मा लेखापरीक्षण गराउनपुने स्थानीय तहमध्ये तसरहाको भगवानपरु र नवराजपरु 
गाउँपातलका, धनषुाको जनकपरु उप-महानगरपातलका, सलािहीको वलरा र कर्वलासी नगरपातलका तथा 
वसवररया गाउँपातलका, रौतहटको फतवुा र्वजयपरु नगरपातलका, पसािको ठोरी र जजराभवानी गाउँपातलका 
र रामेिापको तलख ुतामाकोिी गाउँपातलकासमेत १० स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका िैनन ्। 

28.2. आतथिक वषि २०७४।७५ मा से्रस्ता पेस नगरी सलािही, महोत्तरी, धनषुा र बझाङका ६ स्थानीय तहको  
लेखापरीक्षण बक्यौता रहन गएकोमा यो वषि ४ ले लेखापरीक्षण गराएका िन ् भने सलािहीको वलरा 
नगरपातलका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपातलकाले यो वषि पतन लेखापरीक्षण गराएका िैनन ्।  

28.3. महोत्तरी जजल्लाका स्थानीय तह गौिाला, र्पपरा, सम्सी र लोहारपट्टीलाई २०७३।७४ को से्रस्ता पेस 
गरी लेखापरीक्षण गराउन अनरुोध गररएकोमा यो वषि पतन लेखापरीक्षणका लातग से्रस्ता पेस भएन ।  

ती स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराउने जजम्मेवारी, उत्तरदार्यत्व तथा जवाफदेर्हता तलएको  
पाइएन । ऐनको व्यवस्था बमोजजम समयमा र्वत्तीय र्ववरण तयार गरी पेस नगने, से्रस्ता कागजात 
उपलब्ध गराई लेखापरीक्षण नगराउने तथा जजम्मेवारी, जवाफदेर्हता नतलने स्थानीय तहलाई अनदुान रोक्का 
गनेसमेत कारबाही गरी लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था हनुपुदिि ।  

29. सेवा प्रवाह - स्थानीय तहको अतधकारसम्बन्धी व्यवस्था कायािन्वयन गनि जनसहभातगता, उत्तरदार्यत्व, 
पारदजििता सतुनजित गरी िलुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रदान गने दार्यत्व स्थानीय तहमा रहेको ि । स्थानीय 
तहमा दरबन्दीअनसुार कमिचारी पदपूतति नभएको, कायािलय भवन तथा अन्य पूवािधारको अभाव रहेको,  
भौगोतलक कदठनाइलगायतका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको िैन । तनवािजचत पदातधकारीबाट 
५ वषे कायियोजनासमेत बनाउन नसकेको जस्थतत ि । गाउँ/नगर सभाबाट धेरै संख्यामा स-साना टुके्र 
योजना पाररत हनेु, पाररत योजनाहरु कायािन्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य िीषिकमा रकमान्तर गने, 
अनतु्पादक खचि र र्वतरणमखुी कायिक्रममा बढी खचि हनेु, खररद प्रर्क्रया काननुर्वपरीत हनेु, ददगो योजना 
नबनाउने लगायतका समस्या रहेका िन ्। स्थानीय तह आफैँ ले गने, तनजी क्षेरले गने, साझेदारीमा गने 
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र नागररक संस्थामाफि त ् गराउने कायिहरुको पनुरावलोकन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको  
िैन ।  

30. वातावरणीय प्रभाव - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा वातावरण संरक्षण र 
जैर्वक र्वर्वधतासम्बन्धी स्थानीय नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना तजुिमा तथा त्यसको कायािन्वयन, 
अनगुमन र तनयमन गनि सक्ने, ढुङ्गा तगट्टी बालवुालगायतको सवेक्षण, उत्खनन ् तथा उपयोगको दताि, 
अनमुतत, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गनि सक्ने व्यवस्था ि । स्थानीय तहको क्षेरमा स्थल, जल, 
वाय ुतथा ध्वतन प्रदूषण तनयन्रण गरी वातावरण संरक्षण गने कायिमा सहयोग गने गराउने कतिव्य तोके 
पतन यो वषि र्वपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ुपररवतिन, वन तथा भ-ूसंरक्षण, जलाधार 
संरक्षण कायिमा आवश्यकताअनसुार बजेट एवं कायिक्रम कायािन्वयन गनुिपनेमा सोअनसुार नगरेको, 
वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीघिकालीन योजना तयार नगरेको, ढल तनमािणको एकीकृत बहवुषे योजना 
नबनाएको अवस्था ि । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई ध्यान ददई कायिक्रम सञ्चालन गररनपुदिि । 

31. सवारी पार्कि ङ्ग - महानगर तथा नगरोन्मखु िहरहरुमा भएको बढ्दो िहरीकरण र जनसंख्याको चापको 
कारण सवारीसाधनको आवागमन अत्यातधक वरृ्द्ध भएको अवस्था ि । आवागमन तथा पार्कि ङ्ग गने 
स्थानको अभावमा अतनजित पार्कि ङ्ग गने प्रर्क्रयाले सवारी आवागमन तथा पैदल यारामा अवरोध पगेुको 
जस्थतत ि । सवारी पार्कि ङ्गलाई व्यवजस्थत बनाउन नगरपातलकाहरुले र्वकल्पको पर्हचान गनुिपदिि भने 
पसलहरु सञ्चालन गनि अनातधकृत रुपमा सडक पेटीमा व्यापार गने अवस्थालाई तनयन्रण गरी 
आवागमनमा सधुार ल्याइनपुदिि  । 

32. स्वास््य नीतत तथा मापदण्ड - स्वास््य सेवा ३ वटै सरकारको साझा सूचीमा रहेकोमा संघ तथा प्रदेिले 
सोसम्बन्धी संघ संस्थाको गणुस्तर, दताि, सञ्चालन, अनमुतत, नवीकरण, तनयन्रणसम्बन्धी मापदण्ड बनाए 
पतन स्थानीय तहहरुले  सञ्चालन गने स्वास्थ संस्था तथा सेवासम्बन्धी मापदण्ड, काननु तयार गरेको 
देजखएन । त्यस्तै औषतध बफर स्टक, स्वास््य बीमा, औषतध पसलको अनगुमन, सूती, मददरा, लागू 
औषधलगायतका र्वषयको मापदण्ड/नीतत तजुिमासम्बन्धी कायिहरु गरेका िैनन ् । स्वास््य सेवालाई 
प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी नीतत तथा मापदण्ड तनधािरण गररनपुदिि । 

33. न्यार्यक सतमतत - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देजख ५३ सम्म न्यार्यक 
सतमततको अतधकार क्षरे तथा न्याय सम्पादन प्रर्क्रयाको व्यवस्था गरेको ि । न्यार्यक सतमततमा परेको 
उजरुीहरुको प्रकृततअनसुार ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउनपुने व्यवस्था ि । गत वषि फस्यौट वा कारबाही 
र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी उजरुी १ हजार ५७३ समेत १६ हजार ९९७ उजरुीमध्ये 286 
स्थानीय तहले १० हजार 379 फस्यौट गरी ६ हजार ६१8 बाकँी रहेको देजखन्ि । न्याय सम्पादन 
प्रर्क्रयालाई ऐनले तोकेको म्यादतभर फस्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिि ।  

34. र्वर्वध कोष सञ्चालन - स्थानीय तहमा बजेट तजुिमा, कायािन्वयन, आतथिक व्यवस्थापन तथा सम्पजत्त 
हस्तान्तरण सम्बन्धी तनदेजिकाको दफा ५.९ मा नगरपातलकाले ग-५ समूहको र्विेष कोष खाता खोल्न 
सक्ने र कोष पररचालनलाई व्यवजस्थत गनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 
अनसुार कायिर्वतध, तनदेजिका र मापदण्ड बनाउने व्यवस्था ि । महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त 
एकीकृत र्ववरणअनसुार स्थानीय तहहरुमा सञ्चातलत ३७ कोषमा गत वषिसम्मको मौज्दात रू.१ अबि ७० 
करोड ९५ लाख र यो वषि प्राप्त रू.३ अबि ३६ करोड ७७ लाखमध्ये रू.२ अबि २७ करोड ५१ लाख 
खचि भई रू.२ अबि ८० करोड २१ लाख मौज्दात रहेको ि । मापदण्डबेगर कोषहरुमा रकम ट्रान्सफर 
गरी खचि देखाउने कायिमा तनयन्रण हनुपुदिि । 
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35. बक्यौता रकम असलुी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ९ मा र्वत्तीय अतधकार क्षरे 
अन्तगित र्वतभन्न कर तथा िलु्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकमसमेत असलुी गने व्यवस्था 
ि । स्थानीय तहहरुले उठ्नपुने रकमको लगत तयार गरेको िैन । लेखापरीक्षणबाट सङ्कतलत र्ववरण 
अनसुार १३३  स्थानीय तहबाट रु.९३ करोड ७ लाख ५ हजार असलु गनि बाकँी रहेको ि । उठ्न 
बाँकी राजस्वको लगत तयार गरी असलु गनुिपने र प्राप्त हनु बाकँी रकमलाई र्वत्तीय र्ववरणमा समावेि 
गने व्यवस्था तमलाउनपुदिि ।  

36. आन्तररक आय व्यवस्थापन - स्थानीय तहहरुको बजेटमा प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त हनेु रोयल्टीसम्बन्धी 
नीतत, काननु, मापदण्ड तथा तनयमन र सोको सङ्कलन तथा बाँडफाँडको लातग कायिर्वतध बनाउने र 
काननुबमोजजम ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट जस्ता खतनज पदाथिको सवेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन ्
र सोसम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलनलाई कायिर्वतध बनाई व्यवजस्थत गररने उल्लेख ि । तर स्थानीय तहहरुले 
कायिर्वतध बनाई प्रततस्पधाित्मक तवरले राजस्व सङ्कलन गने गरेका िैनन ् । स्थानीय तहमा ठूला 
योजनाहरु सञ्चालन तथा प्राकृततक स्रोत साधन उत्खनन ्र तनकासी गदाि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई 
अतनवायि गररने उल्लेख गरेपतन सोअनसुार नगरी आयोजनाहरु सञ्चालन गरेको देजखएको ि । 

37. र्वभाज्य कोष - प्रदेिहरुको आन्तररक आय व्यावस्थापन गनि बनेको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर र बहत्तर सङ्कलनबाट उठेको िलु्कमध्ये ६० 
प्रततितले हनेु रकम स्थानीयतहले स्थानीय सजञ्चतकोषमा राखी ४० प्रततितले हनेु रकम मातसक रुपमा 
प्रदेि सजञ्चतकोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था ि । स्थानीय तहले र्वभाज्य कोषमा रहेको बाडँफाडँ गनुिपने 
रकमको र्हसाब राखेका िैनन ्। महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट प्राप्त एकीकृत र्ववरणअनसुार स्थानीय 
तहहरुले प्राप्त गरेको ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर र बहत्तर सङ्कलनबाट उठेको िलु्क रु.३ अबि २९ 
करोड २६ लाखमध्ये रु.५९ करोड ३५ लाख बाँडफाँड गरेको र रु.२ अबि 69 करोड ९१ लाख 
स्थानीय सजञ्चतकोषमा राखेको देजखयो । उक्त आम्दानीको ४० प्रततित रकम र्हसाब गरी सम्बजन्धत 
प्रदेि सजञ्चतकोष दाजखला गनुिपने देजखन्ि । सो को अततररक्त र्वज्ञापन, मनोरञ्जन कर असलुीको यथाथि 
अतभलेख नहुँदा र्वभाज्यकोषको बारेमा यर्कन हनु सकेन । अतभलेख  प्रणाली व्यवजस्थत गरी 
र्वभाज्यकोषको रकम बाँडफाडँ गनुिपदिि । 

38. कर कट्टी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टी गरी दफा ९० 
बमोजजम राजस्व दाखाला गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि ४२० स्थानीय तहले तनयमानसुार आयकर र 
बहाल कर रु.११ करोड ४५ लाख ४७ हजार कट्टी नगरेको र कट्टी गरेकोमा पतन दाजखला नगरेकोले 
असलु एवं दाजखला गनुिपदिि ।  

39. रीतपूविकको कर बीजक - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजजम मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा 
दताि भएका फमिसँग कर बीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था ि । रीतपूकि कको कर बीजकबेगर सामान 
खररद गरी २२१ स्थानीय तहले  रु.१७ करोड ८६ लाख ३ हजार खचि लेखेका िन ्। त्यस्तै १३० 
स्थानीय तहले मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा नन-्फाइलर रहेकालाई रु.१२ करोड ४ लाख ७२ हजार भकु्तानी 
गरेका िन ्। काननुको पालना नगरी खररद गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

40. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - स्थानीय तहहरुले प्रकृततक स्रोतको उपयोगको लातग ठेक्का व्यवस्थापन गदाि तबक्री 
मूल्यमा लाग्ने मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असलु गनुिपनेमा १५४ स्थानीय तहले रु.२६ करोड ६४ लाख २ 
हजार असलु गरेका िैनन ्। मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकम असलु गरी दाजखला हनुपुदिि ।  

संघीय सरकारको आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनसुार सरकारी कायािलयले 
२०७६।२।१६ देजखको ठेक्का वा करारअन्तगितको भकु्तानीमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकमको ५० प्रततित 
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सम्बजन्धत राजस्व िीषिकमा र बाँकी ५० प्रततित सम्बजन्धत फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख ि । 
ठेक्का करारको भकु्तानीमा ४०८ स्थानीयतहले मूल्य अतभवरृ्द्ध करको ५० प्रततितले हनेु रु.३६ करोड 
९१ लाख ७२ हजार राजस्व दाजखला नगरी सम्बजन्धत फमिलाई भकु्तानी ददएको ि । उक्त मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर रकम समायोजन गरेको प्रमाण पेस गनुिपदिि ।  

41. उपभोक्ता सतमतत - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमतत वा 
लाभग्राही समदुायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था ि । संस्था दताि ऐन, २०३४ दफा ३ अनसुार कुनै 
पतन संस्था र्वधानसर्हत दताि नभएमा संस्थालाई काननुी मान्यता ददन तमल्ने देजखँदैन । यो वषि र्वतभन्न 
तनमािण कायि गनि गठन भएका उपभोक्ता सतमतत ऐनको उक्त व्यवस्थाअनसुार दताि भएको पाइएन । 
त्यस्ता सतमततहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चातलत आयोजनाको तनमािण गनि अस्थायी रुपमा गठन हनेु र कायि 
सम्पन्न पिात ् सतमतत र्वघटन हनेु हुँदा तनमािण कायि सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा ममित 
सम्भारमा ती सतमततलाई जजम्मेवार बनाउन कदठनाइ हनेु र त्यस्ता सतमततहरुले आयव्यको 
लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्रमाफि त ्काम गने, गराउने गरी सधुार हनुपुदिि । 

42. जर्टल संरचना तनमािण - उपभोक्ता सतमततले जजम्मा तलएको काममा ठूला भारी मेतसन उपकरण प्रयोग गनुि 
परेमा पूवि स्वीकृतत तलनपुने व्यवस्था ि । उपभोक्ता सतमततले गरेका तनमािण कायिमा पूवि स्वीकृततबेगर 
भारी मेतसन प्रयोग गरी १४४ स्थानीय तहले रु.१ अबि ४६ करोड १८ लाख ९२ हजार खचि गरेका 
िन ्। काननुको व्यवस्थाबमोजजम कायि नगने नगराउने सम्बजन्धत कमिचारी तथा उपभोक्ता सतमततलाई 
जजम्मेवार बनाउनपुदिि । 

43. सीमा भन्दा बढीको काम - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड 
रुपैयासम्मको लागत अनमुान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततमाफि त ् गराउन सर्कने व्यवस्था 
भएकोमा ४० स्थानीय तहले रु.१ करोडभन्दा बढी लागत भएका योजनाहरुको तनमािण कायि 
उपभोक्तामाफि त ्गराई रु.८६ करोड ९८ लाख २२ हजार खचि गरेका िन ्। तनयमको व्यवस्थार्वपरीत 
खचि गने पद्धततमा तनयन्रण हनुपुदिि । 

44. उपभोक्ता योगदान - उपभोक्ता सतमततमाफि त ् कायि गराउँदा लागत अनमुानमा उजल्लजखत रकममध्ये 
जनसहभातगताको अंि खलुाई उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गनुिपने व्यवस्था ि ।उपभोक्ता सतमततमाफि त ् 
काम गराई ३८ स्थानीय तहले रु.२३ करोड ६० लाख ५१ हजारको कायिमा जनसहभातगता नजटुाई 
खचि लेखेका िन ्। त्यस्तै २०२ स्थानीय तहले रु.१४ करोड ९४ लाख ३८ हजार उपभोक्ता अंि 
कट्टी नगरी उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी ददएका िन । उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

45. ओभरहेड - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) अनसुार उपभोक्ता सतमतत वा 
लाभग्राही समदुायलाई तनमािण कायि वा सेवाको काम ददँदा लागत अनमुानमा रहेको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर, 
ओभरहेड, कजन्टन्जेन्सी रकम र जनसहभातगताको अंि कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददनपुने उल्लेख ि ।  
उपभोक्ता सतमततलाई ३४ स्थानीय तहले ओभरहेड र मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.१ करोड ५० लाख ६५ 
हजारसमेत भकु्तानी ददएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिि ।  

46. कजन्टन्जेन्सी खचि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को अनसूुची-१ मा लागत अनमुान तयार गदाि 
वकि  चाटि स्टाफ खचि २ प्रततित र अन्य सानाततना खचि २ प्रततित गरी ४ प्रततित कजन्टन्जेन्सी 
समावेि गने व्यवस्था रहेको ि ।साविजतनक तनमािण कायिको बजेटबाट दैतनक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी 
र मोटरसाइकल ममित, कायािलय तथा स्टेिनरी िपाइ, सूचना प्रकािन, जचया खाजा खचि जस्ता कायिमा 
१५९ स्थानीय तहले रु.४० करोड ६९ लाख २८ हजार कजन्टन्जेन्सी खचि गरेका िन ्। कजन्टन्जेन्सी 
खचिको कायिर्वतध तजुिमा गरी खचि गनुिपदिि ।  
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47. बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा साविजतनक तनयकायले स्वीकृत 
नम्सिको आधारमा तनमािण कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था ि । उपभोक्ता सतमततलाई 
२०९ स्थानीय तहले साविजतनक तनमािणसम्बन्धी तोर्कएको नम्सिभन्दा बढी लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
रु.१८ करोड ९० लाख २७ हजार बढी भकु्तानी भएको सम्बन्धमा िानतबन गरी असलु गनुिपदिि । 

48. पदातधकारी सरु्वधा - सम्बजन्धत प्रदेिसभाद्वारा पाररत स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदातधकारी र सभाको सदस्यले आफ्नो पदको 
काम कारबाही िरुु गरेको तमततदेजख अनसूुची-१ मा उल्लेख भएबमोजजमको रकम मातसक सरु्वधाबापत 
पाउने व्यवस्था रहेको ि । उक्त व्यवस्थाअनसुार अनसूुची-१ मा मातसक पाररश्रतमकलगायतका सरु्वधा 
पाउने देजखँदैन । यो वषि ५७६ स्थानीय तहले प्रमखु, उप-प्रमखु, वडा अध्यक्ष, कायिपातलका सदस्य र 
वडा सदस्यहरुलाई पाररश्रतमकमा रु.४ अबि २९ करोड ६७ लाख ७० हजार भकु्तानी गरेका िन ्। 
सम्मातनत सवोच्च अदालतको २०७६/७/१ को फैसलामा प्रदेि सभाहरुले स्थानीय तहका 
पदातधकारीहरुको पारीश्रतमक, सरु्वधा सम्बन्धमा बनाएको काननु नेपालको संर्वधानको धारा 220 (८) र 
धारा २२७ सँग बाजझएको उल्लेख ि । यस सम्बन्धमा सवोच्च अदालतको उक्त फैसला अनसुरण  
हनुपुदिि । 

उक्त ऐनमा तोर्कएकोभन्दा २९३ स्थानीय तहले बढी पाररश्रतमक, पवि खचि, सञ्चार खचि, पोिाक 
एवं अन्य सरु्वधाबापत रु.2४ करोड ७१ लाख २१ हजार भकु्तानी ददएका िन ् । ऐन, तनयममा 
व्यवस्था नगरेको उक्त सरु्वधाबापतको रकम असलु गनुिपदिि । 

49. बैठक भत्ता - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ 
अनसुार पदातधकारी र सभाका सदस्यले अनसूुचीमा उल्लेख भएबमोजजमका न्यार्यक सतमतत, र्वधायन 
सतमतत, लेखा सतमतत र सिुासन सतमततका सदस्यले मार बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था ि । प्रदेि ऐनमा 
व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कायिपातलका, गाउँ/नगर सभालगायतका बैठकमा 
४४५ स्थानीय तहले रु.६० करोड ६७ लाख ५४ हजार भत्ता खचि लेखेका िन ्। ऐनमा व्यवस्था 
नभएको सरु्वधा ददन तमल्ने देजखँदैन । 

50. स्वकीय सजचव र सल्लाहकार - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुको सरु्वधासम्बन्धी ऐनहरुमा 
पदातधकारीहरुको लातग स्वकीय सजचव र सल्लाहकार राखी पाररश्रतमक ददने व्यवस्था िैन । यो वषि 
१४० स्थानीय तहले स्वकीय सजचव र सल्लाहकार तनयजुक्त गरी रु.५ करोड ६१ लाख ४८ हजार 
पाररश्रतमक भकु्तानी गरेका िन ्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सरु्वधा खचि लेख्न ुकाननुसम्मत देजखएन ।  

51. तनवजृत्तभरण - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको 
ऐन, २०७५ को दफा ८ अनसुार सरकारी कोषबाट तनवजृत्तभरण पाएको व्यजक्त पदातधकारीमा तनवािजचत 
वा मनोनयन भएमा तनवजृत्तभरण वा यस ऐनबमोजजमको मातसक सरु्वधामध्ये एउटा मार पाउने व्यवस्था ि 
। यो वषि २९ स्थानीय तहले तनवतृ्तभरण पाउने ब्यजक्त स्थानीय तहको पदातधकारीमा तनवािजचत भएको 
अवस्थामा त्यस्ता पदातधकारीलाई रु.१ करोड ५ लाख ७५ हजार पाररश्रतमक भकु्तानी गरेका िन ्। 
यसप्रकार दोहोरो रुपमा भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुिपदिि । साथै अन्य स्थानीय तहमा समेत यस 
प्रकारको सरु्वधा तलए नतलएको स्वघोषणा गराई दोहोरो नहनेु गरी खचि लेख्नपुदिि ।  

52. वैदेजिक भ्रमण - दैतनक भ्रमण भत्ता तनयमावली, २०६४ को तनयम ३(५) अनसुार अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए पतन पदातधकारी वा कमिचारीले र्वदेि भ्रमण गनुिपदाि नेपाल सरकार मजन्रपररषद्ले तनणिय 
गनुिपदिि । यो वषि १६ स्थानीय तहका पदातधकारी वैदेजिक भ्रमण गरी रु.३२ लाख ९८ हजार दैतनक 
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भ्रमण भत्ता भकु्तानी भएको ि । प्रचतलत तनयमअनसुार स्वीकृत नतलई गररएको भ्रमण खचि तनयमसम्मत 
देजखएन ।  

53. प्रोत्साहन सरु्वधा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ अनसुार स्थानीय सेवाका 
कमिचारीको िरुु तलब स्केल प्रदेि सरकारले तोकेबमोजजम हनेु र प्रदेि सरकारले नतोकेसम्म नेपाल 
सरकारले तोकेबमोजजम हनेु उल्लेख ि । स्थानीय तहहरुले पररषद्, सभा, बोडि, बैठक आददबाट 
कमिचारीले पाइरहेको सरु्वधाका अततररक्त सञ्चार सरु्वधा, खाजा खचि, मातसक भत्ता, सभा भत्ता, अततररक्त 
समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्तालगायतका सरु्वधाबापत खचि लेखेकोमा मापदण्ड तथा सूचकसमेत बनाएका 
िैनन ्। यो वषि २५२ स्थानीय तहले संघीय काननुले तोकेको पाररश्रतमकका अततररक्त प्रोत्साहनबापत 
रु.३७ करोड ८६ लाख १० हजार भकु्तानी गरेका िन ्।  

कमिचारीहरुको सेवा सरु्वधाका सम्बन्धमा स्थानीय तहले सघीय काननुसँग बाजझने गरी 
कमिचारीहरुलाई १० देजख १०० प्रततितसम्म प्रोत्साहन, इन्धन, सञ्चार, र्फल्ड, अततररक्त समय 
लगायतका भत्ता ददने तथा पदातधकारीहरु स्वयंले तनणिय गरी पोिाक भत्ता, सञ्चार भत्ता, इन्धन भत्ता आदद 
तलने गरेकोले स्थानीय तहको सेवा सरु्वधामा र्वर्वधता देजखएको ि । मापदण्ड बेगर स्थानीय तहबाटै 
तनणिय गरी अततररक्त सरु्वधा उपलब्ध गराउने प्रवजृत्तमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

54. कल्याण कोष - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजजम स्थानीय तहले स्थानीय 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कायिरत प्रत्येक कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक तलबबाट १० प्रततित 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि 
१३२ स्थानीय तहले कमिचारी कल्याण कोषमा रु.२८ करोड ९५ लाख २४ हजार ट्रान्सफर गरेका िन ्। 
ऐनमा व्यवस्था नगरी संघ, प्रदेिको अनदुानबाट कमिचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गनि तमल्ने 
नदेजखएकाले उक्त रकम र्फताि तलई स्थानीय तहको सजञ्चतकोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

55. कमिचारी करार - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कायिबोझको र्वश्लषेण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृततको 
कामको लातग तथा सेवा करारबाट तलइने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुिपने र अस्थायी दरबन्दी तसजिना 
गनि नसर्कने व्यवस्था ि । सोही ऐनको उपदफा ८ मा कायािलय सहयोगी, नगर प्रहरी, सवारीचालक, 
प्लम्बर, इलेजक्ट्रतसयन, चौकीदार, माली बगैँचा, सरसफाई जस्ता पदमा स्थायी पदपूतति नगरी साविजतनक 
खररद ऐनबमोजजम प्रततस्पधािको आधारमा करारमा भनाि गनुिपने व्यवस्था ि । तसधै करारमा कमिचारी 
भनाि गरी १४३ स्थानीय तहले रु.६८ करोड २२ लाख ८२ हजार तलब खचि लेखेका िन । स्वीकृत 
दरबन्दी बेगर करारमा कमिचारी तनयकु्त गरी तलब भत्ता भकु्तानी गने कायि अतनयतमत देजखन्ि ।  

56. आतथिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आतथिक सहायता, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान र्वतरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देजखँदैन । यो वषि ३१२ 
स्थानीय तहले रु.३१ करोड १९ लाख ७ हजार आतथिक सहायता र्वतरण गरेका िन ् । आतथिक 
सहायता खचि लेख्न ेकायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

57. िैजक्षक त्याङ्क र जिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड - संघ तथा प्रदेि सरकारले िैजक्षक त्याङ्क सङ्कलन कायि 
प्रभावकारी रुपमा नगरेको तथा जिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार नगरेकोले स्थानीय तहको 
जिक्षक व्यवस्थापनमा र्वर्वधता देजखएको  ि । पहाडी क्षेरमा जिक्षक र्वद्याथी अनपुात न्यून भई 
र्वद्यालयहरु एक अकोमा गाभी सञ्चालन गनुिपनेमा र्वद्याथी नै नभएको अवस्थामा समेत जिक्षकहरुलाई 
तलब भत्तालगायत सञ्चालन खचि तनकासा ददन ुपरररहेको ि । तराईका जजल्लाहरुमा र्वद्याथी संख्याको 
अनपुातमा जिक्षक संख्या न्यून भई राहत, स्वयंसेवक तथा तनजी स्रोतका जिक्षकहरुद्वारा अध्यापन 
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गराउनपुने अवस्था रहेको ि । जिक्षक व्यवस्थापन मापदण्डतथा काननुी व्यवस्थाअनसुार जिक्षक 
दरबन्दी समायोजन गनुिपदिि । 

58. समानीकरण अनदुानबाट जिक्षकको तलब भत्ता - अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी तभरका जिक्षकको तलब भत्ताबापत सिति अनदुान उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था ि । स्वीकृत दरबन्दीतभर नपरेका एवं गत र्वगतदेजख नै र्वद्यालयको आन्तररक 
स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका जिक्षकको नाममा यो वषि ११८ स्थानीय तहले रु.७१ करोड २१ लाख 
५५ हजार तलब भत्ता भकु्तानी गरेको अतनयतमत देजखन्ि ।  

59. बढी तनकासा - स्थानीयतहहरुले जिक्षकहरुको तलबी प्रततवेदन पाररत नगरेको, बढी ग्रडे भकु्तानी गरेको, 
दोहोरो तनकासा ददएको, दरबन्दीभन्दा बढी जिक्षकहरुको तलब तनकासा ददएको देजखएको ि ।रकमको 
भकु्तानी ददँदा रीत पगेु वा नपगेुको जाचँ गरी तनकासा तथा खचि लेख्नपुनेमा २२२ स्थानीय तहले पर्हले नै 
तनकासा ददएकोमा पनुः दोहोरो तनकासा ददएको र दरबन्दीभन्दा बढी जिक्षकको तलबभत्ता तनकासा ददई यो 
वषि रु.१० करोड ७ लाख ७२ हजार बढी तनकासा ददएको र ६९ स्थानीयतहले अवकाि भएका 
जिक्षकको तलबमा रु.१ करोड १४ लाख ११ हजारसमेत रु.११ करोड २१ लाख ८३ हजार बढी खचि 
लेखेका िन ्। बढी तनकासा ददनेलाई जजम्मेवार बनाई उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

60. सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम - नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागररक, र्वधवा, पूणि अपाङ्ग, एकल मर्हला, 
बालबातलका, लोपोन्मखु/आददबासी जनजाततसमेतलाई सामाजजक सरुक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको ि । 
यो वषि सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमअन्तगित सबै स्थानीय तहहलाई रु.३९ अबि १५ करोड ४४ लाख ३९ 
हजार तनकासा गरेको ि । 

सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वतध, २०७५ मा लाभग्राहीको लगत अध्यावतधक गरी 
बैङ्कमाफि त ् भत्ता र्वतरण गने, तनयतमत रुपमा अनगुमन गने, केन्रीकृत सूचना प्रणालीमा प्रर्वर्ष्ट गरी 
लाभग्राहीको र्ववरण अधावतद्यक गने जजम्मेवारी सबै स्थानीय तहको हनेु व्यवस्था ि । तर २२९ 
स्थानीय तहले एउटै नागररकता नम्बर र जन्म तमतत भएका लाभग्राहीलाई २ वा सोभन्दा बढी पररचयपर 
जारी गरेर रकम दोहोरो भकु्तानी ददएको र मतृ्य ुभइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरेको कारण यो 
वषि रु.४ करोड २१ लाख ८७ हजार बढी खचि गरेका िन ्। उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

61. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजजम प्रततस्पधाि सीतमत नहनेु गरी खररद 
गनुिपने र तनयमावली २०६४ मा रु.५ लाखदेजख रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा 
बढीको खररद कायि बोलपरको माध्यमबाट गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि 452 स्थानीय तहले र्वतभन्न 
वस्त ुतथा सेवा प्रततस्पधाि नगराई सोझै खररद गरी रु.२ अबि ६१ करोड २७ लाख ७३ हजार खचि 
लेखेका िन ्। ऐन तनयमअनसुार प्रततस्पधाि हनेुगरी खररद व्यवस्थापन गनुिपदिि । 

62. परामििसेवा - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ मा परामििदाताको लागत अनमुान 
तयार गनुिपने, लागत अनमुान तयार गदाि गत वषिको नम्सि, सोही प्रकृततको कायि गने अन्य तनकायले 
तयार पारेको नम्सिलाई आधार बनाई लागत अनमुान तयार पानुिपने उल्लेख ि ।लागत अनमुान तयार 
नगरी तथा प्रततस्पधाि बेगर 263 स्थानीय तहले यो वषि रु. ८३ करोड २६ लाख ८० हजारको परामिि 
सेवा सोझै खररद गरेका िन । जसमध्ये १५२ स्थानीय तहले र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गरेको 
उल्लेख गरी रु. ४२ करोड ३७ लाख १५ हजार खचि लेखेका िन ्। साविजतनक तनकायमा उपलब्ध 
जनिजक्तबाट हनु नसक्ने भएमा मार प्रततस्पधािको आधारमा परामिि सेवा खररद गनुिपदिि ।  
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63. सवारीसाधन खररद - अथि मन्रालयद्वारा जारी तनदेजिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको 
बजेटबाट कायािलयको तनयतमत प्रयोजनको लातग सवारीसाधन खररद गनि नपाइने व्यवस्था ि । यो वषि 
२९२ स्थानीय तहले रु.१ अबि ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारीसाधन खररद गरेका िन ्। 
सवारीसाधन खररद नगरेका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा तलई प्रयोग गरेको देजखन्ि । केही 
स्थानीय तहले आन्तररक आयबाट सवारीसाधन खररद गरे तापतन अतधकांिले र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 
रकमबाट खररद गरेकोले र्वकास तनमािण कायिमा खचि गनुिपने रकम सरु्वधा तथा उपभोगसम्बन्धी कायिमा 
खचि गने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

64. बेरुजू असलुी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फस्यौट गने व्यवस्था 
रहेको र बेरुजू फस्यौट गने, गराउने काम कतिव्य प्रमखु प्रिासकीय अतधकृतको हनेु व्यवस्था ि । यो 
वषि बढी भकु्तानी गरेको, अतग्रम कर कट्टी नगरेको, संघीय सजञ्चतकोष दाजखला नगरेको व्यहोरा 
लेखापरीक्षणको क्रममा औलँ्याएपति ३89 स्थानीय तह ले रु.१ अबि 23 करोड ९० लाख ७२ हजार 
र प्रारजम्भक प्रततवेदन जारी गरेपति 18५ स्थानीय तहले रु.५० करोड ७१ लाख 3 हजारसमेत रु.१ 
अबि ७४ करोड ६१ लाख 75 हजार असलुी तथा दाजखला गरेका िन ् । र्वगत वषिको बेरुजू 
संपरीक्षणको क्रममा समेत रु.३३ करोड ६ लाख ३ हजार असलु भएको ि । अजन्तम लेखापरीक्षणमा 
सबै कारोबारको परीक्षण नगरी नमूना िनौटको आधारमा केही कारोबारको परीक्षण गने तबद्यमान 
व्यवस्था रहेको हुँदा यसप्रकार बढी भकु्तानीलाई न्यूनीकरण गनि आन्तररक लेखापरीक्षणमा प्रभावकाररता 
ल्याउनपुदिि । 

65. अनदुान - स्थानीय तहहरुले अनदुान नीततबेगर कृर्ष, पि,ु िैजक्षक सेवा, सामान खररद तथा र्वतभन्न 
सहकारी संस्थालाई बीउपुजँी तथा अनदुान उपलब्ध गराएका िन ्।यो वषि ११० स्थानीय तहले अनदुान 
र्वतरणमा रु.४८ करोड ७८ लाख खचि गरेका िन ्। र्वतरण गरेको अनदुानमा लजक्षतवगिको पहुँच र 
सही सदपुयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा उपलजब्धको मूल्याङ्कन गरेको िैन । अनदुान 
र्वतरणमा तीनवटै तहका सरकारको बीच समन्वय गरी दोहोरो नपने गरी अनदुान खचि व्यवजस्थत गरी 
अनदुानको पूणि सदपुयोग भएको सतुनजित गनि प्रभावकारी अनगुमन व्यवस्था तमलाउनपुदिि । 

नाफा कमाउने उदे्दश्यले स्थार्पत सहकारी संस्थालाई 69 स्थानीय तहले कायािलय व्यवस्थापन 
लगायतका कामको लातग रु.१८ करोड ४८ लाख ९३ हजार अनदुान उपलब्ध गराएका िन ् । 
नागररकलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने योजना िनौट गरी सञ्चालन गनुिपनेमा सहकारी संस्थालाई अनदुान 
उपलब्ध गराएको तनयमसम्मत देजखएन । 

66. सूचना प्रर्वतध - स्थानीय तनकायहरुलाई नेपाल सरकारबाट २०७६।२।१९ मा म.ले.प.फाराम नं.२७२ 
अनसुारको ढाचँामा र्वत्तीय र्ववरण तयार गरी खचिको र्ववरण, लेखा नीतत, लेखा र्टप्पणी, बजेट तलुना 
आदद र्ववरणहरु तयार पानि पररपर भएको देजखन्ि । नेपाल साविजतनक क्षेर लेखा प्रततवेदनमान 
(नेप्सास) लाई समेट्ने गरी सफ्टवेयरको र्वकास गरेको िैन । स्थानीय तहको सजञ्चतकोष व्यवस्थापन 
प्रणाली (सूर) सफ्टवेयरले र्वत्तीय प्रततवेदन तयार गने देजखएन । तनयन्रणका अन्य औजारहरु जस्तै 
जस्थर सम्पजत्त तनयन्रण रजजस्टर, जजन्सी मौज्दात रजजस्टर, बैङ्क र्हसाब तमलान, नक्सा पास र सम्पजत्त कर 
उठ्नपुने प्रततवेदनलाई यो सफ्टवेयरमा समावेि गरेको देजखँदैन । साथै सेवाग्राहीबाट तलनपुने राजस्व 
गणना गने, राजस्व नततनिको र्ववरण जारी गने, राजस्व आम्दानी अिलु्ने कायिमा सहयोग गने र 
सेवाग्राहीले सूचना प्रर्वतध प्रयोग गरी कर तथा राजस्व भकु्तान गने सरु्वधा रहेको देजखएन । 

एतसयाली र्वकास बैङ्कको सहयोगमा अन्तरािर्िय कम्पनीद्वारा नगर प्रिासन तथा राजस्वसम्बन्धी 
एकीकृत सफ्टवेयर १३ सेप्टेम्बर २०१७ मा काठमाडौँ महानगरपातलकालाई हस्तान्तरण भएको ि । 
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यो सफ्टवेयर प्रयोग गनि महानगरपातलकाका कररब १७० जना कमिचारीले तातलम तलएको र ४ हजार 
जना सेवाग्राहीलाई यो प्रर्वतधमाफि त ् सेवा ददएको देजखन्ि । महानगरपातलकाले लागू गरेपति अन्य 
स्थानीय तहमा क्रमिः लागू गने उल्लेख भएको भतनएको यो सफ्टवेयर कायिन्वयनमा तनरन्तरता नददई 
२०७५।७६ को सरुुमै महानगरपातलकाले अको कम्पनीसँग िुटै्ट सफ्टवेयर सञ्चालन सम्झौता गरेको ि । 
पतिल्लो सफ्टवेयर समेत प्रयोगमा ल्याइएको देजखएन ।  

67. पुजँीगत बजेटबाट चाल ुप्रकृततको खचि गरेको - स्थानीय तहले अतधकतम प्रततफल ददने र पुजँीको तनमािण 
हनेु योजना िनौट गरी ती योजना कायािन्वयन गनि पुजँीगत िीषिकमा बजेट व्यवस्थापन गनुिपदिि । पुजँी 
तनमािणमा सहयोग नरहने तथा उत्पादनमा वरृ्द्ध नगने खचिलाई तनयन्रण गनुिपनेमा पुजँीगत िीषिकमा 
र्वतनयोजन गरी चाल ुप्रकृततका कायिमा १०२ स्थानीय तहले रु.२८ करोड ३२ लाख २५ हजार खचि 
गरेका िन ्।  

यसैगरी ७४ स्थानीय तहले र्वतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लब लगायतलाई  भकु्तानी ददई रु.१७ 
करोड ५६ लाख ८८ हजार खचि गरेका िन । पवि, जारा, संस्कृतत लगायतमा आतथिक सहायता ददन 
सक्ने काननुी व्यवस्था नभकोले यस्ता अनतु्पादक तथा र्वतरणमखुी खचि तनयन्रण गनुिपदिि । 

68. खाना तथा र्वर्वध खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तररक आयको 
पररतधतभर रही औजचत्यताको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्यवस्था ि । र्वर्वध खचि गदाि तमतव्यर्यता 
अवलम्बन गनुिपनेमा २०४ स्थानीय तहले रु.४० करोड ४९ लाख ३३ हजार खचि गरेका िन ्। त्यस्तै 
७५ स्थानीय तहले वडा सदस्य लगायतको जनप्रतततनतध र कमिचारीहरुको अवलोकन भ्रमणमा रु.५ करोड 
४० लाख ३७ हजार खचि गरेकोमा उक्त खचिको उपलजब्ध मूल्याङ्कन गरेको पाईएन ्। र्वकास तनमािण 
तथा सेवा प्रवाहमा सहयोग नहनेु प्रकृततको कायिमा साविजतनक स्रोतको प्रयोग गने कायिमा तनयन्रण 
गनुिपदिि ।  

69. योजना िनौट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा पातलकाले आफ्नो अतधकार 
क्षेरतभरका र्वषयमा मध्यकातलन तथा दीघिकालीन र्वकास योजनाहरुको सूची तयार गनुिपने व्यवस्था 
गरेको ि । स्थानीय तहहरुले योजना बनाउँदा आतथिक र्वकास तथा गररबी तनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान 
पगु्ने, उत्पादनमूलक तथा तिटो प्रततफल प्राप्त गनि सर्कने, नागररकको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार 
बढ्ने, स्थानीय बातसन्दाको सहभातगता जटु्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अतधकतम प्रयोग हनेु, सबै 
वगिलाई प्रत्यक्ष लाभपगु्ने, लैर्ङ्गक समानता र सामाजजक समावेिीकरण अतभवरृ्द्ध हनेु र्वषयलाई प्राथतमकता 
ददई योजनाहरुको सूची तयार गरेको पाइएन ।   

70. अधरुा आयोजना - योजनाहरुको भौततक र र्वत्तीय पक्षको समीक्षा गरी कम प्रगतत हनुकुा कारणहरु 
पर्हचान गरी सधुार गनुिपदिि । र्वतभन्न ७६ स्थानीय तहले १ हजार १८४ योजना कायािन्वयन नगरी 
आगामी वषिलाई जजम्मेवारी सारेका िन । ती योजनामा सम्झौताअनसुार रु.६४ करोड २७ लाख ४४ 
हजार भकु्तानी गनि बाकँी ि । समयमै योजना सम्पन्न गनेगरी बजेट सतुनजितता हनुपुदिि ।  

71. अनगुमन - गत वषिको प्रततवेदनमा आयोजना कायािन्वयन, सोझै खररद, तबल भरपाई, से्रस्ता पेस नभएको, 
बैङ्क समायोजन नगरेको, अतग्रम कर कट्टा नगरेको, बढी भकु्तानी भएको, अधरुो तनमािण, नभएको कामको 
भकु्तानी, कर बीजक, सवारीसाधन खररद, ठेक्का स्वीकृतत र ओभरहेड लगायतका व्यहोरा औलँ्याइएकोमा 
यो वषि पतन सधुार गरेको पाइएन । उजल्लजखत व्यहोरा पनुरावजृत्त नहनेु गरी कायिसम्पादन गनुिपने  
देजखन्ि । 



स्थानीय तह 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 530 

72. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू - स्थानीय तहको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको प्रदेिगत र्ववरण 
तनम्नानसुार रहेको िः 

(रु. लाखमा) 

प्रदेि नं. 
लेखापरीक्षण 

गररएको स्थानीय 
तह संख्या 

लेखापरीक्षण 
रकम 

पेस्की समेत बरेुजू 
रकम 

बरेुजूमध्ये पेस्की 
रकम 

ले प को तलुनामा 
बरेुजू प्रततित 

पेस्की बाहेक 
बरेुजू प्रततित 

१ 137 1360093 49007 7898 3.60 3.02 
२ 127 1139865 105842 27364 9.29 6.88 
बाग्मती 118 1563356 74627 15077 4.77 3.81 
गण्डकी 85 806458 28398 6136 3.52 2.76 
५ 109 1175906 50456 9297 4.29 3.50 
कणािली 79 564820 30017 6307 5.31 4.20 
सदूुरपजिम 88 771803 36470 7453 4.73 3.76 

जम्मा 743 7382300 374818 79532 5.08 3.99 

यो वषि लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ७४३ स्थानीय तहको रु.७ खबि ३८ अबि 23 करोडको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ि । लेखापरीक्षणबाट रु.४१ अबि 99 करोड 95 लाख बेरुजू देजखएकोमा 
प्रारजम्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपति रु.४ अबि ५१ करोड 78 लाख फस्यौट गरेकोले रु.३७ अबि 
48 करोड 1७ लाख फस्यौट गनि बाकँी रहेको ि । सोमध्ये असलु गनुिपने रु.५ अबि 16 करोड 9९ 
लाख, तनयतमत गनुिपने रु.२४ अबि 36 करोड 77 लाख र पेस्की रु.७ अबि 95 करोड 32 लाख 
बाँकी ि । त्यसैगरी ४ स्थानीय तहको २०७४।७५ को रु २ अबि ४२ करोड ४८ लाखको 
लेखापरीक्षणबाट रु ५३ करोड ३७ लाख बेरुजू कायम भएको ि । 

गत वषि सम्पन्न ७४७ स्थानीय तहको कूल बेरुजू रु.३५ अबि ९९ करोड २४ लाख रहेकोमा 
यो वषि समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट रु.४ अबि ३० करोड ९५ लाख फस्यौट भई बाकँी रहेको रु.३१ 
अबि ६८ करोड २९ लाखमा यो वषि ७४३ स्थानीय तहको रु.३७ अबि ४८ करोड १८ लाख, ४ 
स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट रु ५३ करोड ३७ लाख र गत तबगतको संपरीक्षणबाट कायम 
रु ११ करोड २5 लाख थपसमेत रु.69 अबि 81 करोड 9 लाख अद्यावतधक बेरुजू रहेको ि । 

महानगरपातलकाहरु 

73. आतथिक कारोबार - महानगरपातलकाहरुको यो वषिको सञ्चालन आय, आतथिक कारोबार र जजम्मेवारीको 
अवस्था देहायअनसुार ि :        

                                                      (रु. लाखमा)                                               

तस नं महानगरपातलका 
आय व्यय 

बाकँी 
मौज्दात गतवषिको 

जजम्मेवारी अनदुान अन्य जम्मा चाल ुखचि 
पुजँीगत 
खचि अन्य खचि जम्मा 

1 र्वराटनगर 3677 9211 28194 41082 10265 7732 18546 36543 4539 
2 वीरगंज 7804 27081 8680 43565 11380 21422 1474 34276 9289 
3 काठमाडौँ 30629 21150 75288 127067 18254 20732 16607 55594 71473 
4 लतलतपरु 8249 24329 12099 44677 10695 14540 1231 26467 18211 
5 भरतपरु 4689 14398 23299 42386 16482 12396 409 29286 13100 
6 पोखरा 1612 2072१ 23930 46263 19728 19166 5638 44532 1731 

जम्मा 56660 116890 171490 345040 86804 95988 43905 226697 118343 
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74. दीघिकालीन नीतत - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा आवतधक योजनाको लक्ष्य 
तनधािरण गरी सो अनसुार प्राथतमकताको आधारमा स्वीकृत आयोजना र कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने व्यवस्था 
ि ।  

74.1. काठमाडौँ महानगरपातलकाको ५ वषीय योजना (२०७०-७४) मा काठमाडौँलाई सनु्दर र सांस्कृततक 
िहरको रुपमा समेट्ने दीघिकालीन सोच समावेि भएको तथयो । यो कायिको लातग ५ वषिको अवतधतभर 
पूवािधार र्वकासमा रु.३६ अबि ३० करोड, सामाजजक र्वकासमा रु.२ अबि ४३ करोड, वातावरण संरक्षण 
तथा दीगो र्वकासमा रु.२ अबि १७ करोड, यातायात व्यवसायमा ९० करोडलगायत कररब ४० अबि ९० 
करोड स्रोत आवश्यक पने आकँलन भएकोमा सोको बजेट व्यवस्था, खचि व्यवस्थापन र जस्थतत 
मूल्याङ्कनको कायि भएको िैन । महानगरले योजना आयोग गठन गरी २०७५।७६ मा पदातधकारी एवं 
कमिचारीको सरु्वधा तथा प्रिासतनक खचिसमेत रु.२ करोड २१ लाख खचि गरेको ि । तर उक्त 
आयोगले सार्वकको आवतधक योजनाको समीक्षा गने र नया ँदीघिकालीन योजना बनाई स्रोतको आकँलन 
र र्वकासको मापन जस्ता कायि गरेको देजखएन । उक्त आयोगको कायि सम्पादन प्रभावकारी नदेजखएकोले 
आवतधक योजना तजुिमा, तजुिमा भएको योजनाअनसुार वार्षिक बजेट व्यवस्थापन र कायिक्रम सञ्चालन गने 
व्यवस्था गनुि जरुरी ि । 

74.2. भरतपरु महानगरपातलकाले यो वषि सञ्चालन गरेका १ हजार ५ आयोजना सरोकारवालाबाट माग भई 
प्राथतमकताको चरणमा िनौट भएको यर्कन हनेु आधार देजखएन । दीघिकालीन योजना तयार गरी बजेट 
व्यवस्थापन नगरेको, आवतधक योजना अवतधको लातग आन्तररक स्रोतको सङ्कलन, संघीय तथा प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त हनेु रकमबाट नपगु हनेु स्रोतको खोजी गरी पूवािधार तनमािण एवं सेवा प्रवाहमा स्रोतको 
अभाव हनु नददने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको देजखएन । प्राथतमकताको आधारमा आयोजना सञ्चालन 
तथा बजेट व्यवस्थापन गनुिपदिि ।  

75. नीतत कायािन्वयनको अवस्था - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय तहको 
काम, कतिव्य र अतधकारसँग सम्बजन्धत र्वषय तथा क्षेरमा आवश्यक पने नीतत, काननु, मापदण्डको 
तनमािण गरी कायािन्वयन गनुिपने व्यवस्था ि ।  

75.1. काठमाडौँ महानगरपातलकालाई सांस्कृततक जीवन्त िहरका रुपमा अगातड बढाई र्वश्वमा महानगरको 
गौरवलाई जीवन्त राख्न,े र्वकासको क्रममा पिातड परेका समदुायलाई प्राथतमकतामा राख्दै पारदजििता, 
आतथिक अनिुासन तथा सामाजजक न्यायलाई अङ्गीकार गरी भ्रष्टाचारमकु्त, र्वतधको िासन व्यवस्थाको 
सतुनजितता गररने नीतत रहेकोमा आधतुनक प्रर्वतध र मौतलक पर्हचानद्वारा उक्त आधतुनक र्वकासको खाका 
कोने, स्माटि करदाता काडि, कायािलय व्यवस्थापन सभे, सेवासँग करको आवद्धता गने गरी सम्पजत्त कर, 
बहाल कर व्यवसाय कर लागू गने लगायतका योजना घोषणा भएपतन कायािन्वयन अपेक्षाअनरुुप भएको 
देजखएन  ।  

75.2. सोही महानगरपातलकाले कायािलय भवन तनमािणको लातग २०७४।७५ मा रु.२० करोड र २०७५।७६ 
मा रु.४० करोड र्वतनयोजन गरेपतन भवन तनमािण कायि सरुु भएको देजखएन । कायािलय सञ्चालनको 
लातग घर भाडामा वार्षिक रु.२ करोड १२ लाख ३७ हजार खचि गरेकोि ।  

75.3. र्वद्यतु, टेतलफोन, केबल तारहरुलाई भतूमगत रुपमा व्यवस्थापन गरी िहरी सौन्दयीकरण अतभवरृ्द्ध गने 
कायिको अध्ययन एवं कायािन्वयन प्रारम्भ गने कायिको लातग काठमाडौँ महानगरपातलकाले रु.१० करोड 
र्वतनयोजन गरी उक्त कायि नेपाल र्वधतु प्रातधकरणमाफि त ्भई रहेको ि । त्यस्तै महानगरपातलकातभरका 
सडक र्वस्तार तथा पूवािधार र्वकास कायिक्रममा महानगरपातलका, सडक र्वभाग, उपत्यका सडक र्वस्तार 
आयोजनालगायतका संस्था संलग्न भएको देजखन्ि । खलुा स्थान व्यवस्थापन गने एवं सडक तनमािण तथा 
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स्तरोन्नतत गने कायिमा दोहोरो नपने गरी समन्वय गरेर कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेमा एकै स्थानमा ठेक्का 
पट्टा हुँदा काम घटेको, साइट पररवतिन गरेको, भेररयसन अडिर जारी गनुिपरेको अवस्था रहेकोि ।तसथि  
एउटै कामको दोहोरो भकु्तानी हनेु जोजखमलाई तनराकरण गनेगरी योजना तजुिमा र खररद व्यवस्थापन 
गनुिपदिि । 

75.4. पोखरा महानगरपातलकाले यो वषि अतधकार सम्पन्न यरु्टतलटी सतभिस अथोररटी गठन गरी सञ्चालनमा 
ल्याउने, मेट्रो एफ.एम.सञ्चालन, महानगर मखुपर तनश्कासन, साप्तार्हक हाटबजारको व्यवस्था र ५ 
स्थानमा आधतुनक साविजतनक िौचालय तनमािण तथा सञ्चालन गने तनणिय गरेकोमा कायािन्वयन भएको 
देजखएन । दीघिकालीन नीततमा र ् याजफ्टङ, तसटी केबलकार, ट्राम, मेट्रोरेल, मोनोरेल, पोखरा लजुम्बनी फाष्ट 
ट्रयाक जस्ता गौरवपूणि पूवािधारको सम्भाव्यता अध्ययन गने कायिक्रम रहेकोमा कायािन्वयन िरुु गरेको 
िैन । नीतत तथा कायिक्रमबमोजजम कायािन्वयन प्रर्क्रयालाई प्राथतमकतामा राख्नपुदिि । 

75.5. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय तहको काम, कतिव्य र अतधकारसँग 
सम्बजन्धत र्वषय तथा क्षेरमा आवश्यक पने नीतत, काननु, मापदण्डको तनमािण गरी कायािन्वयन गने 
व्यवस्था ि । वीरगन्ज महानगरपातलका क्षेरतभरका र्वतभन्न सडकहरु ८ देजख १५ तमटरसम्म चौडाई 
कायम गने तनणिय भएकोमा कायािन्वयन भएको िैन । 

75.6. र्वराटनगर महानगरपातलकाले र्वतनयोजजत बजेट प्रचतलत काननुको अधीनमा रही योजना तथा कायिक्रम 
कायािन्वयन गनुिपनेमा रु.३४ करोड ४६ लाख ४७ हजार सजञ्चतकोषमा राखेको ि ।घोर्षत नीतत अनसुार 
कायिक्रम संचालन गनुिपदिि ।   

76. बक्यौता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ९ र्वत्तीय अतधकार क्षेरअन्तगित र्वतभन्न 
कर तथा िलु्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकम समेत असलुी गने व्यवस्था ि:  

76.1. काठमाडौँ महानगरपातलकाले उठ्नपुने रकमको लगत तयार गरेको िैन । उठ्नपुने राजस्वको लगत 
तयार गरी प्राप्त भएको रकमको आय लेखाङ्कन गनुिपने तथा प्राप्त हनु बाकँी आयलाई र्वत्तीय र्ववरणमा 
देखाउनपुदिि ।महानगरपातलका र एक तनजी कम्पनीबीच ४ स्थानमा आकािे पलु तनमािण गरी सोको 
व्यवस्थापन गने र सो कायि गरे बापत महानगरपातलकालाई बार्षिक रु.२२ लाख रोयल्टी बझुाउने गरी 
२०६७।५।१ मा सम्झौता भएको ि । आकािे पलु तनमािण गरी गगँबजुस्थत नया ँबसपाकि बाट उक्त 
कम्पनीले व्यवस्थापन एवं आय आजिनको गरेको र कलंकीमा तनमािण भएको पलु भत्काएको ि । त्यस 
कम्पनीले सम्झौता अनसुार २०७५ आषाढ मसान्त सम्मको रु.१ करोड २२ लाख र िलु्क नबझुाएकोले 
िानतबन गरी असलु गनुिपदिि । 

76.2. पोखरा महानगरपातलकाले आन्तररक आयतफि  ५५ व्यवसायीबाट असलु गनुिपने सटरभाडा रु.१ करोड 
९७ लाख २३ हजार असलु गरेको िैन । वीरगन्ज महानगरपातलकाको राजस्व बक्यौता रु.४ करोड 
७६ लाख १२ हजार एवं ठेक्काको र्कस्ता बक्यौता रु.८ करोड ५९ लाख ७६ हजार, र्वराटनगर 
महानगरपातलकाले ३ व्यावसायीसँग रु.१ करोड ४४ लाख ५५ हजार र भरतपरु महानगरपातलकाको ६९ 
लाख १६ हजार बक्यौता रहेको ि । उठ्नपुने राजस्वको लगत तयार गनुिपने, प्राप्त र बाँकीको अतभलेख 
तयार गरी आय लेखाङ्कन गरेर र्वत्तीय र्ववरणमा खलुासा गरी समयमै असलु गनुिपदिि । 

77. सम्पजत्त तथा घर जग्गा कर - यो वषि काठमाडौँ महानगरपातलकाले सम्पजत्तकरबाट रु.१ अबि ६८ करोड 
प्राप्त गनि प्रक्षपेण गरेकोमा रु.६८ करोड ६० लाख आम्दानी गरेकोि । सम्पजत्तकर बझुाएको तनस्सा 
आवश्यक परेका करदाताबाट मार घरजग्गा कर तलएको पाइयो । वडास्तरमा घरजग्गा कर सङ्कलन गने 
गरे तापतन घर जग्गाको अतभलेख राखी बार्षिक आय प्रक्षेपण गरेको देजखएन । घरजग्गा कर भकु्तानी 
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गने करदाताको र्ववरण तयार गरी घरजग्गा करको बक्यौता रकमको गणना गरेको देजखएन । 
लेखारीक्षणको क्रममा िनौटमा परेका ६७ करदाताबाट मार घर जग्गामा ततनुिपने तबतभन्न वषिको 
सम्पजत्तकर रु.५५ करोड २७ लाख ३१ हजार उठाएको िैन । लतलतपरु महानगरपातलकाले २५ 
करदाताबाट सम्पजत्तकर रु.११ करोड ७४ लाख ७६ हजार र पोखरा महानगरपातलकाले ७ करदाताबाट 
सम्पजत्तकर रु.९ करोड ९८ लाख १७ हजार असलु गरेका िैनन ्। आफ्नो क्षेरतभर रहेका सम्पूणि घर 
र जग्गासर्हतको घरजग्गा एवं सम्पजत्त कर बापत प्राप्त हनुपुने प्राप्त र बाकँी रकमको गणना गरी 
अद्यावतधक गने, घरजग्गा कर भकु्तानीको लातग ताकेता, अनगुमन, तथा स्वतः कर, बक्यौता रकम गणना 
गनि सक्ने सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनेतफि  ध्यान ददनपुने देजखन्ि । 

78. घरजग्गा बहाल र व्यवसाय कर - काठमाडौँ महानगरपातलकाले बहालकरबाट बार्षिक रु.१ अबि ३७ 
करोड ७७ लाख  र व्यवसाय कर रु.३४ करोड ५१ लाख ७६ हजार प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा 
क्रमि : ६६ र ६८ प्रततित असलु भएको देजखन्ि । लेखापरीक्षणको क्रममा िनौटमा परेका ५० 
करदाताबाट मार तबतभन्न वषिको घर बहाल कर रु.४ करोड ७५ लाख ३२ हजार र १० करदाताबाट 
मार तबतभन्न वषिको व्यवसायकर रु.१ करोड ९ लाख २६ हजार असलु गनि बाकी रहेको ि । 
महानगरपातलकामा कर बझुाएको तनस्सा आवश्यक परेको करदाताबाट मार बहाल र व्यवसाय कर प्राप्त 
भएको ि ।  

काठमाडौँ महानगरपातलकाजस्थत परुानो बसपाकि मा काठमाडौँ भ्यू टावर तनमािण गनि एक तनमािण 
व्यवसायीलाई २०७१।११।२० मा महानगरपातलकाले स्वीकतत ददएको ि । टावरको भईूको क्षेरफल 
११ हजार ८९० वगि तमटर रहेको र सो कायिको लातग तनमािण व्यवसायीले २०१३ जनुमा ३ वषि म्याद 
भएको रु.१ करोड ८५ लाखको कायि सम्पादन जमानत पेस गरेकोमा सोको म्याद सर्कएपति नवीकरण 
गरेको िैन । सम्झौताको ३.१३(२) अनसुार उक्त जग्गा ३० वषि तलजमा तलएको र भाडा बापत प्रत्येक 
वषि रु.७० लाखको दरले २०७१ देजख २०७५ अषाढ मसान्त सम्मको भाडा रु.३ करोड ५० लाख 
असलु गनुिपनेमा रु.९८ लाख मार असलु गरेकोले बाकँी रु.२ करोड ५२ लाख ब्याजसर्हत असलु 
गनुिपदिि । 

आफ्नो क्षरेतभर सञ्चातलत व्यापार, व्यवसाय तथा सेवाको अनगुमन गरी अद्यावतधक लगत राखी 
प्राप्त हनुपुने, प्राप्त भएको र बाँकी कर रकमको र्ववरण राख्न ुपदिि । स्वतः कर, बक्यौता गणना गने 
सफ्टवेयरको प्रयोग गने गराउनेतफि  सर्क्रयता बढाउन ुजरुरी ि । 

79. मनोरञ्जन कर - प्रदेि ३ को आतथिक ऐन, २०७५ को दफा ४ मा  चलजचर प्रदििन गनि दििकहरुबाट 
प्रतत र्टकटको ५ प्रततितले मनोरञ्जन कर असलु गरी त्यस्तो करको ३ प्रततित स्थानीय सजञ्चत कोष र 
२ प्रततित प्रदेि सजञ्चतकोषमा दाजखला गने व्यवस्था ि । काठमाडौँ महानगरपातलका क्षेरमा सञ्चातलत 
१६चलजचर हलले २०७५।७६ मा चलजचर िलु्क दाजखला गरेका िैनन ्। लेखापरीक्षणको क्रममा 
िनौटमा परेका चलजचर हलहरुबाट रु.६ करोड ५० लाख ७७ हजार र लतलतपरु महानगरक्षेरका ३ 
चलजचर हलबाट रु.२ करोड ९ लाख २९ हजार मनोरञ्जन कर असलु गनुिपने देजखएको ि । प्रचतलत 
काननु अनसुार लाग्ने ब्याज समेत र्हसाब गरी असलु गनुिपने र आफ्नो क्षेरतभरबाट उठ्न ुपने मनोरञ्जन 
कर यर्कन गरी असलु गनुिपदिि । 

80. पार्कि ङ्ग आय -  पोखरा महानगरपातलकाले २०७३।७४ र २०७४।७५ मा पार्कि ङ िलु्क असलु गनि 
रु.२ करोड ८८ लाखको सम्झौता भएकोमा २०७५।७६ उक्त रकमलाई बढाई रु.७ करोड ५७ लाख 
१२ हजार न्यूनतम अङ्क कायम गरी बोलपर आह्वान गदाि बोलपर पनि नआएकोले न्यूनतम अङ्क रु.५ 
करोड २९ लाख ९८ हजार कायम गरी पनु: बोलपर आह्वान गरेकोि । दोस्रो पटक पतन बोलपर पेि 
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नभएकोले गत वषिको राजस्व रकममा २० प्रततित वरृ्द्ध गरी तेस्रो पटक बोलपर माग गरेकोमा बढी 
कबोल गनेले रु.३ करोड ७४ लाख १ हजार कवलु गरेकोमा बोलपर र्फताि तलएको, दोस्रो रु.३ करोड 
६० लाख कबलु गनेको गत वषिको िलु्क बझुाउन बाकँी रहेकोले तनजको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको र 
तेस्रो रु.३ करोड ५४ लाख १ हजार कबलु गनेले रकम बझुाउन नसकेको भनी बोलपर रद्द गरी चौथो 
पटक रु.३ करोड ६ लाख २० हजार न्यूनत्तम अङ्क कायम गरी सूचना प्रकािन गरेको ि । यसरी 
समयमा पार्कि ङ्ग ठेक्का व्यवस्थापन नगदाि यो वषि न्यूनतम पतन रु.३ करोड ६ लाख २० हजार आय 
गमेुको ि । उपयकु्त आधारबेगर गत वषिको कबोल अङ्कमा 163 प्रततित वरृ्द्ध गरी लागत अनमुान 
स्वीकृत गरेकोले सम्झौता हनु नसकेको देजखन्ि । उपयकु्त आधारबेगर बढी रकमको लागत अनमुान 
स्वीकृत गनेलाई जजम्मेवार बनाउनपुदिि ।  

81. सवारी व्यवस्थापन िलु्क - संघीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयले सवारीसाधन प्रवेि िलु्क 
संर्वधान र अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ प्रततकूल हनेु गरी असलु नगनि पराचार गरे 
पतन वीरगन्ज महानगरपातलकाले हाल प्रचतलत ऐनको प्रततकूल भएको सवारी करसमेत यो वषि रु.६१ 
लाख २४ हजार असलु गरेको देजखन्ि ।काननु बमोजजम मार राजस्व संकलन गनुिपदिि ।   

82. जग्गाको लगत, संरक्षण - स्थानीय क्षरेतभर रहेको पती, ऐलानी र साविजतनक जग्गाको लगत राखी संरक्षण 
गने जजम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको देजखन्ि । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार िन:् 

82.1. काठमाडौँ महानगरपातलकामा यस्ता जग्गाको लगत अद्यावतधक गने कायि हालसम्म हनु सकेको िैन । 
साविजतनक जग्गा िानतबन गरी अद्यावतधक गने र नेपाल सरकारबाट र्वगत वषिमा गठन भएको एक 
आयोगबाट िानतबन गरी ददएका प्रततवेदन महानगरपातलकामा प्राप्त भएपतन कायािन्वयन भएको िैन । 
महानगरपातलकामा रहेका साविजतनक जग्गामध्ये बाटो प्रयोजनको लातग िुयाएको बाहेक पतन ८८२ 
र्कत्ताको २ हजार ५४८ रोपनी ७ आना १ पैसा जग्गा संरक्षण नभएको अवस्था ि । साविजतनक 
जग्गाको खोजी गरी लगत अद्यावतधक गने, संरक्षण गने र प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था तमलाउनपुदिि ।  

82.2. काठमाडौँ महानगरपातलका वडा नं.५ कालोपलुको २३ रोपनी जग्गालाई २०२१ सालको नापीको र्फल्ड 
बकुमा धोवीखोला जनाएकोमा जग्गाको र्फल्ड बकु सच्याई ओखलढुङ्गाका एक व्यजक्त मोही बनी जग्गा 
दतािको प्रर्क्रया अगाडी बढेको देजखयो । सार्वक र्फल्ड बकुमा धोवीखोला जतनएको जग्गामा उपत्यका 
िहरी र्वकास प्रातधकरणले र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गरी पाकि  तनमािण गनि महानगरपातलकाले 
रु.९० लाख र्वतनयोजन गरी तनमािण कायि अगाडी बढेको अवस्थामा सवोच्च अदालतको २०७२।११।९ 
को तनणियबाट मोहीको नाउँमा जग्गाधनी प्रमाण पजुाि तलनको लातग सजितमनको रोहवरमा बतसददन ुभन्न े
आदेिको आधारमा तनमािण कायि स्थतगत रहेको ि । सम्पजत्त कर उठाउन महानगरपातलकाले कायम 
गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनअनसुार रु ८० करोड ९६ लाख मूल्य पने सरकारी जग्गा संरक्षणको लातग 
यथोजचत कदम चाल्न ुपदिि । 

काठमाडौँ महानगरपातलका वडा नं.६ को तसट नं. १०२-१०२७-१४ को र्कत्ता नं. ४ सँग 
जोतडएको सरकारी जग्गा २ रोपनी ८ आना जग्गामा एक सेकुवा कनिरले संरचना तनमािण गरी अततक्रमण 
गरेको ि । सम्पत्ती कर उठाउन महानगरपातलकाले कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा कररव 
रु.९ करोड पने सो जग्गाको अततक्रमण हटाई संरक्षण गनुिपदिि । 

82.3. मनहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले ल्याण्ड पतुलङ प्रयोजनको लातग अतधग्रहण गरेको जग्गामध्ये २०२१ 
सालमा खोला रहेको मध्यपरु तथमी नगरपातलका वड २ मा रहेको ४५ रोपनी जग्गा हाल मनहरा नदीले 
धार पररवतिन गरेको कारणले र्वतभन्न व्यजक्तले दताि गरेको देजखयो । हाल नदी बगेको जग्गाको लालपजुाि 
र्वतभन्न व्यजक्तसँग रहेको र सार्वकमा नदी बगेको जग्गा हाल व्यजक्तको नाममा दताि भएकोले ल्याण्ड 
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पतुलङ गरेको जग्गामध्ये सार्वकको जग्गाधनीहरुलाई तनजित प्रततित ल्याण्ड पतुलङ खचि कट्टा गरी र्फताि 
गनुिपने अवस्था तसजिना भएको ि । सार्वकमा नदी बगेको जग्गाहरु व्यजक्तको नाममा नामसारी भएको 
४५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम मूल्य आयोजनाको न्यूनतम मूल्याँकनको आधारमा रु.२ अबि ८८ करोड 
बराबरको रकम र सोही आयोजनाको अको ९ रोपनी आयोजनाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा रु.५७ 
करोड ६० लाख पने जग्गाको सम्बन्धमा िानतबन गरी संरक्षण गनुिपने देजखयो । 

82.4. पाटन संयकु्त क्याम्पस र एक कंम्पनीतबच २०५७।१२।३ मा भएको सम्झौतामा घर बहाल कर 
भकु्तानी गरेको रकम तलजको बहालमा कट्टा गने उल्लेख भए तापतन अन्य कर कम्पनीले नै बझुाउने 
उल्लेख ि । उक्त कम्पनीको  स्वातमत्व २०६९।१।१८ मा प्रा.तल.मा पररणत भए पिात ् सार्वक 
कम्पनीको कर दार्यत्वसमेत सोही प्रा तल मा सरेको ि । उक्त कम्पनीले सम्झौता अनसुार कर 
नबझुाएको र सम्झौता अवतध बाँकी रहेको अवस्थामा २०७२।१२।१० मा दोस्रो सम्झौता गरेको 
देजखयो । दोस्रो सम्झौताको दफा २ मा अजघल्लो सम्झौतामा सारभतू पररवतिन नहनेु उल्लेख ि । तर 
सो व्यवस्था उल्लङ्घन गरी दोस्रो सम्झौताको दफा १२ मा कर तथा िलु्कको व्यवस्थामा पररवतिन गरी 
घर जग्गा कर ततनुिपने अवस्था आएमा क्याम्पसलाई ततनुिपने बहाल रकमबाट कट्टा गरी बझुाउनपुने 
व्यवस्था थप गरेको ि । लतलतपरु महानगरपातलकाले २०७५।७६ सम्मको घर जग्गा कर तनधािरण 
गरी क्याम्पसलाई जानकारी गराएको देजखयो । घर जग्गाकर र तनधािरण हनु बाकँी करसमेत रु.८ करोड 
७ लाख ६८ हजार दार्यत्व थप हनेु गरी सम्झौताको िरुु व्यबस्था प्रततकूल दोस्रो सम्झौता गरेकोले 
सम्झौता गने पदातधकारीलाई जजम्मेवार वनाई सो रकम असलु गनुिपदिि । यस प्रकारको दार्यत्व 
क्याम्पसलाई आगामी २५ वषिसम्म रहने अवस्था तसजिना भएकोले िानतबन गरी कारबाही गनुिपदिि ।  

82.5. भरतपरु महानगरपातलकाले कायािन्वयन सतमतत गठन गरी २०७६ वैिाख मसान्तसम्म र्वतभन्न वडामा ६६ 
तबघा २ कठ्ठा १ धरु जग्गा संरक्षण गरेको प्रततवेदन तयार गरेको देजखन्ि । लेखापरीक्षणको क्रममा 
र्फल्ड अवलोकन गदाि साविजतनक जग्गा, खेतीपाती भएको जग्गा, मािा पोखरी लगायत जग्गा तारबार 
लगाई संरक्षण गरेको देजखयो । ती जग्गाबाट महानगरपातलकाले आम्दानी प्राप्त गरेको िैन । त्यस्तै 
जचरवन रंगिालाको मखु्य गेट अगाडी रहेको ७ कठ्ठा १३ धरु साविजतनक जग्गामा तनजी क्षेरबाट 
भईरहेको प्लटीङले सडक बनाएको देजखयो । त्यसैगरी वडा नं.२० मा १५७ तबगाहा साविजतनक जग्गा 
भएको उल्लेख गरे पतन सोबाट आय आजिन गनि र अततक्रमण रोक्न ठोस कदम चालेको देजखएन । 
साविजतनक जग्गाको संरक्षण गरी महानगरपातलकाले आय आजिन गने व्यवस्था तमलाउनपुदिि ।  

83. फोहोर व्यवस्थापन आय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(ख) बमोजजम 
महानगरपातलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेबापत सेवा िलु्क उठाउने व्यवस्था ि । फोहोरमैला 
व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ मा स्थानीय तनकायको अनमुतत नतलई फोहोरमैला व्यवस्थापन 
कायि गनि नहनेु र दफा १५ को उपदफा (१) बमोजजम तनजी क्षेर वा सामदुार्यक संस्थाबाट प्रततस्पधाि 
गराई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जजम्मा ददने र उपदफा २ (क) मा फोहोर व्यवस्थापक िनौट गदाि 
स्थानीय तनकायलाई बझुाउने रकम यर्कन गनुिपने व्यवस्था ि ।तत्सम्बन्धी प्रमखु व्यहोरा देहायअनसुार 
िन:् 

83.1. काठमाडौ महानगरपातलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गनि तनजी क्षरेलाई सम्झौता नगरी जजम्मेवारी ददएको 
ि । तनजी क्षेरको फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ (स्वमान) सँग आबद्ध र्वतभन्न संस्थाले 
महानगरपातलकासँग सम्झौता नगरी फोहोर व्यवस्थापन गने तथा सेवा िलु्क उठाउने गरेको पाइयो । ती 
संस्थाले महानगरपातलकालाई तसस्डोल ल्याण्ड र्फल्ड साइटमा फोहोर र्वसजिन कायिमा प्रयोग भएको 
सवारीसाधनको िलु्क भकु्तानी गने बाहेक अन्यकुनै िलु्क ततने गरेको पाइएन ।  
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83.2. पोखरा महानगरपातलकाले तनजी क्षेरसँग साझदारी कायम गरी सम्झौता गदाि २० प्रततितसम्म िलु्क तलएको 
ि । महानगरपातलकाको अतभलेख अनसुार नक्सा पास भएका १ लाख ४२ हजार ३७० घर  रहेकोले 
प्रतत घर न्यूनतम रु.३५० का दरले गणना गदाि रु.४९ करोड ८३ लाख आयहनेु देजखन्ि । औद्योतगक 
र व्यापाररक क्षरे थप गदाि उक्त रकम अझै बढ्ने देजखन्ि । महानगरपातलकाले प्रततघरधरुी िलु्क 
तनधािरण नगदाि महानगरवासीले तनजी क्षेरले तोकेअनसुार िलु्क ततनुिपने अवस्था देजखयो । 
महानगरपातलकाले उपयकु्त तनयम बनाई राजस्व असलु  गरी फोहोरमैलाको उजचत व्यवस्थापन गनुिपने 
देजखन्ि । . 

83.3. र्वराटनगर महानगरपातलका क्षेरको फोहोर व्यवस्थापन गनि तत्कातलन र्वराटनगर उपमहानगरपातलका र 
एक तनजज कम्पनी बीच २०७३।१।१२ मा ५ वषिको सम्झौता भएको र सम्झौतामा महानगरपातलकाले 
रु.१ करोड ३६ लाख ८५ हजार र २२ कुजचकार समेत उपलब्ध गराउने उल्लेख ि । 
महानगरपातलकाले ददने िलु्कको अततररक्त उक्त कम्पनीले सविसाधारणको घर पसल आददबाट न्यूनतम 
रु.१०० देजख अतधकतम रु. १० हजार सम्म सेवा िलु्क मातसक रुपमा असलु गनि पाउनेसमेत 
सम्झौतामा उल्लेख ि । अन्य महानगरपातलकाले सेवा िलु्कको २० प्रततित महानगरपातलकालाई 
बझुाउने गरी सम्झौता गरेको देजखन्ि भने यस महानगरपातलकाले सेवा िलु्क आम्दानी दोस्रो पक्षले मार 
तलनेगरी सम्झौता गरेको उपयकु्त देजखएन । यस्तो सम्झौता पनुरावलोकन हनुपुदिि ।   

84. बैठक भत्ता - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ 
अनसुार पदातधकारी र सभाका सदस्यले न्यार्यक सतमतत वा कुनै पतन सतमततको बैठकमा भाग तलए बापत 
अनसूुचीमा उल्लेख भएबमोजजमको बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था ि । मातसक सरु्वधा पाउने पदातधकारी 
बाहेकका सदस्यले मार भत्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो बाहेकका पदातधकारीलाई समेत वडा बैठक, 
कायिपातलका बैठक, र्विेष बैठक, सभा बैठक लगायतका बैठकको  भत्ता भकु्तानी ददई वीरगन्ज 
महानगरपातलकाले खचि लेखेको रु.१ करोड १६ लाख ३१ हजार काननुसम्मत ्देजखएन । 

85. आतथिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आतथिक सहायता, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान र्वतरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देजखँदैन । वीरगन्ज 
महानगरपातलकाले आतथिक सहायता रु.१ करोड ३२ लाख ४५ हजार खचि गरेको ि । यस अततररक्त 
र्वतभन्न वडा कायािलयले वडा सञ्चालन खचिबाट समेत र्वतभन्न संघ, संस्थालाई तनवेदनको आधारमा सहायता 
र्वतरण गरेको पाइयो । आतथिक सहायता र्वतरण गने मापदण्ड र तसमा सम्बन्धी कायिर्वतध तयार गरेको 
िैन । र्वकास तनमािणका लातग प्राप्त रकमलाई नततजामूलक कायिमा खचि गनुिपनेमा र्वतरणमखुी कायिमा 
खचि गरेको उजचत देजखएन । यस्तो खचिमा तनयन्रण हनुपुदिि ।  

86. प्रोत्साहन सरु्वधा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ र संघीय मातमला तथा सामान्य 
प्रिासन मन्रालयको २०७०।३।१९ मा जारी गरेको पररपरबमोजजम स्थानीय तहका कमिचारीको 
सरु्वधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजजम हनेु व्यवस्था ि । पोखरा महानगरपातलकाले पटक पटक तनणिय 
गरी अततररक्त सरु्वधा रु १ करोड ९८ लाख २२ हजार खचि लेखेको ि । ऐन तनयमले तोकेकोभन्दा 
बढी सरु्वधा ददने प्रवजृत्तमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

यस्तै वीरगन्ज महानगरपातलकाले तनयम बमोजजम एक मर्हनाको चाडपविको अततररक्त ततहार खचि 
रु.१ करोड ६ लाख ६९ हजार  भकु्तानी गरेको ि । चाडपवि खचि दोहोरो भकु्तानी गरेको रकम असलु 
हनुपुदिि । 

87. इन्धन खचि - अथि मन्रालयद्वारा जारी कायिसञ्चालन तनदेजिका, २०७३ सवारीसाधन सरु्वधा पाउने 
पदातधकारीलाई इन्धन सरु्वधा उपलब्ध गराउने उल्लेख ि । महानगरपातलकाहरुले कायािलयमा रहेका 



स्थानीय तह 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 537 

सवारी साधनको लातग पाउने इन्धन सरु्वधा सम्बन्धमा मापदण्ड बनाएक िैनन ्। पोखरा नगरपातलकामा 
रहेका सवारी साधनमा तडजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको अतभलेख नराखी इन्धन सरु्वधा उपलब्ध 
गराएको र सवारी लकबकु राख्न ेव्यवस्था समेत नगरी यस वषिमा सवारी इन्धनमा रु.१ करोड २३ लाख 
५५ हजार खचि भएको ि । भरतपरु महानगरपातलकाले र्वतनयोजन रकमबाट समेत इन्धन खचि रु.१ 
करोड ९ लाख ७७ हजार लेखेकोमा सोको आततररक्त कन्टेन्जेन्सी र अन्य कायिक्रमा समेत इन्धन खचि 
लेखेको र अतततथलाई समेत इन्धन उपलब्ध गराएको देजखएकोले इन्धन खचिमा तमतव्यर्यता कायम गरी 
यस्तो खचिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

88. र्वर्वध खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजजम व्ययको बजेट अनमुान 
आन्तररक आयको पररतधतभर रही औजचत्यताको आधारमा गनुिपने व्यवस्था ि । यो वषि वीरगन्ज 
महानगरपातलकाले रु.७७ लाख ९६ हजार र्वर्वध खचि गरेकोले र्वर्वध खचि तमतव्ययी हनुपुने देजखएको 
ि । लतलतपरु महानगरपातलकाले १३९ पदातधकारीलाई रु १ करोड १ लाख ८१ हजार खाजा भत्ता 
उपलब्ध गराएको पाइयो । तनयममा व्यवस्था नभएको खाजा भत्ता खचि लेखेको काननुसम्मत ्देजखएन । 

89. नम्सि भन्दा बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा साविजतनक तनयकाले 
स्वीकृत नम्सिको आधारमा तनमािण कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था ि । सडक र्वभागबाट 
२०७३ मा जारी भएको साविजजनक तनमािणसम्बन्धी नम्सिमा सडक तनमािणमा प्रयोग हनेु याक कोटको 
लातग ०.४ देजख ०.६ के.जी. प्रततवगितमटर तबटुतमन लाग्ने उल्लेख ि । जसको औसत तलँदा ०.५ 
के.जी प्रतत वगि मी.हनेु देजखन्ि । काठमाडौँ महानगरपातलकाले सडक ममित तथा र्वस्तार कायि गराउँदा 
प्रततवगितमटर ०.८५ के.जी.को दरले भकु्तानी ददएको ि । यसरी तोर्कएको नम्सिभन्दा बढी प्रयोग हनेु 
गरी लागत अनमुान स्वीकृत गरी भकु्तानी गरेबाट रु.१ करोड १४ लाख व्ययभार परेको सम्बन्धमा 
िानतबन गनुिपदिि । 

90. भेररएसन - र्वराटनगर महानगरपातलकाले पूवािधार तनमािणको लातग एक तनमािण व्यवसायीसँग 
२०७०।८।१७ मा सम्झौता गरेको देजखयो । उक्त पररयोजना २०७३।२।१२ सम्म सम्पन्न गने गरी 
प्रोतभजनल सम बाहेक रु.२ अबि ३९ करोड १३ लाखको सम्झौता गरेकोमा ४ पटक भेररएसन गरी 
सम्झौता रकम रु.२ अबि ९५ करोड ६३ लाख कायम भएको देजखन्ि । परुाना खानेपानी लाइनको 
ररलोकेिनका साथै नया ँखानेपानी पाईप लाइन र्वस्तार, र्वद्यतुका पोलहरुको पनुः स्थापना, ढल तनमािणको 
लातग इँटाको बदला आर.सी.सी ढलको लातग अततररक्त उपकरण  आवश्यक परेको कारण देखाई िरुु 
सम्झौतामा समावेि नभएका रु.६८ करोड ३३ लाखको नया ँ आइटमको काम थप गरेको ि । नया ँ
आइटमको काम सार्वककै तनमािण व्यवसायीसँग वातािद्वारा दररेट तनधािरण गरी गराउनपुने वाध्यताले गदाि 
पयािप्त प्रततस्पधाि हनेु अवस्था रहँदैन ।  पटक पटक तडजाइन संसोधन गरी भेररएसन गनेलाई जजम्म्वार 
बनाउनपुदिि । । 

91. मूल्य समायोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५मा मूल्य समायोजन गनिसक्ने व्यवस्था  
ि ।यस्तै खररद सम्झौताको ितिभन्दा बढी हनेु गरी मूल्य समायोजन भकु्तानी ददन तमल्दैन । र्वराटनगर 
महानगरपातलकाले एक परामसिदातालाई मूल्य समायोजन रु.१७ करोड १ लाख २० हजार भकु्तानी 
ददएको ि । सम्झौता अनसुार दिौं रतनङ बीलसम्म रु.१५ करोड ८५ लाख २८ हजार मूल्य 
समायोजन भकु्तानी ददनपुनेमा रु.१ करोड १५ लाख ९२ हजार बढी भकु्तानी ददएकोले उक्त रकम असलु 
गनुिपदिि । 

वीरगन्ज महानगरपातलकाले नतसिङ्ग र्वद्यालय तनमािण कायि तनजित बजेट सम्झौताको आधारमा 
तनमािण गनेगरी एक तनमािण व्यवसायीसँग रु.६ करोडको खररद सम्झौता गरेको ि । सम्झौतामा ड्रइङ्ग, 
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तडजाइन अनसुार तनमािण गने र कामको प्रगततको आधारमा तनजित प्रततित भकु्तानी ददने उल्लेख ि ।  
एकमषु्ट कायिसम्पादन (लमसम कन्ट्रयाक्ट) वा तनजित बजेटको आधारमा खररद सम्झौता भएकोमा मूल्य 
समायोजन गनि नतमल्नेमा मूल्य समायोजन रु.५९ लाख ८२ हजार भकु्तानी ददएकोि । ऐन तबपरीत 
भकु्तानी ददएको उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

92. अधरुा आयोजना - काठमाडौँ महानगरपातलकाले २०७५।७६ सम्मका २३९ योजना सम्पन्न नगरेकोले  
ती योजनामा रु.१ अबि ८६ करोड ५९ लाख १८ हजार आगामी वषि भकु्तानी गनेगरी जजम्मेवारी सारेको 
ि । लतलतपरु महानगरपातलकाले २०७४।७५ को रु.५४ करोड ६१ लाख ३७ हजार र 
२०७५।७६ को रु.८९ करोड १९ लाख ४८ हजारका योजनाहरु आगामी वषिकोलातग जजम्मेवारी 
सारेको देजखयो । यस प्रकारको दार्यत्व तबगत वषिदेजख नै  जजम्मेवारी सादै आएको ि । खररद सम्झौता 
अनसुार समयमै सम्पन्न नगरी अधरुो रहन गएको कायि काननुसम्मत देजखएन ।  

93. बढी तनकासा - वीरगन्ज महानगरपातलकाले आफ्नो कायिक्षरेका र्वद्यालयलाई तनकासा ददनपुने सबै रकम  
तनकासा ददइसकेको अवस्थामा पनुः १५ र्वद्यालयलाई एकमषु्ट अनदुान तनकासा ददएको रु.४६ लाख ७ 
हजार, बकु कनिर व्यवस्थापन गनि तबद्याथी संख्याको आधारमा गणना गरी तनकासा ददई सकेको अवस्थामा 
पनु: सोही संख्यालाई आधार बनाई सोही कामको लातग काठमाणडौँको एक तनजी कम्पनीलाई र्वद्यालयको 
तसफाररसको आधारमा भकु्तानी ददएको देजखएकोले एउटै कामको लातग दईु पटक तनकासा भएको रु.१३ 
लाख र अवकाि भइसकेका जिक्षकलाई अवकाि पतिसमेत भकु्तानी ददएको तलब रु.१६ लाख १२ 
हजार समेत रु 75 लाख १9 हजार असलु गरी संघीय सजञ्चतकोष दाजखला गनुिपदिि ।. 

94. दताि नभएका फमिसँग  खररद - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजजम मूल्य अतभवरृ्द्ध 
करमा दताि भएका फमिसँग कर बीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था ि । लतलतपरु महानगरपातलका 
अन्तगितका उपभोक्ता सतमततहरुले ढुङ्गा, तगट्टी जस्ता मूल्य अतभवरृ्द्ध कर लाग्ने सामग्री खररद गदाि रु.२० 
हजार भन्दा घटीको धेरै तबलबाट खररद गरेको पाइयो । लेखापरीक्षणको क्रममा िनौटमा परेका 
फाइलहरुको परीक्षणबाट रु.१० करोड ३७ लाख १८ हजारको सामाग्री खररद गदाि रु.२० हजारभन्दा 
घर्टका तबलबाट खररद गरेकोले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.१ करोड ३४ लाख ८३ हजार असलु हनु 
सकेको िैन । रकम यर्कन गरी असलु गनुिपदिि ।  

95. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर कट्टी - आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनसुार सरकारी कायािलयले 
२०७६।२।१६ देजखको ठेक्का वा करारअन्तगितको भकु्तानीमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकमको ५० प्रततित 
सम्बजन्धत राजस्व िीषिकमा र बाँकी ५० प्रततित सम्बजन्धत फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख ि । 
र्वराटनगर महानगरपातलकाले राजस्व िीषिकमा दाजखला हनुपुने रु.२ करोड ८५ लाख ९६ हजार सम्बजन्धत 
फमिलाई नै भकु्तानी ददएकोले उक्त मूल्य अतभवरृ्द्ध कर राजस्व दाजखला भएको सतुनजित गनुिपदिि ।  

96. खचि पषु्ट्याइँ -पोखरा महानगरपातलकाले र्वतभन्न ४५ बटा कारोबारको रु.१ करोड ६४ लाख ७५ हजार 
खचि लेखेकोमा उक्त खचिको गोश्वारा भौचर लगायतका खचि पषु्ट्याइँ हनेु प्रमाण पेस नगरेकोले खचिको 
यथाथिता यर्कन भएन । ती खचिका प्रमाण पेस हनुपुदिि । 

97. दीघिकालीन ऋण - काठमाडौ महानगरपातलकामा एतसयाली र्वकास बैङ्कबाट प्राप्त दीघिकालीन ऋण गत 
वषिसम्म रु.४९ करोड १६ लाख १२ हजार रहेकोमा यस वषि थपघट भएको िैन । वीरगन्ज 
महानगरपातलकाले यस वषि नगर र्वकास कोषबाट भवन तनमािणको लातग तलएको ऋणको व्याज रु.३ 
करोड ३० लाख ८६ हजार, पोखरा महानगरपातलकाले तलएको ऋणको व्याज रु.८३ लाख ९९ हजार  
र भरतपरु महानगरपातलकाले यो वषि आन्तररक ऋणको व्याज रु.७४ लाख ९९ हजार खचि लेखेको  
ि । ततनुिपने ऋण दार्यत्वको लेखाङ्कन, भकु्तानीको समय तातलका, साँवा ब्याज, ऋण रकमको अवस्था 
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सम्बन्धी लेखानीततमा खलुासा गरी सजञ्चत कोषको आय-व्ययमा देखाउनकुो साथै ऋण दार्यत्वको अतभलेख 
व्यवजस्थत राख्नपुदिि ।  

98. मदु्दती तनक्षपे - काठमाडौँ महानगरपातलकामा बचत रकममध्ये २०७५।१०।२ मा रु.१ अबि एक तनजी 
बैङ्कको १ वषे मदु्दतीमा राखेको र थप रु.१ अबि ४० करोड मदु्दतीमा राख्न ेतनणिय गरे तापतन कायािन्वयन 
भएको िैन । र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहको लातग प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी पररचालन गनुिपदिि । 
बचत रकम मदु्दती तनक्षेपमा लगानी गने सम्बन्धमा स्रोत पररचालन नीतत तजुिमा गरी सो कायािन्वयन 
गनुिपदिि । 

99. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू  - महानगरपातलकाहरुको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको र्ववरण 
तनम्नानसुार िः       

                                   (रु लाखमा)                                                   

तस.नं. महानगरपातलका 
लेखापरीक्षण 

रकम 
यो वषिको 
बेरुजू 

बेरुजूमध्ये पसे्की 
रकम 

हालसम्मको 
बाकँी बेरुजू 

यो वषिको बेरुजू प्रततित 

1 र्वराटनगर 73949 1474 580 7155 1.99 
२ वीरगन्ज 70037 6958 2450 13730 9.93 
3 काठमाडौँ 152032 14394 1162 28739 9.47 
4 लतलतपरु 62895 8825 4426 15362 14.03 
5 भरतपरु 66984 2245 751 9706 3.35 
6 पोखरा 89182 6247 2200 12658 7.00 

जम्मा 515079 40143 11669 87350 7.79 

उप-महानगरपातलकाहरु 

100. आतथिक कारोबार - उप-महानगरपातलकाहरुको गत वषिको जजम्मेवारी यो वषिको आय,  चाल ुपुजँीगत तथा 
अन्य खचि र मौज्दात अवस्था देहायअनसुार ि: 

                                                               (रु लाखमा) 

तस नं 
उप 

महानगरपातलका 

आय व्यय 
बाँकी मौज्दात गतवषिको 

जजम्मेवारी 
अनदुान अन्य जम्मा चाल ुखचि पुजँीगत खचि अन्य खचि जम्मा 

1 धरान 1961 13491 4201 19653 7451 5848 3677 16976 2678 
2 इटहरी 1548 9358 4917 15823 5299 4369 2925 12593 3230 
3 कलैया 892 6743 4554 12189 6312 3721 540 10573 1617 
4 जीतपरु तसमरा 2489 6322 5635 14446 5493 3660 507 9660 4785 
5 हेटौँडा 3160 11546 8031 22736 9707 4423 1691 15821 6914 
6 बटुवल 512 8688 7504 16705 8286 1624 3431 13341 3364 
7 घोराही 941 8375 7682 16998 0 0 14586 14586 2413 
8 तलुसीपरु 483 7594 6114 14191 8330 4690 329 13349 842 
9 नेपालगन्ज 2654 7068 20383 30105 7087 6006 11913 25006 5099 
10 धनगढी 1880 14270 1469 17619 1262 15095 368 16725 895 

जम्मा 16520 93455 70490 180465 59227 49436 39967 148630 31837 

जनकपरु उप-महानगरपातलकाले लेखापरीक्षण नगराएकोले त्याङ्क तातलकामा समावेि गररएको 
िैन । त्यस्तै घोराही उप-महानगरपातलकाले चालू र पुजँीगत खचि िुटयाई आय व्यय र्ववरण 
नबनाएकोले चाल ुर पुजँीगत खचि यर्कन भएको िैन । 
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101. प्रोत्साहन सरु्वधा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ अनसुार स्थानीय सेवाका 
कमिचारीको िरुु तलब स्केल प्रदेि सरकारले तोकेबमोजजम हनेु र त्यसरी प्रदेि सरकारले नतोकेसम्म 
नेपाल सरकारले तोकेबमोजजम हनेु उल्लेख ि । बटुवल उप-महानगरपातलकाले यो वषि २४७ 
कमिचारीलाई खाइपाई आएको तलबको १५ देजख २२ प्रततितसम्म रु.१ करोड ७ लाख ५५ हजार र 
धनगढी उपमहानगरले सरुु तलब स्केलको १५ प्रततित प्रोत्साहन भत्ता रु.९३ लाख ९५ हजार खचि 
लेखेको ि । ऐन तनयममा व्यवस्था नभएको अततररक्त सरु्वधा स्थानीय तह स्वयंले तनणिय गरी उपलब्ध 
गराउने कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

102. अवकास कोष - प्रत्येक कमिचारीको मातसक तलबबाट १० प्रततित रकम कट्टा गरी सो बराबर हनु 
आउने रकम थप गरी अवकाि कोषमा जम्मा गनुिपनेमा धनगढी उप-महानगरपातलकाले रु.१ करोड ५० 
लाख एकमषु्ट अवकाि कोषमा जम्मा गरेको ि । संघीय सरकारले ददएको अनदुानबाट सोझै कमिचारी 
कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गनि तमल्ने नदेजखएकाले उक्त रकम र्फताि तलई स्थानीय तहको सजञ्चत 
कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

103. बैठक भत्ता - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ 
अनसुार पदातधकारी र सभाका सदस्यले न्यार्यक समीतत वा कुनै पतन सतमततको बैठकमा भाग तलए बापत 
अनसूुचीमा उल्लेख भएबमोजजमको बैठक भत्ताबापतको रकम पाउने व्यवस्था ि । ऐन तनयममा व्यवस्था 
नभएको  वडा बैठक, कायिपातलका बैठक, र्विेष बैठक, सभा बैठक लगायतका बैठकको बैठक भत्ता 
घोराही उप-उप-महानगरपातलकाले रु.२८ लाख ५० हजार, तलु्सीपरु उप-उप-महानगरपातलकाले रु.१ 
करोड ८० लाख ७ हजार, हेटौँडा उप-महानगरले रु.५३ लाख ५६ हजार र धनगढी उप-महानगरले 
रु.४२ लाख ४८ हजार भकु्तानी गरेको ि । पदातधकारीको सेवा सरु्वधामा उल्लेख नभएको सरु्वधा खचि 
लेख्न तमल्ने देजखँदैन । 

104. बजार अनगुमन - बजार अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने उदे्दश्यले उप महानगरपातलका आफैँ ले खाद्य 
परीक्षण प्रयोगिालाको स्थापना गररने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख ि । हेटौँडा उप-महानगरपातलकाले 
अनगुमन गरी खाद्य परीक्षण प्रयोगिालामा परीक्षण गदाि एक घीउ र एक डेरी उद्योगद्वारा उत्पाददत घीउ 
मापदण्डअनसुार नभएकोले जफत गरेको र सकेुको वोडीमा र्वषादी तमसाएकोले जफत गरेको देजखयो । 
साविजतनक स्वास््यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पाने गरी खाद्यान्नमा हनेु तमसावट तनयन्रण कायिलाई थप प्रभावकारी 
बनाउनपुदिि ।  

105. बढी खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजजम व्ययको बजेट अनमुान 
आन्तररक आयको पररतधतभर रही गनुिपने व्यवस्था ि । कलैया उप-महानगरपातलकाले र्वर्वधमा रु.१ 
करोड ८८ लाख ९९ हजार र्वतनयोजन गरी खचि गरेको पाइयो । र्वर्वध खचि अतधक भएकाले यस्तो 
खचि तमतव्ययी हनुपुदिि । 

106. बढी भकु्तानी - घोराही उप-महानगरपातलकाले वडा नं.१ र २ मा पने खोलामा कृततम (ड्याम) जलािय 
तनमािण खचि गदाि उपभोक्ता सतमततलाई तनमािण कायिको लातग स्वीकृत र्वभागीय नम्सि र जजल्ला दररेट 
अनसुार रु.२९५।- ले भकु्तानी गनुिपनेमा रु.३९८।- ले भकु्तानी गरी २४ हजार ५३३ घनतमटरको 
रु.२५ लाख २७ हजार बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुदिि ।  

107. रकमान्तर - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा कायिपातलकाले स्वीकृत बजेटको 
अधीनमा रही कुनै िीषिकबाट पुजँीगत िीषिकमा २५ प्रततितमा नबढाई रकमान्तर गनिसक्ने व्यवस्था ि । 
इटहरी उप-महानगरपातलकाले तलब, भवन तनमािण, मेतसनरी औजार लगयतका पुजँीगत उपिीषिकबाट 
रु.७८ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरी घटाएर बैठक भत्ता, भ्रमण खचि, सवारीसाधन ममित, र्वर्वध 
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खचिमा बढाएको देजखयो । चाल ु खचिमा तमतव्यर्यता ल्याउन यस प्रकारको रकमान्तर गने कायिमा 
तनयन्रण हनुपुदिि । 

108. राजस्व बक्यौता - आय ठेक्कामा सम्झौताको ितिबमोजजम प्राप्त गनुिपने रकम असलु गरी सजञ्चतकोषमा 
दाजखला गनुिपनेमा कलैया उप-महानगरपातलकाले २०६९।७० देजख २०७४।७५ सम्म आय ठेक्का 
सम्झौता गरेका ९ पोखरीको रु.७० लाख ६० हजार र २०६४।६५ देजख २०७५।७६ सम्मको 
हाटबजार, सवारी करलगायतको ५ ठेक्कामा रु.१ करोड २४ लाख ५१ हजार, जीतपरु तसमरा उप-
महानगरपातलकाले पटके सवारी करतफि  रु. १७ लाख ७६ हजार, पार्कि ङ्ग िलु्क रु.५ लाख र तमनाहा 
ददन नतमल्ने हाटबजार िलु्क रु.३ लाख ९९ हजार समेत रु.२६ लाख ७५ हजार र हेटौँडा उप-
महानगरपातलकाले ६ करदाताबाट सम्पजत्त कर रु.१ करोड ७९ लाख ४८ हजार असलु गनि बाँकी 
देजखन्ि । उठ्न बाकँी उक्त रकम सम्झौताको िति बमोजजम असलु गरी स्थानीय सजञ्चतकोषमा दाजखला 
गनुिपदिि । 

109. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - स्थानीय तहहरुले आय ठेक्कामा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असलु गनुिपनेमा जीतपरु तसमरा 
उप-महानगरपातलकाले एक व्यवसायीसँग रु.८१ लाख ५१ हजार र  हेटौँडा उप-महानगरपातलकाले एक 
व्यवसायीसँग रु.३२ लाख ३६ हजार असलु गरेका िैनन ् । धनगढी उपमहानगरपातलकाले रु.१७ 
करोड ७९ हजारको आय ठेक्काबाट प्राप्त हनुपुने मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ठेक्का सकारकतािले नै आन्तररक 
राजस्व कायािलयमा बझुाउने ितिमा ठेक्का सम्झौता गरेको ि । ठेक्का सकारकतािले आन्तररक राजस्व 
कायािलयमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.२ करोड २१ लाख १० हजार दाजखला नगरेकाले असलु गरी दाजखला 
गनुिपदिि ।  

आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनसुार सरकारी कायािलयले २०७६।२।१६ देजखको 
ठेक्का वा करार अन्तगितको भकु्तानीमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकमको ५० प्रततित सम्बजन्धत राजस्व 
िीषिकमा र बाँकी ५० प्रततित सम्बजन्धत फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख ि । उक्त व्यवस्था अनसुार 
५० प्रततित संवजन्धत राजस्व िीषिकमा दाजखला नगरी परैु मूल्य अतभवदृ्धी कर सम्बजन्धत फमिलाई नै 
भकु्तानी ददएको ि । यस्तो कर नेपालगंज उपमहानगरले रु.३१ लाख ५५ हजार र बूटवल 
उपमहानगरले रु.४६ लाख ८७ हजार भकु्तानी ददएकोले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर दाजखला भएको सतुनजित 
हनुपुदिि । 

110. उपभोक्ता योगदान - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनमय ९७(४) मा उपभोक्ता सतमततबाट 
कुनै तनमािण कायि गराउँदा जनसहभातगताको अंि भकु्तानीमा कट्टा गनुिपने व्यवस्था ि । जीतपरु तसमरा 
उपमहानगरपातलकाले जनसहभातगताको अंि २० प्रततित तोकेकोमा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रु.२ 
करोडको काम उपभोक्ता सतमतत माफि त ्गदाि लागत सहभातगता अतनवायि नगरी परैु भकु्तानी ददएको कारण 
रु.३८ लाख बढी व्ययभार परेको देजखयो । 

तलु्सीपरु उप-महानगरपातलकाले ६ वटा वडाका योजनामा १५ प्रततित र अन्य वडामा २५ 
प्रततित जनसहभातगता अंि कायम गने गरी तनणिय गरेकोमा ११ योजना सम्पन्न गदाि तनणियमा उल्लेख 
गरेभन्दा कम योगदान रहने गरी उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरी भकु्तानी गरेको कारण बढी भकु्तानी 
भएको रु.१६ लाख ४४ हजार उपभोक्ता सतमततबाट असलु गनुिपने देजखन्ि । 

111. मूल्य समायोजन - बटुवल उप-महानगरपातलकाले मखु्य प्रिासतनक कायािलय भवन तनमािण गनि एक 
तनमािण व्यवसायीसँग रु.४३ करोड ५३ लाख ५० हजारमा सम्झौता गरेकोमा तनमािण सामग्रीको मूल्य 
१० प्रततितले घटबढ नभएको अवस्थामा मूल्य समायोजन नददने उल्लेख ि ।सम्झौतामा उजल्लजखत िरु 
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प्रयोग नगरी फरक सूर प्रयोग गरेकोले रु ६९ लाख ६७ हजार बढी मूल्य समायोजन ददएको रकम 
असलु हनुपुदिि  

112. गैरसरकारी संस्थाबाट कायि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनासम्बन्धी तातलम, 
अतभमखुीकरण, सवलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कायि गैर सरकारी संस्थाबाट गराउँदा तिटो िररतो, 
प्रभावकारी र तमतव्ययी हनेु भएमा त्यस्तो कायि गराउन वा सेवा प्राप्त गनि सर्कने र दफा ४६ बमोजजम 
गैर सरकारी संस्थाबाट प्रततस्पधाि गरी साविजतनक सूचना ददई न्यूनतम कबोल गनेको प्रार्वतधक योग्यताको 
आधारमा काम ददनपुने व्यवस्था ि । कलैया उप-महानगरपातलकाले रु.६७ लाख २ हजार र जीतपरु 
तसमरा उप-महानगरपातलकाले २५ संस्थासँग रु.६५ लाख ४४ हजारको कायि प्रततस्पधािबेगर 
तनयमावलीको प्रर्क्रया पूरा नगरी गैरसरकारी संस्थामाफि त ्गराएको ि । काननुबमोजजमको प्रर्क्रया पूरा 
गरी कायि गराउनपुदिि । 

113. जिक्षकको तलब तनकासा - स्वीकृत दरबन्दीमा नरहेका र र्वद्यालयले तनजी स्रोतबाट खचि बेहोने गरी 
राखेको जिक्षकको पाररश्रतमक स्थानीय तहबाट तनकासा गनि नतमल्नेमा दरबन्दी बेगरका तनजी स्रोतका 
जिक्षकका लातग घोराही उप-महानगरपातलकाले रु.३० लाख ४० हजार र बटुवल उप-महानगरपातलकाले 
रु ३८ लाख ४० हजार तनकासा ददएको देजखयो । तनजी जिक्षकको तलब भत्ता खचिका लातग ददएको 
तनकासा सम्बजन्धत र्वद्यालयहरुबाट असलु हनुपुदिि ।  

114. सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम - घोराही उप-महानगरपातलकाले २०७४।७५ मा १४ बैङ्कमाफि त ्सामाजजक 
सरुक्षा भत्ता र्वतरण गनि रु.१९ करोड ८५ लाख ९३ हजार तनकासा ददएकोमा रु.१६ करोड २५ लाख 
९९ हजार र्वतरण गरेकोले बाँकी रहेको रु.३ करोड ५९ लाख ९४ हजार र्फताि गनुिपनेमा रु.१ करोड 
३७ लाख ८१ हजार मार र्फताि गरेकोले बैङ्कबाट रु.२ करोड २२ लाख १३ हजार असलु गनुिपने 
देजखएको ि ।  

115. नगर वस - र्विेष अनदुान सम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ को दफा ३ मा अनदुान ददने क्षरे तथा र्वषयबारे 
उल्लेख ि । नेपालगंज उप-महानगरपातलकाले संघीय सरकारको र्विेष अनदुानबाट रु.३ करोड ४७ 
लाख ३ हजार मूल्यका ४१ तसटे ४ र ३६ तसटे  ३ वस खररद गरी वसको तसट कभर सजावट, 
बतडहटु जस्ता कायिमा रु.११ लाख ८ हजार खचि गरेको समेत रु.३ करोड ५८ लाख ११ हजारका वस 
नगर क्षेरमा सञ्चालन गरेको देजखयो । र्विेष अनदुान सम्बन्धी कायिर्वतधमा वस खररद गरी सञ्चालन गने 
व्यवस्था िैन । अनदुान सम्बन्धी कायिर्वतध भन्दा फरक हनेुगरी खचि गने कायिमा तनयन्रण हनुपुदिि । 

116. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू  - उप-महानगरपातलकाहरुको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको र्ववरण 
तनम्नानसुार िः  

                                                              (रु लाखमा)  

तस.नं. उपमहानरपातलका 
लेखापरीक्षण 

रकम 
यो वषिको 
बेरुजू 

बेरुजूमध्ये 
पसे्की रकम 

हालसम्मको बाकँी 
बेरुजू 

बेरुजू प्रततित 

1 धरान 34668 410 143 1690 1.18 
2 इटहरी 26869 493 90 3863 1.84 
3 कलैया 21869 631 233 1786 2.89 
4 जीतपरु तसमरा 21617 685 308 1817 3.17 
5 हेटौँडा 35398 1049 308 1439 2.96 
6 बटुवल 29533 916 333 1149 3.10 
7 घोराही 30643 1463 318 2595 4.77 
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8 तलुसीपरु 27057 2090 149 2711 7.72 
9 नेपालगंज 52457 1380 411 4834 2.63 
10 धनगढी 32463 1544 836 1983 4.76 

जम्मा 312574 10661 3128 23867 3.41 

जनकपरु उप-महानगरपातलकाले यो वषिको लेखापरीक्षण नगराएकोले गत वषिको बेरुजू रु.४५ 
करोड २२ लाख तातलकामा समावेि गररएको िैन ।  

नगरपातलकाहरु 

117. आतथिक कारोबार - देिभररका 276 मध्ये 273 नगरपातलकाहरुको गत वषिको मौज्दात रु.२० अबि 
७9 करोड ७९ लाखमा यो वषि संघ तथा प्रदेिबाट प्राप्त अनदुान रु.१ खबि ३२ अबि ९४ करोड १५ 
लाख तथा अन्य आय रु.४१ अबि २९  करोड ५१ लाखसमेत रु.१ खबि ९५ अबि ३ करोड ४४ लाख 
आम्दानी गरी चाल ुखचि रु.८५ अबि १२ करोड ७ लाख, पुजँीगत खचि रु.५८ अबि २१ करोड ६० 
लाख र अन्य रु.२१ अबि १२ करोड ९१ लाख  समेत रु.१ खबि ६४ अबि ६ करोड ५९ लाख खचि 
गरी रु.३० अबि ५६ करोड ८6 लाख आगामी वषिको लातग जजम्मेवारी सारेका िन ्। यस सम्वजन्ध 
कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अजन्तम प्रततवेदन सम्बजन्धत नगरपातलकालाई जारी गररएको ि ।   

118. बजेट तजुिमा - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजजम स्थानीय तहले आफ्नो अतधकार क्षेरतभर 
रही आतथिक अतधकार सम्बन्धी र्वषयमा काननु बनाउने, तनणिय गने, नीतत तथा योजना तयार गने र 
त्यसको कायािन्वयन गने व्यवस्था ि । गोदावरी नगरपातलकाको २०७५।३।१० गतेको नगर सभाबाट 
रु.७८ करोड २२ लाख १५ हजारको वार्षिक बजेट पाररत भएकोमा रु.१७ करोड ७७ लाख ६१ 
हजारको स्रोत खलुाएको िैन । राजस्व वरृ्द्ध गरी वा प्रदेि वा संघीय सरकारबाट थप बजेट माग गरी 
उक्त खचिको स्रोत पूतति गने उल्लेख ि । आम्दानीको स्रोत यर्कन नगरी बजेट तयार गनुि उपयकु्त 
देजखएन । 

सोही ऐनमा स्थानीय तहले पूरक बजेट ल्याउँदा स्थानीय काननुबमोजजम हनेु व्यवस्था ि । 
स्थानीय तहको कायिपातलकाले स्वीकृत गरेको पूरक बजेट तथा परुक कायिक्रम नगरसभाबाट स्वीकृत 
गनुिपनेमा चन्दननाथ नगरपातलका जमु्लाले पूरक बजेटमाफि त ्मानवीय सहयोग तथा राहत लगायतका ३६ 
कायिक्रम नगर कायिपातलकाबाट स्वीकृत गरी रु.१ करोड ४५ लाख ६७ हजार खचि लेखेको ि । नगर 
सभाको स्वीकृततबेगर गरेको खचि तनयतमत देजखएन ।  

119. अबण्डा बजेट - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा योजना तथा कायिक्रम स्वीकृत गरी बजेट 
र्वतनयोजन गने व्यवस्था ि । कायिक्रम तथा योजना उल्लेख नगरी अबण्डा बजेट राख्न तमल्दैन । 
नवलपरासीको सनुवल नगरपातलकाले रु.७ करोड १६ लाख ५१ हजार, कर्पलबस्तकुो कृष्ट्णनगर 
नगरपातलकाले रु.३ करोड ४८ लाख १६ हजार, रुपन्देहीको ततलोत्तमा नगरपातलकाले रु.१ करोड ४५ 
लाख अबण्डा बजेट राखी नगरपातलकाका प्रमखु तथा उप प्रमखुको तनणियबाट र्वतभन्न कायिक्रममा बजेट 
बाँडफाँड गरी खचि गरेको देजखयो । गोलबजार नगरपातलका तसरहाले सभाबाट बजेट पाररत गदाि 
नगरप्रमखुले रु.८० लाख, उपप्रमखुले रु.४० लाख र प्रत्येक वडा अध्यक्षले रु.१० लाखका योजना 
िनौट गनि सक्ने गरी रु.२ करोड २० लाख र्वतनयोजन गरेको ि । सभामा कायिक्रम तथा योजना 
खलुाई बजेट र्वतनयोजन नगरी खचि लेखेको तनयमसम्मत देजखएन ।  

योजना र कायिक्रम उल्लेख नगरी नगरस्तररय ममित सम्भार उल्लेख गरेर एकमषु्ट बजेट राखी 
कागेश्वरी मनहरा नगरपातलकाले रु.३३ करोड ३१ लाख ६२ हजार, गोखाि नगरपातलकाले रु.२ करोड 
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३८ लाख ३१ हजार, मध्यपरु तथमी नगरपातलकाले रु.४० करोड ५ लाख ५० हजार खचि गरेका िन ्। 
यसरी अवण्डामा बजेट राखी खचि गदाि आन्तररक तनयन्रण प्रणाली कमजोर हनेु र र्वत्तीय अनिुासन 
कायम नहनेु हुँदा यस्तो कायिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

120. सजञ्चत कोष - बजेट र कायिक्रमको सीमातभर रही खचि गनुिपनेमा गल्याङ्ग नगरपातलका स्याङ्जाले 
आयभन्दा बढी खचि गरेको देजखयो । आतथिक वषिको अन्त्यमा रु.१९ लाख ८२ हजार मौज्दात रहेकोमा 
संघ तथा प्रदेिलाई र्फताि एवं कोष र्हसाब तमलान गदाि सजञ्चतकोष रु.३ करोड ७८ लाख ५१ हजार 
ऋणात्मक रहेको ि । ढोरपाटन नगरपातलका बाग्लङु्गको से्रस्ता अनसुार रु.३० लाख ४१ हजार 
मौज्दात रहेकोमा बैङ्क स्टेटमेण्ट पेस नगरेकोले यथाथि मौज्दात यर्कन हनु सकेन । सिति अनदुानतफि को 
रु.८० लाख २० हजार संघीय सजञ्चतकोषमा र्फताि गनुिपने रकम घटाउँदा बैङ्क मौज्दात रु.४९ लाख ७९ 
हजार ऋणात्मक हनेु देजखन्ि । स्वीकृत कायिक्रमभन्दा बढी खचि गने कायिमा पूणिरुपमा तनयन्रण 
गररनपुदिि । 

फलेबास नगरपातलका पवितको एकीकृत आतथिक र्ववरणअनसुार आन्तरीक आय रु.९२ लाख 
७५ हजार देजखएकोमा से्रस्ताअनसुार रु.१ करोड ८ लाख ६ हजार देजखएकोले रु.८ लाख १० हजार 
फरक परेकोि । गत वषिको लेखापरीक्षण प्रततवेदन अनसुार रु.२ करोड २ लाख ९४ हजार मौज्दात 
रहेकोमा कोष तथा लेखा तनयन्रकको कायािलयमा पठाएको प्रातप्त र भकु्तानीको र्ववरणमा रु.१ करोड 
४२ लाख ९१ हजार देजखँदा रु.६० लाख ३ हजार फरक परेको देजखन्ि । यसरी फरक परेको 
सम्बन्धमा िानतबन गरी मौज्दात यर्कन गनुिपदिि । 

121. र्फताि गनुिपने अनदुान - संघीय सरकारबाट सःिति अनदुान बापत प्राप्त भएको रकम खचि नभई बाकँी 
रहेमा सो रकम आतथिक वषिको अन्त्यमा संघीय सजञ्चत कोष र्फताि गनुिपदिि । धनकुटा नगरपातलकाले 
रु.४ करोड ७८ लाख ९९ हजार, कर्पलवस्तकुो कृष्ट्णनगर नगरपातलकाले रु.१ करोड ६६ लाख ६७ 
हजार र  गल्याङ नगरपातलका, स्याङजाले रु १ करोड ३२ लाख ६१ हजार खचि नभई बाकँी रहेको 
रकम र्फताि गरेको देजखएन । उक्त रकम संघीय सजञ्चतकोषमा र्फताि गनुिपदिि । 

121.1. बारा जजल्लाका ४ नगरपातलकाले रु. ५ करोड ३९ लाख ५२ हजार, धनषुाका ५ नगरपातलकाले रु. १ 
करोड ३५ लाख ४७ हजार, महोत्तरीका ३ नगरपातलकाले रु. १३ करोड ८५ लाख ४८ हजार, 
तसरहाका ४ नगरपातलकाले रु. ६ करोड ७५ लाख ४८ हजार, सप्तरीका ८ नगरपातलकाले रु. ५ करोड 
५३ लाख ६७ हजार समेत रु. ३२ करोड ८९ लाख ६२ हजार प्रदेि तथा संघीय सजञ्चत कोष दाजखला 
गरेका िैनन ्। उक्त रकम संघीय तथा प्रदेि सजञ्चत कोषमा दाजखला हनुपुदिि ।  

121.2. कणािली प्रदेिका ६ नगरपातलकाले रु.८० लाख ९५ हजार संघीय सजञ्चत कोषमा र्फताि गनुिपने सिति 
अनदुान तनकासा र्फताि गरेका िैनन ्। खैरहनी नगरपातलकाले दमकल खररदको लातग एक आपूतिकसँग 
सम्झौता गरेकोमा खचि हनु नसकेको जनाई रु.४५ लाख २७ हजार २०७६।३।३१ मा धरौटी खातामा 
जम्मा गरेको देजखयो । र्िज हनुपुने उक्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरेको तनयतमत देजखएन । 

122. लेखापरीक्षण - से्रस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुनेमा संभनुाथ नगरपातलका सप्तरीले कठैना प्रहरी 
चौकीको भवन तनमािण कायिको रु.१४ लाख ५० हजार तथा तराई मधेि समरृ्द्ध कायिक्रमको रु.९६ 
लाख ७४ हजार, कंचनरुप नगरपातलकाले र्वपद् व्यवस्थापन कोष सर्हत ४ कोषको रु.३५ लाख ४९ 
हजार समेत रु.१ करोड ४६ लाख ७३ हजारको लेखापरीक्षण गराएका िैनन ् । से्रस्ता पेस नगने 
जजम्मेवार पदातधकारीलाई कारबाहीसमेत गररनपुदिि । 
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123. र्वर्वध कोष सञ्चालन र पररचालन - पालङु्गटार नगरपातलका गोरखाले मापदण्डबेगर ५ र्विेष कोषमा रु.१ 
करोड ८५ लाख ५३ हजार जम्मा गरेको, सूयि तबनायक नगरपातलका भक्तपरुले ममित सम्भार र र्वपद् 
व्यवस्थापन कोषमा रु.३ करोड जम्मा गरेको, सयुोदय नगरपातलकाले रु.१ करोड 14 लाख 98 हजार 
मौज्दात राखेको ि । खचि गने कायिर्वतधको अभावमा  र्विेष कोषको रकम उपयोग भएको िैन । खचि 
गने कायिर्वतध एवं मापदण्ड बेगर कोषहरुमा रकम ट्रान्सफर गरी खचि देखाउन तमल्दैन । 

महाकाली नगरपातलका दाच ुिलाले नगरसभाबाट पाररत १२ कोषका लातग रु.२४ लाख २० हजार 
बजेट व्यवस्था गरेकोमा ८ कोषमा रु.१ करोड ४८ लाख १८ हजार जम्मा गरेको ि । सभाबाट 
पाररत भएको बजेटभन्दा रु.१ करोड २३ लाख ९८ हजार बढी रकम र्वतभन्न कोषमा जम्मा गरेको र 
र्वकास तनमािण तथा सेवा प्रबाहको लातग तनकासा भएको रकमबाट र्विेष कोषमा रकम जम्मा गनि तमल्ने 
देजखएन । कोष स्थापना एवं सञ्चालन गनुिपने भएमा काननुमा व्यवस्था हनुपुने, नेपाल सकारबाट प्राप्त 
अनदुान रकम र्विेष कोषमा जम्मा गनि नतमल्ने हुँदा उक्त रकम सजञ्चतकोष र्फताि हनुपुदिि । 

123.1. आय व्यवस्थापन - प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त हनेु रोयल्टी सम्बन्धी नीतत, काननु, मापदण्ड तथा तनयमन र 
सोको सङ्कलन तथा बाँडफाडँको लातग कायिर्वतध बनाउने र काननुबमोजजम ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, माटो, ननु, 
स्लेट जस्ता खानी खतनज पदाथिको सवेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन ् र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलनलाई 
कायिर्वतध बनाई व्यवजस्थत गररने व्यहोरा स्थानीय तहहरुले बजेटमा उल्लेख गरेकोमा सो अनसुार 
कायिर्वतध बनाई प्रततस्पधाित्मक तररकाले राजस्व सङ्कलन गरेको िैन ।  

123.2. दमक नगरपातलकाबाट रतवुा र मावा खोलामा तनमािण व्यवसायीले बढी उत्खनन ् गरेको पररमाणको 
कबोल गरेको दरमा र्हसाब गरी हनु आउने रु.७३ लाख ३५ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर बाहेक असलु 
गनि पराचार गरे तापतन सो रकम असलु भएको देजखएन । सो रकम असलु गरी स्थानीय सजञ्चत कोष 
दाजखला गनुिपने देजखयो । 

123.3. दधुौली नगरपातलका, तसन्धलुीले कमला नदीको खोरखोलादेजख डकाहा बजारसम्म स्थानीय बातसन्दाको 
अवरोधका कारण नदीजन्य पदाथि सङ्कलन गनि नसक्ने भएकाले बाँकी र्कस्ता तमनाहाका लातग नगर प्रमखु 
समक्ष तनवेदन पेस गरेकोमा २०७६।२।३१ को बैठकले नगरसभाबाट समथिन हनेु गरी ठेक्का रद्द गने 
तथा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गने तनणिय गरेको पाइयो । व्यवसायीले २०७५।११।२८ सम्म नदीजन्य 
पदाथि सङ्कलन गरेको अवस्थामा दामासाहीले रकम असलु गनुिपनेमा कायािलयले सम्झौताको िति र्वपरीत 
ठेकेदारलाई फाइदा पगु्नेगरी रु.१ करोड ७७ लाख १९ हजार तमनाहा गने तनणिय गरेको औजचत्यपूणि 
देजखएन । 

123.4. कोल्हवी नगरपातलका बाराले आतथिक वषिको िरुु दजखनै ठेक्का लगाउनपुनेमा २०७५ काततिकदेजख २०७६ 
आषाढसम्म ९ मर्हनाको लातग सूचना प्रकािन गरेको ि । तनजगढ र कोल्हवी २ स्थानीय तहको स्रोत 
र्ववादका कारण ३ मर्हना र प्रिासतनक प्रर्क्रयाले थप ३ मर्हना समेतगदाि २०७५ माघ ७ गतेदेजख 
२०७६ आषाढ सम्म कररब ६ मर्हनाको लातगमार ठेक्का लगाएको देजखन्ि । पातलकाको ठेक्का सकार 
गनेको कबलु अङ्क रु.७ करोड ९१ लाख भएको र सम्झौता गनि नआएपति तनजलाई कालोसूचीमा राख्न े
काम गनुिपनेमा गरेको िैन । दोस्रो बढीवालाको कबोल अङ्क रु.६ करोड ९१ लाख मूल्य अतभवरृ्द्धकर 
बाहेक भएकोले १७७ ददनको रु.४ करोड ४५ लाख ८१ हजार बझुाउने गरी सम्झौता गनुिपनेमा रु.३ 
करोड ९४ लाख ८ हजारको सम्झौता गरेकोले मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.६ लाख ७२ हजारसर्हत घटी 
रकम रु.५८ लाख ४५ हजार तनणियकतािलाई समेत जवाफदेही बनाई असलु गनुिपदिि । 

123.5. तनजगढ नगरपातलका बाराले लालबकैया खोलाबाट ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तनकासीका लातग एक तनमािण 
सेवासँग २०७५।६।१७ मा रु.७ करोड ७७ लाख ७८ हजारको सम्झौता गरेको ि । 
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कायिपातलकाको २०७६।३।२१ को बैठकबाट तनज ठेकेदारसँग २०७५।६।१ देजख लागू हनेु गरी 
सम्झौता गनुिपनेमा २०७५।६।१७ मा मार सम्झौता भएको कारण ठेकेदारले १७ ददन काम गनि 
नपाएको र सोबापत हनेु रु.३९ लाख ६७ हजार तमनाहा गरी र्फताि ददने तनणिय गरेको पाइयो । सम्झौता 
र्ढला गरी गनुिको कारण उल्लेख िैन । ठेकेदारले सम्झौतामा तोकेको पररमाणमा उत्खनन ्गरी तनकासी 
तबक्री गनि नसकेको भनी माग गरेको सम्बन्धमा यर्कन नगरी तमनाहा ददई हाल र्फताि ददएको रु.३५ 
लाख असलु गनुिपदिि । 

123.6. पाँचखाल नगरपातलका काभ्रलेे नददजन्य सामग्री तबक्री एवं तनकासीको लातग रु.२ करोड २७ लाख ३ 
हजार न्यूनतम अङ्क कायम गरी ठेक्का बन्दोबस्त गदाि एक तनमािण सेवाको मूल्य अतभवरृ्द्ध करसर्हतको 
रु.२ करोड ५८ लाख ८१ हजार स्वीकृत गरी २०७५।६।२४ मा सम्झौता भएको देजखन्ि । 
सम्झौताका बखत तनमािण व्यवसायीले रु.६४ लाख ७० हजार दाजखला गरेको, तत्पिात ् कुनै रकम 
दाजखला गरेको िैन । कायािलयले २०७६।४।२८ मा कृर्ष र्वकास बैङ्कलाई रु.६४ लाख ७० 
हजारको र सेन्चरुी कमजिियल बैङ्क तलतमटेडलाई रकम उल्लेख नगरी जमानतको म्याद थप गररददनहुनु 
पर लेखेकोमा कृर्ष र्वकास बैङ्कले जमानतको म्याद समाप्त भइसकेको जानकारी गराएको पाइयो । दबैु 
बैङ्कको जमानतको म्याद थप नभएको एवं तनमािण व्यवसायीले रकम दाजखलासमेत नगरेकोले मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर रु.२९ लाख ७७ हजार तथा बाकँी र्कस्ता रु.१ करोड ६४ लाख ३३ हजार असलु 
गनुिपदिि ।  

123.7. दजक्षणकाली नगरपातलकाले वाग्मती नदीको २०० तमटर आसपासको क्षरेको स्वीकृत खहरेमा थूर्प्रएका 
वालवुा तथा सडक बाटो पूवािधार उपयोग गनि मूल्य अतभवरृ्द्ध करबाहेक रु.२ लाख ५० हजार को लागत 
अनमुान तयार गरेर सूचना प्रकािन गदाि सबैभन्दा बढी कबलु गने एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर बाहेक रु.३ करोड ६० लाख को रकम बझुाउने गरी २०७५।७।७ मा सम्झौता गरेको 
ि । सो सम्झौता बमोजजम कम्पनीले रु.२ करोड ७७ लाख ५३ हजार जम्मा गरे तापतन प्रथम 
र्कस्ताको बाकँी रु.८२ लाख ४७ हजार सदु समेत रु.९० लाख ७२ हजार असलु गनुिपदिि । 
वस्तपुरक तवरले लागत अनमुान तयार नगने पदातधकारीलाई जजम्मेवार बनाउन ुपदिि ।  

123.8. बददिबास नगरपातलका महोत्तरीले नदीजन्य पदाथि सङ्कलन तथा तबक्री र्वतरणसम्बन्धी आय ठेक्कामा प्रथम 
कबोलवाला सम्झौता गनि नआई दोस्रोसँग र दोस्रोले पतन सम्झौता नगरी तेस्रोसँग सम्झौता गरेकोले प्रथम 
कबोल अङ्कभन्दा रु.२ करोड ८१ लाख २८ हजार घटीमा ठेक्का लगाएको ि । त्यस्तै गौिाला 
नगरपातलकाले नदीजन्य पदाथि र हाट बजार सम्बन्धी आय ठेक्कामा प्रथम तथा दोस्रोले कबोल गरेको 
रकमको बैंक जमानत पेस नगरेको जनाई तेस्रोसँग सम्झौता गरेकोले प्रथम कबोल अङ्कभन्दा रु.६० लाख 
५२ हजार घटीमा ठेक्का लगाएको ि । घटी आय प्राप्त हनेु गरी सम्झौता गनुि उपयकु्त देजखएन ।  

124. र्वभाज्य कोष - प्रदेिहरुको आन्तररक आय व्यवस्थापन गनि बनेको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, 
२०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर र बहत्तर सङ्कलनबाट उठेको िलु्कमध्ये ६० 
प्रततितले हनेु रकम स्थानीय तहले स्थानीय सजञ्चत कोषमा राखी ४० प्रततितले हनेु रकम मातसक रुपमा 
प्रदेि सजञ्चत कोषमा जम्मा गनुिपने व्यवस्था ि । स्थानीय तहले बाँडफाडँ गनुिपने गरी र्वभाज्यकोषको 
र्हसाब राखेका िैनन ् । सो को अततररक्त र्वज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर असलुीको अतभलेख नहुँदा 
तबभाज्यकोषको यथाथिता यर्कन हनु सकेन । अतभलेख व्यवजस्थत गरी र्वभाज्यकोषको रकम बाँडफाँड 
गनुिपदिि । 

124.1. नदी र्कनारको ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको २०७६ असार मसान्तसम्म उठेको कर रकमबाट पनौती 
नगरपातलका, काभ्रलेे रु.८ करोड ६० लाख ६६ हजार, बददिबास नगरपातलकाले रु ३ करोड ५९ लाख 
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१ हजार, कमलामाइ नगरपातलका तसन्धलुीले रु.६१ लाख १६ हजार, र्वदरु नगरपातलका नवुाकोटले 
रु.४५ लाख ६९ हजार पठाउन बाँकी रहेको ि । ततलोत्तमा नगरपातलका रुपन्देहीले र सनुवल 
नगरपातलका नवलपरासीले नदीजन्य पदाथिको आम्दानीको दईु प्रततितले हनेु रु.३१ लाख १५ हजार 
जजल्ला समन्वय सतमततलाई र बाकँी रकमलाई ितप्रततित मानी प्रदेि सजञ्चतकोषमा ४० प्रततितले हनेु 
रकम रु.६ करोड १० लाख ४७ हजार प्रदेि सरकारलाई पठाउन बाकँी ि । 

124.2. सदूुर पजिम प्रदेिको भजनी नगरपातलका, कैलालीले यस वषि प्राकृततक स्रोत तथा अन्य दस्तरुको रुपमा 
रु.१ करोड ७१ लाख ११ हजार प्राप्त गरेकोमा ४० प्रततितले रु.६८ लाख ४४ हजार, कृष्ट्णपरु 
नगरपातलका कञ्चनपरुले रु.२ करोड २९ लाख ५१ हजार प्राप्त गरेकोमा ४० प्रततितले  रु.९१ लाख 
८० हजार, प्रदेि २ अन्तगितका बददिबास नगरपातलकाले रु.३ करोड ५९ लाख १ हजार, गणेिमान 
चारनाथ नगरपातलकाले रु.७५ लाख ५९ हजार, तमतथला नगरपातलकाले रु.९८ लाख समेत रु.५ करोड 
३२ लाख ६९ हजार प्रदेि र्वभाज्य कोषमा पठाएको देजखएन । स्थानीय र्वभाज्य कोषमा रहेको उक्त 
रकम प्रदेि सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

125. घटी दरमा कर संकलन - गण्डकी प्रदेि आतथिक ऐन, २०७५ को अनसूुची-६ मा रोडा, ढुङ्गा, 
तगट्टीलगायतका सामग्री तनकासीमा प्रतत क्यू.र्फट रु.४।- को दरले कर सङ्कलन गने उल्लेख ि । 
बाग्लङु नगरपातलकाले यस वषि ४ फमिबाट नदीजन्य पदाथि तबक्रीबापत रु.४९ लाख १५ हजारको 
सम्झौता गरी रु.४६ लाख १५ हजार सङ्कलन गरेको ि । तर प्रतत क्यू. र्फट रु.२।५० को दरले 
सङ्कलन गरेकोले रु.२७ लाख ६९ हजार रकम कम आय प्राप्त भएको ि । त्यस्तै कुश्मा नगरपातलकाले 
एक तनमािण सेवासँग नदीजन्य पदाथि तबक्रीबापत मूल्य अतभवरृ्द्ध करबाहेक रु.८५ लाख ५५ हजारको 
सम्झौता गरी सोहीअनसुार कर सङ्कलन गदाि रु.५१ लाख ३३ हजार रकम कम आय प्राप्त भएको ि । 
घटी दररेट राखी कर सङ्कलन गदाि मध्यनेपाल नगरपातलका लमजङुले रु.२२ लाख २0 हजार घटी कर 
उठाएको देजखयो । आतथिक ऐनमा तोर्कएको दरबाट कर असलु गनुिपदिि । 

पचरौता नगरपातलका, बाराले तभखना मािा पोखरी २०७१।९।६ देजख ५ वषिको लातग रु.१ 
करोड ५१ लाखको ठेक्का लगाएकोमा बक्यौता नततरेको कारणले उक्त ठेक्का २०७५।४।१७ मा रद्ध 
गरेको ि । यसरी सम्झौता बमोजजम रकम नततदाि कारबाही गनुिपनेमा नगरपातलकाले ठेकेदारलाई रु.६० 
लाख ४० हजार आतथिक दार्यत्व कम पने गरी उन्मजुक्त ददएको देजखयो । उक्त पोखरी ५ वषि अगातड नै 
रु.१ करोड ५१ लाखमा ठेक्का लातगसकेको अवस्थामा आय अनमुान संिोधन गरी वोलपर गनुिपनेमा सो 
नगरी सूचना प्रकािन गदाि न्यूनतम कबोल अङ्कमा कुनै बोलपर पनि नआएको कारण जनाई पूवि ठेक्का 
रकमभन्दा रु.६५ लाख घटीमा कबोल गरेको रु.७५ लाखको ठेक्का २०७६।३।१२ मा स्वीकृत गरेको 
औजचत्यपूणि देजखएन । 

126. धरौटी जमानत - रौतहट जजल्ला अन्तगित फतवुा र्वजयपरु र गजुरा नगरपातलकाको सीमामा रहेको 
लालबकैया नदीबाट रु.२ करोड ८९ लाखको प्रकृततक स्रोत सङ्कलनको तबक्रीमा िनौट भएको 
व्यवसायीले सम्झौता गनि नआएको कारण उल्लेख गरी जम्मा गरेको तबडबण्डबापतको धरौटी रु.२८ 
लाख ९० हजार अमानतबाट कायि गने गरी तनणयि भएको जनाई उक्त रकम र्फताि ददएको ि । 
सम्झौता गनि नआएको कारण ठेक्का रद्द गदाि जमानत जफत नगरेको काननुसम्मत देजखएन ।  

127. राजस्व दाजखला - सदूुरपजिम प्रदेि आतथिक ऐन, २०७६ बमोजजम तोर्कएको समयमा राजस्व दाजखला 
नगरेमा बढीमा २५ प्रततितसम्म जररवाना लाग्ने व्यवस्था ि । कृष्ट्णपरु र पनुवािस नगरपातलकामा 
राजस्व सङ्कलनकतािले सम्झौताअनसुार समयमै राजस्व नबझुाएको कारण क्रमिः रु.१९ लाख ८३ हजार 
र रु.१ लाख ७ हजारसमेत रु.२० लाख ९० हजार जररवाना असलु गनुिपने देजखएको ि । भीमदत्त 
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नगरपातलका, कञ्चनपरुले नदीजन्य पदाथि उपयोग गरेबापत एक कम्पनीले उठाएको ४ लाख ६ हजार 
७१८ घनतमटर तनमािण सामाग्रीको मूल्य अतभबरृ्द्ध कर बाहेक रु.३ करोड ५ लाख ४ हजार 
नगरपातलकालाई बझुाउनपुनेमा रु.१५ लाख मार बझुाएकोले नपगु रु.२ करोड ९० लाख ४ हजार 
असलु उपर गनुिपदिि । 

127.1. कणािली प्रदेिका ११ नगरपातलकाले प्राप्त गरेको आय रु.३५ लाख १५ हजारलाई सजञ्चतकोषमा दाजखला 
गरेको देजखएन । िायाँनाथ रारा नगरपातलकाले वषिभररमा रु.५४ लाख ५७ हजार आन्तररक आम्दानी 
प्राप्त गरेको र्ववरण पेस गरेकोमध्ये मालपोत कायािलय मगुबुाट रु.२४ लाख ४५ हजार यस वषि प्राप्त 
भएको रकम बाहेकको रु.३० लाख ११ हजार दाजखला नगरेकाले सम्बजन्धतबाट असलु गरी दाजखला 
हनुपुदिि । 

127.2. इनरुवा नगरपातलकाका, सनुसरीका र्वतभन्न ७ कमिचारीले उठाएको राजस्वमध्ये रु.१६ लाख ३५ हजार 
बैङ्क दाजखला गरेको िैन । भंगहा नगरपातलकाले वडा कायािलय तथा नगरपातलकाबाट प्राप्त गरेको सेवा 
िलु्क तथा राजस्व कमिचारीहरुको जजम्मा रहेको रु १७ लाख ८६ हजार बैङ्क दाजखला गरेको देजखएन । 
कोल्हवी नगरपातलका, बाराले आम्दानी रतसदबाट र्वतभन्न ५ जना व्यजक्तहरुले असलु गरेको रु.३९ लाख 
२२ हजार दाजखला नगरेकोले जररवाना समेत लगाई दाजखला गनुिपदिि । 

128. राजस्व बक्यौता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ९ मा र्वतभन्न कर तथा िलु्क 
लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकम समेत असलुी गने व्यवस्था ि । यस सम्बन्धमा तनम्न 
व्यहोरा देजखएका िन ्:  

128.1. कोल्हवी नगरपातलका, बाराले एक व्यवसायीसँग रु २ करोड १९ लाख ३१ हजार, महाकाली 
नगरपातलका कञ्चनपरुले एक जे.भी.सँग महाकाली नदीबाट ढुङ्गा, बालवुा, तगट्टी, प्रयोगबापत रु.९९ लाख 
२२ हजार रोयल्टी असलु गरेको िैन । यसैगरी दधुौली नगरपातलका, तसन्धलुीले आय ठेक्काको रु.५६ 
लाख ४ हजार, मेलाम्ची नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोकले रु.१ करोड १ लाख १६ हजार, मन्थली 
नगरपातलका, रामेिापले रु.५७ लाख ८४ हजार, लाहान नगरपातलकाले २०७५।७६ को रु.१ करोड 
८९ लाख र र्वगत ३६ वषिदेजखको ठेक्काको रु. १ करोड ४८ लाख समेत रु.३ करोड ३७ लाख, 
धनगढीमाई नगरपातलका तसरहाले ४ आय ठेक्काको रु.१ करोड ६ लाख, गोलबजार नगरपातलकाले २३ 
ठेक्काको रु.५५ लाख ४७ हजार बक्यौता असलु गरेका िैनन ्। उठ्न बाकँी रकम कारबाही गरी असलु 
गररनपुदिि ।  

128.2. नगराईन नगरपातलका, धनषुाले २० मािापोखरी ठेक्काको र्वगत ७ वषि देजखको रु. ६१ लाख ३७ हजार 
र यस वषिको रु. ३० लाख ७६ हजार, सबैला नगरपातलकाले यो वषि सम्मको ४ पोखरीको आय रु. 
७५ लाख २ हजार, र्वदेह नगरपातलकाले १६ मािापोखरी ठेक्का बापत रु.३७ लाख ५० हजार र 
पचरौता नगरपातलका बाराले ३ पोखरीको रु.७८ लाख ३ हजार सम्झौताबमोजजम रकम असलु गरेका 
िैनन ्। सम्झौताको िति बमोजजम जररवाना सर्हत उक्त रकम असलु गनुिपदिि । 

129. भकु्तानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने 
व्यवस्था ि । धनुीबेँिी नगरपातलका, धाददङले रु.४० लाख ८९ हजार, मन्थली नगरपातलका रामेिापले 
रु.१० लाख ५८ हजार संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गरेका िैनन ्। बगंुल नगरपातलका, बझाङले 
२०७६।२।२० सम्म बैङ्क नगदी र्कताबमा र्वतभन्न स्रोतबाट कट्टी गरेको कर रु.५५ लाख १ हजार 
संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गरेको िैन । कर रकम संघीय सजञ्चतकोषमा दाजखला गनुिपदिि । 
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129.1. कणािली प्रदेिका ४ नगरपातलकाका पदातधकारीलाई २०७५।७६ मा भकु्तानी गरेको रकममा पाररश्रतमक 
कर कट्टा नगरेको रु.१० लाख २५ हजार र  11 नगरपातलकाले तनयमानसुार कट्टी नगरेको आयकर र 
बहाल कर रु.२४ लाख ८७ हजार असलु गनुिपदिि । रौतहटका १२ नगरपातलकाले पदातधकारीलाई २ 
वषिको सरु्वधा एकमषु्ट खचि लेख्दा कट्टा गनुि पने रु.३१ लाख ३० हजार पाररश्रतमक कर असलु गरेको 
पाइएन । र्वगतको सरु्वधा नगद प्राप्त गदाि प्राप्त भएकै बखतको आय मानी कर असलु गनुिपदिि । 

129.2. सामग्रीको बीजक जारी गरी रु.३ करोड ७१ लाख १३ हजार बराबरको भकु्तानी गदाि सामग्रीको मूल्य र 
ढुवानी खचिको अलग अलग र्ववरण नराखेको, केहीले २.५ प्रततित तथा केर्हले १.५ प्रततित र केहीले 
करनै कट्टी  नगरेकोले भाडा रकम यर्कन गरी नवलपरासीको ३ नगरपातलकाले रु.१४ लाख २७ हजार, 
रुपन्देहीका ३ नगरपातलकाले रु.११ लाख १६ हजारसमेत रु.२५ लाख ४३ हजार भाडा कर असलु 
गनुिपदिि । 

130. मूल्य अतभवरृ्द्ध कर - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर सम्बन्धमा तनम्न व्यहोरा देजखएका िन:् 

130.1. स्थानीय तहहरुले आय ठेक्कामा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असलु गनुिपनेमा असलु गरेका िैनन ् । दमक 
नगरपातलकाले ३ व्यवसायीसँग १ करोड १० लाख ७९ हजार, तनजगढ नगरपातलकाले रु.१ करोड १ 
लाख १ हजार, िंखरापरु नगरपातलकाले रु.७५ लाख ७ हजार, तबदरु नगरपातलका नवुाकोटले एक 
व्यवसायीसँग रु.५२ लाख ६६ हजार, नमोबदु्ध नगरपातलका, काभ्रलेे रु.३७ लाख ८६ हजार, मेलम्ची 
नगरपातलकाले ३ व्यवसायीसँग रु.९४ लाख ४२ हजार, मोरङ्गको बेलबारी, उलािबारी र सनु्दरहरैँचा 
नगरपातलकाले रु.१ करोड ९५ लाख ५० हजार र तनजगढ नगरपातलकाले रु.१ करोड १ लाख ११ 
हजार, चारनाथ गणेिमान नगरपातलका धनषुाले रु.३४ लाख ८० हजार  मंगाह र गौिाला नगरपातलका 
महोत्तरीले रु. २३ लाख ३६ हजार असलु गरेका िैनन ् । मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकम असलु गरी 
दाजखला हनुपुदिि ।  

130.2. गोदावरी नगरपातलका, कैलालीले यो वषि नदीजन्य पदाथि सङ्कलन गने कायिको लातग २ ठेक्का र कृष्ट्णपरु 
नगरपातलका कञ्चनपरुले एक ठेक्काको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर जोडी हनु आउने रकम नगरपातलकालाई 
बझुाउने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गनुिपनेमा ठेकेदारले नै मूल्य अतभवरृ्द्ध कर बझुाउने गरी ठेक्का सम्झौता 
गरेको र तनयमानसुार लाग्ने मूल्य अतभवरृ्द्ध कर समेत आन्तररक राजस्व कायािलयमा जम्मा गनुिपनेमा 
नगरेकोले दबैु नगरपातलकाको ठेक्कामा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.१ करोड ९९ लाख १६ हजार असलु गरी 
दाजखला गनुिपदिि ।  

131. दताि भएका फमिसँग  खररद - मूल्य अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजजम मूल्य अतभवरृ्द्ध 
करमा दताि भएका फमिसँग कर बीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था ि ।  

131.1. खोलाको ग्राभेल, बालवुा, ढुङ्गा सप्लाइबापत कायािलयबाट दर र्वश्लषेण गदाि मूल्य अतभवरृ्ि करसमेत 
समावेि गरी दर तनधािरण गरेकोमा मोरङका ६ नगरपातलकाले नदीजन्य सामग्री खररद गदाि रु २० 
हजारभन्दा घटीका तबलबाट भकु्तानी गरेकोले सोको १३ प्रततित मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रकम रु.१ करोड 
६ लाख ९७ हजार सङ्कलन भएको िैन । जिखर र ददपायल तसलगढी नगरपातलका डोटीका ३२ 
उपभोक्ता सतमततले मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि भएका व्यवसायीले जारी गरेको सादा तबलबाट एक्साभेटर 
तथा डोजरको भाडा भकु्तानी ददँदा िुट भएको कर रु.१६ लाख १० हजार असलु गनुिपदिि । 

131.2. कणािली प्रदेिका नगरपातलका १३ ले रु.३५ लाख ६३ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर भकु्तानी गरेकोमा कर 
बीजक नम्वर केरमेट गरी, तमतत उल्लेख नभएको कर बीजक जारी गरेको अवस्था देजखएको ि । यसरी 
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रीतपूविकको कर तबजक तबना भकु्तानी भएको मूल्यअतभबरृ्द्ध कर सम्बजन्धत आन्तररक राजस्व कायािलयमा 
कारोबार अङ्क समेत खलु्ने गरी समायोजन भएको प्रमाण पेस हनुपुने अन्यथा असलु गनुिपदिि ।  

132. उपभोक्ताको काम व्यवसायीबाट - सभे तथा तडजाइन नगरी र्वदरु नगरपातलका, नवुाकोटले २ स्थानमा 
डीप बोररङ्ग कायि सञ्चालन गने कायिको लातग रु ५२ लाख ७६ हजारको लागत अनमुान स्वीकृत गरी 
उपभोक्ता सतमततसँग रु.४९ लाख ८० हजार व्यहोने गरी सम्झौता गरेको र उपभोक्ताले एक तनमािण 
कम्पनीलाई ठेक्का ददई काम गराएको देजखयो  । सो कायिको तनमािण सम्पन्न हदुाको नापी रु.४२ लाख 
६० हजारमा उपभोक्ता सतमततलाई रु.३४ लाख ४४ हजार भकु्तानी ददएकोमा उपभोक्ता सतमततले 
प्रतततमटर रु.१० हजारका दरले ६६ तमटर र ४२ तमटरका २ डीप बोररङ कायिको लातग रु.११ लाख 
९८ हजार तनमािण व्यवसायीलाई भकु्तानी ददएको देजखयो ।  

सन्धीखकि  नगरपातलका अघािखाँचीले ८ आयोजनामा रु.२१ लाख ५६ हजारको कायि उपभोक्ता 
सतमततमाफि त ् गराएकोमा तनमािण व्यवसायीको मूल्य अतभवृर्द्ध कर बीजक राखी भकु्तानी तलएको 
देजखयो। उपभोक्ता सतमततले कायािलय र तनमािण व्यवसायीको मध्यस्थकतािको रुपमा मार काम गने 
गरेको देजखएकोले यसमा सधुार हनुपुदिि । 

133. गैर सरकारी संस्थामाफि त ्कायि - साविजतनक खररद ऐन, २०६४ को दफा ८ मा मालसामान, तनमािण 
कायि वा अन्य सेवा खररद गनुि पदाि उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समदुायलाई सहभागी गराएर समेत 
खररद गनि सर्कने उल्लेख ि । चौरजहारी नगरपातलकाले रु.५ करोड ३१ लाख ८७ हजारको र्वतभन्न 
तनमािण कायि ९६ प्याकेजमा र्वतभन्न सहकारी संस्थालाई उपभोक्ता सतमतत सरह मान्यता ददई 
प्रततस्पधािबेगर काम गराएको ि । यसैगरी नागाजुिन नगरपातलकाले काननुी प्रर्क्रया र र्वतध अवलम्बन 
नगरी गैरसरकारी संस्थासँग तसधै ९१ पटक सम्झौता गरी रु.१ करोड ९४ लाख ४९ हजारको तातलम, 
अतभमखुीकरण र जनचेतनासम्बन्धी कायि गराएकोमा अनगुमनसमेत नगरी भकु्तानी गरेको देजखयो ।  

धनषुा जजल्लाका तमतथला, कमला र चारनाथ गणेिमान नगरपातलकाले ७० गैर सरकारी 
संस्थाबाट कायि गराउँदा नम्सि तथा लागत अनमुान बेगर सोझै प्रस्तावको आधारमा भकु्तानी गदाि नमिस 
तथा मापदण्ड बेगर रु. ५१ लाख ५४ हजार बढी भकु्तानी ददएका िन ्। िर्हद नगर, धनषुा धाम, 
नगराईन, सबैला, तसराहा, हनमुाननगर र सरुुङ्गा नगरपातलकाले प्रततिस्पधाि बेगर र्वतभन्न गैर सरकारी 
संस्थाबाट रु. ३ करोड २ लाख ३९ हजारको कायि गराएका िन ्। रौतहटका कटहररया, राजदेवी, 
राजपरु, इिनाथ, गढीमाई, बोतधमाई समेत १२ नगरपातलकाले प्रततस्पधाि र प्रार्वतधक योग्यता र्वना 
रु.११ करोड ८ लाख २८ हजार कायिक्रम गैर सरकारी संस्थामाफि त गरी खचि गरेको ि । प्रार्वतधक 
क्षमता, प्रततस्पधाि र पारदिीताको कायिर्वतध अपनाई खचि गनुिपदिि । 

134. बैठक भत्ता - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ 
अनसुार पदातधकारी र सभाका सदस्यले न्यार्यक सतमतत, वा कुनै पतन सतमततको बैठकमा भाग तलए बापत 
अनसूुचीमा उल्लेख भएबमोजजमको बैठक भत्ता बापतको रकम मार पाउने व्यवस्था ि । काननुमा 
व्यवस्था नभएकोमा रुपन्देहीको लजुम्बनी सांस्कृततक नगरपातलकाले रु.२८ लाख ८ हजार, देवदह 
नगरपातलकाले रु.२५ लाख ९२ हजार, नवलपरासीको रामग्राम नगरपातलकाले रु.१३ लाख ७७ हजार 
प्रत्येक मर्हना ३ पटक बैठक बसेको कागजात पेस गरी वडा सतमततको बैठकमा रु.१ हजारका दरले 
बैठक भत्ता रु.८७ लाख ५३ हजार खचि लेखेको काननुसम्मत ्देजखएन । नगरपातलकाले तोर्कएको सेवा 
सरु्वधाका अततररक्त नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट तनणिण गराई मोरङका ५ नगरपातलकाले नपाउने 
पाररश्रतमक रु.१ करोड ७१ लाख ४१ हजार भकु्तानी तलएको देजखयो उक्त रकम असलु हनुपुदिि । 
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कणािली प्रदेिका २० नगरपातलकाले रु.५ करोड ८० लाख ३७ हजार र्वतभन्न वडामा प्रतत 
मर्हना ३ पटक बैठक बसेको भनी भत्ता र्वतरण गरी खचि लेखेको पाइयो ।हररवन नगरपातलका, 
सलािहीले पदातधकारी बैठक भत्ता बापत रु.३८ लाख ६५ हजार, इलाम र धनकुटा ५ नगरपातलकाले 
रु.९३ लाख ५७ हजार र मोरङका ७ नगरपातलकाले ऐनमा व्यवस्था भएभन्दा रु.६३ लाख २५ हजार 
बढी भत्ता खचि लेखेका िन ्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सरु्वधा भकु्तानी तनयमसम्मत देजखएन । 

135. पदातधकारी थप सरु्वधा - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐनहरुमा तनधािरण 
गरेको बाहेक अन्य सरु्वधा भकु्तानी गनि तमल्दैन । यो वषि कणािली प्रदेिका नगरपातलका ६ ले पोिाक 
भत्ता बापत रु.१९ लाख ५० हजार, रास्कोट नगरपातलकाले पदातधकारीको बीमा बापत रु.७ लाख ३५ 
हजार र लालबन्दी नगरपातलकाले रु.५ लाख ७० हजार, हररवन नगरपातलका, सलािहीले जनप्रतततनधको 
बीमा बापत रु.६ लाख २३ हजार, दहुबी नगरपातलकाले रु.६ लाख २० हजार तथा मोरङका ३ 
नगरपातलकाले १२ लाख ५३ हजार पदातधकारीलाई पोिाक भत्ता खचि लेखेका िन ् । मन्थली 
नगरपातलकाले सबै तनबािजचत पदातधकारीलाई पोिाक र पवि खचि रु.१६ लाख ९३ हजार र गौिाला 
नगरपातलकाले पदातधकारीहरुलाई पवि खचि बापत रु ८ लाख ७ हजार भकु्तानी गरेको देजखयो । 
मध्यनेपाल नगरपातलका, लमजङु्गले नगर प्रमखुको आवास सरु्वधा भनी मातसक रु.१५ हजारका दरले र 
मन्थली नगरपातलकाले प्रमखुलाई रु.१४ हजार र उप-प्रमखुलाई रु ८ हजार ५०० मातसक घरभाडा 
प्रदान गरेको ि।  ऐनमा व्यवस्था नभएको सरु्वधा खचि लेखेको तनयमसम्मत देजखएन । 

नगरपातलकाका सदस्यहरुले रु.१० हजारमा नबढ्ने गरी बजेटको सीमातभर रही कायिपातलकाले 
तनणिय गरेबमोजजमको चाडबाड खचि पाउनेमा बेलबारी र पथरी नगरपातलकाले तोकेभन्दा बढी खचि लेखेको 
रु.४ लाख ४८ हजार असलु हनुपने देजखन्ि । 

136. स्वकीय सजचव र सल्लाहकार - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुको सरु्वधासम्बन्धी ऐनहरुमा 
पदातधकारीहरुको लातग स्वकीय सजचव र सल्लाहकार राखी पाररश्रतमक ददने व्यवस्था िैन ।  

136.1. बददियाका बाह्रबददिया, मधवुन नगरपातलकाले प्रसे सल्लाहकार र काननुी सल्लाहकार तनयजुक्त गरी रु.१५ 
लाख ५ हजार, ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपातलका, खोटाङ्ग राजनैततक सल्लाहकारको रुपमा 
क्रमिः रा.प.दद्वतीय र ततृीय शे्रणी सरहको पारीश्रतमक पाउने गरी तनयकु्त गरी रु.८ लाख १ हजार, 
बेलवारी नगरपातलकाले नगर प्रमखुलाई एक जना तनजी सजचवको अलावा ५ व्यजक्तहरुलाई र्वतभन्न 
सल्लाहकार तनयकु्त गरी नगरपातलकालाई रु.१३ लाख थप आतथिक व्ययभार पने गरी खचि लेखेको 
देजखयो । यस्ता खचि यथािीघ्र तनयन्रण गररनपुदिि । 

136.2. कणािली प्रदेिका ५ नगरपातलकाले काननुीआधार बेगर सल्लाहकार, स्वकीय सजचव र भान्से तनयकु्त गरी 
रु.३४ लाख ८३ हजार पाररश्रतमक र चाडपबि खचि भकु्तानी गरेका िन ् । यसैगरी महागढीमाई 
नगरपातलका बाराले रु.७ लाख २ हजार, र्वदेह नगरपातलका धनषुाले रु.१० लाख ९८ हजार, 
महोत्तरीका बददिबास, गौिाला र रामगोपालपरु नगरपातलकाले रु.२० लाख ८० हजार, सप्तरीका 
राजर्वराज, कंचनरुप, बोदेबसािइन, खडक र सरुुङ्गा नगरपातलकाले रु.३५ लाख ११ हजार र तसराहाका 
तसरहा, तमचैया तथा धनगढीमाई नगरपातलकाले रु.१० लाख ३ हजार समेत रु.८३ लाख ९४ हजार 
ऐनमा व्यवस्था नभएको सल्लाहाकार सरु्वधा बापतको पारीश्रतमक खचि लेखेका िन ्। ऐनमा व्यवस्था 
नभएको सरु्वधा खचि लेखेको तनयमसम्मत देजखएन । 

137. दोहोरो सरु्वधा - सरकारी कोषबाट तनवजृत्तभरण पाइरहेका व्यजक्त स्थानीय तहमा तनवािजचत भएमा 
तनवजृत्तभरण र स्थानीय तहको सरु्वधामध्ये एक सरु्वधा मार प्राप्त गने व्यवस्था ि । यस प्रकार 
तनवजृत्तभरण पाइरहेका मध्यपरु तथमी नगरपातलकाले ३ जनप्रतततनतधको सरु्वधा रु.६ लाख १२ हजार, 
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मन्थली नगरपातलकाले ५ जनप्रतततनतधको सरु्वधा रु.७ लाख २० हजार, माडी नगरपातलका, जचतवनले ६ 
जनप्रतततनतधको सरु्वधा रु.२१ लाख ९ हजार, मैलौली नगरपातलका, बैतडीले २ प्रतततनतधकोको रु.५ लाख 
५१ हजार, बाग्लङु्ग नगरपातलकाले २ जनप्रतततनतधको सरु्वधा रु.४ लाख ३९ हजार भकु्तानी गरेको ि । 
यसैगरी दैलेखको नारायण,चामणु्डा र्वन्रासैनी र मगुकुो िायाँनाथ रारा नगरपातलकाले रु.१३ लाख ४६ 
हजार भकु्तानी गरेका िन ्। तनवजृत्तभरण पाएको व्यजक्तले दोहोरो सरु्वधा तलएकोले उक्त रकम असलु 
गनुिपदिि । साथै अन्य स्थानीय तहमा समेत यस प्रकारको सरु्वधा तलए नतलएको स्वघोषणा गराई दोहोरो 
सरु्वधा असलु गनुि पदिि । 

138. प्रोत्साहन सरु्वधा - स्थानीय तहका कमिचारीको तलब भत्ता सम्बन्धमा प्रदेि सरकारले िुटै्ट व्यवस्था 
नगरेको अवस्थामा गल्याङ्ग नगरपातलका स्याङ्जाले कायिरत र्वतभन्न कमिचारीलाई तलबको अततररक्त 
प्रोत्साहन भत्ता बापत रु.३४ लाख १५ हजार र वातलङ्ग नगरपातलका स्याङ्जाले रु.२७ लाख र गोदावरी 
नगरपातलका कैलालीले रु.९३ लाख ५४ हजार खचि लेखेका िन । बुंगल नगरपातलका बझाङ्गले 
२०७५।९।२७ को तनणियानसुार ५ जना प्रार्वतधक कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन बापत प्रततमर्हना १७ 
ददन बराबरको दैतनक भ्रमण भत्ता रु.१० लाख ५४ हजार खचि भकु्तानी ददएको ि ।   

भक्तपरु नगरपातलकामा कायिरत ४४८ कमिचारीलाई पोिाक खचि बापत एक मर्हनाको तलब 
बराबरको रकम रु.८० लाख २४ हजार खचि लेखेको ि । यसरी संघीय तनजामती कमिचारी सेवा ऐन 
अनसुार पोिाक रु.४४ लाख ८० हजार मार हनेुमा सोभन्दा फरक हनेु गरी बढी पोिाक खचि लेखेको 
रकम असलु गनुिपदिि । 

139. कल्याण कोष - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजजम स्थानीय तहले स्थानीय 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कायिरत प्रत्येक कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक तलबबाट १० प्रततित 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्यवस्था ि । तसद्धाथिनगर 
नगरपातलका भैरहवाले एकमषु्ट रु.१ करोड १६ लाख, सूयि र्वनायक नगरपातलकाले एकमषु्ट रु.६० लाख 
र गोदावरी नगरपातलकाले एकमषु्ठ रु.३५ लाख कोषमा जम्मा गरेको ि । ऐनको व्यवस्था र्वपरीत 
एकमषु्ठ रुपमा रकम जम्मा गनि तमल्ने नदेजखएकाले उक्त रकम स्थानीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

140. अनगुमन तथा भ्रमण खचि - पदातधकारी तथा कमिचारीले र्वतभन्न योजनाहरुको अनगुमन र तनरीक्षण गरेको 
उल्लेख गरी तसरहाका ३ नगरपातलकाले रु. ३० लाख ५० हजार भत्ता भकु्तानी गरेका िन ्। गोरखा 
नगरपातलकाको २०७६ आषाढ मर्हनाको अनगुमन खचि परीक्षण गदाि अनगुमनको लातग गठन भएको 
सतमततका सदस्य संख्याभन्दा बढी व्यजक्तले अनगुमन गरेको उल्लेख गरी रु.११ लाख ६१ हजार भत्ता 
प्रदान गरेको ि । त्यस्तै पाटन नगरपातलकाले वषिभररको पदातधकारी तथा कमिचारीको भ्रमण आदेि र 
भ्रमण सङ्कलन गरी र्वतभन्न समयको दैतनक भ्रमण भत्ता स्वरुप रु.१२ लाख २७ हजार खचि लेखेको ि । 
एउटै कायिक्रममा पटक पटक अनगुमन गरेको र प्रततवेदनसमेत पेस नभएकोले सो खचि तनयमसम्मत 
देजखएन । 

141. आतथिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आतथिक सहायता, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान र्वतरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देजखंदैन । 

141.1. तरवेणी नगरपातलका, बाजरुाले सवारी दघुिटनामा तनधन भएका वडा अध्यक्षका पररवारलाई राहत स्वरुप 
रु.१० लाख र सोही सवारी दघुिटनामा तनधन भएका अन्य ४ जनालाई जनही रु.१ लाखका दरले ४ 
लाख, नगर प्रमखुलाई पटक पटक गरी औषतध उपचारमा रु.४ लाख २२ हजार, र्वदेिमा जचर्कत्सा 
र्वज्ञान तथा र नेपालमा नै ईजञ्जतनयररङ्ग अध्ययन गनि ३ जनालाई रु.३ लाख, एक मर्हलालाई बच्चाको 
भरण पोषणको लातग रु.२ लाख ५० हजार लगायत ५२ जनालाई रु.५ हजारदेजख १० लाखसम्म 
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राहतमा रु.३४ लाख ४२ खचि लेखेको ि । कणािली प्रदेिका १३ नगरपातलकाले आतथिक सहायता तथा 
राहत र र्वपद् व्यवस्थापन बापत रु.१ करोड १६ लाख ४८ हजार खचि लेखेको ि । आन्तररक स्रोत 
न्यून भएको अवस्थामा प्रदेि तथा संघीय अनदुानबाट व्यहोररने खचिमा तनयन्रण गनुिपदिि  । 

141.2. बढुानीलकण्ठ नगरपातलकाले योवषि चाल ुखचि िीषिकबाट रु.२० लाख १८ हजार र पुजँीगत िीषिकबाट 
रु.४९ लाख ३६ हजार समेत जम्मा रु.६९ लाख ५३ हजार, पनौती नगरपातलका काभ्रलेे वडाबाट रु.३ 
लाख १७ हजार समेत जम्मा रु.२९ लाख ३५ हजार, नमोबदु्ध नगरपातलका काभ्रलेे रु.३३ लाख ५८ 
हजार आतथिक सहायता र सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराई भकु्तानी खचि लेखेको ि । मोरङका ५ 
नगरपातलकाले रु.१ करोड २३ लाख ६३ हजार, रौटहटका ४ नगरपातलकालले रु.४८ लाख ८४ हजार 
र्वतभन्न संघ संस्थाहरुलाई आतथिक सहायता र्वतरण गरेको पाइयो । त्यस्तै धनकुटा नगरपातलकाले 
रु.१५ लाख १ हजार, गौिाला नगरपातलकाले बापत रु. १४ लाख ६७ हजार आतथिक सहायता र्वतरण 
गरेको ि । स्थानीय तहले र्वकास तनमािणको लातग प्राप्त अनदुान रकम नततजामूलक कायिमा खचि 
गनुिपनेमा र्वतरणमखुी कायिमा खचि गरेको मनातसव देजखएन ।  

142. तनजी स्रोतका जिक्षकको तलब भत्ता - कणािली प्रदेिका १४ नगरपातलकाले र्वत्तीय समानीकरण 
अनदुानबाट जिक्षकको तलब भत्ताको लातग रु.८ करोड ३७ लाख २८ हजार तनकासा गरेका िन ्। 
लालबन्दी नगरपातलका सलािहीले २४ र्वद्यालयलाई तनजी स्रोतमा रहेका जिक्षकको पाररश्रतमक बापत 
रु.३९ लाख भकु्तानी  खचि लेखेको ि ।  

अघािखाँचीको भतूमकास्थान नगरपातलकाले रु.३५ लाख ६२ हजार नवलपरासीको रामग्राम 
नगरपातलकाले रु.२६ लाख र्वतभन्न र्वद्यालयहरुमा तनजी स्रोतका जिक्षकहरु तनयजुक्त गरी र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुान िीषिकबाट खचि लेखेका िन ्।यसैगरी महागढीमाई नगरपातलका बाराले रु.८ लाख, 
चारनाथ गणेिमान नगरपातलका धनषुाले रु.११ लाख ८० हजार, गौिाला र  रामगोपालपरु नगरपातलका 
महोत्तरीले रु.१ करोड ८ लाख ८२ हजार खचि लेखेकोका िन ् । सम्बजन्धत नगरपातलकाहरुले 
मातहतका र्वद्यालयहरुमा जिक्षक दरबन्दी यर्कन गरी संघीय कायिक्रमसँग दोहोरो नपने गरी पदपूतति 
गनुिपदिि । 

143. र्वद्यालय भवन तनमािण - आतथिक वषि २०७४।७५ मा र्वद्यालय भवन तनमािण सरुु भै सम्पन्न हनु बाकँी 
रहेका ४ कोठे भवनको २०७५।७६ मा तनमािण सम्पन्न गनि थप १८ लाखका दरले रकम उपलब्ध 
गराउँदा पर्हलो वषि भएको कायिको मूल्याङ्कन गरी पर्हलो र्कस्ता ३० प्रततित काततिक मसान्तसम्म, 
र्फतनतसङ बाहेकको काम सम्पन्न गरेपिात ्दोस्रो र्कस्ता ५० प्रततित र कायिसम्पन्न पिात बाकँी २० 
प्रततित रकम तनकासा गराउने व्यवस्था र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रम कायिन्वयन पजुस्तकामा उल्लेख 
ि । फलेबास नगरपातलकाले २०७६।३।३१ मा ८ र्वद्यालयलाई रु.७८ लाख ९१ हजार तनकासा 
ददएकोमा र्कस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध नगराई एकमषु्ट तनकासा खचि लेखेको, कुश्मा नगरपातलकाले 
रु.९८ लाख ४० हजार खचि लेखी र्वद्यालयको खाता रोक्का राखेकोि । लालबन्दी नगरपातलकाले १२ 
वटा वद्यालयलाई रु.५७ लाख ११ हजार, बददिबास नगरपातलका महोत्तरीले र्वद्यालयलाई र्विेष अनदुान 
बापत लागत अनमुान तयारी र सम्झौताबेगर १६ र्वद्यालयलाई रु.८ लाखका दरले रु.१ करोड २८ 
लाख र ३२ र्वद्यालयलाई रु.४ लाख ९७ हजारका दरले रु.१ करोड ५९ लाख तथा र्वद्यालयहरुलाई 
र्वतभन्न थप कायिहरु गनि रु.८ करोड ७४ समेत रु.११ करोड ६१ लाख २०७६।३।३१ मा र्विेष 
अनदुानको रकम तनकासा गरी र्वद्यालयको खाता समेत रोक्का राखेको ि ।  

 त्यस्तै र्वदरु नगरपातलका नवुाकोटले एक नमूना र्वद्यालय तनमािणको लातग रु.१ करोड ४७ 
लाख बजेट खचि देखाइ बैङ्कमा रोक्का राखेको ि । लेखापरीक्षण अवतधसम्म तनमािण कायि नभएको र 
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र्वद्यालय खातामा रोक्का राखेको सम्बन्धमा तनकासा ददने तनकाय तथा पदातधकारीलाई जवाफदेही बनाई 
खचि नभएको रकम तनकासा र्फताि गनुिपदिि । 

144. बढी तनकासा - आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीत पगेु वा 
नपगेुको जाँच गरी तनकासा तथा खचि गनुिपने उल्लेख ि । पर्हले नै तनकासा ददएकोमा जाँच नगरी 
दोहोरो तनकासा ददने, पनुः थप तनकासा गरी बढी तनकासा ददएको पाइएको ि ।  

144.1. खैरहनी नगरपातलका जचतवनले एक र्वद्यालयलाई बढी तनकासा ददएको रु.४१ लाख २१ हजार र 
अततररक्त भत्ता बापतको रु.२ लाख ७२ हजार समेत रु.४३ लाख ९३ हजार लेखापरीक्षणको क्रममा 
असलु भई संघीय सजञ्चतकोषमा तथा सम्बजन्धत स्थानीय सजञ्चत कोषमा दाजखला भएको ि । जिक्षक 
दरवन्दी तथा र्वद्याथी संख्याको आधारमा बढी नहनेु गरी र्वद्यालय खातामा रकम तनकासा ददनपुनेमा 
महोत्तरीको गौिाला नगरपातलकाले ७ र्वद्यालयलाई रु.२० लाख ८६ हजार, तसरहा र सप्तरीका ६ 
नगरपातलकाले ७ र्वद्यालयलाई रु. ४ लाख ४८ हजार बाराको तसम्रौनगढ नगरपातलकाले १० 
र्वद्यालयलाई रु.१२ लाख, धनषुाका कमला र चारनाथ गणेिमान नगरपातलकाले ३८ र्वद्यालयलाई रु.९ 
लाख ७२ हजारसमेत रु.४७ लाख ६ हजार, बरहथवा नगरपातलका सलािहीले रु.५३ लाख ८८ हजार 
बढी तनकासा गरेका िन ्। बढी तनकासा गरेको रकम संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि  ।  

144.2. कणािली प्रदेिका  9 नगरपातलकाले र्वद्यालयहरुलाई ददनपुनेभन्दा रु.२५ लाख ७० हजार बढी तनकासा 
ददएका िन ्। तनकासा प्रर्क्रयामा संलग्न र जाँच नगरी बढी तनकासा ददनेलाई कारबाही गरी उक्त रकम 
असलु गनुिपदिि । 

145. सामाजजक सरुक्षा - सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनेको मूल अतभलेख र भरपाई परीक्षण गदाि लगतमा नाम 
नभएको, मूल लगतमा संख्या नतभडेको, ५ वषि उमेर पतुगसकेका दतलत बालबातलकाको नाममा भत्ता 
र्वतरण भएको, अतभलेखसँग तभडान गनि नसर्कने गरी भरपाई प्राप्त भएको, दोहोरो भकु्तानी भएको र 
सामाजजक सरुक्षातफि  लगत नभएका, मतृ्य ुभइसकेका, बसाइँ सरेका, पेस्की लगी वषािन्तमा खचि नभई 
बाँकी रहेको, बढी भकु्तानी भएको समेत कणािली प्रदेिका ८ नगरपातलकाले रु.१० लाख ८४ हजार 
असलु गरी संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपने देजखन्ि । पतुलीबजार नगरपातलकाको कायिक्षेरमा पने 
९ वटा बैङ्कहरुले लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरेर बाकँी रहेको रु.५६ लाख ४९ हजार र र्वदरु 
नगरपातलका अन्तगित ४ बैङ्कमा बाकँी रहेको रु.५१ लाख ८ हजार र्फताि नगरेको, धनषुाको कमला, 
चारनाथ गणेिमान र तमतथला नगरपातलकाले रु. ५९ लाख ५३ हजार र्फताि गनुिपनेमा नगरेकोले संघीय 
सजञ्चतकोषमा दाजखला गनुि पदिि। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा त्याङ्क अद्यावतधक तथा बैङ्कमाफि त ्
कारोबार नगरी नगद र्वतरण गने प्रर्क्रया तनयन्रण गनुि पदिि ।  

तसराहाको तसरहा र लाहान नगरपातलकाको रु.१३ करोड २२ लाख ४ हजार, सप्तरीका ४ 
नगरपातलकाको रु.७ करोड ४६ लाख ९९ हजार  पेस्की फस्यौट नभई बाकँी रहेको ि । नमोबदु्ध 
नगरपातलका काभ्रलेे यो वषि जेष्ठ नागररक तथा सामाजजक सरुक्षा कायिक्रमको लातग ४ वटा बैङ्क िाखाहरु 
माफि त ्जम्मा रु.५ करोड ६४ लाख २८ हजार खचि जनाएकोमा लाभग्राहीको नाममा बैङ्कमा िुटै्ट र्विेष 
खाता नखोली तनजहरुको बैङ्कमा रहेको अन्य बचत खातामा रकम पठाएको ि । बैङ्कले उक्त स्टेटमेण्ट 
सेवाग्राहीको गोपतनयताको हकका कारण उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ ददएको जनाएको ि । पनौती 
नगरपातलका काभ्रलेे र्वगत २०७३।७४ सम्म बैर्कङ्ग प्रणली माफि त ्र्वतरण गदै आएकोमा २०७४।७५ 
देजख १२ वटै वडा कायािलय माफि त ् नगदै भकु्तानी गने गरेको ि ।यस्तो कायिमा तनयन्रण गरी 
बैङ्कमाफि त ्गनुिपदिि ।  
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146. र्वधरु भत्ता - मैलौली नगरपातलका, बैतडीले संघीय सरकारले गरेको मापदण्डभन्दा फरक रुपमा ६०-७० 
वषिबीचका एकल परुुष (र्वधरु) को लातग सामाजजक सरुक्षा भत्ता ददने तनणिय गरेको ि । यस तनणिय 
अन्तगित यो वषि रु.१५ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रु.१२ लाख ८० हजार खचि गरेको ि । 
फुङतलङ नगरपातलकाले समानीकरण अनदुानबाट ६० वषि नाघेका एकल परुुषलाई रु.१ हजारका दरले 
मातसक भत्ता  रु.६ लाख उपलब्ध गराएको ि । उक्त खचि र कायिक्रम संघीय सरकारले घोषणा गरेको 
नीततभन्दा फरक रहेको ि । 

147. र्वर्वध खचि - प्रदेि नं. २ को स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सरु्वधा सम्बन्धमा 
बनेको ऐनको दफा ३ अनसूुची-१ मा पदातधकारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको 
देजखँदैन ।  रौटहटका ३ नगरपातलकाले यसका लातग रु.९७ लाख ३५ हजार र्वतनयोजन गरी खचि 
गरेको पाइयो ।रामगोपालपरु नगरपातलकाले र्वर्वध िीषिकमा रु ६३ लाख बजेट राखी यस वषि खाजा, 
खाना, गाडी भाडा, अजत्तररक्त समय भत्ता आददमा रु. ५३ लाख ३९ हजार खचि लेखेको ि । 
नगरपातलकाले र्वतभन्न कायिक्रम र अतततथहरुको लातग खचि भएको भनी कायिक्रम, सहभागी र खचिको 
नम्सि र्वपररत होटलको तबल संलग्न गरी खाजा, खाना खचिमा रु.२० लाख ३३ हजार खचि गरेको 
देजखयो । त्यस्तै मनरातससवा नगरपातलकाले रु ४५ लाख  खचि गरेको देजखयो । यस प्रकारको खचिमा 
तनयन्रण गनुिपदिि । 

148. दोहोरो भकु्तानी - साँफेबगर नगरपातलका, अिामले आन्तररक स्रोतबाट तलब व्यहोररने करारका 
कमिचारीहरुको श्रावण मर्हनादेजख आजश्वन मर्हनासम्मको तलब तथा चाडपवि खचिसमेत रु.१७ लाख ७८ 
हजार भकु्तानी गरेकोमा पनुः २०७५।९।२० बाट तबतभन्न तहका ३६ जना कमिचारीको श्रावण 
मर्हनादेजख आजश्वन मर्हनासम्मको तलब तथा चाडपवि खचि लेख्दा रु.१७ लाख ७८ हजार दोहोरो खचि 
लेखेको देजखँदा उक्त रकम असलु हनुपुदिि । 

भजनी नगरपातलका, कैलालीले राितत चरेु तराई मधेस कायिक्रम अन्तगित एक सडक योजना 
७५० तमटर नाला तनमािणमा ढुङ्गा सोतलङ्गको कायि ६७९ घ.मी.को रु.८ हजार ३६९ का दरले हनेु कूल 
रकमको रु.५६ लाख ९१ हजार भकु्तानी गदाि अजघल्लो तबलबाट भकु्तानी भएको २९७ घ.मी. को 
रु.२४ लाख ८६ हजार नघटाई परैु भकु्तानी गरेकोले दोहोरो भकु्तानी भएको रु.२४ लाख ८६ हजार 
असलु हनुपुदिि ।  

149. नगरेको कामको भकु्तानी - कमलबजार नगरपातलका, अिामले खानेपानी योजनाको कायिसम्पन्न प्रततवेदन 
तयार गदाि पाइप लाइनको काम बाकँी रहेको भनी प्रार्वधकबाट प्रमाजणत भएको ि । कायिसम्पन्न 
प्रततवेदनमा उजल्लजखत पूरै कायि गरेको भनी रु.३६ लाख ८ हजार भकु्तानी गरेकोले संलग्नलाई जजम्मेवार 
बनाई सो रकम असलु हनुपुदिि । 

150. बढी भकु्तानी - साविजतनक तनकायले तनयम अनसुार पाउने रकम भन्दा बढी भकु्तानी ददन ुहुँदैन । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्नानसुार िन ्: 

150.1. जजल्ला दररेटको आधारमा लागत अनमुान तयार गरी भकु्तानी गनुिपनेमा नगराईन नगरपातलका धनषुाले 
जजल्ला जस्थत तनमािण दररेट भन्दा बढी दरले लागत अनमुान तयार गरी उपभोक्ता सतमतत माफि त ्कायि 
गराउँदा र्पतसतस, आरतसतस लगायतका कायि आइटममा ३४ उपभोक्ता सतमततलाई ददनपुने भन्दा रु. ५१ 
लाख ४४ हजार बढी भकु्तानी ददएको ि । त्यस्तै उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी गदाि दररेटमा ओभरहेड 
समावेि गरी महागढीमाई नगरपातलका बाराले रु.१० लाख ५५ हजार भकु्तानी गरेको ि । दररेट 
फरक पारी भकु्तानी गरेको रकम असलु हनुपुदिि ।  
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150.2. कन्चनपरु जजल्लाका पनुवािस, िकु्लाफाँटा र बेलौरी नगरपातलकाले उपभोक्तालाई ग्राभेल खररद गररएको 
पररमाण मार तबलमा चढाई सोही आधारमा ठेक्का तबल र कायिसम्पन्न तयार गरी सम्झौताअनसुारको 
अनपुातमा रकम भकु्तानी ददनपुनेमा लागत अनमुानको आधारमा तबल एवं कायिसम्पन्न प्रततवेदन तयार गरी 
१०९ उपभोक्तालाई रकम भकु्तानी गदाि रु १ करोड ११ लाख ६५ हजार समेत बढी भकु्तानी ददएको 
रकम असलु गनुिपदिि । 

150.3. गौरीगंगा नगरपातलका, कैलालीले तलक्मा नदी तटबन्ध तनमािण उपभोक्ता सतमततसँग तटबन्धको कायि 
सञ्चालन गनि नगरपातलकाको तफि बाट रु.६० लाख अनदुान उपलब्ध गराउने सम्झौता अनसुार रु.५६ 
लाख ७८ हजार भकु्तानी भएको ि ।उपभोक्ता सतमततसँगको कायिमा लागत अनमुान तयार गदाि मूल्य 
अतभवरृ्द्ध कर, ओभरहेड, श्रमदानको अंि कट्टी गरेर मार भकु्तानी गनुिपने तथा उपभोक्तासँग सम्झौता 
भएको कामको पररमाण तथा दररेटमा भेररएिन गनि नसर्कने व्यवस्था र्वपरीत स्वीकृत दररेट फरक पारी 
बढी दरमा र्वतभन्न साइजका जालीको कामको भकु्तानी भएको, साथै दर र्वश्लषेणमा लाग्ने मूल्य अतभवरृ्द्ध 
कर रकम समावेि गरी सकेको अवस्थामा पनु तबलको जोडमा थप १३ प्रततित मूल्य अतभवरृ्द्ध  कर 
जोडी भकु्तानी भएको रु.२१ लाख २७ हजार असलु हनुपुदिि । 

150.4. बाजरुा जजल्लाका ४ नगरपातलकाले ग्यार्वयन,मेतसनरी वाल, तसँचाइ कुलो आददको तनमािणमा नम्सिभन्दा 
बढी दरले ४० उपभोक्ता सतमततलाई रु.४० लाख ५६ हजार भकु्तानी ददएकोले सम्बजन्धत उपभोक्ताबाट 
असलु गररनपुदिि । कोल्हवी नगरपातलका बाराले उपभोक्ता सतमततसँग गरेको सम्झौता बमोजजमको कायि 
पररमाण बराबरमार भकु्तानी ददनपुनेमा सोभन्दा बढी पररमाणको रु.४४ लाख २० हजार भकु्तानी ददएकोले 
सो रकम असलु गनुिपदिि । 

150.5. नगरपातलका क्षरेमा नगरको र्वकास तनमािणको काममा खोलाको ग्राभेल खररद गनुि नपने व्यवस्था भएपतन 
लेटाङ्ग नगरपातलका, मोरङले लागत अनमुानमा ग्राभेल खररदको रकम समेत समावेि गरी दर तनधािरण गरेको 
ि । अतः खररद गनुि नपने ग्रावेलको मूल्य समेत समावेि गरी तयार गरेको दरले रु.३१ लख ९ हजार 
भकु्तानी गरेको देजखएकोले ग्रावेलको मूल्य असलु गनुिपदिि । 

150.6. कल्याणपरु नगरपातलका र सखुीपरु नगरपातलका तसरहाले कायि सम्पन्न प्रततवेदनले खपत देखाएको फलामे 
डण्डी भन्दा खररद बीजकले देखाएको फलामे डण्डीको तबल राखी २३ उपभोक्ता सतमततलाई रु.३८ लाख 
१ हजार बढी भकु्तानी ददएको देजखँदा उक्त रकम असलु गररन ुपदिि ।  

150.7. तनमािण तथा सामग्रीको मूल्य जजल्ला दररेट तथा तनमािणसम्बन्धी नम्सिको आधारमा भकु्तानी गनुिपनेमा 
लमही नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमततलाई रु.२० लाख ६७ हजार बढी भकु्तानी गरेको ि ।  

150.8. िायाँनाथ रारा नगरपातलका मगुलेु अदालत चोकदेजख हाइवेसम्म आर.सी.सी. सडक र तसँढी तनमािण 
कायिको लातग २०७४।१२।१६ मा उपभोक्ता सतमततसँग रु.७८ लाख ९५ हजार लागत अनमुानमा 
रु.६२ लाख व्यहोने गरी सम्झौता भएकोमा यस वषि सम्पन्न भएको ि । उपभोक्ता सतमततले पेस गरेको 
नापी र्कताब, उपभोक्ता सम्बन्धी तबल र कायिसम्पन्न प्रततवेदनमा ६९० वटा तसँढी तयार भएको उल्लेख 
गरी भकु्तानी भएको ि । आर.सी.सी. र तसंढी तनमािण अदालत चोकदेजख जजल्ला प्रिासन गेटसम्म कायि 
भएको र तसँढीको संख्या १२० मार रहेकोले र्वतभन्न आइटममा बढी भकु्तानी भएको रु.२२ लाख ६ 
हजार असलु गनुिपदिि । 

150.9. िकु्लाफाँटा नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमततलाई तटबन्ध तनमािण गरेबापत रकम उपलब्ध गराएकोमा 
उपभोक्ताले रकम भकु्तानीको लातग पेस गरेको तबल भपािई परीक्षण गदाि तटबन्धमा प्रयोग हनेु ढुङ्गाको 
पररमाण खररद गरे भन्दा बढी राखी भकु्तानी ददएको देजखयो । १२ उपभोक्ताले बढी ढुङ्गा खररद एवं 
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प्रयोग गरेको, देखाई बढी भकु्तानी भएको रु.२५ लाख ४७ हजार रकममा उपभोक्ताको अंि कट्टा गरी 
असलु उपर गनुिपदिि । 

151. अनपुाततक कट्टी - उपभोक्तालाई तनमािण कायिको रकम भकु्तानी गदाि उपभोक्ता सतमततसँग भएको 
सम्झौताको आधारमा दामासाहीले भकु्तानी गरेको हनुपुदिि । कर्पलवस्त,ु रुपन्देही, नवलपरासी र 
अघािखाँची जजल्लाका ३ सर्हत ७ नगरपातलकाहरुले अनपुाततक रुपमा कट्टी नगरी उपभोक्ता सतमततलाई 
रु.३७ लाख बढी भकु्तानी गरेको रकम असलु हनुपुदिि । 

152. कायािलय भवन - बेलौरी नगर कायिपातलकाको प्रिासतनक भवन तनमािण गनि एक तनमािण सेवासँग  
२०७३।१।६ मा रु.२ करोड ५२ लाख ४४ हजारमा कायिसम्पन्न गने गरी सम्झौता भएको तथयो । 
तनमािण व्यवसायीलाई चौथो रतनङ्ग तबलसम्म रु.२ करोड ३५ लाख ३ हजारको तबल पेस भएकोमा चौथो 
तबलबाट कारण उल्लेख नगरी एकमषु्ट रु.२३ लाख ७१ हजार कट्टा गरी रु.२ करोड ११ लाख ३२ 
हजार भकु्तानी ददएको देजखन्ि । तनमािण कायिको म्याद २०७६।३।१० सम्म थप भएको देजखयो । 
म्याद समाप्त भएपति म्याद थप र्वना चौथो रतनङ्ग तबलबाट रु.७९ लाख १० हजार भकु्तानी ददएको 
तनयमसम्मत देजखएन । 

चौथो रतनङ्ग तबलसम्म नापी र्कताबअनसुार रु.२ करोड ३५ लाख ३ हजारको काम भएको 
उल्लेख ि । लेखापरीक्षणको क्रममा कायािलयका इजन्जतनयरसर्हत भौततक तनररक्षण गदाि तबलमा उल्लेख 
भएको काम र वास्तर्वक कामबीच फरक देजखएकोले पनुः कामको वास्तर्वक पररमाण यर्कन गनि 
अनरुोध गदाि २०७६।११।७ सम्म मूल्य अतभवरृ्द्ध करसर्हत रु.१ करोड ८१ लाख ८ हजारको मार 
काम भएको कायािलयबाट प्रमाजणत भएबाट रु.२ करोड ११ लाख ३२ हजार भकु्तानी भइसकेकोले 
रु.३० लाख २४ हजार बढी भकु्तानी देजखएको ि । अत: नापी गने प्रार्वतधक कमिचारी, इजन्जतनयर र 
कायािलय प्रमखु समेतलाई जजम्मेवार बनाई असलु गनुिपदिि ।  

153. अनदुान - स्थानीय तहहरुले कृर्ष, पि,ु िैजक्षक सेवा, सामान खररद तथा र्वतभन्न सहकारी संस्थालाई 
बीउपुजँी तथा अनदुान उपलब्ध गराएका िन ्। अनदुान सम्बन्धमा प्रत्येक तहले अनदुान नीतत तय 
गरेका िैनन ्। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा तनम्न िन:् 

153.1. गल्याङ नगरपातलका, स्याङ्गजाले र्वतभन्न व्यजक्तलाई पि ु तथा कृर्ष अनदुानका लातग रु.२ करोड २२ 
लाख ६० हजार अनदुान उपलब्ध गराएको ि । उक्त कायिमा लागत साझेदारी अपनाएको िैन । 
खररद भएका सम्पजत्तको अपनत्व, लागत साझेदारी र दूधको मूल्य तनधािरण समेत नगरेको अवस्थामा ती 
संस्थाबाट उपभोक्ता प्रततको जवाफदेर्हता मूल्याङ्कन गनि सूचक तयार गनुिपदिि ।  

153.2. र्विेष अनदुान सम्बन्धी कायिर्वतध, २०७५ को दफा ३ मा न्यून साक्षरता भएको ठाउँमा िैजक्षक 
कायिक्रम, स्वास््य सेवा, खानेपानी आपूतति, खाद्यान्न उत्पादन न्यून भएको क्षरेमा खाद्य सरुक्षा क्षेरमा खचि 
गररने उल्लेख ि । गल्याङ नगरपातलका, स्याङ्जाले कायिर्वतधमा नसमेर्टएको अदवुा खररद गरी र्वतरण 
प्रयोजनमा रु.२ करोड ४९ लाख ४० हजार खचि गरेकोि । र्विेष अनदुानको कायिर्वतधभन्दा पथृक 
कायिक्रम सञ्चालन गरी खचि गरेको उजचत देजखएन ।  

अदवुाको बीउ कृर्ष तथा पिपंुिी र्वकास मन्रालयले प्रतत के.जी. रु.१०० तोकेकोमा नगर 
प्रमखुले प्रतत केजी रु.१६५ कायम गरी बोलपर आव्हान गरेकोमा सोही दरमा एक टे्रडसि प्रा.तल.को एक 
मार प्रस्ताव परी १ लाख ३० हजार के.जी.को रु.२ करोड ११ लाख ५९ हजार भकु्तानी भएको देजखयो 
।लागत अनमुानलाई वस्ततुनष्ठ बनाई खररदमा तमतव्यर्यता कायम हनु सक्ने अवस्थामा ध्यान नददई खररद 
गनुि उजचत देजखएन । खररद गररएका अदवुा एकै व्यजक्तलाई २५०० के.जी.सम्म र्वतरण गरेको, 
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र्वतरणको अतभलेखमा केहीको नाम उल्लेख भए तापतन वझेुको भपािइ नभएको, भरपाईको जोडजम्मा 
नगरेको तथा अदवुा रोप्ने मौसम समाप्त भएपति २०७६ असाढ १५ मा थप १० हजार के.जी. खररद 
गरेको, र्वतरण गरेको अदवुाबाट अपेजक्षत प्रततफल प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन र मूल्याङ्कन 
गरेको िैन । र्वतरण भएको अनदुान सदपुयोग भएको संबन्धमा यर्कन हनुपुदिि ।  

153.3. लालबन्दी नगरपातलकाले एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई खाद्य भण्डार तनमािण गनि रु.१ करोड 
४३ हजार अनदुान स्वरुप खचि लेखेको ि । नाफामूलक तनजी संस्थालाई ददएको अनदुान र्फताि गरी 
स्थानीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

153.4. कृर्ष ज्ञान केन्र, तसन्धलुी र श्री नमूना कृर्ष सहकारी संस्था तलतमटेडबीच सम्झौता भई कृर्ष औजार, 
उपकरण खररद गनिको लातग रु.१ करोड बजेटमध्ये ३० प्रततित लागत सहकारीले व्यहोनुिपने उल्लेख 
ि । उक्त लागत सहभातगता अन्तगित सहकारीले व्यहोनुिपने रु.३० लाख दधुौली नगरपातलका, 
तसन्धलुीले उक्त सहकारीलाई उपलब्ध गराएकोि । नाफामूलक सहकारी संस्था र कुनै अको साविजतनक 
तनकायबीच भएको सम्झौताबमोजजम उक्त सहकारी संस्थाले व्यहोनुिपने लागत सहभातगताको रकम 
नगरपातलकाले व्यहोरेको औजचत्यपूणि देजखएन । कृर्ष औजार, उपकरण आपूततिको लातग ज्ञान केन्रले 
आव्हान गरेको बोलपर रद्द भई उक्त कायिक्रम सञ्चालन नभएकोले भकु्तानी रकम असलु गरी स्थानीय 
सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपदिि । 

153.5. रौतहटको कटहररया नगरपातलकाले एक प्रततष्ठानलाई धवुाँमकु्त चलुो र्वतरण गनि रु.७५ लाख र मौलापरु 
नगरपातलकाले सोही प्रततष्ठानलाई भवन र पखािल तनमािण गनि रु.१ करोड १० लाख समेत रु.१ करोड 
८५ लाख तसधै अनदुान तनकासा ददएको पाइयो । त्यसै गरी कटहररयाले सीता जयन्ती मनाउन रु.१० 
लाख अको एक प्रततष्ठानलाई भकु्तानी ददएको ि । त्यस्तै गरी मौलापरु नगरपातलकाले एक गैह्र सरकारी 
संस्थालाई जग्गा खररद गनि रु.१ करोड १७ लाख ५० हजार अनदुान तनकासा ददएको पाइयो । 
नागररकको सेवा सरु्वधाको लातग खचि गनुिपने बजेट गैरसरकारी संस्थालाई अनदुान ददने कायिमा तनयन्रण 
हनुपुदिि ।  

154. सफ्टवेयर खचि - कारोबारको अतभलेखको लातग आवश्यकता तथा उपयोतगता आउने दीगो, भरपदो र 
लामो समय सम्म प्रयोगमा ल्याउन सर्कने सफ्टवेयर खररद गनुिपनेमा आवश्यकता बेगर धनषुाका हंसपरु 
र सबैला नगरपातलकाले रु.१ करोड ५८ लाख ८१ हजार, तसरहा जजल्लाका तमचैया, लाहान, गोलबाजार 
र धनगढीमाई नगरपातलकाले रु. ३९ लाख ७९ हजार तथा सप्तरीका राजर्वराज, कंचनरुप, िम्भनुाथ, 
हनमुाननगर र सरुुङ्गा नगरपातलकाले रु. ४४ लाख ६ हजार सफ्टवेयर खररद तथा जडानमा खचि गरेका 
िन ्। रामगोपालपरु नगरपातलकाले सफ्टवेयर तथा गरुुयोजना तयारी बापत रु.६१लाख ८१ हजार खचि 
गरको ि  । खररद गरेका सफ्टवेयरको उपयोग र ददगोपना उपर र्वश्लषेण हनुपुने देजखन्ि ।  

155. साइकल खररद - र्वद्याथीहरुलाई लजक्षत गरी जक्षरेश्वरनाथ नगरपातलका र तमतथला र्वहारी नगरपातलका 
धनषुाले ६८५ साइकल आपूतति बापत आपूतिक लाई रु.४८ लाख २ हजार भकु्तानी गरेका िन ्। यस्तो 
साइकल र्वतरणसम्बन्धी कायि प्रदेि नं २ को मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायािलयबाट कायिक्रम 
सञ्चालन गरी यो वषि १४ हजार साइकल खररद गरेको अवस्था ि । खररद भएका साइकल र्वतरणमा 
दोहोरो नपने गरी तथा कायिक्रम सञ्चालन गदाि समन्वय समेत हनेु गरी साइकल खररदको योजना तथा 
कायिक्रम िनौट गनुिपनेमा गरेको देजखएन । तमतथला तबहारी नगरपातलकाले खररद गरेका साइकल 
लेखापरीक्षण अवतध २०७६।११।१५ सम्म र्वतरण नगरी मौज्दातमा राखेको ि ।   

156. लगानी सम्मेलन - चन्दननाथ नगरपातलकाको आयोजनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गने तनणिय भई 
२०७५।७६ को नगरपातलकाको स्वीकृत वार्षिक कायिक्रममा लगानी सम्मेलन गनिका लातग रु.२० लाख 
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बजेट र्वतनयोजन भई सो लगानी सम्मेलन २०७५।५।२९ मा गने तनणिय भएको देजखयो । लगानी 
सम्मेलन आयोजनाको तयारी गनि बैठक भत्ता, मसलन्द, भ्रमण खचि, प्रोमो तनमािण, फ्लेक्स िपाइ, टे्रर्कङ्ग 
रुट म्याप लगायतका कायिमा रु.१५ लाख ६२ हजार खचि गरेको भए तापतन लगानी सम्मेलन आयोजना 
नभएकोले खचिको प्रभावकाररता देजखएन । 

157. पुजँीगत बजेटमा चाल ुप्रकृततका खचि - बढुानीलकण्ठ नगरपातलका सभाले आपतकालीन पुजँीगत तनमािण 
सधुार कायिका लातग प्रतत वडा रु.१२ लाखसम्मका दरले खचि गनेगरी रकम र्वतनयोजन गरेकोमा १३ 
वडाले रु.१ करोड २४ लाख ७७ हजार खचि गरेको देजखयो । यसरी खचि लेख्दा केही रकम पुजँीगत 
तनमािण मै खचि भए तापतन सो रकमबाट जचया, खाजा, लगायतको र्वर्वध खचि, दैतनक भ्रमण खचि, आतथिक 
सहयोग र्वतरण, िभुकामना र्वज्ञापन खचि, आददमा रु.६५ लाख ८८ हजार, भीमेश्वर नगरपातलका 
दोलखाले रु.३१ लाख ४० हजार, नमोबदु्ध नगरपातलका काभ्रलेे रु.८२ लाख २३ हजार उपभोग, 
सञ्चालन तथा र्वतरण प्रकृततका काममा खचिहरु गरेको देजखयो । पुजँीगत बजेटबाट चाल ु प्रकृततको 
काममा खचि गने परीपाटी तनयन्रण हनुपुदिि । 

िारदा, बागचौर, भेरी र चन्दननाथ नगरपातलकाले सभाबाट पाररत गरी रु.१ करोड १४ लाख 
५३ हजार चाल ुखचि पुजँीगत बजेटमा समावेि गरी र्वतरणमखुी कायिक्रममा खचि लेखेको देजखयो । 
र्वतरणमखुी कायिक्रममा खचि गने प्रवजृत्तमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

158. अनतु्पादक एवं र्वतरणमखुी खचि - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ बमोजजम 
अनतु्पादक र र्वतरणमखुी खचिलाई तनयन्रण गरी आय-व्यय सम्बन्धी कारोबारको लेखा जजम्मेवारीपूविक 
राख्नपुने व्यवस्था ि । भीमेश्वर नगरपातलका दोलखाले रु.१९ लाख ६८ हजार, बनेपा नगरपातलका 
काभ्रलेे रु.२० लाख १ हजार, पनौती नगरपातलका काभ्रलेे रु.४३ लाख ८८ हजार समेत खेलकुद तथा 
क्लबहरुलाई सहयोग, ट्रयाकसूट र्वतरण जस्ता र्वतरणमूखी कायिमा खचि गरेको देजखयो । नवलपारासीको 
बदिघाट नगरपातलकाले रु.३८ लाख ५८ हजार, रुपन्देहीको देवदह नगरपातलकाले रु.३७ लाख ४५ 
हजार, अघािखाँचीको भतूमकास्थानले रु.३१ लाख १६ हजारको सामग्री खररद गरी र्वतरण गरेका िन ्।  ।  

गल्याङ नगरपातलकाले यो वषि ११ वटा वडामा वन्यजन्तबुाट बाली संरक्षण कायि गरेको उल्लेख 
गरी २२ हेरालकुो ६ मर्हनाको रु.१४ लाख ८५ हजार हेराल ुखचि लेखेको ि । फलेवास नगरपातलका 
पवितले जक्लन फलेवास तथा ग्रीन फलेवास कायिक्रम सञ्चालन गरी रु.१५ लाख २७ हजार खचि लेखेको  
ि । नगरस्तरीय कायिक्रमबाट अतततथ, यातायात, साउण्ड तसस्टम, अनगुमन, व्यानर िपाइलगायतका 
चाल ुप्रकृततका कायिमा खचि भएको देजखन्ि । अनतु्पादक र र्वतरणमखुी खचिलाई तनयन्रण गनुिपदिि ।  

159. महोत्सव - र्वकासात्मक र्क्रयाकलापमा खचि गनि ध्यान ददनपुनेमा प्याराग्लाइतडङसम्बन्धी अन्तरािर्िय 
महोत्सव सञ्चालन भएकोमा उक्त कायिक्रमको लातग तभरकोट नगरपातलका स्याङ्जाले रु.४१ लाख, 
वातलङ नगरपातलका स्याङ्जाले रु.१० लाख खचि गरेको देजखयो ।लाहान नगरपातलकाको आयोजानामा 
सञ्चालन भएको बहृत महोत्सवमा नगरपातलकाको तफि बाट रु.१५ लाखको बजेट र्वतनयोजन गरी एक 
प्रवद्धिक कम्पनीसँग रु.३२ लाख ३५ हजारमा सम्झौता गरी उक्त कम्पतनलाई रु.३० लाख ११ हजार 
भकु्तानी गरेको ि । यसका अलावा आयोजना सञ्चालनमा मूल सतमतत, उपसतमतत समेत गठन गरी 
र्वतभन्न कमिचारी, संस्था र पदातधकारीलाई रु.९१ लाख ४१ हजार समपरुक कोषबाट पेस्की ददएकोमा 
खचि गरी कायिक्रम सम्पन्न भएको १० मर्हना व्यततत हुँदा समेत फस्यौट गरेको िैन भने बाँकी रकम 
स्थानीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गरेको िैन । कम्पनीको प्रस्ताव अनसुार कायिक्रम सञ्चालन नगरेको, 
पेस्की फस्यौट नगरेको र बजेट भन्दा बढी खचि गरेको सम्बन्धमा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिि ।  
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160. पाश्विजचर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा साविजतनक तनकायले २० लाखभन्दा 
बढीको खररद कायि बोलपरको माध्यमबाट गनुिपने व्यवस्था ि । लम्कीचहुा नगरपातलका कैलालीको 
पाश्विजचर तनमािण गने कायि गनि एक फमिसँग २०७५।११।१० मा सोझै वातािद्वारा सम्झौता गरी तनयम 
र्वपरीत रु.२४ लाख ७५ हजारको कायि गराएको ि । पाश्विजचर तनमािण गने कायिको आवश्यकता 
पर्हचान र कायिपातलका तथा नगर सभाको स्वीकृतत तलएको िैन । परामििदातासँग कुनै ग्यारेन्टी र्वना 
रु.१४ लाख ८५ हजार पेस्की ददएकोमा आतथिक वषितभर कायि सम्पन्न गरी प्रततवेदन नददएकोले यस्तो 
खचिको औजचत्य देजखएन । 

161. अन्य तनकायको खचि - सनु्दरहरैचा नगरकायिपातलकाले नगरपातलकामा रहेका र्वतभन्न सरुक्षा तनकाहरुलाई 
र्वतभन्न सरु्वधा उपलब्ध गराएको देजखयो । यी सरुक्षा तनकायहरु संघीय बजेट तथा नीतत अन्तगित 
सञ्चातलत हनेु व्यबस्था रहेको ि । तर नगरपातलकाले र्वराटचोक प्रहरी कायािलयलाई मातसक १४० 
तलटर इन्धन र चौमातसक रु.१० हजार ममित खचि, गतिया प्रहरी चौकीको मातसक १४० तलटर इन्धन 
र चौमातसक रु.१० हजार ममित खचि, ईलाका प्रहरी चौकी वेलबारीको बार्षिक सवारीसाधन ममितका 
लातग रु.१ लाख ५० हजार र मातसक १०० तलटर इन्धन, प्रहरी कायािलय हरैचाको बार्षिक सवारीसाधन 
ममितका लातग रु.१ लाख र मातसक ५० तलटर इन्धन, ट्रार्फक प्रहरी कायािलयको मातसक ३० तलटर 
इन्धन र चौमातसक ममित रु.७ हजार, सिस्त्र प्रहरी वल लभ्मीमागिका लातग मातसक ५० तल. इन्धन र 
बार्षिक ममित रु.५० हजार, सिस्त्र प्रहरी वल सलकपरुको मातसक ५० तलटर इन्धन र बार्षिक ममित 
रु.५० हजार, ट्रार्फक प्रहरी कायािलय र्वराटचोकको घरभाडा मातसक ९ हजार, प्रहरी चौकी गतिया र 
सिस्त्र प्रहरी वल सलकपरुको बार्षिक सवारीसाधन ममित रु.१ लाख लगायतका सरु्वधा उपलब्ध गराएको 
पाइयो ।  

हररवन नगरपातलका, सलािहीले प्रहरी कायािलयहरु र सिस्त्र प्रहरी बल नेपालको सी.सी.टी.भी. 
जडानमा रु.५ लाख ९ हजार खचि लेखेको ि । बेनी नगरपातलकाले बेनी अस्पतालको सेवा सदुृढीकरण 
गनिको लातग अस्पताल र्वकास सतमततलाई रु.३५ लाख र माल सामान खररदका लातग रु.३ लाख १५ 
हजार उपलब्ध गराएको ि । सो अस्पताल नगरपातलका अन्तगित नभई स्वायत्त संस्था भएकाले यस्तो 
रकम ददने प्रणालीमा तनयन्रण हनुपुदिि । 

162. योजना िनौट - रुपन्देही, नवलपरासी र अघािखाचँी जजल्लाका १० स्थानीयतहले सडक, तसँचाइ, भवन 
लगायतका ५ लाखभन्दा कमका ३०१६ वटा योजना िनौट एवं कायािन्वयन गरी  रु.१ अबि ११ करोड 
८५ लाख ७४ हजार खचि गरेको ि । अघािखाचँीको भतूमकास्थान नगरपातलका ले २०७५ फाल्गणुमा 
रु.३ करोड २६ लाख ५६ हजार, िीतगंगा नगरपातलकाले २०७५ पौषमा रु.२ करोड ३७ लाख २८ 
हजार, नवलपरसीको प्रतापपरु नगरपातलकाले २०७६ जेष्ठमा रु.५ करोड ३९ लाख ८४ हजार, रुपन्देही 
रोर्हणी नगरपातलकाले २०७५ चैरमा रु.१ करोड ६९ लाख ७१ हजारका र्वतभन्न योजनाहरुमा खचि 
गरेको देजखयो । योजना तजुिमा गदाि योजना िनौटका प्रर्क्रया पूरा नगरी टुके्र योजनामा खचि गने 
प्रवजृत्त्तमा सधुार हनुपुदिि । 

163. अधरुा आयोजना - कमला नगरपातलका, धनषुाले २०७५ माघ मर्हनामा बजेट वाँडफाँड र स्वीकृतत गरेका 
कारण िनौट गरेका ४० योजना अन्तगित भवन तनमािण, ममित, सडकग्राभेल, र्पसीसी लगायत कायि 
सम्पन्न हनु नसकी रु.६ करोड ९७ लाख ३७ हजारको कायि आगामी वषिलाई जजम्मेवारी सारेको ि । 
तमतथला तबहारी नगरपातलकाले २०७४।७५ र २०७५।७६ का ८५ योजनाको रु. १८ करोड ७६ 
लाख ७९ हजारको कायिक्रम सञ्चालन नगरी बाँकीमा राखेको ि । र्ढलो बजेट स्वीकृतत र सम्झौताका 
कारण योजना सम्पन्न हनु नसकी तनतमित संरचनाबाट प्रततफल प्राप्त हनु सकेको िैन।  
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164. नगर उद्यान तनमािण - लम्कीचहुा नगरपातलका कैलालीले गौरवको आयोजनाको रुपमा मोहनलाल 
सामदुार्यक नगर उद्यान तनमािण कायिका लातग रु.१ करोड ५० लाख बजेट र्वतनयोजन गरेको ि । 
तनमािण कायिको प्रारम्भ गनुिभन्दा अगावै सो उद्यान तनमािण कायिको र्वस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन एवं 
गरुुयोजना तयार गरेको िैन । एक परामििदातालाई सभे बापत रु.९ लाख ८१ हजार भकु्तानी भए पतन 
प्रततवेदन प्राप्त भएको िैन । र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन प्राप्त नहुँदै वडा नं.२ र ५ मा पने एउटै 
सामदुार्यक वन क्षेरतभर दईु उपभोक्ता सतमतत माफि त ्रु.१ करोड ३३ लाखको घेरा पखािल तनमािण कायि 
गराएको ि । लागत अनमुानमा उपभोक्ता सतमततको योगदानको अंि नखलुाएको र कतत क्षेरफल कुन 
उपभोक्ता सतमतततभर पने सोको र्वस्ततृ र्ववरण संलग्न िैन । साथै २०७५।७६ मा तडतभजन वन 
कायािलय, पहलमानपरु कैलालीले समेत नगर उद्यान तनमािणको लातग रु.१४ लाख ४० हजार खचि 
गरेकोमा नगरपातलकाले एउटै ठाउँमा र्वतभन्न वषि र र्वतभन्न स्रोतबाट कायिक्षेर निुयाई  कायि गरेकोले 
तनमािण कायिमा दोहोरोपनाको अवस्था देजखन्ि । उद्यानको उचाई ३.७५ र्फट मार राखेको कारण नगर 
उद्यानको घेरा पखािल तनमािणबाट सो उद्यान सरुक्षा हनेुमा र्वश्वस्त हनु नसर्कएकोले यो वषिको खचि रु.१ 
करोड १८ लाख ७५ हजारको प्रभावकाररता यर्कन गनुिपदिि । 

165. परामिि सेवा - कायिरत जनिजक्तबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पने परामसिसेवाको कायि 
साविजतनक खररद तनयमावली, तनयम १२ अनसुार लागत अनमुान तयार गरी प्रततस्पधाित्मक तवरबाट 
गराउन ुपदिि । जजन्सी व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, सडक गरुु योजना, कायािलय भवनको तथा सडक 
तनमािण कायिको ड्रइङ्क तडजाइन, खेल मैदान, तातलम लगायत खररदको लातग लागत अनमुान तयार नगरी  
र्वना प्रततस्पधाि परामिि सेवा तलएको देजखएको ि ।   

165.1. नवलपरासीको रामग्राम नगरपातलकाले रु.२७ लाख ७२ हजार र रुपन्देहीको ततलोत्तमा सर्हत ४ 
नगरपातलकाले रु. ८४ लाख २० हजारको परामिि सेवा खररद सोझै र्वतधबाट देजखन्ि । सफ्टवेयर, 
ड्रइङ्ग तडजाइन, तातलम लगायत परामिि सेवा खररद बापत भकु्तानी ददएकोमा सफ्टवेयरहरु कायािलयको 
प्रयोगमा ल्याएको समेत देजखएन । कायिरत जनिजक्तबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पने कायिमा 
मार बाह्य परामििदाताबाट काम गराउन ुपनेमा यसवषि इलाम र धनकुटाका ३ नगरपातलकाले डी.र्प.आर, 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन सफ्टवेयर तथा सपुरतभजन कायि बाह्य परामििदाताबाट 
गराई रु.१ करोड ३ लाख ३३ हजार खचि भकु्तानी गरेको ि ।हररवन नगरपातलका, सलािहीले 
कमिचारीको कायि र्ववरण बनाउने कायि समेत एक परामििदाताबाट गराई रु.४ लाख ९७ हजार खचि 
गरेको ि । र्वद्यमान जनिजक्तबाट नगराई परामििदाता तनयकु्त गरी कायि गराएबाट योजनाको लागतमा 
वरृ्द्ध हनु जानकुो साथै परामिि खचिको औजचत्य परु्ष्ट हनेु देजखँदैन ।  

165.2. मोरङका ५ नगरपातलकाले यस वषि परामििमा २ करोड ७५ लाख ८३ हजार  खचि गरेक िन ्। 
कायािलयमा इजन्जतनयर लगायत अन्य कमिचारी मौजदुा रहेको अवस्थामा उक्त योजनाहरुको र्वस्ततृ 
सभेक्षण बाह्य परामििदाताबाट गराउन ुपनािको कारण उल्लेख गरेको िैन । तडटेल तडजाईन तथा लागत 
अनमुान भएको योजनाको तनमािण कायि कर्हले थालनी हनेु सोको बजेट सतुनजितता भएको देजखँदैन । 
गढीमाई नगरपातलका रौतहटले कायािलयमा कायिरत एक ईजन्जतनयरको स्वामीत्वमा रहेको फमिबाट सडक 
तनमािणसँग सम्वजन्धत लागत अनमुान, सभेक्षण र पररयोजना र्वस्ततृ प्रततवेदन तयार गरेबापत रु.१७ लाख 
४२ हजार भकु्तानी गरेको ि । स्वाथि बाजझने गरी ईजन्जतनयरको स्वातमत्व रहेको फमिबाट  कायि गराउन ु
उपयकु्त देजखएन । यस्तो कायिमा तनयन्रण हनु ुपदिि । 

165.3. रामेिाप नगरपातलकाको ररङ्गरोड ५० र्क.तमको तड.र्प.आर तयार गनि आतथिक तथा प्रार्वतधक प्रस्ताव माग 
गरी िनौट भएको एक परामििदातासँग ७८ र्क.तम.को सम्झौता गरी प्रतत र्क.मी. ६२ हजार १५० ले 
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रु.४८ लाख ५० हजार भकु्तानी भएको ि । कुल ९७ र्क.मी. चक्रपथ तनमािण हनेु र प्रतत र्क.मी. 
तनमािण लागत रु.३ करोड ५५ लाख ७१ हजार लाग्ने अजन्तम प्रततवेदनमा उल्लेख ि । तड.र्प.आर 
अनसुारको कायि गनि रु.३ अबि ४५ करोड ४ लाख स्रोत आवश्यक पने देजखयो । यस प्रकार 
अस्वाभार्वक लागत लाग्ने चक्रपथ तनमािण लाभ लागतको दृर्ष्टले कायािन्वयनमा आउन सक्ने अवस्थामा 
नरहँदा तड.र्प.आर खचि अनतु्पादक हनेु देजखयो । यस्तो अनतु्पादक र प्रततफलर्वहीन कायिमा खचि गने 
प्रवजृत्तमा सधुार हनुपुदिि ।  

166. लगानी - तभरकोट नगरपातलका स्याङजाले एक सहकारी संस्था तलतमटेडको प्रततर्कस्ता रु.१००।- को 
दरको िेयर खररद गरी रु.२० लाख र बरथवा नगरपातलका सलािहीले रु ४० लाख खचि लेखेको ि । 
महालक्ष्मी नगरपातलकाले एक यातायात सेवा प्रा.तल.बाट काठमाडौँदेजख लतलतपरुको लभु ुलामाटारसम्म 
सञ्चालन गरेको यातायात बस सेवाको िेयर खररद गरेको भनी रु.१५ लाख भकु्तानी गरेकोमा िेयर 
खररदको अतभलेख व्यवजस्थत गरी आय-व्ययमा लगानीको रुपमा प्रस्ततु गनुिपनेमा खचि लेखेको उपयकु्त 
देजखएन । लागत लाभको र्वश्लषेण नगने, लाभको र्हस्सेदारीलाई सम्झौतामा उल्लेख नगने, ियर प्रमाण 
पर नतलने, लगानी सम्बन्धमा स्थानीय मापदण्ड, नीतत र काननु नबनाउने कायिमा सधुार हनुपुदिि । 

167. क्षतत - मंगलसेन नगरपातलका अिामको गत आतथिक वषि रु.१ करोड २० लाखमा खररद गरेको ३३०० 
को एस.यू.भी. फोडि सवारीसाधन कायािलय पररसरमा राखेको अवस्थामा आगजनी भई क्षतत भएको  
देजखयो । कायािलयमा सरुक्षाको पयािप्त व्यवस्था नभएको, कायािलयको गेट लगायतका तनयन्रण संरचना 
नभएको, सवारी चालक लगायतका सम्बजन्धत पदातधकारीले समेत सवारीसाधनको सरुक्षा व्यवस्थामा पयािप्त 
ध्यान ददन नसकेको कारण उक्त सवारीसाधन खररद गरेको १ वषि नपगु्दै रु.२ लाख ४५ हजारको 
एसेसररज समेत रु.१ करोड २२ लाख ४५ हजारको क्षतत भएको अवस्था देजखयो ।  

यो वषि २०७ आषाढ २६ देजख ३० सम्मको अर्वरल वषािक कारण प्रदेि २ अन्तगित तमतथला 
नगरपातलकाको चरेुक्षेर लगायत आसपासको क्षेरमा रु.५ करोड ४८ लाख भन्दा बढीका २२ ठेक्का तथा 
उपभोक्ता सतमततबाट तनमािण भएका स्पर, पोखरी, वेस स्कोर, ग्यार्वयन कायिमा वषािले पूणि वा आंजिक 
क्षतत गरेको ि । ठेक्का र उपभोक्ता सतमततबाट सम्पादन भएको तनमािण कायिको रटुी सच्याउने 
अवतधलाई ध्यान ददई संरचनाको पूनः तनमािण, ममित तथा सधुार गररन ुपदिि । 

168. प्रमाण बेगरको खचि - रौतहतका गढीमाई, ईिनाथ, राजदेवी र चन्रपरु समेत ७ पातलकाले रु.२ करोड 
७१ लाख २४ हजारको कापेट, मसलन्द, पसु्तक, फतनिचर, स्टेिनरी, र्वद्यतुीकरण सामग्री जस्ता सामान 
जजन्सी खातामा नै अतभलेख नगरी भकु्तानी गरेका िन ् । खररद गरेको सामानको जजन्सी अतभलेख 
अद्यावतधक गरी उपयोग हनुपुदिि । 

169. कायिक्रम खचि - संघीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयको २०७५।३।३ परअनसुार सिति 
अनदुानमा प्राप्त भएको रकम आषाढ मसान्तसम्म खचि हनु नसकेमा संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपने 
व्यवस्था ि । परिरुाम नगरपातलकाले मकु्त हतलया पनुस्थािपना कायिक्रम अन्तगित रु.१ करोड ५७ 
लाख सिति अनदुान प्राप्त गरेकोमा उक्त रकम खचि नगरी मूल कोषमा सारेर खचि जनाएको ि । 
कायिक्रममा खचि नभएको रकम केजन्रय सजञ्चत कोषमा दाजखला हनुपुदिि । 

भीमदत्त नगरपातलकाले एतसयाली र्वकास बैङ्कको लागत सहयोगमा सञ्चालन हनेु ३२ करोड 
लागतका साना िहरी आयोजनाको लातग लाभग्राही उपभोक्ताहरुबाट लागत सहभातगताको अिं रु.१ 
करोड ३३ लाख नगरपातलकाले सापटी ददएको ि । नगर कायिपातलकाको २०७५।९।१ मा बसेको 
बैठकको तनणियले वडा नं.६,८,१० का लाभग्राहीले आफ्नो अिं जम्मा गनि नसकेको कारण पति र्फताि 
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हनेु गरी उपभोक्ता सतमततलाई उपलब्ध गराउएको ि । र्वना सम्झौता सापटी ददएको रकम यथातसध्र 
र्फताि गनुिपदिि । 

170. िीत भण्डार तनमािण - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा १ करोड रुपैयासम्म 
लागत अनमुान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमततबाट गराउन सर्कने, साठी लाख रुपैयाभन्दा बढी 
लागत अनमुान भएको कायिमा उपभोक्ता सतमततले गनुिपने योग्दान उल्लेख गनुिपने व्यवस्था ि । गोदावरी 
नगरपातलका कैलालीले अत्तररयामा रु.१ करोड १ लाख ८० हजारको जित भण्डार तयार गनि कृर्ष बजार 
व्यवस्थापन सतमततसँग सम्झौता गरी कायि गराएकोि । नगरपातलकाको २०७५।७६ को कायिक्रममा 
सो जित भण्डारको लातग बजेट र्वतनयोजन नभएको र िीत भण्डारले चचेको जग्गा नगरपातलकाको 
स्वातमत्वमा नरहेको अवस्थामा लगानी गरेको ि । उपभोक्ता सतमततले कुनै पतन अंि नव्यहोरेको र सबै 
रकम बराबरको सामान एक तबके्रतासँग २०७६।३।१२ मा खररद गरेको तबल राखी तनमािण कायि 
बाँकी रहेको अवस्थामा कायिसम्पन्न प्रततवेदन तयार गरी रु.१ करोड १ लाख ८० हजार भकु्तानी गरेको 
ि । तनमािण नहदैु कायि सम्पन्न देखाउने कायि अतनयमीत देजखन्ि । 

171. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू - यो वषि लेखापरीक्षण गरीएका २७३ नगरपातलकाको लेखापरीक्षण रकम र 
बेरुजू अङ्कको प्रदेिगत र्ववरण तनम्नानसुार रहेको िः  

(रु. लाखमा) 
प्रदेि नं. नगरपातलका 

संख्या 
लेखापरीक्षण 

रकम 
बेरुजू रकम बेरुजूमध्ये 

पसे्की  
बेरुजू प्रततित पसे्की बाहेक 

बेरुजू प्रततित 
१ 46 605138 23521 3482 3.89 3.31 
२ 70 717887 66732 18532 9.30 6.71 
वाग्मती 41 665196 25671 5597 3.86 3.02 
गण्डकी 26 332664 10064 2299 3.03 3.33 
५ 32 451560 18369 3746 4.07 3.24 
कणािली 25 241662 13015 2417 5.39 4.39 
सदूुरपजिम 33 372918 16570 3730 4.44 3.44 

जम्मा 273 3387025 173942 39803 5.14 3.96 

गाउँपातलकाहरु 
172. आतथिक कारोबार - देिभरर जम्मा 460 गाउँपातलका रहेकोमा यो वषि ४५४ गाउँपातलकाको लेखापरीक्षण 

सम्पन्न गरीएको ि । गतवषिको मौज्दात रु.१८ अबि ११ करोड ७७ लाखमा यो वषि संघ तथा प्रदेिको 
समानीकरण, सिति, समपरुक र र्विेष अनदुान रु.१ खबि २८ अबि 17 करोड 2 लाख तथा अन्य आय 
रु.३१ अबि 88 करोड 24 लाख समेत रु.१ खबि ७८ अबि 17 करोड 3 लाख आम्दानी गरी चालतुफि  
रु.७८ अबि 19 करोड 1० लाख, पुजँीगत तफि  रु.१७ अबि 6 करोड 3 लाख र अन्यखचि रु.२२ अबि 
45 करोड 85 लाख समेत रु.१ खबि ५६ अबि 70 करोड 98 लाख खचि गरी रु.२१ अबि 46 करोड 
5 लाख आगामी वषिको लातग जजम्मेवारी सारेका िन । यस सम्वजन्ध कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी अजन्तम प्रततवेदन सम्बजन्धत गाउँपातलकालाई जारी गररएको ि ।   

173. कमिचारी व्यवस्थापन - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९४ मा साविजतनक तनकाले 
कायािलय सरुक्षा, जचठ्ठीपर ओसार पसार, सरसफाई, टेतलफोन, र्वद्यतु र धारा सञ्चालन र रेखदेख 
लगायतका दैतनक कायिसञ्चालन गनि अत्यावश्यक पने सेवा करार तलनपुदाि कुनै व्यजक्त, फमि, संस्था वा 
कम्पनीसँग करार गरी तलन सक्ने व्यवस्था ि । सेवा प्रवाहको लातग आवश्यक भएको उल्लेख गरी 
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अतधकांि गाउँपातलकाहरुले र्वतभन्न तमततमा सम्झौता गरी ईजन्जतनयरसमेत र्वतभन्न दजािका कमिचारीहरु 
तनवेदनको भरमा तसधै करारमा नयकु्ती गरी काममा लगाएका िन । यसरी काममा लगाएका कमिचारी 
मध्ये दाङ्गका ९ गाउँपातलकाले तलब भत्तामा रु.६ करोड ५९ लाख २८ हजार, पाल्पाका ७ 
गाउँपातलकाले रु.४ करोड ९७ लाख ९१ हजार खचि लेखेको उल्लेखनीय रहेको देजखयो । यसरी 
तनयममा व्यवस्था भए अनरुुपको प्रर्क्रया पूरा नगरी सेवा करार सेवामा तलने कायि तनयमसम्मत  
देजखएन ।  

174. अबण्डा बजेट - गाउँसभामा कायिक्रम तथा बजेट पेस गरी स्वीकृत गराई खचि गनुिपनेमा अघािखाँचीका २ 
गाउँपातलकाले रु.८१ लाख, नवलपरासीका २ गाउँपालकाले रु.१ करोड १२ लाख १० हजार, 
कर्पलबस्तकुा २ गाउँपातलकाले रु.३ करोड ३० लाख १५ हजार बजेट र्वतभन्न तमततमा गाउँपातलकाका 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको तनणियबाट कायिक्रममा बाँडफाडँ गरी खचि गरेको ि ।त्यसैगरी गोकुलगगँा 
गाउँपातलका रामेिापले रु.७ करोड २२ लाख ३८ हजार, दोरम्बा गाउँपातलका रामेिापले रु.२ करोड, 
अबण्डा राखी र्वतभन्न िीषिकमा उक्त रकम खचि गरेको ि । चम्पादेवी गाउँपातलका ओखलढुङ्गाले भैपरी 
आउने िीषिकमा रु.१ करोड ३५ लाख र र्वपद् व्यवस्थापनमा रु.२५ लाख बजेट िुयाएकोमा रु.१ 
करोड ४६ लाख खचि गरेको देजखयो । कणािली प्रदेिका नरहररनाथ, तसंजा, गठुीचौर, कनकासनु्दरी, 
तातोपानी र गरुाँस गाउँपातलकाले रु.७ करोड ४७ लाख २० हजार अबण्डा राखी बजेट तथा कायिक्रम 
स्वीकृत गरेका िन ्। अबण्डामा रकम र्वतनयोजन गरी कायिपातलकाको तनणियबाट खचि गने प्रर्क्रयामा 
तनयन्रण गनुिपदिि । 

175. र्फताि गनुिपने अनदुान - अघािखाँचीको पाजणनी गाउँपातलकाले रु.२७ लाख ५४ हजार, रुपन्देहीको 
मायादेवी गाउँपातलकाले रु.१ करोड ६४ लाख ३६ हजार, नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपातलकाले 
रु.१ करोड ४ लाख ३१ हजार, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपातलकाले रु.३ करोड १५ लाख १८ 
हजार खचि नभई बाकँी रहेको रकम र्फताि गरेको देजखएन । र्फताि गनि बाकँी रकम संघीय सजञ्चतकोषमा 
दाजखला गनुि पदिि । 

175.1. तादी गाउँपातलका नवुाकोटको यो वषि संघीय सिति अनदुान रु.१२ करोड ४६ लाख ६९ हजारमध्ये ६ 
र्वषयगत कायिक्रममा रु.९ करोड ८९ लाख ९० हजार खचि भएकोले रु.२ करोड ५६ लाख ७९ हजार  
कोष तथा लेखा तनयन्रक कायािलयमा र्फताि पठाउन ु पनेमा २०७६।४।१५ मा रु.६५ लाख मार 
जम्मा गरेकोले रु.१ करोड ९१ लाख ७९ हजार र्फताि गनुिपदिि । फेदीखोला गाउँपातलका स्याङ्जाले 
खचि नभई बाकँी रहेकोमध्ये रु.२ लाख १७ हजार मार प्रदेिलाई र्फताि गरी रु.४१ लाख ३३ हजार 
स्थानीय सजञ्चत कोषमा नै राखेको देजखयो । कणािली प्रदेिका गाउँपातलका १३ ले रु.४ करोड २६ 
लाख ५७ हजार संघीय सजञ्चत कोषमा र्फताि गनुिपने सिति अनदुान तनकासा र्फताि गरेका िैनन ् । 
महोत्तरीका एकडारा गाउँपातलकाले सिति अनदुानमा तनकासा भई वाकँी रहेको रु ४ करोड २२ लाख 
४० हजार  र सोनमा गाउँपातलकाले रु ५ करोड ५५ लाख ८४ हजार पातलकामानै राखेका िन । सो 
रकम संघीय सजञ्चत कोष दाजखला गनुिपदिि । 

175.2. स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सिति अनदुान आषाढ मसान्तसम्म खचि हनु नसकेको रकम केजन्रय 
सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुिपनेमा खाडादेबी गाउँपातलका रामेिापले रु.४ करोड ५९ लाख १० हजार 
स्थानीय सजञ्चत कोषमा जम्मा गरेको, राजक्सराङ गाउँपातलका मकवानपरुले यो वषि रु.५ करोड प्रदेि 
र्विेष अनदुान प्राप्त गरेकोमा खचि नभई वाकँी रु.१ करोड ६२ लाख ५० हजार प्रदेि सजञ्चत कोषमा 
दाजखला नगरी स्थानीय कोषमा राखेको देजखन्ि । प्रदेि नं.३ आतथिक मातमला तथा योजना मन्रालयको 
२०७६।३।३१ को तनणियानसुार र्विेष अनदुानको म्याद थप गरी आगामी वषिको प्रथम चौमातसकतभर 
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खचि गनिका लातग स्वीकृत प्रदान गरेको ि । काननु अनसुार र्फताि गनुिपने रकम मन्रालयको तनणयिले 
खचि गनि स्वीकृतत ददन तमल्ने देजखँदैन । 

176. आन्तररक आय व्यवस्थापन - सनुकोिी गाउँपातलका तसन्धलुीले सनुकोिी नदी र्कनारको ढुङ्गा, तगट्टी, 
बालवुाको लातग २ प्याकेजमा रु. ६ करोड ९६ लाख ८४ हजार र रु. १ करोड ८१ लाख १३ 
हजारमा ठेक्का लगाएको ि । दवैु ठेक्काको मूल्य अतभवरृ्द्धकर रु.१ करोड ८० लाख ६२ हजार असलु 
भएको िैन । समयमै बैङ्क जमानत जफत गरी रकम असलु गनुिपनेमा बैङ्क जमानतको म्याद समाप्त 
हुँदासम्म कायािलयले पहल नगदाि दहत्तर बहत्तर बापत असलु हनुपुने रकम असलु गनि सकेको देजखएन । 
वाग्मती गाउँपातलका मकवानपरुले यो वषि नदीजन्य पदाथि तबक्री गरी रु.९० लाख आम्दानी गने लक्ष्य 
राखेकोमा मूल्य अतभवरृ्द्धकर समेत रु.६५ लाख सङ्कलन गरेको उल्लेख ि । नदीजन्य पदाथिको 
प्रततस्पधाित्मक तररकाले ठेक्का व्यवस्थापन नगरी मौजखक सहमततको आधारमा एक कन्सट्रक्सनबाट रु.५० 
लाख र अको एक कन्सट्रक्सनबाट रु.१५ लाख सङ्कलन गरेको ि । कन्सट्रक्सन कम्पनीलेनै खोलामा 
क्रिर राखी तगट्टी तथा बालवुा उत्पादन तथा ढुवानी गरररहेको देजखन्ि । वातावरणीय परीक्षण र 
प्रततस्पधाि बेगर पररमाण समेत उल्लेख नगरी नदीजन्य पदाथि तनकासीको अनमुतत ददएकोले प्राप्त हनुपुने 
आम्दानी यथाथि रहेको यर्कन गने अवस्था िैन ।  

बेथानचोक गाउँपातलका, काभ्रलेे प्राकृततक खानीजन्य बालवुा, तगट्टी, ढुङ्गा आददको तनकासी तथा 
तबक्री सम्बन्धी २ ठेक्कामा क्रमिः ११ र १२ बोलपर तबक्री भएकोमा क्रमिः १ र २ वटा प्रस्ताव दताि 
भई २.१४ र ०.३२ प्रततित बढीमा रु.२ करोड ५६ लाख र रु.३ करोड १३ लाख कबोल अङ्कमा 
सम्झौता गरेको ि । पयािप्त प्रततस्पधािको लातग र्वद्यतुीय बोलपर प्रणालीलाई अवलम्बन गनुिपदिि । 

177. र्वभाज्य कोष - नदी र्कनारको ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको २०७६ असार मसान्तसम्म उठेको रकमबाट 
सनुकोिी गाउँपातलका तसन्धलुीले रु.६ करोड ५२ लाख ९५ हजारको ४० प्रततितले हनेु रु.२ करोड 
६१ लाख १८ हजारमध्ये रु.१ करोड १३ लाख २० हजार २०७६।३।३१ मा प्रदेि सजञ्चत कोषमा 
पठाएको ि भने बाकँी रु.१ करोड ४७ लाख ८९ हजार प्रदेि सजञ्चत कोष पठाउन बाकँी देजखन्ि । 
त्यस्तै गजरुी गाउँपातलकाले रु.४ करोड १६ लाख ८० हजार, गल्िी गाउँपातलकाले रु.७१ लाख ७७ 
हजार, बेथानचोक गाउँपातलका काभ्रलेे रु.१ करोड ९९ लाख ५४ हजार, भमु्ल ुगाउँपातलकाले रु.९८ 
लाख ३३ हजार, तेमाल गाउँपातलकाले रु.६१ लाख ८६ हजार पठाउन बाकँी रहेकोि । स्थानीय 
र्वभाज्य कोषमा रहेको उक्त रकम प्रदेि सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुि पदिि । 

178. राजस्व बक्यौता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ९ मा र्वतभन्न कर तथा िलु्क 
लगाउने र बक्यौता रकम असलुी गने व्यवस्था ि । गजरुी गाउँपातलकाले रु.३ करोड ७६ लाख ७० 
हजार, भमू्लू गाउँपातलका काभ्रलेे रु.२ करोड ८ लाख ४३ हजार, तेमाल गाउँपातलका काभ्रलेे रु.१ 
करोड ९९ लाख २३ हजार, खाँडादेवी गाउँपातलका रामेिापले रु.९३ लाख ८४ हजार, बेनीघाट 
गाउँपातलकाले रु.६५ लाख १ हजार बक्यौता असलु गरेका िैनन ् । उठ्न बाँकी रकम असलु 
गररनपुदिि ।  

179. भकु्तानीमा कर - कणािली प्रदेिका गाउँपातलका १९ का पदातधकारीलाई २०७५।७६ मा भकु्तानी गरेको 
रकममा पाररश्रतमक कर कट्टा गरेको नदेजखएको पाररश्रतमक कर रु.२७ लाख ७२ हजार र ३४ 
गाउँपातलकाले तनयमानसुार भकु्तानीमा कट्टी गनुिपने आयकर र बहाल कर रु.३६ लाख ९० हजार कट्टी 
नगरेकोले उक्त कर असलु गनुिपदिि । महोत्तरी गाउँपातलकाले रु ३३ लाख ५६ हजार र एकडारा 
गाउँपातलकाले भकु्तानीमा कट्टा गरेको अतग्रम कर रु ३४ लाख ७७ हजार राजस्व दाजखला नगरी 
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गाउँपातलकाकै खातामा राखेको ि । गोकुलगंगा गाउँपातलका रामेिापले आपूतिकहरुबाट कट्टी गरेको 
अतग्रम कर रु.८६ लाख ५८ हजार संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला गरेका िैन ।  

उपभोक्ता सतमततले पेस गरेको तबल भरपाई र्वश्लषेण गदाि तनमािण कायिको लातग आवश्यक सामग्री 
तबक्री गने आपूतिकहरुको तबल भकु्तानी गदाि मूल्य अतभबरृ्द्ध करमा दताि नभएको तथा एउटै योजनामा 
लाखौंको सामान तबक्री गदाि आपूततिकतािले तबल टुक्रयाई रु.२० हजारभन्दा कमको तबल पेस गरेको  
ि । कृर्ष कायि प्रयोजनको लातग आयात भएको ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरेको ढुङ्गा, तगट्टी, ग्राभेल, बालवुा 
लगायतका तनमािण सामग्रीको बीजक जारी गरी ससु्ता गाउँपातलकाले रु.११ लाख ५६ हजार, प्रतापरु 
गाउँपातलकाले रु.७ लाख ३९ हजार, रुपन्देहीका रोर्हणी गाउँपातलकाले रु.४ लाख ६७ हजार समेत रु 
४३ लाख १३ हजार भाडा कर असलु हनुपुदिि ।  

180. दाजखला गनुिपने रकम - अतग्रम कर कट्टी रकम  समय तभरै सम्बजन्धत राजस्व खातामा दाजखला  
गनुिपदिि । अतग्रम तथा बहाल कर वररयारपट्टी गाउपातलका तसरहाले रु.४५ लाख १४ हजार र ततलाठी 
कोइलाडी गाउपातलका, सप्तरीले रु.१६ लाख २ हजार सम्वजन्धत खातामा दाजखला गरेका िैनन ्।  

स्थानीय तहहरुले आय ठेक्कामा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असलु गरी दाजखला गनुि पदिि । थाके्र 
गाउँपातलका धाददङ्गले रु.१ करोड १५ लाख ११ हजार, भमू्लू गाउँपातलका काभ्रलेे रु.१ करोड २० 
लाख ६ हजार, इन्रावती गाउँपातलकाले रु.८३ लाख ३ हजार, बेनीघाट गाउँपातलकाले रु.३९ लाख १३ 
हजार र दोलखाको तामाकोिी गाउँपातलकाले एक ठेक्कामा रु.३९ लाख र राप्ती सनुारी गाउपातलका वाँके 
ले रु १ करोड २३ लाख २२ हजार असलु गरेको िैन । उक्त रकम असलु गरी सम्वजन्धत खातामा 
दाजखला हनूु पदिि । 

181. दताि नभएका फमिसँग खररद - आन्तररक राजस्व र्वभागको २०६५।७।१० को पररपरमा मूल्यअतभवरृ्द्ध 
करमा दताि भएको करदाताले हरेक वषि बीजकको क्रम संख्या १ बाट सरुु गनुिपने र कर बीजकमा 
हातले नम्बर राख्न नहनेु र केरमेट गनि नहनेु उल्लेख ि । कणािली प्रदेिका गाउँपातलका १७ ले रु.१ 
करोड २० लाख ९५ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर भकु्तानी गरेकोमा कर बीजक नम्बर केरमेट गरेको, 
तमतत उल्लेख नभएको कर बीजक जारी गरेको अवस्था देजखएको ि । जदाहा गाउँपातलका मोरगंले सो 
काननुको पालना नगरी र्वतभन्न तमततमा १५७ पटक एक तनमािण सेवाबाट तनमािण सामग्री लगायतका 
सामानहरु रु.१ करोड ३ लाख ९२ हजारको खररद गदाि रु.११ लाख ९६ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
सङ्कलन नभएको र हररहरपरु गाउँपातलका तसन्धलुीले सडक तनमािणको लातग उपभोक्ता सतमततले १३ 
तनमािण कम्पनीहरुको हेभी इजक्वपमेण्ट प्रयोग गरेकोमा मूल्य अतभवरृ्द्ध कर तबजक जारी नगरी साधारण 
तबल जारी गरेकोले सोबाट िुटेको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.१५ लाख ९९ हजार असलु गनुिपदिि ।  

बतडकेदार गाउँपातलका, डोटीको एक तनमािण सेवाले १६ उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरी 
गाउँपातलकाकै हेभी उपकरण प्रयोग गरी सडक तनमािण गरेबापत रु.१ करोड ३६ लाख ८४ हजार 
उपभोक्ता सतमततबाट भकु्तानी तलएकोमा कर बीजक जारी नगरी सादा तबलबाट भकु्तानी तलएकोले रु.१५ 
लाख ७४ हजार मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असलु भएको िैन । अन्य ६ गाउँपातलकाका ९९ उपभोक्ता 
सतमततले सडक तनमािणमा र्वतभन्न कम्पनीको एक्साभेटर/ डोजर प्रयोग गरे बापत मूल्य अतभवरृ्द्ध कर 
बीजक नतलई भरपाईको आधारमा रकम बझेुकोले थप िानतबन गरी मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.६२ लाख 
६६ हजार असलु गनुिपदिि । यसरी मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दताि हनुपुने फमिले दताि नभई भरपाईको 
आधारमा रकम बझुी तलएकोले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हनुपुने मूल्य अतभवरृ्द्ध कर असलु नभएको अवस्था 
देजखन्ि ।  
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182. बढी मूल्य अतभवदृद्व कर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) मा उपभोक्ता 
सतमततलाई तनमािणको काम ददँदा लागत अनमुानमा समावेि भएको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर, ओभरहेड, 
कजन्टजेन्सी रकम र जनसहभातगताको अंि कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था ि । र्वतभन्न सडक 
तनमािण कायि उपभोक्ता सतमतत माफि त ्काम गराउँदा माहाँकाल गाउँपातलका लतलतपरुले १०५ उपभोक्ता 
सतमततलाई रु.३४ लाख ४३ हजार  र बाग्मती गाउँपातलका लतलतपपरुले ८२ उपभोक्ता सतमततलाई 
रु.६२ लाख ९४ हजार भकु्तानी ददन नतमल्ने मूल्य अतभबरृ्द्ध कर भकु्तानी ददएकोले असलु गनुिपदिि ।  

182.1. आतथिक ऐन, २०७६ ले सरकारी कायािलयले २०७६।२।१६ देजखको ठेक्का वा करार अन्तगितको 
भकु्तानी गदाि म.ुअ.कर रकमको ५० प्रततित राजस्व िीषिकमा र बाकँी ५० प्रततित फमिलाई भकु्तानी 
ददनपुने उल्लेख ि । कणािली प्रदेिका गांउपातलका २७ ले ५० प्रततित मूल्य अतभवरृ्द्ध कर रु.२ 
करोड ६५ लाख, ५ नम्वर प्रदेिका दाङ, नवलपरासी, रुपन्देही, अघािखाँची, कर्पलवस्त ु र गलु्मी 
जजल्लाका १६ गाउँपातलकाहरुले ५० प्रततितले हनेु रु. १ करोड २४ लाख १९ हजार, इलाम र 
धनकुटाका ९ गाउपातलकाले रु.१ करोड ७ लाख ६५ हजार कट्टी गरी सम्बजन्धत राजस्व खातामा 
दाजखला गरेको देजखएन । फमिलाई भकु्तानी ददएको मूल्य अतभवरृ्द्ध कर समायोजन गरेको प्रमाण पेस 
गनुिपदिि । 

183. उपभोक्ता सतमततबाट सीमाभन्दा बढीको काम - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा 
एक करोड रुपैयासम्मको लागत अनमुान भएको तनमािण कायि उपभोक्ता सतमतत माफि त ्गराउन सर्कने 
उल्लेख ि । नौगाड गाउँपातलका दाच ुिलाले होपरी तपोवन कृर्ष सडक उपभोक्ता सतमततलाई रु.१ करोड 
१० लाख ४१ हजारको लागत अनमुान तयार गरी रु.१ करोड ८ लाख १८ हजार भकु्तानी गरेको  
ि । वरेङ गाउँपातलका वागलङुले स्थानीय र्वकास पवुािधार साझेदारी कायिक्रम अन्तगित कुल रु १ 
करोड ४७ लाख ३० हजार लागत अनमुानको काम उपभोक्ता सतमततबाट गरी रु.१ करोड २९ लाख 
२६ हजार भकु्तानी गरेको ि । पलाता र िभुकातलका गाउँपातलकाले रु.९ करोड ६३ लाख ९ 
हजारको ८ आयोजना र गठुीचौर गाउँपातलकाले रु.२ करोड ५७ लाख ९९ हजारको र्वद्यालय भवन 
तनमािण गने कायि उपभोक्ता सतमततमाफि त ् गराएको ि । तनयमले तोकेको तसमा भन्दा बढीको कायि 
उपभोक्ताबाट गराउन तमल्दैन ।  

चम्पादेवी गाउँपातलका ओखलढुङ्गाले रु.१ करोड ३५ लाखको भाँगेदेजख दमु्से खोला 
घोराखोरीसम्मको सडक तनमािण कायि टुक्रा बनाई दईु वटा उपभोक्ता सतमततबाट गराएको, बारदिी 
गाउँपातलका, झापाले रु.२ करोड ५६ लाख लागतअनमुान भएका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेि भएको 
२ मोटरेवल पलु तनमािण कायि समेत उपभोक्ता सतमततलाई ददएको देजखन्ि ।  

184. संस्थामाफि त ् तनमािण कायि - बार्फकोट गाउंपातलकाले रु.३२ लाख ८७ हजारको र सानी भेरी 
गांउपातलकाले रु.१ करोड ३५ लाख ६१ हजारको तबतभन्न तनमािण कायि  सहकारी संस्थामाफि त ् तसधै 
गराएको ि । सहकारी संस्थालाई तसधै काम ददने काननुी व्यवस्था िैन ।  

  मोरङका ५ गाउपातलकाले यस वषि रु.२ करोड ५७ लाख ९८ हजार तातलम गोष्ठी जस्ता कायि गैर 
सरकारी संस्था माफि त ् गराई खचि गरेका िन । तातलम सञ्चालन गरेको र सहभागीहरुको िनौटको 
मापदण्ड स्पष्ट नदेजखएकोले कायिक्रमले अपजक्षत प्रततफल प्राप्त गनि सकेको देजखएन । प्रार्वतधक क्षमता, 
प्रततष्ट्पधाि र पारदिीताको कायिर्वतध अपनाई खचि गनुिपदिि । 

185. बैठक भत्ता - प्रदेि ऐनमा व्यवस्था भएकोमा वाहेक अन्य सरु्वधा तलन तमल्ने देजखँदैन।गाउँपातलकाहरुले 
ऐन तनमयले नतोकेको अवस्थामा समेत वडा, कायिपातलका, सभा लगायतका बैठकको भत्ता खचि लेखेको 
ि ।रुपन्देहीको समरीमाई गाउँपातलकाले रु.११ लाख ११ हजार, गलु्मीको कालीगण्डकी गाउँपातलकाले 
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रु.७ लाख ५४ हजार, दाङ्गका १० गाउँपातलकाले रु.३२ लाख ३९ हजार, पाल्पाका ५ गाउँपातलकाले 
रु.१३ लाख ५७ हजार, नवलपरासीका ४ गाउँपातलकाले रु.२७ लाख ६४ हजार वैठक भत्ता लगायत 
सञ्चार, यातायात, चाडपवि खचि, इन्धन, पोषाक सरु्वधा आदीमा खचि लेखेको देजखयो ।  

सदूुरपजिम प्रदेि अन्तगित ४ जजल्लाका १९ गाउंपातलकाले पदातधकारीको बैठक भत्ता, दिै खचि, 
स्वकीय सजचवको खचि, उपचार खचि लगायत रु.४ करोड १ लाख ५६ हजार खचि गरेको, कणािली 
प्रदेिका 33 गाउँपातलकाले मातसक वडा वैठक भत्ता रु.५ करोड ७ लाख ३४ हजार, इलाम र 
धनकुटाका ८ गाउपातलकाले रु.९३ लाख ५७ हजार र मोरङका ४ गाउपातलकाले रु.२२ लाख ५५ 
हजार ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी बैठक भत्ता खचि लेखेका िन ्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सरु्वधा 
भकु्तानी गनुि तनयमसम्मत देजखएन । 

186. पदातधकारी थप सरु्वधा - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐनहरुमा तनधािरण 
गरेको बाहेक अन्य सरु्वधा भकु्तानी गनि तमल्दैन ।  

186.1. गलु्मीको कालीगण्डकी गाउँपातलकाले रु.७ लाख ६४ हजार, तिपहरमाई गाउँपातलका पसािले चाडबाड 
तथा मेला खचि बापत रु.६ लाख ३९ हजार, नवलपरासीका ४ गाउपातलकाले रु.२७ लाख ६४ हजार, 
सञ्चार, यातायात, चाडपवि खचि, इन्धन, पोिाक सरु्वधामा खचि लेखेको ि । मोरङका २ गाउपातलकाले 
काननुले नपाउने पाररश्रतमक रु.६० लाख २ हजार भकु्तानी ददएको ि । 

186.2. बजुि गाउँपातलका सनुसरीले गाउँपातलकाका ३४ पदातधकारीको सावतधक जीवन बीमा र्प्रतमयम रु.३४ 
लाख ९७ हजार र सोमा लागेको जररवाना रु.२ लाख ७७ हजार, पोिाक बापत ३४ जना पदातधकारीको 
लातग रु.५ लाख १० हजार, औषतध उपचार खचि रु.४ लाख ७५ हजार समेत रु.४७ लाख ५९ हजार 
नपाउने सरु्वधा खचि लेखेको ि । साथै ऐनले व्यवस्था गरेको अनगुमन तथा भ्रमण खचि मातसक रुपमा 
भकु्तानी गरी सकेपति ३४ पदातधकारीहरुलाई थप मातसक रुपमा भ्रमण खचि रु.१९ लाख ९१ हजार 
खचि भकु्तानी ददएको पाइयो ।काननुमा तोर्कएको सरु्वधाभन्दा बढी भकु्तानी ददन तमल्ने देजखदैन । 

186.3. बददियाको वढैताल गाउँपातलका, दाङ्गको िाजन्तनगर र वगलाचलुी, पाल्पाको ररब्दीकोट गाउँपातलकाले प्रसे 
सल्लाहकार र काननुी सल्लाहकार तनयजुक्त गरी रु.१० लाख २५ हजार खचि लेखेको देजखयो । कणािली 
प्रदेिका गाउँपातलका ११ ले काननुीआधार बेगर सल्लाहकार, स्वकीय सजचव र भान्से तनयजुक्त गरी 
रु.२६ लाख ३ हजार पाररश्रतमक र चाडपबि खचि भकु्तानी गरेका िन ्।  

186.4. कणािली प्रदेिका स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पदातधकारी 
वा सदस्यलाई पोिाक भत्ता ददने व्यवस्था िैन । र्वतभन्न ११ गाउँपातलकाले रु.३३ लाख ८७ हजार ऐन 
र्वपरीत पोिाक भत्ता भकु्तानी ददएको ि । कास्कीको मािापूच्रे गाउपातलकाले पदातधकारीको तबमा 
बापत रु ५ लाख १ हजार खचि गरेका िन ्। यसैगरी मोरङका ५ स्थानीय तहले रु.२० लाख ६७ 
हजार पदातधकारीलाई पोसाक भत्ता र फाकफोकथमु गाउँपातलका ओखलढुङ्गाले पोिाक तथा  चाडपवि 
खचि रु.२३ लाख ६० हजार भकु्तानी गरेको काननुसम्मत ्देजखएन । 

186.5. कायािलयमा सवारीसाधन भएको अवस्थामा सवारी चालक राजख तलब भत्ता रकम खचि लेख्न तमल्नेमा 
बराहपोखरी गाउँपातलका, खोटाङ्गले सवारीसाधन नभएको अवस्थामा ३ जना सवारी चालक करारमा राखी 
वार्षिक रु.५ लाख ७६ हजार खचि गरेको देजखयो । यस सम्बन्धमा िलफल गदाि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 
तथा प्रमखु प्रिासकीय अतधकृतले प्रयोग गने मोटरसाइकल चलाउन सवारी चालक राजखएको कायािलयको 
भनाई ि । मोटरसाइकल चलाउन सवारी चालक तनयजुक्त गनि तमल्दैन । 
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187. बजेट बक्तव्यको पाररश्रतमक - स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
को दफा १२ मा ऐनले तनधािरण गरेको सरु्वधा बाहेक अन्य सरु्वधा तलन पाउने व्यवस्था गरेको िैन । 
जोिीपरु गाउँपातलका कैलालीको २०७५।३।३२ को तनणियले बजेट तयारी तथा बक्तव्य बापत 
गाउँपातलका उपाध्यक्षलाई रु.१ लाख उपलब्ध गराउने तनणिय गरेको ि ।यसैगरी बार्षिक नीतत तथा 
कायिक्रम प्रस्ततु गरे बापत जमु्लाको पातारासी गाउँपातलकाकी उपाध्यक्षलाई रु.५० हजार, तसन्जा 
गाउँपातलकाको अध्यक्षलाई रु.२ लाख, तातोपानी गाउँपातलकाकी उपाध्यक्षलाई रु.९५ हजार र ,दैलेखको 
भैरबी, गरुाँस र डङेु्गश्वर गाउँपातलकाकी उपाध्यक्षलाई क्रमिः रु.१ लाख, ५० हजार र २५ हजार खचि 
लेखेको देजखयो । प्रदेिसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा बार्षिक नीतत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गरे बापत 
पाररश्रतमक पाउने व्यवस्था गरेको नदेजखएकोले सो रकम असलु हनुपुदिि ।  

188. प्रोत्साहन सरु्वधा - कमिचारीहरुको सेवा सरु्वधाका सम्बन्धमा स्थानीय तहले सघीय काननुसँग बाजझने गरी 
कमिचारीहरुलाई १० देजख १०० प्रततितसम्म प्रोत्साहन भत्ता, इन्धन भत्ता, सञ्चार भत्ता, र्फल्ड भत्ता, 
पररषद् भत्ता, खाना भत्ता, अततररक्त समय भत्ता, यातायात भत्तासमेत र्वतभन्न र्कतसमका भत्ता ददने तथा 
पदातधकारीहरु स्वयमंले तनणिय गरी पोिाक भत्ता, सञ्चार भत्ता, इन्धन भत्ता आदद तलने गरेकोले स्थानीय 
तहको सेवा सरु्वधामा र्वर्वधता देजखएको ि । र्हमाली जजल्लाका तनजामती कमिचारीलाई प्रत्येक वषि 
लगुा भत्ता रु.१५ हजारका दरले प्रदान हदैु आएकोमा चंखेली, ताजाकोट, पलाता, सोरु र मगुमुकामािरोङ 
गाउँपातलकाले कमिचारी र जिक्षकलाई २० हजारका दरले लगुा भत्ता प्रदान गरेकोले बढी भकु्तानी भएको 
रु.१६ लाख ४० हजार असलु गनुिपदिि । 

189. अनगुमन तथा भ्रमण खचि - भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम २१ अनसुार भ्रमणमा खर्टने 
पदातधकारी वा कमिचारीलाई भ्रमण खचि र अनगुमन खचि गदाि आन्तरीक तनयन्रण प्रणालीको थप व्यवस्था 
गनुिपने उल्लेख ि । उमाकुण्ड गाउँपातलका रामेिापले यो वषि आन्तररक आय रु.१८ लाख ३२ हजार 
रहेकोमा ५० जना जनप्रतततनतध र कमिचारीले ११ ददन अवलोकन भ्रमण खचि रु.२७ लाख, ज्वालामूखी 
गाउँपातलका धाददङ्गले रु.१२ लाख खचि लेखेको ि । सूयिगढी गाउँपातलका नवुाकोटले पदातधकारीहरु 
र्वतभन्न तमततमा योजना अनगुममा गएको भनी कजन्टजेन्सी रकमबाट एकमषु्ट रु.१५ लाख २४ हजार 
अनगुमन खचि भनी भकु्तानी तलएको देजखन्ि ।  

मोरङका ३ गाउँपातलकाले ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा र्वतभन्न पदातधकारीलाई रु.२९ 
लाख ४४ हजार तथा कमिचारीलाई रु.२४ लाख ९२ हजारसमेत जम्मा रु.५४ लाख ३७ हजार योजना 
अनगुमन भत्ता भकु्तानी गरेको पाइयो । डोर्टका  ७ गाउँपातलकाका  पदातधकारीहरुलाई रु.९३ लाख 
२१ हजार भ्रमण खचि लेखेको सम्बन्धमा खचिको उपलजब्ध मूल्याङ्कन गनि सर्कएन ।  

190. आतथिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आतथिक सहायता, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान र्वतरण गनि नहनेु र आतथिक व्यवस्थापन तथा सम्पजत्त हस्तान्तरण 
सम्बन्धी तनदेजिका, २०७४ को बंूदा ३.४ मा स्थानीय तहले संघको अनदुानबाट प्राप्त रकम कुनैपतन 
प्रकारको आतथिक सहायतामा खचि गनि नपाइने व्यवस्था ि । यो वषि कणािली २४ प्रदेिका 
गाउँपातलकाले आतथिक सहायता तथा राहत र र्वपद् व्यवस्थापन बापत रु.२ करोड ८९ लाख ४७ हजार 
खचि लेखेको ि । ताप्लेजङु्गको फालेलङु्ग गाउपातलकाले रु.१९ लाख ६१ हजार र्वतभन्न संघ 
संस्थाहरुलाई आतथिक सहायता र्वतरण गरेको पाइयो । स्थानीय तहले आवश्यकता पर्हचान गरी 
नततजामूलक कायिमा खचि गनुिपनेमा र्वतरणमूखी कायिमा खचि गरेको ऐन तथा तनदेिीका र्वपरीत  
देजखन्ि ।  
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191. अनदुानबाट जिक्षक तलब - कणािली प्रदेिका १९ गाउँपातलकाले रु.१५ करोड ५ लाख ५६ हजार, 
बाग्लङु्गको तनजिखोला गाउँपातलकाले रु.१ करोड ३० लाख ६९ हजार, तमानखोला गाउँपातलकाले रु.९२ 
लाख ७९ हजार र्वत्तीय समानीकरण अनदुानबाट जिक्षकको तलब भत्ताको लातग तनकासा गरेका िन ्। 
स्थानीय तनकायहरुले मातहतका र्वद्यालयहरुमा सःिति  अनदुानको बजेटबाट जिक्षकको तलब भता  
तनकासा गरेकोमा पनुः दाङ्गका ७, रुपन्देहीका ६, पाल्पाका २, अघािखाँचीका २, नवलपरासीका ३  
गाउपातलकाले  र्वतभन्न र्वद्यालयहरुमा तनजज स्रोतका जिक्षकहरु तनयजुक्त गरी र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 
िीषिकबाट रु.१३ करोड ९२ लाख ९३ हजार खचि लेखेका िन ्। राजक्सराग गाउँपातलका मकवानपरुले 
२१ र्वद्यालयलाई र्वत्तीय समानीकरणबाट जिक्षकको तलबमा रु.३६ लाख ८० हजार तनकासा ददएको 
देजखयो । र्वद्यालय सञ्चालनको लातग सःिति अनदुान रकम तनकासा ददने व्यवस्था रहेकोमा र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुानबाट तनकासा ददएकोले उक्त रकम स्थानीय सजञ्चतकोष र्फताि हनुपुदिि ।  

192. खाता रोक्का - र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रम अन्तगित र्वद्यालय भवन तनमािणको लातग  पर्हलो र्कस्ता 
३० प्रततित काततिक मसान्तसम्म, र्फतनतसङ बाहेकको काम सम्पन्न गरेपिात ्दोस्रो र्कस्ता ५० प्रततित 
र कायिसम्पन्न पिात बाकँी २० प्रततित रकम तनकासा ददने व्यवस्था र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रम 
कायिन्वयन पजुस्तकामा उल्लेख ि । इन्रावती गाउँपातलकाले र्वद्यालयलाई एकमषु्ट रु.१ करोड ५० 
लाख तनकासा ददई र्वद्यालयको खाता रोक्का राखेकोि । र्कस्पाङ गाउँपातलका, नवुाकोटले एक 
र्वद्यालयलाई प्रथम र्कस्ता रु.३९ लाख २० हजार पेस्की उपलब्ध गराएकोमा २०७६।३।३० मा 
प्रथम र्कस्ता पेस्की फछ्यौट गरी पनु: पेस्की ददएको रु.६९ लाख ४१ हजार समेत रु.१ करोड ५० 
लाख  तनकासा ददई खाता रोक्का राख्न बैङ्कलाई पर लेखेकोमा २०७६।४।२३ मा रु.२८ लाख ८६ 
हजार फुकुवा गरी बाकँी बैङ्कमा रोक्का राखेको देजखन्ि । खचि नभएको रकम संघीय सजञ्चतकोष र्फताि 
गनुिपदिि । 

193. बढी तनकासा - जिक्षक एवं र्वद्यातथि दरवन्दी अनसुार पाउने रकम मार तनकासा ददन ुपदिि ।तडलासैन 
गाउँपातलकाले अवकाि भए पिात ् पतन तलब तनकासा ददएकोले बढी तनकासा भएको रु.५ लाख १ 
हजार, जदाहा गाउँपातलका ओखलढुङ्गाले बाल र्वकास जिजक्षका तथा कमिचारीहरुलाई तनयममा व्यवस्था 
नभएको पोिाक भत्ता रु.५ लाख १५ हजार र बारदिी गाउँपातलकाले रु.५ लाख २२ हजार तनकासा 
गरेकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिि । 

भोक्राहा नरतसंह गाउँपातलका सनुसरीले एक मदिािलाई दोस्रो चौमातसक तलब भत्ता तनकासा गदाि 
रु.२ लाख ९१ हजार तनकासा ददनपुनेमा रु.२९ लाख ९१ हजार तनकासा ददएको देजखएकोले बढी 
तनकासा ददएको रु.२७ लाख, जगरनाथपरु गाउँपातलका पसािले बढी तनकािा गरेको रु २५ लाख ६ 
हजार, कणािली प्रदेिका १३ गाउँपतलकाले र्वद्यालयलाई ददनपुनेभन्दा बढी तनकासा ददएको रु. ५२ लाख 
३९ हजार, र्पपरा गाउँपातलकाले ६ वटा र्वद्यालयहरुलाई रु.११ लाख ६३ हजार बढी  तनकासा गरेको 
देजखयो । बढी तनकासा ददनेलाई जजम्मेवार बनाई उक्त रकम असलु गरी संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला 
गनुिपदिि । 

194. सामाजजक सरुक्षा कायिक्रम - सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनेको मूल अतभलेख र भरपाई परीक्षण गदाि 
लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा संख्या नतभडेको, ५ वषि उमेर पतुगसकेका दतलत बालबातलकाको 
नाममा भत्ता र्वतरण भएको, दोहोरो भकु्तानी भएको र सामाजजक सरुक्षा कायिक्रममाफि त ्लगत नभएका, 
मतृ्य ुभइसकेकासमेतलाई कणािली प्रदेिका गाउँपातलका १९ ले रु.७० लाख ७१ हजार बढी भकु्तानी 
गरेका िन ्। यसैगरी भमु्ल ुगाउँपातलका काभ्रलेे सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण गदाि ४१ लाभग्राहीलाई 
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दोहोरो खचि लखेको रु.५ लाख २८ हजार र वाग्मती गाउँपातलका मकवानपरुले दोहोरो खचि लखेको 
रु.६ लाख २८ हजार असलु गनुिपदिि । 

भत्ता र्वतरण गदाि बैङ्क माफि त ् गनुिपनेमा गण्डकी गाउँपातलका गोखािले जनप्रतततनतधलाई रु.१ 
करोड ४० लाख ४५ हजार पेस्की ददएकोमा भत्ता र्वतरण गरी पेश्की फियौट गरेको िैन । सामाजजक 
सरुक्षा भत्ता र्वतरण गदाि लाभग्राहीको नाम थर केजन्रय सूचना प्रणालीमा सामावेि गरी खचि लेख्नपुनेमा 
म्यागङ गाउँपातलका, नवुाकोटले ३५७ लाभग्राहीको नाम हातले थपगरी  प्रथम र्कस्ता बापतको रु.२२ 
लाख ६ हजार र्वतरण गरेको सम्बन्धमा िातनबन गरी यर्कन गनुिपदिि ।   

195. गाडी भाडा - अथि मन्रालयद्वारा जारी साविजतनक खचिमा तमतव्यर्यता र प्रभावकाररता कायम गने सम्बन्धी 
नीततगत मागिदििन, २०७५ को बूदँा नं. १० ले पानी, तबजलुी, सञ्चार महिलु, इन्धन, भाडा लगायतका 
सरकारी खचिमा तमतव्यर्यता कायम गनुिपने उल्लेख गरेको ि ।गोलन्जोर गाउँपातलका तसन्धलुीले एक 
स्करर्पयो जीप मातसक रु.१ लाख ४४ हजारका दरले वषिभरर भाडामा तलई रु.१७ लाख २८ हजार खचि 
लेखेको र र्वतभन्न योजना अनगुमनको लातग गाडी भाडामा तलई रु.१० लाख ९३ हजार समेत जम्मा 
रु.२८ लाख २१ हजार खचि लेखेकामा अनगुमन गररएका योजनाहरुको नाम समेत खलुाएको िैन । 
सवारीसाधन खररद गनि पगु्न रकम भाडामा खचि लेखेको सम्बन्धमा सम्बजन्धत पदातधकारीलाई जजम्मेवार 
बनाउनपुदिि । 

पञ्चकन्या गाउँपातलकाले १० मर्हनाको भाडा १४ लाख, सूयिगढी गाउपातलका बेलकोटगढी 
गाउँपातलका र तारकेश्वर गाउँपातलका नवुाकोटले प्रततमर्हना रु.१ लाख ५० हजारका दरले वार्षिक 
रु.१८ लाखका दरले रु.५४ लाख खचि गरी एक-एक गोटा सवारीसाधन भाडामा तलई खचि लेखेका  
िन ्। सवारीसाधन खररद गनि पगु्ने रकम भाडामा तलई खचि गरेको तमतव्ययी देजखएन ।  

196. बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा साविजतनक तनकायले स्वीकृत 
नम्सिको आधारमा तनमािण कायिको लागत अनमुान तयार गनुिपने व्यवस्था ि ।बाजरुा जजल्लाका  र्हमाली, 
जगन्नाथ र स्वामी काततिक खापर गाउँपातलकाले ग्यार्वयन, मेतसनरी वाल, तसचाई कुलो आददको तनमािणमा 
नम्सिमा उल्लेख भएको भन्दा बढी दरले ३० उपभोक्ता सतमततलाई रु. ३८ लाख ५३ हजार भकु्तानी 
ददएको र कणािली प्रदेिका १२ गाउँपातलकाले र्वतभन्न योजनामा रु.८५ लाख ९० हजार स्वीकृत 
दररेटभन्दा बढी भकु्तानी गरेका िन ्। पाचँ पोखरी थाङपाल गाउँपातलका तसन्धपुाल्चोकले सडक तनमािण 
कायिको एक तनमािण व्यवसायीलाई प्रथम रतनङ तबलको भकु्तानी ददँदा नापी र्कतावमा जम्मा ३५० 
घनतमटर ग्यार्वयन बक्स भरेको उल्लेख भएकोमा ६३० घनतमटरको भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी 
रु.११ लाख ७ हजार असलु गनुिपदिि । साथै आयोजना संचालनमा स्वीकृत जजल्ला दररेट तथा नम्सि 
अनसुार भकु्तानी गनुिपदिि । 

तेमाल गाउपातलका काभ्रलेे माटो काट्ने  काममा दररेट तनधािरण सतमततले तोकेको दरभन्दा बढी 
दरमा लागत अनमुान तयार गरी २३ उपभोक्ता सतमततलाई सोही दररेटअनसुार भकु्तानी गरेकोले रु.२५ 
लाख ८२ हजार र जनकनजन्दनी गाउँपातलकाले कायिपातलकाको तनणियबाट िुटै्ट दर र्वश्लषेण गरी र्पतससी, 
फमिवकि  तथा इट्टाको कायिमा नमिस भन्दा बढी दरले लागत अनमुान तयार गरी उपभोक्ता सतमतत माफि त ्
कायि गराउदा ँरु.१ करोड ३३ लाख ४९ हजार बढी भकु्तानी ददएको ि । बढी भकु्तानी ददएको उक्त 
रकम असलु हनूु पदिि । 

197. दोहोरो भकु्तानी -गढी गाउँपातलका सनुसरीले इनरुवा दजक्षणकाली सडकमा कालोपरे गनि एक तनमािण 
सेवासँग रु.५७ लाख ३६ हजारमा सम्झौता गरेको ि । प्रथम बीलबाट २०७६।२।१७ मा रु.१६ 
लाख ३ हजार भकु्तानी भएकोमा २०७६।३।१७ मा पनुः प्रथम तबल भनी अजघल्लो भकु्तानी समेत 
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समावेि गरी रु.३१ लाख भकु्तानी गरेकोले दोहोरो भकु्तानी ददएको रु.१६ लाख ३ हजार असलु गनुि 
पदिि । 

198. दररेट फरक पारी बढी भकु्तानी - कन्चनपरु जजल्लाका वेलडाडी र लालझाडी दईु गाउँपातलकाले ५१ 
उपभोक्तालाई सडक तनमािणको रकम भकु्तानी गदाि उपभोक्ता सतमततले पेस गरेको तबलमा उजल्लजखत 
ग्राभेल खररद पररमाण अनसुार भकु्तानी ददनपुनेमा बढी पररमाण नापजाँच गरी भकु्तानी ददएको कारण रु. 
१ करोड ९० हजार बढी भकु्तानी भएको ि । खतनयाबास गाउँपातलका धाददङ्गले एक सडकको अजन्तम 
तबल रु.३३ लाख ५९ हजार भकु्तानी गदाि नापी र्ववरणअनसुार माटो कर्टङ्ग ३ हजार ५६२ 
घनतमटरमध्ये कडा चट्टान १ हजार ९५ घनतमटर, मध्यम चट्टान २९६ घनतमटर र तमक्स माटो २ हजार 
१७० घनतमटर उल्लेख गरेको ि । सोअनसुार नापी र्कताबमा कडा चट्टान १ हजार ९५ घनतमटरको 
सट्टा ३ हजार ५६२ घनतमटर उल्लेख गरी बढी भकु्तानी ददएको रु.२० लाख ३५ हजार असलु गनुिपदिि 
। यसैगरी सम्सी गाउँपातलका महोतरीले डोतलडारको नम्सि र जजल्ला दररेटलाई आधार बनाई लागत 
अनमुान तयार गनुिपनेमा बढी दर रेट राखी रु १६ लाख ४७ हजार भकु्तानी गरको रकम असलु  
गनुिपदिि । 

199. आनपुाततक कट्टी - कर्पलवस्त,ु रुपन्देही, नवलपरासी, गलु्मी र दाङ जजल्लाका १० गाउपातलकाले 
सम्झौताअनसुार उपभोक्ता सतमततको अंि कट्टी नगरी उपभोक्ता सतमततलाई रु.४६ लाख १९ हजार बढी 
भकु्तानी ददएको र डोटीका  ५ गाउँपातलकाले ८८ उपभोक्ता सतमततलाई सम्झौताअनसुार २० प्रततित 
रकम कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा कट्टा नगरी बढी भकु्तानी भएको रु.१ करोड ६५ लाख ९ हजार 
असलु उपर गनुिपदिि । 

200. कृर्ष तथा पि ु सेवामा अनदुान - सनुकोिी गाउपातलका, तसन्धलुीले तनजी तथा नाफामूलक तनजी 
कम्पनीलाई पानी प्रसोधन मेतसन खररदमा रु.२४ लाख ८८ हजार तथा सेलर तमल सञ्चालनका लातग एक 
सहकारी संस्थालाई रु.२५ लाख अनदुान ददएको ि ।तबरुवा गाउँपातलका स्याङ्जाले यो वषि पिपुालन 
तथा नमूना कृर्षका १५ कायिक्रममा रु.७९ लाख ५८ हजार र तामाकोिी गाउँपातलका दोलखाले गाई, 
भैसी, बाख्रा तथा बंगरु पालन कायिक्रममा रु.४६ लाख ८० हजार अनदुान उपलब्ध गराएकोमा सम्बजन्धत 
र्कसानले अतधकतम प्रततफल प्राप्त गने गरी उपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गरेको िैन । 
रकम उपलब्ध गराउने नीतत, मापदण्ड, कायिर्वतध र लाभग्राही िनौटको आधार नखलुाई रकम उपलब्ध 
गराएको उजचत देजखएन । अनदुान रकम सदपुयोग भएको सतुनजित हनुपुदिि । 

201. पुजँीगतबाट चाल ुप्रकृततका खचि - पञ्चशे्वर गाउँपातलकाले पुजँीगततफि  र्वतनयोजजत रु.५० लाखलाई चाल ु
खचितफि  बाडँफाँड गरी रु.३३ लाख ७४ हजार जग्गा भाडा, कमिचारी व्यवस्थापन, ढुवानी, कायि सञ्चालन, 
अनगुमन तथा र्वर्वधमा बजेट िीषिकमा खचि गरेको ि । कणािली प्रदेिका गाउँपातलका ११ ले रु.३ 
करोड १३ लाख ३८ हजार पुजँीगत बजेटमा र्वतनयोजन गरी चाल ु प्रकृततको र्वतरणमूखी कायिक्रममा 
खचि लेखेको ि ।  

खानीखोला गाउँपातलका काभ्रलेे यो वषि पुजँीगत िीषिकमा र्वतनयोजन भएको बजेटबाट मसलन्द, 
दैतनक भ्रमण भत्ता, इन्धन जिक्षकको तलब लगायतमा रु.१ करोड ६ लाख ८ हजार खचि गरेको ि । 
सभाले बजेट स्वीकृत गदाि चाल ु प्रकृततका खचिहरु समेत पुजँीगत बजेट िीषिकमा समावेि गरी बजेट 
स्वीकृत गरेको कायि बजेटको तसद्धान्त, खचि रकमको बगीकरण र व्याख्या र्वपरीत देजखन्ि । यस्तो 
खचिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

202. अनतु्पादक एवं र्वतरणमूखी खचि - तबग ु गाउँपातलका दोलखाले रु.२९ लाख २ हजार, कातलङ्गचोक 
गाउँपातलका दोलखाले रु.२२ लाख ६ हजार, वेथानचोक गाउँपातलका काभ्रलेे रु.१५ लाख ६४ हजार, 
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खानीखोला गाउँपातलका काभ्रलेे रु.२३ लाख १७ हजार, बकैया गाउँपातलका मकवानपरुले रु.३७ लाख 
९४ हजार, कैलाि गाउँपातलका मकवानपरुले रु.२२ लाख ३० हजार खेलकुद तथा क्लबहरुलाई 
सहयोग, ट्रयाकसटु र्वतरण, सम्मान आदद जस्ता र्वतरणमूखी प्रकृततका कायिमा खचि गरेको देजखयो । 
डोल्पाको जगदलु्ला गाउँपातलकाले वेरोजगारको सूची तयार नगरी र्कराना पसल, फेन्सी स्टोसि, होटल, 
लज तथा रेषु्टरेन्ट सञ्चालनलगायतका ५८ व्यवसायी िनौट गरी रु.९९ हजार ६६२ का दरले रु.५७ 
लाख ८० हजार अनदुान ददएको ि । ती समूह एवं व्यवसायीको अनगुमन प्रततवेदन पेस नभएकोले 
तोर्कएको प्रयोजनमा रकम खचि भएको सतुनजित हनु सकेन । 

नवलपारासीको पाल्हीनन्दन गाउँपातलकाले रु.७३ लाख १० हजार, प्रतापपरु गाउँपातलकाले 
रु.४७ लाख ९२ हजार, ससु्ता गाउँपातलकाले रु.४३ लाख १२ हजार, रुपन्देहीको रोहीणी गाउँपातलकाले 
रु.६२ लाख ९८ हजार, अघािखाँचीको मालारानी गाउँपातलकाले रु.२६ लाख ७० हजार, रुपन्देहीको 
समरीमाई गाउँपातलकाले रु. ४३ लाख २५ हजारको सामग्री खररद गरी र्वतरण गरेको देजखन्ि । सम्सी 
गाउँपातलकाले पदातधकारी, कमिचारी र र्वद्याथीलाई र्वतरण गनि यस वषि ४०६ ब्याग खररद गरी रु ९ 
लाख १७ हजार खचि गरेको देजखयो । गाउँपातलकाको पूवािधार र्वकासको लातग खचि गनुिपने बजेटबाट 
र्ववरणमखुी  कायिमा खचि गरेको औजचल्यपूणि देजखँदैन । यस्ता खचिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

203. र्वकास स्वयंसेवा कायिक्रम - महाजिला गाउँपातलका पबितले र्वकास स्वयंसेवा कायिक्रमको लातग रु.२ 
करोड ५० लाख र्वतनयोजन गरी रु.२३ लाख ४२ हजार अन्तरर्क्रया तथा तातलम, रु.९० लाख ८० 
हजार स्वयंसेवकको पाररश्रतमक समेत रु.१ करोड ३४ लाख २८ हजार खचि गरेको ि । सडक ममित 
कायिकताि, गाउँ रक्षक लगायतका स्वयसेबक कमिचारी राखेको उल्लेख गरेपतन स्वयंसेवकले सम्पादन 
गरेको कायिको अतभलेख राखेको िैन । रोजगारमूलक दीघिकालीन लाभ प्राप्त गने क्षेर तथा योजना 
िनोट गरी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेमा अल्पकालीन रोजगारको कायिक्रम सञ्चालन गरेको ि । यस्ता 
कायिक्रम सञ्चालन गरी ठुलो रकम खचि गनुि उजचत देजखएन । 

204. चलजचर - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३१ मा साविजतनक तनकायले वीस लाखभन्दा 
बढीको खररद कायि बोलपरको माध्यमबाट गनुिपने व्यवस्था ि । जोरायल गाउँपातलका डोटीले 
गाउँपातलकामा िायाँकन गरेको व्यवसार्यक चलजचर "साङ्लो" तनमािण गने एक र्फल्म तनमाितालाई खाना 
तथा यातायात सहयोग भनी रु.१० लाख ददने तनणिय गरेको ि । उक्त तनमािणले  रकम भकु्तानीको माग 
गरेकोमा कायािलयका लेखा र कायािलय प्रमखुले भकु्तानी ददन नतमल्ने राय ददएकोमा गाउँपातलका 
अध्यक्षका तनणियबाट भकु्तानी ददएको ि । व्यवसार्यक प्रयोजनको लातग र्फल्म तनमािण गने कम्पनीलाई 
भकु्तानी ददएको तनयतमत देजखएन ।  

205. एफ.एम.सञ्चालन - कातलकोटको िभुकातलका गाउँपातलकाले िभुकातलका एफ.एम. सञ्चालनको स्पष्ट 
कायिर्वतध तयार नगरी रु.१९ लाख ७९ हजारको सामग्री सोझै खररद गरेको ि । मडुकेचलुा 
गाउँपातलकाले एफ.एम सञ्चालनका लातग रु.१९ लाख ३९ हजारको लागतअनमुान तयार गरी तसलबन्दी 
रु.१९ लाख ३० हजार खचि गरेकोमा उक्त एफ.एम एक ददनमार सञ्चालन भई हाल बन्द भएकाले सो 
खचिको उपादेयता देजखएन । गाउँपातलकाले एफ.एम. सञ्चालनको दीघिकालीन रणनीतत एवं व्यवसार्यक 
कायियोजना तयार गनुिपदिि । 

206. कायिक्षरे बार्हरको खचि - कायािलयबाट स्वीकृत योजना तथा कायिक्रम अनसुार खचिको भकु्तानी गनुिपदिि ।  

206.1. मनाङ्ग तनस्याङ्ग गाउँपातलका, मनाङ्गले यो वषि २ प्रहरी चौकी तनमािण गरी रु.५ लाख ४७ हजार र चामे 
गाउँपातलकाले २ प्रहरी चौकी ममितमा रु.८ लाख ४० हजार भकु्तानी गरेको ि । अन्य कायािलयको 
खचि भकु्तानी गरेको उपयकु्त देजखएन । 
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206.2. ततनपाटन गाउँपातलका तसन्धलुीले लाम्पनटार क्याम्पसको लातग स्वीकृत पसु्तकालय भवनको कूल लागत 
अनमुान रु.३१ लाख २७ हजारमध्ये प्रदेि सामाजजक र्वकास मन्रालयले रु.२० लाख र बाकँी 
गाउँपातलकाले व्यहोने उल्लेख ि । प्रदेि सरकारले व्यहोने उल्लेख भएको रु.२० लाखसमेत 
गाउँपातलकाले खचि गरेकाेेले उक्त रकम प्रदेि मन्रालयबाट िोधभनाि प्राप्त गनुिपदिि ।  

206.3. तमानखोला गाउँपातलका बाग्लङुले वतडगाड महोत्सवमा रु.१ लाख, गल्कोट महोत्सवमा रु.१ लाख तथा 
उत्तरगंगा क्याम्पस वतुतिवाङलाई रु.११ लाख समेत रु.१३ लाख भकु्तानी ददएको देजखयो । रसवुाको 
गोसाइ कूण्ड गाउपातलकाले काठमाडौँमा दताि रहेको एक गैरसरकारी संस्थाको जग्गाको पूबािधार 
तनमािणको लातग रु १० लाख अनदुान ददएकोि । कायिक्षरेभन्दा वार्हरको कायिक्रमको लातग रकम खचि 
गनुि तनयतमत देजखएन । 

206.4. जजल्ला समन्वय सतमततको कायािलयले स्थानीय यातायात पूवािधार कायिक्रम अन्तगितको एक ठेक्काको 
अजन्तम रतनङ तबलका रु.११ लाख ४६ हजार भकु्तानी ददन आलीताल गाउँपातलका डडेलधरुालाई र अको 
एक ठेक्काको दोस्रो रतनङ तबलको रु.१२ लाख १ हजार भकु्तानी ददन गन्यापधरुा गाउँपातलका 
डडेलधरुालाई तसफाररस गरे अनसुार भकु्तानी गरेको देजखयो । अधरुा योजनाहरु र्वतधवत रुपमा स्थानीय 
तहलाई हस्तान्तरण समेत नगरेको अवस्थामा भकु्तानी ददन बाँकी दार्यत्वको भकु्तानी स्थानीय तहबाट गनुि 
अतनयतमत देजखन्ि ।  

207. र्वद्यतुीकरण खचं -  र्वद्यतुीकरण कायिमा अघािखाँचीको २ गाउँपातलकाले रु.१ करोड ३१ लाख ९२ 
हजार, रोल्पाको तरबेणी गाउँपातलका कायािलयले रु.२ करोड ६५ लाख ८८ हजार, नवलपरासीको ३ 
गाउँपातलकाले रु. ६६ लाख ६९ हजार, गमु्मीका ३ गाउँपातलकाले रु.६४ लाख ३४ हजार सर्हत रु.५ 
करोड २८ लाख ८३ हजार खचि गरेको ि । नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणको कायिक्षेरतभर लगानी गरेकोमा 
उक्त लगानीबाट नागररकले थप सेवा सरु्वधा प्राप्त गरेको देजखएन भने कायािलयले रोयल्टी समेत प्राप्त गने 
गरेको िैन । गण्डकी गाउँपातलका गोखािले संघीय सरकारबाट प्राप्त र्वत्तीय समानीकरणको अनदुान 
रकमबाट रु.२ करोड ४७ लाख ३५ हजार र्वद्यतु सम्बन्धी काममा खचि गरेको ि । नेपाल र्वद्यतु 
प्रातधकरण नेपाल सरकारको स्वामीत्वमा रहेको संस्था भएको र र्वद्यतु उपभोग गरे बापत नागररकले 
र्वद्यतु प्रातधकरणलाई महसलु भकु्तानी गने भएकोले यो कायि र्वद्यतु प्रातधकरणबाटै हनुपुनेमा स्थानीय 
र्वकास तनमािणको लातग प्राप्त रकमबाट खचि गरेको औजचत्यपूणि देजखएन । 

मेररङदेन गाउँपातलका ताप्लेजङुले र्वद्यतुीकरणको लातग ४ सहकारी गठन गरी उपभोक्ताले 
व्यहोनुिपने रु.१ करोड ४२ लाख ३९ हजार गाउँपातलकाले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको देजखयो । ती 
सहकारी संस्थासँग तबद्यतुीकरणको लातग गाउँपातलकाले गरेको सम्झौतामा गाउँपातलकालाई प्राप्त हनेु 
आम्दानीको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको देजखएन । तबत्तीय समानीकरण अनदुानबाट नाफामूलक सहकारी 
संस्थामा लगानी गरेको उपयकु्त देजखएन ।  

208. परामिि सेवा - कायािलयमा कायिरत जनिजक्तबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पने कायि साविजतनक 
खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२ अनसुार परामिि सेवाको लागत अनमुान तयार गरी 
प्रततस्पधािको गराई परामिि सेवा प्राप्त गनुिपदिि । नवलपरासीका ३, रुपन्देहीका ३, दाङको १ 
गाउपातलकाले रु.२ करोड ४१ लाख ९२ हजारको परामिि सेवाको काम तसधै गराएको देजखन्ि । 
सफ्टवेयर, ड्रइङ्क तडजाइन, तातलम लगायत परामिि सेवा खररद भकु्तानी ददएकोमा सफ्टवेयरहरु 
कायािलयको प्रयोगमा ल्याएको समेत देजखएन । यसैगरी इलाम र धनकुटाका ८ गाउपातलकाले र्वस्ततृ 
आयोजना प्रततवेदन, वातावरण मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन, सफ्टवेयर तथा सपुरतभजन कायि बाह्य 
परामििदाताबाट गराई रु.३ करोड ९ लाख ९८ हजार भकु्तानी गरेका िन ् । हररवन नगरपातलका 
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सलािहीले कमिचारीको कायि र्ववरण बनाउने कायि समेत एक कन्सल्टेन्सीबाट गराई रु.४ लाख ९७ हजार 
खचि गरेको ि ।  

208.1. मोरङका ४ गाउँपातलकाले र्वतभन्न योजनाहरुको र्वस्ततृ सभेक्षण कायि बाह्य परामििदाताबाट गराई परामिि 
सेवामा रु.२ करोड ७४ लाख २ हजार खचि गरेको ि ।  

208.2. मनाङ्गको तनसाग गाउँपातलकाले र्वतभन्न योजनाको र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गनि ३ वटा परामिि 
सेवा प्राप्त गरी रु.२४ लाख ९३ हजार भकु्तानी गरेको देजखयो । कायािलयमा पेस भएको आयोजना 
प्रततवेदनअनसुार एक मखु्य भवन, १० वटा िाखा र अध्यक्षको आवास भवन लगायतका संरचना 
तयारगनि रु.८२ करोड ३४ लाख ४० हजार लागत अनमुान रहेको ि ।  

महािीला गाउँपातलका पबितको आन्तररक आय वार्षिक रु.३१ लाख रहेको ि । महािीला 
पाकि को मखु्य संरचनाको र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गरी परामििदातालाई रु.२ लाख ९५ हजार 
भकु्तानी ददएको ि । परामििदाताले रु.६९ करोड ४१ लाख ४८ हजारको लागत अनमुान पेस गरेको 
ि । उक्त तनमािण कायिको स्रोत सतुनजित गरेको िैन ।  

209. खचि पषु्ट्याइँ - सरकारी खचिमा कायिक्रम सञ्चालन गदाि तमतव्यर्यता र प्रभावकाररता कायम गनुिपने र खचि 
गदाि खचिको तबल भरपाई सर्हत लेखा राख्नपुने व्यवस्था ि ।  

209.1. खप्तड िेडेदह गाउँपातलका बाजरुाले उपभोक्ता सतमततबाट एक वषि अगातड सम्पन्न भएका योजनाको ममित 
सम्भार गनि अको उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरी रु.१ करोड ३१ लाख खचि लेखेको, रु.१३ लाखको 
जग्गा खररद गरेको, लागत लाभ र्वश्लषेण नगरी तथा िेयर स्वातमत्व प्राप्त नगरी लघ ुजलर्वद्यतुमा रु.२९ 
लाख खचि लेखेको, बोलपरमा प्रततस्पधाि न्यून भई रु.८० लाख बढी व्ययभार पारेको, जन प्रतततनतधलाई 
तनयम र्वपरीत रु.३ लाख दिै खचि भकु्तानी ददएको, पाठ्यपसु्तक अनदुानमा तबलभरपाई संलग्न नराखी 
रु.२३ लाख खचि लेखेको ि । यस्ता अतनयतमत खचिमा तनयन्रण गनुिपदिि । 

209.2. नवलपरासीको एक गाउँपातलकाले साढे पाचँ तलाको मूख्य प्रिासतनक भवन तनमािण गनि रु. १२ करोड 
६३ लाखको लागत अनमुान सर्हत र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन तयार गरेकोमा भवनको तला घटाई ४ 
तला मार तनमािण गनि रु. ८ करोड ४५ लाखको लागत अनमुान स्वीकृत गरेको ि । बोलपरको 
माध्यमबाट एक तनमािण व्यवसायीसँग रु. ७ करोड ४९ लाख ८४ हजारमा सम्झौता  गरेकोमा पनु: ५ 
तलाको भवन तनमािण गने तनणिय गरी दोस्रो पटक भेररएसन गरी सम्झौता रकम रु. ८ करोड ६१ लाख 
७२ हजार कायम गरेको ि । यसरी भवनको तला संख्या सम्बन्धमा पटक पटक फरक तनणिय गरेको 
कारण भेररएसन गनुिपरेको देजखयो । यसरी र्वस्ततृ आयोजना प्रततवेदन अनसुार बोलपर नगरी भेररएसन 
माफि त ्काम थप गरेको उपयकु्त देजखएन ।  

209.3. डोटी जजल्लाको ५ गाउँपातलकाका २१ उपभोक्ताले सडक तनमािणको रकम भकु्तानी गदाि लगबकुमा डोजर  
र एक्साभेटर प्रयोग गरेको समय (घण्टा) अनसुार खपत हनेु अतधकतम इन्धनको परीमाणभन्दा बढी 
पररमाण तडजेल खररदको तबल बढी भकु्तानी ददएको रु.६६ लाख ८६ हजार असलु गनुिपदिि । 

210. मकु्त हतलया पनुरस्थापना कायिक्रम - संघीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयको २०७५।३।३ 
परानसुार सिति अनदुानमा प्राप्त भएको रकम आषाढ मसान्तसम्म खचि हनु नसकेमा संघीय सजञ्चत कोषमा 
दाजखला गनुिपने व्यवस्था ि । अजयमेयरु गाउँपातलका डडेलधरुाले मकु्त हतलया पनुस्र्थापना कायिक्रम 
प्राप्त गरेको रु.१ करोड २३ लाख तनधािररत कायिक्रममा खचि नगरी स्थानीय सजञ्चतकोषमा सारेको, 
आलीताल गाउँपातलका डडेलधरुाले मकु्त हतलया पनुस्र्थापना कायिक्रम रु.६२ लाख २९ हजारमध्ये रु.२ 
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लाख भकु्तानी गरी बाकँी रु.६० लाख २९ हजार स्थानीय सजञ्चतकोषमा सारेको ि । कायिक्रममा खचि 
नभएको रकम संघीय सजञ्चत कोषमा दाजखला हनुपुदिि । 

211. लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू - गाउँपातलकाहरुको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू अङ्कको प्रदेिगत र्ववरण 
तनम्नानसुार  रहेको ि : 

                                              (रु लाखमा)                                                                            

प्रदेि नं. 
लेखापरीक्षण 
गररएको 

गाउँपातलका 

लेखापरीक्षण 
रकम 

पेस्की समेत 
बरेुजू रकम 

बरेुजूमध्ये 
पेस्की रकम 

ले प को तलुनामा 
बरेुजू प्रततित 

पेस्की बाहेक 
बरेुजू प्रततित 

१ 88 619470 23108 3604 3.73 3.15 
2 54 308455 30836 5841 10.01 8.10 
वाग्मती 73 580850 22444 2834 3.86 3.38 
गण्डकी 58 384611 12088 1537 3.14 2.74 
५ 73 584657 26239 4341 4.49 3.75 
कणािली 54 323158 17003 3890 5.26 4.06 
सदूुरपजिम 54 366421 18356 2887 5.01 4.22 

जम्मा 454 3167623 150073 24933 4.74 3.95 
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पररच्छेद - ४ 

लेखापरीक्षण प्रततवेदन कार्ािन्वर्न स्थितत 

1. लेखापरीक्षण प्रततवेदन - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघीर् र प्रदेशका सबै सरकारी कार्ािलर्, 
थिानीर् तह तिा काननुद्वारा तोर्कएका अन्र् संथिाको तनधािररत तररकाबमोस्िम तनर्तमतता, तमतव्र्र्र्ता, 
कार्िदक्षता, प्रभावकाररता र औस्ित्र्समेतको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी ४ हिार १0८ तनकार्मा 
लेखापरीक्षण प्रततवेदन िारी गररएको छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षणबाट रु १ खबि ५२ अबि २७ करोड 
९ लाख बेरुिू देस्खएकोमा आतििक कार्िर्वतध तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ 
बमोस्िम 2075।76 को लेखापरीक्षण प्रततवेदन उपलब्ध गराएको ३५ ददनतभत्र रु.19 अबि 2७ करोड 
५0 लाख फथर्ौट गरेकोले देहार्बमोस्िम रु.१ खबि 3२ अबि ९9 करोड ५९ लाख फथर्ौट हनु बााँकी 
रहेको छ:  

लेखापरीक्षण प्रततवेदन र बेरुिू स्थितत 
(रकम रु. लाखमा) 

र्ववरण/इकाई 
प्रारस्म्भक प्रततवेदन प्रततर्िर्ाबाट फथर्ौट र्स वषिको फथर्ौट हनु बााँकी 

दफा रकम दफा रकम दफा रकम 
संघीर् सरकारी कार्ािलर्हरु 20991 795506 767 84899 20224 710607 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्हरु 12043 122665 419 40681 11624 81984 
थिानीर् तह 63952 426457 2267 45178 61685 381279 
अन्र् संथिा सतमतत 
(प्रदेशसमेत) 

9148 178081 167 21992 8981 156089 

िम्मा 106134 1522709 3620 192750 102514 1329959 

त्र्थतै छनौट गररएका ११ र्वषर्मा कार्िमूलक लेखापरीक्षण, २ र्वषर्मा वातावरणीर् 
लेखापरीक्षण, ददगो र्वकास लक्ष्र्को र्वशेष लेखापरीक्षण र ३ र्वषर्मा सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षण गरी 
सझुावसर्हतको प्रततवेदन िारी गररएको छ । संथिान, सतमतत तिा अन्र् संथिातफि  ६७० आर् वषिको 
लेखापरीक्षण गरी सञ्चालन नततिासर्हतको लेखापरीक्षण प्रततवेदन िारी गररएको छ ।  थिानीर् तहतफि  
७५३ मध्रे् र्ो वषि ७४३ र बक्र्ौतातफि  ४ थिानीर् तहको लेखापरीक्षण गरी उपलब्ध गराएको 
प्रारस्म्भक प्रततवेदनउपर प्राप्त प्रततर्िर्ा/िवाफ/प्रमाणको आधारमा अस्न्तम प्रततवेदन िारी गररएको छ । 

2. बेरुिूको लगत र अतभलेख - आतििक कार्िर्वतध तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ को दफा ३८ को 
उपदफा (१) मा बेरुिूको लगत कार्ािलर्थतरमा राख्नपुने तिा उपदफा (२) मा बेरुिूको केन्रीर् लगत 
केन्रीर्थतरका तनकार्ले राख्नपुने व्र्वथिा छ । त्र्थतै उपदफा (४) मा फथर्ौट वा फरफारक भएको 
बेरुिूको लगत अद्यावतधक गरी पतछल्ला अवतधको लेखापरीक्षण हुाँदा परीक्षण गनुि गराउनपुने व्र्वथिा  
छ । बेरुिूको लगत तिा अतभलेख सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्र्वथिाअनसुार केन्रीर्थतर र कार्ि 
सञ्चालनथतरमा सम्बस्न्धत तनकार्ले अतभलेख अद्यावतधक नभएका कारण बेरुिू फथर्ौट तिा सम्परीक्षणको 
कार्ि प्रभावकारी हनुसकेको छैन । ऐनबमोस्िम सम्बस्न्धत तनकार्ले बेरुिूको अद्यावतधक लगत राख्नपुने 
देस्खन्छ । 

3. बेरुिू फथर्ौट तिा सम्परीक्षण - आतििक कार्िर्वतध तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ 
मा लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाइएका  बेरुिूका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा तनर्तमत गरी वा गराई वा 
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असलु उपर गरी र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतले िााँिबझु गराई बेरुिू फथर्ौट गनुिपने व्र्वथिा छ । र्सरी 
बेरुिू  फथर्ौट भएपतछ महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट सम्परीक्षण गनुिपने व्र्वथिाअनसुार आतििक वषि 
२०६०।६१ देस्खको बेरुिू फथर्ौट तिा सम्परीक्षणको स्थितत देहार्बमोस्िम छ: 

बेरुिू फथर्ौट तिा सम्परीक्षणको र्ववरण 
(रु. लाखमा) 

र्ववरण र्वगतको 
बरेुिू 

समार्ोिनबाट 
िप (घट) 

फथर्ौट तिा 
सम्परीक्षण 

र्वगतको खदु 
बााँकी 

िाल ुवषिको िप 
बरेुिू 

अद्यावतधक बााँकी 
बरेुिू 

संघीर् सरकारी कार्ािलर् 2860013 0 834829 2025184 710607 2735791 
संगदित संथिा, सतमतत, अन्र् संथिा 552877 -300 43318 509259 156089 665348 
प्रदेश तह 1951 0 9 1942 81984 83926 
थिानीर् तह 359924 -359 42736 316829 381279 698108 

िम्मा 3774765 -659  920892 2853214  1329959  4183173 

3.1. महालेखापरीक्षकको ५६ औ ँवार्षिक प्रततवेदन २०७५ सम्म बााँकी रहेको कूल बेरुिू रु ३ खबि ७७ अबि 
४७ करोड ६५ लाखमध्रे् रु.९२ अबि ८ करोड ९२ लाख (२४.४० प्रततशत)  फथर्ौट गरेको र्ववरण 
प्राप्त भएको छ । उक्त फथर्ौटमध्रे् असलु भएको रु.३ अबि ६४ करोड ३३ लाख (३.९६ प्रततशत), 
तनर्तमत वा प्रमाण पेश भएको रु.५२ अबि 49 करोड 23 लाख (५७.00 प्रततशत) र पेथकी फथर्ौट 
रु.३५ अबि 95 करोड 36 लाख (३9.04 प्रततशत) रहेको छ ।  

3.2. र्वगतदेस्खको रु.३ खबि ७७ अबि ४७ करोड ६५ लाख बेरुिू कार्म रहेकोमा िाल ुवषि रु.९२ अबि ८ 
करोड ९२ लाख समार्ोिन तिा फथर्ौट र सम्परीक्षण भई रु.२ खबि ८५ अबि ३२ करोड १४ लाख 
खदु बााँकी रहेकोमा  िाल ुवषि रु.१ खबि ३२ अबि ९९ करोड ५९ लाख िप भई अद्यावतधक बााँकी 
रु.४ खबि १८ अबि ३१ करोड ७३ लाख कार्म भएको छ । िाल ुवषि संघीर् सरकारतफि  फथर्ौट र 
सम्परीक्षण भएको भन्दा घटी बेरुिू िप भएको छ भने प्रदेश र थिानीर् तहमा फथर्ौटभन्दा िर्पएको बेरुिू 
बढी छ ।   

3.3. मस्न्त्रपररषद्को २०६९।६।११ को तनणिर्ानसुार कुमारीिोक तिा केन्रीर् तहतसल कार्ािलर्मा 
२०५९।६० सम्मको बेरुिू लगत रहेकोमध्रे् रु.८ करोड ५४ लाख फथर्ौट भएको िानकारी प्राप्त 
भएको छ । 

4. वार्षिक प्रततवेदनमा छलफल -  आतििक कार्िर्वतध तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ 
मा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रततवेदनमा औलं्र्ाएको बेरुिूको सम्बन्धमा प्रतततनतध सभाको साविितनक 
लेखा सतमततमा छलफल भई प्रतततनतधसभामा पेश गरेको सझुाव थवीकृत भएबमोस्िम कार्ािन्वर्न गने 
गराउने स्िम्मेवारी महालेखापरीक्षक तिा सम्बस्न्धत लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतको हनेु व्र्वथिा छ । 
प्रतततनतधसभाको साविितनक लेखा सतमततमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रततवेदनउपर छलफल हनेु 
व्र्वथिाअनरुुप र्ो वषि सवोच्ि अदालत, संघीर् संसद सस्िवालर्, आर्ोग तिा १४ मन्त्रालर्साँग 
सम्बस्न्धत र्वतभन्न वषिका वार्षिक प्रततवेदनमा समावेश भएको व्र्होरामा छलफल तिा तनणिर् भएको छ । 

4.1. साविितनक लेखा सतमततमा वार्षिक प्रततवेदनउपर छलफल गरी बेरुिू लगत कट्टा गनि ददएको तनदेशन 
अनसुार अिि मन्त्रालर्को रु.९ अबि ५४ करोड ३४ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालर्को रु.३१ करोड ३२ लाख, 
कृर्ष तिा पशपुन्छी र्वकास मन्त्रालर्को रु.४४ करोडसमेत ८ तनकार्को रु. १० अबि ४७ करोड ५४ 
लाख बेरुिू फथर्ौटको सम्परीक्षण गरी लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतलाई िानकारी पिाइएको छ । 

4.2. साविितनक लेखा सतमततको तनदेशनअनसुार संगदित संथिाहरुले आगामी तीन मर्हनातभत्र लेखापरीक्षण गनि 
गराउन र सोको प्रगतत मातसकरुपमा सतमततमा पेश गने, बेरुिू फथर्ौटमा तदारुकतासाि कार्िर्ोिना 
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बनाई कार्ि सम्पन्न गने, समर्मै सम्परीक्षण गराई फरफारक गने र आतििक प्रशासन सञ्चालन गदाि बेरुिू 
कार्म नहनेुतफि  ध्र्ान नददई बेरुिू बर्ढरहेको र बेरुिू फथर्ौटमा समेत उदातसनता  देस्खएको अवथिामा 
सम्बस्न्धत पदातधकारी वा कमििारीको अतभलेख राखी सरुवा, पदथिापना वा वसृ्त्त र्वकासका अवसर प्रदान 
गदाि सोको आधार बनाउने, दण्ड र परुथकारको व्र्वथिा गरी न्रू्नीकरण तिा भएको बेरुिू फथर्ौट गने 
गराउने तनणिर् कार्ािन्वर्न भएको छ ।  

4.3. साविितनक लेखा सतमततमा छलफल हनु बााँकी रहेका प्रततवेदनहरुको समेत छलफल गरी तनणिर् भएमा 
र्वत्तीर् सशुासन कार्म गनि सघाउ पगु्ने देस्खन्छ । 

4.4. प्रदेश सभा सञ्चालन तनर्मावलीअनसुार सातै प्रदेशमा साविितनक लेखा सतमतत गिन भएको छ । 
तनर्मावलीअनसुार महालेखापरीक्षकबाट प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस भएको प्रदेशको प्रततवेदन मखु्र्मन्त्रीमाफि त 
प्रदेश सभामा पेस हनेु र प्रदेश साविितनक लेखा सतमततमा छलफल हनेु व्र्वथिाअनसुार प्रदेश नं.१ को 
वार्षिक प्रततवेदनउपर छलफल भएको छ । प्रदेश नं.२ र गण्डकी प्रदेशका साविितनक लेखा सतमतत र 
महालेखापरीक्षकको पदातधकारीबीि प्रततवेदनउपर छलफल गने प्रर्िर्ा र्वतधमा छलफल भएको छ । 
प्रदेश साविितनक लेखा सतमततमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रततवेदनउपर समर्मा छलफल तिा तनणिर् 
गरी सम्बस्न्धत तनकार्लाई तनदेशन ददनपुने देस्खएको छ । 

5. लेखापरीक्षण प्रततवेदन कार्ािन्वर्नका प्रर्ास - लेखापरीक्षण प्रततवेदन कार्ािन्वर्नबाट र्वत्तीर् िवाफदेर्हता 
अतभवरृ्ि भई र्वत्तीर् सशुासन कार्म गनि सघाउ पगु्दछ । प्रितलत काननुअनसुार लेखापरीक्षण प्रततवेदन 
कार्ािन्वर्न गने स्िम्मेवारी मन्त्रालर्, सस्िवालर् तिा केन्रीर् तनकार् एवं लेखाउत्तरदार्ी अतधकृत, 
स्िम्मेवार पदातधकारी एवं सम्बस्न्धत कार्ािलर्मा रहेको छ ।  

5.1. र्वत्तीर् सशुासन कार्म गनि संघीर् संसदले लेखापरीक्षण ऐन, २०७५, आतििक कार्िर्वतध तिा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ पाररत गरेको छ ।  

5.2. महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को आर्ोिनामा २०७६ मंतसर र पौष मर्हनामा संघीर्, प्रदेश र थिानीर् 
तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी संवैधातनक र काननुी व्र्वथिा तिा प्रततवेदन प्रणालीलगार्त र्वत्तीर् 
अनशुासनका र्वर्वध पक्षमा महालेखापरीक्षकको उपस्थिततमा प्रदेश तहसम्म लेखापरीक्षण तिा बेरुिू  
फथर्ौट सम्बन्धमा अन्तरर्िर्ा तिा छलफल कार्ििम भएको छ ।  

5.3. र्वत्तीर् अनशुासन, लेखापरीक्षण, बेरुिूलगार्तका र्वषर्मा संसदीर् सतमततहरुले अन्तरर्िर्ा, छलफल, 
गोष्ठी आदद कार्ििमको आर्ोिना गरेको, बेरुिू फथर्ौट मूल्र्ाङ्कन तिा अनगुमन सतमततले तनर्तमतरुपमा 
बेरुिू फथर्ौटको अनगुमन गरेको छ ।  

5.4. बेरुिू  फथर्ौट तिा सम्परीक्षण प्रर्िर्ा सरलीकरण गने सम्बन्धमा थिलगतरुपमा बेरुिू सम्परीक्षण गनि 
लेखापरीक्षण टोली प्रमखुलाई अतधकार प्रत्र्ार्ोिन गररएको, सम्परीक्षणका लातग अनरुोध भएको १५ 
ददनतभत्र प्रर्िर्ा टंुग्र्ाउन तनदेशन ददएको र लेखापरीक्षणको िममा र्वगत वषिको बेरुिू  फथर्ौटको 
अनगुमन गने व्र्वथिा तमलाइएको छ ।  

5.5. लेखापरीक्षण, प्रततवेदन व्र्वथिा, बेरुिू फथर्ौट र सम्परीक्षणसम्बन्धी व्र्वथिालाई प्रभावकारी बनाउन 
संघ, प्रदेश र थिानीर् तहको थिलगत लेखापरीक्षण गने, लेखापरीक्षणको सरुु र अन्त्र्मा अतनवार्िरुपमा 
प्रवेश र बर्हगिमन बैिक आर्ोिना गने, बेरुिू  फथर्ौट र सम्परीक्षणलाई लेखापरीक्षणसाँग आबि गने, 
लेखापरीक्षणसाँग सम्बस्न्धत सूिना, र्ववरण र तथ्र्ाङ्क आदान प्रदान गनि सूिना सञ्चार व्र्वथिा तमलाइएको 
छ ।   
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6. थिानीर् तहको बेरुिू फथर्ौट व्र्वथिा - थिानीर् तहको बेरुिूसम्बन्धमा नीतत, ऐन तनर्म तिुिमा गने, 
गराउने तिा बेरुिू तनर्तमत एवं फथर्ौट गने एउटै तनकार् भएकोले बेरुिू फथर्ौटसम्बन्धमा थवािि 
बास्झने अवथिातफि  र्वशेष ध्र्ान ददनपुदिछ । र्सको लातग लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र थिानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ लगार्तका काननुमा आवश्र्क पररमाििन गररनपुने देस्खन्छ ।  

7. लेखापरीक्षण प्रततवेदन कार्ािन्वर्न र अनगुमन - आतििक कार्िर्वतध तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ 
को दफा ४० मा असलु गनुिपने तिा ततनुि बझुाउनपुने भनी औलं्र्ाइएको बाहेक अन्र् बेरुिूको हकमा 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतले प्रमाणको आधारमा बेरुिू तनर्तमत गरी फथर्ौट गनुिपने र सोबमोस्िम फथर्ौट 
भएको बेरुिूको लगत कट्टा गनि सात ददनतभत्र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा पिाउन ुपने र कार्ािलर्ले 
सोको लगत कट्टा गरी सात ददनतभत्र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतलाई िानकारी ददनपुने व्र्वथिा छ । 
प्रितलत काननुअनसुार बेरुिूको लगत सम्बस्न्धत तनकार्मा रहने र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा बेरुिू 
लगत नरहने तर कट्टा गरी िानकारी ददनपुने व्र्वथिा एकआपसमा सामञ्ज्र्थर्ता नभएकोले र्समा 
पररमाििन तिा सधुार हनुपुने देस्खन्छ ।  

8. प्रततवेदन कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा गनुिपने सधुार - आतििक कार्िर्वतध तिा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ 
को दफा ४० (३) तिा आतििक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०० बमोस्िम लेखाउत्तरदार्ी 
अतधकृतले बेरुिू तनर्तमत गनिसक्ने व्र्वथिा छ । बेरुिू तनर्तमत गदाि सो सम्बन्धमा सधुार भए नभएको 
छानतबन गरी सरकारी हातन नोक्सानी नभएको र्र्कन गनुिपने र पटक पटक तनर्तमत गरेको व्र्होरा पनुः 
दोहोररएमा कारबाही गने व्र्वथिा हनुपुदिछ । आतििक कार्िर्वतध ऐनअनसुार कारोबार गने, प्रततवेदन गने 
व्र्वथिाको कार्ािन्वर्न गरी बेरुिू नै नआउने, बेरुिू देस्खएको रकम ऐनको व्र्वथिाअनसुार ३५ 
ददनतभत्र फथर्ौट गने तिा १ वषितभत्र असलुउपर, तनर्तमत वा पेथकी फथर्ौट गरी गराई बेरुिू राफसाफ 
गने व्र्वथिा कार्ािन्वर्न गनुिपने देस्खन्छ । संघ, प्रदेश र थिानीर् तहको सम्वि तनकार्मा 
लेखापरीक्षणका सझुाव कार्ािन्वर्न, साविितनक लेखा सतमततमा भएका तनणिर् तिा तनदेशन र बेरुिू 
फथर्ौट कार्ािन्वर्नको अनगुमनलाई िप प्रभावकारी बनाउन सकेमा  र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गनि 
सहर्ोग पगु्ने देस्खन्छ । 
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पररच्छेद - 5 

भर्वष्यमा गननिपने सनधार 

र्वत्तीय जिम्मेवारी, िवाफदेर्हता र पारदजशिताका माध्यमबाट र्वत्तीय अननशासन कायम भई समग्र र्वत्तीय 
सनशासन कायम गनि मद्दत पनग्दछ । यसका लातग बिेट तिनिमा, तनकासा, खर्ि प्रणाली, प्रततवेदन, लेखापरीक्षण एवं 
अननगमन र मूलयांकन पक्षमा तनरन्तर सनधारको आवस्यकता रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी 
कायािलयको लेखा तथा लेखापरीक्षण, अन्तरािर्िय असल अभ्यासको प्रयोग, सूर्ना प्रर्वतधको उपयोग, अतभलेख तथा 
प्रततवेदन प्रणाली लगायतका र्वषयमा भर्वष्यमा गननिपने सनधारका र्वषयलाई देहाय बमोजिम प्रस्तनत गररएको छ: 
1. बिेट अननशासन –बिेट अननशासन कायम गनि बिेट तनमािण, कायािन्वयन एवं तनयन्रणसँग सम्बजन्धत 

र्ियाकलापमा देहायबमोजिम सनधार गननिपने देजखन्छ: 
1.1. बिेट तिनिमा प्रर्ियामा पारदजशिता प्रवर्द्िन गनि सांसद, संसदीय सतमतत, सरोकारवालाबीर् हनने पूवि बिेट 

छलफल नततिामूलक बनाउननपदिछ । बिेट तिनिमा, मध्यावतध समीक्षा तथा बिेट कायािन्वयन सम्बन्धी 
पषृ्ठपोषणलाई अगामी बिेट तिनिमा गदाि उपयोग गननिपदिछ । 

1.2. सम्भाव्यता अध्ययन, र्वस्ततृ सवेक्षण, ड्रइङ तििाइन भइसकेका प्राथतमकता प्राप्त आयोिनालाई तोर्कएको 
समयमा सम्पन्न गनि आवश्यक बिेट र्वतनयोिन गननिपदिछ । 

1.3. वैदेजशक सहायतामा सञ्चालन हनने आयोिनाको लातग सहायता प्रातप्तको सनतनजितता भएपतछ मार बिेटमा 
समावेश गने व्यवस्था गननिपदिछ । 

1.4. ददगो र्वकास लक्ष्यका सूर्काङ्कका आधारमा बिेटको र्वश्लषेण गननिपदिछ । ददगो र्वकास लक्ष्य अननसारको 
संकेत राखी बिेट र्वतनयोिन गने व्यवस्था हनननपदिछ । 

1.5. मध्यमकालीन खर्ि संरर्नाको दृर्िकोणबाट वार्षिक बिेट बनाई आवतधक योिना, बिेट र कायििमबीर् 
तालमेल कायम गनि आधारभतू खर्ि एवं लाइन आईटमको लेखािोखा, कायिसम्पादनमा आधाररत बिेट 
प्रणाली अवलम्बन गरी बिेट तयार गने व्यवस्था गररननपदिछ। 

1.6. रार्िय बिेट प्रणाली बार्हर रहने गरी र्वतभन्न कोष खिा गरी संसदीय तनगरानी बेगर खर्ि गने कायिलाई 
तनरुत्सार्हत गरी बिेट प्रणालीबाट नै खर्ि गने व्यवस्था गननिपदिछ । 

1.7. बिेटमा समावेश नभएका सेवा र कायिमा बिेट पाररत भएपिात गैरबिेटरी रकम उपलव्ध गराउने तथा 
अबण्िामा बिेट राखी पतछ बाँिफाँि गने कायिमा तनयन्रण गननिपदिछ । शीषिक तोकेर सीमा नलाग्ने 
व्यवस्था राख्न ेपररपाटी तनयन्रण गररननपदिछ ।  

2. वैदेजशक सहायता – अन्तरािर्िय र्वकास सहायता नीतत, २०७६ अननसार वैदेजशक सहायतालाई रार्िय बिेट 
र प्रततवेदन प्रणालीतभर लयाउने तथा नततिामा आधाररत बनाउने सम्बन्धमा देहायबमोजिमका सनधार गननिपने 
देजखन्छ :  

2.1. मागमा आधाररत दृर्िकोण र रार्िय प्राथतमकताका आधारमा र्वकास आयोिनाको संर्ालन र 
व्यवस्थापनमा ध्यान ददननपदिछ । उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द्, भौततक र मानवीय पूिँी तनमािण तथा 
ददगोपनालाई आधार बनाई मनलनकलाई िमशः आत्मतनभिर बनाउन योगदान गने रार्िय पररयोिना बैंकमा 
समावेश आयोिनाहरूमा र्वदेशी सहायता तलननपदिछ। 



पररच्छेद ५ - भर्वष्यमा गननिपने सनधार 

महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 582 

2.2. सहायता व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीको पूणि उपयोग गदै गनणस्तरीय तथयाकंको तनमािण र उपयोगमा ध्यान 
ददननपदिछ ।  

2.3. र्वकास साझेदारबाट हनने सहायताको प्रततबर्द्ता र कायािन्वयन व्यवस्थाकाबीर् ठूलो अन्तर देजखएकाले 
प्रततबर्द्ता अननसार र्वकास सहायता प्राप्त गनि र्ियाशील हनननपदिछ ।  

2.4. र्वकास साझेदारबाट पररयोिना कायािन्वयन, संर्ालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक शति राख्न े प्रवजृत्तमा 
सनधार गननिपदिछ । आयोिना र कायििममा आधाररत सहयोगभन्दा बिेट सहयोगमा प्राप्त हनने वैदेजशक 
सहयोगमा िोि ददननपदिछ । 

2.5. रार्िय तथा अन्तरािर्िय गैरसरकारी संस्थाहरु माफि त ् पररर्ालन हनने वैदेजशक सहायतालाई पारदशी र 
िवाफदेही बनाउन प्रभावकारी अननगमन संयन्रको र्वकास गरी सरकारी संरर्ना माफि त पररर्ालन गने 
व्यवस्था गननिपदिछ ।  

2.6. नेपालको र्वकास सहायता पररर्ालन क्षमता कमिोर भएका कारण र्वकास तनमािण तथा सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी हनन नसकेकोले यसमा संलग्न पदातधकारीको क्षमता र्वकास गरी स्रोत र साधनको अतधकतम ्
पररर्ालन गननिपदिछ ।  

2.7. वैदेजशक सहायतामा सञ्चातलत आयोिनामा समयमा शोधभनाि नभएको कारणले राज्यले प्राप्त गननिपने अननदान 
गनमाउनन परेको र्वद्यमान अवस्थामा सनधार हनननपदिछ । प्रदेश तथा स्थानीयतहले खर्ि गरेका वैदेजशक 
सहायताको संघीय सरकारमा प्रततबेदन गने गरी सोधभनाि माग गने उपयनक्त ब्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

3. रािस्व प्रशासनमा सनधार - रािस्व असनली प्रत्येक वषि वरृ्र्द् हनँदै गएको भए तापतन रािस्वको महत्वपूणि र्हस्सा 
आयातबाट प्राप्त हनने रािस्वले ओगटेको छ । रािस्वका प्रमनख श्रोतहरु आयकर, मूलय अतभवरृ्र्द् कर, भन्सार, 
अन्तशनलक लगायत गैरकर रािस्व सम्वन्धमा गननिपने सनधारहरु देहायवमोजिम रहेका छन ्: 

3.1. आयात वरृ्र्द्बाट वैदेजशक मनद्रा बार्हररने र व्यापार घाटा वरृ्र्द् हननेहनँदा राज्यले तलने आयात प्रततस्थापनको 
नीततसँगै आयातबाट प्राप्त रािस्वमा आउनसक्ने कमीबाट कन ल रािस्वमा कमी हनन नददन आन्तररक 
रािस्वका क्षेरहरुमा बढी ध्यान ददननपदिछ ।  

3.2. कन ल गाहिस्थय उत्पादनको गणनामा नवीनतम व्यवसाय, सूर्ना प्रर्वतध, शैजक्षक परामशिलगायतका क्षरे 
नसमेर्टएकोले कन ल गाहिस्थय उत्पादनको तथयाङ्क यथाथिपरक हनन नसकेको जस्थततमा रािस्व प्रक्षेपण यथाथि 
नरहने अवस्था देजखएको छ । तसथि कन ल गाहिस्थय उत्पादन तनधािरणको आधार पननरावलोकन हनननपदिछ 
।  

3.3. रािस्व प्रक्षपेण गदाि र्वगतका रािस्व असनलीको आधारमा तनजित बढोत्तरी गने प्रर्ियामा सनधार गरी रािस्व 
प्रक्षेपणका आधारहरु वैज्ञातनक एवं वस्तनपरक बनाई यथाथिमा उठन सक्ने रािस्वको आङ्कलन गने प्रणालीको 
र्वकास गररननपदिछ ।  

3.4. करदाता र कर प्रशासन दनवै पक्षमा इमान्दाररता, पारदजशिता, स्वच्छता र सदार्ाररता कायम गनि रािस्व 
र् नहावट गने र कर कानननको पालना नगनेलाई कारवाही गने कायि प्रभावकारी हनननपदिछ । तबल तबिक 
िारी नगने प्रबजृत्तलाई तनयन्रण गनि बिार अननगमनमा र्ियाशीलता बढाई बीिक िारी नगनेलाई 
कारोबार स्थलमा नै र्वशेष िररवाना गने कायि हनननपदिछ ।  

3.5. भन्सारमा मालवस्तनको घोषणा, वगीकरण र मूलयाङ्कनलाई यथाथिपरक र कारोबार मूलयमा आधाररत बनाउन 
अन्तदेशीय भन्सार प्रशासनसँग र्वद्यनतीय सूर्ना आदानप्रदान गने एवं भन्सार दरबन्दी व्याख्यालाई थप स्पि 
गननिपने देजखएको छ । 
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3.6. न्यून बीिकीकरण वा न्यून मूलयाङ्कन गने र्वद्यमान अवस्थामा तनयन्रण गनि सबै तनयमनकारी तनकायबीर् 
सूर्ना आदानप्रदान गरी प्राप्त सूर्नालाई रािस्व रकम तनधािरण तथा अननगमनमा प्रयोग गने व्यवस्था 
तमलाउनन पदिछ ।  

3.7. र्वशेष ऐन, तनयम, आदेश वा ऋण अननदान सहायता संझौता अन्तगित रािश्व छनट ददएकोमा तोर्कएको शति 
अननसार सदनपयोग भएको सनतनजित हनन प्रभावकारी अननगमन गननिपदिछ । यसरी छनट ददँदा रािस्वमा पनि 
गएको प्रभाव सम्वन्धमा अध्ययन गरी पननरावलोकन गननिपदिछ । 

3.8. आतथिक ऐनको द्रिब्य लगायतबाट ददएको रािस्व छनटबाट गनमेको रािस्वको रकमगत प्रततवेदन वार्षिक 
बिेटसँगै संसदमा पेश गने अन्तरािर्िय अभ्यासको अननसरण गननिपदिछ ।  

3.9. कन ल रािस्वमा गैरकर रािस्वको योगदान तबगतको तनलनामा घटेको सन्दभिमा गैरकर रािस्वलाई लागत 
प्रभावी बनाई सेवाप्रवाह, लागत, सनर्वधा, प्रर्वतधको उपयोग र समयसमेतलाई मध्यनिर राखी यसका 
दरहरुलाई समयाननकूल पननरावलोकन गननिपदिछ । 

3.10. सरकारको नीततगत व्यवस्था अननसार कर र गैरकर रािस्वका क्षरे तथा दरहरूको पननरावलोकन, 
एकीकृत कर संर्हता तिनिमा तथा कायािन्वयन, र्वगतदेजख प्रस्तार्वत केन्द्रीय रािस्व बोिि गठन गने 
लगायत रािस्व प्रशासनको सङ्गठन संरर्ना पननरावलोकन गननिपदिछ ।  

3.11. रािस्व र् नहावटका िोजखम क्षेरहरूको पर्हर्ान गरी िोजखम सूर्कहरू पररमाििन, रार्िय कराधारको 
संरक्षणको लातग उच्र् कर तनयोिन र करछली तनयन्रण गनि करदाता जशक्षा तथा कर रे्तनाका 
कायििम संर्ातलत रािस्व सङ्कलनमा र्वद्यनतीय भ नक्तानी प्रणालीको प्रभावकारी कायािन्वयन हनननपदिछ ।  

3.12. सामाजिक संिाल, सोतसयल तमतिया, भर् निअल तमर्टङ्ग प्लेटफमि, अनलाईन व्यवसाय लगायत र्वद्यनतीय 
कारोबारमा नेपालको कराधार संरक्षण गनि नेपालबाट उत्पजत्त भएको कारोबारमा कर तलन कानननी 
व्यवस्था तमलाई अन्तरािर्ियस्तरमा समन्वय गरी कायािन्वयन गननिपदिछ ।  

3.13. स्थायी संस्थापन, मूलय हस्तान्तरण, ठेक्का वा करार, दोहोरो कर मनजक्त सम्झौता र कर मनजक्तको योिना 
लगायतका र्वषयमा थप स्पिता लयाउने गरी तनदेजशका बनाई कर र् नहावटको िोजखमलाई न्यूनीकरण 
गननिपदिछ ।  

3.14. कर तनधािरणपिात ्लामो समय बक्यौता रहँदा र र्ववाद तसििना भई मनद्दा मातमला हनँदा रािस्व सङ्कलनमा 
नकारात्मक असर परेको छ । र्ववादलाई समयमा नै तनरुपण गने एवं र्ववाद तसििना हनने र्वषयहरुलाई 
कानननी रुपमा स्पि गने र सबै कानननी उपाय अवलम्बन गरी रािस्व वक्यौता असनली गननिपदिछ । 
बक्यौता नततनेहरुलाई पतछलला वषिमा छनट सनर्वधा ददई कर पररपालना नगनेहरुलाई प्रश्रय ददने पररपाटीले 
ईमान्दार करदाता तनरुत्सार्हत हनने भएकाले यस्तो व्यवस्था उपर ध्यानाकषिण हनन िरुरी छ । 

3.15. कर परीक्षण गरी संशोतधत कर तनधािरण पिात ् तबबाद हनने अवस्थाले कर परीक्षणको गनणस्तरमा असर 
परेको छ । कर परीक्षणको गनणस्तर अतभवरृ्र्द् गनि कर प्रशासनमा सेवा प्रवेशको योग्यतामा व्यवस्थापन, 
अथिशा्त्र र लेखािस्ता र्वषय अतनवायि अध्ययन गरेको हनननपने व्यवस्था गररननपदिछ । रािस्व प्रशासनमा 
संलग्न िनशजक्तको क्षमता र्वकास, िोजखम सूर्कको आधारमा समकक्षी पननरावलोकन हनने पर्द्ततको 
अवलम्बन  एवं अननगमन गरी सही कर तनधािरण (Right Taxation) को अवधारणा कायािन्वयनमा 
लयाउननपदिछ ।  

3.16. कर लेखापरीक्षकले न्यूनतम रुपमा तभिान गननिपने, यर्कन गननिपने र प्रमाजणत गननिपने र्वषय नतोकेकोले 
लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाजणत लेखा सम्बन्धमा बेमेल भई संशोतधत कर तनधािरण गननिपने अवस्था रहेको छ । 
कानननी रुपमा नै कर लेखापरीक्षकले न्यननतमरुपमा परीक्षण गरी प्रमाजणत गननिपने र्वषय तनधािरण गरी 
पेशागत दार्यत्व पालना नगने कर लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गने व्यवस्था हनननपदिछ । 
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3.17. आन्तररक रािस्वको सूर्ना प्रर्वतध प्रणालीमा सनधार गरी आतथिक र्ववरण स्वर्ातलतरुपमा तयार हनने र 
बक्यौता असनली लगायतका र्ववरणहरु स्वर्ातलतरुपमा तभिान हनने, करपरीक्षण प्रततबेदनको अपलोि हनने, 
सूर्ना प्रर्वतधमा आधाररत एकीकृत कर प्रणाली र रािस्व व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीलाई एक आपसमा 
आबर्द् गररननपदिछ । 

3.18. कन ल करदाताको २ प्रततशतभन्दा कम र्ववरणको मार कर परीक्षण भएको अवस्था छ । कर 
परीक्षणबाट हनने कर तनधािरण समेतलाई मध्यनिर राख्दै िोजखमयनक्त करदाता छानेर कर परीक्षण गने 
परीपाटीलाई बढावा ददननपदिछ । साथै अननसन्धान एवं कर र्ववरणको तनयतमत अननगमन गरी िोजखम पत्ता 
लगाउन कर परीक्षणमा कृतरम बौर्र्द्कता (Artificial Intelligence) को प्रयोग गननिपदिछ । 

4. आयोिना व्यवस्थापन – आयोिना व्यवस्थापनमा सम्भाव्यता अध्ययन, तबस्ततृ सबेक्षण, आयोिना छनौट, 
बिेट तथा कायििम स्वीकृतत, कायािन्वयन, सनपररवेक्षण, अननगमन, मूलयाङ्कन लगायत र्वतभन्न र्रणमा 
देजखएका समस्या समाधान गनि देहाय बमोजिम सनधार गननिपदिछ :  

4.1. ठनलो लगानी आवश्यक पने रार्िय गौरवका आयोिनाहरु तनधािरण गने मापदण्ि तयार गरी सम्बजन्धत 
तनकायको कायािन्वयन क्षमता समेतका आधारमा तोक्ने र पयािप्त बिेट र्वतनयोिन गरेर तछटो कायि सम्पन्न 
गरी प्रततफल प्राप्त गने व्यवस्था गननिपदिछ । रार्िय गौरवका योिना कायािन्वयनका लातग उपयनक्त 
कायािन्वयन र अननगमन संयन्रसर्हतको छन टै्ट ऐनको तनमािण गरी कायािन्वयनमा लयाउननपदिछ। 

4.2. प्रत्येक मन्रालय तथा र्वभागले सम्भाव्यता अध्ययनबाट उपनयक्त सम्भाव्य देजखएका आयोिना बैँक तयार 
गरी र्वस्ततृ प्राथतमकताको आधारमा बिेट र्वतनयोिन तथा कायािन्वयन गररननपदिछ । वातावरणीय प्रभाव 
अध्ययन नगरी तनमािणस्थलको छनौट गने, रुख कटान, मनआब्िा र्वतरण र िग्गा प्रातप्त, र्वद्यनत पोलहरु 
साने िस्ता कामहरु टनङ्गो नलगाई खररद कायि अगाति बनाउने एवं आयोिना कायािन्वयन गनि उपलब्ध 
गराउननपने सेवा सनर्वधाको व्यवस्था नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गने कायि रोर्कनन पदिछ ।  

4.3. खनद वतिमान मूलय, लागत लाभ र्वश्लषेण, आन्तररक प्रततफल दर, लागत पूतति हनने समयावतध आददको 
आधारमा प्राथतमकीकरण गरी आयोिना छनौट तथा कायािन्वयन गने र आयोिना सम्पन्न भएपतछ ती 
प्रततफल दरहरुको अवस्था मूलयाङ्कन एवं अननगमन गने व्यवस्था हनननपदिछ । 

4.4. र्वस्ततृ अध्ययन नगरी र नर्टपूणि ड्रइङ्ग, तििाइन र लागत अननमानको तिनिमा तथा स्वीकृतत गने कमिर्ारी र 
परामशिदातालाई जिम्मेवार बनाउने कानननी व्यवस्था गननिपदिछ ।  

4.5. आयोिनाको वगीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायि क्षेरमा पने आयोिनाहरु दोहोरोपना, 
खप्टने र टनर्िने अवस्थाको अन्त्य गदै आयोिनाको लातग बिेट र्वतनयोिन गने व्यवस्था  
तमलाउननपदिछ । 

4.6. आयोिना कायािन्वयनको लातग अन्तरसम्बजन्धत रहेका सिक, र्वद्यनत, टेतलफोन, तसर्ाईँ, खानेपानी, वनसँग 
सम्बजन्धत तनकायहरुबीर् समन्वयका आधारमा कायि सञ्चालन गननिपदिछ ।    

4.7. तनमािणका लातग आवश्यक पने िनशजक्त, हेभी मेतसन उपकरणहरु, तनमािण सामग्रीको उपलब्धता र तनमािण 
व्यवसायीको क्षमता र व्यावसार्यकता समेतलाई मध्यनिर राख्दै रार्िय तनमािण क्षमता र्वश्लषेण र 
सरकारी, तनिी तथा व्यापाररक क्षेरको आवश्यकतासँग तादात्म्यता हनने गरी तनमािण क्षमता अतभवरृ्र्द् 
गननिपदिछ । 

4.8. कायािलय संर्ालनका लातग आवश्यक पने प्रशासतनक बिेट र्ालू बिेटमा र्वतनयोिन गरी तनमािण कायिको 
कजन्टन्िेन्सीबाट प्रशासतनक खर्ि गने पररपाटीको अन्त्य गननिपदिछ ।   
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4.9. परामशिसेवामा अत्यतधक खर्ि भईरहेको पररप्रके्षमा आयोिनाको ड्रइङ तििाइन, लागत अननमान तयारी, 
सवेक्षण, र्वत्तीय र्ववरण तयारी िस्ता कायि र्वभागीय िनशजक्तबाट गराई वाह्य परामशिदाताबाट गराउने 
पररपाटीको अन्त्य गररननपदिछ ।   

4.10. र्वकास आयोिनाहरुमा कायि सम्पादन करार गरी आयोिना अवतधमा आयोिना प्रमनख सरुवा नगने नीतत 
अवलम्वन गदै कायि सम्पादनलाई वजृत्त र्वकाससँग आवर्द् गननिपदिछ ।आयोिना व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता 
अतभबरृ्र्द् गनि सर्टिर्फकेशन कोसिहरु सञ्चालन गननिपदिछ । आयोिनास्थलमा आयोिनाको लागत अननमान, 
ठेक्का रकम, तििाइन गने, ठेक्का स्वीकृत गने र अननगमन गने पदातधकारी र तनमािण व्यवसायीको र्ववरण 
स्पि खनलाई राजखनन पदिछ ।   

4.11. बिेट अपयािप्त भई सम्पन्न नभएका आयोिनाहरुको र्वश्लषेण गरी त्यस्ता आयोिनाहरु सम्पन्न नभएसम्म 
सोही प्रकारका नया ँआयोिनाहरु शनरु नगने नीतत तलननपदिछ ।  

4.12. आयोिनाको अननगमन र मूलयाङ्कन कायि आयोिना कायािलय, मन्रालय स्तर, रार्िय योिना आयोग र 
प्रधानमन्री तथा मन्रीपररषदको कायािलयले अननगमन मनलयाङ्कन सम्बन्धी आधनतनक र्वतधहरु प्रयोगमा लयाई 
प्रभावकारी बनाइननपदिछ । संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हनने आयोिनासँग सम्बजन्धत सूर्नाहरुलाई 
ब्यबजस्थत गनि एवं प्रगततको अननगमन गनि आयोिना व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली तिनिमा गरी कायािन्वयनमा 
लयाउनन पदिछ । 

5. साविितनक खररद व्यवस्थापन – खररद योिना,  ठेक्का व्यवस्थापन, कायािन्वयन, कायितातलकाको 
पररपालना, म्याद थप, भेररएशन, मूलय समायोिन, तनमािण कायिको गनणस्तर, ममित सम्भार लगायतका 
र्वषयहरुमा देहाय बमोजिम सनधार गननिपने देजखन्छ :  

5.1. तनमािण व्यवसायीको स्वातमत्वमा रहेका उपकरण तथा औिार, र्ालन पूिँी, दक्ष िनशजक्त, अननभव र 
व्यवस्थापकीय क्षमताको आधारमा तनमािण व्यवसायीले गनिसक्ने कामको अतधकतम पररमाण तनधािरण गरी 
सो भन्दा बढी ठेक्का सम्झौता नगने नीतत तलननपदिछ । 

5.2. तनमािण व्यवसायीको संयनक्त उपिमका प्रत्येक फमिहरुलाई काम प्रतत िवाफदेही बनाउने एवं काम सम्पन्न 
नगने संयनक्त उपिमका सबै साझेदारको अननगमन गरी नाम साविितनक गने व्यवस्था  
हनननपदिछ ।  

5.3. साविितनक खररद तनयमावलीमा उपभोक्ता सतमतत माफि त गराउन सर्कने कामको सीमाभन्दा बढीको काम 
टनिाटनिा पारी उपभोक्ता सतमततलाई ददने, उपभोक्ता सतमततहरुले तनमािण व्यवसायीबाट काम गराउने र 
बोलपरबाट खररद गननिपने सामान उपभोक्ता सतमततबाट सोझै खररद गरेको देजखँदा उपभोक्ता सतमततलाई 
प्रततस्पधाित्मक खररद कायिको र्वकलपको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसउपर किाइका साथ तनयन्रण 
गननिपदिछ । मेजशन प्रयोग गननिनपने श्रममूलक काममा मार उपभोक्ता सतमततलाई सीतमत गननिपदिछ । 
उपभोक्ता सतमततहरुले सरकारी कोषबाट भ नक्तानी तलने गरेको तर ततनीहरुको खर्िको पारदजशिता र 
लेखापरीक्षण सम्बन्धमा स्पि कानूनी व्यवस्था हनन समेत िरुरी देजखएको छ ।  

5.4. साविितनक तनकायमा दरबन्दी अननसारका िनशजक्त भएपतन बाह्य परामशि सेवा तलने र स्वदेशमा उपलब्ध 
दक्ष िनशजक्तको उपयोग गरी र्वदेशी परामशिदाताको सेवा तलने कायिमा तनयन्रण  
हनननपदिछ । 

5.5. साविितनक खररद ऐन अननसार खररद गदाि प्रततस्पधाि सीतमत हननेगरी टनिाटनिा पारी सीतमत प्रततस्पधाि तथा 
प्रततस्पधाि नगराई खररद गने, र्वशेष पररजस्थतत उललेख गरी वा र्वदेशी सरकार वा सरकारको स्वातमत्वमा 
स्थार्पत तनकायमाफि त सोझै खररद गने  पररपाटीलाई तनयन्रण गररननपदिछ। 
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5.6. सबै सरकारी कायािलयमा र्वद्यनतीय प्रणालीबाट बोलपर पेसगने व्यवस्था अतनवायिरुपमा लागू गने र दात ृ
तनकाय तथा रािबाट गररने खररदमा समेत र्वद्यनततय खररद प्रणाली प्रयोग गने व्यवस्था तमलाउनन पदिछ । 
ठेक्काको कायािन्वयन र भ नक्तानी लगायतका सबै र्ियाकलापहरु तबद्यनततय खररद प्रणालीमाफि त हनने व्यवस्था 
तमलाउनन पदिछ ।  

5.7. खररद व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली तिूिमा गरी कायािन्वयनमा लयाउनन पदिछ र र्वद्यनतीय खररद प्रणाली 
लगायत समग्र खररदमा  संलग्न कमिर्ारी एवं अन्य सम्बजन्धतको क्षमता र्वकास गननिपदिछ । 

5.8. तनमािणकायिको खररदमा संलग्न तनकायले अलग अलग दरका नम्सिको आधारमा लागत अननमान तयार गने 
गरेकोले पननरावलोकन गरी एकरुपता कायम गननिपने देजखन्छ । तििाइन र तनमािण प्रर्ियाबाट गररने 
खररद कायिको लागत अननमान तयार गने नम्सि वा आधार तनधािरण गननिपने देजखन्छ ।तनमािण कायिको 
गनणस्तर सनतनजस्र्त गनि प्रयोगशालाको व्यवस्था गररननपदिछ । 

5.9. साविितनक खररद अननगमन कायािलयले साविितनक खररद प्रणालीको र्रणहरू र कायिप्रकृया व्यवजस्थत गनि 
तनदेजशका िारी गननिपदिछ। उक्त तनदेजशकामा खररदका नबीनतम मोिातलटीहरु िस्तै साविितनक तनिी 
साझेदारी, तनमािण स्वातमत्व सञ्चालन हस्तान्तरण (बूट), इजन्ितनयररङ्ग प्रोक्योरमेण्ट कन्रयाक्ट एवं सञ्चालन 
तथा र्वत्तीय तलिको प्रस्ताव आव्हान एवं मूलयाङ्कन प्रकृया समेत समाबेश गररननपदिछ । 

5.10. स्पेतसर्फकेसन तथा बोलपर मूलयाङ्कनका आधार तय गदाि प्रततस्पधाि सीतमत र केही तनमािण व्यवसायी, 
आपूततिकताि र परामशिदातालाई मार अननकूल हनने गरी बोलपर तयार गरेको पाइएमा कागिात तयार गने 
पदातधकारीलाई कारबाहीको दायरामा लयाउननपदिछ । 

5.11. बोलपर मनलयाङ्कनमा घटीवालाको बोलपर स्वीकृत गननिपने व्यवस्थाले कामको गनणस्तरमा समस्या देजखएको 
एवं ठेक्का अधनरो छािने प्रबतृत बढदै गएकोले सोलाई तनराकरण गनि न्यूनतम र अतधकतम कबोल गनेको 
बोलपरलाई हटाई बाकँी बोलपरको कबोल अङ्कलाई औसत गदाि हनने रकमसंग नजिक कबोल अङ्क रहेको 
बोलपर स्वीकृत गने कानननी व्यवस्था हनननपदिछ । 

5.12. र्वद्यमान खररद प्रर्ियामा हनने र्ढलाइलाई न्यून गनि िेष्ठ १५ देजख श्रावण १ सम्मको समयमा खररद 
पनबिका र्ियाकलापहरु िस्तै मानव संसाधनको तयारी, कायिस्थल तयारी, बोलपर कागिात, सूर्ना 
प्रकाशन िस्ता आन्तररक तयारीका कायिहरू गररननपदिछ । कायिस्थलसँग सम्बजन्धत पूवितयारीका कायि 
पनरा नभई ठेक्का गने पररपाटीलाई पनणिरुपमा रोक लगाउननपदिछ । 

5.13. ठेक्का सम्पन्न भएपिात (र नर्ट सच्याउने अवतध पतछ) पतन आवश्यकता हेरी तनित अवतधसम्मको ममित 
सम्भार अवतध तोकी सोही तनमाणि व्यवसायीको जिम्मा ददने गरी सम्झौतामा व्यवस्था गररननपछि । 

5.14. बोलपर वा प्रस्ताव मूलयाङ्कनको छनौट भएका आपूततिकतािहरूको सूर्ीकृत मूलयमा देशभरका सबै 
कायािलयहरूले संरर्नात्मक करार सम्झौता गरी तोर्कएको मूलयमा खररद गने व्यवस्था गननिपदिछ। 

5.15. र्वशेष पररजस्थततमा खररद कायि गनि तथा आपतकालीन राहत र्वतरणको लातग आवश्यक सामग्री खररद 
गनि खररद सम्बन्धी छन टै्ट कायिर्वतध तयार गननिपदिछ । 

5.16. साविितनक खररद तनयमावलीका प्रावधानहरु र साविितनक खररद अननगमन कायािलयले िारी गरेका 
बोलपर सम्बन्धी कागिातहरु प्रदेश र स्थानीय तहलगायतका तनकायले लागू गननिपदिछ । 

6. खर्ि कटौती एवं व्यवस्थापन – अननत्पादक खर्ि तनयन्रण गरी अतधक प्रततफल प्राप्त हनने गरी खर्ि 
व्यवस्थापन गनि देहाय बमोजिम गननिपने देजखन्छ :  
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6.1. रािस्व असनलीको तनलनामा र्ालू खर्ि अद्यावतधक हनने गरेको देजखएकोले सनधारको लातग संस्थागत तथा 
संगठनात्मक संरर्नामा सनधार गरी खर्ि कटौती गननिपने, र्ालू खर्ि रािस्वको सीमातभर रहननपने तथा 
तनजित र्वतध र मापदण्िका आधारमा र्ालन खर्ि प्रक्षेपण गने व्यवस्था गननिपदिछ । 

6.2. एउटै प्रयोिनको लातग संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कायि र्वभािनमा अस्पिता र दोहोरोपन 
तनयन्रण गनि तथा खर्िमा तमतव्यर्यता लयाउन हालका मन्रालय, तनकाय, कायािलय, बोिि, सतमततको 
संख्यालाई पननरावलोकन गननिपने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोर्कएको कामको लातग संघीय सरकारको 
संरर्ना स्थापना गने कायि रोर्कनन पदिछ । 

6.3. संर्वधानमा उललेजखत साझा अतधकारका र्वषयहरु हस्तान्तरण गननिपने कायििमहरु समेत संघ र प्रदेशले 
राख्न े गदाि कायििम, र्वतनयोिन र खर्िमा दोहोरोपन देजखएकोले त्यस्ता कायििम तोकीएको स्थानीय 
तहबाट मार संर्ालन गननिपदिछ । 

6.4. अननत्पादक खर्ि तनयन्रण गनि पररवततित पररजस्थततमा साविितनक खर्िमा तमतव्यर्यता र प्रभावकाररता 
कायम गने सम्बन्धी नीततगत मागिदशिन, २०७५ लाई पररमाििन गरी किाइका साथ लागन गनि उच्र् 
पदस्थ पदातधकारीहरु आफै तमतव्ययी, मयािददत र उदाहरणीय रुपमा प्रस्तनत हनने, र्वर्वध खर्ि तनयन्रण 
गने, बैठक सभा सम्मेलन भेला वार्षिकोत्सब, र्वदेश भ्रमण लगायतमा हनने फिूल खर्ि तनयन्रण हनननपदिछ 
।  

6.5. साविितनक प्रशासनका सेवाहरू प्रवाह गदाि तमतव्ययी बनाउन आवश्यक पने मापदण्ि, मानक, प्रर्ियाको 
प्रत्येक र्रणमा आवश्यक पने खर्िको सीमा, रािनैततक तनयनजक्त भएका व्यजक्तहरूलाई ददइने सनर्वधा तनिी 
सजर्वालयमा ददइने कमिर्ारीको संख्या, तह, सनर्वधा िस्ता र्वषयहरूमा पतन स्पि मापदण्ि बनाउन िरूरी 
छ। 

6.6. संघीयता कायािन्वयन भैसकेको पररप्रके्षयमा अतधकार क्षरे र यथाथि कायिबोझ र्वश्लषेण गरी कमिर्ारी 
दरबन्दी पननरावलोकन गररननपदिछ । मन्रालय तथा र्वभागबाट हननसक्ने कायि गनि कोष, पररषद, आयोग, 
बोििहरू गठन गररएकाले औजर्त्य र सान्दतभिकताको आधारमा त्यस्ता तनकायहरू खारेि गने, दोहोरोपन 
आउने देजखएमा गाभ्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कायिक्षेर अननसार स्थानान्तरण गने वा पननः संरर्ना गरी 
खर्ि कटौती गररननपदिछ। 

6.7. सरकारी कायािलय वा कमिर्ारीले प्रयोग गने भबन, अर्फस कोठा, फतनिर्र, उपकरण तथा सवारी साधन 
सम्बन्धमा कायािलयको आबश्यकता, कमिर्ारी संख्या, कमिर्ारीको स्तर समेतलाई मध्यनिर गदै मापदण्ि 
तनधािरण गरी प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गने र बर्ढ भएमा अन्य तनकायमा हस्तान्तरण गररननपदिछ । 
तनजित अवतधको लातग सवारी साधन खररदमा रोक लगाउननपदिछ । 

6.8. समान प्रकृततका कायिलाई एकद्वार प्रणालीबाट संर्ालन गरी खर्िको दोहोरोपना हटाउने र समन्वय प्रणाली 
 सनदृढ गरी र्वतनयोिन कन शलता वरृ्र्द् गननि पदिछ ।  

6.9. महंगो सबारी साधन खररद गने, सरकारी सवारी साधनहरु रातो प्लेटमा राख्न ेर ममित गरी प्रयोग गनि सर्कने 
सवारी साधन ममित नगरी नया ँखररद गने व्यवस्था अन्त्य हनननपदिछ ।  

6.10. सरकारी भवनहरु तनमािण गदाि एउटै भवनमा धेरै कायािलय रहन सक्ने गरी तनमािण गरेर तबिनली, पानी, 
ममित संभार, इन्टरनेट, सनरक्षासँग सम्बजन्धत खर्िहरु घटाउने नीतत अवलम्बन गननिपदिछ ।  

6.11. योगदानमा आधाररत तनबजृत्तभरण प्रणाली तनिामती, नेपाल प्रहरी, सश्त्र प्रहरीबल, नेपाली सेनाको लातग 
कायािन्वयनमा लयाएकोमा समान प्रकृततका सरकारी कोषबाट तलब खर्ि व्यहोने र्वद्यालय र र्वश्व 
र्वद्यालयका जशक्षकहरू तथा स्थातनय तहका कमिर्ारीहरुको लातग समेत लागू गननिपदिछ।  
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6.12. पटक पटक रकमान्तर गरी ठूलो रकम तनकासा ददने, बिेट खर्ि हनन नसक्ने अवस्थामा खर्िको आकार 
मार बढाउन र्वर्वध खातामा राख्न ेवा संघसंस्थाको खातामा रान्सफर गरी बिेट तसर्द्ान्त र्वपरीत खर्ि 
गने पररपाटीमा तनयन्रण गननिपदिछ । 

6.13. साविितनक संस्थानहरुको आवश्यकता र औजर्त्य र्वश्लषेण गरी अनावश्यक संस्थानहरु गाभ्ने वा खारेि 
गने वा पननसंरर्ना गररननपदिछ ।  

6.14. र्वश्वव्यापी रुपमा फैतलएको कोतभि - १९ को महामारीको कारणले मनलनकको अथितन्र र सरकारी रािस्व 
आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ । यस संवेदनशील अवस्थालाई मध्यनिर गरी खर्ि कटौती गनि 
संर्वधानको ममि र भावनालाई असर नपने गरी संवैधातनक तथा सरकारी तनकायहरुको पननसंरर्ना 
गररननपदिछ ।   

7. सामाजिक सनरक्षा तथा अननदान - लोक कलयाणकारी राज्यको अवधारणा अननरुप र्वतभन्न वगि, उमेर, समनह, 
िातिाती, उपेक्षीत उत्पीतितलाई राज्यले सनरक्षा प्रदान गने र तनजित पेशा व्यवसाय उद्योगलाई प्रोत्साहन 
गनि अननदान ददने पररपाटीलाई व्यवजस्थत गनि तनम्नाननसार सनधार गननिपने देजखन्छ : 

7.1. सामाजिक सनरक्षा कायििमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सनरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीतत तयार 
गरी सबै नेपालीले िीवन तनवािहका लातग आवश्यक रकम पाउने सनतनजिततासर्हतको योिना लागन गनि 
आवश्यक देजखन्छ।  

7.2. सामाजिक सनरक्षा सम्बन्धी कायििम बीस भन्दा बढी तनकाय/संस्थाबाट सञ्चातलत छन ्। तसथि सामाजिक 
सनरक्षामा केजन्द्रत रहने गरी एक सामाजिक सनरक्षा समन्वय ईकाइ स्थापना गरी सो मातहत सम्पूणि 
सामाजिक सनरक्षासम्बन्धी कायििमहरू सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ।  

7.3. सामाजिक सनरक्षासम्बन्धी कायििमहरूको तथयाङ्क ब्यबजस्थत र अध्यावतधक गरर सामाजिक सनरक्षा भत्ता प्राप्त 
गने लाभग्राहीको लगत कट्टा गने पर्द्ततलाई र्वश्वसनीय बनाउनन पदिछ । लाभाजन्वत वगिको पर्हर्ान प्रणाली 
लागू गररननपदिछ।  

7.4. सरकारी अननदान मनख्यतया उद्यमशीलता र पूवािधार र्वकास, क्षमता र्वकास, व्यवसायीकरण 
आधनतनकीकरण र मूलय शृ्रङ्खला प्रवर्द्िनमा ददइने नीतत तलइनन पदिछ। उत्पादन र उत्पादकत्व अतभवरृ्र्द्मा 
आधाररत भई नततिा मूलयाङ्कन पिात मार अननदान ददने व्यवस्था गररननपदिछ।  संघ, प्रदेश र 
स्थानीयतहबाट समान प्रकृततको अननदान प्रदान गने व्यवस्था पननराबलोकन गररननपदिछ । 

7.5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बहन तनकाय माफि त ्अननदान र आतथिक सहायता र्वतरण हनँदा दोहोरोपना र 
लजक्षत उदे्दश्यको लातग प्रयोग भएको सनतनजित गनि कदठन छ। यस सम्बन्धमा स्पि कायिक्षरे तनधािरण 
गरी अननदान र आतथिक सहायतासम्बन्धी ऐन तिनिमा गरी लागू गननिपदिछ ।आतथिक सहायता तथा 
अननदानको र्ववरणलाई साविितनक गननिपदिछ । 

7.6. नेपाल सरकारबाट आतथिक सहायता र्वतरणमा वस्तनतनष्ठ मापदण्ि तयार भएको छैन। नगद तथा वस्तनगत 
अननदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मापदण्ि तयार गननिपदिछ । यसका लातग मानव र्वकास सूर्काङ्क, 
र्वकासका सूर्क, लैर्ङ्गक र्वभेदको सूर्क, असमानता सूर्क, क्षेरफल पूवािधारको अवस्था र लाभग्राहीको 
प्रततशत िस्ता सूर्काङ्क प्रयोग गररननपदिछ। अननदान उपलब्ध गराउँदा पनिँी तनमािण हनने, साविितनक 
सम्पजत्त तसििना हनने, लजक्षत वगि र क्षरेका िनताको आतथिक तथा सामाजिक उत्थान हनने तफि  र्वशेष 
ध्यान ददननपदिछ। 

7.7. अननदानबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पनगेको सम्बन्धमा अननगमन र मूलयाङ्कन गने प्रभावकारी 
संयन्र तनमािण गननिपदिछ । 
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8. साविितनक सम्पजत्तको उपयोग र संरक्षण – संघ, प्रदेश र स्थानीयतह तथा अन्य साविितनक तनकाय 
समेतको स्वातमत्वमा रहेका सम्पजत्तको अतभलेख, उपयोग र संरक्षणमा देहाय बमोजिमका सनधार गननिपने 
देजखन्छ :     

8.1. आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ तथा आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ 
अननसार  खर्ि भएर निाने पूिँीगत  सम्पजत्तको संघ, प्रदेश र स्थानीय तथा अन्य साविितनक तनकायको 
एकीकृत र जिललागत र्ववरणको अतभलेख अद्यावतधक गने, सोको समनजर्त संरक्षण र उपयोग गने एवं 
ममित सम्भारका साथै पनराना मालसामानको तललाम तबिी सम्बन्धी कारबाही हनननपदिछ ।  

8.2. संघीयता कायािन्वयनसँगै खारेि भएका जिललास्तरीय कायािलय तथा सार्वकका गाउँ र्वकास सतमतत तथा 
नगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेका िग्गा ितमन, भवन, फतनिर्र, कम्प्यनटर तथा अन्य उपकरणहरु 
सम्बजन्धत प्रदेश कायािलय तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी उपयोग गननिपदिछ ।  

8.3. स्थानीय तहबाट हनने नदीिन्य तथा खानीिन्य पदाथिहरुको उत्खनन,् संकलन तथा तनकासी सम्बन्धी काम 
कारबाहीको अननगमनका लातग प्रभावकारी संयन्रको व्यवस्था गरी प्राकृततक स्रोत साधनको अतनयजन्रत 
दोहनलाई तनयन्रण गननिपदिछ ।  

8.4. सरकारी िग्गा तथा वन क्षेरको तलि, उपयोग, भोगातधकार ददने तथा खानी उत्खनन ्लगायत प्राकृततक 
स्रोत साधनको उपयोगलाई व्यवजस्थत गनि स्पि मापदण्ि तयार गरी सोको समनजर्त उपयोग र प्रततफल 
प्राप्त हनने ढङ्गले व्यवस्थापन एवं अननगमन गननिपदिछ ।  

8.5. र्वतभन्न सरकारी र साविितनक तनकाय एवं र्वश्वर्वद्यालयहरुको स्वातमत्वमा रहेका प्रयोगर्वहीन िग्गाको 
अतभलेख,  संरक्षण तथा समनजर्त उपयोग गरी आयमूलक कायिमा लगाइनन पदिछ ।  

8.6. अततिमणमा परेका सरकारी तथा साविितनक र गनठी िग्गाहरुबाट अततिमण हटाई त्यसको संरक्षण गदै 
सम्बजन्धत तनकायको अधीन र उपयोगमा लयाउननपदिछ । 

8.7. पनराताजत्वक महत्वका सम्पदा तथा संग्रहालयहरुमा रहेका बहनमूलय वस्तनको अतभलेख, ममित सम्भार र 
संरक्षण गननिपदिछ । साविितनक मठ, मजन्दर, देवालय, गनम्बा, तीथिस्थल लगायतमा दशिनाथीबाट र्ढाइने 
भेटीघाटी व्यवस्थापन, त्यसको अतभलेख र संरक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनन  
पदिछ ।  

8.8. नेपाल रिको कायािलयको नाममा रहेका भवन, िग्गा लगायतका र्ल, अर्ल सम्पजत्तको संरक्षणको उजर्त 
प्रबन्ध गरी उत्पादनशील कायिमा उपयोगमा लयाइननपदिछ । 

9. सेवा प्रवाह – सबै साविितनक तनकायले सेवाग्राहीका माग र उपलब्ध साविितनक स्रोत र साधनको अतधकतम 
उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई तमतव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूविक सञ्चालन गनि देहाय बमोजिम सनधार गननिपने 
देजखन्छ : 

9.1. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य साविितनक तनकायले गननिपने सेवाप्रवाह र उक्त सेवा प्रवाह गनि 
सक्ने क्षमता समेतको जस्थतत र्वश्लषेण गरी दोहोरोपन नहनने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणका 
माध्यमबाट आवश्यक िनशजक्त तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गननिपदिछ ।  

9.2. साविितनक तनकायहरुको सेवालाई र्वद्यनतीय तथा मोबाईल गभरनेन्ससँग आबर्द् गरी सेवा प्रवाह समय, दनरी र 
लागत घटाउने तथा त्यस्तो सेवा प्रवाहलाई सनरजक्षत, भरपदो र ददगो बनाउन आवश्यक व्यवस्था तमलाउनन 
पदिछ । 
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9.3. सूर्ना प्रर्वतधको पहनँर् नभएको र बढी सेवाग्राहीको उपजस्थतत हनने स्थानमा सेवा प्रवाहलाई गनणस्तरीय र 
प्रभावकारी बनाउन र्िीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, लेआउट व्यवस्थापन, गननासो सनननवाइको 
व्यवस्था र हेलपिेस्क प्रणाली लगायत उपयनक्त सेवा प्रवाह र्वतध कायािन्वयनमा लयाउनन पदिछ ।  

9.4. साविितनक तनकायहरुले गरररहेका सेवा प्रवाहलाई आधारभतू र गैर आधारभतू सेवामा छनट्याई आधारभतू 
कायि िस्तैः नागररकता, िग्गाधनी प्रमाणपनिाि, राहदानी िस्ता संवेदनशील सेवाहरु सरकारी तनकायले 
प्रदान गने र गैर आधारभतू कायिहरु िस्तैः यनर्टतलटी भ नक्तानी िस्ता सेवाहरु बाह्य सेवा प्रदायकलाई 
जिम्मा ददई उक्त सेवाप्रवाहको अननगमन गने व्यवस्था तमलाउनन पदिछ ।  

9.5. सेवा प्रवाहसम्बन्धी सम्बर्द् काननन, कायिर्वतध, प्रकृया एवं फारामहरुमा सनधार गदै सेवाग्राहीले प्रयोग गने 
फारामहरु सविसाधारणले बनझ्नेखालको बनाउननपछि। संलग्न गननिपने कािगातको संख्या घटाउने तफि  
आवश्यक कदम र्ालननपदिछ।  

9.6. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तनिी तथा साविितनक स्वास्थय सेवा प्रवाह गने अस्पताल, जक्लतनक तथा 
अन्य संस्थाहरुको सेवा संर्ालन मापदण्ि र शनलकको तनधािरण गरी अतधकार क्षेर अननसार तनयतमत 
अननगमन तथा तनयमनका लातग स्वतन्र र प्रभावकारी तनयमनकारी तनकायको स्थापना र संर्ालन गननिपदिछ 
।  

9.7. साविितनक तथा तनिी क्षेरबाट संर्ातलत शैजक्षक र्ियाकलाप र त्यसको गनणस्तर, तनिी र्वद्यालयको शनलक 
तनधािरण र संकलन लगायतका र्वषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतबाट प्रभावकारी अननगमन 
संयन्रको व्यवस्था हनननपदिछ ।  

9.8. सेवाग्राहीको बढी र्ाप रहने मालपोत, नापी, वैदेजशक रोिगार, यातायात व्यवस्था, राहदानी, अध्यागमन 
लगायतका कायािलयले प्रदान गने सेवामा सेवाप्रवाह गने कायिर्वतध र प्रर्ियामा सरलीकरण गरी सूर्ना 
प्रर्वतध प्रणालीमा आधाररत बनाउनन पदिछ ।  

9.9. क्षततपूतति सर्हतको नागररक बिापर राखी सो बमोजिम साविितनक तनकायले सेवाप्रवाह गरे नगरेको, 
समयमै सेवा प्रवाह नगरेकोमा सेवाग्राहीलाई क्षततपूतति ददने व्यवस्था लागू भए नभएको सम्बन्धमा 
प्रभावकारी अननगमन हनननपदिछ ।साविितनक सनननवाइ र सेवाग्राही सेवा सन्तनर्ि सवेक्षण गरी प्राप्त सनझावहरू 
लागू गने संस्थागत व्यवस्था गररनन पदिछ । 

9.10. बिारमा न्यून गनणस्तरीय, कम तौल तथा म्याद नाघेका वस्तन तथा सेवा आपूतति हनने, अत्यावश्यक वस्तनको 
अभाव, कालो बिारी लगायतका समस्या रहेकोले सम्बर्द् तनकायको समन्वयमा बिार अननगमन तथा 
कारबाही गने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउननपदिछ । 

9.11. साविितनक सेवा प्रवाहमा नागररकको र्ववरण सरकारका सबै तनकायमा ददनन पने झन्झर्टलो ब्यवस्था 
अन्त्य गरी एउटा तनकायमा रहेका नागररकको र्ववरणहरु अको तनकायले प्रयोग गने गरी तछटोभन्दा 
तछटो सबै नातगरकलाई रार्िय पररर्यपर तबतरण गननिपनिछ । 

10. सूर्ना प्रर्वतधको उपयोग - संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अतधकांश तनकायमा सूर्ना प्रर्वतध प्रणालीको 
प्रयोग भैरहेको सन्दभिमा यस प्रर्वतध माफि त सेवा प्रवाह, सूर्ना संकलन, आदान प्रदान, पारदजशिता र 
अननगमन लगायतका र्वषयलाई समय र लागत प्रभावी बनाउन देहाय बमोजिमका सनधारहरु गननिपने 
देजखन्छ : 

10.1. सरकारी तनकायहरुबाट खररद वा र्वकास गरी सञ्चालनमा लयाइएका सूर्ना प्रर्वतध प्रणालीलाई सविसनलभ, 
भरपदो, र्वश्वसनीय र कम खजर्िलो बनाउनको लातग स्थार्पत मापदण्ि बमोजिम सफ्टवेयर वा हाििवेयरको 
खररद वा र्वकास गरी पूणिरुपमा उपयोग नगने प्रवजृत्तलाई तनषधे गरी प्रर्वतधमा भएको लगानीलाई  
पारदजशि बनाई खररद एवं र्वकास गररएका सफ्टवेयरको पूणिरुपमा उपयोग हनननपदिछ।  
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10.2. व्यवस्थापकीय कामको लातग सबै तनकायले प्रयोग गनि तमलने एकै प्रकृततका सफ्टवेयर िस्तैः वेबसाईट, 
ईमेल, व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली, जिन्सी व्यवस्थापन, र्वद्यनतीय हाजिरी, दताि र्लानी व्यवस्थापन प्रणाली, 
लेखाप्रणाली, स्थानीयतहको कर संकलन तथा तनधािरण प्रणाली सफ्टवेयर आदद वषेतन ठूलो संख्या बेग्ला 
बेग्लै खररद हनने गरेकोले दोहोरोपना भई ठूलो बिेट खेर गैरहेको छ। यस्ता सफ्टवेयरहरु एकीकृतरुपमा 
तबकास एवं खररद गरी प्रयोग गने व्यवस्था तमलाई तमतब्यर्यता कायम गननिपदिछ । 

10.3. र्वतभन्न सरकारी तनकायवाट र्वकास गररएका सबै सफ्टवेयर, लाईसेन्स सफ्टवेयर, मोबाईल एप्सको 
अतनवायि रुपमा सरकारी सूर्ना प्रर्वतध आर्कि टेक्र्रमा तयार गरी दताि गने र सफ्टवेयर ररपोजिटरी 
बनाउनन अत्यावश्यक छ। सरकारी तनकायहरुले खररद वा र्वकास गरी सञ्चालनमा लयाएका सफ्टवेयरहरु 
अतनवायिरुपमा सरकारले तोकेको तनकायमा दताि गरेर मार र्लाउन पाईने कानननी व्यवस्था 
तमलाउननपदिछ।  

10.4. तसंहदरवारजस्थत सरकारी एकीकृत िाटा सेन्टरलाई अन्तरािर्िय मापदण्ि अननरुप र्वकास गनिको लातग 
अतनवायिरुपमा िाटा सेन्टर परीक्षण गराई सबै सरकारी तनकायका सूर्ना प्रर्वतध प्रणाली तथा सूर्ना एवं 
तथयाकंहरु यसै िाटा सेन्टरमा राजख सञ्चालन गननिपदिछ। सबै सरकारी तनकायले छनट्टाछन टै्ट िाटा सेन्टर 
सञ्चालन गने कायि प्रार्वतधक एवं सनरक्षाको दृर्िकोणले समेत र् ननौतीपूणि रहेकोले ठूलो बिेट तथा 
िनशजक्त खर्ि हनने अवस्थामा सनधार गननिपदिछ । 

10.5. र्वद्यनतीय कारोबार संर्ालनका लातग ई कमशिलाई व्यवजस्थत गनि कानूनी व्यवस्था हनननपदिछ ।साथै 
र्वद्यनतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यवस्थाको शीघ्र कायािन्वयन गननिपदिछ । 

10.6. तनयमनकारी तथा अन्तरसम्बजन्धत तनकायको कायि सम्पादनमा सहयोग पनग्ने महत्वपूणि सूर्नाहरु 
आदानप्रदान र उपयोग गने पर्द्ततको र्वकास गरी कायिसम्पादन क्षमतामा अतभवरृ्र्द् गननिपदिछ । 

11. संस्थान व्यवस्थापन - संगदठत संस्थाको समग्र र्वत्तीय व्यवस्थापनसंग सम्बजन्धत देहायका र्वषयमा सनधार 
गननिपने देजखन्छ : 

11.1. संगदठत साविितनक संस्थाको स्थापनाको उदे्यश्य अननरुप सञ्चालन भएनभएको सम्बन्धमा मूलयाङ्कन गरी ती 
संस्थाको आवश्यकता र योगदान अननरुप खारेि गने, मिि गने, सञ्चालनको प्रारुप पररवतिन गने 
लगायतका र्वकलपबारे सोच्नन पदिछ ।  

11.2. साविितनक संगदठत संस्थाले स्वीकृत नेपाल र्वत्तीय प्रततवेदनमानअननरुप र्वत्तीय र्ववरण तयार गरी 
लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गननिपदिछ । तोर्कए बमोजिम समयमै र्वत्तीय र्ववरण तयार नगने तथा 
लेखापरीक्षण नगराउने साविितनक संगदठत संस्थाका जिम्मेवार पदातधकारी र शासकीय भतूमकामा रहेका 
पदातधकारीलाई अतभलेख राखी आगामी ददनमा जिम्मेवारी नददने व्यवस्था तमलाउनन पदिछ । 
लेखापरीक्षणबाट औलंयाएका व्यहोराहरु कायािन्वयन गननिपदिछ ।   

11.3. संगदठत संस्थामा सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानी, व्याि तथा लाभांश प्रातप्तको लेखांकनलाई 
सम्बजन्धत संस्थासंग तनयतमत तभिान गरी अद्यावतधक गननि पदिछ ।र्वत्तीय योिना तयार गरी नेपाल 
सरकारलाई ततननिपने ऋणको साँवा ब्याि र् नक्ता गदै िाननपने देजखन्छ । 

11.4. संगदठत संस्थामा नेपाल सरकारले शेयर लगानी गदाि संस्थाको िारी पूिँी अननसार नेपाल सरकारको 
र्हस्सामा लगानी गने एवं शेयर संरर्ना पररवतिन गरी सरकारी र्हस्सा न्यून गने उपर छानबीन गरी 
कारबाही गननि पदिछ ।  

11.5. बन्द, र्वघर्टत र खारेि भएका साविितनक संस्थानहरूको सम्पजत्तको लगत यर्कन गरी संस्थानका िग्गा, 
भवन एवं अन्य उपकरण र पूवािधारहरू प्रयोगमा लयाउन सरकारी स्तरमै एउटा सम्पजत्त व्यवस्थापन 
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संयन्र स्थापना गननिपने देजखन्छ। संस्थान बन्द वा खारेि हनँदा कै बखत कायिरत कमिर्ारीलाई अवकाश 
ददई पतछसम्म प्रशासतनक खर्ि ब्यहोननिपने बाध्यताको अन्त्य गररनन पदिछ। 

11.6. संस्थान लगायत अन्य साविितनक तनकायहरूमा पदातधकारी, उच्र् व्यवस्थापक कायिकारीहरुले पाउने 
सनर्वधाहरू तनकाय र्पच्छे फरक-फरक रहेकोले त्यस्ता सनर्वधाहरूमा एकरूपता कायम गनि सनर्वधा 
सम्बजन्ध तनजित मापदण्ि तयार गरी औजर्त्यका आधारमा मार सनर्वधा प्रदान गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ 
। मानव संशाधन सम्बन्धमा अध्ययन गरी संस्थानहरुमा आवश्यक मार दरबन्दी व्यवस्था गननिपदिछ  । 

11.7. संस्थाहरुको सञ्चालक सतमततमा व्यावसार्यक दक्षता भएका र्वशेषज्ञलाई जिम्मेवारी ददने र ती संस्थाका 
कायिकारी प्रमनखको तनयनजक्तमा व्यावसार्यक कायि योिनाको आधारमा मार तनयनजक्त गरी सो अननसार भए 
नभएको समय समयमा मापन गरी तनरन्तरता ददने नददने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

12. लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन प्रणाली – साविितनक तनकायको लेखाङ्कन तथा र्वत्तीय प्रततवेदन प्रणालीमा समय 
सापेक्ष सनधार गरी साविितनक कोषको यथाथिता, पारदजशिता र र्वश्वसनीयता प्रवर्द्िन गनि देहायका र्वषयमा 
सनधार गननि आवश्यक देजखन्छ : 

12.1. सबै तहका सरकारी तनकायहरुले साविितनक क्षरेको लातग नेपाल सरकारबाट अपनाईएको नगदमा 
आधाररत नेपाल साविितनक क्षेर लेखामान (नेप्सास) को आधारमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँर्ामा 
र्वत्तीय र्ववरण तयार गननि पदिछ । यस प्रयोिनका लातग कमिर्ारीको क्षमता अतभवरृ्र्द् गननिपने देजखन्छ । 

12.2. तीनवटै तहका सरकारको एकीकृत आय व्यय र्ववरण संघीय अथि मन्रालयले तयार गने पररपाटी स्थार्पत 
गररननपदिछ । 

12.3. नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको र्वद्यमान साविितनक क्षेर लेखामान अन्तरािर्ियरुपमा पररमाििन भई 
सकेकोले नेपाल सरकारले पतन सोही अननसार अध्यावतधक गननि पने देजखन्छ । नेपाल सरकारको लेखा 
प्रणाली नगद आधारबाट प्रोदभावी आधारमा रुपान्तरण गने कायि योिना तयार गननि पदिछ । 

12.4. सरकारका र्वतभन्न तनकायले आफ्नो र्वत्तीय कायिसम्पादन र प्रततवेदन प्रणालीमा सहिता लयाउन छनट्टाछन टै्ट 
सूर्ना प्रर्वतधसम्बन्धी प्रणालीहरु कायािन्वयनमा लयाएका छन ्। त्यस्ता सूर्ना प्रर्वतध प्रणाली लागू गननिपूवि 
महालेखापरीक्षकको स्वीकृतत तलने व्यवस्था गननि पदिछ । साथै त्यस्ता सूर्ना प्रर्वतधमा आधाररत 
प्रणालीहरुलाई एकीकृत गने वा कम्तीमा एक आपसमा अन्तसिम्बन्ध कायम गने व्यवस्था गननि पदिछ ।  

12.5. सरकारी कायािलयको लेखाङ्कनका लातग प्रयोगमा रहेको कम्प्यनटरमा आधाररत एकीकृत सरकारी लेखाप्रणाली 
(तसग्यास) लाई पूणि कायािन्वयनमा लयाई लेखाका आधारभतू र्ववरण स्वर्ातलत रुपमा तयार हनने तथा सबै 
लेखासम्बन्धी कागिात सूर्ना प्रर्वतध सफ्टवेयरमा अपलोि हनने व्यवस्था समेत तमलाउननपदिछ । यस 
प्रणालीको अततररक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहको कारोबार समेतलाई समेट्ने एकीकृत प्रततवेदनको 
सफ्टवेयर लागू गरी र्वत्तीय प्रततवेदन प्रणालीमा प्रभावकाररता लयाउननपदिछ । 

12.6. बहनवषीय आयोिना व्यवस्थापन तथा अन्य तररकाबाट तसििना हनने दार्यत्व तथा प्रततवर्द्ताको लेखा राख्न े
व्यवस्था गननि पदिछ । साथै सरकार िमानत बसेको ऋणको समेत लेखाङ्कन गने व्यवस्था हनननपदिछ 
।कायि संर्ालनस्तरको कारोबारको र्ववरण केन्द्रीय र्हसावमा स्वत : प्राप्त हनने सूर्ना प्रर्वतध प्रयोग 
गननिपदिछ ।  

12.7. स्थानीयतह लगायत सबै तहका सरकारवाट आम्दानी र खर्िको लेखाङ्कन गदाि स्वीकृत एर्ककृत आतथिक 
संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या प्रयोग गननिपदिछ । व्ययको हकमा सरकारको कायाित्मक वगीकरण 
सर्हतको एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण तयार हनने व्यवस्था तमलाउनन पदिछ । 

12.8. अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम बाँिफाँि हनने रािस्वका लातग खिा गररएको 
र्वभाज्य कोषमा वषािन्तमा रकम मौज्दात नरहने गरी बाँिफाँि हनने व्यवस्था तमलाउनन पदिछ । 
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12.9. नेपालमा साविितनक क्षेरमा दक्ष िनशजक्तको व्यवस्था गनि साविितनक र्वत्त व्यवस्थापन र्वज्ञ प्रमाणीकरण 
गने तथा लेखा िनशजक्तको क्षमता अतभबरृ्र्द् गनि लेखा प्रातबतधकको कोसि सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाउनन 
पदिछ । तनिामती सेवाका लेखा समनहमा लेखा तबषय अध्ययन गरेको योग्यता भएकालाई मार सेवा प्रवेश 
गराउने व्यवस्था तमलाउनन पदिछ । 

12.10. र्वजत्तय हस्तान्तरणले खर्िको प्रयोगस्थल तनधािरण गदिछ। र्वत्तीय हस्तान्तरण अन्तगित अननदान तनकासा 
गदाि खर्ि लेखाङ्कन हनने तर खर्ि नभएको रकम आतथिक वषि समाप्त भएपतछ अननदान तनकासा ददने 
सरकारको संजर्त कोषमा र्फताि हनने वा  सम्बजन्धत तहको संजर्त कोषमा बर्त हनने भएकाले रािश्व र 
खर्ि रकम यथाथिपरक नहनने अवस्था छ । तीन तहका सरकारबीर् र्वत्तीय हस्तान्तरणबाट हननसक्ने 
आम्दानी खर्िको दोहोरो लेखाङ्कन हटाउन तथा समग्र सरकारको आम्दानी र खर्िको तथयाङ्क तयार पानि 
आवश्यक छ।  दोहोरो लेखाङ्कनलाई घटाउने उपयनक्त र्वकलप प्रयोगमा लयाउननपदिछ । 

12.11. स्थानीय र प्रदेश तहमा गररएको र्वत्तीय हस्तान्तरणलाई संघको साविितनक खर्ि अन्तगित र्ालन खर्िमा 
गणना गरेकोले यसलाई पररमाििन गररननपदिछ । साथै बोिि, सतमतत लगायतलाई ददएको र्ालनप्रकृततको 
अननदानबाट पूिँीगत प्रकृततको खर्ि हनने र पूजँिगत प्रकृततको अननदानबाट र्ालनप्रकृततको खर्ि हनने 
अवस्थालाई तनराकरण गनि समायोिनको उपयनक्त व्यवस्था गररननपदिछ । 

12.12. अथिमन्रीले पेश गरेको र्वतनयोिन र्वधेयक संसदबाट जस्वकृतत प्राप्त भएपतछ कायािन्वयनमा आउँछ । 
र्वश्वमा धेरै देशहरुमा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनने र्ववरणहरु अथिमन्रीवाट प्रमाजणत गने 
व्यवस्था रहेको देजखन्छ । र्वत्तीय र्ववरण प्रमाजणत गने सम्बन्धमा तनददिि कानननी व्यवस्था गरी र्वत्तीय 
र्ववरणहरु अथिमन्रीवाट प्रमाजणत हनननपदिछ । साथै महालेखा तनयन्रक कायािलय लगायतका तनकायले 
महालेखापरीक्षकबाट प्रमाजणत तबजत्तय र्ववरणहरुलाई नै आतधकारीक मानी प्रकाशन गने व्यवस्था 
गननिपदिछ ।  

13. आन्तररक तनयन्रण एवं आन्तररक लेखापरीक्षण – साविितनक स्रोत साधनको अतधकतम उपयोग गरी 
साविितनक सेवा प्रवाहलाई तमतव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूणि बनाई आन्तररक तनयन्रण प्रणाली सबल 
बनाउन एवं आन्तररक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन देहायका र्वषयमा सनधार गननिपने देजखन्छ : 

13.1. सबै तहका सरकारका नीततगत तहमा रहने पदातधकारी तथा प्रशासतनक पदातधकारीहरुका लातग समग्रमा 
प्रर्तलत ऐन कानननमा उललेख भएका आर्रणगत व्यवस्थाका अततररक्त आफ्नो कायािलयको प्रकृतत 
अननरुपको आर्ारसंर्हता िारी गरी सोको किाइका साथ पररपालना एवं अननगमन गने व्यवस्था तमलाउनन 
पदिछ ।  

13.2. सवै तहका साविितनक तनकाय र संगदठत संस्थाहरुले संस्था सञ्चालनको उदे्दश्य, कानननको पररपालना र 
प्रततवेदन सम्वन्धी उदे्दश्यहरु प्राप्त गने िममा आईपनि सक्ने िोजखमको पर्हर्ान गने, आकँलन गने, 
ततनको र्वश्लषेण गरी प्राथतमकताको आधारमा ती र्वषयलाई व्यवस्थापन गनि आवश्यक आन्तररक तनयन्रण 
प्रणालीको र्वकास गननिपदिछ ।  

13.3. तनकायको आन्तररक तनयन्रण प्रणालीको कायािन्वयनको तनरन्तर तथा आवतधक अननगमन मूलयाङ्कन गने र 
प्राप्त पषृ्ठपोषणको आधारमा जिम्मेवार व्यजक्तलाई क्षमता अतभवरृ्र्द्को व्यवस्था गननिका साथै आवश्यकता 
अननसार दण्ि तथा पनरस्कार गने प्रणाली र्वकास गननिपदिछ ।  

13.4. आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ बमोजिमको आन्तररक तनयन्रण तथा 
लेखापरीक्षण सतमततलाई सर्िय बनाउनन पदिछ । साथै अन्तरािर्िय असल अभ्यास समेत र्वर्ार गरी यस 
र्कतसमको सतमततमा कायिसंर्ालन तहका पदातधकारीको सट्टा तनकायको शासकीय जिम्मेवारीको भतूमकामा 
रहने उच्र् पदातधकारीहरु रहने व्यवस्था गननि उपयनक्त हनन्छ ।   
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13.5. आन्तररक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरािर्िय असल अभ्यास समेतको आधारमा 
व्यवस्थापकीय तथा सञ्चालनगत जिम्मेवारीबाट स्वतन्र राख्न,े लेखापरीक्षणका मानदण्ि र तनदेजशकाको 
र्वकास गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गने, कमिर्ारीको क्षमता र्वकास गने, लेखापरीक्षण कायिको अननगमन 
तनरीक्षण एवं सनपरीवेक्षण गने, लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा उललेख भएका र्वषयहरु आन्तररक तनयन्रण तथा 
लेखापरीक्षण सतमततमा छलफल गरी समयमै सम्बोधन गने व्यवस्था तमलाउनन पदिछ ।    

13.6. र्वश्वर्वद्यालय, सतमतत, बोिि, संगदठत संस्था लगायत साविितनक संस्थामा आन्तररक लेखापरीक्षणको व्यवस्था 
गननिपदिछ । आन्तररक लेखापरीक्षण स्वतन्र एवं गनणस्तरीय रुपमा समयमा सम्पन्न गनि आवश्यक सनधार 
गननिपदिछ ।  

13.7. आन्तररक लेखापरीक्षण कायि कारोवारगत लेखाको िांर्मा मार तसतमत नरही तनकायको िोजखम व्यवस्थापन, 
आन्तररक तनयन्रण प्रणाली र शासकीय प्रवन्धका र्वषयहरुको मूलयांकन समेत गने गरी सनधार गननिपने र 
अजन्तम लेखापरीक्षणलाई कायिमूलक लगायत र्वशेष लेखापरीक्षणमा केजन्द्रत गननिपने देजखन्छ ।  

13.8. अजन्तम लेखापरीक्षण अगावै आन्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सोबाट देजखएका व्यहोराहरु जिम्मेवार 
व्यजक्तले फस्यौट गननि पदिछ ।  

13.9. नेपाल सरकारको लेखा राख्न े र आन्तररक लेखापरीक्षणको कायि महालेखा तनयन्रक कायािलयबाट भई 
रहेकोमा लेखा राख्न े कायि र आन्तररक लेखापरीक्षण कायि गनि अलग अलग र्वभाग गठन  
हनननपदिछ ।लेखा समनहका कमिर्ारीबाट नै लेखा राख्न ेर आन्तररक लेखापरीक्षणको कायि हनदै आएकोमा 
एक अकािको स्वाथिको र्ववाद हनने, सक्षमता र स्वतन्रताको र्हसाबले उपयनक्त नदेजखएकोले आन्तररक 
लेखापरीक्षकको बेग्लै समूह गठन गररननपदिछ । 

14. तनयमन व्यवस्था - खनला बिार तसर्द्ान्तमा सरकारले प्रततष्पधी वातावरण तसििना गनि कानूनी, पूवािधार, 
व्यवसार्यक वातावरण तयार गने र तनिी क्षेरले व्यावसार्यक कायि गदिछन ्। यस्ता व्यावसार्यक कायिको 
सरकारले कानननद्वारा व्यवस्था गरर तनयमन गननि पदिछ ।तनयमन सम्बन्धमा देहायका सनधार गननिपने 
देजखन्छ : 

14.1. स्वास्थ संस्था तथा औषतध तथा खाद्य सामग्रीको तनयमन र्वतभन्न तनकायबाट गररँदा प्रभावकारी नभएको 
सन्दभिमा सबै स्वास्थय संस्थाको तनयमन र अननगमन कायिलाई प्रभावकारी वनाउन ऐनद्वारा स्वतन्र र 
अतधकार सम्पन्न तनयमनकारी तनकायको व्यवस्था गररननपदिछ । साथै खाद्य तथा औषतध एकआपसमा 
र्वषय अन्तरसम्बजन्धत भएको र मानव स्वास्थयमा असर पाने महत्वपूणि र्वषय भएकोले तनयमन गनि 
अतधकार सम्पन्न खाद्य तथा औषतध तनयमन प्रातधकरण खिा गने व्यवस्था हनननपदिछ । 

14.2. अथितन्रको आकारको बढोत्तरी, प्रर्वतधमा आएको र्वकास तथा र्वदेशी प्रर्वतध नेपालमा तभतरने वातावरण 
अननसार तनयमनको कानूनी पयािप्तता, क्षमता र्वकास र कायािन्वयन गननि पदिछ । 

14.3. तनयमनकारी तनकायले गने तनयमन पतन प्रभावकारी नभएको अबस्था छ । तनयमनकारी तनकायले 
कानननमा भएको अतधकार योिनाबर्द् तवरले उपयोग गरी प्रभावकारी तवरले तनयमन एवं ददएका 
तनदेशनको कायािन्वयन हनननपदिछ ।र्वत्तीय कारोवार गने अन्य तनकाय िस्तै नागररक लगानी कोष, 
सामाजिक सनरक्षा कोष, कमिर्ारी सञ्चय कोष लगायतका र्वतभन्न कोषहरुको तनयमन गने तनयमनकारी 
तनकाय नभएको सन्दभिमा यस्ता गैरबैंर्कङ्ग संस्थाको तनयमन गने तनकाय स्थापना गररननपदिछ । 

14.4. तनयमन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय तनगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय सतमततले ददएका तनदेशनहरु 
सरकारले कायािन्वयन गननिपदिछ ।  
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14.5. सरकारी तनयमनकारी तनकायहरुको अननसन्धान गने क्षमता अतभवरृ्र्द् गररननपदिछ । र्वत्तीय व्यवस्थापन 
पक्षसँग सम्बजन्धत र्वषयमा तनयमनकारी तनकायबीर् सूर्ना आदान प्रदान गने संयन्रको र्वकास गननिपदिछ 
।  

15. अजन्तम लेखापरीक्षण – लेखापरीक्षणको प्रभाब अतभवरृ्र्द् गदै साविितनक र्वत्तीय व्यवस्थापनमा पारदजशिता, 
िवाफदेर्हता र तनष्ठा प्रवर्द्िन गनि अजन्तम लेखापरीक्षणमा देहाय बमोजिम सनधार गननिपने देजखन्छ :  

15.1. लेखापरीक्षणको प्रभावकाररता बढाई कायि वातावरणमा सनधार लयाउन आवश्यक पने न्यूनतम भौततक 
पूवािधारको व्यवस्था तमलाई यस्ता पूवािधारलाई सूर्ना प्रर्वतधमैरी बनाउननपदिछ । 

15.2. सूर्ना प्रर्वतधको उच्र्तम प्रयोग गरी कायिस्थलमै िानन पने अवस्थामा सनधार गदै दूर लेखापरीक्षण (ररमोट 
अतिट) कायािन्वयन गननिपने अवस्था छ । सूर्ना प्रर्वतध प्रयोगबाट लेखापरीक्षण गने र्वतध अवलम्बन गरी 
लेखापरीक्षण प्रर्िया सरल, तमतव्ययी र छररतो बनाउने नीतत अवलम्बन गननिपने देजखन्छ । 

15.3. सामर्यक लेखापरीक्षण, र्वतध र्वज्ञान लेखापरीक्षण, आपतकालीन अवस्था तथा र्वपद् व्यवस्थापन तयारी, 
उर्द्ार तथा प्रततकायि र प्रततलाभ, वातावरणीय, ददगो र्वकास लगायत अन्य समसामर्यक र नवर्वकतसत 
घटनाहरुको र्वशेष लेखापरीक्षण गने तफि  ध्यान ददननपने देजखन्छ । िोजखममा आधाररत लेखापरीक्षणको 
अबधारणाको प्रभाबकारी कायािन्वयन गने, कायिमूलक लेखापरीक्षणको दायरा र्वस्तार गने र पररपालना 
बेग्लै लेखापरीक्षण गरी प्रततबेदन गने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 

15.4. महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गररने कायिमूलक तथा र्वशेष लेखापरीक्षण तथा अन्य कायिमा नागररक 
समाि र सरोकारवालाको संलग्नतालाई लेखापरीक्षणको सबै प्रर्ियामा अभ्यास गदै लेखापरीक्षणको प्रभाव 
बढाउनन पदिछ । नागररक तथा नागररक समािका संस्थाबीर् सूर्ना आदान प्रदान गनि मोबाईल 
एजप्लकेशन तििाईन गरी प्रयोगमा लयाउनन पदिछ । 

15.5. लेखापरीक्षणमा प्रार्वतधक र्वशेषज्ञहरुको संलग्नता बढाउने तथा तनमािण कायिको गनणस्तर िाँर् गनि 
कायािलयको आफ्नै लयाबको व्यवस्था गने तफि  र्वर्ार गननि पदिछ ।  

15.6. लेखापरीक्षणको गनणस्तर लेखापरीक्षणमा संलग्न हनने कमिर्ारीको पेसागत ज्ञान, सीप र अननभवमा भर पने 
भएकोले कमिर्ारी क्षमता र्वकास कायिलाई उच्र् महत्व ददँदै आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गननिपने 
देजखन्छ । यसका लातग लेखापरीक्षण उत्कृिता केन्द्रको स्थापना गननिपने देजखन्छ ।  

15.7. र्वद्यमान संघीय संरर्ना अननरुप प्रदेश तहसम्म कायािलयको भौगोतलक उपजस्थततको लातग कायािलयको 
र्वद्यमान सांगठतनक संरर्ना र्वस्तार गननिपने देजखन्छ ।  

15.8. लेखापरीक्षण सम्बन्धी मूल कानननको रुपमा रहेको लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३, लेखापरीक्षण 
तभर “सम्परीक्षण”  कायि समेत रहेको र लेखापरीक्षणको अतभन्न अंगको रुपमा रहेकोले सम्परीक्षण 
सम्वन्धी कायिलाई व्यवजस्थत, तथयपरक तथा मयािददत बनाउन लेखापरीक्षण तनयमावली बनाई सम्परीक्षण 
कायिलाई व्यवजस्थत बनाउनन िरुरी छ । 

15.9. र्वत्तीय र्ववरण तथा लेखा समयमा उपलब्ध नगराउने, लेखासँग सम्बजन्धत कागिात पेश नगने, 
तत्सम्बन्धी सूर्ना उपलब्ध नगराउने, तोर्कएको ढारँ्ामा लेखा नराख्न े  र लेखापरीक्षण नगराउनेलाई 
लेखापरीक्षण ऐन बमोजिम कारबाही गने व्यवस्थाको पररपालना हनननपदिछ । 

16. लेखापरीक्षणको स्वतन्रता एबं सरोकारवासँगको सम्बन्ध - अजन्तम लेखापरीक्षण गने संस्थाको स्वतन्रता  
र सो तनकायको अन्य सरोकारवाला तनकायसंगको सम्बन्ध सम्बन्धमा देहायको सनधार गननि आवश्यक छ : 

16.1. साविितनक प्रशासनमा दक्षता, उतरदार्यत्व, प्रभावकाररता र पारदजशिता प्रवर्द्िनका लातग सवोच्र् 
लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तरािर्िय संगठनको तलमा तथा मेजक्सको घोषणा र र्वतभन्न समयमा संयनक्त राि 
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संघको महासभाले पाररत गरेका प्रस्तावहरुले सम्बोधन गरे बमोजिम सवोच्र् लेखापरीक्षण संस्थालाई र्वत्तीय 
एवं प्रशासतनक र कायाित्मक स्वतन्रता कायम गनि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध हनने अवस्था तसििना 
गननिपदिछ । 

16.2. महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रततवेदनका महत्वपूणि र्वषयका सम्बन्धमा साविितनक लेखा सतमततमा पूवि 
छलफल गने, समन्वय गने, सहकायि गने व्यवस्था गननिपदिछ ।  

16.3. साविितनक लेखा सतमततले गरेका तनणिय तथा तनदेशनको अतभलेख तयार गने र कायािन्वयन सम्बन्धमा 
आवतधक रुपमा सम्बजन्धत मन्रालय/तनकायबाट प्रततवेदन तलने व्यवस्था गरी अननगमनलाई प्रभावकारी 
बनाउननपदिछ । यस्ता तनणिय तथा तनदेशनको तिजिटलाईिेशन गननि आवश्यक छ । 

16.4. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४ ले महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गननिपने इकाइ तथा कारोबार 
छनौट गरी केही प्रततशत मार परीक्षण गनेगरी लेखापरीक्षणको तररका, क्षेर तोकी अजन्तम लेखापरीक्षण 
गने अतधकार प्रदान गरेको छ । लेखापरीक्षण मानदण्ि, तनदेजशका तथा तसर्द्ान्त अननरुप कारोबारको 
नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गने प्रर्लन रहेको छ । अन्तराििीय मान्यता अननसार 
लेखापरीक्षणले एक तनजितस्तरसम्मको आश्वस्तता प्रदान गने, र्वत्तीय र्ववरण तथा  कारोबारमा सम्बजन्धत 
व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी हनने र सो उपर परीक्षण गरी प्रततवेदन िारी गने जिम्मेवारी लेखापरीक्षकको 
हनने व्यवस्था छ । उक्त मान्यताअननरुप आत्मसात गदै लेखापरीक्षण ऐनको दफा १६ मा 
महालेखापरीक्षकद्वारा िारी मानदण्ि, नीतत, तनदेशन, तनदेजशका तथा लेखापरीक्षण योिनाबमोजिम सम्पन्न 
गरेको लेखापरीक्षण कायिबाट हनन गएको क्षतत वा र नर्टको लातग महालेखापरीक्षकको कायािलयका कमिर्ारी 
व्यजक्तगतरुपमा जिम्मेवार नहनने व्यवस्था छ ।लेखापरीक्षण मानदण्ि, तनदेजशकाको आधारमा लेखापरीक्षण 
गदाि पर्हर्ान हनन नसकेका र नर्ट वा कमिोरीका र्वषयमा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ 
बमोजिम समकक्षी पननरावलोकन बाहेक लेखापरीक्षणको पननरावलोकन गनि नतसकने व्यवस्था रहेको 
सम्बन्धमा सरोकारवाला तनकायले आत्मसात गननिपदिछ ।  

16.5. सरकारी तनकायले लेखापरीक्षण सन्दभिमा सूर्नाको पहनँर् सम्बन्धी महालेखापरीक्षकको अतधकार बमोजिम माग 
भएका सूर्ना समयमा नै उपलब्ध गराउने र लेखापरीक्षणको समयमा उपजस्थत भई छलफल अन्तरर्ियामा भाग 
तलई बेरुिू हनन नददने र भएमा पतन तोर्कएको समयमा फस्यौट गरी आतथिक अननशासन कायम गनि सहयोग गननि 
पदिछ ।  

17. संघीयता कायािन्वयन - संघीयताको ममि अननरुप काननन तनमािण, संगठन संरर्ना, िनशजक्त व्यवस्थापन समेतका 
आधारमा संघ प्रदेश र स्थानीयतहबाट र्वकास तनमािण श्रोत पररर्ालन र सेवा प्रवाह गनि देहायबमोजिमको सनधार 
गननिपने देजखन्छ :    

17.1. नेपालको संर्वधानको अननसूर्ीमा उललेख भएका संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अतधकार 
सूर्ी अननसारका काननन तनमािण गरी कायािन्वयन गननिपदिछ । 

17.2. संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कायि जिम्मेवारीमा पने र्वकास कायििम तथा आयोिनाको वगीकरण तथा 
बाँिफाँि सम्बन्धी मापदण्ि २०७६ अननसार संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोिना कायििम 
र्वभािन तथा कायािन्वयन हननन पदिछ । स्रोत अननमान बेगर अगामी वषिका लातग दार्यत्व तसििना गने 
कायिमा तनयन्रण गननिपदिछ । 

17.3. प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्ि गरी तयार गरेका र्वस्ततृ आयोिना प्रततवेदनको 
अतभलेख राखी कायािन्वयनमा लयाउनन पदिछ । साथै संघबाट अध्ययन गरी तयार गररएका प्रततवेदनहरु 
प्रदेश तथा स्थातनयतहमा हस्तान्तरण गरी दोहोरो अध्ययन नहनने व्यवस्था तमलाउननपदिछ । 
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17.4. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको रािश्वको आधार कम भई संघीय बिेटमा तनभिर रहेकाले रािश्वको 
आधार बढाउनन पने देजखन्छ । रािश्व बाँिफाँि र्ालन वषिको असनलीको आधारमा गदाि प्रदेश सरकार तथा 
स्थानीय तहले पाउने रकम तनजित हनन नसकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बिेट अननमान यथाथिपरक 
हनन नसकेकोले गत वषिको यथाथि असनलीको आधारमा अननमातनत रािस्व बाँिफाँि र अननदानको सीमा 
उपलब्ध गराई बिेट तनमािण प्रकृयालाई सहिीकरण गररननपदिछ । 

17.5. जिलला समन्वय सतमततले स्थानीय तहबाट प्रदान गने सेवाको गनणस्तर, सेवाशनलक, सेवाप्रवाहको प्रर्िया 
सम्बन्धमा गने अननगमन प्रभावकारी बनाउनन पदिछ । 

17.6. साझा अतधकार अन्तरगत संकलन भएको रािस्व तबभाज्यकोषमा िम्मा हनननपनेमा सजञ्चतकोषमा िम्मा गने 
गरेको समेत देजखएको छ । अत: यस्तो रािस्व र्वभाज्य कोषमा दाजखला गरी बाँिफाँि  
गननिपदिछ । 

17.7. संघ, प्रदेश तथा स्थातनयतहले साविितनक र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व सूर्कहरूको आधारमा तनयतमतरुपमा 
साविितनक र्वत्तीय व्यवस्थापनको िवाफदेर्हताको स्वःमूलयाङ्कन गने एवं तीन वटै तहका सरकारको 
एर्ककृत र्वत्तीय व्यवस्थापन रणनीतत प्रणाली तयार गननिपदिछ ।  

17.8. स्थानीय तहका पदातधकारीले पाउने सनर्वधा, आतथिक सहायता र्वतरण, सवारी साधन खररदको लातग 
रार्ियरुपमा नै मापदण्ि तोकी खर्ि तनयन्रण एवं एकरुपता कायम हननन पदिछ । त्यस्तै प्रदेश सरकार 
तथा स्थानीय तह स्वयंले तनणिय गरी अततररक्त सनर्वधा ददने गरेकोले ती कमिर्ारीको सेवाका शति एवं 
पाउने सनर्वधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हननन पदिछ । 

18. प्रदेशतहको र्वत्तीय व्यवस्थापन – प्रदेश तहको र्वत्तीय व्यवस्थापनमा सनधार एवं स्रोत साधनको 
उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिम सनधार गननिपदिछ :  

18.1. नेपालको संर्वधानको धारा ५७(६) बमोजिम प्रदेश सभाले काननन बनाउँदा संघीय कानननसँग नबाजझने गरी 
बनाउनन पने तथा संघीय कानननसँग बाजझएमा बाजझएको हदसम्म अमान्य हनने व्यवस्था रहेकोमा 
लेखापरीक्षणका िममा कततपय प्रदेश कानननहरु संघीय कानननसँग बाजझएको पाइएको छ । अतः प्रदेश 
कानननहरु तनमािण गदाि संघीय कानननसँग सामन्िस्यता हनने गरी तनमािण गननिपदिछ ।  

18.2. प्रदेशले ददगो र्वकास लक्ष्यलाई आन्तररकीकरण गरी आवतधक योिना, दीघिकालीन रणनीतत, 
मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना तयार गने र सोही आधारमा वार्षिक बिेट तिनिमा गने व्यवस्था तमलाउने, खर्ि 
व्यवस्थापनमा सनधार गदै बिेट र्वतनयोिन खर्ि र उपलजब्धलाई कायि सम्पादन मूलयाङ्कनसँग आवर्द् गने र  
तमतव्ययीता सम्बन्धी तनदेजशका र मापदण्ि बनाई लागू गननिपदिछ । 

18.3. बिेट कायािन्वयन र प्रततवेदन कायिको शनर्द्ता, तनयतमतता, सामर्यकता र प्रभावकाररताको लातग रािस्व, 
बिेट तिनिमा, अजख्तयारी प्रदान, खर्ि व्यवस्थापन, तनकासा, भ नक्तानी, लेखांकन र प्रततवेदन तयार लगायत 
समग्र र्वत्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत कायिहरुलाई सूर्ना प्रर्वतध प्रणालीसँग आबर्द् गराउनन पदिछ ।  

18.4. पररयोिना बैंक तयार गरी प्रदेश गौरवका आयोिना र पर्हलो प्राथतमकताका आयोिनाको छनौट गरी 
पूिँीगत  खर्िलाई उपलजब्धमूलक क्षेरमा प्रवार्हत गननिपने, खररद कारबाहीलाई प्रततस्पधी एवं तमतव्ययी 
बनाई बिेट कायािन्वयन, तरवषीय खर्ि प्रक्षेपणको आधारमा बिेट र्वतनयोिन गरी र्वकास आयोिना 
सञ्चालन गने, र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा अननगमन गनि प्रभावकारी अननगमन संयन्रको र्वकास 
गननिपदिछ । बिेट कायािन्वयनको लेखांकन र प्रततवेदन सूर्ना प्रर्वतधमा आधाररत बनाउनन पदिछ ।  

18.5. प्रर्तलत प्रदेश काननन बमोजिम कायि सम्पादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृतत अननसारको आन्तररक 
तनयन्रण प्रणाली तयार गरी लागू गदै आन्तररक लेखापरीक्षण कायि र्वश्वसनीय, भरपदो र गनणस्तरीय 
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बनाउन आवश्यक कानूनी, नीततगत तथा प्रशासकीय व्यवस्थामा सनधार गननिपदिछ । सबै प्रदेशले कारोबार 
संर्ालनको लातग आतथिक कायिर्वतध तनयमावली तयार गननि पदिछ । 

18.6. प्रदेश सरकार मातहतका कायािलयका स्वीकृत दरबन्दी अननसार पदपूतति हननन पदिछ ।एर्ककृत कायािलयको 
अवधारणा अननसार कायािलय स्थापना गरी कायिसम्पादन गननिपदिछ । 

19. स्थानीय तहको र्वत्तीय व्यवस्थापन – स्थानीय तहको र्वत्तीय व्यवस्थापन तथा स्रोत साधनको उपयोगलाई 
प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिम सनधार गननिपदिछ : 

19.1. स्थानीय तहले  स्थानीय आवस्यकता मध्यनिर गरी आवतधक योिना तिनिमा गने, सहभातगतात्मक तवरले 
योिना छनौट एवं बिेट तनमािण गने, योिना कायािन्वयन अननगमन लगायतका र्वषयलाई थप व्यवजस्थत, 
प्रभावकारी तथा वैज्ञातनक बनाउने  र योिना प्रकृयालाई दक्ष एवं क्षमतायनक्त बनाउने तफि  ध्यान ददननपदिछ 
।  

19.2. बिेट र्वतनयोिन गने तर सो पालना नगरी कायििम सञ्चालन एवं खर्ि गदै िाने र खर्ि भए अननसारको 
रकमलाई बिेट कायम गरी गाँउ/ नगर सभाबाट अननमोदन गने पररपाटी बिेट तसर्द्ान्त तबपररत देजखएकोले 
यस्तो प्रवजृत्तमा सनधार हनननपदिछ ।  

19.3. आतथिक कायिर्वतध तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन तथा स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन बमोजिम आन्तररक 
तनयन्रण प्रणालीको र्वकास गरी कायािलयको कामलाई तमतव्ययी र प्रभावकारी बनाउनन पदिछ ।  

19.4. स्थानीय सरकार संर्ालनका सन्दभिमा आतथिक कायिर्वतध ऐन लगायत अन्य आवश्यक स्थानीय कानननको 
तिनिमा गरी कायािन्वयनमा लयाउनन पदिछ । स्थातनयतहले साबिितनक खररद सम्बन्धी काननन र कायिर्वतध 
तयार गदाि साविितनक खररद ऐनको व्यवस्थासंग नबाजझने गरी तयार गननिपदिछ । 

19.5. स्थातनयतह र्पच्छे फरक फरक प्रकृततको कर लगाईएको र अतधकार क्षेर बार्हर कर लगाएको कारण 
तबबाद सिृना भएको तथयलाई र्वर्ार गरी आफ्नो अतधकार क्षेरतभर पने र्वषयसँग सम्बजन्धत क्षेरमा 
रािस्व संकलन गने रार्िय मापदण्ि तयार गरी सबै स्थानीय तहले एकरुपता कायम हनने गरी आन्तररक 
आय संकलनलाई व्यवजस्थत, प्रभावकारी र र्वश्वसनीय बनाउनन पदिछ ।  

19.6. स्थानीय तहको संर्ालन सम्बन्धमा स्वीकृत दरबन्दी अननसार कमिर्ारी पदपूतति गरी आफ्नो कायि क्षेर 
तभरको स्वास्थय, जशक्षा, कृर्ष, पशन लगायतका क्षेरगत र्वषयका सेवा प्रवाहलाई श्रम, समय र 
लागतप्रभावी बनाउने उपाय अवलम्बन गननिपदिछ ।  

19.7. ददगो र्वकास लक्ष्यलाई आन्तररकीकरण गरी स्थातनय तहको सन्दभिमा आबतधकरुपमा हातसल गननिपने 
मध्यकातलन लक्ष्य सनर्कहरु तनधािरण सो अननसार समग्र योिना प्रकृया तनदेजशत हनननपदिछ ।  

19.8. स्थानीय तहबाट तनमािण कायि गदाि उपभोक्ता सतमतत माफि त हनने गरेको अवस्था छ । उपभोक्ता 
सतमततबाट भएको कायि, त्यसको गनणस्तर तथा लागत सहभातगता सम्बन्धमा प्रभावकारी अननगमन हनननपदिछ 
।  

19.9. अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम स्थातनय तहले आफ्नो आय ब्ययको र्ौमातसक 
र्ववरण प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था किाईका साथ पालन गररननपदिछ । सबै स्थातनयतहले सब-नेशनल 
रेिरी रेगनलेटरी एजप्लकेशन प्रयोगमा लयाउननपदिछ । 

19.10. स्थानीय तहको आन्तररक लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आन्तररक लेखापरीक्षणलाई 
स्वतन्र, र्वश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गनि प्रदेश वा जिलला तहमा 
आन्तररक लेखापरीक्षण तनकायको व्यवस्था हनननपदिछ ।  
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19.11. स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट िारी भएको प्रततवेदन स्थानीय तहको प्रर्तलत काननन बमोजिम 
गाउँ सभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल हनने व्यवस्था रहेको छ । पदातधकारी तथा सदस्यबाट सम्पादन 
भएको कायिउपर बेरुिू उठेको अबस्थामा सभाबाट फस्यौट गदाि स्वाथि बाजझने व्यवहार हनने भएकोले यसमा 
नीततगत र कानननी सनधार गननिपदिछ । 

19.12. स्थानीय तहको आन्तररक आयको तनलनामा प्रशासतनक खर्ि अत्यतधक देजखन्छ । त्यसमा पतन 
पदातधकारी र कमिर्ारीका सनतबधा सबारी साधन, ईन्धन, बैठक भत्ता, अननगमन लगायतमा बर्ढ खर्ि हनने 
गरेको छ । र्वत्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त अननदानको रकम प्रशासतनक लगायतका प्रयोिनमा बढी खर्ि 
गननि परेको अवस्थालाई तनयन्रण गनि र्वत्तीय हस्तान्तरण रकमको उदे्दश्यमूलक प्रयोग गरी प्रशासतनक 
खर्िको सीमा तनधािरण गररननपदिछ । 

उपयनिक्त बमोजिम नीततगत, कानननी, व्यवस्थापकीय, प्रर्ियागत, प्रणालीगत, सनधार कायि हननसकेमा 
आतथिक अननशासन कायम भई र्वत्तीय सनशासन कायम हनने अपेक्षा गनि सर्कन्छ ।  
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पररच्छेद - ६ 

कार्ािलर् गततर्वति 

1. महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रततवेदन पेस – सम्माननीर् राष्ट्रपतत श्रीमती र्वद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालको 
संर्विानको िारा २४१ अनसुार संघ, प्रदेश, स्थानीर् तह लगार्त तोर्कएका अन्र् तनकार्को आतथिक वषि 
२०७४।७५ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी संर्विानको िारा २९४(१) बमोजिम २०७५ चैत्र २९ मा 
महालेखापरीक्षकको ५६ औ ँवार्षिक प्रततवेदन, २०७५ पेस गररर्ो । सो अवसरमा सम्माननीर् राष्ट्रपततले 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहसमेत सबै तनकार्को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी समर्मै प्रततवेदन पेस गरेकोमा 
िन्र्वाद ददिँदै लेखापरीक्षणका नततिाले समग्र मलुकुी प्रशासनको अवस्थाबारे िानकारी प्राप्त भई सिुारका 
कार्िलाई मागितनदेश गनि सहर्ोग पगु्ने बताउनभुर्ो । त्र्स क्रममा उहािँले प्रततवेदनमा औलँ्र्ाइएका 
र्वषर्हरुलाई सम्बजन्ित तनकार्ले गम्भीरतापूविक तलई कार्ािन्वर्नमा लैिानपुने बताउनभुएको तथर्ो ।  

संर्विानको िारा २९४(३) अनसुार प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्िमा अलग अलग 
प्रततवेदन तर्ार गरी प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेस गनिसक्ने व्र्वस्थाअनसुार प्रदेशगत रुपमा तर्ार पारेको वार्षिक 
प्रततवेदन सात वटै प्रदेशका माननीर् प्रदेश प्रमखुसमक्ष महालेखापरीक्षकको प्रतततनतिबाट पेस गररएको 
तथर्ो भने लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० बमोजिम सबै स्थानीर् तहलाई अलग अलग 
लेखापरीक्षण प्रततवेदन िारी गररएको तथर्ो ।  

2. संगठन संरचना र दरबन्दी - महालेखापरीक्षकको स्थानीर् तहसम्म पहुिँच वरृ्िका लातग ७ वटा प्रादेजशक 
कार्ािलर् स्थापनाका तनतमत्त ४ उप-महालेखापरीक्ष, १८ नार्ब महालेखपरीक्षक, ११३ तनदेशक, २५५ 
लेखापरीक्षण अतिकारी र अन्र् कमिचारीसर्हत ६४३ िनाको संगठन संरचना स्वीकृततका लातग 
२०७६।११।२९ मा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गररएको छ । 

3. लेखा ढािँचा र फाराम - संघ, प्रदेश र स्थानीर्तहमा लागू हनेु र्वद्यमान लेखा र प्रततवेदन ढािँचामा पररवतिन 
गरी नेपाल साविितनक क्षेत्र लेखामानअनरुुप संशोिन, पररमाििन र थपसमेत गरी नेपालको संर्विानको 
िारा २४१(४) एवं लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २३ बमोजिम महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले पेस 
गरेका १४१ लेखा ढािँचा २०७६ ज्रे्ष्ठ १९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भई कार्ािन्वर्नमा आएको 
छ ।  

4. वार्षिकोत्सव समारोह - महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को ६१ औ ँवार्षिकोत्सव २०७६ आषाढ १५ गते 
प्रतततनति सभाका तत्कालीन सम्माननीर् सभामखु श्री कृष्णबहादरु महराको प्रमखु आततथ्र्तामा सम्पन् न 
भर्ो । उक्त समारोहमा संवैिातनक तनकार्का प्रमखु तथा पदातिकारीहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ 
कमिचारीलगार्त र्वजशष्ट व्र्जक्तहरूको उपजस्थतत रहेको तथर्ो । सो अवसरमा तत्कालीन सम्माननीर् 
सभामखुले महालेखापरीक्षकबाट साविितनक स्रोत सािनको प्रातप्त एवं उपर्ोग प्रर्क्रर्ाको तनगरानी गने तथा 
मलुकुमा र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गने गराउने कार्िमा परु ्र्ाइरहेको र्ोगदानको चचाि गनुिभएको तथर्ो । 
सो अवसरमा महालेखापरीक्षकले संवैिातनक जिम्मेवारी तनवािह गदै सरोकारवाला पक्षहरुसिँगको 
सहभातगतात्मक अविारणाका आिारमा लेखापरीक्षण कार्िलाई प्रभावकारी र नततिामखुी बनाई कार्ि 
सम्पादन गररने बताउनभुर्ो ।   

5. वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिना तिुिमा र कार्ािन्वर्न – संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ािलर् र 
काननुद्वारा तोर्कएका अन्र् तनकार्को आतथिक वषि २०७५।७६ को लेखापरीक्षणका लातग माननीर् 
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महालेखापरीक्षकबाट वार्षिक लेखापरीक्षण र्ोिना, २०७६ स्वीकृत भई श्रावण १ गतेदेजख कार्ािन्वर्नमा 
आएको छ । उक्त र्ोिनाअनसुार तोर्कएका तनकार्हरुको िोजखममा आिाररत लेखापरीक्षण र्ोिना तर्ार 
गरी २०७६ श्रावणदेजख २०७६ फागनु मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण कार्ि सम्पन्न गररएको छ । २०७६ 
चैत्र मसान्ततभत्र वार्षिक प्रततवेदन पेस गने कार्िर्ोिना रहेकोमा र्वश्वव्र्ापीरुपमा फैतलएको कोरोना भाइरस 
महामारीका कारण वार्षिक प्रततवेदन पेस गने कार्ि २०७७ आषाढ मसान्तमा पगेुको छ  ।  

लेखापरीक्षण र्ोिना तिुिमा र कार्ािन्वर्नका क्रममा सम्माननीर् राष्ट्रपतत, सम्माननीर् 
प्रिानन्र्ार्िीश, संघीर् संसद प्रतततनति सभाका सम्माननीर् सभामखु, रार्ष्ट्रर् सभाका सम्माननीर् अध्र्क्ष, 
संघीर् सरकारका पदातिकारीहरु, लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतत, प्रार्वतिक र्वशेषज्ञलगार्तका 
पदातिकारीहरुसिँग लेखापरीक्षणका र्वर्वि पक्षबारे छलफल गरी प्राप्त सझुावलाई समेत समावेश गररएको 
तथर्ो । र्सबाट लेखापरीक्षण कार्ािन्वर्नमा सहिता भई समर्मै लेखापरीक्षण कार्ि सम्पन्न गनि सहर्ोग 
पगेुको छ ।   

6. अन्तर्क्रि र्ा तथा छलफल कार्िक्रम - महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को आर्ोिनामा २०७६ मंतसर र पौष 
मर्हनामा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको लेखापरीक्षण सम्बन्िी संवैिातनक र काननुी व्र्वस्था तथा प्रततवेदन 
प्रणालीलगार्तका  र्वषर्मा प्रदेश नं. १, २, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं ५ अन्तगितका ६ जिल्लामा २३ 
अन्तरर्क्रर्ा तथा छलफल कार्िक्रम आर्ोिना गररएको तथर्ो । उक्त कार्िक्रममा प्रदेशका माननीर् प्रदेश 
प्रमखु, माननीर् मखु्र्मन्त्रीसर्हत प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमखु सजचव, प्रदेश सजचवहरुलगार्त संघ, प्रदेश 
र स्थानीर् तहका पदातिकारी तथा कमिचारीहरुको सहभातगता रहेको तथर्ो । कार्िक्रममा लेखापरीक्षणका 
र्वर्वि र्वषर्मा सहभागीकातफि बाट राजखएका जिज्ञासा एवं गनुासाहरुको सम्बोिन गररएको तथर्ो ।   

7. लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतत - लेखापरीक्षणको र्वश्वसनीर्ता र गणुस्तर अतभवरृ्ि गदै र्सका काननुी, 
प्रर्क्रर्ागत तथा व्र्ावहाररक पक्षमा सिुार गने तथा लेखापरीक्षण प्रततवेदनको कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग 
परु ्र्ाउने उदे्दश्र्ले र्वतभन्न क्षेत्रमा र्वशेषज्ञता हातसल गरेका १६ व्र्जक्त सजम्मतलत लेखापरीक्षण 
सल्लाहकार सतमतत गठन भएको छ । र्स अवतिमा सतमततको बैठक २ पटक बसी संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् तहको लेखापरीक्षण र्वति, पितत र लेखापरीक्षणमा ध्र्ान परु ्र्ाउनपुने प्रमखु र्वषर् तथा 
प्रततवेदनको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न सम्बन्िमा महालेखापरीक्षकलाई महत्वपूणि रार् सझुाव प्राप्त भएको छ ।   

8. संस्थागत सम्बन्ि तथा सञ्चार - लेखापरीक्षण नततिाको प्रभाव वरृ्ि गदै प्रततवेदन कार्ािन्वर्न पक्षलाई 
प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासिँगको सम्बन्ि महत्वपूणि रहन्छ । र्स तथ्र्लाई मध्र्निर गरी संघीर् 
संसद, संसदीर् सतमतत, संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका पदातिकारी, साविितनक संस्थानका पदातिकारी, तनिी 
क्षेत्र, सञ्चार माध्र्म तथा अन्र् सरोकारवालासिँग तनरन्तर  छलफल, अन्तरर्क्रर्ा र कार्िगत समन्वर् 
गररएको छ । र्सका अलावा कार्ािलर्को सूचना प्रवाह तथा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन तनर्तमतरुपमा 
प्रसे र्वज्ञतप्त िारी गने, लेखापरीक्षण बलेुर्टन र लेखापरीक्षण पतत्रका प्रकाजशत गने, कार्ािलर्को 
वेभसाइटबाट तनरन्तर सूचना प्रवार्हत गने र सविसािारणबाट माग भै आएका सूचनाहरु प्रवाह गने 
गररएको छ ।  

9. तनदेजशका अद्यावतिक - स्थानीर् तहको लेखापरीक्षण कार्िलाई व्र्वजस्थत र गणुस्तरीर् बनाउन सार्वकका 
स्थानीर्तहको लेखापरीक्षणसम्बन्िी तनदेजशका र बेरुिू वगीकरण तनदेजशकालाई अद्यावतिक गररएको छ । 

10. ददगो र्वकास लक्ष्र्को लेखापरीक्षण -  ददगो र्वकास लक्ष्र्को कार्ािन्वर्न र प्रततवेदनका र्वषर्मा रार्ष्ट्रर् 
र्ोिना आर्ोगसिँग परामशि तथा छलफल गररनकुा साथै आर्ोग र सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको 
अन्तरािर्ष्ट्रर् संगठनसिँगको समन्वर्मा लक्ष्र्को कार्ािन्वर्न जस्थततबारे लेखापरीक्षण कार्ि प्रारम्भ गररएको छ ।  
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11. संसदीर् सतमततहरुसिँगको सम्बन्ि - साविितनक लेखापरीक्षणका र्वर्वि पक्षमा गणुात्मक सिुारका लातग 
संघीर् संसदको साविितनक लेखा सतमतत, अथि सतमतत, ददगो र्वकास तथा सशुासन सतमतत, प्रदेश सभाका 
साविितनक लेखा सतमततहरुसिँग तनरन्तर छलफल, सम्पकि  र अन्तरर्क्रर्ा गररएको छ । लेखापरीक्षणको 
क्रममा संसदीर् सतमततहरुले र्वतभन्न र्वषर्उपर अध्र्र्न, अनसुन्िान र र्वश्लषेण गरी तनकालेका तनष्कषि 
समेतलाई आिारभतू सामग्रीका रुपमा तलइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रततवेदनमातथ संघ र प्रदेश 
अन्तगितका साविितनक लेखा सतमतत तथा नगर⁄गाउिँ सभामा हनेु छलफललाई प्रभावकारी बनाई प्रततवेदन 
कार्ािन्वर्नका सम्बन्िमा समन्वर्ात्मक ढङ्गले कार्ि गररनेछ । 

12. भवन तनमािण - सम्माननीर् राष्ट्रपततबाट २०७४ मंतसर १८ गते जशलान्र्ास भएको काठमाडौँ 
अनामनगरजस्थत कार्ािलर् भवनको बार्हरी संरचना तनमािण कार्ि सम्पन्न भई तभत्री संरचना तनमािणको 
कार्िसमेत अजन्तम चरणमा पगेुको छ ।  

13. लेखापरीक्षणमा नागररक सहभातगता - महालेखापरीक्षकको कार्िगत स्वतन्त्रता र स्वार्त्ततामा असर नपने 
गरी कार्िमूलक लेखापरीक्षणका लातग आवश्र्क सूचना सङ्कलन, लेखापरीक्षण र्ोिना तिुिमा, कार्ािन्वर्न, 
प्रततवेदन तर्ारी, प्रततवेदनको सम्प्रषेण र अनगुमन कार्िमा नागररक समाि तथा सरोकारवालाको 
सहभातगतालाई तनरन्तरता ददइएको छ । सहभातगतात्मक लेखापरीक्षण कार्िलाई गणुस्तरीर् बनाउन 
प्रदेशगत रुपमा नागररक समािका संस्थासिँग आबि २६६ व्र्जक्तलाई कार्िमूलक लेखापरीक्षणसम्बन्िी 
तातलम प्रदान गररएको तथर्ो ।  

14. संस्थागत सदुृढीकरण - लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा सहर्ोग गनि तथा महालेखापरीक्षकको कार्िर्ोिना 
(२०७४–२०८०) कार्ािन्वर्नका लातग बहदुाताकोषको सहर्ोगमा रु.४० करोड खचि गने गरी 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्को संस्थागत सदुृढीकरण आर्ोिना २०७५ आषाढ १३ देजख कार्ािन्वर्नमा 
आएको छ । उक्त आर्ोिनाबाट लेखापरीक्षण मानदण्डमा समसामर्र्क सिुार गने, लेखापरीक्षणलाई थप 
प्रभावकारी र गणुस्तरीर् बनाउने, कमिचारीको क्षमता अतभवरृ्ि गने, सूचना प्रर्वतिमा आिाररत र्वद्यतुीर् 
लेखापरीक्षण सफ्टवेर्र र्वकास गरी लेखापरीक्षणलाई कागिरर्हत बनाउने, लेखापरीक्षणमा नागररक 
सहभातगता अतभवरृ्ि गनेलगार्तका कार्ि सम्पादन हुिँदै आएको छ ।  

15. िनशजक्त र्वकास तथा क्षमता अतभवरृ्ि - िनशजक्त र्वकास तथा  कमिचारी क्षमता अतभवरृ्िका लातग 
आन्तररक, स्वदेशी  तथा वैदेजशक कार्िक्रममा कमिचारीको सहभातगता गराउने कार्िलाई तनरन्तरता 
ददइएको छ । र्स वषि कार्ािलर्का ९२ कमिचारीले स्वदेशी तथा ४२ कमिचारीले वैदेजशक तातलम तथा 
क्षमता र्वकाससम्बन्िी कार्िक्रममा सहभातगता िनाएका छन ्।  

16. पदपूतति - र्स वषि कार्ािलर्को ररक्त दरबन्दीमध्रे् नार्ब महालेखापरीक्षक ७, तनदेशक १२, लेखापरीक्षण 
अतिकारी ६५, लेखापरीक्षण अिीक्षक ४५ र लेखापरीक्षण तनरीक्षक ३ िनासमेत १३२ िना कमिचारी 
लोक सेवा आर्ोगको तसफाररसमा बढुवा तथा पदपूतति गररएको छ ।  

17.  भच ुिअल बैठक - र्वश् वव्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतभड–१९ महामारीका कारण तसजिित बन्दाबन्दी अवतिमा 
महालेखापरीक्षकको उपजस्थततमा प्रततवेदन तर्ारीलगार्त र्वर्वि र्वषर्सिँग सम्बजन्ित र्वतभन्न ३५ वटा 
भच ुिअल बैठक सम्पन् न भएका छन ्। उक्त बैठकमा कार्ािलर्का पदातिकारी, नेपाल चाटिडि एकाउन्टेन््स 
संस्था, नेपाल लेखामान बोडि, लेखा र र्वत्तीर् क्षेत्रका र्वज्ञलगार्त र्वतभन् न संघ संस्थाका प्रतततनतिको 
सहभातगता रहेको तथर्ो । साथै, सो अवतिमा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तरािर्ष्ट्रर् संगठन 
(इण्टोसाई), अन्र् क्षेत्रीर् संगठनहरुिारा आर्ोजित भच ुिअल बैठकहरुमा समेत कार्ािलर्का 
पदातिकारीहरुले सहभातगता िनाउनभुएको तथर्ो ।  
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18. प्रार्वतिक सतमतत - महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रततवेदनमा समावेश गनि उपर्कु्त हनेु नीततगत सिुारका 
क्षेत्रबारे अध्र्र्न गरी सझुाव पेस गनि ६ सदस्र्ीर् प्रार्वतिक सतमतत गठन गररएको तथर्ो ।उक्त सतमततले 
संघीर् संरचनामा र्वत्त व्र्वस्थापन र साविितनक क्षेत्र र्वत्तीर् प्रततवेदन प्रणाली, साविितनक संस्थानहरुको 
संचालन र व्र्वस्थापन, तनर्मनकारी तनकार्हरुको तनर्मन प्रभावकाररता, कोतभड-१९ महामारीबाट पने 
सामाजिक, मानवीर् तथा आतथिक प्रभाव र समग्र नीततगत र्वषर्मा गनुिपने सिुारका र्वषर्मा 
सझुावसर्हतको प्रततवेदन प्राप्त भएको छ ।  

19. र्वभषूण र परुस्कार - नेपाल सरकारले संर्विान ददवसका अवसरमा एक उप-महालेखापरीक्षकलाई सपु्रबल 
िनसेवा श्री (ततृीर् शे्रणी) र एक तनदेशकलाई प्रबल िनसेवा श्री (चतथुि शे्रणी) पदक तथा तनिामती सेवा 
ददवस, २०७६ को अवसरमा एक नार्ब महालेखापरीक्षकलाई उत्कृष्ट तनिामती सेवा परुस्कार प्रदान 
गरेको छ । त्र्सैगरी कार्ािलर्को ६१ औ ँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन गने ७ 
कमिचारीलाई सम्माननीर् सभामखुबाट परुस्कृत एवं सम्मातनत गररएको छ । 

20. अन्तरािर्ष्ट्रर् सम्बन्ि - साविितनक लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा असल अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षणलाई 
अन्तरािर्ष्ट्रर्स्तर अनरुुप बनाउन अन्र् मलुकुको अभ्र्ासबारे िानकारी तलने तथा कार्ािलर्ले गरेका 
कामहरु अरु मलुकुलाई िानकारी गराउने उदे्दश्र्ले अन्तरािर्ष्ट्रर् क्षेत्रमा सर्क्रर्तापूविक सहभागी हनेु नीतत 
कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेको छ । र्स सम्बन्िमा र्स प्रततवेदन अवतिमा भएका प्रमखु गततर्वतिहरु 
देहार्बमोजिम छन:्  

20.1 रुसको राििानी मस्कोमा २०१९ सेप्टेम्बरमा भएको इण्टोसाईको तेइसौँ महातिवेशनमा 
महालेखापरीक्षकको नेततृ्वको तीन सदस्र्ीर् टोलीको सहभातगता रहेको तथर्ो । प्रत्रे्क तीन वषिमा हनेु 
र्स महातिवेशनमा ददगो र्वकास लक्ष्र् कार्ािन्वर्नमा इण्टोसाईको भतूमका, लेखापरीक्षणमा सूचना प्रर्वतिको 
प्रर्ोग लगार्तका र्वषर्मा छलफल गदै १० बुिँदे मस्को घोषणापत्र िारी गदै सम्पन्न भएको तथर्ो । 
उक्त अवसरमा साविितनक क्षते्रको लेखापरीक्षणमा आपसी सहर्ोग गने सम्बन्िमा पार्कस्तानको सवोच्च 
लेखापरीक्षण संस्था र नेपालका महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको 
तथर्ो ।  

20.2  सामाजिक तथा आतथिक र्क्रर्ाकलापका लातग संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् र्वभाग र इन्टोसाई डेभलपमेन्ट 
इतनतसएर्टभ (आई.डी.आई.) ले संर्कु्तरुपमा िलुाई २०१९ मा संर्कु्त राष्ट्रसंघ मखु्र्ालर् न्र्रु्ोकि मा 
आर्ोिना गरेको ददगो र्वकास लक्ष्र् कार्ािन्वर्न र सवोच्च लेखापरीक्षण स स्थाले खेल्न सक्ने फरक 
भतूमका र्वषर्क कार्िक्रममा महालेखापरीक्षकको नेततृ्वको तीन सदस्र्ीर् टोलीले भाग तलएको तथर्ो । 
उक्त कार्िक्रममा सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको नेततृ्व र सरोकारवालाबीच ददगो र्वकास लक्ष्र् 
कार्ािन्वर्नको र्वषर्मा छलफल तथा लेखापरीक्षणसम्बन्िी अभ्र्ास र अनभुवको आदान प्रदान भएको 
तथर्ो ।  

20.3  िलुाई २०१९ मा कुवेतमा भएको एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था (एसोसाई) को ५४ औ ँगभतनिङ्ग 
बोडिको बैठकमा उप-महालेखापरीक्षकको नेततृ्वको दईु सदस्र्ीर् टोलीको सहभातगता रहेको तथर्ो । सो 
बैठकमा एसोसाईको रणनीततक र्ोिना, बिेट, वार्षिक कार्िक्रम तथा क्षमता अतभवरृ्ि कार्िक्रम सम्बन्िमा 
छलफल भएको तथर्ो । उक्त बैठकमा एसोसाईका १२ सञ्चालक सदस्र्, सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका 
प्रमखु तथा प्रतततनतिहरु र अन्र् र्वतभन्न क्षेत्रीर् तथा अन्तरािर्ष्ट्रर् संस्थाका प्रतततनतिहरुले सहभातगता 
िनाएका तथए । नेपाल सन ्२०१८ देजख २०२१ सम्मको लातग एसोसाईको गभतनिङ्ग बोडिको सदस्र्को 
रुपमा सन ्२०१८ मा भएको एसोसाईको चौिौँ सभाबाट दोस्रो कार्िकालका लातग तनवािजचत भएको हो ।  
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20.4  नेपालका महालेखापरीक्षकको तनमन्त्रणामा सन ्२०१९ को िलुाईमा स्टेट अतडट अर्फस, थाइल्र्ाण्डका 
कतमस्नरको नेततृ्वमा ६ सदस्र्ीर् टोलीबाट नेपालको भ्रमण भएको तथर्ो। उक्त भ्रमणको अवसरमा 
साविितनक क्षेत्रको लेखापरीक्षणलाई थप सबल बनाउनका लातग आपसी सहर्ोग बढाउने सहमतत भई 
समझदारीपत्र तर्ार गररएको छ । उक्त समझदारी गने सम्बन्िमा कार्ािलर्ले नेपाल सरकारको सहमतत 
प्राप्त गररसकेको छ । र्सैगरी सन ् २०२० को िनवरीमा भटुानका महालेखापरीक्षकको नेततृ्वमा ६ 
सदस्र्ीर् टोलीबाट नेपालको भ्रमण गररएको तथर्ो । उक्त अवसरमा साविितनक क्षते्रको लेखापरीक्षणमा 
एक आपसमा ज्ञान, सीपको आदान-प्रदान गने गरी आपसी सहर्ोग बढाउने र्वषर्मा छलफल भएको तथर्ो । 

20.5 र्वश्व बैङ्क समूहका उपाध्र्क्ष तथा महालेखापरीक्षकको नेपाल भ्रमणको अवसरमा साविितनक र्वत्तीर् 
प्रशासन, आतथिक अनशुासन, जिम्मेवारी र िवाफदेर्हताको र्वषर्मा एक अन्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम सम्पन्न भएको 
तथर्ो । सो अवसरमा उहािँले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले सशुासन र पारदजशिताको पक्षमा 
गरेका कामको उच्च मूल्र्ाङ्कन गदै आगामी ददनमा दद्वपक्षीर् र्हत र चासोको र्वषर्मा साझेदारी गदै िाने 
प्रततबिता व्र्क्त गनुिभएको छ ।  

20.6 र्स कार्ािलर्ले इन्टोसाई डेभलपमेन्ट इतनतसएर्टभ (आई.डी.आई.) तथा एतसर्ाली सवोच्च लेखापरीक्षण 
संगठनबाट सञ्चातलत र्वतभन्न क्षमता अतभवरृ्ि कार्िक्रममा कमिचारीलाई सहभागी गराएको छ । ती 
संस्थाहरुले आर्ोिना गरेका कार्िक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्का कमिचारीहरुलाई उक्त 
संस्थाहरुको अनरुोिमा स्रोत व्र्जक्तको रुपमा समेत पठाउने गररएको छ । एसोसाई कार्ािलर्ले सन ्
२०१९ को लेखापरीक्षण गणुस्तर तनर्न्त्रण तथा गणुस्तर आश्वस्तता र्वषर्क सेतमनार काठमाडौँमा 
आर्ोिना गरेको तथर्ो । उक्त सेतमनारमा एतसर्ा क्षेत्रका २४ सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका २७ िनाको 
सहभातगता रहेको तथर्ो । कार्ािलर्का एक तनदेशकले उक्त सेतमनारमा र्वषर् र्वज्ञको रुपमा र्ोगदान गनुि 
भएको तथर्ो । 

20.7  महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् र अन्तरािर्ष्ट्रर् बिेट साझेदारी संस्थाको संर्कु्त आर्ोिनामा २०१९ 
तडसेम्बरमा लेखापरीक्षण िवाफदेर्हतासम्बन्िी कार्िशाला गोष्ठी नेपालमा आर्ोिना गररएको तथर्ो । उक्त 
कार्िशालामा ७ सवोच्च लेखापरीक्षण संस्था र १३ नागररक संस्थाका प्रतततनतिहरुको सहभातगता रहेको 
तथर्ो । सो अवसरमा सहभागीहरुले र्वतभन्न देशमा लेखापरीक्षणबाट देजखएका व्र्होराहरु सिुार गनि 
गररएका प्रर्ासहरु बारेमा भएका असल अभ्र्ासहरु प्रस्ततु गरेका तथए ।  

20.8 दजक्षण एतसर्ाली सहर्ोग संगठन (साकि ) को काठमाडौँजस्थत सजचवालर् र बंगलादेश, श्रीलंका र 
पार्कस्तानमा रहेका केन्रहरुको लेखापरीक्षण गने संर्कु्त टोलीमा र्स कार्ािलर्का २ िना कमिचारीलाई 
सहभागी गराइएको तथर्ो । 

20.9 इण्टोसाईको लेखापरीक्षण मानक र्वकास तथा पररमाििनसम्बन्िी कार्ि गने फोरम फर इण्टोसाई 
प्रोफेसनल प्रोनाउन्समेन्ट नामक संस्थामा र्स कार्ािलर्को प्रतततनतित्व रहेको छ । त्र्सै गरी एसोसाईको 
अनसुन्िान पररर्ोिनामा समेत र्स कार्ािलर्को सहभातगता रहेको छ । 

20.10 आई.डी.आई., एसोसाई तथा र्सको वातावरणीर् कार्िसमूह, चीन, थाइल्र्ाण्ड, र्फतलर्पन्स, 
इण्डोनेतसर्ालगार्तका तमत्रराष्ट्रहरुका सवोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले आर्ोिना गरेका र्वतभन्न तातलम, गोष्ठी, 
सेतमनार तथा अध्र्र्न कार्िक्रममा र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरुलाई सहभागी गराइएको छ । 
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लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ािलर्हरुको र्ववरण 
(र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 

 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ािलर्को नाम कार्ािलर् संख्र्ा बेरुज ुभएका कार्ािलर् संख्र्ा बेरुज ुरकम 

! राष्ट्रपततको कार्ािलर् 1 1 0 

!-! राष्ट्रपततको कार्ािलर् 1 1 0 

2 उपराष्ट्रपततको कार्ािलर् 1 1 0 

@-! उपराष्ट्रपततको कार्ािलर् 1 1 0 

3 संघीर् संसद 1 1 1555 

#-! संघीर् संसद सचिवालर् 1 1 1555 

4 सवोच्ि अदालत 106 69 165379 

$-! सवोच्ि अदालत 1 1 7649 

$-@ उच्ि अदालत 18 12 4510 

$-# चजल्ला अदालत 77 50 153193 

$-$ राजस्व न्र्ार्ातधकरण 4 2 11 

$-% प्रशासकीर् अदालत 1 0 0 

$-^ श्रम अदालत 1 1 0 

$-& र्वशेष अदालत 1 1 0 

$-* रार्ष्ट्रर् न्र्ार्र्क प्रचशक्षण प्रततष्ठान 1 0 0 

$-( फैसला कार्ािन्वर्न तनदेशनालर् 1 1 0 

$-!) मेलतमलाप पररषद् 1 1 16 

% अचख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग 9 6 25729 

%-! अचख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग 1 1 0 

%-@ क्षेरीर् कार्ािलर्हरु 8 5 25729 

^ महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 1 1 0 

^-! महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 1 1 0 

& लोक सेवा आर्ोग 16 5 274 

&-! केन्रीर् कार्ािलर् 1 1 0 

&-@ क्षेरीर् कार्ािलर् 5 1 0 

&-# अञ्चल कार्ािलर् 9 3 274 

&-$ उपत्र्का दरखास्त संकलन केन्र 1 0 0 

८ तनवाििन आर्ोग 78 26 4751 

*-! तनवाििन आर्ोग 1 1 0 

*-@ चजल्ला तनवाििन कार्ािलर्हरु 77 25 4751 

( महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 97 36 46198 

(-! महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 1 1 48 

(-@ उच्ि सरकारी वकील कार्ािलर् 18 4 10900 

9.3 चजल्ला सरकारी वकील कार्ािलर् 77 30 35250 

(-$ र्वशेष सरकारी वकील कार्ािलर् 1 1 0 

!) न्र्ार्पररषद् 1 1 3 

!)-! न्र्ार्पररषद् 1 1 3 

11 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् 7 4 718 

11.1 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. १ 1 1 0 

11.2 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. २ 1 1 366 

11.3 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, वागमती प्रदेश 1 0 0 

11.4 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, गण्डकी प्रदेश 1 0 0 

11.5 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. ५ 1 0 0 

11.6 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश 1 1 352 

11.7 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, सदूुरपचिम प्रदेश 1 1 0 
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!@ रार्ष्ट्रर् मानव अतधकार आर्ोग 10 2 0 

!@-! केन्रीर् कार्ािलर् 1 1 0 

!@-@ क्षेरीर् कार्ािलर् 4 1 0 

!@-# उप–क्षेरीर् कार्ािलर् 5 0 0 

!# रार्ष्ट्रर् प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त आर्ोग 1 1 0 

!#-! रार्ष्ट्रर् प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त आर्ोग 1 1 0 

!$- रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 1 283 

14.1 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 1 283 

!%- रार्ष्ट्रर् दतलत आर्ोग 1 1 3 

15.1 रार्ष्ट्रर् दतलत आर्ोग 1 1 3 

!^- रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग 1 1 0 

1^.1 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग 1 1 0 

!&- आददवासी जनजातत आर्ोग 1 1 319 

17.1 आददवासी जनजातत आर्ोग 1 1 319 

!*- मधेशी आर्ोग 1 1 0 

18.1 मधेशी आर्ोग 1 1 0 

!(- थारु आर्ोग 1 1 0 

19.1 थारु आर्ोग 1 1 0 

@)- मचुस्लम आर्ोग 1 1 21 

20.1 मचुस्लम आर्ोग 1 1 21 

@! प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ािलर् 179 97 4902586 

21.1 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ािलर् 1 1 0 

21.2 साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर् 1 1 0 

21.3 रार्ष्ट्रर् सतकि ता केन्र 1 1 30 

21.4 गररबी तनवारण कोष 1 1 10393 

21.5 लगानी वोडिको कार्ािलर् 1 1 0 

21.6 क्षेरीर् प्रशासन कार्ािलर्हरु 5 4 1472 

21.7 नीतत अनसुन्धान प्रततष्ठान 1 0 0 

21.8 रार्ष्ट्रर् पनुतनमािण प्रातधकरण र अन्तगितका कार्ािलर्हरु 75 74 4878686 

21.9 राजस्व अनसुन्धान र्वभाग र अन्तगितका कार्ािलर्हरु 6 4 1135 

21.10 सम्पचत्त शरु्िकरण र्वभाग 1 1 0 

21.11 रार्ष्ट्रर् अनसुन्धान र्वभाग र अन्तगितका कार्ािलर्हरु 86 9 10870 

22 अथि मन्रालर् 187 104 19066793 

22.1 मन्रालर् 1 1 1223765 

22.2 महालेखा तनर्न्रक कार्ांलर् 1 1 662 

22.3 र्वभागहरु 2 2 249091 

22.4 ऋण असलुी न्र्ार्ातधकरण 1 1 1626 

22.5 ऋण असलुी र  पनुरावेदन न्र्ार्ातधकरण 1 0 0 

22.6 साविजतनक ऋण व्र्वस्थापन कार्ािलर् 1 0 0 

22.7 तनवचृत्तभरण व्र्वस्थापन कार्ािलर् 1 1 372 

22.8 कुमारीिोक तथा केन्रीर् तहतसल कार्ािलर् 1 1 0 

22.9 साविजतनक र्वत्त व्र्वस्थापन तातलम केन्र 1 1 9386 

22.10 कोष तथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र भकु्तानी केन्रहरु 81 20 23572 

22.11 आन्तररक राजस्व कार्ािलर् तथा करदाता सेवा कार्ािलर्हरु 59 50 15354236 

22.12 भन्सार कार्ािलर् 36 25 2204083 

22.13 साविजतनक खिि तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्वको सचिवालर् 1 1 0 

23 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूतति मन्रालर् 36 12 218028 

23.1 मन्रालर् 1 1 75292 

23.2 र्वभाग 4 4 72572 

23.3 गणुस्तर कार्ािलर्हरु 11 1 3755 

23.4 पेट्रोतलर्म अन्वेषण पररर्ोजना 1 0 0 

23.5 रार्ष्ट्रर् लघ ुघरेल ुतथा साना उद्योग प्रचशक्षण केन्र 1 0 0 

23.6 भकूम्प मापन केन्र सखेुत 1 0 0 

23.7 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवधिन केन्र 1 0 0 

23.8 कम्पनी रचजष्ट्रारको कार्ािलर् 3 1 23759 
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23.9 केन्रीर् कारागार कारखाना 1 0 0 

23.10 र्वशेष आतथिक के्षर प्रातधकरण 1 1 35212 

23.11 ट्याक्सी टेम्पो इकाई 1 0 0 

23.12 ग्रामीण उद्यम तथा र्वप्रषेण आर्ोजना 1 1 4985 

23.13 वाचणज्र् आपूतति तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण कार्ािलर्हरु 5 1 8 

23.14 व्र्ापार तथा तनकासी प्रवघिन केन्रहरु 3 2 2445 

23.15 नेपाल भारत के्षरीर् व्र्ापार आर्ोजना 1 0 0 

24 ऊजाि जलस्रोत तथा तसिँाइ मन्रालर् 77 55 2143460 

24.1 मन्रालर् 1 1 4252 

24.2 र्वभागहरु 3 3 184759 

24.3 तसंिाइ व्र्वस्थापन तडतभजन 7 6 40411 

24.4 र्ाचन्रक  व्र्वस्थापन तडतभजन कार्ािलर्हरु 3 0 0 

24.5 भतूमगत जलस्रोत र्वकास सतमतत र शाखा कार्ािलर्हरु 10 1 62 

24.6 तसिाई र्वभाग अन्तिगतका र्ोजना र कार्िक्रम 33 30 1591945 

24.7 जनताको तटवन्ध कार्िक्रम, र्फल्ड कार्ािलर्हरु 6 6 141051 

24.8 सम्पकि  सह भू–आजिन कार्ािलर् 1 0 0 

24.9 जलस्रोत अनसुन्धान तथा र्वकास केन्र 1 1 5437 

24.10 जलर्वद्यतु आर्ोजनाहरु 3 3 12660 

24.11 र्वद्यतु तनर्मन आर्ोग 1 0 0 

24.12 वैकचल्पक ऊजाि प्रवधिन केन्र 1 1 158633 

24.13 जल तथा ऊजाि आर्ोगको सचिवालर् 1 1 4076 

24.14 हावापानी तथा वेचशन कार्ांलर्हरु 6 2 174 

25 कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला मन्रालर् 12 7 120 

25.1 मन्रालर् 1 1 0 

24.2 न्र्ार् सेवा तातलम केन्र 1 1 0 

24.3 नेपाल कानून आर्ोग 1 1 0 

24.4 बेपत्ता पाररएका व्र्चक्तको छानर्वन आर्ोग 1 1 0 

24.5 सत्र् तनरुपण तथा मेल तमलाप आर्ोग र मातहतका कार्ािलर्हरु 8 3 120 

26 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 223 103 1250817 

26.1 मन्रालर् 1 1 329109 

26.2 र्वभाग 3 3 497732 

26.3 व्र्ावसार्र्क कृर्ष तथा व्र्ापार आर्ोजना 1 1 2150 

26.4 उच्िमूल्र् कृर्ष वस्त ुर्वकास आर्ोजना 1 1 9283 

26.5 रार्ष्ट्रर् र्कसान आर्ोग 1 1 961 

26.6 बीउ तबजन गणुस्तर तनर्न्रण केन्र 1 1 0 

26.7 कृर्ष सूिना तथा प्रचशक्षण केन्र 1 1 608 

26.8 साकि  आर. एस .र्.ु 1 1 0 

26.9 खाद्य तथा पोषण सरुक्षा आर्ोजना 2 2 10661 

26.10 र्कसानका लातग उन्नत र्वउ वीजन कार्िक्रम 1 1 120320 

26.11 तसँिाइ तथा जलस्रोत व्र्वस्थापन आर्ोजना 1 1 120 

26.12 साना तथा मझ्र्ौला कृषक आर्स्तर वृर्ि आर्ोजना 1 1 41 

26.13 क्वारेन्टाइन  कार्ािलर्हरु 24 7 797 

26.14 रानी जमरा कुलररर्ा तसँिाई आर्ोजना 1 1 3208 

26.15 जोन कार्ािलर्हरु 82 40 26035 

26.16 प्रधानमन्री कृर्ष आधुतनकीकरण पररर्ोजना 1 1 119870 

26.17 जलवार् ुप्रकोप समतु्थान तनमािण आर्ोजना 1 1 5775 

26.18 केन्रहरु 28 14 6433 

26.19 खाद्य प्रर्वतध तथा गणु तनर्न्रण तडतभजन कार्ािलर्हरु 30 5 2038 

26.20 खाद्य आर्ात तनर्ाित गणुस्तर प्रमाचणकरण कार्ािलर्हरु 12 4 193 

26.21 कृर्ष र्वकास फामिहरु 2 0 0 

26.22 र्वकेन्रीकरण आर्ोजना सहर्ोग ईकाईहरु 4 3 312 

26.23 

व्र्ावसार्र्क कृर्ष तथा व्र्ापार आर्ोजना, आर्ोजना कार्ािन्वर्न 
सहर्ोग समूहको कार्ािलर्हरु 4 0 0 

26.24 प्रर्ोगशालाहरु 14 7 49542 

26.25 पश ुप्रजनन ्कार्ािलर् 3 3 29619 
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26.26 नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आर्ोजना 1 1 36010 

26.27 उच्ि पहाड कृर्ष व्र्वसार् तथा जीर्वकोपाजिन सधुार आर्ोजना 1 1 0 

27 गहृ मन्रालर् 819 174 1344794 

27.1 मन्रालर् 1 1 9252 

27.2 प्रहरी प्रधान कार्ािलर् र अन्तगितका कार्ािलर् 453 72 1081026 

27.3 सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्ािलर् र अन्तगितका कार्ािलर् 110 16 62008 

27.4 चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् 77 47 138323 

27.5 कारागार र्वभाग र अन्तगित कार्ािलर् 77 23 23407 

27.6 अध्र्ागमन र्वभाग र अन्तगित कार्ािलर् 14 5 19605 

27.7 रार्ष्ट्रर् पञ्जीकरण र्वभाग 1 1 968 

27.8 इलाका प्रशासन कार्ािलर् 72 7 10089 

27.9 सीमा प्रशासन कार्ािलर् 7 0 0 

27.10 जिु बारुण र्न्र 1 1 82 

27.11 लागू औषध तनर्न्रण कार्िक्रम 1 0 0 

27.12 प्रहरी र्कताबखाना 1 0 0 

27.13 समरजिग कम्पनी 1 0 0 

27.14 रार्ष्ट्रर् पररिर्पर व्र्वस्थापन केन्र 1 1 34 

27.15 एर्ककृत सेवा केन्र 2 0 0 

28 परराष्ट्र मन्रालर् 43 43 99002 

28.1 मन्रालर् तथा सम्पकि  कार्ािलर् 2 2 22214 

28.2 र्वभाग 2 2 2410 

28.3 स्थार्ी तनर्ोग र नेपाली राजदूतावासहरु 38 38 74277 

28.4 सीमा नापी टोली 1 1 101 

29 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न मन्रालर् 17 7 438444 

29.1 मन्रालर् 1 1 2941 

29.2 र्वभाग 2 2 426975 

29.3 राचयट्य अतभलेखालर् 1 0 0 

29.4 संग्रहालर्हरु 6 1 218 

29.5 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरिाह कार्ािलर् 3 0 0 

29.6 दचक्षण एचशर्ा परं्टन पूवांधार र्वकास आर्ोजना 1 1 1753 

29.7 भाषा आर्ोग 1 1 6510 

29.8 केन्रीर् सास्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रर्ोगशाला 1 0 0 

29.9 नेपाल प्रतततलर्प अतधकार रचजष्टरको कार्ािलर् 1 1 47 

30 भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी तनवारण मन्रालर् 270 149 2639828 

30.1 मन्रालर् 1 1 26463 

30.2 र्वभाग 3 3 37864 

30.3 भतूम सधुार तथा मालपोत कार्ािलर् 21 21 1085200 

30.4 मालपोत कार्ािलर् 107 80 1482881 

30.5 नापी कार्ािलर् 129 39 6651 

30.6 र्वशेष नापी कार्ािलर् 5 2 0 

30.7 तडचजटल नापी कार्ांलर् 1 0 0 

30.8 प्रचशक्षण केन्र 2 2 769 

30.9 समस्र्ाग्रस्त सहकारी व्र्वस्थापन सतमततको कार्ािलर् 1 1 0 

31 भौततक पवुािधार तथा र्ातार्ात मन्रालर् 121 104 14697204 

31.1 मन्रालर् 1 1 96 

31.2 र्वभाग 3 3 361574 

31.3 संघीर् सडक अनगुमन तथा सपुररवेक्षण कार्ािलर् 4 1 16615 

31.4 तडतभजन सडक कार्ािलर्हरु 33 32 2247055 

31.5 हेभी इचक्र्पमेन्ट तडतभजन र र्ाचन्रक कार्ालर्हरु 14 6 41 

31.6 गणुस्तर अनसुन्धान तथा र्वकास केन्र 1 1 8686 

31.7 सवारी परीक्षण कार्ािलर् 1 1 1025 

31.8 सडक आर्ोजनाहरु 63 58 12062069 

31.9 नेपाल पानी जहाज कार्ािलर् 1 1 43 

32 मर्हला, बालबातलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर् 5 5 17244 

32.1 मन्रालर् 1 1 15010 
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32.2 मर्हला र्वभाग 1 1 96 

32.3 पशपुतत बिृा आश्रम 1 1 1311 

32.4 केन्रीर् बाल कल्र्ाण सतमतत 1 1 327 

32.5 बाल न्र्ार् समन्वर् सतमतत सचिवालर् 1 1 500 

33 र्वुा तथा खेलकुद मन्रालर् 2 2 54589 

33.1 मन्रालर् 1 1 30196 

33.2 रार्ष्ट्रर् र्वुा पररषद् 1 1 24393 

34 रक्षा मन्रालर् 308 36 9103043 

34.1 मन्रालर् 1 1 0 

34.2 सरुक्षा पररषद् 1 0 0 

34.3 र्वभाग 3 2 8831139 

34.4 महातनदेंशनालर् 5 3 64622 

34.5 तनदेंशनालर् 12 7 0 

34.6 पतृना 8 3 44098 

34.7 महाशाखा 4 0 0 

34.8 बार्हनी 25 2 0 

34.9 गण 114 7 1838 

34.10 गलु्म 62 2 0 

34.11 स्थर्पत कारखाना र व्र्ाट्रीहरु 9 0 0 

34.12 चशक्षालर् तथा तातलम केन्रहरु 29 3 0 

34.13 अन्र् कार्ांलर् 32 5 159484 

34.14 अस्पतालहरु 3 1 1862 

35 वन तथा वातावरण मन्रालर् 59 32 250673 

35.1 मन्रालर् 1 1 104446 

35.2 र्वभाग 4 4 71297 

35.3 केन्रीर्स्तरका आर्ोजना 3 3 10393 

35.4 आर्ोजना कार्ािलर्हरु 7 1 141 

35.5 तातलम केन्दहरु 2 2 366 

35.6 वनस्पतत र्वभाग अन्तगितका चजल्ला कार्ािलर्हरु 7 0 0 

35.7 

रार्ष्ट्रर् तनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण र्वभाग अन्तगितका 
कार्ािलर्हरु 22 17 63052 

35.8 वन तथा भसंूरक्षण र्वभाग अन्र्तगतका कार्ािलर्हरु 8 2 378 

35.9 भ ूतथा जलाधार संरक्षण कार्ािलर्हरु 5 2 600 

36 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर् 93 78 2953073 

36.1 मन्रालर् 1 1 2493888 

36.2 चशक्षा र्वकास तथा मानव स्रोत र्वकास केन्र 1 1 279392 

36.3 चशक्षा र्वकास तनदेंशनालर् 1 0 0 

36.4 चशक्षा र्वकास तथा समन्वर् इकाइं 77 67 106171 

36.5 पाठ्यक्रम र्वकास केन्र 1 1 1875 

36.6 चशक्षा सेवा आर्ोग 1 1 7729 

36.7 र्वद्यालर् चशक्षक र्कताबखाना 1 1 59 

36.8 केशर पसु्तकालर् 1 1 1220 

36.9 रार्ष्ट्रर् पसु्तकालर् 1 1 0 

36.10 चशक्षाको लातग खाद्य कारं्क्रम पररर्ोजनाि 1 1 243 

36.11 शैचक्षक तातलम केन्रहरु 4 0 0 

36.12 शैचक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र 1 1 235 

36.13 व्र्ावसार्र्क चशक्षा तथा तातलम अतभबृर्ि पररर्ोजना 1 1 62112 

36.14 चिर्कत्सा चशक्षा आर्ोग 1 1 149 

37 श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्रालर् 25 7 38796 

37.1 मन्रालर् 1 1 2669 

37.2 र्वभागहरु 2 1 1046 

37.3 व्र्ावसार्र्क तथा तसप र्वकास तातलम केन्र 3 1 2177 

37.4 श्रम कार्ांलर्हरु 11 0 0 

37.5 व्र्वसार्जन्र् सरुक्षा तथा स्वास््र् सम्वन्धी आर्ोजना 1 1 462 

37.6 वैदेचशक रोजगार न्र्ार्ाधीकरण 1 1 225 
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37.7 वैदेचशक रोजगार प्रवधंन बोडं 1 1 20987 

37.8 बैदेचशक रोजगार शाखा कार्ािलर्हरु 5 1 11230 

38 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध मन्रालर् 93 51 1381793 

38.1 मन्रालर् 1 1 1295917 

38.2 र्वभाग 4 4 9391 

38.3 हलुाक तनदेंशनालर् 4 3 85 

38.4 गोश्वारा हलुाक कार्ांलर् 1 1 4724 

38.5 चजल्ला हलुाक कार्ांलर् 70 33 8304 

38.6 सञ्चार केन्र 5 2 1673 

38.7 नेपाल र्फलाटेतलक हुु ुलाक र्टकट व्र्वस्थापन कार्ािलर् 1 1 84 

38.8 केन्रीर् धनादेश कार्ांलर् 1 1 0 

38.9 हलुाक प्रचशक्षण केन्र 1 1 0 

38.10 सरुक्षण मरुण केन्र 1 1 41970 

38.11 रार्ष्ट्रर् सूिना आर्ोग 1 1 0 

38.12 न्रू्नतम पाररश्रतमक तनधांरण सतमतत 1 0 0 

38.13 प्रमाणीकरण तनर्न्रकको कार्ांलर् 1 1 0 

38.14 रार्ष्ट्रर् सूिना प्रर्वतध केन्र 1 1 19645 

39 सहरी र्वकास मन्रालर् 37 33 3344268 

39.1 मन्रालर् 1 1 168 

39.2 शहरी र्वकास तथा भवन तनमांण र्वभाग 1 1 431542 

39.3 सघीर् सचिवालर् तनमांण तथा व्र्वस्थापन कार्ांलर् 1 1 4373 

39.4 मझ्र्ौला एकीकृत शहरी वातावरणीर् सधुार आर्ोजना 1 1 204700 

39.5 क्षेतरर् शहरी र्वकास आर्ोजना 1 0 0 

39.6 बार्हरी िक्रपथ आर्ोजना 1 0 0 

39.7 धोर्वखोला कोरीडोर सधुार आर्ोजना 1 1 71692 

39.8 शहरी शासकीर् क्षमता र पूवांधार सधुार आर्ोजना 1 1 50 

39.9 शहरी आर्ोजना तथा र्वकास केन्र आर्ोजना 1 1 8382 

39.10 बागमती सधुार आर्ोजना 1 1 5745 

39.11 एर्ककृत शहरी र्वकास आर्ोजना 1 0 0 

39.12 शहरी लगानी पूवांधार आर्ोजना 1 1 2613 

39.13 सघन सहरी तथा भवन तनमांण आर्ोजना 5 5 1069960 

39.14 संघीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाइहरु 7 7 1374610 

39.15 नर्ा सहर आर्ोजना 11 10 52338 

39.16 वटुवल सभा हल तथा प्रदशिनी केन्र तनमांण कार्ािन्वर्न इकाई 1 1 113829 

39.17 काभ्र ेउपत्र्का एर्ककृत खानेपानी आर्ोजना 1 1 4266 

40 खानेपानी मन्रालर् 23 21 4282641 

40.1 मन्रालर् 1 1 7137 

40.2 र्वभाग 1 1 6969 

40.3 संघीर् खानेपानी तथा ढल व्र्वस्थापन आर्ोजना 15 13 583613 

40.4 रार्ष्ट्रर् खानेपानी तथा सरसफाई प्रचशक्षण केन्र 1 1 0 

40.5 आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदेशनालर् 1 1 2330837 

40.6 मेलम्िी खानेपानी र्वकास सतमतत 1 1 1049243 

40.7 तेश्रो साना शहरी खानेपानी आर्ोजना 3 3 304842 

41 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 97 70 1256647 

41.1 मन्रालर् 1 1 75 

41.2 स्थानीर् पूवािधार र्वभाग 1 1 71957 

41.3 आददवासी जनजाती उत्थान प्रततष्ठान 1 1 2692 

41.4 स्थानीर् शासन तथा सामदुार्र्क र्वकास कारं्क्रम 1 1 0 

41.5 सस्पेन्सन र्िज तडतभजन 1 1 149136 

41.6 साना तसंिाई आर्ोजना 1 0 0 

41.7 स्थानीर् स्तरका सडक पलु तथा सामदुार्र्क पहिु सधुार कार्िक्रम 1 0 0 

41.8 फोहोरमैला व्र्वस्थापन प्रार्वतधक सहर्ोग केन्द 1 1 0 

41.9 

रार्ष्ट्रर् ग्रामीण र्ातार्ात सदुृढीकरण कारं्क्रम र अन्तरगत 
कार्ािलर्हरु 3 2 806 

41.10 पचिम नेपाल ग्रातमण खानेपानी आर्ोजना 1 0 0 

41.11 चजल्ला समन्वर् सतमततहरु 77 56 364914 
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41.12 तनजामती र्कतावखाना 1 1 0 

41.13 ग्रामीण सडक सन्जाल सधुार आर्ोजना 6 5 667067 

41.14 पूवी चितवन नदी तनर्न्रण तथा चजर्वकोपाजिन सधुार कार्िक्रम 1 0 0 

42 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 16 15 1321766 

42.1 मन्रालर् 1 1 174790 

42.2 र्वभाग 3 3 971052 

42.3 रार्ष्ट्रर् क्षर्रोग तनर्न्रण केन्र 2 2 25170 

42.4 रार्ष्ट्रर् एड्स तथा र्ौनरोग केन्र 1 1 127106 

42.5 रार्ष्ट्रर् स्वास््र् चशक्षा सूिना तथा सञ्चार केन्र 1 1 2404 

42.6 रार्ष्ट्रर् स्वास््र् तातलम केन्र 1 1 650 

42.7 रार्ष्ट्रर् जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला 1 1 19498 

42.8 रार्ष्ट्रर् औषतध प्रर्ोगशाला 1 1 666 

42.9 कीटजन्र् रोग तनर्न्रण, अनसुन्धान केन्र 1 1 387 

42.10 पशपुतत होतमर्ो चिर्कत्सालर् 1 1 43 

42.11 औषधी व्र्वस्था शाखा कार्ािलर् 3 2 0 

43 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर् 35 3 9838 

43.1 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर् 1 1 7423 

43.2 केन्रीर् त्र्ांक र्वभाग 1 1 2415 

43.3 शाखा त्र्ांक कार्ािलर् 33 1 0 

s'n hDdf 3110 1366 71060680 

 



महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 612 

 
cg';"rL Y ![s{ 

[ k|ltj]bgsf] kl/R5]b ! bkmf ! ;Fu ;DalGwt{ 

n]vfk/LIf0f ul/Psf ;_ul7t ;_:yf, ;ldlt / cGo ;_:yfx?sf] ljj/0f 

 
qm-

;_- 

;+:yfsf] gfd ;__Vof 

1.  ;+3Lo ;+;b ;lrjfno 1 

 1.1 ;+;b ljsf; sf]if 1 

2.  k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no 8 

 2.1 g]kfn 6«i6sf] sfof{no 1 

 2.2 k|wfgdGqL b}jL k|sf]k p4f/ sf]if 1 

 2.3 k|wfgdGqL ;xfotf sf]if 1 

 2.4 k|wfgdGqL /fxt sf]if 1 

 2.5 k|wfgdGqL /fli6«o k|ltef k'/:sf/ 1 

 2.6 w/x/f k'gM lgdf{0f sf]if 1 

 2.7 zflGt sf]if ;lrjfno  1 

 2.8 dfgj clwsf/ k|rf/ sfo{qmd 1 

3. - 
cy{ dGqfno 

8 

 3.1 sd{rf/L ;~ro sf]if 1 

 3.2 gful/s nufgL sf]if 1 

 3.3 g]kfn /fi6« a}+s 1 

 3.4 lgIf]k tyf shf{ ;'/If0f sf]if 1 

 3.5 g]kfn lwtf]kq af]8{ 1 

 3.6 jLdf ;ldlt 2 

 3.7 ldn]lgod Rofn]Gh  sfof{no 1 

4.  
pBf]u, jfl0fHo tyf cfkl"t{ dGqfno 

16 

 4.1 hgsk'/ r'/f]6 sf/vfgf 1 

 4.2 cf}Bf]lus Joj;fo ljsf; k|lti7fg 2 

 4.3 g]kfn cf}iflw lnld6]8 1 

 4.4 pbok'/ l;d]G6 pBf]u lnld6]8 3 

 4.5 g]kfn kf/jxg tyf uf]bfd Joj:yf 

lnld6]8 1 

 4.6 g]zgn 6«]l8ª lnld6]8 1 

 4.7 g]kfn vfB ;+:yfg  3 

 4.8 g]kfn OG6/ df]8n oftfoft ljsf; 

;ldlt 1 

 4.9 g]kfn OGxfG; Soflkl6h km/ 6]«8 P08 

8]enkd]06 k|f]h]S6 3 

5.  
pmhf{, hn;|f]t tyf l;FrfO dGqfno 

11 

 5.1 tgx'F xfO8«f] kfj/ sDkgL lnld6]8 1 

 5.2 tfdfsf]zL hnljB't sDkgL ln= 2 

 5.3 df]bL hnljB't sDkgL ln= 1 

qm-

;_- 

;+:yfsf] gfd ;__Vof 

 5.4 pQ/u+uf xfO8«f] kfj/sDkgL ln= 2 

 5.5 /fli6«o k|zf/0f lu|8 sDkgL ln= 1 

 5.6 g]kfn ljB't k|flws/0f 1 

 5.7 ck/ c?0f xfO8«f] kfj/sDkgL 1 

 5.8 /3'u+uf xfO8«f] kfj/sDkgL 1 

 5.9 :ofk'{ kfj/ sDkgL 1 

6. - 
sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf  dGqfno 

3 

 6.1 sfg"g lstfa Joj:yf ;ldlt 1 

 6.2 s]Gb|Lo sfg"gL ;xfotf ;ldlt  1 

 6.3 dfgj clwsf/ k'/:sf/ Joj:yfkg 

;ldlt 1 

7. - 
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno 

13 

 7.1 s[lif ;fdu|L sDkgL lnld6]8 1 

 7.2 skf; ljsf; ;ldlt 1 

 7.3 sflndf6L kmnk"mn tyf t/sf/L ahf/ 

ljsf; ;ldlt 1 

 7.4 rGb|8fFuL lap lahg tyf b'Uw ljsf; 

;ldlt 1 

 7.5 g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\ 1 

 7.6 pi0f k|b]zLo jfujfgL ljsf; s]Gb| 

;nf{xL 1 

 7.7 /fli6«o lrof tyf skmL ljsf; af]8{ 1 

 7.8 /fli6«o ljp ljhg sDkgL lnld6]8 1 

 7.9 g]kfn pv' afnL tyf lrgL ljsf; 

;ldlt 1 

 7.10 g]kfn kz' lrlsT;f kl/ifb\ 
1 

 7.11 b'Uw ljsf; ;+:yfg 1 

 7.12 /fli6«o b'Uw ljsf; af]8{ 1 

 7.13 kz' ljsf; kmfd{  kf]v/f, bf]xf]/f] dfu{ 1 

8. ^ 
u[x dGqfno 

3 

 8.1 g]kfn xh ;ldltsf] ;lrjfno 1 

 8.2 k|x/L sNof0f sf]if 1 

 8.3 ;z:q k|x/L jn g]kfn sNof0fsf/L 

;]jf s]Gb| 1 

9.  
 k//fi6« dGqfno  

1 

 9.1 k//fi6« dfldnf cWoog k|lti7fg 1 

10.  
;:s[lt, ko{6g tyf gful/s p8\8og dGqfno 

21 
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qm-

;_- 

;+:yfsf] gfd ;__Vof 

 10.1 g]kfn gful/s p8\8og k|flws/0f 1 

 10.2 g]kfn ko{6g tyf xf]6n Joj:yfkg 

k|lti7fg 1 

 10.3 g]kfn jfo' ;]jf lgud 1 

 10.4 tf/f ufpF ljsf; ;ldlt 1 

 10.5 kz'klt If]q ljsf; sf]if 1 

 10.6 g]kfn k|1f k|lti7fg sdnfbL 1 

 10.7 g]kfn kj{tLo k|lzIf0f k|lti7fg, 

ljsf; ;ldlt 1 

 10.8 g]kfn ;+uLt tyf gf6\o k|1f 

k|lti7fg 1 

 10.9 kf6g ;+u|xfno ljsf; ;ldlt 1 

 10.10 kflye/f If]q ljsf; ;ldlt 1 

 10.11 af}4gfy If]q ljsf; ;ldlt 1 

 10.12 xg'dfg9f]sf b/jf/ ;+u|xfno ljsf; 

;ldlt 1 

 10.13 dgsfdgf If]q ljsf; ;ldlt 1 

 10.14 b]j3f6 If]q ljsf; ;ldlt 1 

 10.15 xn];L dxfb]j :yfg ljsf; ;ldlt 1 

 10.16 n'lDagL If]q ljsf; sf]if  
1 

 10.17 a[xQ/ hgsk'/ If]q ljsf; kl/ifb 1 

 10.18 g]kfn nlntsnf k|1f k|lti7fg 1 

 10.19 kGrfË lg0ff{os ;ldlt 1 

 10.20 a[xQ/ a/fx If]q ljsf; ;ldlt 1 

 10.21 jf}4bz{g k|j4{g tyf u'Djf ljsf; 

;ldlt 1 

11.  
e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f 

dGqfno 2 

 11.1 /fli6«o ;xsf/L ljsf; af]8{ 1 

 11.2 u'7L ;+:yfg 1 

12.  
ef}lts k"jf{wf/ tyf oftfoft dGqfno 

1 

 12.1 ;8s af]8{ g]kfn 1 

13.  
dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s 

dGqfno 2 

 13.1 cGt/f{li6«o wd{k'q, wd{k'qL 

Joj:yfkg ljsf; ;ldlt  1 

 13.2 ;dfh sNof0f kl/ifb\ 1 

14.  
o'jf tyf v]ns'b dGqfno 

2 

 14.1 /fli6«o v]ns'b kl/ifb\ 1 

 14.2 o'jf tyf ;fgf Jofj;foL :j/f]huf/ 

sf]if 1 

15.  
/Iff dGqfno 

6 

 15.1 g]kfnL ;}lgs, sNof0fsf/L sf]if 1 

 15.2 g]kfnL ;}lgs ljdfg ;]jf, Jofkfl/s 

p8fg ljsf; ;ldlt 1 

qm-

;_- 

;+:yfsf] gfd ;__Vof 

 15.3 ax' Joj;fo pBf]u 1 

 15.4 a;'Gw/f SoflG6g 1 

 15.5 jL/]Gb| c:ktfn, d]lG6g]G; km08 1 

 15.6 :joDe" af?bvfgf 1 

16.  
jg tyf jftfj/0f dGqfno  

38 

 16.1 sfo{ ;~rfng sf]if 24 

 16.2 /fi6«klt r'/] t/fO{ dw]z ;+/If0f 

ljsf; ;ldlt 1 

 16.3 /fli6«o k|s[lt ;+/If0f sf]if 8 

 16.4 /fli6«o tfn lasf; ;+/If0f ;ldlt 1 

 16.5 hl8a'6L pTkfbg tyf k|zf]wg sDkgL 

ln= 4 

17.  
lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno 

338 

 17.1 k/LIff af]8{ k|b]z Joj:yfkg 

sfof{no 14 

 17.2 hgs lzIff ;fdu|L s]Gb| ln 1 

 17.3 g]kfn ;+:s[t ljZjljBfno 22 

 17.4 k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos 

tflnd kl/ifb\  61 

 17.5 ljZjljBfno cg'bfg cfof]u 1 

 17.6 ljBfyL{ ljQLo ;xof]u sf]if ljsf; 

;ldlt 1 

 17.7 ;'b"/klZrd ljZjljBfno 31 

 17.8 s[lif tyf jg ljZjljBfno 10 

 17.9 :jKg au}rf ljsf; ;ldlt 1 

 17.10 lqe'jg ljZjljBfno 153 

 17.11 kf]v/f ljZj ljBfno 10 

 17.12 dWoklZrdf~rn ljZj ljBfno 20 

 17.13 n'lDagL af}4 ljZj ljBfno 2 

 17.14 /fhlif{ hgs ljZj ljBfno 2 

 17.15 o'g]:sf]sf lgldQ g]kfn /fli6«o 

cfof]u 1 

 17.16 lq=lj= pRr lzIff ;'wf/ kl/of]hgf 

sfof{Gjog sfof{no 1 

 17.17 v'nf ljZj ljBfno nlntk'/ 1 

 17.18 l8NnL/d0f k':tsfno 1 

 17.19 d]l8sn sn]h k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt 1 

 17.20 g]kfn lj1fg tyf k|ljlw k|lti7fg 1 

 17.21 dbg e08f/L lj1fg tyf k|ljlw 

k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt 1 

 17.22 ;Lk ljsf; kl/of]hgf sf7df08f} 1 

 17.23 ljkL sf]O/fnf d]d]fl/on Knfg]6l/od 

cAh/e]6/L / lj1fg ;+u|xfno 

ljsf; ;ldlt 1 

 17.24 /fli6«o ljlw lj1fg k|of]uzfnf 1 
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qm-

;_- 

;+:yfsf] gfd ;__Vof 

18.  
;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlw dGqfno 

87 

 18.1 g]kfn b"/;~rf/ k|flws/0f 1 

 18.2 g]kfn 6]lnlehg 1 

 18.3 uf]/vfkq ;+:yfg 2 

 18.4 /fli6«o ;dfrf/ ;ldlt 1 

 18.5 rnlrq ljsf; af]8{ 1 

 18.6 k|]; sfplG;n 1 

 18.7 kqsf/ sNof0f sf]if 1 

 18.8 wgfb]z 1 

 18.9 /]l8of] k|;f/ ;]jf ljsf; ;ldlt 10 

 18.10 x'nfs art a}s 63 

 18.11 sfo{;~rfng sf]if 5 

19.  
;x/L ljsf; dGqfno 

28 

 19.1 cGt/f{li6«o ;Dd]ng s]Gb| ljsf; ;ldlt 1 

 19.2 clwsf/ ;DkGg jfudtL ;Eotf 

ljsf; ;ldlt sf]if 1 

 19.3 hUuf ljsf; rqmsf]if 1 

 19.4 blIf0fsfnL If]q k|aGw ljsf; ;ldlt 1 

 19.5 gu/ ljsf; ;ldlt 18 

 19.6 sf7df8fF} pkTosf ljsf; k|flws/0f / 

lhNnf cfo'Qm sfof{no 4 

 19.7 /fli6«o cfjf; sDkgL lnld6]8 1 

 19.8 gu/ ljsf; sf]if 1 

20. f 
vfg]kfgL dGqfno 

4 

 20.1 u|fdL0f vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ sf]if 

ljsf; ;ldlt 1 

 20.2 vfg]kfgL dx;'n lgwf{/0f cfof]u 1 

 20.3 g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg 1 

 20.4 sf7df08f} pkTosf vfg]kfgL 

Joj:yfkg af]8{ 1 

21.  
;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g    

dGqfno 4 

 21.1 :yflgo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 1 

 21.2 :yfgLo ljsf; sf]ifsf] ;lrjfno 1 

 21.3 lghfdtL sd{rf/L c:ktfn  1 

 21.4 g]kfn k|zf;lgs k|lzIf0f k|lti7fg 1 

22. - 
>d /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff 

2 

 22.1 ;fdflhs ;'/Iff sf]if 1 

qm-

;_- 

;+:yfsf] gfd ;__Vof 

 22.2 /fli6«o:t/sf] sNof0fsf/L sf]if 1 

23.  
:jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno 

27 

 23.1 :jf:Yo aLdf af]8{ 1 

 23.2 lrlsT;f lj1fg /fli6«o k|lti7fg 1 

 23.3 /fli6«o 6«df ;]G6/   1 

 23.4 ljkL sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg 

k|lti7fg  

1 

 23.5 kf6g :jf:Yo lj1fg k|lti7fg 1 

 23.6 kf]v/f :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, 

sf:sL, kf]v/f 

1 

 23.7 /fd/fhf k|;fb l;+x :jf:Yo lj1fg 

k|lti7fg  

1 

 23.8 s0ff{nL :jf:Yo lj1fg k|lti7fg  1 

 23.9 /fKtL :jf:Yo lj1fg k|lti7fg  1 

 23.10 sflGt afn c:ktfn  1 

 23.11 z'qm/fh 6«lksn tyf ;?jf /f]u 

c:ktfn  

1 

 23.12 k/f]ksf/ k|;'tL tyf :qL /f]u 

c:ktfn 

1 

 23.13 zlxb wd{eQm /fli6«o k|Tof/f]k0f s]Gb| 1 

 23.14 zlxb u+ufnfn /fli6«o x[bo s]Gb| 1 

 23.15 ljkL sf]O/fnf d]df]l/on SofG;/ 

c:ktfn, lrtjg 

1 

 23.16 ;'zLn sf]O/fnf k||v/ SofG;/ 

c:ktfn  

1 

 23.17 lhkL sf]O/fnf /fli6«o :jf;k|Zjf; 

s]Gb| tgxF" 

1 

 23.18 dfgl;s c:ktfn nugv]n 1 

 23.19 88]Nw'/f c:ktfn  1 

 23.20 e/tk'/ c:ktfn, lrtjg 1 

 23.21 e]/L c:ktfn, g]kfnu~h, afFs] 1 

 23.22 gf/fo0fL c:ktfn, jL/u~h 1 

 23.23 sf]zL c:ktfn, lj/f6gu/, df]/ª 1 

 23.24 cfo'j]{b lrlsT;fno, g/b]jL 1 

 23.25 l;+xb/af/ j}Bvfgf ljsf; ;ldlt 1 

 23.26 g]kfn :jf:Yo cg';Gwfg kl/ifb 1 

 23.27 /fli6«o cfo'j{]b cg';Gwfg tyf 

tflnd s]Gb| 

1 

 s'n hDdfM 626 
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अनसूुिी १ (ख) 

  (प्रततवदेनको पररच्छेद १ दफा ७, ८, ९ र १० सगँ सम्बचन्धत) 

कार्िमूलक तथा र्वशषे लेखापरीक्षण गररएका र्वषर्हरुको र्ववरण 
तस.नं. कार्िमूलक लेखापरीक्षणको र्वषर् सम्बचन्धत मन्रालर् र तनकार् 

१ आर्ोजना व्र्वस्थापन  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 
२ खेलकुद पूवािधारको अवस्था र्वुा तथा खेलकुद मन्रालर् 
३ सरकारी अनदुानमा तनजी आवास तनमािण तथा 

उपर्ोग 
रार्ष्ट्रर् पनुतनिमािण प्रातधकरण 

४ र्वद्यतु प्रसारण लाईन तनमािण र सञ्चालन उजाि जलस्रोत तथा तसिाई मन्रालर् 
५ सरकारी सम्पतत, भवन, सवारी साधन, उपकरणको 

संरक्षण एवं उपर्ोग 
महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर् 

६ सामाचजक सरुक्षा कार्िक्रमको अवस्था श्रम रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा मन्रालर्, गहृ मन्रालर्, 
स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 

७ स्थानीर् तह सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 
८ स्वास््र् सेवाको तनर्मन स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 
९ स्वास््र् सेवा प्रवाहमा तबरामी हेरिाह गणुस्तर स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 
१० साविजतनक संस्थान सञ्चालन अथि मन्रालर् 
११ कर तनधािरण र असलुी व्र्वस्था अथि मन्रालर्(आन्तररक राजश्व र्वभाग) 

वातावरणीर् लेखापरीक्षण  

१ काठमाडौं उपत्र्काको पर्ािवरणीर् अवस्थाको 
मूल्र्ांकन 

वन तथा वातावरण मन्रालर् 

२ बागमती नदी सफाई र सौन्दर्ीकरण अतधकार सम्पन्न बागमती सभ्र्ता एकीकृत र्वकास सतमतत 
र्वशेष लेखापरीक्षण  

1 ददगो र्वकास रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 
सूिना प्रर्वतध लेखापरीक्षण  

१ एकीकृत कर प्रणाली आन्तररक राजश्व र्वभाग 
२ कम्पनी रचजषे्ट्रशन तथा व्र्वस्थापन कम्पनी रचजष्ट्रारको कार्ािलर् 
३ र्वद्यतुीर् सवारी िालक अनमुतत तथा सवारी दताि 

प्रणाली  
र्ातार्ात व्र्वस्था र्वभाग 
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सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षण रकम 
अनसूुिी-२ 

                            -k|ltj]bgsf] kl/R5]b ! bkmf ! / @ ;+Fu ;DalGwt_ 

-रु. हजारमा_ 

s|-

;_ 

dGqfno÷lgsfosf] gfd 

ljlgof]hg /fh:j w/f}6L cGo sf/f]jf/ 
n]vfk/LIf0f ;DkGg  

/sd 

n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg  

OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd  

  rfn' jif{                  

1 
/fi6«kltsf] sfof{no 1 202406 1 202406 1 7491 1 7491 1 37164 1 37164 0 0 0 0 247061 

2 
pk/fi6«kltsf] sfof{no 1 48899 1 48899 1 1 1 1 1 91 1 91 0 0 0 0 48991 

3 
;+3Lo ;+;b ;lrjfno 1 1221507 1 1221507 1 5672 1 5672 1 13980 1 13980 1 4833 1 4833 1245992 

4 
;jf]{Rr cbfnt 106 4579832 106 4579832 105 1523776 

105 

1523776 105 8522581 105 8522581 0 0 0 0 14626189 

5 
clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u 9 731021 9 731021 4 9554 4 9554 9 76903 9 76903 0 0 0 0 817478 

6 
dxfn]vfk/LIfssf] sfof{no 1 399199 1 399199 1 596 1 596 1 3321 1 3321 0 0 0 0 403116 

7 
nf]s ;]jf cfof]u 16 601764 16 601764 16 261229 16 261229 16 11072 16 11072 0 0 0 0 874065 

8 
lgjf{rg cfof]u 78 363818 78 363818 43 15977 43 15977 45 153276 45 153276 0 0 0 0 533071 

9 
dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no 97 1052551 97 1052551 36 3356 36 3356 54 46169 54 46169 0 0 0 0 1102076 

10 
Gofo kl/ifb\ 1 56660 1 56660 1 2145 1 2145 1 332 1 332 0 0 0 0 59137 

11 
/fli6«o dfgj clwsf/ cfof]u 10 169901 10 169901 8 289 8 289 4 593 4 593 1 29386 1 29386 200169 

12 
/fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u 1 59026 1 59026 1 15 1 15 1 3032 1 3032 0 0 0 0 62073 

13 
/fli6«o dlxnf cfof]u 1 102818 1 102818 1 49 1 49 1 432 1 432 0 0 0 0 103299 

14 
/fli6«o blnt cfof]u 1 37835 1 37835 1 17 1 17 1 1264 1 1264 0 0 0 0 39116 

15 
/fli6«o ;dfj]zL cfof]u 1 49757 1 49757 1 276 1 276 1 1413 1 1413 0 0 0 0 51446 

16 
/fli6«o cflbjf;L hghftL cfof]u 1 45307 1 45307 1 15 1 15 1 1507 1 1507 0 0 0 0 46829 

17 
dw]zL cfof]u 1 35681 1 35681 1 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35711 

18 
yf? cfof]u 1 21799 1 21799 1 12 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 21811 

19 
d'l:nd cfof]u 1 47868 1 47868 1 9 1 9 1 1591 1 1591 0 0 0 0 49468 
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s|-

;_ 

dGqfno÷lgsfosf] gfd 

ljlgof]hg /fh:j w/f}6L cGo sf/f]jf/ 
n]vfk/LIf0f ;DkGg  

/sd 

n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg  

OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd  

20 
k|b]z k|d'vsf] sfof{no k|b]z g+= ! 1 29507 1 29507 0 0 0 0 1 286 1 286 0 0 0 0 29793 

21 
k|b]z k|d'vsf] sfof{no k|b]z g+= @ 1 30146 1 30146 1 32 1 32 1 270 1 270 0 0 0 0 30448 

22 
k|b]z k|d'vsf] sfof{no jfudtL  k|b]z 1 23936 1 23936 1 9 1 9 1 191 1 191 0 0  0 24136 

23 
k|b]z k|d'vsf] sfof{no u08sL k|b]z 1 22167 1 22167 0 0 0 0 1 463 1 463 0 0 0 0 22630 

24 
k|b]z k|d'vsf] sfof{no k|b]z g+= % 1 29437 333 29437 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29440 

25 
k|b]z k|d'vsf] sfof+no s0ff{nL k|b]z 1 31501 1 31501 0 0 0 0 1 16 1 16  0 0  31517 

26 
k|b]z k|d'vsf] sfof{no ;'b'/ klZrd k|b]z 1 17914 1 17914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17914 

27 
k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no 179 86333607 179 86333607 110 198216 110 198216 125 3587360 125 3587360 7 4045300 7 

404530

0 

94164483 

28 
cy{ 187 225434417 187 225434417 184 796229580 184 796229580 176 6295562 176 6295562 117 23146416 117 

231464

16 

1051105975 

29 
pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ 36 4464507 36 4464507 29 2175171 29 2175171 14 331067 14 331067 7 425950 7 425950 7396695 

30 
phf{, hn;|f]t tyf l;rfO{ 76 33536622 76 33536622 58 4144076 58 4144076 68 4902839 68 4902839 16 21935853 16 

219358

53 

64519390 

31 
sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf 12 303784 12 303784 5 1203 5 1203 5 822 5 822 2 4400 2 4400 310209 

32 
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; 301 18782400 301 18782400 38 342000 38 342000 17 185400 17 185400 55 487500 55 487500 19797300 

33 
u[x 819 62903600 819 62903600 361 6637500 361 6637500 420 1776500 420 1776500 147 14817819 147 

148178

19 

86135419 

34 
k//fi6 \ 44 3975242 43 3760220 5 3255459 4 3203942 3 3516 3 3516 2 1016311 2 1016311 7983989 

35 
;+:s[lt, ko6g tyf gful/s p88\og 17 3610883 17 3610883 17 1116839 17 1116839 15 313727 15 313727 4 112666 4 112666 5154115 

36 
e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f 270 6501412 270 6501412 256 6607857 256 6607857 145 867316 145 867316 232 27568517 232 

275685

17 

41545102 

37 
ef}lts k'jf{wf/ tyf oftfoft 121 94015751 121 94015751 107 2541824 107 2541824 116 12387265 116 12387265 66 8943800 66 

894380

0 

117888640 

38 
dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s 5 436710 5 436710 4 1653 4 1653 4 6243 4 6243 3 255937 3 255937 700543 

39 
o'jf tyf v]ns'b 2 193617 2 193617 2 1610 2 1610 2 1829 2 1829 1 22246 1 22246 219302 

4

0 

/Iff 308 68176441 308 68176441 258 327251 258 327251 292 1789963 292 1789963 0 0 0 0 70293655 

41 
jg tyf jftfj/0f 61 9298900 61 9298900 42 1857600 42 1857600 40 44800 40 44800 24 351896 24 351896 11553196 

42 
lzIff, lj1fg tyf k|ljlw 122 28217741 93 28203589 88 749845 88 749845 49 106068 49 106068 80 1114666 80 1114666 30174168 

43 
>d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff 25 585859 25 585859 21 136401 21 136401 13 2073924 13 2073924 12 6802317 12 

680231

7 

9598501 

4

4 

;_rf/ tyf ;"rgf k|ljlw 93 5617171 93 5617171 88 7202304 88 7202304 78 163911 78 163911 5 4793869 5 

479386

9 

17777255 

4

5 

;x/L ljsf; 37 33864282 37 33864282 32 1506998 32 1506998 34 2552728 34 2552728 18 326913 18 326913 38250921 
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s|-

;_ 

dGqfno÷lgsfosf] gfd 

ljlgof]hg /fh:j w/f}6L cGo sf/f]jf/ 
n]vfk/LIf0f ;DkGg  

/sd 

n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg  

OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd  

46 
vfg]kfgL 23 12635775 23 12635775 16 1561215 16 1561215 22 3561665 22 3561665 5 18120 5 18120 17776775 

4

7 

;_3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g 97 4960124 97 4960124 73 1280290 73 1280290 75 1478827 75 1478827 3 1849672 3 

184967

2 

9568913 

4

8 

:jf:Yo tyf hg;_Vof 16 18947869 16 18947869 15 251009 15 251009 16 96739 16 96739 9 341996 9 341996 19637613 

4

9 

/fli6\o of]hgf cfof]usf] ;lrjfno 35 548341 35 548341 8 1601 8 1601 4 8890 4 8890 1 3105 1 3105 561937 

  
hDdf 3222 733357312 3524 733128138 2045 839958055 2043 839906538 1982 51412908 1982 

5141290

8 

818 118419488 818 

118419

488 

1742867072 

  
aSof}tf                  

1 
;jf]{Rr cbfnt 0 0   44 2448   44 40929   0 0   0 

2 
lgjf{rg cfof]u 5 390   6 2   37 129   0 0   0 

3 
cy{ 1 499   13 1745   11 43551   1 11435   0 

4 
pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ 1 6,080   7 887   1 1239   0 0   0 

5 
pmhf{, hn;|f]t tyf l;FrfO{ 67 108,266   2 103   90 26819   0 0   0 

6 
sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf 3 274   0 0   0 0   0 0   0 

7 
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; 25 575,742   16 10230   94 7294   0 0   0 

8 
u[x 0 0   0 0   0 0   0 0   0 

9 
k//fi6« 1 2,875   6 251787   0 0   1 0   0 

10 
;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p8\8og 7 1595   30 4654   25 1960       0 

11 
e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/jL lgjf/0f 26 13,126   195 13092   87 15547   2 2539   0 

12 
ef}lts k\"jf+wf/ tyf oftfoft 187 238,203   0 0   43 44910   0 0   0 

13 
dlxnf,afnaflnsf tyf h]i7 gful/s 1 21,392   16 283   4 146       0 

14 
o'jf tyf v]ns'b 4 12,418               0 

15 
/Iff  35,222   2 45   5 6673   0 0   0 

16 
jg tyf jftfj/0f 13 27,001   4 22881   46 27706   18 227   0 

17 
lzIff, lj1fg tyf k|ljlw 122 237,961   88 8102   113 34445   1 0   0 

18 
;x/L ljsf; 18 26,543   2 4   41 2949   0 0   0 

19 
vfg]kfgL 40 130,313   0 0   14 218   0 0   0 

20 
;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlw 0 0   0 0   12 3026   0 0   0 
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s|-

;_ 

dGqfno÷lgsfosf] gfd 

ljlgof]hg /fh:j w/f}6L cGo sf/f]jf/ 
n]vfk/LIf0f ;DkGg  

/sd 

n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ ;DkGg  

OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd OsfO{ /sd  

  
hDdf 521 1437900 0 0 431 316263 0 0 667 257541 0 0 23 14201 0 0 0 

  
;_3 tkm+ s'n hDdf 3743 734795212 3524 733128138 2476 840274318 2043 839906538 2649 51670449 1982 51412908 841 118433689 818 

1184194

88 

1742867072 

 

k|b]z tkm+{                  

1 
k|b]z gDa/ ! 184 21202929 184 21202929 138 10882213 138 10882213 147 986836 147 986836 57 733520 57 733520 33805498 

2 
k|b]z gDa/ @ 116 15092374 115 14092030 89 9778735 88 9778343 91 532891 90 493218 24 451482 24 451482 24815073 

3 
afudtL k|b]z 182 20652699 182 20652699 182 16901720 182 16901720 182 804947 182 804947 182 550774 182 550774 38910140 

4 
u08sL k|b]z 140 13708898 139 13691791 112 8709320 111 8709310 110 430281 109 429345 44 207749 44 207749 23038195 

5 
k|b]z gDa/ % 139 17034123 139 17034123 110 10186795 110 10186795 121 1351824 121 1351824 45 305821 45 305821 28878563 

6 
s0ff{nL k|b]z 124 10016342 124 10016342 116 7237854 116 7237854 104 424058 104 424058 33 191540 33 191540 17869794 

7 
;'b'/ klZrd k|b]z 115 13596236 115 13596236 41 6923314 41 6923314 95 1302566 95 1302566 48 114911 48 114911 21937027 

  
k|b]z hDdf 1000 111303601 998 110286150 788 70619951 786 70619549 850 5833403 848 5792794 433 2555797 433 

255579

7 

189254290 

  
;_3 / k|b]zsf] s'n hDdf 4743 846098813 4522 

84341428

8 

3264 910894269 2829 910526087 3499 57503852 2830 

5720570

2 

1274 120989486 1251 

120975

285 

1932121362 
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अनुसूची ३ 
 (प्रततवेदनको पररच्छेद ३ दफा १.१ संग सम्बचन्धत) 

 
 

सरकारी तनकार् /मन्रालर्को लेखापरीक्षण बक्र्ौताको र्ववरण 
 

s|-

;_ 

मन्रालर् / तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजश्व धरौटी अन्र् कारोवार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1 सवोच्ि अदालत 0 0 44 2448 44 40929 0 0 88 43377 
2 तनवाििन आर्ोग 5 390 6 2 37 129 0 0 48 521 
3 अथि 1 499 13 1745 11 43551 1 11435 26 57230 
4 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूतति  1 6,080 7 887 1 1239 0 0 9 8206 
5 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसँिाई 67 108,266 2 103 90 26819 0 0 159 135188 
6 कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला   3 274 0 0 0 0 0 0 3 274 
7 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 25 575,742 16 10230 94 7294 0 0 135 593266 
8 गहृ  8 11,414 10 8145 78 14859 0 0 96 34418 
9 परराष्ट्र 2 217,897 7 303304 0 0 1 0 10 521,201 
10 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न  7 1595 30 4654 25 1960     62 8209 
11 भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण 26 13,126 195 13092 87 15547 2 2539 310 44304 
12 भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात 187 238,203 0 0 43 44910 0 0 230 283113 
13 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 1 21,392 16 283 4 146     21 21821 
14 र्वुा तथा खेलकुद 4 12,418 0 0 0 0 0 0 4 12418 
15 रक्षा   35,222 2 45 5 6673 0 0 7 41940 
16 वन तथा वातावरण 13 27,001 4 22881 46 27706 18 227 81 77815 
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s|-

;_ 

मन्रालर् / तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजश्व धरौटी अन्र् कारोवार जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

17 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध 96 252,113 88 8101 113 34445 1 0 298 294659 
19 खानेपानी 18 26,543 2 4 41 2949 0 0 61 29496 
20 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 40 130,313 0 0 14 218 0 0 54 130531 
22 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 0 0 0 0 12 3026 0 0 12 3026 
23 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 229 312,675 0 0 159 19334 0 0 388 332009 
24 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 274 960,039 58 6073 497 43646 0 0 829 1009758 
  hDdfM 

1007 2951202 500 381997 1401 335380 23 14201 2931 3682780 

  k|b]z tkm+{                     
1 k|b]z gDa/ !  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 k|b]z gDa/ @  1 1,000,344 1 392 1 39,673 0 0 3 1,040,409 
3 afudtL k|b]z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 u08sL k|b]z 1 17,107 1 10 1 936   0 3 18,053 
5 k|b]z gDa/ %  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 s0ff{nL k|b]z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 ;'b'/ klZrd k|b]z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  hDdfM 

2 1,017,451 2 402 2 40,609 0 0 6 1,058,462 
   ;_3 / k|b]zsf] s'n hDdf 

1,009 3,968,653 502 382,399 1,403 375,989 23 14,201 2,937 4,741,242 
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cg';"rL – $ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा ५ र ६ संग सम्बचन्धत) 
 

संगदठत संस्था, अन्र् संस्था र सतमततको लेखापरीक्षण र्ववरण 
 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रततवेदन लेखापरीक्षण सम्पन् न 

रकम 
वक्र्ौता वषि 

गनुिपने सम्पन्न अचन्तम प्रारचम्भक 
1 व्र्वस्थार्पका संसद सचिवालर् 1 1     0 0 
2 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ािलर् 9 8   8 586223 1 
3 अथि 8 8 4 4 1444692267 0 
4 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूतति 13 12 12   12551352 1 
5 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसँिाइ 11 10 10   360757777 1 
6 कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला   3 3 1 2 195713 0 
7 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 12 12 4 8 12388267 0 
8 गहृ  3 3   3 8797836 0 
9 परराष्ट्र 2 1   1 2381 1 
10 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न  26 21 3 20 271,455,122 5 
11 भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा  गररवी तनवारण 2 2 2   2138604 0 
12 भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात 1 1   1 7561225 0 
13 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 2 2   2 542272 0 
14 र्वुा तथा खेलकूद 2 2   2 11050201 0 
15 रक्षा 6 6   6 45303163 0 
16 वन तथा वातावरण 8 6 4 2 3335195 2 
17 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध  529 339 1 338 103260085 190 
18 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध  87 81 5 0 52285046 6 
19 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 4 4     3423664 0 
20 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 31 31   31 50979147 0 
21 सहरी र्वकास  28 27 1 26 16959219 1 
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क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रततवेदन लेखापरीक्षण सम्पन् न 

रकम 
वक्र्ौता वषि 

गनुिपने सम्पन्न अचन्तम प्रारचम्भक 
22 खानेपानी  9 7 5 2 60843298 2 
23 श्रम रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा  2 2   2 9973316 0 
  जम्मा 799 589 52 458 2,479,081,373 210 
1 प्रदेश नम्बर १  16 16   16 859399 0 
2 प्रदेश नम्बर २  10 10   10 916353 0 
3 बागमती प्रदेश 9 9   9 565258 0 
4 गण्डकी प्रदेश 10 10   10 854548 0 
5 प्रदेश नम्बर ५  14 14   14 1405190 0 
6 कणािली प्रदेश 10 10   10 1135150 0 
7 सदुरु पचिम प्रदेश 12 12 0 12 887841 0 
  जम्मा 81 81 0 81 6,623,739 0 
  संघ र प्रदेशको कुल जम्मा 880 670 52 539 2,485,705,112 210 
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cg';"rL – % 

-k|ltj]bgsf] kl/R5]b १ bkmf १, ५ / ६ ;+u ;DalGwt_ 

 

वासलात तर्ार गनें संगदठत संस्था, सतमतत र अन्र् संस्था 
लेखापरीक्षण अक, बेरुजू र दार्र्त्व तथा सम्पचत्त 

(रु.हजारमा) 

तस.नं.  संस्थाको नाम 

लेखापरीक्ष
ण गनुिपने 
आतथिक 
वषि 

लेखापरी
क्षण 
सम्पन्न 
आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

लेखापरीक्षण भएको अचन्तम आतथिक वषिको पजुी र दार्र्त्व लेखापरीक्षण भएको अचन्तम आतथिक वषिको सम्पचत्त 

पूजँी जगेडा कोष 
संचित 
नाफा 
नोक्सान 

दीघिकालीन 
कजाि 

िाल ुदार्र्त्व व्र्वस्था जम्मा चस्थर सम्पती िाल ुसम्पती 
अन्र् 
सम्पती 

जम्मा 

! संगदठत संस्था  79 2,277,668,312 10,381,145 592,864,470 457,566,961 24,358,732 279,333,137 911,943,266 11,435,534 2,276,180,472 584,707,600 1,663,763,067 27,709,342 2,253,808,753 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

अथि मन्रालर्  ,6 14,34,44,53,19 10,44 3,26,36,62,32 2,52,10,84,13 1248,06,91 2078,96,95 8,20,38,97,23 231,05,65 14,34,44,53,19 368,53,43 14,26,75,24,99 400,74,77 14,34,44,53,19 

कमििारी सञ्चर्कोष 2075/76 1 342397574  309848367 28078276   4470931  342,397,574 489784 341907790  342,397,574 

नागररक लगानी कोष  2075/76 2 5992676  1267865 1768002   2956809  5,992,676 1242737 1824082 2925857 5,992,676 

नेपाल तधतोपर बोडि 2075/76 1 1,324,610 10,44 45,00,00 48,26,91 199597 ,0 11,26,68 79654 1,324,610 2,30,78 22,34,44 1,07,80,88 1,324,610 

नेपाल राष्ट्र बैंक 2075/76 1 1071704945  5000000 221503375 12020000 20789695 812391875  1071704945 1686771 1070015800 2374 1,071,704,945 

तनके्षप तथा कजाि सरुक्षण कोष 2075/76 1 13025514  9800000 276069 261094  457440 2230911 13025514 242973 12781383 1158 13,025,514 

उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूतति मन्रालर्  15 9,272,044 0 14,285,575 1,236,482 -16,840,771 9,760,601 816,496 13,660 9,272,043 6,813,834 -2,329,263 4,787,470 7,055,553 

औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रततष्ठान 1 67,449  44287  (14269) 37431   67,449 36935 30514  67,449 

औद्योतगक व्र्वसार् र्वकास प्रततष्ठान 2074/75 1 50826  27736  (15004) 38094   50826 20426 30400   

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्र्वस्था 
तलतमटेड 2075/76 1 388291  12243 376048     388291 16230 309320 62740 388,290 

उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 1 824515  3648051  (4557109) 1725000 8573  824,515 1977223 (1152708)  824,515 

उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2074/75 1 1139913  3648051  (4243262) 1735124   1139913 1849013 (878501) 169401  

उदर्परु तसमेन्ट उद्योग तलतमटेड 2073/74 1 1025749  3648051  (4347302) 1725000   1025749 1934980 (1088632) 179401  

नेपाल औषधी तलतमटेड 2075/76 1 216123  75499 30936 (1631520) 1194411 546797  216123 34384 180435 1304 216,123 

  
  
  
  
  
  

जनकपरु िरुोट कारखाना तलतमटेड 2075/76 1 3168735  40837  54483 2946277 113478 13660 3,168,735 25192 187082 2956461 3,168,735 

नेपाल खाद्य संस्थान 2075/76 1 1819994  990495 829498     1,819,993 299670 150582 1369740 1,819,992 

नेपाल खाद्य संस्थान 2074/75 2 (59887)  990495  (1050382)    (59887) 301056 (386184) 25241 -59,887 

नेपाल खाद्य संस्थान 2073/74 3 (166392)  990495  (1156887)    (166392) 293314 (482888) 23182 -166,392 

नेशनल टे«तडङ तलतमटेड 2075/76 1 796728  169335  120481 359264 147648  796728 25411 771317  796,728 

ऊजाि, जलस्रोत तथा  तसँिाइ मन्रालर्  11 360,757,777 0 131,414,882 9,691,004 11,475,109 160,839,364 47,337,890 0 360,758,249 284,510,932 76,246,843 0 360,757,775 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरण 2075/76 1 349770385  128440925 9691004 12233915 154805019 44599522  349770385 277446159 72324225  349,770,384 

तामाकोशी जलर्वद्यतु कम्पनी तलतमटेड 2075/76 1 187,855  190,510  -7,058  4,403  187,855 131,690 56,165  187,855 

तामाकोशी जलर्वद्यतु कम्पनी तलतमटेड 2074/75 1 11010  10953    57  11010  11010  11,010 

तनहुं हाईड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड 2074/75 1 7355178  2000321  (423115) 3405809 2372163  7,355,178 5,250,268 2,104,910  7,355,178 

रघगंुगा हाइड्रोपावर तल. दरबारमागि 
काठमाडौ 2075/76 1 663237  474001  (78856) 153424 114668  663237 305762 357475  663,237 

रार्ष्ट्रर् प्रशारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड, 
बिुनगर, काठमाडौ 2075/76 2 2726113  251000   2475112   2726112 1363056 1363056  2,726,112 

अपर अरुण हाइड्रो–ईलेचक्ट्रक तलतमटेड 2075/76 1 11048  11000  (243462)  243510  11048  11048  11,048 

स्र्ापुि पावर कम्पनी तलतमटेड 2075/76 1 14213  14172    514  14686 3102 11111  14,213 

उत्तरगंगा हाइड्रोपावर कम्पनी तलतमटड 2074/75 1 7842  11000  (3158)    7842 108 7734  7,842 

उत्तरगंगा हाइड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड 2075/76 1 10896  11000  (3157)  3053  10,896 10787 109  10,896 

कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 0 7 11,522,608 16,409 4,004,707 5,732,921 -458,975 70 610,378 1,633,506 11,522,607 6,721,731 4,081,447 719,428 11,522,606 

कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटेड 2074/75 1 1799687  426381 1373305     1,799,686 842601 411510 545574 1,799,685 

रार्ष्ट्रर् बीउ तबजन कम्पनी तलतमटेड 2075/76 1 429978  118516  100284  202227 8951 429978 256369 173609  429,978 

नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद् 2075/76 1 4,834,706 16208 2909438 1804742 0 0 120526 0 4,834,706 2909437 1878160 47109 4,834,706 

रार्ष्ट्रर् चिर्ा तथा कफी र्वकास बोडि 2075/76 1 149,158 158 0 0 55086 0 94072 0 149,158 1264 147709 185 149,158 
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नेपाल पश ुचिर्कत्सा पररषद् 2075/06 1 19575  12306  (1472)   8741 19575 7434 12141  19575 

रार्ष्ट्रर् दगु्ध र्वकास सस्थान 2075/76 1 4038066  366424 2554874 (662162)  193553 1585377 4,038,066 2696386 1280715 60965 4038066 

रार्ष्ट्रर् दगु्ध र्वकास बोडं 2075/76 1 251,438 43 171,642 0 49,289 70 0 30,437 251,438 8,240 177,603 65,595 251,438 

संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न 
मन्रालर् 0 5 267,044,163 36,992 54,956,655 160,437,426 -5,328,122 50,103,439 6,468,586 406,179 267,044,163 236,960,663 28,743,970 1,339,530 267,044,163 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण 2075/76 1 219725495  51519014 149096776  13034470 6075235  219,725,495 191547258 28178237  219,725,495 

नेपाल वार्सेुवा तनगम 2075/76 1 42112895  3103837 7475254 (5535165) 37068969   42,112,895 43706302 (1593407)  42,112,895 

तारागाउ र्वकास सतमतत 2074/75 1 292137  333804  (41667)    292,137 162571 (40434) 170000 292,137 

  सांस्कृततक संस्थान  1         0    0 

  पशपुतत के्षर र्वकास कोुेष  2075/76 1 4,913,636 36992 0 3865396 248710 0 393351 406179 4,913,636 1544532 2199574 1169530 4,913,636 

  भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात मन्रालर् 0 1 7,561,225 63,991 7,508,850 18,739 0 0 33,636 0 7,561,225 0 1,834,263 5,726,962 7,561,225 

  सडक बोडि नेपाल 2075/76 1 7,561,225 63,991 7,508,850 18,739 0 0 33,636 0 7561225 0 1,834,263 5,726,962 7561225 

  वन तथा वातावरण मन्रालर् 0 ,5 2,962,359 59,371 394,778 68,930 1,013,421 198,255 1,286,975 0 2,962,359 594,694 2,342,021 25,644 1,976,319 

  

जडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी 
तलतमटेड 2075/76 1 361576  312227   49349   361,576 80121 255811 25644  

  

जडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी 
तलतमटेड 2074/75 1 342379  27517  265259 49603   342379 57465 284914  342,379 

  

जडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी 
तलतमटेड 2073/74 1 313129  27517  235979 49633   313129 31061 282068   

  

जडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी 
तलतमटेड 2072/73 1 311335  27517  234148 49670   311335 17730 293605   

  रार्ष्ट्रर् प्रकृतत संरक्षण कोष 2075/76 1 1,633,940 59371 0 68930 278035 0 1286975  1,633,940 408317 1225623 0 1,633,940 

  चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर् 0 9 51,206,962 8,956,755 29,254,924 2,406,305 6,295,243 1,394,000 9,686,941 2,169,549 51,206,962 20,461,935 25,222,571 5,522,456 51,206,962 

  जनक चशक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड 2075/75 1 8647589  4269356   1390000 873784 2114449 8,647,589  7591801 1055788 8,647,589 

  तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् र्कततंपरु 2075/76 1 33,852,884 8441399 19079367 1982215 5545716 4000 7186486 55100 33,852,884 16,360,483 14167423 3324978 33,852,884 

  नेपाल संस्कृत र्वश्वर्वद्यालर्, दाङ्ग 2075/76 1 980,992 50480 774838 104160 -6151 0 108145 0 980,992 757779 66301 156912 980,992 

  पोखरा र्वश्वर्वद्यालर्, पोखरा  2075/76 1 3,205,965 5290 2340575 756 424416 0 440218 0 3,205,965 735000 2323164 147801 3,205,965 

  मध्र् पचिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर्, सखेुत 2075/76 1 1,004,751 405960 710254 56556 184337 0 53604 0 1,004,751 710253 260283 34215 1,004,751 

  लचुम्बनी वौि र्वश्वर्वद्यालर्, लचुम्बनी  2075/76 1 451,778 1576 323606 0 113342  14830 0 451,778 323606 128172 0 451,778 

  सदुरु पचिमाञ्चल र्वश्व र्वद्यालर्, कञ्चनपरु 2075/76 1 1,247,918 12119 860835 262618 18005 0 106460 0 1,247,918 678721 565901 3296 1,247,918 

  कृर्ष तथा वन र्वश्वर्वद्यालर्, चितवन 2075/76 1 1,710,540 39915 863,508 0 11,265 0 835,767 0 1,710,540 863,508 47,632 799,400 1,710,540 

  राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर्, जनकपरु 2075/76 1 104,545 16 32,585 0 4,313 0 67,647 0 104,545 32,585 71,894 66 104,545 

  

भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण 
मन्रालर् 

  
1 1,488,303 0 1,103,977 217,651 0 166675   1488303 

 

1314341 

 

85249 88713 1488303 

  
राचयट्य सहकारी र्वकास बोडि 2074/75 1 1488303 0 1103977 217651 0 166675   1488303 

 

1314341 

 

85249 88713 1488303 

  

संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 
मन्रालर् 0 

1 684,096 0 362,107 232,834 0 54,782 22,173 12,200 684,096 136,126 183,677 364,293 684,096 

  नेपाल प्रशासतनक प्रचशक्षण प्रततष्ठान 2075/76 1 684,096 0 362107 232834 0 54782 22173 12200 684096 136126 183677 364293 684096 

  सञ्चार तथा सूिना  प्रर्वतध मन्रालर् 0 6 45,440,231 0 3,632,779 21,175,529 11,533,069 156,842 5,590,729 3,351,283 45,440,231 956,393 44,476,265 7,572 44,813,526 

  नेपाल दरुसंिार प्रातधकरण 2075/76 ,1 42,159,701 ,0 ,0 21,98,90,46 11,23,74,00 ,0 5,58,22,23 3,35,10,32 42,159,701 82,396 42,069,733 7,572 42,159,701 

  नेपाल टेतलतभजन 2075/76 1 1881650  3401198 (1519799)    251 1,881,650 634045 1247605  1,881,650 

  राचयट्य समािार सतमतत 2075/76 1 132640  40372 83762   8506  132640 28857 103783  132,640 

  गोरखापर संस्थान 2073/74 1 471359  11516 125139 247862 86842   471359 84601 386758  471,359 

  गोरखापर संस्थान 2074/75 1 626704  11516 497381 47807 70000   626,704 92189 534515   

  प्रसे काउचन्सल 2075/76 1 168177  168177      168177 34305 133871  168,176 

  स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 0 6 14,672,651 1,246,583 2,663,820 3,632,428 1,460,036 0 6,916,367 0 14,672,651 7,813,802 5,100,430 1,758,419 14,672,651 

  र्वर्प कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रततष्ठान 2074/75 1 4,750,197 455658 677488 3630428 361199 - 81082  4750197 2274527 717251 1758419 4750197 

  र्वर्प कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रततष्ठान 2075/76 1 5,403,168 609655   586389 - 4816779  5403168 2886433 2516735  5403168 

  पाटन स्वास््र् र्वज्ञान प्रततष्ठान 2075/76 1 2,649,295 105151 1758272  284,426 - 606,597  2649295 1376856 1272439  2649295 

  राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रततष्ठान 2075/76 1 294,315 53936 228,060 2,000 13,245 - 51,010 - 294315 174,520 119,795  294315 

  कणािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रततष्ठान 2075/76 1 1,421,673 22,183  - 93,795 - 1,327,878  1421673 1,059,639 362,034  1421673 

  नेपाल स्वस््र् अनसुन्धान पररषद 2075/76 1 154,003 -   120,982 - 33,021  154003 41,827 112,176  154003 

  सहरी र्वकास मन्रालर् 0 1 10,557,121 0 2,762,979 0 1,341,638 0 4,943,870 1,508,630 10,557,117 138,929 10,406,789 11,411 10,557,129 

  नगर र्वकास कोष 2074/75 1 10557121  2762979  1341638  4943870 1508630 10,557,117 138929 10406789 11411 10,557,129 
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  खानेपानी मन्रालर् 0 5 60,053,453 0 14,152,205 608,299 1,387,393 36,036,089 7,839,502 29,962 60,053,450 15,913,218 40,701,555 3438680 60053453 

  नेपाल खानेपानी संस्थान 2075/76 1 8993149  846528 97161  6717005 1332454  8,993,148 3,298,263 2,940,446 2,754,440 8,993,149 

  नेपाल खानेपानी संस्थान 2074/75 1 7861638  846528 95595  5057006 1862509  7861638 2986557 4875081  7861638 

  नेपाल खानेपानी संस्थान 2073/74 1 6212390  846528 97544  3593805 1674513  6212390 2666109 3546281  6212390 

  नेपाल खानेपानी संस्थान 2072/73 1 4467996  845712 99493  2125605 1397186  4467996 2244553 2223443  4467990 

  

काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी व्र्वस्थापन 
वोडर,् काठमाडौंुै 2075/7^ 1 32518280  10766909 218506 1387393 18542668 1572840 29962 32,518,278 4717736 27116304 684240 32,518,280 

@ सतमतत 0 9 11,118,276 266,432 8,789,108 802,640 719,434 156,552 505,259 145,283 11,118,276 2,066,955 3,208,764 5,842,524 11,118,243 

  अथि मन्रालर्  2 8,449,978 3,990 8,449,978 0 0 0 0 0 8,449,978 1,105,396 2,116,382 5,228,200 8,449,978 

  वीमा सतमतत 2074/75 1 3,876,098 1,549 3,876,098 0 0 0 0 0 3876098 546,777 783,321 2546000 3,876,098 

  वीमा सतमतत 2075/76 1 4,573,880 2,441 4,573,880 0 0 0 0 0 4573880 558,619 1,333,061 2682200 4,573,880 

  

कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला 
मन्रालर् 0 1 159,132 0 52,089 0 107,043 0 0 0 159,132 65,243 93,889 0 159,132 

  कानून र्कताब व्र्वस्था सतमतत 2075/76 1 159132  52089  107043    159,132 65243 93889  159,132 

  कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 0 2 800,185 1,017 227,159 80,064 200,786 156,470 32,468 103,238 800,185 392,447 93,214 314,524 800,185 

  

कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी र्वकास 
सतमतत 2075/76 1 602,057 1017 198555 2217 265984 0 32063 103238 602057 301614 75769 224674 602057 

  कपास र्वकास सतमतत 2075/76 1 198,128 0 28604 77847 (65,198) 156470 405 0 198128 90833 17445 89850 198128 

  

संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न 
मन्रालर्  1 707,818 2,028 0 484,038 170,344 0 11,391 42,045 707,818 230,965 180,553 296,300 707,818 

  

नेपाल पर्िटन तथा होटल व्र्वस्थापन 
प्रततष्ठान 2074/75 1 707,818 2028 0 484038 170344 0 11391 42045 707818 230965 180553 296300 707818 

  खानेपानी मन्रालर्  1 737,714 258,808 34,971 0 241,261 82 461,400 0 737,714 34,054 703,627 0 737,681 

  

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइं कोष 
र्वकास सतमतत 2075/76 1 737,714 258808 34971  241261 82 461400  737714 34054 703627 0 737681 

  चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर्  2 263,449 589 24,911 238,538 0 0 0 0 263,449 238,850 21,099 3,500 263,449 

  स्वप्न बगैिा र्वकास सतमतत 2075/76 1 238,945 589 407 238538 0 0 0 0 238945 233612 5333 0 238945 

  तडल्ली रमण पसु्तकालर् 2075/76 1 24,504 0 24504 0 0 0 0 0 24504 5238 15766 3500 24504 

# अन्र् संस्था 0 10 63,977,944 1,122,747 51,441,903 6,207,932 50,043 5,980,110 297,956 0 63,977,944 4,750,827 50,449,517 8,777,600 63,977,944 

  गहृ मन्रालर् 0 2 8,078,986 184,696 5,902,414 0 0 2,159,889 16,683 0 8,078,986 454,719 1,015,394 6,608,873 8,078,986 

  प्रहरी कल्र्ाण कोष 2075/76 1 5,167,614 179022 3007725 0 0 2159889 0 0 5167614 40354 338822 4788438 5167614 

  

सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल कल्र्ाणकारी सेवा 
केन्र 2075/76 1 2,911,372 5674 2894689 0 0 0 16683  2911372 414365 676572 1820435 2911372 

  खानेपानी मन्रालर्  1 52,131 0 0 0 3,907 0 48,224 0 52,131 2,538 49,553 40 52,131 

  महसलु तनधांरण आर्ोग 2075/76 1 52,131 0 0 0 3907 0 48224   52131 2538 49553 40 52131 

  रक्षा मन्रालर्  2 44,727,536 2,456 44,727,536 0 0 0 0 0 44,727,536 32,072 44,695,464 0 44,727,536 

  नेपाली सेना कल्र्ाणकारी कोष 2075/76 1 44,526,951 2456 44526951 0 0 0     44526951 0 44526951   44526951 

  बह ुव्र्वसार् उद्योग 2075/76 1 200,585 0 200585           200585 32072 168513   200585 

  र्वुा तथा खेलकुद मन्रालर्  3 11,050,201 905,595 789,158 6,207,932 0 3,820,221 232,890 0 11,050,201 4,238,703 4,689,076 2,122,422 11,050,201 

  राचयट्य खेलकुद पररषद् 2075/76 1 6,339,383 866565 0 6207932 0 0 131451   6339383 4238703 0 2100680 6339383 

  राचयट्य खेलकुद पररषद् 2074/75 1 0               0       0 

  र्वुा तथा साना व्र्ावसार्ी स्वरोजगार कोष 2075/76 1 4,710,818 39030 789158 0 0 3820221 101439  4710818 0 4689076 21742 4710818 

  चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर्  1 69,090 30,000 22,795 0 46,136 0 159 0 69,090 22,795 30 46,265 69,090 

  तर र्व उच्ि चशक्षा सधुार पररर्ोजना  2075/76 1 69,090 30000 22795 0 46136 0 159 0 69090 22795 30 46265 69090 

  hDdfM  98 2,352,764,532 11,770,324 653,095,481 464,577,533 25,128,209 285,469,799 912,746,481 11,580,817 2,352,764,532 591,525,382 1,717,421,348 42,329,466 2,352,764,532 
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अनुसूची -६ 
(प्रततवेदनको पररच्छेद ३ दफा १५ सँग सम्बचन्धत) 

वासलात तर्ार गनें संगदठत संस्था, सतमतत र अन्र् संस्था  
 ;~rfng glthf 

[? xhf/df{ 

क्र.सं. संस्थाको नाम आर्थिक वर्ि 

 

खुद 

आम्दानी 
cfo Joo 

बिक्री / सेवा 
शुल्क 

अनुदान अन्य आय जम्मा प्रत्यक्ष खचि 
संञ्चालन 

खचि 
कमिचारी 
खचि 

व्याज ह्रास खचि आयकर जम्मा खचि 

1 संगठित संस्था  210449936 41920906 66822474 319193316 109618014 58049008 31626224 5351377 10123867 4943126 219711616 99481700 

  अथि मन्रालय  72065999 0 38123638 110189637 26191364 1895430 4449204 676152 172204 860992 34245346 75944291 

  कर्मचारी सञ्चय कोष 2075/76 29705079 0 253899 29958978 23210985 208966 2081764 10992 0 0 25303741 4655237 

  नागररक लगानी कोष 2075/76 824408   824408 159976 50132   18011 152895 381014 443394 

  ननक्षेप तथा कजाां सुरक्षण कोष 2075/76 2252929  18890 2271819 153361 20593 40208   652475 866637 1405182 

  नेपाल धितोपत्र बोर्म 2075/76 273849 0 107328 381177 ,0 6,32,91 5,76,65  50,03 5,56,22 181581 199596 

  नेपाल राष्ट्र बैंक 2075/76 39009734  37743521 76753255 2667042 1761414 2269567 665160 149190  7512373 69240882 

  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूतत ंमन्रालय  7966477 281247 734311 8982035 6023412 1935227 223224 335893 682184 17787 9217727 -235692 

  औद्योधगक व्यवसाय ववकास प्रनतष्ट्ठान 2075/76 2319 33378 3977 39674  38938 36912  2026  77876 -38202 

  औद्योधगक व्यवसाय ववकास प्रनतष्ट्ठान 2074/75 5004 33763 3577 42344 13061 27637   1897  42595 -251 

  उदयपुर ससरे्न्ट उद्योग सलसर्टेर् 2075/76 1655213  29103 1684316 1326619 245797  94901 213295  1880612 -196296 

  उदयपुर ससरे्न्ट उद्योग सलसर्टेर् 2074/75 1841446  31871 1873317 1297487 340251 1055 86250 214215  1939258 -65941 

  उदयपुर ससरे्न्ट उद्योग सलसर्टेर् 2073/74 1408109  61268 1469377 1072032 89264 89399 86250 208621  1545566 -76189 

  नेपाल औषधि सलसर्टेर् 2075/76 2121 0 22344 24465 0 61309 44654 51352 4865 0 162180 -137715 

  जनकपुर चुरोट कारखाना सलसर्टेर् 2 075/76 11968 0 0 11968 0 7110 6239 0 871 0 14220 -2252 

  नेपाल खाद्य सांस्थान 2075/76 1001852 56941 103859 1162652 643657 407087  1977 11578  1064299 98353 

  नेपाल खाद्य सांस्थान 2074/75 1016192 78907 119605 1214704 739432 353030  3645 11680  1107787 106917 

  नेपाल खाद्य सांस्थान 2073/74 959208 78004 255258 1292470 918997 347671  11518 10044  1288230 4240 

  नेपाल पारवहन तथा गोदार् व्यवस्था कम्पनी सलसर्टेर् 2075/76 62826 254 73651 136731 12127 6186 44965  2308 17787 83373 53358 

  नेशनल रेडर्ङ्ग सलसर्टेर् 2075/76 219  29798 30017  10947   784  11731 18286 

  ऊजां, जलस्रोत तथा ससिँचाइ मन्रालय  66705315 45868 9785463 76536646 52146444 4598907 5391188 0 4894439 36394 67067372 9469274 

  नेपाल ववद्युत प्राधिकरण 2075/76 66612914  9670218 76283132 52133802 4177174 5214004  4852076 36394 66413450 9869682 

  तार्ाकोशी जलववद्युत कम्पनी सलसर्टेर् 2075/76 0 0 935 935 0 7937 7937 0 0 0 15874 -14939 

  तार्ाकोशी जलववद्युत कम्पनी सलसर्टेर् 2074/75 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 -33 

  तनहू हाइड्रो.पावर कम्पनी सलसर्टेर् 2075/76 665 0 48762 49427 0 136727 95807 0 40919 0 273453 -224026 

  रघुगांगा हाइड्रोपावर सल., दरबारर्ागम काठर्ार्ाां  ै 2075/76 0 0 19642 19642 0 68429 67027 0 1402 0 136858 -117216 
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क्र.सं. संस्थाको नाम आर्थिक वर्ि 

 

खुद 

आम्दानी 
cfo Joo 

बिक्री / सेवा 
शुल्क 

अनुदान अन्य आय जम्मा प्रत्यक्ष खचि 
संञ्चालन 

खचि 
कमिचारी 
खचि 

व्याज ह्रास खचि आयकर जम्मा खचि 

  अपर अरुण हाइड्रो–ईलेक्ट्ररक सलसर्टेर् 2 075/76 0 0 38 38 0 202081 0 0 0 0 202081 -202043 

  उत्तरग)गा हाइड्रो.पावर कम्पनी सलसर्टेर् 2 075/76 0 0 0 0  113 92  21  226 -226 

  उत्तरग)गा हाइड्रो.पावर कम्पनी सलसर्टेर् 2074/75 0 0 0 0  92   21  113 -113 

  स्र्यापु पावर सलसर्टेर् 2075/76    0       0 0 

  राष्ट््नय प्रसारण धिर् कम्पनी 2075/76 91736  45868  45868  183472  12642  6321  6321        25284 158188 

  कृषर् तथा पशपुन्छी षवकास मन्रालय  10816572 7779801 392932 18989305 12155673 5744656 975556 24911 73248 65274 19039318 -50013 

  नेपाल क.वष अनुसन्िान पररषद 2075/76 121237 2154281 157597 2433115  462275 1225295 624308 0 0 0 2311878 121237 

  राष्ट््नय धचया तथा कफि बोर्ां 2075/76 1379 82584 7497 91460  8930 45879 28190 0 0 0 82999 8461 

  क.वष सार्िी कम्पनी सलसर्टेर् 2 075/76 6391534  5535990  123884  12051408  11511219  245969  42548  10346  16814  50263  11877159 174249 

  राष्ट््नय वीउ वीजन कम्पनी सलसर्टेर् 2075/76 227606 0 14018 241624  162252 59348 47508 0 10839 15011 294958 -53334 

  नेपाल पश ुधचफकत्सा पररषद् 2075/76 0 6946 8153 15099  6512 752 2947 0 1519 0 11730 3369 

  दगु्ि ववकास स)स्थान 2075/76 4074816  0  63014  4137830  0  4167413  230055  14565  44076  0  4456109 -318279 

  राक्ट्ष्ट्रय दगु्ि ववकास बोर्ां 2075/76 0 0 18769 18769  4485 0 0 0 0 0 4485 14284 

  खानेपानी मन्रालय   2453268 0 778296 3231564 1746990 377424 220096 332743 632425 164158 3473836 -242272 

  नेपाल खानेपानी सांस्थान  2075/76 608747    178299  787046  191782  377424    253447  89898    912551 -125505 

  नेपाल खानेपानी सांस्थान 2074/75 581340   94512 675852  488907       184929  56802  730638 -54786 

  नेपाल खानेपानी सांस्थान 2073/74 541659   74910 616569  639507       117508  57077  814092 -197523 

  नेपाल खानेपानी सांस्थान 2072/73 496860   67599 564459  426794       96553  50279  573626 -9167 

  काठर्ार्ौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्म  2075/76 224662  0  362976  587638  0  0  220096  79296  143537  0  442929 144709 

  संस्कृतत,पयंटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय  24704163 198044 2473410 27375617 1276922 13274843 4833601 3673574 3244732 1436844 27740516 -364899 

  नेपाल नागररक उड्र्यन प्राधिकरण 2075/76 8273972 0 1866806 10140778 884672 3477884 1714004 30845 1196413 1436844 8740662 1400116 

  नेपाल वायुसेवा ननगर् 2075/76 16055138  365105 16420243  9698131 3003676 3642729 2041090   18385626 -1965383 

                         0 0 

  पशपुनत क्षेत्र ववकास कोष         0              0 0 

  पशपुनत क्षेत्र ववकास कोष 2075/76 372843 198044 199870 770757  391559 60223 115921 0 6647 0 574350 196407 

  तारा गाउँ ववकास ससर्नत 2074/75 2210   41629 43839  691 38605     582   39878 3961 

  भौततक पूवांधार तथा यातायात मन्रालय  157708 5500000 338623 5996331 5203503 34522 19984 0 0 46050 5304059 692272 

  सर्क वोर्ां नेपाल 2075/76 157708 5500000 338623 5996331 5203503 34522 19984 0 0 46050 5304059 692272 

  वन तथा वातावरि मन्रालय  1152966 365072 732903 2250941 790030 345910 275108 68319 24808 87541 1591716 659225 

  जर्ीबुटी उत्पादन तथा प्रशोिन कम्पनी सलसर्टेर् 2075/76 121938  0  32411  154349  89448  0  30636  2960  7277  4805  135126 19223 

  जर्ीबुटी उत्पादन तथा प्रशोिन कम्पनी सलसर्टेर् 2074/75 119745  0  37340  157085  86166  28866    2960  3137  6675  127804 29281 

  जर्ीबुटी उत्पादन तथा प्रशोिन कम्पनी सलसर्टेर् 2073/74 101377 0 21555 122932 70886 39794  2960 2174 5286  121100 1832 

  जर्ीबुटी उत्पादन तथा प्रशोिन कम्पनी सलसर्टेर् 2072/73 117462 0 587111 704573 66590 21609 50543 3658 1875 63953  208228 496345 



महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 629 

क्र.सं. संस्थाको नाम आर्थिक वर्ि 

 

खुद 

आम्दानी 
cfo Joo 

बिक्री / सेवा 
शुल्क 

अनुदान अन्य आय जम्मा प्रत्यक्ष खचि 
संञ्चालन 

खचि 
कमिचारी 
खचि 

व्याज ह्रास खचि आयकर जम्मा खचि 

  राष्ट््नय प्रकृनत सांरक्षण कोष 2075/76 692444 365072 54486 1112002 476940 255641 193929 55781 10345 6822 999458 112544 

  सशक्षा, षवज्ञान तथा प्रषवर्ध मन्रालय  10504536 25776285 3032816 39313637 159044 20387028 12333752 133304 22216 0 33035344 6278293 

  जनक सशक्षा सार्िी केन्र सल. सानोठठर्ी भरतपुर 075/76 1038711 11387 1835 1051933 59180 522593 301296 133304 14969   1031342 20591 

  त्रत्रभुवन ववश्वववद्यालय, फकनतमपुर 2075/76 8451017 23958178 1157240 33566435  18286087 10300767 0 0 0  28586854 4979581 

  नेपाल सांस्कृत ववश्वववद्यालय, दाङ्ग 2075/76 21321 544124 63743 629188 0 267900 352928 0 0 0 620828 8360 

  पोखरा ववश्वववद्यालय, पोखरा  2075/76 515751 252323 250172 1018246 99864 157743 260964 0 0 0 518571 499675 

  र्ध्य पक्ट्श्चर्ाञ्चल ववश्वववद्यालय, सुखेत 2075/76 0 588890 84600 673490 0 583463 155603 0 0 0 739066 -65576 

  लुक्ट्म्बनी वौद्ि ववश्वववद्यालय, लुक्ट्म्बनी  2075/76 7979 251072 0 259051 0 14624 133357 0 0 0 147981 111070 

  सुदरु पक्ट्श्चर्ाञ्चल ववश्व ववद्यालय, कञ्चनपुर 2075/76 157620 0 499129 656749 0 237931 400028 0 7247 0 645206 11543 

  कृवष तथा वन ववश्वववद्यालय, धचतवन 2075/76 307934 41826 976097 1325857 0 260712 408549 0 0 0 669261 656596 

  राजवषम जनक ववश्वववद्यालय, जनकपुर 2075/76 4203 128485 0 132688 0 55975 20260 0 0 0 76235 56453 

  भुसम व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारि मन्रालय  24541 77035 5092 106668 21051 76272 17719 0 0 0 115042 -8374 

  /fli6\o ;xsf/L ljsf; af]8+ 

        0              0 0 

  /fli6\o ;xsf/L ljsf; af]8+ 2074/75 24541 77035 5092 106668  21051 76272 17719 0   0 115042 -8374 

  संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय  52976 196188 64478 313642 82685 75693 120484 0 15076 0 293938 19704 

  नेपाल प्रशासननक प्रसशक्षण प्रनतष्ट्ठान 2075/76 52976 196188 64478 313642 82685 75693 120484 0 15076 0 293938 19704 

  सञ्चार तथा सूचना प्रषवर्ध मन्रालय  9756133 118832 517284 10392249 693669 1162918 385897 8629 133846 2117720 4502679 5889570 

  नेपाल टेसलसभजन 2075/76 370438  94504 464942  515842   101865  617707 -152765 

  नेपाल दरूसञ्चार प्राधिकरण 2075/76 8124745 0 396873 8521618 49907 142888 64187 0 7058 2091815 2355855 6165763 

  गोरखापत्र सांस्थान 2 074/75 560787  8107 568894 218369 227609 309316 3625 10049  768968 -200074 

  गोरखापत्र सांस्थान 2073/74 626515  7603 634118 232500 273558 8289 5004 11141 25905 556397 77721 

  पे्रस काउक्ट्न्सल नेपाल 2 075/76 59054   59054 58953 3021 4105    66079 -7025 

  राक्ट्ष्ट्रय सर्ाचार ससर्नत 2075/76 14594 118832 10197 143623 133940    3733  137673 5950 

  स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्रालय  4089282 1567539 9246567 14903388 3127227 7820064 2357590 0 227235 0 13532116 1371272 

  पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ट्ठान 2075/76 
            

1,038,347  
          

156,239  
      

545,609  
1740195  

            
71,225  

         
176,676  

     
1,150,382    

       
151,828    1550111 190084 

  वववप कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ट्ठान 2074/75 1,856,236 215,325 2,678,636 4750197 1,080,898 2,247,052 450,280    3778230 971967 

  वववप कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ट्ठान 2075/76 1,058,272 594,500 5,970,624 7623396 1,975,104 5,062,661 486,593    7524358 99038 

  राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ट्ठान 2075/76 45,012 32,887 - 77899 - 43,787 11,418 - 18,488 - 73693 4206 

  कणामली स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ट्ठान 2075/76 57,205 443,088 48,453 548746 - 160,667 243,973  50,338  454978 93768 

  नेपाल स्वस््य अनुसन्िान पररषद 2075/77 34,210 125,500 3,245 162955 - 129,221 14,944  6,581  150746 12209 

  सहरी षवकास मन्रालय  0 14995 596661 611656 0 320114 22821 97852 1454 110366 552607 59049 

  नगर ववकास कोष 2075/76 0 14995 596661 611656 0 320114 22821 97852 1454 110366 552607 59049 
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खुद 

आम्दानी 
cfo Joo 

बिक्री / सेवा 
शुल्क 

अनुदान अन्य आय जम्मा प्रत्यक्ष खचि 
संञ्चालन 

खचि 
कमिचारी 
खचि 

व्याज ह्रास खचि आयकर जम्मा खचि 

2 सतमतत  2233730 960834 764030 3958594 896539 359759 182490 7784 20802 586273 2053647 1904947 

  अथि मन्रालर्  1851219 0 647604 2498823 0 80272 126464 5968 3231 580960 796895 1701928 

  वीमा सतमतत 2075/76 1094371  417159 1511530  42487 68030 5968  356777 473262 1038268 

  वीमा सतमतत 2074/75 756848  230445 987293  37785 58434 0 3231 224183 323633 663660 

  कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला  मन्रालर्  43343 0 21713 65056 24250 25555 0 0 1202 5313 56320 8736 

  कानून र्कताब व्र्वस्था सतमतत  075/76 43343 0  21713  65056  24250  25555  0  0  1202  5313  56320 8736 

  क.र्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्   94443 20196 20028 134667 16398 18443 44952 1816 0 0 81609 53058 

  कपास र्वकास सतमतत 2075/76 747 20196 5933 26876  2250 7557 8260 1816 0 0 19883 6993 

  कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी र्वकास सतमतत 2075/76 93696 0 14095 107791  14148 10886 36692 0 0 0 61726 46065 

  संस्कृतत,पयंटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय  190414 31301 55606 277321 49747 120974 0 0 15996 0 186717 90604 

  नेपाल पयांटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रनतष्ट्ठान 2075/76 190414 31301 55606 277321 49747 120974 0 0 15996 0 186717 90604 

  खानेपानी मन्रालय   0 903037 15 903052  803817 105315 0 0 16 0 909148 -6096 

  िार्ीण खानेपानी तथा सरसिाइां कोष ववकास ससर्नत 2075/76  903037 15 903052 803817 105315   16  909148 -6096 

  सशक्षा षवज्ञान तथा प्रषवर्ध मन्रालय  54311 6300 19064 79675 2327 9200 11074 0 357 0 22958 56717 

  स्वप्न बग चा ववकास ससर्नत 2075/76 54210 0 18798 73008 2327 6852 8146 0 357 0 17682 55326 

  डर्ल्ली रर्ण पुस्तकालय 2075/76 101 6300 266 6667 0 2348 2928 0 0 0 5276 1391 

3 अन्य संस्था  98943 3550612 22490850 26140405 2530070 14771027 634855 40924 5593 467581 18450050 7690355 

  गहृ मन्रालय  17959 0 2097790 2115749 1552814 29032 0 0 2477 4246 1588569 527180 

  प्रहरी कल्याण कोष 2075/76 1947 0 1031063 1033010 651595 8090 0 0 2115 0 661800 371210 

  सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्र 2075/76 16012  1066727 1082739 901219 20942   362 4246 926769 155970 

  युवा तथा खेलकुद मन्रालय  0 3325872 1879652 5205524 0 676050 632685 40924 0 0 1349659 3855865 

  राक्ट्ष्ट्रय खेलकुद पररषद् 2075/76 0 3141385 66989 3208374 0 575469 584082 0 0 0 1159551 2048823 

  युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोष 2075/76 0 184487 1812663 1997150  100581 48603 40924 0 0 190108 1807042 

  रक्षा मन्रालय  80984 0 18462368 18543352 763433 14054060 0 0 3116 463335 15283944 3259408 

  नेपाली स ननक कल्याणकारी कोष 2075/76 0 0 18450286 18450286 709391 14051487 0 0 0 463335 15224213 3226073 

  बहु व्यवसाय उद्योग 2075/76 80984 0 12082 93066 54042 2573 0 0 3116 0 59731 33335 

 ` खानेपानी मन्रालय  0 5468 0 5468 548 984 2140 0 0 0 3672 1796 

 खानेपानी र्हसुल ननिाांरण आयोग 2075/76  5468 0 5468 548 984 2140 0 0 0 3672 1796 

  
सशक्षा, षवज्ञान तथा प्रषवर्ध मन्रालय 

 0 219272 51040 270312 213275 10901 30 0 0 0 224206 46106 

  त्रत्र वव उच्च सशक्षा सुिार पररयोजना 2075/76 0 219272 51040 270312 213275 10901 30 0 0 0 224206 46106 

  कुल जम्मा  212782609 46432352 90077354 349292315 113044623 73179794 32443569 5400085 10150262 5996980 240215313 109077002 
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 संगदठत संस्था  18 77,408,826 1,454,262 16,574,696 8,953,044 25,147,223 5,784,797 39,885,064 13,515,966 15,729,551 3,148,434 5,577,259 37,971,210 1,913,854 18,285,697 

 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ांलर्  1 214313 9580 609099 52785 46657 58094 157536 0 34879 18900 2998 56777 100759 709858 

 नेपाल ट्रष्टको कार्ांलर् 2075/76 1 214313 9580 609099 52785 46657 58094 157536 0 34879 18900 2998 56777 100759 709858 

 भूतम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण मन्रालर्  1 650301 0 0 304727 0 345574 650301 0 171378 218549 57521 447448 202853 0 

 गठुी संस्थान 2073/74 1 238975 – – 113013 – 125962 238975 0 83385 109440 33828 226653 12322 0 

 गठुी संस्थान 2074/75 1 411326 – – 191714 – 219612 411326 0 87993 109109 23693 220795 190531 0 

 मर्हला, बालबातलका तथा समाज जेष्ठ नागररक मन्रालर्  1 531750 65967 467514 0 4000 286337 290337 0 113254 128159 0 241413 48924 516438 

 समाज कल्र्ाण पररषद् 2075/76 1 531750 65967 467514 0 4000 286337 290337 0 113254 128159 0 241413 48924 516438 

 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर्  4 46815254 725214 11319422 2828611 17713319 3240970 23782900 13446619 4537063 845647 4203025 23032354 750546 12069968 

 प्रार्वतधक चशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तातलम पररषद 2075/7^ 1 14966266 309762 6168442 2817367 2371020 1672284 6860671 124329 3501788 664126 3815352 8105595 -1244924 4923518 

 पररक्षा बोडं प्रदेश व्र्वस्थापन कार्ांलर् 2075/76 1 2872356 55183 2540476 0 271100 1347658 1618758 0 1009084 73432 171082 1253598 365160 2905636 

 नेपाल र्वज्ञान तथा प्रर्वतध प्रज्ञा प्रततष्ठान 2075/7^ 1 585669 16430 27611 11244 234899 53697 299840 0 6854 72995 205980 285829 14011 41622 

 र्वश्वर्वद्यालर् अनदुान आर्ोग 2075/7^ 1 28390963 343839 2582893 0 14836300 167331 15003631 13322290 19337 35094 10611 13387332 1616299 4199192 

 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध मन्रालर्  1 195438 8958 204334 68741 20000 14863 103604 69347 4549 14047 3891 91834 11770 216104 

 िलचिर र्वकास बोडं 2075/76 1 195438 8958 204334 68741 20000 14863 103604 69347 4549 14047 3891 91834 11770 216104 

 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  2 2715520 0 370828 686881 284931 291673 1263485 0 1074448 242594 134993 1452035 -188550 182278 

 स्थातनर् र्वकास प्रचशक्षण प्रततष्ठान 2075/76 1 57599 0 82101 0 0 23588 23588 0 742 6343 26926 34011 -10423 71678 

 तनजामती कमंिारी अस्पताल 2075/76 1 2657921 0 288727 686881 284931 268085 1239897 0 1073706 236251 108067 1418024 -178127 110600 

 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  8 26,286,250 644,543 3,603,499 5,011,299 7,078,316 1,547,286 13636901 - 9,793,980 1,680,538 1,174,831 12649349 987552 4,591,051 

 र्व.पी.कोइराला मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पताल 2075/76 1 2,505,071 6537 321,739 372,479 586,000 313,443 1271922 - 331,222 348,493 553,434 1233149 38773 360,512 

 शर्हद गंगालाल ह्दर् केन्र 2075/76 1 4,354,726 19626 2,304,493 584,850 635,500 892,909 2113259 - 1,635,145 323,818 282,504 2241467 -128208 2,176,285 

 चिर्कत्सा र्वज्ञान रार्ष्ट्रर् प्रततष्ठान (वीर अस्पत्ताल) 2075/76 1 9,340,269 418279 191,370 2,468,931 2,256,658 56,645 4782234 - 4,073,276 366,000 118,759 4558035 224199 415,569 

 रार्ष्ट्रर् ट्रामा सेन्टर 2074/75 1 1,006,686 30032 2,903 268,581 204,037 45,741 518359 - 390,359 94,045 3,923 488327 30032 32,935 

 रार्ष्ट्रर् ट्रामा सेन्टर 2075/76 1 971,949 18004 32,395 197,214 293,783 1,461 492458 - 243,724 212,600 23,167 479491 12967 45,362 

 पोखरा स्वास््र् र्वज्ञान प्रततष्ठान, पोखरा 2075/76 1 1,408,781 129458 139,886 331,937 331,937 51,543 715417 - 379,810 304,625 8,929 693364 22053 161,939 

 रामराजा प्रसाद तसह स्वास््र् र्वज्ञान प्रततष्ठान, 2075/76 1 2,000 0 -   1,000 1000  1,000 - - 1000 0 - 

 स्वास््र् वीमा बोडि 2075/76 1 6,696,768 22607 610,713 787,307 2,770,401 184,544 3742252 - 2,739,444 30,957 184,115 2954516 787736 1,398,449 

 सतमततिः  71 28,748,779 1,703,882 16,097,702 3,577,481 7,590,514 3,841,692 15,009,687 4,595,592 4,442,504 2,048,210 2,652,786 13,739,092 1,270,595 17,368,297 

 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्  2 16248 0 83 0 8946 0 8946 1132 3242 1354 1574 7302 1644 1727 

 नेपाल उखु तथा चिनी र्वकास सतमतत 2075/76 1 12276 0 64 0 6106 0 6106 0 3242 1354 1574 6170 -64 0 

 िन्र डाँगी दगु्ध र्वकास सतमतत 2075/76 1 3972 0 19 0 2840 0 2840 1132 0 0 0 1132 1708 1727 

 संस्कृतत,परं्टन तथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्  15 3703141 170681 720832 400638 1238942 323161 1962741 1393528 233958 2018 110896 1740400 222341 943173 

 लचुम्वनी र्वकास कोष 2075/76 1 2189939 99149 249084 159320 883682 82853 1125855 1035636 0 0 28448 1064084 61771 310855 

 हनमुान ढोका दरवार संग्राहालर् र्वकास सतमतत 2075/76 1 156723 10313 186556 40740 0 61874 102614 30551 23558 0 0 54109 48505 235061 

 पाटन संग्राहलर् र्वकास सतमतत, पाटन दरवार, लतलतपरु 2075/76 1 78000 318 28632 34687 4517 2059 41263 35647 0 0 1090 36737 4526 33158 
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 वौिनाथ के्षर र्वकास सतमतत, वौि, काठमाडौ) 2075/76 1 111901 815 78442 77565 0 5832 83397 12268 2923 0 13313 28504 54893 133335 

 पातथभरा के्षर र्वकास सतमतत, ताप्लेजगु 2075/76 1 54419 14436 13414 34984 0 0 34984 19435 0 0 0 19435 15549 28963 

 पवंतीर् प्रचशक्षण प्रततष्ठान र्वकास सतमतत 2075/76 1 193990 7100 27762 0 41050 58609 99659 48479 4437 0 41415 94331 5328 33090 

 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 2075/76 1 426436 214 67410 0 121860 105065 226925 0 199511 0 0 199511 27414 94824 

 हलेसी महादेवस्थान र्वकास सतमतत खोटाँ 2075/76 1 22404 3 5 0 11200 1 11201 11203 0 0 0 11203 -2 3 

 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 2075/76 1 129543 775 25679 0 60100 4997 65097 44236 150 0 20060 64446 651 26330 

 मनकामना के्षर  र्वकास सतमतत 2075/76 1 3574 0 819 1730 0 5 1735 0 118 1664 57 1839 -104 715 

 वहृतर जनकपरु के्षर र्व.स. 2075/76 1 96957 23214 11180 0 43301 0 43301 53656 0 0 0 53656 -10355 825 

 देवघाट के्षर र्वकास सतमतत 2075/76 1 27744 1033 313 0 12768 1684 14452 13147 0 0 145 13292 1160 1473 

 बहृत्तर बराहाके्षर र्वकास सतमतत 2075/76 1 3955 0 70 0 3500 0 3500 0 101 354 0 455 3045 3115 

 नेपाल पञ्चाङ्ग तनणािर्क सतमतत 2075/76 1 6742 0 80 0 3400 182 3582 0 3160 0 0 3160 422 502 

 लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 2075/76 1 93686 3860 31386 51612 0 0 51612 35706 0 0 6368 42074 9538 40924 

 वौि दशंन प्रविंन तथा गमु्वा र्वकास सतमतत 2075/76 1 107128 9451 0 0 53564 0 53564 53564 0 0 0 53564 0 0 

 सहरी र्वकास मन्रालर्  24 6393157 401108 975066 1168603 1472231 837189 3478023 1803524 883602 97371 130637 2915134 562889 1537955 

 अन्तरांचयट्य सम्मेलन केन्र र्वकास सतमतत 2075/76 1 397890 9004 33581 219341 0 639 219980 0 102295 50416 25199 177910 42070 75651 

 काठमाण्डौ उपत्र्कका र्वकास प्रातधकरण काठमाण्डौ 2075/76 1 688778 56312 148248 181603 129703 16016 327322 312173 23678 14830 10775 361456 -34134 114114 

 
काठमाण्डौ उपत्र्कका र्वकास प्रातधकरण , चजल्ला आर्कु्तको 
कार्ांलर् काठमाण्डौ 2075/76 1 3063209 212208 112340 421724 682469 740815 1845008 670998 486062 10235 50906 1218201 626807 739147 

 
काठमाण्डौ उपत्र्कका र्वकास प्रातधकरण, चजल्ला आर्कु्तको 
कार्ांलर् भक्तपरु 2075/76 1 1025881 23142 46198 3114 506401 1634 511149 501295 7142 4196 2099 514732 -3583 42615 

 
काठमाण्डौ उपत्र्कका र्वकास प्रातधकरण , चजल्ला आर्कु्तको 
कार्ांलर् लतलतपरु 2075/76 1 336495 40270 79244 0 121969 29718 151687 164678 11172 8226 732 184808 -33121 46123 

 दचक्षणकाली के्षर र्वकास प्रबन्ध सतमतत 2075/76 1 41015 8901 8037 19207  267 19474 9976 1233 7697 2635 21541 -2067 5970 

 नगर र्वकास सतमततहरु 2075/76 18 839889 51271 547418 323614 31689 48100 403403 144404 252020 1771 38291 436486 -33083 514335 

 रक्षा मन्रालर्  1 356284 29165 199160 182644 0 0 182644 0 128029 33095 12516 173640 9004 208164 

 नेपाली सैतनक र्वमान सेवा, व्र्ापाररक उडान र्वकास सतमतत 2075/76 1 356284 29165 199160 182644 0  182644 0 128029 33095 12516 173640 9004 208164 

 वन तथा वातावरण मन्रालर्  1 0 0 92061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92061 

 वन पैदावार र्वकास सतमतत 2075/76 1 0  92061    0     0 0 92061 

 उद्योग बाचणज्र् तथा आपूततं मन्रालर्  4 3279308 144646 12525390 0 0 1408567 1408567 0 0 0 1870741 1870741 -462174 12063216 

 नेपाल इन्टरमोडल र्ातार्ात र्वकास सतमतत (काठमाण्डौ) 2075/76 1 2702576 144180 12524728   1112268 1112268    1590308 1590308 -478040 12046688 

 नेपाल इन्टरमोडल र्ातार्ात र्वकास सतमतत (झापा) 2075/76 1 93509 466 0   46787 46787    46722 46722 65 65 

 नेपाल इन्टरमोडल र्ातार्ात र्वकास सतमतत (पसाि) 2075/76 1 472544 0 85   243976 243976    228568 228568 15408 15493 

 नेपाल इन्हान्स क्र्ापातसटी फर टे्रड एण्ड डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट 2075/76 1 10679 0 577   5536 5536    5143 5143 393 970 

 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध मन्रालर्  1 1203382 14573 190119 65659 294000 218368 578027 24122 42319 363994 194920 625355 -47328 142791 

 रेतडर्ो प्रसार सेवा र्वकास सतमतत 2075/76 1 1203382 14573 190119 65659 294000 218368 578027 24122 42319 363994 194920 625355 -47328 142791 

 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर्  5 3752965 389460 480590 271586 1972223 53203 2297012 1373286 35188 40233 7246 1455953 841059 1321649 

 रार्ष्ट्रर् र्वतध र्वज्ञान प्रर्ोगशाला 2075/76 1 101995 0 26194 6041 42121 5398 53560 13307 4316 24499 6313 48435 5125 31319 

 
र्व र्प कोइराला मेमोररर्ल प्लानेटोररर्म अव्जरभेटरी र र्वज्ञान 
स)ग्रहालर् र्वकास सतमतत 2075/76 1 71792 8 30802 44 34910 1633 36587 6982 17455 10473 295 35205 1382 32184 

 मदन भण्डारी र्वज्ञान तथा प्रर्वतध पूवांधार र्वकास सतमतत 2075/76 1 684 0 0 0 342 0 342 0 342 0 0 342 0 0 

 र्वद्याथी ंर्वत्तीर् सहर्ोग कोष र्वकास सतमतत 2075/76 1 1021040 269298 12606 0 645112 2 645114 361986 11565 2161 214 375926 269188 281794 

 मेतडकल कलेज पूवांधार र्वकास सतमतत 2075/76 1 2557454 120154 410988 265501 1249738 46170 1561409 991011 1510 3100 424 996045 565364 976352 

 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  1 24048 0 12069 0 0 6199 6199 0 975 4686 12188 17849 -11650 419 

 स्थानीर् र्वकास कोषको सचिवालर् 2075/76 1 24048 0 12069 0 0 6199 6199 0 975 4686 12188 17849 -11650 419 

 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  17 10,020,246 554,249 902,332 1,488,351 2,604,172 995,005 5,087,528 - 3,115,191 1,505,459 312,068 4932718 154810 1,057,142 

 कान्ती वाल अस्पताल 2075/7^ 1 863,836 2568 105,563 237,467 196,325 - 433792 - 94,020 247,196 88,828 430044 3748 109,311 

 शकु्रराज ट्रर्पकल सरुवा रोग अस्पताल 2075/7^ 1 511,233 3951 31,603 6,203 174,885 67,328 248416 - 168,614 92,197 2,006 262817 -14401 17,202 

 परोपकार प्रसतुी तथा स्त्री रोग अस्पताल 2075/7^ 1 1,638,696 60715 392,563 296,193 460,135 89,241 845569 - 564,554 227,251 1,322 793127 52442 445,005 

 शर्हद धमिभक्त राचयट्य प्रत्र्ारोपण केन्र 2075/7^ 1 1,132,136 51122 7,552 - 192,815 378,286 571101 - 476,554 76,075 8,406 561035 10066 17,618 
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 शचुशल कोइराला प्ररखर क्र्ान्सर अस्पत्ताल 2075/7^ 1 470,901 114036 72,766  213,262 10,457 223719 - - 216,271 30,911 247182 -23463 49,303 

 मानतसक अस्पताल लगनखेल 2075/7^ 1 84,438 2678 32,724 17,740  28,191 45931 - 11,881 12,916 13,710 38507 7424 40,148 

 डडेल्धुरा अस्पताल 2075/7^ 1 313,688 9648 2,009 2,055 133,030 22,478 157563 - 118,125 38,000 - 156125 1438 3,447 

 भरतपरु अस्पताल चितवन 2075/7^ 1 1,781,822 35565 188,634 630,434 309,510 11,497 951441 - 654,872 169,058 6,451 830381 121060 309,694 

 भेरी अस्पताल नेपालगंज वाके 2070/71 1 144,626 34788   72,313  72313  21,140 51,173  72313 0 - 

 भेरी अस्पताल नेपालगंज वाके 2071/72 1 193,602 27574   96,801  96801  7,485 89,316  96801 0 - 

 भेरी अस्पताल नेपालगंज वाके 2075/7^ 1 305,343 155536 172  44,097 108,498 152595 - 108,651 44,097 - 152748 -153 19 

 नारार्णी अस्पताल वीरगंज 2075/7^ 1 752,212 49085 8,846 27,579 224,929 124,931 377439 - 290,353 74,104 10,316 374773 2666 11,512 

 कोशी अस्पताल र्वराटनगर मोरङ 2075/7^ 1 1,059,022 3342 16,968 211,832 304,516 10,339 526687 - 450,115 73,091 9,129 532335 -5648 11,320 

 आर्वुेद चिर्कत्सालर्, नरदेवी 2075/7^ 1 216,476 635 10,593 5,252 81,800 21,524 108576 - 50,833 47,060 10,007 107900 676 11,269 

 चजर्प कोइराला रार्ष्ट्रर् स्वासप्रश्वास केन्र तनहु 2075/7^ 1 153,238 1342 63 28,851 46,999 910 76760 - 74,784 1,000 694 76478 282 345 

 तसहदरवार वैद्यखाना र्वकास सतमतत 2075/7^ 1 309,982 498 30,573 24,745 13,909 114,936 153590 - 5,216 21,233 129,943 156392 -2802 27,771 

 रार्ष्ट्रर् आर्ुिवेद अनसुन्धान तथा तातलम केन्र 2075/7^ 1 88,995 1166 1,703 - 38,846 6,389 45235 - 17,994 25,421 345 43760 1475 3,178 

 अन्र् संस्था  34 20159238 400773 52001440 227325 1771993 10408278 12407596 359247 352765 38678 7000952 7751642 4655954 56657394 

 व्र्वस्थार्पका–संसद सचिवालर्  1 0 0 4833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4833 

 सचघर् संसद र्वकास कोष 2077/76 1 0 0 4833    0     0 0 4833 

 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ांलर्  6 371911 0 32078765 0 0 335647 335647 0 14000 0 22264 36264 299383 32378148 

 प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उिार कोष 2075/76 1 313383 0 3582901 0 0 313383 313383 0 0 0 0 0 313383 3896284 

 प्रधानमन्री सहार्ता कोष 2075/76 1 0 0 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2068 

 प्रधानमन्री राहत कोष 2075/76 1 0 0 108897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108897 

 प्रधानमन्री शाचन्त कोष सचिवालर् 2075/76 1 14000 0 14000 0 0 0 0 0 14000 0 0 14000 -14000 0 

 मानव अतधकार प्रिार कारं्क्रम 2075/76 1 0  500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

 पनुतनमांण कोष 2075/76 1 0  28287097    0     0 0 28287097 

 धरहरा पनुतनंमांण कोष 2075/76 1 0 0 83302    0     0 0 83302 

 प्रधानमन्री रार्ष्ट्रर् प्रततभा परुस्कार 2075/76 1 44528 0 0 0 0 22264 22264 0 0 0 22264 22264 0 0 

 अथि मन्रालर्  1 1796970 28699 0 0 898485 0 898485 0 0 0 898485 898485 0 0 

 तमलेतनर्म च्र्ालेन्ज कार्ािलर् 2075/76 1 1796970 28699 0 0 898485 0 898485 0 0 0 898485 898485 0 0 

 क.र्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालर्  2 49226 0 9121 26036 0 201 26237 22700 0 0 289 22989 3248 12369 

 उयण प्रदेचशर् बागवानी केन्र 2075/76 1 185 0 118 0 0 133 133 52 0 0 0 52 81 199 

 पश ुर्वकास फमं पोखरा (दोहोरो मागं) 2075/76 1 49041 0 9003 26036 0 68 26104 22648 0 0 289 22937 3167 12170 

 कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला  मन्रालर्  3 36581 0 34109 0 17500 498 17998 0 2226 16179 178 18583 -585 33524 

 केन्रीर् कानून पसु्तकालर् र्वकास सतमतत 2075/76 1 0  657    0     0 0 657 

 केन्रीर् कानूनी सहार्ता सतमतत 2075/76 1 36495 0 30435 0 17500 412 17912 0 2226 16179 178 18583 -671 29764 

 मानव अतधकार परुस्कार व्र्वस्थापन सतमतत 2075/76 1 86 0 3017 0 0 86 86 0 0 0 0 0 86 3103 

 गहृ मन्रालर्  1 718850 210765 96603 0 27000 341559 368559 0 25298 1702 323291 350291 18268 114871 

 नेपाल हज सतमततको सचिवालर् 2075/76 1 718850 210765 96603  27000 341559 368559 0 25298 1702 323291 350291 18268 114871 

 परराष्ट्र मन्रालर्  2 2381 0 64 0 0 1182 1182 0 0 0 1199 1199 -17 47 

 परराष्ट्र मातमला अध्र्र्न प्रततष्ठान 2075/76 1 2381 0 64 0 0 1182 1182    1199 1199 -17 47 

 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्रालर्  2 10522 5156 23118 0 0 5036 5036 0 5486 0 0 5486 -450 22668 

 विृ कल्र्ाण कोष 2075/76 1 0  17533    0     0 0 17533 

 अन्तरदेशीर् धमंपरु धमंपरुी व्र्वस्थापन र्व(स 2075/76 1 10522 5156 5585 0 0 5036 5036 0 5486 0 0 5486 -450 5135 

 रक्षा मन्रालर्  3 219343 7900 24204 53417 0 53518 106935 3292 57755 0 51361 112408 -5473 18731 

 स्वर्म्भ ुबारुदखाना 2075/76 1 20685 7900 19050 6516 0 0 6516 0 14169 0 0 14169 -7653 11397 

 वीरेन्र अस्पताल, छाउनी मेचन्टनेन्स फण्र्ड 2075/76 1 0 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 

 बसनु्धरा क्र्ाचन्टन 2075/76 1 198658 0 4582 46901 0 53518 100419 3292 43586 0 51361 98239 2180 6762 

 वन तथा तथा वातावरण मन्रालर्  2 372836 35688 16825 0 191510 13330 204840 0 154122 0 13874 167996 36844 53669 

 राय्पतत िरेु तराइं मधेश स)रक्षण र्वकास सतमतत 2075/76 1 361303 35273 14140 0 186010 13293 199303 0 148544 0 13456 162000 37303 51443 
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 रार्ष्ट्रर् ताल र्वकास संरक्षण सतमतत 2075/76 1 11533 415 2685 0 5500 37 5537 0 5578 0 418 5996 -459 2226 

 चशक्षा र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर्  3 1152365 104003 82521 65317 600164 1272 666753 333255 47630 14932 89795 485612 181141 263662 

 रू्नेस्कोका तनतमत्त नेपाल रार्ष्ट्रर् आर्ोग 2075/76 1 66298 5349 1332 28656 14900 83 43639 2098 6294 4196 10071 22659 20980 22312 

 सीप र्वकास पररर्ोजना 2075/76 1 855409 12328 3451 0 445264 1189 446453 327061 269 1902 79724 408956 37497 40948 

 खुला र्वश्वर्वद्यालर् 2075/76 1 230658 86326 77738 36661 140000 0 176661 4096 41067 8834 0 53997 122664 200402 

 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध मन्रालर्  2 5445995 0 1948391 82555 0 2417505 2500060 0 0 0 2945935 2945935 -445875 1502516 

 केन्रीर् धनादेश 2075/76 1 5880  34663 0  4586 4586    1294 1294 3292 37955 

 हलुाक बित बैक 2075/76 1 5440115  1913728 82555  2412919 2495474    2944641 2944641 -449167 1464561 

 सहरी र्वकास  3 8941 8562 31289 0 0 6056 6056 0 2885 0 0 2885 3171 34460 

 जग्गा र्वकास िक्रकोष 2075/76 1 0  27809    0     0 0 27809 

 अतधकार सम्पन्न वागमती सभ्र्ता एर्ककृत र्वकास कोष 2075/76 1 8941 8562 3480   6056 6056  2885   2885 3171 6651 

 श्रम रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा  2 9973317 0 17639750 0 37334 7232474 7269808 0 43363 5865 2654281 2703509 4566299 22206049 

 सामाचजक सरुक्षा कोष 2075/76 1 4770124 0 17479979 0 37334 4685371 4722705  42292 4810 317 47419 4675286 22155265 

 रार्ष्ट्रर् स्तरको कल्र्ाणकारी कोष 2075/76 1 5203193  159771 0 0 2547103 2547103 0 1071 1055 2653964 2656090 -108987 50784 

 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग  1 0 0 11847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11847 

 नर्ा नेपाल तनमांण कोष 2074/75 1 0  11847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11847 

 कुल जम्मा  123 126316843 3558917 84673838 12757850 34509730 20034767 67302347 18470805 20524820 5235322 15230997 59461944 7840403 92311388 
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अनसूुिी - ८ 

( पररच्छेद २ दफा ४.७ सगं सम्िन्न्धत) 

सरकारी तनकायको पेश्की िािँकी षववरि 

(रु. हजारमा) 
 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम  
पेश्की अन्र् पेश्की 

जम्मा 
गत वषिसम्म र्ो वषि 

गत वषिसम्म र्ो वषि 
मोवीलाईजेशन प्रतततपर अन्र् मोवीलाईजेशन प्रतततपर अन्र् 

1 उप-राष्ट्रपततको कार्ािलर् 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

2 संचघर् संसद सचिवालर् 5762 520 0 0 0 0 0 0 6282 

3 सवोच्ि अदालत 42804 1317 0 0 0 1246 0 1300 46667 

4 अचख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग 205 0 0 0 0 25729 0 0 25934 

5 लोक सेवा आर्ोग 146 0 3248 0 6511 0 0 0 9905 

6 तनवाििन आर्ोग 4111 22 1159 0 0 0 0 0 5292 

7 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 0 0 0 0 0 0 0 50 50 

8 रार्ष्ट्रर् आदी वासी जनजाती आर्ोग 0 0 0 0 0 0 0 62 62 

9 महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ांलर् 40 15 14073 0 0 40652 0 0 54780 

10 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ालंर् 8596 2885 1100751 0 0 2535565 0 1766781 5414578 

11 अथि 911 812 144780 424334 7462 13376 114330 0 706005 

12 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूतति 1458 990 73812 0 80708 37862 0 250 195080 

13 ऊजां, जलस्रोत तथा तसँिाई 21758 1287 2524911 0 372111 644534 93347 334233 3992181 

14 कानून न्र्ार् तथा संसदीर् मातमाला 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

15 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 103649 762 182321 275662 24695 209845 0 0 796934 

16 गहृ 13932 2259 46996 257331 16330 195005 934710 42358 1508921 
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17 परराष्ट्र 85430 10872 10864 174916 11350     190 293622 

18 संस्कृतत,पर्िटन तथा नागररक उडड्यन 6701 485 130738 0 2223 173428   200 313775 

19 भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण  8571 4255 0 0 160890 6388 0 24776 204880 

20 भौततक पवुािधार तथा र्ातार्ात 37268 807 16112198 894240 9175703 9396797 404585 1747927 37769525 

21 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 1798 500 29609 0 75653 0 0 0 107560 

22 र्वुा तथा खेलकुद 17307 1745 0 0 22496 0 0 210 41758 

23 रक्षा 25368 9573 0 3700218 4732892 596204 8491538 1862 17557655 

24 वन तथा वातावरण 0 3463 0 0 0 11018 0 101 14582 

25 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध 265247 23016 0 0 1899611 0 0 20624 2208498 

26 श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा  5416 277 11386 0 74359 0 0 28631 120069 

27 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 1197 10 33972 0 178 42357 0 0 77714 

28 सहरी तबकास 9833 1560 5499180 0 212237 2295346 0 81950 8100106 

29 खानेपानी  14572 1713 1599532 404695 271164 1036964 0 0 3328640 

30 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 258298 4449 2160823 440412 11023180 819650 0 69620 14776432 

31 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 272072 306 57933 954708 738599 0 537629 408131 2969378 

32 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर्   2009 0 0 0 0 0 0 2009 

  जम्मा 1212450 76009 29738286 7526516 28908352 18081966 10576139 4529356 100649074 

  प्रदेश तफि                    
1 प्रदेश नम्बर १  0 19308 0 0 0 790482 0 94380 904170 
2 प्रदेश नम्बर २  100 13817 0 0 107000 493782 0 28409 643108 
3 बागमती प्रदेश 0 1922 0 0 0 458635 0 16048 476605 
4 गण्डकी प्रदेश 0 2559 0 0 0 861854 0 256942 1121355 
5 प्रदेश नम्बर ५    1874     452 281599     283925 
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पेश्की अन्र् पेश्की 

जम्मा 
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मोवीलाईजेशन प्रतततपर अन्र् मोवीलाईजेशन प्रतततपर अन्र् 

6 कणािली प्रदेश 0 4962 0 0 0 224381 0 0 229343 
7 सदुरु पचिम प्रदेश 0 125506 0 0 0 214356 49893 0 389755 

  जम्मा 100 169948 0 0 107452 3325089 49893 395779 4048261 

  संघ र प्रदेशको जम्मा 1212550 245957 29738286 7526516 29015804 21407055 10626032 4925135 104697335 
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cg';"rL – ९ 
(प्रततवदेनको पररच्छेद २.दफा  ४.७. सगँ सम्बचन्धत) 

कुल असलुी 
आतथिक वषि २०७५।७६ 

?=xhf/df 

 

qm-;_- तनकार् / मन्रालर् 
र्वतनर्ोजन, राजस्व र धरौटी  

अन्र् तनकार् कुल जम्मा 
ले.प.को  प्रारचम्भक प्रततवदेन  सम्परीक्षणको जम्मा 

1 उपराष्ट्रपततको कार्ािलर् 858                    858    858  
2 संघीर् संसद सचिवालर् 11                   75                  86    86  
3 सवोंच्ि अदालत 60                      60    60  
4 न्र्ार् पररपद -    -                     2                    2              -    2  
5 तनवाििन आर्ोग 354  -    0               354              -    354  
6 लोक सेवा आर्ोग 6  -    0                   6              -    6  
7 महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 13  -                   -                     13              -    13  
8 प्राकृततक तथा र्वत्त आर्ोग 63  -                   -                     63              -    63  
9 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग                   49                  49    49  
10 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ािलर् 13318  -             55200             68518              -    68518  
11 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश नं. २ 57  -                   -                    57              -    57  
12 अथि 1707  12884         2216183         2230774          1619  2232393  
13 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूततं 247  40277           35909             76433              -    76433  
14 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसिाई 11242 13016 124028         148286              -    148286  
15 कानून न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला  89 0 0                 89              -    89  
16 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 1018  63402              1169             65589              -    65589  
17 गहृ 3674  162            63239             67075              -    67075  
18 परराष्ट्र 607  702                 1309    1309  
19 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न  22  331               267                 620    620  
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qm-;_- तनकार् / मन्रालर् 
र्वतनर्ोजन, राजस्व र धरौटी  

अन्र् तनकार् कुल जम्मा 
ले.प.को  प्रारचम्भक प्रततवदेन  सम्परीक्षणको जम्मा 

20 भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा  गररवी तनवारण 7571  351              9632             17554              -    17554  
21 भौततक पूवांधार तथा र्ातार्ात 7778  29673          243565           281016              -    281016  
22 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक -    70                 -                    70    70  
23 रू्वा तथा खेलकुद 496  3233                 -                 3729              -    3729  
24 रक्षा 481  113549        1815060         1929090             29  1929119  
25 वन तथा वातावरण 877  26                 -                  903              -    903  
26 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध  2786 62 13817             16665       47505  64170  
27 श्रम ,रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा 54 0 18865            18919              -    18919  
28 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 684  173         209741           210598         23330  233928  
29 सहरी र्वकास 9963 7808 10530            28301            531  28832  
30 खानेपानी 1771 21974 0            23745              -    23745  
31 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 2065 136 17365             19566              -    19566  
32 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 1630 6622 27955            36207       19294  55501  
33 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर् 0 0 2275              2275              -    2275  
  जम्मा     68644               314451    4864926      5248021     92308        5340329  
1 प्रदेश नम्बर १  13302 509 359 14170 781 14951 
2 प्रदेश नम्बर २  8117 5168 834 14119 18 14137 
3 बागमती प्रदेश 8507 7309 0 15816 2928 18744 
4 गण्डकी प्रदेश 1768 8519 17 10304 7 10311 
5 प्रदेश नम्बर ५  1012 206 0 1218 224 1442 
6 कणािली प्रदेश 940 248 0 1188 0 1188 
7 सदूुरपचिम प्रदेश 2672 606 301 3579 230 3809 

 जम्मा     36318                22565           1511         60394      4188           64582  
1 स्थानीर् तह 1239072 507103 330603 2076779 0 2076779 
  संघ प्रदेश र स्थानीर् तह समेतको कुल जम्मा  1344034              844119    5197040      7385194     96496        7481690  
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    cg';"rL – १० 
 ( पररच्छेद ३ दफा २ सगं सम्िन्न्धत) 

असलु हनु बाकँी राजस्व (बक्र्ौता) 
आतथिक वषि २०७५।७६ 

     ?=xhf/df 

क्र.सं. तनकार् / मन्रालर् गत वषि 
सम्मको 

र्स वषि 
सम्मको गत वषिको 

तलुनामा बरृ्ि 

वरृ्ि 
प्रततशत 

1 सवोच्ि अदालत 11678080 11678080 0 0.00 

2 अथि 239583277 185272737 -54310540 -22.67 

3 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसंिाइं 55968 77510 21542 38.49 

4 

भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी 
तनवारण  13092 13092 0 0.00 

5 सस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न  437500 437500 0   

6 वन तथा वातावरण 362169 362169 0 0.00 

  hDdf 252130086 197841088 -54288998 -21.53 
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अनुसूची - ११ 

(प्रनतवेदनको पररच्छेद ३ दिा ४ सँग सम््घीत) 

बजेटमा समावेश नभएको वैदेचशक सहार्ताको र्ववरण 
आतथिक वषि २०७५।७६ 

-?=xhf/df_ 

तस.नं. तनकार् / मन्रालर् 

प्रार्वचघक र्वर्वध सहार्ता 
 

कुल 
 सहार्ता र्ववरण अनसुार 

सम्झौता 
संख्या 

वाषर्िक प्राप्त हुनुपन े
सम्झौता 
संख्या 

सम्झौता  
रकम 

सम्झौता 
संख्या 

वाषर्िक प्राप्त 
हुनुपने 

1 तनवाििन आर्ोग  1 96,325     1 96,325 
2 रार्ष्ट्रर् मानव अतधकार आर्ोग 1 816,893     1 816,893 
3 नेपाल मर्हला आर्ोग 1 49,482     1 49,482 
4 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषदको कार्ािलर्(रार्ष्ट्रर् पनुतनमािण प्रातधकरण समेत) 7 826,349     7 826,349 
5 अथि मन्रालर् 7 2,910,421     7 2,910,421 
6 उद्योग मन्रालर् 2 302,390     2 302,390 
7 उजाि, जलस्रोत तथा तसिँाइ मन्रालर् (जल तथा ऊजाि आर्ोग समेत) 12 1,017,900     12 1,017,900 
8 कृर्ष र्वकास मन्रालर् 11 896,614     11 896,614 
9 गहृ मन्रालर् 2 770,600     2 770,600 
10 वन तथा वातावरण मन्रालर् 16 3,177,184     16 3,177,184 
11 खानेपानी मन्रालर् 3 1,239,579     3 1,239,579 
12 मर्हला, बालबातलका तथा समाजकल्र्ाण मन्रालर् 3 56,300     3 56,300 
13 सहरी र्वकास मन्रालर् 2 109,960     2 109,960 
14 चशक्षा र्वज्ञान तथा प्रर्वतध मन्रालर् 26 3,692,127     26 3,692,127 
15 सङ्घीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  6 1,389,674     6 1,389,674 
16 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  33 7,448,910     33 7,448,910 
17 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 2 35,737     2 35,737 

  जम्मा 135 24,836,445 0 0 135 24,836,445 
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अनुसूची - १२ 
(प्रततवेदनको पररच्छेद ३ दफा ३ सँग सम््घीत) 

          
 clu|d s/ stL gu/]sf] ;dli6ut l:ylt 

[?- xhf/df{ 

qm-

;_- 

मन्रालर्/ तनकार्को नाम 

असलु गनुिपने 
  

असलुी 
  

असलुिः गनि बाकी रकम 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

रकम 
कार्ािलर् 
संख्र्ा 

रकम 

1 सवोंच्ि अदालत 27 2742     2742 
2 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1 233 0 0 233 
3 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ािलर् 22 12456 0 0 12456 
4 अथि 2 524 0 0 524 
5 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसंिाई 14 21015 5 4726 16289 
6 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 17 228 3 2 226 
7 खानेपानी 4 928 3 8 920 
8 परराष्ट्र 7 4570     4570 
9 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उडड्यन  9 4131 0 0 4131 
10 भतूम व्र्वस्था सहकारी तथा गररवी तनवारण  3 85   0 85 
11 भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात 8 12539 3 74 12465 
12 र्वुा तथा खेलकुद मन्रालर् 2 331 0 0 331 
13 वन तथा भ-ूसंरक्षण 9 982 9 982 0 
14 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध 26 2754 2 21 2733 
15 

सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 2  165       -    
         
-    165 

16 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 30  5,998      5998 
17 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 20 18223 0 0 18223 
18 सहरी र्वकास  8  2,983  2  273  2710 
  जम्मा 211 90887 27 6086 84801 
19 संगदठत संस्था 0 0 0 0 0 
20 सतमतत तथा अन्र् 25 4927 2 46 4881 
  जम्मा 25 4927 2 46 4881 
  संघ तफि  कुल जम्मा 236 95814 29 6132 89682 

  प्रदेश तफं      
1 प्रदेश नम्बर १  23 25010 8 91 24919 
2 प्रदेश नम्बर २  34 16231 5 909 15322 
3 बागर्ती प्रदेश 38 3215 18 848 2367 
4 गण्र्की प्रदेश 29 3380 7 433 2947 
5 प्रदेश नम्बर ५  6 120 0 0 120 
6 कणामली प्रदेश 13 2880 0 0 2880 
7 सुदरु पक्ट्श्चर् प्रदेश 18 3648 0 0 3648 
  hDdf 

161 54484 38 2281 52203 

  संघ र प्रदेशको जम्मा 397 150298 67 8413 141885 
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अनसूुिी - १३ 
(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा १४ सगँ सम्वचन्धत) 

 
राजस्वको शीषिकगत आम्दानीको र्ववरण 

आतथिक वषि २०७५।७६ 
(रु.हजारमा) 

 

संकेत संख्र्ा शीषिक / उप-चशषिक अनमुान र्र्ाथि असलुी 

11000       कर 838347900 423400637 
11100 आर् मनुाफा तथा पूजँीगत  लाभमा लाग्न ेकर         218025300 188304386 
11110  एकलौटी फमि तथा व्र्चक्तगत आर्मा लाग्न ेकर         58082100 54895749 
11111 एकलौटी  फमि तथा व्र्चक्तगत आर्मा लाग्ने कर 23627900 22155960 
11112 पाररश्रतमक कर 27981400 21851651 
11113 पंूजीगत लाभ कर 6472800 10806785 
11114 कृर्ष आर्मा कर 0 81354 
11120 तनकार्को आर्मा लाग्न ेकर 135434800 104867761 
11121 तनकार्को मनुाफामा लाग्न ेकर(सरकारी संस्थान 12154000 7643365 
11122 तनकार्को मनुाफामा लाग्न ेकर(पच्लक तल.  कम्पनी  54905800 47885717 
11123 तनकार्को मनुाफामा लाग्न ेकर( प्राइभेट तलतमटेड कम्पनी   57103400 37617679 
11124 तनकार्को मनुाफामा लाग्न ेकर(अन्र् संस्था 11195800 10318971 
11125 पंूजीगत लाभ कर ( तनकार् 75800 1402030 
11130 लगानीको आर् तथा अन्र् आर्मा लाग्न ेकर 24508400 28540876 
11131 सम्पचत्त बहाल तथा पट्टा वापतको आर्मा लाग्ने कर   0 3304655 
11132 व्र्ाजमा लाग्ने कर 17349900 18797376 
11133 लाभांशमा लाग्ने कर 5551800 4982626 
11134 लगानी सम्बन्धी अन्र् आर्मा लाग्न ेकर 35700 36402 
11135 आकचस्मक लाभ कर 207500 238571 
11136 अन्र् आर्मा लाग्न ेकर 1363500 0 
11139 अन्र् आर्मा लाग्न ेकर 0 1181245 
11200 पाररश्रतमकमा आधाररत कर 7253700 6006684 
11210 पाररश्रतमकमा आधाररत सामाचजक सरुक्षा कर 7253700 6006684 
11211 पाररश्रतमकमा आधाररत सामाचजक सरुक्षा कर 7253700 6006684 
11300 सम्पचत्त कर 80100 109353 
11310 अिल सम्पचत्तमा लाग्न ेकर 80100 85970 
11311 वार्षिक सम्पचत्त कर 80100 2014 
11312 संस्थागत सम्पचत्तमा लाग्न ेवार्षिक कर  0 1349 
11313 एकीकृत सम्पचत्त कर  0 142 
11314 भतुमकर मालपोत 0 82464 
11320 खदु सम्पचत्तमा लाग्न ेकर 0 23382 
11321 घरवहालकर 0 21480 
11322 वहाल र्वटौरी कर 0 1901 
11350 र्वचत्तर् र पूजँीगत  कारोवारमा लाग्न ेकर  0 1 
11351 र्वचत्तर् र पूजँीगत  कारोवारमा लाग्ने कर  0 1 
11400 वस्त ुतथा सेवामा आधाररत कर 445307900 83320250 
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संकेत संख्र्ा शीषिक / उप-चशषिक अनमुान र्र्ाथि असलुी 

11410 मूल्र् अतभवरृ्ि कर ( मू .अ .क. ) 284691000 1552035 
11411 मू . अ. क. (उत्पादन 32754000 9973 
11412 मू . अ. क. (आर्ात 182678000 1542062 
11413 मू . अ. क. (बस्त ुतबक्री र र्वतरण) 23836500 0 
11414 मू. अ. क. (परामशि तथा ठेक्का 17871900 0 
11415 मू. अ. क. (पर्िटन सेवा 4349100 0 
11416 मू. अ. क. (संिार सेवा, र्वमा, हवाई उडान र अन्र् सेवा  18001200 0 
11417 मू. अ. क. (बेदतािवालाले संकलन गने 5200300 0 
11420 अन्त शलु्क 134957100 48100950 
11421 सतुतिजन्र् पदाथि  18896300 605 
11422 मददरा 28849400 48100346 
11423 तबर्र 16965300 0 
11424 अन्र् औद्योतगक उत्पादन  11398000 0 
11425 अन्त शलु्क आर्ात 58848100 0 
11440 र्वशेष सेवामा लाग्न ेकर 822700 1524531 
11441 वैदेचशक रोजगार सेवा कर 3700 4 
11442 स्वास्थ सेवा कर 0 445106 
11443 चशक्षा सेवा शलु्क( शैचक्षक संस्था 0 310734 
11444 ुैचशक्षा सेवा शलु्क( वैदेचशक अध्र्र्न 819000 768686 
11450 पवुािधार सेवाको उपर्ोग तथा सवारी साधनमा लाग्न ेकर 24837100 30076244 
11451 सवारी साधन कर 0 168130 
11452 पवुािधार सेवाको उपर्ोगमा लाग्न ेकर 2202600 1080524 
11453 सडक ममित तथा सधुार दस्तरु 3310600 5428969 
11454 सडक तनमािण तथा संभार दस्तरु 6917500 11352590 
11455 पूवािधार कर 12406400 12046031 
11460 वस्त ुतथा सेवामा लाग्न ेकर 0 2066442 
11461 स्वास््र् जोचखम कर उत्पादन 0 2065565 
11462 स्वास््र् जोचखम कर आर्ात 0 877 
11470 मनोरन्जन तथा र्वज्ञापन कर 0 47 
11472 र्वज्ञापनहरु 0 42 
11473 अन्र् मनोरञ्जन कर 0 5 
11500 वैदेचशक व्र्ापारमा आधाररत कर 164117500 143319803 
11510 आर्ातमा लाग्न ेभंसार महसलु 154838400 137009299 
11511 भंसार महसलु ( आर्ात 154835400 137007497 
11512 भारतीर् अन्तशलु्क र्फताि 1000 208 
11513 आर्ातमा लाग्न ेस्थानीर् र्वकास शलु्क 2000 0 
11514 आर्ातमा लाग्न ेअन्र् शलु्क÷महशलु 0 1594 
11520 भंसार महसलु (तनर्ाित 1667500 237638 
11521 भंसार महसलु (तनर्ाित 1653600 227723 
11522 तनर्ाित सेवा शलु्क 13900 9911 
11523 तनर्ाितमा लाग्ने अन्र् शलु्क÷महशलु 0 4 
11560 वैदेचशक व्र्ापारमा आधाररत अन्र् कर 7611600 6072867 
11561 कृर्ष सधुार शलु्क 6583900 5598588 
11562 भंसार सम्बन्धी अन्र् आर् 1027700 474279 
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11600 अन्र् कर 3563400 2340161 
11610 व्र्वसार्ले भकु्तानी गने 3536500 1292840 
11611 कम्पनी रचजषे्ट्रशन दस्तरु 3401900 1236175 
11612 एजेन्सी रचजषे्ट्रशन दस्तरु र 134600 37543 
11613 व्र्वसार् रचजषे्ट्रशन दस्तरु तथा व्र्वसार् कर 0 10959 
11614 रेतडर्ो र एफ.एम.सञ्चालन दस्तरु 0 7770 
11615 टेलीतभजन सञ्चालन दस्तरु 0 393 
11620 व्र्वसार् बाहेक अन्र्ले भकु्तानी गने 26900 1046426 
11621 सवारी िालक अनमुतत परको इजाजतपर दस्तूर सवारीको दताि र्कताब(्लू बकु) दस्तूर 0 1039909 
11622 हातहततर्ारको इजाजतपर दस्तूर 26900 6517 
11630 कृर्ष तथा पशजुन्र् कारोवारमा लाग्न ेकर 0 5 
11631 कृर्ष तथा पशजुन्र् वस्तकुो व्र्ावसार्र्क कारोवारमा लाग्न ेकर 0 5 
11690 अन्र् कर 0 890 
11691 अन्र् कर 0 890 
14000 अन्र् राजस्व 107210100 85614057 
14100 सम्पचत्तबाट प्राप्त आर् 49379800 45666175 
14110 व्र्ाज 2692300 17180312 
14111 र्वत्तीर् तनकार्बाट प्राप्त ्र्ाज 502400 1491770 
14112 व्र्ापाररक तनकार्बाट प्राप्त ्र्ाज 4000 144 
14113 औद्यौतगक तनकार्बाट प्राप्त ्र्ाज 1900 47 
14114 सेवामलुक तनकार्बाट प्राप्त ्र्ाज 2134900 15486048 
14115 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त ्र्ाज 49100 0 

14119 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त ्र्ाज 0  
8748 

14120 लाभाशं 30030000 20511923 
14121 र्वचत्तर् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 15397900 17709038 
14122 व्र्ापाररक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 2700 560522 
14123 औद्यौतगक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 68300 0 
14124 सेवामलुक तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 14548000 2233614 
14125 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 13100 0 
14129 अन्र् तनकार्बाट प्राप्त लाभांश 0 8748 
14150 भाडा र रोर्ल्टी 16657500 782076 
14151 सरकारी सम्पतीको वहालबाट प्राप्त आर् 840300 319630 
14152 क्र्ानतसनोबाट प्राप्त रोर्ल्टी 340100 428040 
14153  रोर्ल्टी 157300 0 
14154 जलस्रोत के्षरको आर् तथा रोर्ल्टी 2333100 0 
14155 वन तथा वन पैदावार र्वक्री वापत प्राप्त आर् तथा वन रोर्ल्टी 2860000 0 
14156 अन्र् रोर्ल्टी 10126700 0 
14159 अन्र् स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाडँ नहनुे रोर्ल्टी 0 34407 
14170 बाडँफाडँबाट प्राप्त हनु ेआर् 0 7191864 
14171 वनरोर्ल्टी  0 113823 
14172 खानी रोर्ल्टी 0 27 
14173 जल रोर्ल्टी 0 590952 
14174 पवितारोहण रोर्ल्टी 0 1 
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14175 पदर्ारा रोर्ल्टी 0 353324 
14176 पर्िटनसेवा शलु्क रोर्ल्टी 0 3448 
14177 घरजग्गा रचजषे्ट्रशन दस्तरु 0 1802194 
14178 सवारीसाधन कर 0 67 
14179 अन्र् बाँडफाँड हनु ेराजश्व 0 4328028 
14200 वस्त ुतथा सेवा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम 27242200 24613082 
14210 वस्त ुतथा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम 14158000 11879230 
14211 कृर्ष उत्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 293000 304980 
14212 सरकारी सम्पत्तीको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 402300 186198 
14213 अन्र् र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 251900 229826 
14214 दरु संिार सेवा शलु्क 10489200 9547026 
14215 टेलीफोन स्वातमत्वको शलु्क 2715600 1518339 
14216 तनजी धारा वापतको शलु्क 1700 132 
14217 नहर तथा कुलो उपर्ोग वापतको शलु्क 2700 1264 
14218 र्वद्यतु सेवा शलु्क 1600 861 
14219 अन्र् सेवा शलु्क तथा र्वक्री 0 90604 
14220 प्रशासतनक सेवा शलु्क 13084200 12730280 
14221 न्र्ार्र्क दस्तूर 1307200 1341940 
14222 हलुाक सेवा शलु्क 743800 347061 
14223 चशक्षा के्षरको आम्दानी 1188600 540832 
14224 परीक्षा शलु्क 833800 536437 
14225 र्ातार्ात के्षरको आम्दानी 541600 15939 
14226 आर्ात तनर्ाित इजाजत पर दस्तूर 177700 134414 
14227 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 8291500 3672159 
14228 तभसा शलु्क 0 2680400 
14229 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 0 3461098 
14240 दस्तरु 0 3415 
14242 नक्सापास दस्तरु 0 776 
14243 तसफाररस दस्तरु 0 0 
14244 व्र्चक्तगत घटना दताि दस्तरु 0 2 
14249 अन्र् दस्तरु 0 2637 
14250 रचजषे्ट«सन दस्तरु 0 157 
14251 कम्पनी रचजषे्ट्रशन दस्तरु 0 0 
14252 एजेन्सी रचजषे्ट्रशन दस्तरु  0 157 
14300  दण्ड जररवाना र जफत 1176900 2903396 
14310 दण्ड जररवाना र जफत 1176900 2903396 
14311 न्र्ार्र्क दण्ड,जररवाना र जफत 265100 394023 
14312 प्रशासतनक दण्ड,जररवाना र जफत 911800 2509148 
14313 सदर स्र्ाहा 0 224 
14400 अनदुान बाहेक स्वचेच्छक हस्तान्तरण 3100 694 
14410 अनदुान बाहेक स्वचेच्छक हस्तान्तरण 3100 694 
14411 िाल ु हस्तान्तरण 1600 694 
14412 पंूजीगत  हस्तान्तरण 1500 0 
14500 र्वर्वध राजस्व 29408100 12430710 
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14510 प्रशासतनक शलु्क ( भ्रमण तथा पर्िटन 26797700 244 
14511 राहदानी शलु्क 19726200 244 
14512 तभसा शलु्क 5396100 0 
14513 पवितारोहण र पदर्ारा स्वीकृतत शलु्क 1661500 0 
14514 अन्र् पर्िटकहरुलाई  लाग्ने शलु्क 13900 0 
14520 अन्र् राजस्व 2597300 12425509 
14521 प्रदषुण तनर्न्रण शलु्क 1961100 1377336 
14522 अन्र् राजस्व 636200 9 
14529  अन्र् राजस्व 0 11048165 
14530 पंूजीगत राजस्व 13100 4956 
14531 सरकारी घरजग्गा, गडुवील र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 13100 4956 

 कुल जम्मा 945558000 509014694 
15100 गत वषिको नगद मौज्दात तथा बरेुजू 0 9572882 
15110 गत वषिको नगद मौज्दात तथा बरेुजू 0 9572882 
15111 गत वषिको नगद बाँकी मौज्दात 0 9572882 
15112 बेरुजू 0 0 
32000 खूद आन्तररक तथा वैदेचशक ऋण 0 467476 
32100 खूद वैदेचशक ऋण 0 467476 
32120 वैदेचशक ऋण प्रातप्त 0 467476 
33000 दार्र्त्व 0 320619878 
33100 आन्तररक दार्र्त्व 0 320617093 
33110 बाडँफाडँ हनु ेमूल्र् अतभवरृ्ि कर (मू.अ.क) 0 240116037 
33111 मू. अ. क. (उत्पादन संकलन 0 29443236 
33112 मू. अ. क. (आर्ात संकलन 0 152059266 
33113 मू. अ. क. (बस्त ुतबक्री र र्वतरण संकलन 0 19844309 
33114 मू. अ. क. (परामशि तथा ठेक्का संकलन 0 20352604 
33115 मू. अ. क. (पर्िटन सेवा संकलन 0 2776966 
33116 मू. अ. क. (संिार सेवा, र्वमा, हवाई उडान र अन्र् सेवा संकलन  0 10857352 
33117 मू. अ. क. (बेदतािवालाबाट गने संकलन 0 4782305 
33130 बाडँफाटँ हनु ेअन्तशलु्क 0 73753139 
33131 सतुतिजन्र् पदाथि ( संकलन 0 15247219 
33132 मददरा  ( संकलन 0 25199822 
33133 तबर्र ( संकलन 0 20878277 
33134 अन्र् औद्योतगक उत्पादन ( संकलन 0 12427822 
33150 बाडँफाटँ हनु ेरोर्ल्टी, शलु्क, रचजषे्ट्रसन तथा अन्र् प्रशासतनक   0 6747917 
33151 वनरोर्ल्टी संकलन 0 781349 
33152 खानी तथा खतनज रोर्ल्टी संकलन 0 771647 
33153 पानी तथा अन्र् प्राकृततक स्रोत रोर्ल्टी संकलन 0 3266608 
33154 पवितारोहणरोर्ल्टी संकलन 0 555498 
33155 पदर्ारारोर्ल्टी संकलन 0 21712 
33156 पर्िटन सेवा शलु्कररोर्ल्टी संकलन 0 5524 
33157 घरजग्गा रचजषे्ट्रशन दस्तरु संकलन 0 953004 
33158 सवारी साधन कर संकलन 0 778 
33159 अन्र्बाँडफाडँ हनुे राजश्व संकलन 0 391796 
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33300 बाँडफाँड हनुे राजस्व 0 2785 
33310 म.ुअ.कर 0 2778 
33313 मू. अ. कर (वस्त ुतबक्री र र्वतरण 0 953 
33314 मू. अ. कर (परामशि तथा ठेक्का 0 1824 
33330 बाडँपाडँ हनु ेअन्तिःशलु्क 0 8 
33331 अन्त शलु्क (सतुतिजन्र् पदाथि 0 2 
33332 अन्त शलु्क –मददरा 0 6 
 कुल जम्मा 945558000 839674930 
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अनसूुिी - १4 
(प्रततवदेनको पररच्छेद १ दफा ४ सगँ सम््घीत) 

चजल्ला समन्वर् सतमततको कारोबारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न र्ववरण 
आतथिक वषि २०७५।७६ 

[?-xhf/df{ 

क्र.सं. 
चजल्ला समन्वर् 

सतमतत 
लेखापरीक्षण तनकार् 

संख्र्ा 
लेखापरीक्षण 

रकम 
बेरुज ु
रकम 

आर्तफि  व्र्र् तफि  
गत वषिको  
चजम्मेवारी 

(धरौटी समेत) 

सरकारी 
अनदुान 

अन्र् 
आन्तररक 
स्रोत 

धरौटी 
िाल ुवषिको 

जम्मा बजेट खिि धरौटी अन्र् मौज्दात जम्मा 

1 ताप्लेजङु 1 170507 3265 67168 10820 62872 0 85 140945 96730 0 0 44215 140945 

2 पाँिथर 1 72394 2623 34989 14200 7056 19447 25 75717 21645 1610 8411 44051 75717 

3 ईलाम 1 115135 2701 0 10879 0 43429 28275 82583 10879 0 21673 50031 82583 

4 झापा 1 159552 128859 263816 10180 0 7652 13221 294869 10180 30642 87677 166370 294869 

5 मोरङ 1 808581 0 524630 14322 522668 76328 44700 1182648 14322 4715 131526 1032085 1182648 

6 सनुसरी 1 267931 41515 0 10820 0 200613 5435 216868 10820 0 40243 165805 216868 

7 धनकुटा 1 213803 0 47360 10650 0 64037 23162 145209 10650 25801 79503 29255 145209 

8 तेहथमु 1 55878 0 0 8455 0 34428 2358 45241 8455 24 2158 34604 45241 

9 संखवुासभा 1 56394 693 82691 10862 400 20407 0 114360 10862 466 13397 89635 114360 

10 भोजपरु 1 67761 778 33305 11818 0 18528 319 63970 11818 1125 24153 26874 63970 

11 सोलखुमु्ब ु 1 261967 0 0 14614 0 228788 3334 246736 14614 60 557 231505 246736 

12 ओखलढंुगा 1 97986 30246 8960 12523 0 45199 4982 71664 12523 0 22759 36382 71664 

13 खोटाङ 1 24689 3562 45951 9222 0 1658 43 56874 9222 841 3703 43108 56874 

14 उदर्परु 1 49109 10280 97200 14607 7552 0 0 119359 14607 547 11796 92409 119359 

15 सप्तरी 1 89554 2408 78225 15827 0 14731 270 109053 15827 3595 39304 50327 109053 

16 तसराहा 1 152127 18138 74771 14104 0 74410 29 163314 14104 4616 44864 99730 163314 

17 धनषुा 1 115872 6390 387 18345 3817 50000 16506 89055 18345 524 8335 61851 89055 

18 महोत्तरी 1 156768 0 141198 18603 0 70055 43 229899 18603 1420 48044 161832 229899 

19 सलािही 1 163355 827 144190 21474 0 5628 0 171292 21474 1501 113278 35039 171292 

20 रौतहट 1 102556 0 10331 12776 0 72992 0 96099 12776 368 3644 79311 96099 

21 वारा 1 36622 1330 131538 12078 0 7105 1060 151781 12078 1798 2503 135402 151781 

22 पसाि 1 65886 1214 131638 11810 0 34305 0 177753 11810 1058 6903 157982 177753 

23 तसन्धलुी 1 89684 3236 44605 10628 0 32845 629 88707 10628 1694 33260 43125 88707 
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क्र.सं. 
चजल्ला समन्वर् 

सतमतत 
लेखापरीक्षण तनकार् 

संख्र्ा 
लेखापरीक्षण 

रकम 
बेरुज ु
रकम 

आर्तफि  व्र्र् तफि  
गत वषिको  
चजम्मेवारी 

(धरौटी समेत) 

सरकारी 
अनदुान 

अन्र् 
आन्तररक 
स्रोत 

धरौटी 
िाल ुवषिको 

जम्मा बजेट खिि धरौटी अन्र् मौज्दात जम्मा 

24 रामेछाप 1 88729 0 54073 10090 0 37225 1180 102568 10090 1032 29112 62334 102568 

25 दोलखा 1 101745 118 62497 14352 0 53538 3501 133888 14352 24 15978 103534 133888 

26 तसन्धपुाल्िोक 1 652086 0 38039 16536 56 603876 38 658545 16536 31 15013 626965 658545 

27 काभ्रपेलान्िोक 1 522569 4508 7514 14307 0 456892 110 478823 14307 2750 34203 427563 478823 

28 लतलतपरु 1 430209 0 38749 9794 0 396978 6261 451782 9794 0 7382 434606 451782 

29 भक्तपरु 1 29703 410 128682 12625 0 1516 0 142823 12625 740 2197 127261 142823 

30 काठमाण्डौ 1 209266 3633 2020858 13386 0 121173 205 2155622 13386 1730 59386 2081120 2155622 

31 नवुाकोट 1 223666 81 0 11591 0 181496 3047 196134 11591 0 15941 168602 196134 

32 रसवुा 1 47973 350 2079 10467 0 18150 0 30696 10467 261 8628 11340 30696 

33 धाददङ 1 91122 11751 334820 10256 0 15931 157 361164 10256 2001 52521 296386 361164 

34 मकवानपरु 1 118715 199 247595 14127 0 41657 573 303952 14127 838 47393 241594 303952 

35 चितवन 1 913586 6614 423919 13512 412239 17172 622 867464 13512 6542 449987 397423 867464 

36 गोरखा 1 46350 0 197104 13172 0 56 15547 225879 13172 1277 3126 208304 225879 

37 लमजङु 1 104270 0 0 7769 0 82995 4840 95604 7769 0 897 86938 95604 

38 तनहुँ 1 237765 517 2868 14202 353 173912 16996 208331 14202 1040 17060 176029 208331 

39 स्र्ाङजा 1 92794 1015 98234 9168 0 30861 1048 139311 9168 3045 39504 87594 139311 

40 कास्की 1 108495 5015 342215 14644 0 31193 1966 390018 14644 10713 35335 329326 390018 

41 मनाङ 1 51951 0 0 11086 0 25567 3944 40597 11086 0 268 29243 40597 

42 मसु्ताङ 1 27099 0 39425 10492 0 1946 52 51915 10492 3130 987 37306 51915 

43 म्र्ाग्दी 1 23179 172 84804 9523 0 1449 0 95776 9523 305 2379 83569 95776 

44 पवित 1 26809 204 66915 11023 0 0 0 77938 11023 2341 2422 62152 77938 

45 वाग्लङु 1 64160 2299 193 14168 0 31322 2894 48577 14168 0 1608 32801 48577 

46 नवलपरासी (पूवि) 1 90762 0 0 10834 0 68244 0 79078 10834 0 850 67394 79078 

47 गलु्मी 1 111817 0 13387 12523 46 61038 302 87296 12523 6141 19244 49388 87296 

48 पाल्पा 1 64590 2873 126566 10394 74 26089 65 163188 10394 218 17356 135220 163188 

49 रुपन्देही 1 633299 720 721295 9280 2223 261367 2048 996213 9280 13354 335747 637832 996213 

50 कर्पलबस्त ु 1 568221 1571 11811 14266 0 527276 1158 554511 14266 4351 6904 528990 554511 

51 अघािखाँिी 1 106511 2249 7366 9634 0 63008 447 80455 9634 2754 21034 47033 80455 

52 प्रू्ठान 1 141739 1 2299 12073 299 84827 7269 106767 12073 147 25051 69496 106767 
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क्र.सं. 
चजल्ला समन्वर् 

सतमतत 
लेखापरीक्षण तनकार् 

संख्र्ा 
लेखापरीक्षण 

रकम 
बेरुज ु
रकम 

आर्तफि  व्र्र् तफि  
गत वषिको  
चजम्मेवारी 

(धरौटी समेत) 

सरकारी 
अनदुान 

अन्र् 
आन्तररक 
स्रोत 

धरौटी 
िाल ुवषिको 

जम्मा बजेट खिि धरौटी अन्र् मौज्दात जम्मा 

53 रोल्पा 1 167163 0 13095 12784 0 70464 8 96351 12784 0 71123 12444 96351 

54 दाङ 1 425647 10078 8094 14373 0 380537 5362 408366 14373 2952 8050 382991 408366 

55 रुकुम (पूवी भाग) 1 39409 319 669 10028 0 16507 0 27204 10028 0 2846 14330 27204 

56 बाँके 1 1254437 4674 494382 15043 121069 488868 11662 1131024 15043 0 602752 513229 1131024 

57 बददिर्ा 1 228247 5782 26218 11171 282 167219 3 204893 11171 1344 37057 155321 204893 

58 नवलपरासी (पचिम) 1 291925 2385 285278 9283 0 47595 2868 345024 9283 3481 219415 112845 345024 

59 रुकुम (पचिम भाग) 1 58273 100 71484 11525 8500 550 0 92059 11525 433 25740 54361 92059 

60 सल्र्ान 1 26642 400 43710 11590 0 0 0 55300 11590 1790 1672 40248 55300 

61 सखेुत 1 107649 7065 4845 17406 0 53942 0 76193 17406 168 18727 39892 76193 

62 दैलेख 1 51829 7400 54827 17425 0 6069 170 78491 17425 3706 7034 50326 78491 

63 जाजरकोट 1 70429 143 32276 18158 241 13578 408 64661 18157 20 19867 26617 64661 

64 डोल्पा 1 33849 0 7339 13738 0 6225 0 27302 13738 94 54 13416 27302 

65 जमु्ला 1 56287 504 19205 20427 0 6899 329 46860 20427 1506 6699 18228 46860 

66 कातलकोट 1 55343 122 10147 15905 0 13634 602 40288 15905 1367 7930 15086 40288 

67 मगु ु 1 71863 2502 16211 17079 14847 1743 1148 51028 17079 318 19649 13982 51028 

68 हमु्ला 1 53177 1636 50070 11421 274 22334 7286 91385 11421 169 272 79523 91385 

69 बाजरुा 1 35171 0 41043 13183 0 501 144 54871 13183 2837 5323 33528 54871 

70 बझाङ 1 32793 100 49660 12461 0 235 0 62356 12461 176 7460 42259 62356 

71 अछाम 1 62233 1882 25596 17146 0 11406 25 54173 17146 3377 13133 20517 54173 

72 डोटी 1 36292 199 29628 13507 0 5112 0 48247 13507 992 3174 30574 48247 

73 कैलाली 1 338289 15397 61160 15049 0 266776 1050 344035 15049 3460 36905 288621 344035 

74 कञ्चनपरु 1 190164 1861 0 13988 0 149318 8979 172285 13988 427 3464 154406 172285 

75 डडेलधरुा 1 30864 0 10510 12120 0 4216 0 26846 12120 50 2358 12318 26846 

76 बैतडी 1 40277 0 13057 9187 0 10704 0 32948 9187 0 11199 12562 32948 

77 दाि ुिला 1 86842 0 0 10239 0 36150 7873 54262 10239 1119 21222 21682 54262 

 hDdf 77 13168385 364914 8404764 989147 1164868 6319921 266663 17145363 1082501 176956 3168329 12717577 17145363 
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अनसूुिी - १5 
(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा १  र ४.१ सँग सम्बचन्धत) 

 संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको बेरुजू वगीकरण   
र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार 

आतथिक वषि २०७५।७६ 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् तनकार्को नाम 

प्रारचम्भक बेरुज ु प्रततर्क्रर्ाबाट फछ्यौट बाकँी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमत गनुिपने पेश्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमत 
भएको 

प्रमाणका 
कागजात 

पेश नभएको 

राजश्व 
लगत 

चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमििारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की 

जम्मा 
सैिाचन्तक लगतत सैिाचन्तक लगतत सैिाचन्तक लगतत 

  ;_3  

1 राष्ट्रपततको कार्ािलर् 2 0 0 0 0 0 2 0 0           0     0 

2 उपराष्ट्रपततको कार्ािलर् 7 0 0 0 0 0 7 0 0           0     0 

3 संघीर् संसद सचिवालर् 10 4 1555 0 0 0 10 4 1555 69 474 492 0 0 966 520 0 520 

4 सवोच्ि अदालत 305 133 165379 0 0 0 305 133 165379 25273 16208 120035 0 0 136243 1317 2546 3863 

5 अचख्तर्ार दुर्रुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग 15 4 25973 0 1 244 15 3 25729 0 0 0 0 0 0 0 25729 25729 

6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 लोक सेवा आर्ोग 31 3 274 0 0 0 31 3 274 20 254 0 0 0 254 0 0 0 

8 तनवाििन आर्ोग 56 15 4751 0 0 0 56 15 4751 325 79 4325 0 0 4404 22 0 22 

9 रार्ष्ट्रर् मानवअतधकार आर्ोग 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त आर्ोग 9 0 0 0 0 0 9 0 0           0     0 

11 रार्ष्ट्रर् मार्हला आर्ोग 14 2 283 0 0 0 14 2 283 233 0 0 0 0 0 0 50 50 

12 रार्ष्ट्रर् दतलत आर्ोग 5 1 3 0 0 0 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 आददवासी जनजातत आर्ोग 5 3 319 0 0 0 5 3 319 0 244 13 0 0 257 0 62 62 

15 मधेशी आर्ोग 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 थारु आर्ोग 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 मचुस्लम आर्ोग 2 1 21 0 0 0 2 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 न्र्ार्पररषद 7 1 3 0 0 0 7 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. १ 1 0 0 0 0 0 1 0 0           0     0 

20 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. २ 4 2 366 0 0 0 4 2 366 285 0 81 0 0 81 0 0 0 

24 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश 5 4 352 0 0 0 5 4 352   292 60 0 0 352 0 0 0 

25 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, सदुरु पचिम प्रदेश 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ांलर् 828 234 4911910 3 20 9324 825 214 4902586 26368 132202 428392 0 10393 570987 2885 4302346 4305231 

27 महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 41 33 46198 0 0 0 41 33 46198 483 989 4059 0 0 5048 15 40652 40667 

28 अथि 2417 2962 25334678 9 112 6267885 2408 2850 19066793 12448796 30715 6458764 0 0 6489479 812 127706 128518 

29 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूतति 187 51 258360 0 2 40332 187 49 218028 37282 48645 92999 0 0 141644 990 38112 39102 

30 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसँिाइ 708 333 2187631 3 42 44171 705 291 2143460 217559 451722 278652 0 122126 852500 1287 1072114 1073401 

31 कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला   27 2 120 0 0 0 27 2 120 0 20 0 0 0 20 100 0 100 

32 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 715 285 1326987 7 44 76170 708 241 1250817 318380 562053 159777 0 0 721830 762 209845 210607 
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33 गहृ  756 187 1507657 0 24 162863 756 163 1344794 104392 13515 52555 0 0 66070 2259 1172073 1174332 

34 परराष्ट्र 485 145 167354 2 38 68352 483 107 99002 14661 12077 61202 0 0 73279 10872 190 11062 

35 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उडड्यन  58 60 442667 0 4 4223 58 56 438444 215619 32945 15767 0 0 48712 485 173628 174113 

36 भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण  968 551 3112963 3 40 473135 965 511 2639828 237440 92147 2274822 0 0 2366969 4255 31164 35419 

37 भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात 
2114 1050 15248212 11 217 551008 2103 833 14697204 1058568 1077181 1011339 0 0 2088520 807 

1154930

9 11550116 

38 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 36 15 17545 2 5 301 34 10 17244 30 13162 3552 0 0 16714 500 0 500 

39 र्वुा तथा खेलकुद 27 18 55075 0 2 486 27 16 54589 1404 49630 1600 0 0 51230 1745 210 1955 

40 रक्षा 188 20 9262572 29 5 159529 159 15 9103043 456 2279 1131 0 0 3410 9573 9089604 9099177 

41 वन तथा वातावरण 395 188 250934 0 9 261 395 179 250673 82120 32663 121308 0 0 153971 3463 11119 14582 

42 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध  472 170 2987087 0 7 34014 472 163 2953073 9436 51856 2848141 0 0 2899997 23016 20624 43640 

43 श्रम रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा  105 38 38796 0 0 0 105 38 38796 1758 3312 4818 0 0 8130 277 28631 28908 

44 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 448 93 1395848 0 8 14055 448 85 1381793 1290112 4437 44877 0 0 49314 10 42357 42367 

45 सहरी तबकास 441 348 3431059 0 40 86791 441 308 3344268 155546 385040 424826 0 0 809866 1560 2377296 2378856 

46 खानेपानी  250 166 4444330 1 13 161689 249 153 4282641 1081287 466126 1696551 0 0 2162677 1713 1036964 1038677 

47 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 681 298 1519103 0 13 262456 681 285 1256647 45671 34310 268451 0 14496 317257 4449 889270 893719 

48 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर्  427 267 1394119 9 39 72353 418 228 1321766 33153 242778 99769 0 0 342547 306 945760 946066 

49 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर् 10 11 10114 0 3 276 10 8 9838 11 6370 1448 0 0 7818 2009 0 2009 

  जम्मा 13293 7698 79550598 79 688 8489918 13214 7010 71060680 17406764 3763725 16479806 0 147015 20390546 76009 33187361 33263370 

  प्रदेश  

1 प्रदेश नम्बर १  1233 449 1704117 4 47 35128 1229 402 1668989 44905 188518 531396     719914 19308 884862 904170 

2 प्रदेश नम्बर २  1489 1017 5467941 1 63 3728993 1488 954 1738948 96698 431348 674894 0 0 1106242 13817 522191 536008 

3 वागमती प्रदेश 1706 675 1213577 22 127 241483 1684 548 972094 51347 206462 237680 0 0 444142 1922 474683 476605 

4 गण्डकी प्रदेश 966 459 1631794 3 53 25595 963 406 1606199 74514 132710 277620 0 0 410330 2559 1118796 1121355 

5 प्रदेश नम्बर ५  1229 376 858004 8 31 3635 1221 345 854369 26484 68489 475923 0 0 544412 1874 281599 283473 

6 कणािली प्रदेश 833 392 522124 0 38 10089 833 354 512035 38283 78934 165475 0 0 244409 4962 224381 229343 

7 सदुरु पचिम प्रदेश 847 372 868961 0 22 23160 847 350 845801 47961 111383 296702 0 0 408085 125506 264249 389755 

  जम्मा 8303 3740 12266518 38 381 4068083 8265 3359 8198435 380192 1217844 2659690 0 0 3877534 169948 3770761 3940709 

  स्थानीर् तह   

1 प्रदेश १ मा पने १३७  तह 6518 5368 5481920 9 418 578008 6509 4950 4903912 446569 1516460 2151122 0 0 3667582 163234 626527 789761 

2 प्रदेश २ मा पने १३१ तह 6938 6104 11446018 3 81 499609 6935 6023 10946409 1255274 2185859 4698109 0 0 6883968 912331 1894836 2807167 

3 प्रदेश ३ मा पने ११९ तह 6344 4976 8320553 30 643 857638 6314 4333 7462915 1682583 2038132 2225112 0 9340 4272584 156158 1351590 1507748 

4 गण्डकी प्रदेश मा पन े८५ तह 3222 2425 3575042 5 271 735206 3217 2154 2839836 433346 761852 1001772 29315 0 1792939 81240 532311 613551 

5 प्रदेश ५ मा पने १०९ तह 4976 3758 6290913 11 479 1219046 4965 3279 5071867 537218 1366460 2238358 142 0 3604960 112646 817043 929689 

6 कणािली प्रदेश मा पन े७९ तह 3147 3082 3414417 1 144 406356 3146 2938 3008061 302204 1014064 1058718 380 2013 2075176 45521 585161 630681 

7 सदूुरपचिम प्रदेश मा पने ८७ तह 3794 3300 4116805 0 172 221897 3794 3128 3894908 601515 941317 1572785 0 0 2514102 69402 709889 779291 

  जम्मा 
34939 29013 42645668 59 2208 4517760 34880 26805 38127908 5258709 9824144 14945977 29837 11353 24811311 1540531 6517357 8057888 

  संघ प्रदेश र स्थानीर् तहको कुल जम्मा  
56535 40451 134462784 176 3277 17075761 56359 37174 117387023 23045665 14805713 34085473 29837 158368 49079391 1786488 43475479 45261967 
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अनसूुिी - १६ 

(प्रततवदेनको पररच्छेद २ दफा १, ४.१ र ४.7 सँग सम्बचन्धत) 
     संगठित संस्था, अन्य संस्था, ससमततहरुको िेरुज ूवगीकरि 

आर्थिक वर्ि २०७५।७६ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारचम्भक बेरुज ु प्रततर्क्रर्ाबाट फछ्यौट बाकँी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु गनुिपने 

तनर्तमतगनुिपने पेश्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफासंख्र्ा 

रकम 

दफासंख्र्ा 

रकम अतनर्तमतभएको प्रमाणकाकागजात 
पेश नभएको 

राजश्वको 
लगत 

चजम्मेवारी  

नसारेको 

सोधभनािनतलएको जम्मा कमििारी पेश्की अन्र्पेश्की जम्मा 

सैिाचन्तक लगतत सैिाचन्तक लगतत सैिाचन्तक लगतत 

1 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ांलर् 20 4 9580 0 0 0 20 4 9580 9580 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 अथि 95 28 48617 1 17 14884 94 11 33733 3267 27141 3325 0  30466 0 0 0 
3 उद्योग, वाणीज्र्तथा आपूती 39 20 144646 0 0 0 39 20 144646 157 204 16806 0 0 17010 0 127479 127479 
4 कृर्ष तथापशपुन्छी र्वकास 383 96 24371 3 10 6945 380 86 17426 3749 8147 5159 29 0 13335 330 12 342 
5 गहृ 62 9 400456 0 1 4995 62 8 395461 477 0 186829 0 0 186829 5620 202535 208155 
6 परराष्ट्र 5 0 0 0 0 0 5 0 0      0   0 
7 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न 234 140 210380 0 1 679 234 139 209701 30358 81922 61341 0 0 143263 414 35666 36080 
8 भौततक पूवांधारतथा र्ातार्ात 76 12 64406 0 1 415 76 11 63991 53831 840 9320 0 0 10160 0 0 0 
9 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 24 6 71123 0 0 0 24 6 71123 21463 47932 0 0 0 47932 1690 38 1728 
10 र्वुा तथा खेलकुद 27 118 905592 0 0 0 27 118 905592 192266 381899 214997 0 0 596896 0 116430 116430 
11 रक्षा 80 7 45700 11 2 6179 69 5 39521 7452 2411 0 0 0 2411 0 29658 29658 
12 वन तथा वातावरण 110 36 95059 0 0 0 110 36 95059 26199 68124 736 0 0 68860 0 0 0 
13 चशक्षा, र्वज्ञानतथा प्रर्वतध 567 235 1372883 0 23 123617 567 212 1249266 114047 207171 760196 0 0 967367 7130 160722 167852 
14 श्रम रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा 17 0 0    17 0 0          
15 सञ्चार तथासूिना प्रर्वतध 90 33 23531 0 0 0 90 33 23531 8561 3294 10525 0 0 13819 1151 0 1151 
16 सहरी र्वकास 156 101 414127 0 7 4457 156 94 409670 61536 108975 37273 0 0 146248 1642 200244 201886 
17 खानेपानी 13 17 258808 0 0 0 13 17 258808 5194 11850 241721 0 0 253571 43 0 43 
18 संघीर् मातमलातथा सामान्र् प्रशासन 64 13 5150 0 13 5150 64 0 0      0   0 
19 स्वास््र् तथाजनसंख्र्ा 1252 614 4434612 0 18 1989237 1252 596 2445375 320860 918326 990231 0 1062 1909619 1526 213370 214896 
20 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर्       0 0 0      0   0 
21 पोखरा र्वश्वर्वद्यालर् 37 20 5617 0 6 327 37 14 5290 1692 2608 990 0 0 3598 0 0 0 
22 नेपाल संस्कृत र्वश्व र्वद्यालर् 94 45 50480 0 0 0 94 45 50480 1213 30821 18446 0 0 49267 0 0 0 
23 तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर् 1748 830 8475671 1 8 34272 1747 822 8441399 346793 372979 7650583 33784 148 8057494 6683 30429 37112 
24 लचुम्वनी बौिर्वश्व र्वद्यालर् 7 10 1576 0 0 0 7 10 1576 15 100 1461 0 0 1561 0 0 0 
25 मध्र्पचिमाञ्चलर्वश्वर्वद्यालर् 85 60 406007 0 1 47 85 59 405960 1793 103401 268543 0 0 371944 7356 24867 32223 
26 सदूुरपचिमाञ्चल र्वश्व र्वद्यालर् 251 226 13817 0 25 1698 251 201 12119 813 2835 8471 0 0 11306 0 0 0 
27 कृर्ष तथा बनर्वश्वर्वद्यालर् 62 48 40331 0 1 416 62 47 39915 9375 18900 11640 0 0 30540 0 0 0 
28 राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 41 1 16 0 0 0 41 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
  जम्मा 5639 2729 17522556 16 134 2193318 5623 2595 15329238 1220707 2399880 10498593 33813 1210 12933496 33585 1141450 1175035 
  प्रदेश 
1 प्रदेश नम्बर १ 25 14 5514 0 1 567 25 13 4947 266 4444 0 0 0 4444 95 142 237 
2 प्रदेश नम्बर २ 141 88 86451 0 0 0 141 88 86451 41624 4186 23956 0  28142 13203 3482 16685 
3 वागमती प्रदेश 54 37 17850 0 6 2629 54 31 15221 1571 6025 7625 0 0 13650   0 
4 गण्डकी प्रदेश 48 23 38688 0 2 142 48 21 38546 377 24626 10511 0 0 35137 50 2982 3032 
5 प्रदेश नम्बर ५ 131 78 95054 0 8 2589 131 70 92465 9594 36534 7458 0 0 43992 1045 37834 38879 
6 कणािली प्रदेश 16 11 4958 0 0 0 16 11 4958 1958 0 3000   3000   0 
7 सदुरु पचिम प्रदेश 92 22 37073 0 0 0 92 22 37073 6584 21592 8565   30157  332 332 
  जम्मा 507 273 285588 0 17 5927 507 256 279661 61974 97407 61115 0 0 158522 14393 44772 59165 
  संघ रप्रदेशको जम्मा 6146 3002 17808144 16 151 2199245 6130 2851 15608899 1282681 2497287 10559708 33813 1210 13092018 47978 1186222 1234200 
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अनसूुिी - १७ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा २ सगँ सम्बचन्धत) 

संघ, प्रदेश र स्थानीर्तहको (र्वतनर्ोजन, राजश्व,धरौटी र अन्र् कारोवार) 
बेरुज ुफछ्यौट तथासम्परीक्षण र्ववरण 

आतथिक वषि २०७५।७६ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं
. 

मन्रालर् / तनकार् 

गतवषिसम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन 
सं.पं.कोअनरुोध भई 

आएको 
सम्परीक्षणभएको 

सं.पं.गनि 
नतमलेको 

कारवाहीगनि 
बाँकी 

गत वषिसम्मको 
बाँकी 

र्ोवषिको थप 
५७ औ ंप्रततवेदनसम्मको 

बाँकी बेरुज ु
५७ औ ंप्रततवेदनसम्मको 
बाँकी बेरुजमुध्रे् पेश्की 

  k|lta]bg@)^@ b]lv @)&# ;Dd           
1 राष्ट्रपततको कार्ािलर् 3     0 3 0 3 - 
2 उपराष्ट्रपततको कार्ािलर् 167     0 167 0 167 100 
3 संघीर् संसद सचिवालर् 157315  1983 1983 0 0 155,332 1555 156,887 6282 
4 सवोच्िअदालत 404379  149478 149478 0 0 254,901 165379 420,280 46667 
5 अचख्तर्ारदुर्रुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग 44990  15479 15479 0 0 29,511 25729 55,240 25934 
6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 0  0 0 0 0 - 0 -  
7 लोक सेवाआर्ोग 13416  0 0 0 0 13,416 274 13,690 9905 
8 तनवाििन आर्ोग 652383  31379 30850 529 0 621,533 4751 626,284 5292 
9 रार्ष्ट्रर् मानव अतधकार आर्ोग 11636  0 0 0 0 11,636 0 11,636  
10 प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त आर्ोग      0 - 0 - 0 
11 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 1310  1310 1310  0 - 283 283 50 
12 रार्ष्ट्रर् दतलत आर्ोग      0 - 3 3  
13 रार्ष्ट्रर् समावेशी आर्ोग      0 - 0 -  
14 रार्ष्ट्रर् आददवासी जनजाती आर्ोग      0 - 319 319 62 
15 मधेशी आर्ोग      0 - 0 -  
16 थारु आर्ोग      0 - 0 -  
17 मचुस्लम आर्ोग      0 - 21 21  
18 न्र्ार्पररषद 181  151 151 0 0 30 3 33  
19 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. १      0 - 0 -  
20 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. २      0 - 366 366  
21 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, वागमती प्रदेश      0 - 0 -  
22 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, गण्डकी प्रदेश      0 - 0 -  
23 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, प्रदेश नं. ५      0 - 0 -  
24 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, कणािली प्रदेश      0 - 352 352  
25 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्, सदूुरपचिम प्रदेश      0 - 0 -  
26 प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको कार्ािलर् 4101899  1223205 1223205 0 0 2,878,694 4902586 7,781,280 5414578 
27 महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 84236  9822 9822  0 74,414 46198 120,612 54780 
28 अथि 73959655  38378182 31511718 6866464 0 42,447,937 19066793 61,514,730 706005 
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क्र.सं
. 

मन्रालर् / तनकार् 

गतवषिसम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन 
सं.पं.कोअनरुोध भई 

आएको 
सम्परीक्षणभएको 

सं.पं.गनि 
नतमलेको 

कारवाहीगनि 
बाँकी 

गत वषिसम्मको 
बाँकी 

र्ोवषिको थप 
५७ औ ंप्रततवेदनसम्मको 

बाँकी बेरुज ु
५७ औ ंप्रततवेदनसम्मको 
बाँकी बेरुजमुध्रे् पेश्की 

29 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूतति 738920  329966 314999 14967 0 423,921 218028 641,949 195080 
30 उजाि, जलस्रोत तथा तसिाई 11528409  6656438 5528155 1128283 0 6,000,254 2143460 8,143,714 3992181 
31 काननु, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला 4321  4321 4321 0 0 - 120 120 100 
32 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 6272235 0 1168073 871985 296088 0 5,400,250 1250817 6,651,067 796934 
33 गहृ 3734364  3385059 3313922 71137 0 420,442 1344794 1,765,236 1508921 
34 परराष्ट्र 2084967 - 962740 942017 20723 0 1,142,950 99002 1,241,952 293622 
35 संस्कृतत, पर्िटनतथा नागररक उडड्यन 1181746  94699 88144 6555 0 1,093,602 438444 1,532,046 313775 
36 भतूमव्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण 6086252  1132405 738584 353132 40689 5,347,668 2639828 7,987,496 204880 
37 भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात 51332986  19398986 15914964 3484022 0 35,418,022 14697204 50,115,226 37769525 
38 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 260780  0 0 0 0 260,780 17244 278,024 107560 
39 र्वुा तथाखेलकुद 253368 0 0 0 0 0 253,368 54589 307,957 41758 
40 रक्षा 17648356  8478440 8339637 138803 0 9,308,719 9103043 18,411,762 17557655 
41 वन तथा वातावरण 2129415  563330 535839 27491 0 1,593,576 250673 1,844,249 14582 
42 शाचन्ततथा पनुतनमािण 357542     0 357,542  357,542  
43 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध 26238974  4220767 3315351 905416 0 22,923,623 2953073 25,876,696 2208498 
44 श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा 282006  60795 49471 11324 0 232,535 38796 271,331 120069 
45 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 2416720 0 1262733 944295 318438 0 1,472,425 1381793 2,854,218 77714 
46 सहरी र्वकास 14098970  3956430 3469935 486495 0 10,629,035 3344268 13,973,303 8100106 
47 खानेपानी 13196218  2802263 2790844 11419 0 10,405,374 4282641 14,688,015 3328640 
48 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 40665385  2792374 2351274 441100 0 38,314,111 1256647 39,570,758 14776432 
49 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 6036351  1886047 1022862 863185 0 5,013,489 1321766 6,335,255 2969378 
50 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर् 21420  2275 2275 0 0 19,145 9838 28,983 2009 

जम्मा 286001275 0 98969130 83482870 15445571 40689 202518405 71060680 273579085 100649074 
  प्रदेश           
1 प्रदेश नम्बर १ 22342 - 149 149 - - 22,193 1668989 1,691,182 904170 
2 प्रदेश नम्बर २ 164609 - 0 0 - - 164,609 1738948 1,903,557 643108 
3 वागमती प्रदेश 972 - 0 0 - - 972 972094 973,066 476605 
4 गण्डकी प्रदेश 540 - 469 469 - - 71 1606199 1,606,270 1121355 
5 प्रदेश नम्बर ५ 508 - 0 0 - - 508 854369 854,877 283925 
6 कणािली प्रदेश 177 - 0 0 - - 177 512035 512,212 229343 
7 सदूुरपचिम प्रदेश 5959 - 315 315 - - 5,644 845801 851,445 389755 

 प्रदेश जम्मा 195107 - 933 933 - - 194174 8198435 8392609 4048261 
  स्थानीर् तह 
1 प्रदेश १ मा पने १३७तह 6107502 14971 1136535 1136535   4985938 4903912 9889850 789761 
2 प्रदेश २ मा पने १३१ तह 9594524 -306892 426898 426898 9167626  8860734 10946409 19807143 2807167 
3 वागमती प्रदेशमा पने ११९तह 7835546 -68200 643079 643079   7124267 7462915 14587182 1507748 
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क्र.सं
. 

मन्रालर् / तनकार् 

गतवषिसम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन 
सं.पं.कोअनरुोध भई 

आएको 
सम्परीक्षणभएको 

सं.पं.गनि 
नतमलेको 

कारवाहीगनि 
बाँकी 

गत वषिसम्मको 
बाँकी 

र्ोवषिको थप 
५७ औ ंप्रततवेदनसम्मको 

बाँकी बेरुज ु
५७ औ ंप्रततवेदनसम्मको 
बाँकी बेरुजमुध्रे् पेश्की 

4 गण्डकी प्रदेश मा पने ८५तह 2481439 355940 306256 306256   2531123 2839836 5370959 613551 
5 प्रदेश ५ मा पने १०९ तह 4417668 -201781 785210 785210   3430677 5071867 8502545 929689 
6 कणािली प्रदेश मा पने ७९तह 3062084 303603 501806 501806   2863881 3008061 5871942 630681 
7 सूदरुपचिम प्रदेश मा पने ८७ तह 2493658 -133526 473804 473804   1886328 3894908 5781236 779291 
  स्थानीर् तह जम्मा 35992421 -35885 4273588 4273588 9167626 0 31682948 38127908 69810856 8057888 
  संघ, प्रदेश रस्थानीर् तहको कुलजम्मा 322188803 -35885 103243651 87757391 24613197 40689 234395527 117387023 351782550 112755223 
रष्टव्र् :  प्रदेश तथा स्थानीर्तहको कार्ािलर्गतर्ववरण सम्वचन्धत प्रदेश तथा स्थातनर् तहको प्रततवेदनमा समावेश छ । 
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अनसूुिी – १८ 
 

(प्रततवेदनकोपररच्छेद २ दफा २ सँग सम्बचन्धत) 
 

संगदठत संस्था, अन्र् संस्था र सतमतत तफि  
बेरुजू फछ्यौंट तथा सम्परीक्षणको र्ववरण 

आतथिक वषि २०७५।७६ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् 

र्स कार्ािलर्बाट भएको सं.पं.सम्बन्धी र्ववरण 
गत वषि सम्मको 

बाँकी 
र्ो वषिको थप ५७औ ंप्रततवेदनसम्मको 

बाँकी बेरुज ुगत वषिसम्मको 
बाँकी 

सतमत बाँकी 
समार्ोजन 

सं.पं.को लातग 
अनरुोध 

भई आएको 

सम्परीक्षण 
भएको 

सं.पं. गनि 
नतमलेको 

कारवाही गनि 
बाँकी हस्तान्तरण २०६२प्रततवेदनदेचख 

1 व्र्वस्थार्पका संसद सचिवालर् 4833   4833         0 4833 0 4833 
2 प्रधानमन्री तथामचन्रपररषकोको कार्ािलर् 82193   82193   0 0 0 0 82193 9580 91773 
3 अथि 907416   907416   0 0 0 0 907416 33733 941149 
4 उद्योग, बाचणज्र् तथाआपूतति 452873   452873   0 0 0 0 452873 144646 597519 
5 कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला 4673   4673   0 0 0 0 4673 0 4673 
6 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 281003   281003   2865 2865 0 0 278138 17426 295564 
7 गहृ 1415407   1415407   20907 20907 0 0 1394500 395461 1789961 
8 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उडड्यन 4921018   4921018   524687 476718 47969 0 4444300 209701 4654001 
9 भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण 549   549   0 0 0 0 549  549 
10 भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात 303158   303158   18407 18407 0 0 284751 63991 348742 
11 मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठनागररक 380761   380761   0 0 0 0 380761 71123 451884 
12 र्वुा तथा खेलकुद 2664214   2664214   0 0 0 0 2664214 905592 3569806 
13 रक्षा 579887   579887 -30039 148104 125182 22922 0 424666 39521 464187 
14 वन तथा वातावरण 846184   846184   292576 265009 27567 0 581175 95059 676234 
17 चशक्षा र्वज्ञान तथा प्रर्वतध 4974824   4974824   686354 262653 423701 0 4712171 1249266 5961437 
18 श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा 602   602   0 0 0 0 602  602 
20 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसँिाइ 764266   764266   0 0 0 0 764266 0 764266 
21 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 1235661 0 1235661   129449 78369 51080 0 1157292 23531 1180823 
22 सहरीर्वकास 3076869   3076869   500947 492651 8296 0 2584218 409670 2993888 
23 खानेपानी 1153970   1153970   0 0 0 0 1153970 258808 1412778 
24 संघीर् मातमला तथा सामान्र्प्रशासन 1796506   1796506   777748 775442 2306 0 1021064 0 1021064 
25 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 7258840   7258840  2771070 864916 1906154 0 6393924 2445375 8839299 
26 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगकोसचिवालर् 21000   21000           21000 0 21000 
27 पोखरा र्वश्व र्वद्यालर् 127216   127216   15748 15748 0 0 111468 5290 116758 
28 नेपाल संस्कृत र्वश्वर्वद्यालर् 326984   326984   189 189 0 0 326795 50480 377275 
29 तरभवुन र्वश्व र्वद्यालर् 21127231   21127231   996824 896681 100143 0 20230550 8441399 28671949 
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30 लचुम्वनी बौि र्वश्वर्वद्यालर् 6757   6757   506 506   0 6251 1576 7827 
31 मध्र्पचिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 355826   355826   0 0 0 0 355826 405960 761786 
32 सदूुरपचिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालर् 32331   32331   0 0 0 0 32331 12119 44450 
33 कृर्ष तथा बन र्वश्वर्वद्यालर् 184558   184558   37131 35600 1531 0 148958 39915 188873 
34 राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालर् 109   109   0 0 0 0 109 16 125 
  जम्मा 55287719 0 55287719 -30039 6923512 4331843 2591669 0 50925837 15329238 66255075 
  प्रदेशतफि                      0 
1 प्रदेश नम्बर १     0           0 4947 4947 
2 प्रदेश नम्बर २     0           0 86451 86451 
3 वागर्ती प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15221 15221 
4 गण्र्की प्रदेश   0 0 0 0 0 0 0 0 38546 38546 
5 प्रदेश नम्बर ५     0           0 92465 92465 
6 कणामली प्रदेश     0           0 4958 4958 
7 सुदरूपक्ट्श्चर् प्रदेश     0           0 37073 37073 
  जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279661 279661 
  संघ र प्रदेश जम्मा 55287719 0 55287719 -30039 6923512 4331843 2591669 0 50925837 15608899 66534736 
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अनुसूची Y १९ 
(प्रततवेदनको पररच्छेद 3 दफा ५ सँग सम्बचन्धत) 

कोषको र्ववरण 
२०७५।७६ 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम  गतवषिको मौज्दात र्स वषिको आर् जम्मा खिि बाकँी 
1 सवोच्ि अदालत 12369 0 12369 0 12369 

1.1 न्र्ार्र्क प्रततष्ठान कोष 12369 0 12369 0 12369 
2 व्र्वस्थार्पका संसद सचिवालर् 4833 0 4833 0 4833 

2.1 संसद र्वकास कोष 4833 0 4833 0 4833 
3 प्रधानमन्रीतथा मचन्रपररषकोको कार्ािलर् 4411473 465302 4876775 70777 4805998 

3.1 प्रधानमन्री राहत कोष 108897 0 108897 0 108897 
3.2 प्रधानमन्री सहार्ता कोष 2068 0 2068 0 2068 
3.3 नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर् 614715 151919 766634 56777 709857 
3.4 प्रधानमन्री दैवी प्रकोष उिार कोष 3582900 313383 3896283 0 3896283 
3.5 शाचन्त कोष एडीबी 14000 0 14000 14000 0 
3.7 धरहरा पनुिःतनमािण कोष 83302 0 83302 0 83302 
3.8 क्षेरीर् दैवी प्रकोष उिार सतमतत -5 5591   5591   5591 
4 अथि 1986269 21160147 23146416 22280160 866256 

4.1 मूल्र् अतभबरृ्ि कर र्फताि कोष 0 4109936 4109936 4109936 0 
4.2 भंसार कोष 1986269 17050211 19036480 18170224 866256 
5 उजाि,जलस्रोत तथा तसँिाइ 6558451 5533926 12092377 6960796 5131581 

5.1 वैकचल्पक ऊजाि, प्रवधिन केन्र 6558442 5533926 12092368 6960796 5131572 
5.2 जल तथा मौसम र्वज्ञान र्वभाग 9 0 9 0 9 
6 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूततं 227114 198832 425946 192201 233745 

6.1 उद्योग मन्रालर् 10000   10000   10000 
6.2 केन्रीर् कारागार कोष 14783 7325 22108 7295 14813 
6.3 उद्योग र्वभाग 143066 83737 226803 87411 139392 
6.4 र्वशेष आतथिक क्षेर  0 5725 5725 400 5325 
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6.5 तनकासी प्रवधिन केन्र 18868 564 19432 24 19408 
6.6 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवधिन केन्र 39956 94181 134137 91385 91385 
6.7 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल र्वभाग कोष 441 7300 7741 5686 2055 
7 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 90195 36642 126837 36056 90781 

7.1 तसंिाई तथा जलस्रोत व्र्वस्थापन आर्ोजना 45   45   45 
7.2 कृर्ष र्वभाग कार्ि संिालन कोष 118 1236 1354 355 999 
7.3 उयण प्रदेचशक वागवानी र्वकास कोष, सलािही 119 132 251 52 199 
7.4 चजल्ला कृर्ष र्वकास कार्ािलर्हरु कार्ि संिालन कोष 6787   6787   6787 
7.5 पश ुर्वकास फमि पोखरा, कार्ि संिालन कोष 74123 9170 83293 12712 70581 
7.6 पश ुस्वास््र् घमु्ती कोष 9003 26104 35107 22937 12170 
8 गहृ 92346 2023402 2115748 1588568 527180 

8.1 प्रहरी कल्र्ाण कोष र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कल्र्ाणकारी सेवा केन्र 92346 2023402 2115748 1588568 527180 
9 परराष्ट्र 13231 0 13231 0 13231 

9.1 मतृक क्षततपूतति कोष 13231   13231   13231 
10 संस्कृतत, पर्िटन तथा नागररक उड्यर्न 17364 0 17364 0 17364 

10.1 कार्ि संिालन कोष 17364   17364   17364 
11 भतुम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण 5163058 22406399 27569457 23373001 4196456 
11.1 भतूम व्र्वस्थापन सदुृढीकरण कोष 229747 52499 282246 60295 221951 
11.2 कार्ि संिालन कोष 4933311 22353900 27287211 23312706 3974505 
12 रक्षा 41500039 18620606 60120645 15385529 44735116 

12.1 सैतनक कल्र्ाणकारी कोष 41300879 18450286 59751165 15224213 44526952 
12.2 नेपाली सैतनक र्वमान िाटिर उडान र्वकास सतमतत 199160 170320 369480 161316 208164 
13 वन तथा वातावरण 63361 288535 351896 202678 149218 

13.1 कार्ि संिालन कोष 31764 288535 320299 202678 117621 
13.2 वातावरण संरक्षण कोष 31597 0 31597 0 31597 
14 भौततक पवुाधंार तथा र्ातार्ात व्र्वस्था 1339304 4487380 5826684 4480205 1346479 

14.1 कार्ि संिालन कोष 1332774 4475789 5808563 4468011 1340552 
15 खानपेानी 6530 11591 18121 12194 5927 

15.1 कार्ि संिालन कोष २५ 6530 11591 18121 12194 5927 
16 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध 499123 588400 1087523 591319 496204 
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16.1 चजल्ला चशक्षा कोष 464855 153999 618854 591319 27535 
16.2 छारा चशक्षा कोष 34268 434401 468669 0 468669 
17 श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा 22933876 8737883 31671759 3619489 28052270 

17.1 रार्ष्ट्रर्स्तरको कल्र्ाणकारी कोष 159771 2547104 2706875 2656090 50785 
17.2 सामाचजक सरुक्षा कोष 17479348 4685372 22164720 9768 22154952 
17.3 व्र्वसार्र्क तथा सीप र्वकास तातलम केन्र कोष 3572 25104 28676 20871 7805 
17.4 इ र्प एस कोररर्ा शाखा कोष 194849 229463 424312 234033 190279 
17.5 बैदेचशक रोजगार प्रवधिन बोडि 5054726 1246165 6300891 694830 5606061 
17.6 प्रत्र्ाभतूत र आतंक पीतडत कोष 9012 742 9754 0 9754 
17.7 बालबातलका र्वकास तथा पनुिःस्थापना कोष 26277 3255 29532 3741 25791 
17.8 बालश्रम तनवारण कोष 6321 496 6817 0 6817 
17.9 श्रम कार्ािलर् 0 182 182 156 26 
17.10 व्र्वसार्र्क तथा सीप र्वकास तातलम प्रततष्ठान वटुवल 0 2784 2784 2784 0 
18 सहरी र्वकास 130344 196569 326913 173955 152958 

18.1 कार्ि संिालनकोष 130344 196569 326913 173955 152958 
19 सञ्चार तथासिुना प्रर्वतध 18664624 4059823 22724447 734046 21990401 

19.1 रार्ष्ट्रर् सूिना आर्ोग कार्ि संिालन कोष 0 19041 19041 18622 419 
19.2 रार्ष्ट्रर् सूिना प्रर्वतध कार्ि संिालन कोष 3 265000 265003 264160 843 
19.3 संिार तथा सूिना प्रर्वतध मन्रालर् कार्ि संिालन कोष 10093 0 10093 10000 93 
19.4 नेपाल दूरसंिार प्रातधकरण (ग्रातमण दूरसंिार कोष) 18641123 3765912 22407035 417989 21989046 
19.5 संिार तथा प्रशारण र्वभाग संिालन कोष 13405 9870 23275 23275 0 
20 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर् 11847 0 11847 0 11847 

20.1 नर्ाँ तनमािण कोष 11847 0 11847 0 11847 
  जम्मा 103725751 88815437 192541188 79700974 112840214 
       

रष्टव्र्िः र्स वषि उपलव्ध भएसम्मको र्ववरणको आधारमा तर्ार गररएको। 
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अनसूुिी - 20 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा १ र पररच्छेद २ को दफा १ सँग सम्बचन्धत) 

;+3Lo sfof{nox?sf] n]vfk/LIf0f c+s / j]?h'sf] t'ngfTds l:ylt 

२०७५।७६ 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 

2073/74 2074/75 2075/76 

लेखापरीक्षण रबक बरेुज ुरकम 

लेखापरीक्षणको 
तलुनामा बरेुजू 

प्रततशत 

लेखापरीक्षण रकम बरेुज ुरकम 

लेखापरीक्षणको 
तलुनामा बरेुज ु

प्रततशत 

लेखापरीक्षण रकम बरेुज ुरकम 

लेखापरीक्षणको 
तलुनामा बरेुज ु

प्रततशत 

1 राष्ट्रपततको कार्ािलर् 285391 1900 0.67 194123 0 0.00 247061 - 0.00 
2 उप-राष्ट्रपततको कार्ािलर् 38670 0 0.00 43703 100.00 0.23 48991 - 0.00 
3 संघीर् संसद सचिवालर् 1569691 58711 3.74 1143692 74090 6.48 1245992 1,555 0.12 
4 सवोच्ि अदालत 11586781 131309 1.13 12991576 53056 0.41 14626189 165,379 1.13 

5 

अचख्तर्ार दुर्रुपर्ोग अनसुन्धान 
आर्ोग 

941829 239 0.03 929293 30662 3.30 817478 25,729 3.15 

6 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 413367 0 0.00 410646 - 0.00 403116 - 0.00 
7 लोकसेवा आर्ोग 1098332 185 0.02 1006178 6786 0.67 874065 274 0.03 
8 तनवाििनआर्ोग 5907271 191671 3.24 9445705 168365 1.78 533071 4,751 0.89 
9 महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 1077430 18395 1.71 1038309 29097 2.80 1102076 46,198 4.19 
10 न्र्ार् पररषद् 64006 0 0.00 65218 151.00 0.23 59137 3 0.01 
11 रार्ष्ट्रर् मानव अतधकार आर्ोग 177646 734 0.41 190522 193 0.10 200169 - 0.00 

12 

रार्ष्ट्रर् प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त 
आर्ोग 

- - - 86,363.00 - - 62073 - 0.00 

13 रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग - - - 63,831.00 1,310.00 - 103299 283 0.27 
14 रार्ष्ट्रर् दतलत आर्ोग       39116 3 0.01 
15 रार्ष्ट्रर् समावशेी आर्ोग       51446 -  
16 रार्ष्ट्रर् आददवासी जनजाती आर्ोग       46829 319 0.68 
17 मधेसी आर्ोग       35711 -  
18 थारु आर्ोग       21811 -  
19 मचुस्लम आर्ोग       49468 21 0.04 
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20 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश न १ - - - 6,385,637.00 - - 29793  0.00 
21 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश न २ - - - 27,894.00 - - 30448 366 1.20 

22 

प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् वागमती 
प्रदेश 

- - - 12,485.00 - - 24136 - 0.00 

23 

प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् गण्डकी 
प्रदेश 

- - - 19,364.00 - - 22630 - 0.00 

24 प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश न ५ - - - 18,975.00 - - 29440 - 0.00 

25 

प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् कणािली 
प्रदेश 

- - - 16,302.00 - - 31517 352 1.12 

26 

प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् सदुरु पचिम 
प्रदेश 

- - - 16,716.00 - - 17914 - 0.00 

27 

प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको 
कार्ािलर् 

4037138 130787 3.24 156530880 3732612 2.38 94164483 4,902,586 5.21 

28 अथि 892605873 16163881 1.81 1049232224 31538522 3.01 1051105975 19,066,793 1.81 
29 उद्योग, वाचणज्र् तथा आपूततं 6310129 316409 5.01 7997648 235958 2.95 7396695 218,028 2.95 
30 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसंिाई 41431470 3118700 7.53 81066945 5907160 7.29 64519390 2,143,460 3.32 
31 कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् व्र्वस्था 252389 677 0.27 158972 2794 1.76 310209 120 0.04 
32 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 26487020 2779890 10.50 25881666 1262433 4.88 19797300 1,250,817 6.32 
33 गहृ 84885484 2310668 2.72 104823541 1141059 1.09 86135419 1,344,794 1.56 
34 परराष्ट्र 9594496 581744 6.06 10676475 664691 6.23 7983989 99,002 1.24 

35 

संस्कृतत ,पर्िटन तथा नागररक 
उडड्यन 

5187512 592495 11.42 5435115 327329 6.02 5154115 438,444 8.51 

36 

भतूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररवी 
तनवारण 

41542931 2383701 5.74 45734685 2327195 5.09 41545102 2,639,828 6.35 

37 भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात 120537409 21269840 17.65 135248872 20667646 15.28 117888640 14,697,204 12.47 

38 

मर्हला, बालबातलका तथा जेष्ठ 
नागररक 

2707549 190294 7.03 2664980 56369 2.12 700543 17,244 2.46 

39 र्वुातथा खेलकुद 3103065 44420 1.43 2191032 189672 8.66 219302 54,589 24.89 
40 रक्षा 55579356 6592385 11.86 68909625 11237677 16.31 70293655 9,103,043 12.95 
41 वन तथा वातावरण 27338186 661737 2.42 19864958 670494 3.38 11553196 250,673 2.17 
42 शाचन्त तथा पनुतनंमािण 9610560 35136 0.37 0 0  0   
43 चशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वतध 111748986 10794134 9.66 48354785 7142690 14.77 30174168 2,953,073 9.79 
44 श्रम रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा 21493890 188668 0.88 43232656 73633 0.17 9598501 38,796 0.40 
45 सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध 12843400 1370788 10.67 13962098 1458876 10.45 17777255 1,381,793 7.77 
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46 शहरी तबकास 27954721 5124227 18.33 30559038 5626054 18.41 38250921 3,344,268 8.74 
47 खानेपानी 29326758 5750130 19.61 26818247 6044007 22.54 17776775 4,282,641 24.09 
48 संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 156715117 11364459 7.25 63139228 4159906 6.59 9568913 1,256,647 13.13 
49 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 37674062 2642206 7.01 31322921 1494412 4.77 19637613 1,321,766 6.73 
50 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सचिवालर् 795898 4927 0.62 927137 1776 0.19 561937 9,838 1.75 
 जम्मा 1752923813 94815447 5.41 2008840260 106326775 5.29 1742867072 71060680 4.08 
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अनसूुिी - 21 
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 प्रदेश नम्बर १ चजल्ला 136009342 4900660 3.60 6643413 16065271 36764515 15740809 68570596 34005031 22166826 11266888 67438746 7775263 

1 फुङतलङ नगरपातलका ताप्लेजुंग 1109146 15296 1.38 39097 161898 239270 163337 564505 311915 216073 16653 544641 58961 

2 आठराई तरवणेी गाउँपातलका ताप्लेजुंग 704601 6220 0.88 8083 102335 214375 41490 358200 184660 15768 145973 346401 19882 

3 तसददङ्वा गाउँपातलका ताप्लेजुंग 647995 7767 1.20 51553 99425 159327 43227 301979 175046 170970 0 346016 7516 

4 फक्ताङलङु गाउँपातलका ताप्लेजुंग 672878 19239 2.86 39920 92631 172687 59880 325198 160027 152404 35249 347680 17438 

5 मेररङदेन गाउँपातलका ताप्लेजुंग 649890 45166 6.95 45792 100828 149411 56296 306535 176677 163874 2804 343355 8972 

6 पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलका ताप्लेजुंग 676433 60803 8.99 22361 102836 169453 62898 335187 166941 133319 40986 341246 16302 

7 तसररजङ्घा गाउँपातलका ताप्लेजुंग 792377 6160 0.78 23620 114830 218517 55469 388816 232179 171094 288 403561 8875 

8 मैवाखोला गाउपातलका ताप्लेजुंग 541584 19144 3.53 17260 85314 125129 61732 272175 125320 14358 129731 269409 20026 

9 तमक्वाखोला गाउँपातलका ताप्लेजुंग 454840 72322 15.90 16679 76689 111460 40622 228771 101764 121073 3232 226069 19381 

10 र्फददम नगरपातलका पाँिथर 1452059 54580 3.76 84821 238821 345379 113213 697413 430555 283537 40554 754646 27588 

11 तमक्लाजङु्ग गाउँपातलका पाँिथर 636400 16789 2.64 17336 81709 171882 56965 310556 207305 111351 7188 325844 2048 

12 र्ाङ्गवरक गाउँपातलका पाँिथर 886831 18186 2.05 38653 145531 216955 80261 442747 257936 146008 40140 444084 37316 

13 कुम्मार्क गाउँपातलका पाँिथर 612998 10705 1.75 23921 115831 131087 51260 298178 176559 128028 10233 314820 7279 

14 र्हतलहांग गाउंपातलका पाँिथर 730049 29564 4.05 27760 91000 263731 6432 361163 254269 114617 0 368886 20037 

15 फाल्गनुन्द गाउंपातलका पाँिथर 744038 15894 2.14 54458 94331 229026 43580 366937 304987 72114 0 377101 44294 

16 फालेलुंग गाउंपातलका पाँिथर 437335 38050 8.70 28379 86000 142451 6425 234876 117669 84790 0 202459 60796 

17 तमु्ववेा गाउंपातलका पाँिथर 572624 38091 6.65 33667 64200 178051 28637 270888 134030 110931 56775 301736 2819 

18 इलाम नगरपातलका इलाम 1704691 134170 7.87 59659 143900 336468 375214 855582 370006 383313 95790 849109 66132 

19 सूर्ोदर् नगरपातलका इलाम 1471525 95554 6.49 181817 158894 264109 342057 765060 467461 228218 10786 706465 240412 

20 माईजोगमाई गाउँपातलका इलाम 725070 115180 15.89 58818 84016 221421 61068 366505 246641 110920 1004 358565 66758 

21 माङसेबङु गाउँपातलका इलाम 647129 58619 9.06 31825 81716 174580 59620 315916 173786 45422 112005 331213 16528 

22 रोङ गाउँपातलका इलाम 713565 44128 6.18 38974 76500 220186 84114 380800 210176 110831 11758 332765 87009 

23 सन्दकपरु गाउँपातलका इलाम 593754 47502 8.00 29011 69299 163617 60023 292939 169930 101362 29523 300815 21135 
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24 माई नगरपातलका इलाम 894032 11746 1.31 81573 114300 214352 116573 445225 185777 116262 146768 448807 77991 

25 फाकफोकथमु गाउँपातलका इलाम 674144 15854 2.35 7810 85600 200513 62994 349107 222206 102831 0 325037 31880 

26 िलुािलुी गाउँपातलका इलाम 677759 12355 1.82 40584 83700 183840 71656 339196 168715 106868 62980 338563 41217 

27 देउमाई नगरपातलका इलाम 1043503 4285 0.41 54901 108400 350703 39746 498849 308138 173445 63071 544654 9096 

28 मेिीनगर नगरपातलका झापा 2643102 893 0.03 194291 252900 851652 266293 1370845 834507 389606 48144 1272257 292879 

29 कन्काई नगरपातलका झापा 1187871 2014 0.17 48514 118300 388430 101887 608617 260440 269335 49479 579254 77877 

30 भरपरु नगरपातलका झापा 1646073 36330 2.21 63948 174900 403057 280398 858355 434254 252782 100682 787718 134585 

31 अजुिनधारा नगरपातलका झापा 1513753 9124 0.60 31022 159200 415304 180895 755399 360758 359711 37885 758354 28067 

32 चशवशताक्षी नगरपातलका झापा 1620988 24352 1.50 46534 166600 420014 230480 817094 111331 235138 457425 803894 59734 

33 गौरादह नगरपातलका झापा 1484854 77212 5.20 133692 149500 274200 323913 747613 288400 252622 196219 737241 144064 

34 र्वतािमोड नगरपातलका झापा 1847129 28206 1.53 70562 197700 545489 204804 947993 498800 393238 7098 899136 119419 

35 कमल गाउँपातलका झापा 1083247 11811 1.09 35642 131500 119454 284906 535860 35837 218904 292646 547387 24115 

36 बिुशाचन्त गाउँपातलका झापा 946090 12899 1.36 35805 130176 129892 217790 477858 230380 128510 109342 468232 45431 

37 हचल्दवारी गाउँपातलका झापा 880998 9226 1.05 3885 98000 273538 92742 464280 274135 124664 17919 416718 51447 

38 किनकवल गाउँपातलका झापा 1017588 4739 0.47 54963 125400 241191 120455 487046 196939 248666 84937 530542 11467 

39 दमक नगरपातलका झापा 2522311 37724 1.50 55592 183600 586393 501699 1271692 605028 490845 154746 1250619 76665 

40 बाह्रदशी गाउँपातलका झापा 834647 7787 0.93 81380 111600 195354 117443 424397 32329 156132 221789 410250 95527 

41 झापा गाउँपातलका झापा 810506 9421 1.16 28946 113500 132715 189224 435439 36410 104934 233723 375067 89318 

42 गौरीगंज गाउँपातलका झापा 852971 17866 2.09 78807 112000 190409 122559 424968 74599 70936 282468 428003 75772 

43 िैनपरु नगरपातलका संखवुासभा 943901 67853 7.19 46814 157877 321074 17354 496305 334974 111812 810 447596 95523 

44 धमिदेवी नगरपातलका संखवुासभा 640987 37316 5.82 69355 118044 220544 9750 348338 198148 84051 10450 292649 125044 

45 मकाल ुगाँउपातलका संखवुासभा 618853 37076 5.99 46029 100293 203612 14181 318086 174666 105498 20603 300767 63348 

46 सभापोखरी गाँउपातलका संखवुासभा 515370 27712 5.38 57096 86714 160276 4237 251227 189408 70697 4038 264143 44180 

47 तसतलिोङ गाँउपातलका संखवुासभा 487675 3040 0.62 14692 92715 152706 7742 253163 130336 103381 795 234512 33343 

48 चिचिला गाउँपातलका संखवुासभा 346260 20530 5.93 25818 66206 89866 29879 185951 78805 51390 30114 160309 51460 

49 भोटखोला गा पा संखवुासभा 402318 37147 9.23 30072 63291 104151 37286 204728 98130 93854 5606 197590 37210 

50 खादवारी न.पा संखवुासभा 1237953 57949 4.68 77582 183120 400644 56175 639939 348028 220116 29870 598014 119507 

51 मादी नगरपातलका संखवुासभा 680260 71654 10.53 71387 103432 172194 55975 331601 161574 186202 883 348659 54329 

52 पािखपन नगरपातलका संखवुासभा 714090 78384 10.98 35287 119045 174091 63645 356781 212916 143333 1060 357309 34759 

53 षडानन्द नगरपातलका भोजपरु 1068554 55194 5.17 68808 111942 311586 97869 521397 357592 155113 34452 547157 43048 

54 भोजपुु ुर नगरपातलका भोजपरु 957518 7396 0.77 23871 100300 378136 13440 491876 44724 139999 280919 465642 50105 

55 हतवुागढी गाउँपातलका भोजपरु 647446 6696 1.03 15513 85026 234982 4633 324641 188713 107617 26475 322805 17349 
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56 अरुण गाउँपातलका भोजपरु 613759 9529 1.55 33458 77315 180361 53529 311205 195303 98778 8473 302554 42109 

57 टेम्केमर्ङु गाउँपातलका भोजपरु 703788 26721 3.80 22675 75800 2269 271664 349733 219346 122354 12355 354055 18353 

58 पौवादङुमा गाउँपातलका भोजपरु 550031 14115 2.57 31672 70612 158469 46837 275918 129292 97147 47674 274113 33477 

59 आमिोक गाउँपातलका भोजपरु 655346 27412 4.18 30828 78719 180727 56456 315902 46752 110489 182203 339444 7286 

60 साल्पा तसतलछो गाउँपातलका भोजपरु 573871 34114 5.94 37276 64476 155917 53738 274131 46860 87854 165026 299740 11667 

61 रामप्रसाद राई गाउँपातलका भोजपरु 598476 24600 4.11 41132 76300 230910 2651 309861 161782 96388 30445 288615 62378 

62 म्र्ाङलङु नगरपातलका तेह्रथमु 750758 12997 1.73 20107.3587 81818 234435.86 56889.16 373143 223881.72 144554.73 9178.6701 377615 15635 

63 लालीगरुाँस नगरपातलका तेह्रथमु 696433 6676 0.96 85008.0538 71909 207324.57 54447.26 333681 253286.03 94360.942 15105.285 362752 55937 

64 आठराई गाउँपातलका तेह्रथमु 836796 32229 3.85 42223.5563 92925 264388.25 55905.5 413219 271798.04 134874.45 16905.155 423578 31865 

65 छथर गाउँपातलका तेह्रथमु 675675 12039 1.78 19161.9669 74406 211997.96 44815.83 331220 200394.89 126606.25 17453.724 344455 5927 

66 फेदाप गाउँपातलका तेह्रथमु 666866 8755 1.31 19894.9201 78415 202033.62 48325.47 328774 220729.97 117272.44 89.235 338092 10577 

67 मेन्छर्ारे्म गाउँपातलका तेह्रथमु 409110 4290 1.05 25888.7701 63291 107298.49 27400.15 197990 149160.58 60678.876 1281.143 211121 12758 

68 पाचिबास नगरपातलका धनकुटा 767434 69578 9.07 38396 83613 243773 65156 392542 237811 133567 3514 374892 56046 

69 महालक्ष्मी नगरपातलका धनकुटा 959605 98973 10.31 37388 88321 322201 68251 478773 237077 168677 75078 480832 35329 

70 धनकुटा नगरपातलका धनकुटा 1132634 165868 14.64 23469 124164 347893 108252 580309 362347 171238 18740 552325 51453 

71 साँगरुीगढी गाउँपातलका धनकुटा 776424 48670 6.27 27933 82509 226887 73395 382791 231210 143832 18591 393633 17091 

72 सर्हदभतूम गाउँपातलका धनकुटा 676775 23268 3.44 42064 72600 124915 128574 326089 202633 132275 15778 350686 17467 

73 छथर जोरपाटी गाउँपातलका धनकुटा 662762 55078 8.31 30412 75210 250463 11823 337496 215276 109004 986 325266 42642 

74 िौर्वसे गाउँपातलका धनकुटा 708025 23368 3.30 27542 79110 232519 58047 369676 243716 82635 11998 338349 58869 

75 धरान उपमहानगरपातलका सनुसरी 3466796 41024 1.18 196098 292417 1056676 420148 1769241 745065 584779 367711 1697555 267784 

76 इटहरी उपमहानगरपातलका सनुसरी 2686871 49331 1.84 154837 289136 646649 491720 1427505 529893 436936 292537 1259366 322976 

77 इनरुवा नगरपातलका सनुसरी 1424093 147572 10.36 27638 176538 381948 172445 730931 166818 198378 327966 693162 65407 

78 दहुवी नगरपातलका सनुसरी 1126975 58771 5.21 30471 161017 365437 72741 599195 315925 207604 4251 527780 101886 

79 रामधनुी नगरपातलका सनुसरी 1177002 15996 1.36 10606 387811 181201 45615 614627 240738 203002 118635 562375 62858 

80 वराहके्षर नगरपातलका सनुसरी 1742701 44281 2.54 70974 196746 518830 191099 906675 338820 275362 221844 836026 141623 

81 देवानगञ्ज गाँउपातलका सनुसरी 726494 25349 3.49 69415 118264 194120 63983 376367 161917 150394 37816 350127 95655 

82 हररनगर गाँउपातलका सनुसरी 920568 90352 9.81 70096 129379 231474 79500 440353 199369 220320 60526 480215 30234 

83 वजुि गाँउपातलका सनुसरी 793889 47273 5.95 27017 106650 217000 68092 391742 208016 118512 75619 402147 16612 

84 भोक्राहा नरसंर्ह गाँउपातलका सनुसरी 707223 56351 7.97 37749 125275 250263 4467 380005 138746 144752 43720 327218 90536 

85 कोचश गाउँपातलका सनुसरी 766193 61498 8.03 135066 138487 186103 353 324943 219241 150078 71931 441250 18759 

86 गढी गाउँपातलका सनुसरी 816434 28934 3.54 61962 116561 220173 77533 414267 138129 183626 80412 402167 74062 

87 बेलवारी नगरपातलका मोरंग 1596082 85368 5.35 72104 174430 504370 139419 818219 149578 197071 431214 777863 112460 
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88 लेटाङ नगरपातलका मोरंग 951092 39612 4.16 51880 110833 151619 225106 487558 274677 171918 16939 463534 75904 

89 पथरी शतनिरे नगरपातलका मोरंग 1318173 65335 4.96 60002 162723 449002 64440 676165 172440 188958 280610 642008 94159 

90 रंगेली नगरपातलका मोरंग 1133363 36388 3.21 97660 154102 408863 25486 588451 309758 178489 56665 544912 141199 

91 सनुवर्षि नगरपातलका मोरंग 1043457 45958 4.40 55010 151599 327399 18573 497571 226231 42273 277382 545886 6695 

92 उलािवारी नगरपातलका मोरंग 1605471 110640 6.89 57854 152509 595182 82963 830654 419869 226883 128065 774817 113691 

93 सनु्दरहरैिा नगरपातलका मोरंग 2035933 54893 2.70 43583 198773 667559 246976 1113308 384155 161813 376657 922625 234266 

94 बढुीगंगा गाउँपातलका मोरंग 1053354 102959 9.77 64681 134883 352047 47342 534272 283576 176849 58657 519082 79871 

95 कानेपोखरी गाउँपातलका मोरंग 886103 28948 3.27 36659 124567 257395 83563 465525 223945 152657 43976 420578 81606 

96 कटहरी गाउँपातलका मोरंग 894326 18834 2.11 14766 129077 297395 43725 470197 132055 143174 148900 424129 60834 

97 केरावारी गाउँपातलका मोरंग 1187474 22831 1.92 45639 108031 477045 31874 616950 269822 223151 77551 570524 92065 

98 रतवुामाई नगरपातलका मोरंग 1377028 34482 2.50 62442 161707 374993 176255 712955 365097 152342 146634 664073 111324 

99 तमक्लाजङु गाउँपातलका मोरंग 1061897 51812 4.88 68883 104352 347282 83949 535583 233998 186592 105724 526314 78152 

100 र्वराटनगर महानगरपातलका मोरंग 7394853 147436 1.99 367660 342400 578717 2819427 3740544 1026510 773174 1854625 3654309 453895 

101 धनपालथान गाउँपातलका मोरंग 820453 33728 4.11 69406 125300 275268 41032 441600 307330 64099 7424 378853 132153 

102 जहदा गाउँपातलका मोरंग 806903 32219 3.99 47896 131100 191087 84765 406952 351972 43991 3988 399951 54897 

103 ग्रामथान गाउँपातलका मोरंग 899201 19475 2.17 49305 110700 227648 110695 449043 240062 192859 17237 450158 48190 

104 सोलदुधुकण्ड नगरपातलका सोलखुम्ब ु 1153655 9883 0.86 31079 130300 384795 47550 562645 309736 240103 41171 591010 2714 

105 तलखरु्पके गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 401353 7811 1.95 18498 63290 101482 26656 191428 21135 87308 101482 209925 1 

106 खमु्ब ुपासाङ्ग गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 750880 13800 1.84 93676 91027 117878 159321 368226 117548 259853 5253 382654 79248 

107 थलुाुङ्ग दधुकोचश गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 867089 20105 2.32 21413 132259 230807 62366 425432 225550 215160 947 441657 5188 

108 सोताङ गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 478543 9275 1.94 14536.9798 80214 93964 62116 236294 129498.93 88421.952 24328 242249 8582 

109 महाकुलङु गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 468867 4817 1.03 28259.718 90894 77271 73383 241548 37595.289 112986.66 76737 227319 42489 

110 नेिासल्र्ान गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 769187 15152 1.97 9712.439 118950 192032 76073 387055 210355.31 145776.55 26000 382132 14636 

111 माप्र्ा दधुकोसी गाउँपातलका सोलखुम्ब ु 609857 13652 2.24 16383.7917 144130.942 120179 41273 305583 154938.7 148884.05 451 304274 17693 

112 तसदििरण नगरपातलका ओखलढंुगा 1191934 23349 1.96 22006 100000 459670 44889 604559 419674 160364 7337 587375 39190 

113 चखचजदेम्बा गाउँपातलका ओखलढंुगा 622322 4440 0.71 24997 63200 207309 47828 318337 194790 86294 22901 303985 39349 

114 िम्पादेवी गाउँपातलका ओखलढंुगा 704784 46214 6.56 27348 73800 201061 64858 339719 49928 134226 180911 365065 2002 

115 चिशंखगुढी गाउँपातलका ओखलढंुगा 693020 21465 3.10 17166 66000 229031 44908 339939 242841 103768 6472 353081 4024 

116 मानेभञ्र्ाङ गाउँपातलका ओखलढंुगा 770338 19463 2.53 37844 82013 250501 54951 387465 263561 83821 35491 382873 42436 

117 तलख ुगाउँपातलका ओखलढंुगा 583231 18633 3.19 14179 60300 218216 12311 290827 173653 85855 32896 292404 12602 

118 सनुकोशी गाउँपातलका ओखलढंुगा 726410 6296 0.87 36925 72300 234268 60064 366632 177233 81110 101435 359778 43779 

119 मोलङु गाउँपातलका ओखलढंुगा 717438 14724 2.05 34434 67700 224802 55841 348343 223247 112055 33793 369095 13682 
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120 ददप्रङु िइुिमु्बा गा.पा खोटांग 784740 48690 6.20 47350 88430 184215 115331 387976 221704 160857 14203 396764 38562 

121 हलेसी तवुािङु नगरपातलका खोटांग 1084787 102308 9.43 35195 107137 335491 84681 527309 256406 298344 2727 557478 5026 

122 रुपाकोट मझवुागढी नगरपातलका खोटांग 1621102 13130 0.81 33797 144872 545415 117838 808125 505709 294426 12841 812977 28945 

123 जन्तेढंुगा गाउँपातलका खोटांग 722229 36464 5.05 28032 71013 202679 80586 354278 215519 105479 46952 367951 14359 

124 साकेला गाउँपातलका खोटांग 526522 11289 2.14 13835 63302 158074 35232 256609 161297 95481 13135 269914 530 

125 रावावशेी गाउँपातलका खोटांग 598598 16498 2.76 38427 65592 185624 43445 294662 200406 90495 13036 303936 29152 

126 खोटेहाङ गाउँपातलका खोटांग 805700 14697 1.82 22775 90225 252913 58167 401305 268936 116714 18744 404395 19685 

127 वराहपोखरी गाउँपातलका खोटांग 584035 11093 1.90 25070 66810 173861 44452 285123 176291 94244 28376 298912 11282 

128 ऐसेलखुकि  गाउँपातलका खोटांग 677650 1462 0.22 22490 72615 215735 46301 334652 202229 112858 27912 342999 14142 

129 केर्पलासगढी गाउँपातलका खोटांग 619959 16228 2.62 23122 70312 191483 47564 309360 200650 95954 13995 310599 21883 

130 कटारी नगरपातलका उदर्परु 1442451 92312 6.40 98547 102024 424257 154194 680475 497836 225435 38705 761976 17047 

131 िौदण्डीगढी नगरपातलका उदर्परु 1396649 17749 1.27 54983 144167 378518 151653 674339 498868 197324 26118 722310 7012 

132 तरर्गुा नगरपातलका उदर्परु 2243047 53859 2.40 48800 219032 623191 254900 1097123 900626 198357 46940 1145923 0 

133 वलेका नगरपातलका उदर्परु 1157618 38894 3.36 50114 134663 294224 141467 570354 410893 155566 20805 587264 33203 

134 उदर्परुगढी गाउँपातलका उदर्परु 957996 20640 2.15 60223 170967 251176 78447 500590 258853 178521 20032 457406 103408 

135 ताप्ली गाउँपातलका उदर्परु 554767 15098 2.72 30666 66912 159341 50790 277043 171489 93445 12790 277724 29984 

136 तलम्िङु्गबङु्ग गाउँपातलका उदर्परु 454961 15373 3.38 19228 60000 129122 44413 233535 150843 55849 14735 221427 31336 

137 रौतामाई गाउँपातलका उदर्परु 812091 18947 2.33 44173 90525 239467 65074 395066 299946 110001 7079 417026 22214 

 प्रदेश नम्बर २  113986498 10584225 9.29 11132618 16308855 32498727 9409694 58217276 28334681 20861702 6572839 55769222 13580672 

138 धनगढीमाई नगरपातलका तसराहा 1089493 136238 12.50 113130 139868 366950 28729 535547 279028 212980 61938 553946 94731 

139 तसरहा नगरपातलका तसराहा 1481873 222744 15.03 208691 199644 551681 26776 778101 527076 171626 5070 703772 283020 

140 गोलबजार नगरपातलका तसराहा 1010297 44443 4.40 90143 150784 356741 31199 538724 317732 145679 8162 471573 157294 

141 तमिैर्ाँ नगरपातलका तसराहा 966765 106833 11.05 138215 138780 246819 124122 509721 299536 154044 3464 457044 190892 

142 कल्र्ाणपरु नगरपातलका तसराहा 895787 47959 5.35 79782 286197 79660 86803 452660 284574 156606 1947 443127 89315 

143 कजिन्हा नगरपातलका तसराहा 688421 55131 8.01 121039 100000 184422 61892 346314 188540 145600 7967 342107 125246 

144 सखुीपरु नगरपातलका तसराहा 988092 28323 2.87 63301 113580 251244 105744 470568 260428 250866 6230 517524 16345 

145 र्वयणपुरु गाउँपातलका तसराहा 471787 143450 30.41 55436 72965 137965 10541 221471 144122 105018 1176 250316 26591 

146 बररर्ारपट्टी गाउँपातलका तसराहा 584455 34725 5.94 55606 86500 158950 55494 300944 85867 99924 97720 283511 73039 

147 नरहा गाउँपातलका तसराहा 453099 46411 10.24 45731 73665 163338 3389 240392 134289 62371 16047 212707 73416 

148 अनिमा गाउँपातलका तसराहा 471205 37694 8.00 47162 82670 114546 47156 244372 147730 65693 13410 226833 64701 

149 लहान नगरपातलका तसराहा 1612086 193615 12.01 277849 220371 478166 118691 817228 477336 304315 13207 794858 300219 

150 भगवानपरु गाउँपातलका तसराहा 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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151 औरही गाउँपातलका तसराहा 430423 58547 13.60 116281 87973 173927 6003 267903 86976 27793 47751 162520 221664 

152 लक्ष्मीपरु पतारी गाउँपातलका तसराहा 662856 38611 5.82 61217 95805 247194 2439 345438 212816 93165 11437 317418 89237 

153 नवराजपरु गाउँपातलका तसराहा 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

154 सखवुानान्कारकट्टी गाउँपातलका तसराहा 525445 9033 1.72 29258 73065 169717 8302 251084 149561 111664 13136 274361 5981 

155 अग्नीसाईर कृयणासवरन गाउँपातलका सप्तरी 691768 28622 4.14 67619 97596 231502 11988 341086 246674 100721 3287 350682 58023 

156 रुपनी गाउँपातलका सप्तरी 738126 66288 8.98 30115 95705 267786 8126 371617 176539 174431 15539 366509 35223 

157 महादेवा गाउँपातलका सप्तरी 530303 14058 2.65 35188 101950 190465 3460 295875 160070 74237 121 234428 96635 

158 बलानतबहलु गाउँपातलका सप्तरी 522339 40764 7.80 26562 86872 169472 5861 262205 129788 118216 12130 260134 28633 

159 राजगढ गाउँपातलका सप्तरी 538919 45508 8.44 66020 103873 191471 1191 296535 186485 55505 394 242384 120171 

160 सरुुङ्गा नगरपातलक सप्तरी 1058904 29707 2.81 52438 137050 314464 97621 549135 291558 216648 1563 509769 91804 

161 खडक नगरपातलक सप्तरी 1043503 57999 5.56 87350 138780 259041 118619 516440 237315 200414 89334 527063 76727 

162 बोधेवषािईन नगरपातलका सप्तरी 1004878 103324 10.28 152496 138358 265304 104107 507769 283878 177537 35694 497109 163156 

163 हनमुान कंकातलतन नगरपातलक सप्तरी 2528181 109412 4.33 82771 368075 144938 751135 1264148 303224 954435 6374 1264033 82886 

164 कन्िनरुप नगरपातलक सप्तरी 1043618 177267 16.99 141907 153886 287443 112689 554018 236432 113890 139278 489600 206325 

165 शम्भनुाथ नगरपातलक सप्तरी 874944 123000 14.06 24603 151015 247038 46821 444874 183512 148296 98262 430070 39407 

166 ततरहतु गाउंपातलका सप्तरी 529756 78168 14.76 49147 86372 73454 98784 258610 36905 111522 122719 271146 36611 

167 र्वयणपुरु गाउ)पातलका सप्तरी 551139 91649 16.63 11123 89110 99407 96409 284926 145045 66543 54625 266213 29836 

168 राजर्वराज नगरपातलका सप्तरी 1346315 120168 8.93 147064 188079 240483 237602 666164 113536 150043 416572 680151 133077 

169 तछन्नमस्ता गाँउपातलका सप्तरी 619711 28205 4.55 82358 102910 212610 3206 318726 141993 91770 67222 300985 100099 

170 ततलाठी कोइलातड गाँउपातलका सप्तरी 832338 74242 8.92 92170 112915 269036 16238 398189 15670 70354 348125 434149 56210 

171 डाक्नेश्वरी नगरपातलका सप्तरी 962168 41518 4.32 60771 134200 345264 2781 482245 149272 158824 171827 479923 63093 

172 सप्तकोशी नगरपातलका सप्तरी 499720 12063 2.41 64764 83167 162250 9188 254605 67817 54187 123111 245115 74254 

173 जनकपरु उपमहानगरपातलका धनषुा 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

174 चक्षरेश्वरनाथ नगरपातलका धनषुा 887775 5962 0.67 87373 125950 275347 27276 428573 311420 110959 36823 459202 56744 

175 गणेशमान िारनाथ नगरपातलका धनषुा 1018061 87866 8.63 134558 114710 190706 177659 483075 253332 216484 65170 534986 82647 

176 धनषुाधाम नगरपातलका धनषुा 983265 53171 5.41 126825 132175 270172 105205 507552 227209 246587 1917 475713 158664 

177 नगराइन नगरपातलका धनषुा 681051 47664 7.00 92249 115344 184771 62264 362379 111339 113877 93456 318672 135956 

178 र्वदेह नगरपातलका धनषुा 736226 79732 10.83 102254 107610 203936 67604 379150 98014 147833 111229 357076 124328 

179 तमतथला नगरपातलका धनषुा 1136887 74562 6.56 92990 139860 310065 142822 592747 371976 133210 38954 544140 141597 

180 शहीदनगर नगरपातलका धनषुा 976011 62172 6.37 97169 136082 239180 85239 460501 215210 224071 76229 515510 42160 

181 सबैला नगरपातलका धनषुा 1043813 155085 14.86 183995 146890 268433 105972 521295 204772 202802 114944 522518 182772 

182 कमला नगरपातलका धनषुा 827638 163598 19.77 251975 116800 251601 40291 408692 246099 161288 11559 418946 241721 
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183 तमतथला तबहारी नगरपातलका धनषुा 746723 60768 8.14 190983 107202 177163 60168 344533 198374 104044 99772 402190 133326 

184 जनकनचन्दनी गाउँपातलका धनषुा 546459 46665 8.54 99396 90305 140335 55003 285643 110765 100071 49980 260816 124223 

185 मचुखर्ापट्टी मसुहरतमर्ा गाउँपातलका धनषुा 484532 9926 2.05 13406 87810 167166 2994 257970 146973 79414 175 226562 44814 

186 लक्ष्मीतनर्ा गाउँपातलका धनषुा 592627 69325 11.70 53839 93900 205508 9417 308825 162738 119396 1668 283802 78862 

187 औरही गाउँपातलका धनषुा 493068 9075 1.84 47232 83970 146715 44931 275616 145571 71403 478 217452 105396 

188 धनौजी गाउँपातलका धनषुा 466629 28806 6.17 41925 78868 114161 49875 242904 2831 98924 121970 223725 61104 

189 बटेश्वर गाउँपातलका धनषुा 533307 41501 7.78 86608 82570 144244 43230 270044 160112 82407 20744 263263 93389 

190 हंसपरु नगरपातलका धनषुा 608481 12058 1.98 121233 118445 271979 2790 393214 199303 12676 3288 215267 299180 

191 जलेश्वर नगरपातलका महोत्तरी 2747846 187619 6.83 100000 163132 1024139 169143 1356414 361210 252258 777964 1391432 64982 

192 गौशाला नगरपातलका महोत्तरी 1193194 78530 6.58 97955 187205 214792 226170 628167 337883 226212 932 565027 161095 

193 लोहरपट्टी नगरपातलका महोत्तरी 869467 114586 13.18 49400 115143 245230 71395 431768 256538 155385 25776 437699 43469 

194 रामगोपालपरु नगरपातलका महोत्तरी 707606 27565 3.90 27900 96906 181155 71041 349102 212460 144102 1942 358504 18498 

195 मनरा चशसवा नगरपातलका महोत्तरी 1045523 65225 6.24 91989 144290 262506 78379 485175 252418 156138 151792 560348 16816 

196 भँगाहा नगरपातलका महोत्तरी 1026510 118778 11.57 131139 131680 273675 88470 493825 235896 266365 30424 532685 92279 

197 बलवा नगरपातलका महोत्तरी 927541 83157 8.97 82386 122448 310974 8578 442000 254489 125748 105304 485541 38845 

198 एकडारा गाउँपातलका महोत्तरी 561931 92569 16.47 77835 96831 175018 48220 320069 184381 50532 6949 241862 156042 

199 सोनमा गाउँपातलका महोत्तरी 711709 107702 15.13 75678 116844 187772 66662 371278 155767 153998 30666 340431 106525 

200 महोत्तरी गाउँपातलका महोत्तरी 568477 88133 15.50 104167 101136 146309 45829 293274 137055 127343 10805 275203 122238 

201 बददिबास नगरपातलका महोत्तरी 1797026 94783 5.27 167166 173794 598544 206547 978885 439771 276560 101810 818141 327910 

202 मर्टहानी नगरपातलका महोत्तरी 634962 127112 20.02 123418 107700 162856 6123 276679 252771 69818 35694 358283 41814 

203 औरही नगरपातलका महोत्तरी 587330 57237 9.75 66429 101208 172274 55772 329254 138741 118612 723 258076 137607 

204 र्पपरा गाउँपातलका महोत्तरी 637403 78821 12.37 66618 113943 209763 59841 383547 203551 50305 0 253856 196309 

205 साम्सी गाउँपातलका महोत्तरी 591493 239429 40.48 101273 103650 176290 52444 332384 124998 133561 550 259109 174548 

206 ईश्वरपरु नगरपातलका सलािही 1198935 60669 5.06 196744 160010 434707 64740 659457 296641 236813 6024 539478 316723 

207 हररपरु नगरपातलका सलािही 866855 65334 7.54 106316 118243 300215 14917 433375 212097 166427 54956 433480 106211 

208 हररवन नगरपातलका सलािही 1054510 95323 9.04 81863 130744 348668 51726 531138 352530 134886 35956 523372 89629 

209 लालबन्दी नगरपातलका सलािही 1759598 155494 8.84 143109 165598 594495 99050 859143 469375 340250 90830 900455 101797 

210 हररपवुाि नगरपातलका सलािही 573774 99028 17.26 94969 113045 229023 7315 349383 159059 65204 128 224391 219961 

211 गोडैता नगरपातलका सलािही 1000512 75263 7.52 31096 141188 290402 72626 504216 292543 202948 805 496296 39016 

212 मलंगवा नगरपातलका सलािही 1068527 82790 7.75 965 138095 185994 211926 536015 319841 177050 35621 532512 4468 

213 बरहथवा नगरपातलका सलािही 1360100 186201 13.69 124962 182000 368790 134722 685512 510284 157531 6773 674588 135886 

214 वागमती नगरपातलका सलािही 1006277 80959 8.05 4749 124800 369167 20308 514275 215932 274780 1290 492002 27022 
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215 िन्रनगर गाउँपातलका सलािही 665401 27454 4.13 114654 108712 222929 15628 347269 161248 138075 18809 318132 143791 

216 िक्रघट्टा गाउँपातलका सलािही 641012 24672 3.85 120603 94400 179629 46477 320506 207738 112310 458 320506 120603 

217 धनकौल गाउँपातलका सलािही 455802 65596 14.39 67309 89274 108762 53524 251560 121469 82773 0 204242 114627 

218 पसाि गाउँपातलका सलािही 450361 139592 31.00 57887 77500 118448 42938 238886 129830 77260 4385 211475 85298 

219 रामनगर गाउँपातलका सलािही 525913 92752 17.64 81821 98200 126334 48292 272826 165392 87695 0 253087 101560 

220 कौडेना गाउँपातलका सलािही 571303 47249 8.27 67260 89100 130675 46504 266279 157545 147439 40 305024 28515 

221 िम्हपरुी गाउँपातलका सलािही 713263 38212 5.36 49703 100000 191428 54023 345451 207788 157626 2398 367812 27342 

222 र्वयण ुगाउँपातलका सलािही 584494 89472 15.31 115345 89600 139306 48362 277268 158321 148905 0 307226 85387 

223 वलरा नगरपातलका सलािही 0 0      0    0 0 

224 कर्वलातस नगरपातलका सलािही 0 0      0    0 0 

225 वसवररर्ा गाँउपातलका सलािही 0 0      0    0 0 

226 िन्रपरु नगरपातलका रौतहट 1562874 54732 3.50 181711 185338 554246 125783 865367 492294 176988 28225 697507 349571 

227 गौर नगरपातलका रौतहट 1035329 34486 3.33 49157 112700 363461 30046 506207 385666 129372 14084 529122 26242 

228 बौधीमाई नगरपातलका रौतहट 622147 81469 13.09 74657 107413 194307 820 302540 202489 117118 0 319607 57590 

229 बृन्दावन नगरपातलका रौतहट 1026487 104326 10.16 69415 123162 348239 27708 499109 371149 145980 10249 527378 41146 

230 देवाही गोनाही नगरपातलका रौतहट 623463 165392 26.53 11646 103310 251585 7177 362072 229113 14538 17740 261391 112327 

231 गढीमाई नगरपातलका रौतहट 992563 161228 16.24 5590 117519 374497 28831 520847 319538 122460 29718 471716 54721 

232 गजुरा नगरपातलका रौतहट 1015837 79980 7.87 41657 143389 328032 57908 529329 296307 171065 19136 486508 84478 

233 कटहररर्ा नगरपातलका रौतहट 863279 144815 16.77 40001 118647 298026 25226 441899 261255 154090 6035 421380 60520 

234 माधव नारार्ण नगरपातलका रौतहट 867491 32303 3.72 24026 112743 313053 22151 447947 274394 126773 18377 419544 52429 

235 फतवुातबजर्परु नगरपातलका रौतहट 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

236 ईशनाथ नगरपातलका रौतहट 909396 240044 26.40 14996 126653 306060 17896 450609 317594 137834 3359 458787 6818 

237 राजपरु नगरपातलका रौतहट 1155910 215664 18.66 72206 120150 437682 21332 579164 425496 142690 8560 576746 74624 

238 दगुाि भगवती गाउँपातलका रौतहट 663459 72849 10.98 41498 87274 233087 12889 333250 254002 73939 2268 330209 44539 

239 र्मनुामाई गाउँपातलका रौतहट 628588 58453 9.30 1757 83173 238082 3563 324818 209628 92665 1477 303770 22805 

240 मौलापरु नगरपातलका रौतहट 779389 80370 10.31 1688 91004 301332 14901 407237 255299 103776 13077 372152 36773 

241 गरुडा नगरपातलका रौतहट 1058034 75053 7.09 69416 142977 380020 20126 543123 366168 143879 4864 514911 97628 

242 परोहा नगरपातलका रौतहट 761676 40779 5.35 62229 132000 233096 18448 383544 227920 140259 9953 378132 67641 

243 राजदेवी नगरपातलका रौतहट 829498 141235 17.03 9661 106034 301527 20503 428064 285095 109593 6746 401434 36291 

244 कलैर्ा उपमहानगरपातलका बारा 2186947 63146 2.89 89226 276567 397757 455392 1129716 631198 372072 53961 1057231 161711 

245 जीतपरु तसमरा उपमहानगरपातलका बारा 2161673 68520 3.17 248935 274942 357209 563469 1195620 549310 366017 50726 966053 478502 

246 कोल्हवी नगरपातलका बारा 1169460 277932 23.77 36459 135100 268545 172854 576499 298097 283317 11547 592961 19997 
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247 तनजगढ नगरपातलका बारा 1028786 48401 4.70 66539 119205 159316 233372 511893 222436 199718 94739 516893 61539 

248 तसम्रौनगढ नगरपातलका बारा 1073149 35520 3.31 110527 143100 331436 14072 488608 276934 307607 0 584541 14594 

249 करैर्ामाई गाउँपातलका बारा 575013 19755 3.44 39013 95000 148929 54259 298188 110811 114006 52008 276825 60376 

250 देवताल गाउँपातलका बारा 537859 18018 3.35 68201 85900 163362 5834 255096 153672 105303 23788 282763 40534 

251 सवुणि गाउँपातलका बारा 648657 135175 20.84 134824 245150 57039 3226 305415 163655 178915 672 343242 96997 

252 आदशि कोटवाल गाउँपातलका बारा 515690 11466 2.22 61167 34400 139917 76979 251296 123960 131088 9346 264394 48069 

253 परवानीपरु गाउँपातलका बारा 457600 13920 3.04 62809 84600 105415 43865 233880 109944 113560 216 223720 72969 

254 फेटा गाउँपातलका बारा 608168 124674 20.50 83742 100898 176741 46846 324485 169061 111168 3454 283683 124544 

255 र्वश्रामपरु गाउँपातलका बारा 520324 48347 9.29 49538 90575 116837 52615 260027 124304 135958 35 260297 49268 

256 महागढीमाई नगरपातलका बारा 1090480 79402 7.28 96822 159996 354855 21247 536098 322846 226749 4787 554382 78538 

257 पिरौता नगरपातलका बारा 659216 109260 16.57 72011 143809 185000 15000 343809 165408 138877 11122 315407 100413 

258 प्रसौनी गाउँपातलका बारा 465944 69123 14.84 49106 95006 118703 48319 262028 147309 55649 958 203916 107218 

259 बारागढीगाउँपातलका बारा 594120 11095 1.87 68124 100810 145082 50645 296537 168629 96065 32889 297583 67078 

260 तबरगंज महानगरपातलका पसाि 7003718 695798 9.93 780401 943059 1765087 867961 3576107 1137987 2142208 147416 3427611 928897 

261 पोखररर्ा नगरपातलका पसाि 787033 91332 11.60 65499 110314 216390 78901 405605 54944 138319 188165 381428 89676 

262 पसािगढी नगरपातलका पसाि 904476 62492 6.91 126572 121937 315688 94032 531657 63681 136790 172348 372819 285410 

263 ठोरी गाउँपातलका पसाि 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

264 जगरनाथपरु गाउँपातलका पसाि 717149 26815 3.74 60484 109812 256984 636 367432 45429 122170 182118 349717 78199 

265 धोबीनी गाउँपातलका पसाि 519147 48258 9.30 55147 79068 157617 1712 238397 90085 145343 45322 280750 12794 

266 तछपहरमाई गाउँपातलका पसाि 555336 55956 10.08 17486 99010 182637 7909 289556 96699 106291 62790 265780 41262 

267 तबन्दबातसनी गाउँपातलका पसाि 555872 37672 6.78 66358 91775 163475 6463 261713 35513 100328 158318 294159 33912 

268 चजरा भवानी गाउँपातलका पसाि 0 0 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

269 पकाहा मैनपरु गाउँपातलका पसाि 409450 11741 2.87 57950 82371 68109 83887 234367 124617 50103 363 175083 117234 

270 कातलकामाई गाउँपातलका पसाि 499798 36005 7.20 47473 82571 160545 4080 247196 93239 78412 80951 252602 42067 

271 बहदुरमाई नगरपातलका पसाि 805668 48916 6.07 160971 122751 252162 13293 388206 41149 178094 198219 417462 131715 

272 सखवुा प्रसौनी गाउँपातलका पसाि 756134 85950 11.37 94372 109105 211039 58406 378550 23946 135924 217714 377584 95338 

273 पटेवाि सगुौली गाउँपातलका पसाि 668289 25397 3.80 67526 91848 172020 65574 329442 63487 103360 172000 338847 58121 

 वागमती प्रदेश  156335567 7462711 4.77 11942354 16860419 35427847 32587042 84875308 33822261 29583275 8054723 71460259 25357403 

274 काठमाण्डौं महानगरपातलका काठमाण्डौं 15203159 1439357 9.47 3062883 705090 1409864 7528826 9643780 1825413 2073250 1660716 5559379 7147284 

275 कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका काठमाण्डौं 1798198 39928 2.22 282835 178566 207806 516284 902656 319564 569658 6320 895542 289949 

276 कीततिपरु नगरपातलका काठमाण्डौं 1446603 116282 8.04 119632 212050 367854 249686 829590 228502 328407 60104 617013 332209 

277 गोकणेश्वर नगरपातलका काठमाण्डौं 1852700 32377 1.75 167592 263677 333145 390169 986991 398290 411775 55644 865709 288874 
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278 िन्रातगरी नगरपातलका काठमाण्डौं 2081509 174619 8.39 84529 226954 429621 489802 1146377 530950 392608 11574 935132 295774 

279 टोखा नगरपातलका काठमाण्डौं 1706505 28378 1.66 172930 249056 184991 546522 980569 276302 434758 14876 725936 427563 

280 तारकेश्वर नगरपातलका काठमाण्डौं 2167701 67684 3.12 269685 213517 293199 724267 1230983 82544 382086 472088 936718 563950 

281 दचक्षणकाली नगरपातलका काठमाण्डौं 903922 22305 2.47 11367 98660 362298 67263 528221 103897 249605 22199 375701 163887 

282 नागाजुिन नगरपातलका काठमाण्डौं 1953772 156085 7.99 49644 205980 228408 566267 1000655 569332 324197 59588 953117 97182 

283 बढुातनलकण्ठ नगरपातलका काठमाण्डौं 1987385 141965 7.14 28357 267216 584510 242418 1094144 427796 440280 25165 893241 229260 

284 शङ्खरापरु नगरपातलका काठमाण्डौं 1257090 29046 2.31 61075 102762 308811 267443 679016 270962 265485 41627 578074 162017 

285 धतुलखेल नगरपातलका काभ्रपेलान्िोक 1220041 17237 1.41 57939 115499 324956 194968 635423 129490 441133 13995 584618 108744 

286 पाँिखाल नगरपातलका काभ्रपेलान्िोक 1263037 35123 2.78 88906 127708 315196 166930 609834 332615 266598 53990 653203 45537 

287 खानीखोला गाउँपातलका काभ्रपेलान्िोक 536756 37631 7.01 59644 67663 188996 319 256978 152790 91454 35534 279778 36844 

288 बेथानिोक गाउँपातलका काभ्रपेलान्िोक 737393 46566 6.31 67837 72573 238596 66180 377349 273609 62899 23536 360044 85142 

289 भमु्ल ुगाउँपातलका काभ्रपेलान्िोक 835827 52725 6.31 78484 78398 197701 191794 467893 196259 96220 75455 367934 178443 

290 महाभारत गाउँपातलका काभ्रपेलान्िोक 631406 19260 3.05 61046 77575 195535 66525 339635 165651 125710 410 291771 108910 

291 मण्डनदेउपरु नगरपातलका काभ्रपेलान्िोक 1203136 21424 1.78 90989 111172 297670 238164 647006 289661 192354 74115 556130 181865 

292 िौंरीदेउराली गाउँपातलका काभ्रपेलान्िोक 860337 24418 2.84 36174 84212 280121 70561 434894 240194 164564 20685 425443 45625 

293 तेमाल गाउँपातलका काभ्रपेलान्िोक 730502 50523 6.92 60100 88625 229805 69679 388109 229246 112072 1075 342393 105816 

294 रोशी गाउँपातलका काभ्रपेलान्िोक 1151617 66352 5.76 27945 105441 306343 186772 598556 293048 210756 49257 553061 73440 

295 बनेपा नगरपातलका काभ्रपेलान्िोक 1514191 74370 4.91 152387 163040 579768 101001 843809 316417 320554 33411 670382 325814 

296 पनौती नगरपातलका काभ्रपेलान्िोक 1756705 165756 9.44 152011 144043 481950 297211 923204 463730 356325 13446 833501 241714 

297 नमोबिु नगरपातलका काभ्रपेलान्िोक 1093796 66182 6.05 36420 105250 361969 87970 555189 362727 159595 16285 538607 53002 

298 भरतपरु महानगरपातलका चितवन 6698408 224488 3.35 468870 477935 961902 2329946 3769783 1648214 1239555 40856 2928625 1310028 

299 कातलका नगरपातलका चितवन 1135435 32061 2.82 58782 143931 178205 303443 625579 235383 186872 87601 509856 174505 

300 खैरहनी नगरपातलका चितवन 1449832 34135 2.35 66408 164122 340805 276955 781882 427021 206837 34092 667950 180340 

301 माडी नगरपातलका चितवन 1429827 102084 7.14 78701 137225 365455 174642 677322 83756 528199 140550 752505 3518 

302 रत्ननगर नगरपातलका चितवन 1770234 45371 2.56 28206 189213 450468 312965 952646 497589 289759 30240 817588 163264 

303 राप्ती नगरपातलका चितवन 1359586 12960 0.95 64065 173891 365029 206329 745249 279308 219273 115756 614337 194977 

304 इच्छाकामना गाउँपातलका चितवन 939042 50123 5.34 38996 99600 169968 212817 482385 209968 191674 55015 456657 64724 

305 चजरी नगरपातलका दोलखा 718594 50770 7.07 55968 107084 257265 16452 380801 209190 125793 2810 337793 98976 

306 कातलन्िोक गाउँपातलका दोलखा 960833 54506 5.67 36650 139608 284496 74323 498427 211969 183309 67128 462406 72671 

307 गौरीशङ्कर गाउँपातलका दोलखा 772658 46041 5.96 4806 112959 225849 72700 411508 223408 114590 23152 361150 55164 

308 र्वग ुगाउँपातलका दोलखा 780516 33473 4.29 18051 120452 243301 19608 383361 204871 186723 5561 397155 4257 

309 वैतेश्वर गाउँपातलका दोलखा 852273 17072 2.00 25403 125788 300141 15915 441844 250835 149089 10505 410429 56818 
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310 तभमेश्वर नगरपातलका दोलखा 1382467 69135 5.00 91210 179206 497427 59358 735991 395271 247625 3580 646476 180725 

311 तामाकोशी गाउँपातलका दोलखा 841675 25676 3.05 40199 123180 281362 32834 437376 270827 102395 31077 404299 73276 

312 मेलङु्ग गाउँपातलका दोलखा 772947 34616 4.48 63735 127391 295148 1585 424124 247346 58857 42620 348823 139036 

313 शैलङु्ग गाउँपातलका दोलखा 799947 11905 1.49 30944 120860 273172 13302 407334 227146 150327 15140 392613 45665 

314 गङ्गाजमनुा गाउँपातलका धाददङ्ग 873683 22295 2.55 61142 148924 154332 133086 436342 136996 241517 58828 437341 60143 

315 नेरावतत गाउँपातलका धाददङ्ग 669343 15337 2.29 43969 103801 142588 72540 318929 146200 127723 76491 350414 12484 

316 धनुीबेंशी नगरपातलका धाददङ्ग 1141815 31059 2.72 90501 169592 278488 162399 610479 253043 248603 29690 531336 169644 

317 तनलकण्ठ नगरपातलका धाददङ्ग 1752350 143538 8.19 143548 259324 517191 191882 968397 515453 253384 15116 783953 327992 

318 तरपरुासनु्दरी गाउँपातलका धाददङ्ग 933213 46291 4.96 73301 143033 251845 82640 477518 271077 179733 4885 455695 95124 

319 खतनर्ाबास गाउँपातलका धाददङ्ग 562748 68190 12.12 53789 93318 145092 53474 291884 184233 81684 4947 270864 74809 

320 गजरुी गाउँपातलका धाददङ्ग 1015511 122225 12.04 53080 163564 217202 176836 557602 236865 220542 502 457909 152773 

321 गल्छी गाउँपातलका धाददङ्ग 1127400 18239 1.62 52703 152138 245201 197079 594418 231819 238508 62655 532982 114139 

322 ज्वालामूखी गाउँपातलका धाददङ्ग 993795 11682 1.18 43137 144325 323069 18470 485864 262309 215836 29786 507931 21070 

323 बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपातलका धाददङ्ग 1259828 40120 3.18 16391 175377 298047 169814 643238 226161 303184 87245 616590 43039 

324 तसिलेक गाउँपातलका धाददङ्ग 967494 30201 3.12 321 140514 263032 99707 503253 192647 253753 17841 464241 39333 

325 थाके्र गाउँपातलका धाददङ्ग 1145611 57246 5.00 77370 174408 207386 261905 643699 286765 211985 3162 501912 219157 

326 रुवी भ्र्ाली गाउँपातलका धाददङ्ग 583040 6313 1.08 63561 73736 177515 56034 307285 131022 75202 69531 275755 95091 

327 र्वदरु नगरपातलका नवुाकोट 1955345 44869 2.29 159998 159584 555539 243842 958965 535689 395072 65619 996380 122583 

328 बेलकोटगढी नगरपातलका नवुाकोट 1389458 32183 2.32 91393 128796 389962 253558 772316 343694 213379 60069 617142 246567 

329 ककनी गाउँपातलका नवुाकोट 871144 30182 3.46 60052 96037 252132 108265 456434 251034 146723 16953 414710 101776 

330 तादी गाउँपातलका नवुाकोट 682493 50595 7.41 35385 75403 210105 51293 336801 195687 129751 20254 345692 26494 

331 तारकेश्वर गाउँपातलका नवुाकोट 643417 25998 4.04 54962 67685 180004 54737 302426 165188 144060 31743 340991 16397 

332 दपु्िेश्वर गाउँपातलका नवुाकोट 842152 6320 0.75 33059 82505 267638 72225 422368 193070 191413 35301 419784 35643 

333 पञ्चकन्र्ा गाउँपातलका नवुाकोट 612270 4778 0.78 32534 69794 169502 62975 302271 142625 149284 18090 309999 24806 

334 चशवपरुी गाउँपातलका नवुाकोट 830622 11131 1.34 34271 83412 237852 78320 399584 236289 170534 24215 431038 2817 

335 तलख ुगाउँपातलका नवुाकोट 658095 19055 2.90 52607 73302 175513 78251 327066 164465 141574 24990 331029 48644 

336 मेघाङ गाउँपातलका नवुाकोट 555213 2364 0.43 174 67659 169906 48925 286490 152109 107766 8848 268723 17941 

337 सरु्िगढी गाउँपातलका नवुाकोट 625804 7338 1.17 29958 71000 189822 43960 304782 151097 150946 18979 321022 13718 

338 र्कस्पाङ गाउँपातलका नवुाकोट 588839 15829 2.69 16542 67677 174820 58297 300794 153507 121722 12816 288045 29291 

339 िाँगनुारार्ण नगरपातलका भक्तपरु 2248632 31810 1.41 214459 167343 645613 504662 1317618 439787 476651 14576 931014 601063 

340 भक्तपरु नगरपातलका भक्तपरु 2450163 225200 9.19 227030 214433 418274 584723 1217430 283861 515148 433724 1232733 211727 

341 सूर्िर्वनार्क नगरपातलका भक्तपरु 2146032 75057 3.50 103074 205382 303779 731771 1240932 448600 456500 0 905100 438906 
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342 मध्र्परु तथमी नगरपातलका भक्तपरु 1595958 52513 3.29 313004 222650 256797 371514 850961 342172 392185 10640 744997 418968 

343 हेटौडा उपमहानगरपातलका मकवानपरु 3539853 104878 2.96 315949 324911 829654 803104 1957669 970739 442308 169137 1582184 691434 

344 थाहा नगरपातलका मकवानपरु 1271478 43447 3.42 55604 129978 209541 333519 673038 316223 265558 16659 598440 130202 

345 मनहरी गाउँपातलका मकवानपरु 1168193 25430 2.18 58222 128473 161972 419660 710105 249328 195999 12761 458088 310239 

346 राचक्सराङ्ग गाउँपातलका मकवानपरु 837241 31351 3.74 45697 100150 136716 200352 437218 193712 204582 1729 400023 82892 

347 बाग्मतत गाउँपातलका मकवानपरु 874423 25996 2.97 70109 112151 244992 91283 448426 184898 133312 107787 425997 92538 

348 तभमफेदी गाउँपातलका मकवानपरु 814114 16459 2.02 48228 96970 27825 286880 411675 166750 209759 25930 402439 57464 

349 मकवानपरुगढी गाउँपातलका मकवानपरु 893093 39171 4.39 17111 96211 234980 136284 467475 227344 160164 38110 425618 58968 

350 कैलाश गाउँपातलका मकवानपरु 700190 23782 3.40 60173 92834 258962 3514 355310 173211 137414 34255 344880 70603 

351 बकैर्ा गाउँपातलका मकवानपरु 1119638 51269 4.58 78703 128333 273604 149823 551760 313501 236633 17744 567878 62585 

352 इन्रसरोबर गाउँपातलका मकवानपरु 489517 13731 2.81 44962 67664 95066 86404 249134 133440 73456 33487 240383 53713 

353 गोसाईकुण्ड गाउँपातलका रसवुा 519509 17348 3.34 30811 76718 137832 46414 260964 138032 53590 66923 258545 33230 

354 कातलका गाउँपातलका रसवुा 560085 26567 4.74 24156 79203 163943 41926 285072 143459 84684 46870 275013 34215 

355 आमाछोददङ्मो गाउँपातलका रसवुा 414371 13305 3.21 29518 67621 97463 32456 197540 188103 11958 16770 216831 10227 

356 नौकुण्ड गाउँपातलका रसवुा 718013 30455 4.24 29060 78470 200790 73567 352827 133431 118480 113275 365186 16701 

357 उत्तरगर्ा गाउँपातलका रसवुा 524450 9929 1.89 23768 76626 19580 167276 263482 46041 66596 148331 260968 26282 

358 मन्थली नगरपातलका रामेछाप 1774634 120485 6.79 86661 227619 498283 235769 961671 487389 259545 66029 812963 235369 

359 रामेछाप नगरपातलका रामेछाप 1152264 6763 0.59 56473 169965 248481 184167 602613 329136 180093 40422 549651 109435 

360 उमाकुण्ड गाउँपातलका रामेछाप 792108 17910 2.26 20857 118555 221831 71580 411966 198425 181717 0 380142 52681 

361 खाँडादेवी गाउँपातलका रामेछाप 1143645 132487 11.58 33499 157600 257831 172680 588111 328419 225865 1250 555534 66076 

362 तलख ुगाउँपातलका रामेछाप 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

363 सनुापती गाउँपातलका रामेछाप 821423 38760 4.72 29042 119578 187844 108130 415552 212757 191114 2000 405871 38723 

364 गोकुलगङ्गा गाउँपातलका रामेछाप 858549 79650 9.28 41856 128048 212477 78926 419451 211433 227665 0 439098 22209 

365 दोरम्बा गाउँपातलका रामेछाप 992100 7321 0.74 57500 136106 294100 74068 504274 32292 229746 225788 487826 73948 

366 लतलतपरु महानगरपातलका लतलतपरु 6289534 882540 14.03 824919 490947 1941978 1209948 3642873 1069507 1454061 123093 2646661 1821131 

367 गोदावरी नगरपातलका लतलतपरु 2360226 50320 2.13 218393 208860 403119 730006 1341985 509441 454923 53877 1018241 542137 

368 बागमती गाउँपातलका लतलतपरु 672257 68260 10.15 11413 67660 181184 82352 331196 190770 142763 7528 341061 1548 

369 महालक्ष्मी नगरपातलका लतलतपरु 1538312 25371 1.65 191379 182106 348943 438554 969603 334129 189045 45535 568709 592273 

370 कोन्ज्र्ोसोम गाउँपातलका लतलतपरु 515299 10552 2.05 34604 67664 182191 38923 288778 137751 88770 0 226521 96861 

371 महाङ्काल गाउँपातलका लतलतपरु 489156 11680 2.39 7823 67647 143041 42173 252861 146746 75436 14113 236295 24389 

372 िौतारा साँगािोकगढी नगरपातलका तसन्धपुाल्िोक 2122238 43399 2.04 34270 215803 475045 470763 1161611 518504 337058 105065 960627 235254 

373 बाह्रर्वसे नगरपातलका तसन्धपुाल्िोक 1063286 9522 0.90 20775 152232 267253 114252 533737 263024 242370 24155 529549 24963 
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374 जगुल गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 735929 11224 1.53 56762 117430 211392 81915 410737 207212 100034 17946 325192 142307 

375 बलेफी गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 784444 21375 2.72 13731 121789 212868 59274 393931 199721 173446 17346 390513 17149 

376 भोटेकोशी गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 639020 7737 1.21 40096 110763 131419 100475 342657 152233 129333 14797 296363 86390 

377 तलसङ्ख ुपाखर गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 661033 12039 1.82 35820 102427 168356 57513 328296 159001 141833 31903 332737 31379 

378 सनुकोशी गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 752860 7386 0.98 8941 112963 203897 63428 380288 182818 177342 12412 372572 16657 

379 तरपरुासनु्दरी गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 584164 3946 0.68 31484 92209 154037 48946 295192 154153 118674 16145 288972 37704 

380 ईन्रावती गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 1196400 53612 4.48 14624 155154 285033 158350 598537 313767 208454 75642 597863 15298 

381 पाँिपोखरी थाङपाल गाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 912099 40340 4.42 13928 124241 274160 74779 473180 197111 205949 35859 438919 48189 

382 मेलम्िी नगरपातलका तसन्धपुाल्िोक 2134564 52895 2.48 50306 215199 421592 504161 1140952 395422 454707 143483 993612 197646 

383 हेलम्ब ुगाउँपातलका तसन्धपुाल्िोक 854646 11112 1.30 21347 114886 239937 73450 428273 151425 274650 298 426373 23247 

384 दधुौली नगरपातलका तसन्धलुी 1777203 22856 1.29 32718 180181 389983 344380 914544 516841 198113 147705 862659 84603 

385 गोलन्जर गाउँपातलका तसन्धलुी 799753 27872 3.49 47592 83899 175066 155093 414058 58033 113466 214196 385695 75955 

386 तीनपाटन गाउँपातलका तसन्धलुी 1162800 17025 1.46 33567 128010 261486 197380 586876 299144 193701 83079 575924 44519 

387 र्फक्कल गाउँपातलका तसन्धलुी 714171 16367 2.29 19096 76505 164771 121021 362297 55117 141868 154889 351874 29519 

388 मररण गाउँपातलका तसन्धलुी 781500 22408 2.87 32463 105166 150609 184611 440386 131749 93730 115635 341114 131735 

389 हररहरपरुगढी गाउँपातलका तसन्धलुी 840314 16123 1.92 67139 104564 160570 172077 437211 135219 201085 66799 403103 101247 

390 कमलामाई नगरपातलका तसन्धलुी 2193353 20505 0.93 69592 186125 483971 514935 1185031 445412 366812 196098 1008322 246301 

391 सनुकोशी गाउँपातलका तसन्धलुी 936400 64045 6.84 19424 92633 207123 188500 488256 51022 147631 249491 448144 59536 

392 घ्र्ाङलेख गाउँपातलका तसन्धलुी 566685 37739 6.66 49469 67684 157704 88622 314010 94371 60201 98103 252675 110804 

 गण्डकी प्रदेश  80645754 2839836 3.52 3974614 8952445 22059129 9617077 40628651 21491419 13849340 4676344 40017103 4586162 

393 पालङुटार नगरपातलका गोरखा 1564694 58377 3.73 84806 198553 236010 319524 754087 138993 299671 371943 810607 28286 

394 वारपाक सलुीकोट गाउँपातलका गोरखा 958983 26257 2.74 60462 155871 164520 158046 478437 70269 165594 244683 480546 58353 

395 अचजरकोट गाउँपातलका गोरखा 682345 15683 2.30 119286 114678 112291 104432 331401 33938 96565 220441 350944 99743 

396 शर्हद लखन गाउँपातलका गोरखा 963181 56335 5.85 45634 160091 228531 93710 482332 35001 146761 299087 480849 47117 

397 तसरानिोक गाउँपातलका गोरखा 956188 21605 2.26 80883 147211 259946 89565 496722 61523 114551 283392 459466 118139 

398 िमुनिुी गाउँपातलका गोरखा 439851 14068 3.20 41813 70793 77429 75899 224121 22161 99024 94545 215730 50204 

399 धािे गाउँपातलका गोरखा 530865 7618 1.44 32481 95328 82031 101776 279135 118764 77889 55077 251730 59886 

400 तभमसेन गाउँपातलका गोरखा 890884 18564 2.08 59143 143863 180438 131147 455448 50212 129671 255553 435436 79155 

401 आरूघाट गाउँपातलका गोरखा 830146 10289 1.24 63493 147485 146997 136598 431080 51837 131302 215927 399066 95507 

402 गण्डकी गाउँपातलका गोरखा 875838 49158 5.61 33497 139189 152597 145449 437235 51708 163493 223402 438603 32129 

403 गोरखा नगरपातलका गोरखा 1528120 77238 5.05 52787 251430 277026 238438 766894 210503 292415 258308 761226 58455 

404 व्र्ास नगरपातलका तनहुँ 2278627 101317 4.45 118266 183600 697532 288478 1169610 644741 427392 36884 1109017 178859 
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405 आबँखैुरेनी गाउँपातलका तनहुँ 686045 42176 6.15 44096 77900 191237 98837 367974 191112 108008 18951 318071 93999 

406 वचन्दपरु गाउँपातलका तनहुँ 714183 28705 4.02 68562 75000 221416 49371 345787 214465 135542 18389 368396 45953 

407 भान ुनगरपातलका तनहुँ 1413361 46192 3.27 95232 135800 453748 113015 702563 422448 234562 53788 710798 86997 

408 शकु्लागण्डकी नगरपातलका तनहुँ 1531398 36639 2.39 88935 140500 432536 194900 767936 442278 285116 36068 763462 93409 

409 ऋर्षङ्ग गाउँपातलका तनहुँ 789184 64706 8.20 79527 93300 214997 72164 380461 230258 178465 0 408723 51265 

410 चघररङ गाउँपातलका तनहुँ 636095 25529 4.01 75813 77500 184270 59599 321369 173996 139188 1542 314726 82456 

411 देवघाट गाउँपातलका तनहुँ 715075 17793 2.49 10414 66400 262498 31758 360656 208042 133244 13133 354419 16651 

412 म्र्ाग्दे गाउँपातलका तनहुँ 687874 13601 1.98 57221 82300 213612 69087 364999 199284 118624 4967 322875 99345 

413 तभमाद नगरपातलका तनहुँ 973595 5564 0.57 87934 106100 285669 92928 484697 281578 183466 23854 488898 83733 

414 बेसीशहर नगरपातलका लम्जङु 1105507 17055 1.54 59560 134307 210488 206711 551506 384590 167624 1787 554001 57065 

415 मध्र्नेपाल नगरपातलका लम्जङु 927319 34360 3.71 51918 96624 292336 74449 463409 300247 155065 8598 463910 51417 

416 दूधपोखरी गाउँपातलका लम्जङु 506658 16545 3.27 39592 71120 143420 42960 257500 160254 88113 791 249158 47934 

417 राइिनास नगरपातलका लम्जङु 773926 35575 4.60 23697 83537 203089 112705 399331 275245 91572 7778 374595 48433 

418 सनु्दरबजार नगरपातलका लम्जङु 914972 10343 1.13 61120 105008 293861 68917 467786 321795 105857 19534 447186 81720 

419 दोदी गाउँपातलका लम्जङु 682487 20458 3.00 55347 83305 208669 59771 351745 216487 113743 512 330742 76350 

420 मस्र्ािङदी गाउँपातलका लम्जङु 638210 23214 3.64 49886 83372 156458 68888 308718 189403 134622 5467 329492 29112 

421 क्व्होलासोथार गाउँपातलका लम्जङु 459955 14844 3.23 3603 71130 121821 37423 230374 170227 59116 238 229581 4396 

422 माछापचु्रे गाउँपातलका कास्की 911461 18154 1.99 46504 80500 288015 115809 484324 291199 131315 4623 427137 103691 

423 रूपा गाउँपातलका कास्की 650785 25589 3.93 29706 62100 227337 53512 342949 210937 95454 1445 307836 64819 

424 पोखरा महानगरपातलका कास्की 8918249 624664 7.00 161237 634973 1437055 2393026 4465054 1972797 1916567 563831 4453195 173096 

425 अन्नपूणि गाउँपातलका कास्की 1010795 5913 0.58 92249 96400 388828 14157 499385 295513 194238 21659 511410 80224 

426 मादी गाउँपातलका कास्की 991765 7632 0.77 31049 80329 260836 139568 480733 311901 119746 79385 511032 750 

427 गल्र्ाङ नगरपातलका स्र्ाङजा 1278111 57034 4.46 33785 116600 413606 93779 623985 409711 241795 2620 654126 3644 

428 अजुिनिौपारी गाउँपातलका स्र्ाङजा 609072 26919 4.42 22089 64500 258587 3895 326982 207269 73676 1145 282090 66981 

429 भीरकोट नगरपातलका स्र्ाङजा 887397 8355 0.94 23833 89600 249797 107725 447122 308845 129433 1997 440275 30680 

430 वातलङ नगरपातलका स्र्ाङजा 1500443 25028 1.67 56765 146300 491029 119592 756921 478477 263431 1614 743522 70164 

431 हररनास गाउँपातलका स्र्ाङजा 610143 15058 2.47 48661 69500 180719 50301 300520 173451 129896 6276 309623 39558 

432 आतँधखोला गाउँपातलका स्र्ाङजा 772942 24933 3.23 29525 66100 276070 54450 396620 245205 130506 611 376322 49823 

433 कालीगण्डकी गाउँपातलका स्र्ाङजा 872802 12150 1.39 40232 80900 307257 55754 443911 254018 160950 13923 428891 55252 

434 फेदीखोला गाउँपातलका स्र्ाङजा 564895 12074 2.14 23916 60000 201373 38399 299772 171742 91432 1949 265123 58565 

435 तबरुवा गाउँपातलका स्र्ाङजा 690823 57626 8.34 32542 72900 224335 50982 348217 236190 94004 12412 342606 38153 

436 िापाकोट नगरपातलका स्र्ाङजा 957252 7532 0.79 24136 102178 283954 99039 485171 322432 144198 5451 472081 37226 
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437 पतुलीबजार नगरपातलका स्र्ाङजा 1522691 78075 5.13 36812 144254 360570 289551 794375 521358 168159 38799 728316 102871 

438 कुश्मा नगरपातलका पवित 1486472 60297 4.06 19034 121400 515829 108869 746098 559215 178360 2799 740374 24758 

439 जलजला गाउँपातलका पवित 740379 18930 2.56 14852 81400 230689 59123 371212 237396 131406 365 369167 16897 

440 पैरंू् गाउँपातलका पवित 599183 9971 1.66 26360 63300 196156 42700 302156 216913 80114 0 297027 31489 

441 महाचशला गाउँपातलका पवित 546492 19468 3.56 11304 60000 189153 33385 282538 141167 121811 976 263954 29888 

442 मोदी गाउँपातलका पवित 880801 47139 5.35 27319 77400 298807 64079 440286 328167 108883 3465 440515 27090 

443 फलेवास नगरपातलका पवित 1023537 16429 1.61 20294 88600 357571 64894 511065 404899 95370 12203 512472 18887 

444 र्वहादी गाउँपातलका पवित 556295 12824 2.31 17362 60000 180858 38032 278890 197633 77140 2632 277405 18847 

445 बागलङु नगरपातलका बाग्लङु 1768824 48826 2.76 74741 156600 570778 140876 868254 528369 323211 48990 900570 42425 

446 गल्कोट नगरपातलका बाग्लङु 1118910 11590 1.04 12837 104900 367045 85260 557205 376236 169382 16087 561705 8337 

447 जैमीनी नगरपातलका बाग्लङु 1071110 34159 3.19 49950 10180 471680 62116 543976 379963 147171  527134 66792 

448 ढोरपाटन नगरपातलका बाग्लङु 773499 17846 2.31 9894 90300 169958 123065 383323 270841 119335  390176 3041 

449 काठेखोला गाउँपातलका बाग्लङु 873907 7026 0.80 25430 87600 345240 6536 439376 325602 108565 364 434531 30275 

450 तनसीखोला गाउँपातलका बाग्लङु 650630 18850 2.90 20484 83700 245192 10550 339442 173893 133740 3555 311188 48738 

451 वतडगाड गाउँपातलका बाग्लङु 921230 29644 3.22 38912 101100 287158 74880 463138 299040 158595 457 458092 43958 

452 ताराखोला गाउँपातलका बाग्लङु 479871 24975 5.20 21460 60000 145748 39832 245580 141256 92891 144 234291 32749 

453 वरेङ गाउँपातलका बाग्लङु 560631 29257 5.22 24489 60000 178370 40529 278899 189672 80470 11590 281732 21656 

454 तमानखोला गाउँपातलका बाग्लङु 409511 18490 4.52 14102 60000 111346 37013 208359 109592 91512 48 201152 21309 

455 बेनी नगरपातलका म्र्ाग्दी 1106680 39580 3.58 39700 118302 287650 159821 565773 231937 162228 146742 540907 64566 

456 अन्नपूणि गाउँपातलका म्र्ाग्दी 668920 30470 4.56 50599 70654 146176 136605 353435 161566 67200 86719 315485 88549 

457 धवलातगरी गाउँपातलका म्र्ाग्दी 724650 9382 1.29 58194 185461 173348 3950 362759 218668 142998 225 361891 59062 

458 मातलका गाउँपातलका म्र्ाग्दी 669185 6454 0.96 60854 86333 207438 53559 347330 258628 33064 30163 321855 86329 

459 मंगला गाउँपातलका म्र्ाग्दी 618958 10180 1.64 28751 67000 241586 4517 313103 196989 33119 75747 305855 35999 

460 रघगंुगा गाउँपातलका म्र्ाग्दी 628994 9018 1.43 29360 76239 156336 86983 319558 188447 93166 27823 309436 39482 

461 लोमन्थाङ गाउँपातलका मसु्ताङ 366173 4147 1.13 21386 70903 72837 41571 185311 11140 110700 59022 180862 25835 

462 बारागङु मचुक्तके्षर गाउँपातलका मसु्ताङ 588761 6201 1.05 258221 72441 87226 26752 186419 13596 81319 307427 402342 42298 

463 घरपझोङ गाउँपातलका मसु्ताङ 455392 18041 3.96 27135 71288 132840 20617 224745 115274 87727 27646 230647 21233 

464 थासाङ गाउँपातलका मसु्ताङ 453868 5279 1.16 28761 70927 131774 28241 230942 125510 87291 10125 222926 36777 

465 लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपातलका मसु्ताङ 294825 5399 1.83 24168 70844 65098 14306 150248 14852 100641 29084 144577 29839 

466 िामे गाउँपातलका मनाङ 344390 22375 6.50 18665 60000 114795 2759 177554 103500 63336 0 166836 29383 

467 नामािभमूी गाउँपातलका मनाङ 286419 27306 9.53 28254 10990 103130 24628 138748 31230 102833 13608 147671 19331 

468 मनाङ नेस्र्ाङ गाउँपातलका मनाङ 402473 21014 5.22 11449 150474 46893 2345 199712 127254 67508 7999 202761 8400 
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469 नासों गाउँपातलका मनाङ 398953 23576 5.91 39252 121780 68652 1225 191657 81058 104816 21422 207296 23613 

470 बतुलङटार गाउँपातलका नवलपरु 565116 15258 2.70 25154 73900 165726 51981 291607 167674 104916 919 273509 43252 

471 कावासोती नगरपातलका नवलपरु 1850838 65037 3.51 32104 158900 561278 223755 943933 475512 311048 120345 906905 69132 

472 गैडाकोट नगरपातलका नवलपरु 1433244 50099 3.50 82997 155200 490473 102144 747817 419113 249088 17226 685427 145387 

473 देविलुी नगरपातलका नवलपरु 1124848 27643 2.46 63501 125100 345783 100673 571556 368024 182376 2892 553292 81765 

474 मध्र्र्वन्द ुनगरपातलका नवलपरु 1351003 36156 2.68 51111 149200 389648 151624 690472 346927 287035 26569 660531 81052 

475 र्वनर्ी तरवणेी गाउँपातलका नवलपरु 1118916 28784 2.57 46002 109600 265801 185930 561331 291537 258930 7118 557585 49748 

476 बङु्दीकाली गाउँपातलका नवलपरु 550404 5221 0.95 588 65300 174583 49731 289614 180782 78931 1077 260790 29412 

477 हपु्सेकोट गाउँपातलका नवलपरु 776270 30951 3.99 41535 86700 213639 95537 395876 199943 160059 20392 380394 57017 

 प्रदेश नं ५  117590648 5045623 4.29 5964807 14050944 27966535 17975213 59992693 28070316 19979294 9548345 54597955 8359545 

478 ससु्ता गाउँपातलका परासी 724369 47917 6.61 64109 116436 240442 32200 389078 188480 136882 9929 335291 117896 

479 बदािघाट नगरपातलका परासी 1349878 38741 2.87 45432 164200 215210 370197 749607 380841 212408 7022 600271 194768 

480 पाल्हीनन्दन गाउँपातलका परासी 837521 65653 7.84 64144 111000 173482 129553 414035 243943 178702 841 423486 54693 

481 सरावल गाउँपातलका परासी 790845 27035 3.42 73039 116100 114046 168018 398164 264151 126466 2064 392681 78522 

482 रामग्राम नगरपातलका परासी 1149843 36349 3.16 40340 162800 268712 195118 626630 349340 159089 14784 523213 143757 

483 सनुवल नगरपातलका परासी 1700656 106345 6.25 118936 157492 24217 665878 847587 338563 460917 53589 853069 113454 

484 प्रतापपूर गाउँपातलका परासी 868726 124470 14.33 77239 138394 145421 176336 460151 291826 112866 3883 408575 128815 

485 लचुम्बनी साँस्कृततक नगरपातलका रूपन्देही 1383058 32775 2.37 54517 192877 370860 148580 712317 360348 305538 4855 670741 96093 

486 सम्मरीमाई गाउँपातलका रूपन्देही 862864 30354 3.52 44734 184844 107477 156176 448497 164743 188853 60771 414367 78864 

487 देवदह नगरपातलका रूपन्देही 1276583 25625 2.01 58054 150190 204870 344365 699425 360710 211438 5010 577158 180321 

488 मििवारी गाउँपातलका रूपन्देही 712029 37954 5.33 67096 126962 145296 88569 360827 207104 142171 1927 351202 76721 

489 ततलोतमा नगरपातलका रूपन्देही 2607225 94043 3.61 138872 223778 895441 237360 1356579 683405 533345 33896 1250646 244805 

490 रोर्हणी गाउँपातलका रूपन्देही 734761 31171 4.24 19231 121650 250299 13480 385429 242281 106263 788 349332 55328 

491 मार्ाँदेवी गाउँपातलका रूपन्देही 958179 40190 4.19 75920 143686 280403 53647 477736 255382 219502 5559 480443 73214 

492 तसदाथिनगर नगरपातलका रूपन्देही 3506087 287764 8.21 251245 434300 1309410 3308 1747019 361245 1342556 55267 1759068 239196 

493 सैनामैना नगरपातलका रूपन्देही 1330836 43812 3.29 108122 107012 516068 38594 661674 253734 113818 301609 669161 100634 

494 कञ्चन गाउँपातलका रूपन्देही 904213 52792 5.84 24677 108832 351797 0 460629 239571 190521 13491 443583 41723 

495 तसर्ारी गाउँपातलका रूपन्देही 988791 31850 3.22 36301 123453 141837 234750 500040 48276 205228 235247 488751 47590 

496 शिुोधन गाउँपातलका रूपन्देही 895884 15753 1.76 21090 114540 128126 221437 464103 229662 178740 23379 431781 53412 

497 बटुवल उप–महानगरपातलका रूपन्देही 2953342 91599 3.10 51218 282040 586806 750415 1619261 828602 162400 343079 1334081 336398 

498 कोटहीमाई गाउँपातलका रूपन्देही 778874 34504 4.43 45656 129766 107372 149178 386316 163780 171850 56928 392558 39414 

499 गौडहवा गाउँपातलका रूपन्देही 949085 221534 23.34 60823 142381 137307 222145 501833 205144 212665 29443 447252 115404 



महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 682 

क्र. 
सं. स्थानीर् तह 

लेखापरीक्षण 
रकम 
 

बरेुज ुरकम 
 

 
प्रततशत 

 

आर् व्र्र् 
मोज्दात 
बाकँी 
 

गत वषिको 
चजम्मेवारी समातनकरण 

सशति तथा 
अन्र् बजेट 
अनदुान 

अन्र् आर् जम्मा आर् िाल ुखिि पूजँीगत 
खिि अन्र् आर् जम्मा खिि 

500 ओमसततर्ा गाउँपातलका रूपन्देही 769816 18750 2.44 29293 115443 153252 129148 397843 159509 209015 3449 371973 55163 

501 चशवराज नगरपातलका कर्पलवस्त ु 1456930 13761 0.94 140608 181953 219270 350721 751944 362475 325423 17088 704986 187566 

502 बिुभतूम नगरपातलका कर्पलवस्त ु 1502427 39990 2.66 89576 177593 236759 344900 759252 410002 322131 11042 743175 105653 

503 कृयण नगर नगरपातलका कर्पलवस्त ु 1190066 73263 6.16 142540 177046 171924 216751 565721 270527 351416 2402 624345 83916 

504 मार्ादेवी गाउँपातलका कर्पलवस्त ु 888167 40190 4.53 66932 145289 149702 169725 464716 271791 151660 0 423451 108197 

505 महाराजगंज नगरपातलका कर्पलवस्त ु 1161098 25385 2.19 127104 159814 191414 227984 579212 304964 240481 36441 581886 124430 

506 र्वजर्नगर गाउँुँपातलका कर्पलवस्त ु 872503 49279 5.65 13585 120236 116054 198329 434619 208991 224937 3956 437884 10320 

507 कर्पलवस्त ुनगरपातलका कर्पलवस्त ु 1595444 43898 2.75 54336 201690 376829 246224 824743 441948 229902 98851 770701 108378 

508 शधु्िोधन गाउँपातलका कर्पलवस्त ु 821858 6640 0.81 52640 136175 119193 180517 435885 237965 148008 0 385973 102552 

509 वाणगंगा नगरपातलका कर्पलवस्त ु 2147001 1017 0.05 11121 194652 298313 741601 1234566 337373 380370 194692 912435 333252 

510 र्शोधरा गाउँपातलका कर्पलवस्त ु 749469 29845 3.98 49458 125358 124902 144819 395079 42897 136741 174752 354390 90147 

511 सचन्धखकि  नगरपातलका अघािखाँिी 1252235 15595 1.25 10842 123144 469494 38919 631557 385269 215740 19669 620678 21721 

512 छरदेव गाउँपातलका अघािखाँिी 864713 7511 0.87 20666 91696 335859 4991 432546 315480 109658 7029 432167 21045 

513 मालारानी गाउँपातलका अघािखाँिी 940367 31516 3.35 31753 96800 190017 176000 462817 275067 199454 3029 477550 17020 

514 पाचणनी गाउँपातलका अघािखाँिी 1022612 20943 2.05 32952 94300 305523 105764 505587 353700 162195 1130 517025 21514 

515 भतुमकास्थान नगरपातलका अघािखाँिी 1054072 21749 2.06 53247 110516 377206 27098 514820 319933 191005 28314 539252 28815 

516 चशतगंगा नगरपातलका अघािखाँिी 1423938 36708 2.58 44116 139010 516777 57973 713760 435623 248328 26227 710178 47698 

517 मातलका गाउँपातलका गलु्मी 775645 7622 0.98 27901 80800 310049 27 390876 194050 109609 81110 384769 34008 

518 मदान ेगाउँपातलका गलु्मी 770925 2516 0.33 29995 85995 287593 0 373588 168545 139961 88831 397337 6246 

519 रेसङु्गा नगरपातलका गलु्मी 1091666 12306 1.13 35299 102460 432300 0 534760 300713 155146 101046 556905 13154 

520 धकुोट गाउँपातलका गलु्मी 918877 10121 1.10 21251 87396 362644 2290 452330 64933 95264 306350 466547 7034 

521 इश्मा गाउँपातलका गलु्मी 726699 9311 1.28 24632 82388 279021 0 361409 233603 103927 27760 365290 20751 

522 गलु्मीदरवार गाउँपातलका गलु्मी 703455 17753 2.52 18114 80582 266343 0 346925 213163 85088 58279 356530 8510 

523 छरकोट गाउँपातलका गलु्मी 789769 29323 3.71 55341 93073 235462 67476 396011 203535 113488 76735 393758 57594 

524 रुरुके्षर गाउँपातलका गलु्मी 760959 7123 0.94 22010 73875 246366 59160 379401 207994 101380 72184 381558 19853 

525 सत्र्वती गाउँपातलका गलु्मी 809976 26848 3.31 15389 86984 252816 66188 405988 200971 133356 69661 403988 17389 

526 कातलगण्डकी गाउँपातलका गलु्मी 710890 25212 3.55 17700 73366 18218 261333 352917 181562 94496 81915 357973 12644 

527 िन्रकोट गाउँपातलका गलु्मी 780994 41490 5.31 11768 4076 246946 137904 388926 238092 82991 70985 392068 8626 

528 मतुसकोट नगरपातलका गलु्मी 1009319 45488 4.51 28573 107316 307909 83849 499074 268686 179386 62173 510245 17402 

529 पूविखोला गाउँपातलका पाल्पा 656707 24872 3.79 25099 78556 146905 103349 328810 199480 116153 12264 327897 26012 

530 रम्भा गाउँपातलका पाल्पा 675315 62729 9.29 43891 78675 154148 104675 337498 193252 73820 70745 337817 43572 

531 रर्दीकोट गाउँपातलका पाल्पा 813321 17258 2.12 23930 76166 176851 159256 412273 233599 137647 29802 401048 35155 
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532 ततनाउ गाउँपातलका पाल्पा 721890 13351 1.85 32926 78554 149267 124907 352728 211252 151110 6800 369162 16492 

533 रैनादेवी छहरा गाउँपातलका पाल्पा 904325 104243 11.53 19276 99193 210158 139015 448366 291329 152332 12298 455959 11683 

534 माथागढी गाउँपातलका पाल्पा 787939 6911 0.88 19329 94179 165140 135769 395088 241045 137948 13858 392851 21566 

535 बगनासकाली गाउँपातलका पाल्पा 760054 30390 4.00 12120 82082 235660 69663 387405 249878 122390 381 372649 26876 

536 रामपूर नगरपातलका पाल्पा 1224204 3930 0.32 44107 115728 263619 236498 615845 384819 197372 26168 608359 51593 

537 तानसेन नगरपातलका पाल्पा 1533695 185174 12.07 133233 154100 355118 274393 783611 502848 199965 47271 750084 166760 

538 तनस्दी गाउँपातलका पाल्पा 762546 7334 0.96 27020 87683 177178 121005 385866 215407 141221 20052 376680 36206 

539 चझमरुक गाउँपातलका प्र्ठुान 757766 11994 1.58 31364 96203 210461 73649 380313 229563 142333 5557 377453 34224 

540 गौमखुी गाउँपातलका प्र्ठुान 747170 81032 10.85 53279 89699 201424 81706 372829 190977 168606 14758 374341 51767 

541 माण्डवी गाउँपातलका प्र्ठुान 510493 16405 3.21 21907 64051 177975 10956 252982 160646 95111 1754 257511 17378 

542 सरुमारानी गाउँपातलका प्र्ठुान 584814 35346 6.04 35684 73864 151604 60050 285518 148572 144624 6100 299296 21906 

543 नौवर्हनी गाउँपातलका प्र्ठुान 756080 19331 2.56 22890 100408 199779 87006 387193 238483 127487 2917 368887 41196 

544 ऐरावती गाउँपातलका प्र्ठुान 654885 13204 2.02 57392 82571 184472 64001 331044 196556 121154 6131 323841 64595 

545 स्वगििारी नगरापातलका प्र्ठुान 888929 17753 2.00 21614 100190 250117 93982 444289 256366 178309 9965 444640 21263 

546 मल्लरानी गाउँपातलका प्र्ठुान 606951 28205 4.65 17664 71269 184984 50143 306396 185708 112400 2447 300555 23505 

547 प्र्ठुान नगरपातलका प्र्ठुान 1158003 54542 4.71 41209 119836 355167 121863 596866 371980 152900 36257 561137 76938 

548 तरवणेी गाउँपाचुलका रोल्पा 709821 5781 0.81 52580 90795 193587 72624 357006 219506 132582 727 352815 56771 

549 सनुछहरी गाउँपातलका रोल्पा 529174 14397 2.72 18761 64765 142609 60427 267801 168025 83391 9957 261373 25189 

550 परीवतिन गाउँपातलका रोल्पा 669467 4590 0.69 19159 78378 190551 63089 332018 215959 114590 6900 337449 13728 

551 लगु्री गाउँपातलका रोल्पा 635593 3455 0.54 27124 82589 162073 69659 314321 177690 124339 19243 321272 20173 

552 गंगादेव गाउँपातलका रोल्पा 586094 9774 1.67 60662 77884 129058 72521 279463 184413 109197 13021 306631 33494 

553 रोल्पा नगरपातलका रोल्पा 948645 8358 0.88 73101 111705 202531 163840 478076 338147 129657 2765 470569 80608 

554 थवांग गाउँपातलका रोल्पा 457322 6144 1.34 50717 64037 121311 40773 226121 151911 79290 0 231201 45637 

555 सतुनलस्मतृत गाउँपातलका रोल्पा 767026 1099 0.14 38571 96698 206753 71997 375448 223850 166783 945 391578 22441 

556 रुचन्टगढी गाउँपातलका रोल्पा 760252 3215 0.42 56289 95900 201722 76720 374342 258018 127892 0 385910 44721 

557 माडी गाउँपातलका रोल्पा 548538 5167 0.94 34773 71575 134057 66250 271882 173516 102040 1100 276656 29999 

558 भमेू गाउँपातलका रूकुम पूवि 708619 11992 1.69 31186 115912 184878 62477 363267 66936 98999 179417 345352 49101 

559 तसस्ने गाउँपातलका रूकुम पूवि 828561 10600 1.28 54746 113200 242720 63030 418950 44672 128177 236762 409611 64085 

560 पथुा उत्तर गंुंगा गाउँपातलका रूकुम पूवि 794731 33426 4.21 19710 111802 216240 72877 400919 46350 141090 206372 393812 26817 

561 घोराही उप–महानगरपातलका दाङ 3064271 146262 4.77 94115 330085 507412 768214 1605711   1458560 1458560 241266 

562 लमही नगरपातलका दाङ 1190283 166441 13.98 72171 145933 178432 336587 660952 72908 3858 452565 529331 203792 

563 शाचन्तनगर गाउँपातलका दाङ 703824 37178 5.28 42046 95298 186321 71293 352912 221870 106177 22865 350912 44046 
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564 राप्ती गाउँपातलका दाङ 985797 67734 6.87 41401 32576 370813 121461 524850 254890 177241 28816 460947 105304 

565 बङ्गलािलुी गाउँपातलका दाङ 874833 46408 5.30 51363 181233 224237 17658 423128 190618 231594 29493 451705 22786 

566 गढवा गाउँपातलका दाङ 979707 236888 24.18 80621 123690 145650 222960 492300 313022 132761 41624 487407 85514 

567 दंतगशरण गाउँपातलका दाङ 581754 30939 5.32 33901 87988 108732 95604 292324 59547 89033 140850 289430 36795 

568 बबई गाउँपातलका दाङ 746555 30215 4.05 54286 100901 132701 130066 363668 58261 169693 154933 382887 35067 

569 राजपरु गाउँपातलका दाङ 734401 69930 9.52 45020 203524 118791 56174 378489 56274 131615 168023 355912 67597 

570 तलुसीपरु उपमहानगरपातलका दाङ 2705656 209010 7.72 48302 305078 454350 611359 1370787 833015 468985 32869 1334869 84220 

571 कोहलपूर नगरपातलका बाँके 1636771 54198 3.31 89753 188754 264388 386732 839874 458896 230138 107863 796897 132730 

572 राप्तीसोनारी गाउँपातलका बाँके 1473688 40486 2.75 53791 169598 226950 364634 761182 327635 222457 162414 712506 102467 

573 बैजनाथ गाउँपातलका बाँके 1111479 24430 2.20 74438 156196 201174 210814 568184 265394 153790 124111 543295 99327 

574 नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलका बाँके 5245666 137989 2.63 265372 301647 405117 2038319 2745083 708670 600612 1191301 2500583 509872 

575 खजरुा गाउँपातलका बाँके 1329675 38650 2.91 92956 149793 256952 264938 671683 414044 170523 73425 657992 106647 

576 नरैनापरु  गाउँपातलका बाँके 854495 57626 6.74 55126 115042 119586 168267 402895 129629 139732 182239 451600 6421 

577 जानकी गाउँपातलका बाँके 800635 35042 4.38 87805 122252 119967 171144 413363 89638 115177 182457 387272 113896 

578 डुडुवा गाउँपातलका बाँके 862322 63260 7.34 70162 119646 123799 197959 441404 75326 49608 295984 420918 90648 

579 बारबददिर्ा नगरपातलका बददिर्ा 1450863 67064 4.62 103635 179488 517242 14384 711114 442029 280164 17556 739749 75000 

580 ठाकुरबाबा नगरपातलका बददिर्ा 1089979 38774 3.56 59891 138772 409563 15340 563675 290664 194289 41351 526304 97262 

581 राजापरु नगरपातलका बददिर्ा 734401 45268 6.16 45020 203524 118791 56174 378489 56274 131615 168023 355912 67597 

582 गेरुवा गाउँपातलका बददिर्ा 777241 38654 4.97 50985 151053 237585 14482 403120 235187 128604 10330 374121 79984 

583 बासगढी नगरपातलका बददिर्ा 1307350 39752 3.04 126147 158728 481428 16386 656542 365883 276125 8800 650808 131881 

584 गलुररर्ा नगरपातलका बददिर्ा 1522781 85033 5.58 76069 187164 547719 38712 773595 467973 251691 29522 749186 100478 

585 बढैर्ाताल गाउँपातलका बददिर्ा 1270050 81040 6.38 27838 142775 461116 24123 628014 54223 216061 371752 642036 13816 

586 मधवुन नगरपातलका बददिर्ा 1281701 75967 5.93 81743 140200 456546 54264 651010 387200 184067 59424 630691 102062 

 कणािली प्रदेश  56481986 3001719 5.31 2786206 7544312 16309459 4452622 28306393 11824660 8775416 7575516 28175592 2917007 

587 शारदा नगरपातलका सल्र्ान 1016431 25623 2.52 24149 118397 245327 147673 511397 370626 129010 5398 505034 30512 

588 बागिौर नगरपातलका सल्र्ान 900531 33349 3.70 87969 121638 258751 79989 460378 44949 129451 265753 440153 108194 

589 बनगाड कुर्पण्डे नगरपातलका सल्र्ान 813030 34943 4.30 62033 116500 217858 90346 424704 62101 107155 219070 388326 98411 

590 छरेश्वरी गाउँपातलका सल्र्ान 665007 32199 4.84 54922 88483 186416 55443 330342 214063 100616 19986 334665 50599 

591 कुमाख गाउँपातलका सल्र्ान 696071 18038 2.59 54713 98936 175784 63135 337855 52462 131856 173898 358216 34352 

592 कपरुकोट गाउँपातलका सल्र्ान 539865 11044 2.05 19631 77041 137690 60589 275320 141959 102928 19658 264545 30406 

593 दामाि गाउँपातलका सल्र्ान 591353 15475 2.62 27958 84886 144734 55628 285248 201846 90002 14257 306105 7101 

594 चशि कुमाख गाउँपातलका सल्र्ान 477386 22860 4.79 30379 64898 135318 44107 244323 134374 96862 1827 233063 41639 
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595 तरवणेी गाउँपातलका सल्र्ान 523241 17953 3.43 20777 73328 133907 50842 258077 136593 115321 13250 265164 13690 

596 कातलमाटी गाउँपातलका सल्र्ान 672069 17182 2.56 85130 88500 157877 74550 320927 233662 116728 752 351142 54915 

597 सानीभेरी गाउपातलका रूकुम 689653 21568 3.13 53999 218591 36300 58827 313718 226052 132629 17254 375935 -8218 

598 तरबेणी गाउपातलका रूकुम 660013 13881 2.10 32070 82146 206857 62385 351388 146266 155439 6920 308625 74833 

599 िौरजहारी नगरपातलका रूकुम 776315 37009 4.77 54086 102233 199294 73031 374558 54767 143854 203136 401757 26887 

600 आठर्वसकोट नगरपातलका रूकुम 1189286 45276 3.81 16692 114500 446466 23901 584867 307336 271260 25823 604419 -2860 

601 वाँर्फकोट गाउँपातलका रूकुम 636501 5876 0.92 7674 78036 233921 3037 314994 103800 4805 212902 321507 1161 

602 मतुसकोट नगरपातलका रूकुम 1134579 9792 0.86 60653 118423 437230 12795 568448 400924 132572 32635 566131 62970 

603 भेरी नगरपातलका जाजरकोट 1077485 9449 0.88 48270 114800 434368 1398 550566 408296 113478 5145 526919 71917 

604 छेडागाड नगरपातलका जाजरकोट 1022734 4863 0.48 77298 118531 391948 5284 515763 353404 139287 14280 506971 86090 

605 नलगाड नगरपातलका जाजरकोट 841633 14249 1.69 46052 89100 322586 6732 418418 257907 121215 44093 423215 41255 

606 बारेकोट गाउँपातलका जाजरकोट 652537 26155 4.01 61407 70100 240056 15322 325478 129925 177110 20024 327059 59826 

607 कुसे गाउँपातलका जाजरकोट 761856 29460 3.87 39608 79200 284712 2858 366770 192292 138042 64752 395086 11292 

608 चशबालर् गाउंपातलका जाजरकोट 567308 17562 3.10 34531 64200 208030 17149 289379 241085 8036 28808 277929 45981 

609 जनुीिांदे गाउंपातलका जाजरकोट 645311 27102 4.20 49606 79500 243525 332 323357 181929 118593 21432 321954 51009 

610 िौकुन ेगाउँपातलका सखेुत 756873 51497 6.80 11119 100523 210722 69869 381114 165973 198667 11119 375759 16474 

611 पन्िपरुी नगरपातलका सखेुत 1017997 51972 5.11 31235 116902 313242 93470 523614 93163 174504 226716 494383 60466 

612 लेकबेचश नगरपातलका सखेुत 822388 45729 5.56 14784 110769 224095 81235 416099 263269 119757 23263 406289 24594 

613 र्वरेन्रनगर नगरपातलका सखेुत 2208814 215862 9.77 94796 252839 633333 320407 1206579 588580 328076 85579 1002235 299140 

614 बराहताल गाउँपातलका सखेुत 937559 50075 5.34 71845 104725 350070 6036 460831 92131 123972 260625 476728 55948 

615 चिङ्गाड गाउँपातलका सखेुत 544299 31235 5.74 9407 71300 197231 1107 269638 46825 70163 157673 274661 4384 

616 तसम्ता गाउँपातलका सखेुत 806902 77899 9.65 18260 104149 303494 4284 411927 83233 109597 202145 394975 35212 

617 भेरीगंगा नगरपातलका सखेुत 1087429 122685 11.28 54256 138090 386341 18653 543084 291677 118678 133990 544345 52995 

618 गभुािकोट नगरपातलका सखेुत 1194513 124145 10.39 10249 155911 438758 18643 613312 35500 101700 444001 581201 42360 

619 नौमलेु गाउँपातलका दैलेख 810382 73940 9.12 76451 83865 241879 61215 386959 220727 134136 68560 423423 39987 

620 डुंगेश्वर गाउँपातलका दैलेख 544769 45118 8.28 679 71216 161562 42026 274804 130060 96156 43749 269965 5518 

621 भैरवी गाउँपातलका दैलेख 677534 66750 9.85 34240 88799 199569 53370 341738 196046 131099 8651 335796 40182 

622 गरुाँस गाउँपातलका दैलेख 768222 76919 10.01 48785 89492 208792 60461 358745 64974 152590 191913 409477 -1947 

623 आठर्वस नगरपातलका दैलेख 731093 49196 6.73 51934 103866 200151 68420 372437 219704 120821 18131 358656 65715 

624 दलु्ल ुनगरपातलका दैलेख 1255482 85344 6.80 115928 139678 363897 95929 599504 383043 250855 22080 655978 59454 

625 भगवतीमाई गाउँपातलका दैलेख 701546 56307 8.03 57072 78348 263628 2740 344716 132428 149739 74663 356830 44958 

626 ठाँटीकाँध गाउँपातलका दैलेख 590670 47745 8.08 83754 77961 203439 416 281816 33937 77961 196956 308854 56716 
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627 महाव ुगाउँपातलका दैलेख 705607 63599 9.01 6221 76600 275243 945 352788 86479 134382 131958 352819 6190 

628 िामणु्डा र्वन्रासैनी नगरपातलका दैलेख 720522 56793 7.88 31960 99250 248199 2700 350149 87655 89556 193162 370373 11736 

629 नारार्ण नगरपातलका दैलेख 950005 58433 6.15 80445 103455 356413 5273 465141 74308 111990 298566 484864 60722 

630 खाँडािक्र नगरपातलका कातलकोट 856803 20392 2.38 41347 123700 234515 80157 438372 5045 78416 334970 418431 61288 

631 रास्कोट नगरपातलका कातलकोट 727054 9669 1.33 28042 93413 134669 141963 370045 53305 65070 238634 357009 41078 

632 ततलागफुा नगरपातलका कातलकोट 756980 8302 1.10 31781 101500 170398 124372 396270 53928 56950 249832 360710 67341 

633 पिालझरना गाउँपातलका कातलकोट 618327 11607 1.88 17038 82800 126504 93223 302527 39369 97476 178955 315800 3765 

634 सान्नी तरवणेी गाउँपातलका कातलकोट 667194 47135 7.06 58200 134803 80005 106130 320938 211211 73454 61591 346256 32882 

635 नरहररनाथ गाउँपातलका कातलकोट 926044 17385 1.88 82006 123400 175803 156742 455945 73912 127189 268998 470099 67852 

636 शभु कालीका गाउँपातलका कातलकोट 639138 18849 2.95 8315 91500 125593 99822 316915 63942 66735 191546 322223 3007 

637 महावै गाउँपातलका कातलकोट 423182 12282 2.90 17639 66900 97117 50626 214643 64454 54868 89217 208539 23743 

638 पलाता गाउँपातलका कातलकोट 749468 45254 6.04 28022 92700 125277 148833 366810 48905 135112 198641 382658 12174 

639 र्हमा गाउँपातलका जमु्ला 500953 11595 2.31 25968 82147 133047 35437 250631 148049 98519 3754 250322 26277 

640 पातारासी गाउँपातलका जमु्ला 504093 55552 11.02 18870 99059 154661 4993 258713 141131 104010 239 245380 32203 

641 ततला गाउँपातलका जमु्ला 618800 50738 8.20 53012 95986 206329 3625 305940 178090 134722 48 312860 46092 

642 िन्दननाथ नगरपातलका जमु्ला 857500 70488 8.22 13828 131366 237682 67635 436683 291039 112603 17175 420817 29694 

643 गठुीिौर गाउँपातलका जमु्ला 429383 35816 8.34 12056 76300 146491 3104 225895 116751 85620 1117 203488 34463 

644 तातोपानी गाउँपातलका जमु्ला 644771 29349 4.55 37422 102883 217353 2055 322291 56708 99110 166662 322480 37233 

645 तसंजा गाउँपातलका जमु्ला 539309 45695 8.47 13064 90571 137237 38768 266576 137613 99171 35949 272733 6907 

646 कनकासनु्दरी गाउँपातलका जमु्ला 589662 23530 3.99 25157 94468 148711 52300 295479 42856 98729 152598 294183 26453 

647 िंखेली नगरपातलका हमु्ला 383175 26620 6.95 19690 64770 61497 65777 192044 98297 65777 27057 191131 20603 

648 अदानिलुी गाउँपातलका हमु्ला 409352 23872 5.83 9651 64875 68624 73200 206699 64875 78929 58849 202653 13697 

649 नाम्खा गाउँपातलका हमु्ला 459966 16707 3.63 22637 64293 91612 72971 228876 137867 91612 1611 231090 20423 

650 सकेगाड गाउँपातलका हमु्ला 666108 37649 5.65 3467 78225 156981 97395 332601 232052 45573 55882 333507 2561 

651 ताजाकोट गाउँपातलका हमु्ला 418694 19875 4.75 3074 64850 99361 44914 209125 61236 73201 75132 209569 2630 

652 तसमकोट गाउँपातलका हमु्ला 859265 20481 2.38 2582 90216 250563 93311 434090 200523 162427 62225 425175 11497 

653 खापुिनाथ गाउँपातलका हमु्ला 516397 43295 8.38 486 60000 165556 36293 261849 85938 125568 43042 254548 7787 

654 छार्ाँनाथ रारा नगरपातलका मगु ु 1001330 67092 6.70 72994.6614 133415 221601 157085.1 512101 89250.36 96914.94 303063.69 489229 95867 

655 मगुमु कामािरोंग गाउँपातलका मगु ु 479025 5760 1.20 36887.875 64672 62931.447 106650.3 234254 42121.212 79529.365 123120.57 244771 26370 

656 सोरु गाउँपातलका मगु ु 753549 55119 7.31 19051.641 91249 168496.34 113918.2 373664 47015.942 100026.84 232842.17 379885 12830 

657 खत्र्ाड गाउँपातलका मगु ु 827377 40996 4.95 4986.234 113551 167288.62 133233.4 414073 220712.36 108500 84092.001 413304 5755 

658 शे–फोक्सणु्डो गाउँपातलका डोल्पा 333825 9080 2.72 6848 64284 72408 32859 169551 99783 60041 4450 164274 12125 
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659 छाकाि ताङसोङ गाउँपातलका डोल्पा 288663 14016 4.86 35592 64772 54977 27205 146954 86354 48724 6631 141709 40837 

660 डोल्पोबिु गाउँपातलका डोल्पा 262493 1737 0.66 31150 64743 38233 26577 129553 35060 81859 16021 132940 27763 

661 जगदलु्ला गाउँपातलका डोल्पा 411890 10722 2.60 14212 64707 102999 33657 201363 120078 76321 14128 210527 5048 

662 काइके गाउँपातलका डोल्पा 332412 29725 8.94 11533 64758 75112 30729 170599 95170 66643 0 161813 20319 

663 मडु्केिलुा गाउँपातलका डोल्पा 440725 22386 5.08 21126 64839 133133 27319 225291 117644 73610 24180 215434 30983 

664 ठुलीभेरी नगरपातलका डोल्पा 486267 66757 13.73 219 69300 173222 6691 249213 143904 69300 23850 237054 12378 

665 तरपरुा सनु्दरी नगरपातलका डोल्पा 720011 34041 4.73 5225 83592 234459 50500 368551 234141 112458 4861 351460 22316 

 सदुरुपचिम प्रदेश  77180254 3646988 8.36 3789582 10077793 21259855 7593185 38930813 20366468 13602793 4280161 38249422 4470993 

666 धनगढी उप–महानगरपातलका कैलाली 3246294 154367 4.76 187992 281121 1145849 146935 1573905 126176 1509457 36756 1672389 89508 

667 लम्कीिहुा नगरपातलका कैलाली 1492550 88156 5.91 35822 191793 542184 32660 766637 437653 255600 32660 725913 76546 

668 गोदावरी नगरपातलका कैलाली 2052698 171653 8.36 105781 203813 695680 166948 1066441 714375 104934 166948 986257 185965 

669 टीकापरु नगरपातलका कैलाली 1490209 30517 2.05 73073 195911 526777 54755 777443 515751 184132 12883 712766 137750 

670 जोशीपरु गाउँपातलका कैलाली 676256 20667 3.06 29212 116984 242163 8282 367429 137965 170080 782 308827 87814 

671 जानकी गाउँपातलका कैलाली 980520 24683 2.52 72787 141985 361418 8931 512334 360330 105939 1917 468186 116935 

672 कैलारी गाउँपातलका कैलाली 1013622 49740 4.91 43293 148680 353716 2544 504940 242688 241427 24567 508682 39551 

673 घोडाघोडी नगरपातलका कैलाली 1568498 50842 3.24 171045 202129 415298 153667 771094 490686 253135 53583 797404 144735 

674 भजनी नगरपातलका कैलाली 1303687 57449 4.41 129387 148491 269008 228888 646387 397727 255804 3769 657300 118474 

675 गौरीगंगा नगरपातलका कैलाली 1133789 47136 4.16 46766 166438 283095 152670 602203 314719 177521 39346 531586 117383 

676 बदिगोररर्ा गाउँपातलका कैलाली 664834 12019 1.81 11470 108332 78854 150977 338163 197380 121053 8238 326671 22962 

677 मोहन्र्ाल गाउँपातलका कैलाली 761264 29322 3.85 19353 78703 146654 153546 378903 262878 118548 935 382361 15895 

678 िरेु गाउँपातलका कैलाली 711913 25406 3.57 25642 84260 15783 262728 362771 180957 149068 19117 349142 39271 

679 मंगलसेन नगरपातलका अछाम 1138115 39097 3.44 59653 115028 271409 187818 574255 301799 146690 115371 563860 70048 

680 साँफेबगर नगरपातलका अछाम 1263492 89430 7.08 70809 116047 303137 218569 637753 373030 169528 83181 625739 82823 

681 िौरपाटी गाउँपातलका अछाम 868582 50593 5.82 60707 90454 155025 171763 417242 283900 167440 0 451340 26609 

682 मेल्लेख गाउँपातलका अछाम 859839 86971 10.11 30028 82900 183803 151937 418640 246943 194256 0 441199 7469 

683 रामारोशन गाउँपातलका अछाम 825314 34632 4.20 36673 92855 186996 140429 420280 282466 122568 0 405034 51919 

684 तमुािखाँद गाउँपातलका अछाम 950724 14162 1.49 45413 159424 194537 143035 496996 317910 122820 12998 453728 88681 

685 कमलबजार नगरपातलका अछाम 940210 36240 3.85 37164 90572 181868 186128 458568 311215 169770 657 481642 14090 

686 पञ्चदेवल र्वनार्क नगरपातलका अछाम 824458 34182 4.15 47283 96890 204937 169220 471047 322618 14716 16077 353411 164919 

687 बान्नीगढी जर्गढ गाउँपातलका अछाम 614801 4926 0.80 12595 74304 123377 113204 310885 214654 82146 7116 303916 19564 

688 ढकारी गाउँपातलका अछाम 667474 7317 1.10 26760 83040 115008 128963 327011 227258 113205 0 340463 13308 

689 ददपार्ल तसलगढी नगरपातलका डोटी 978072 21637 2.21 47532 125382 209690 142490 477562 33169 150007 317334 500510 24584 



महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रततवेदन, २०७७ 688 

क्र. 
सं. स्थानीर् तह 

लेखापरीक्षण 
रकम 
 

बरेुज ुरकम 
 

 
प्रततशत 

 

आर् व्र्र् 
मोज्दात 
बाकँी 
 

गत वषिको 
चजम्मेवारी समातनकरण 

सशति तथा 
अन्र् बजेट 
अनदुान 

अन्र् आर् जम्मा आर् िाल ुखिि पूजँीगत 
खिि अन्र् आर् जम्मा खिि 

690 चशखर नगरपातलका डोटी 1000546 22020 2.20 21395 110976 226641 166005 503622 283582 187160 26182 496924 28093 

691 पूवीिौकी गाउँपातलका डोटी 701341 9658 1.38 32128 88662 194945 57120 340727 248170 94862 17582 360614 12241 

692 बडीकेदार गाउँपातलका डोटी 614691 26316 4.28 30673 75373 120492 96144 292009 173945 142954 5783 322682 0 

693 जोरार्ल गाउँपातलका डोटी 798916 49937 6.25 37311 89869 186850 118096 394815 219246 109849 75006 404101 28025 

694 सार्ल गाउँपातलका डोटी 607764 13957 2.30 33088 77905 114899 101687 294491 167903 121794 23576 313273 14306 

695 आदशि गाउँपातलका डोटी 650857 12180 1.87 35102 92073 111424 115389 318886 215749 105639 10583 331971 22017 

696 के.आई.तसं गाँउपातलका डोटी 513671 12423 2.42 24355 83630 107548 56323 247501 134756 131414 0 266170 5686 

697 बोगटान फुटतसल गाँउपातलका डोटी 605880 17101 2.82 11796 77582 145943 96428 319953 167631 97499 20797 285927 45822 

698 बङु्गल नगरपातलका बझाङ 1144362 47773 4.17 96351 171972 259853 163723 595548 371328 177136 350 548814 143085 

699 दगुािथली गाउँपातलका बझाङ 680167 52945 7.78 16941 93056 204811 41074 338941 194425 146507 294 341226 14656 

700 र्वत्थडचिर गाउँपातलका बझाङ 842542 30958 3.67 44721 111425 183477 109242 404144 263316 173273 1809 438398 10467 

701 खप्तडछान्ना गाउँपातलका बझाङ 662672 27505 4.15 41982 104561 127635 89880 322076 239367 101229 0 340596 23462 

702 साईपाल गाउँपातलका बझाङ 297519 43065 14.47 10490 66897 57496 37964 162357 67486 64846 2830 135162 37685 

703 जर्पृ् वी नगरपातलका बझाङ 1033859 27753 2.68 42005 136892 307947 73146 517985 9346 113556 392972 515874 44116 

704 थलरा गाउँपातलका बझाङ 786235 15250 1.94 32535 114334 213238 61229 388801 223805 173629 0 397434 23902 

705 समुाि गाउँपातलका बझाङ 409673 14748 3.60 6876 70754 67100 65047 202901 126771 78954 1047 206772 3005 

706 तलकोट गाउँपातलका बझाङ 630207 43174 6.85 19056 85383 127355 96715 309453 216114 98535 6105 320754 7755 

707 मष्टा गाउँपातलका बझाङ 695552 130763 18.80 11528 100075 155680 90288 346043 209646 138470 1393 349509 8062 

708 छतबस पातथभेरा गाउँपातलका बझाङ 714123 38706 5.42 40257 108508 157154 93615 359277 242381 112445 20 354846 44688 

709 केदारस्रू् ँगाउँपातलका बझाङ 905925 8971 0.99 21324 127857 226024 124696 478577 150179 276954 215 427348 72553 

710 बरु्ढनन्दा नगरपातलका बाजरुा 878117 62952 7.17 60106.1613 116599 262073.01 53574 432246 273560 152644 19667.167 445871 46482 

711 गौमलु गाउँपातलका बाजरुा 506652 23390 4.62 12787.6482 63300 190331.95 0 253632 39991 65999 147030.56 253020 13399 

712 र्हमाली गाउँपातलका बाजरुा 478087 62307 13.03 56155.6003 73389 150395.16 0 223784 78562 73732 102008.61 254303 25637 

713 तरवणेी नगरपातलका बाजरुा 686263 18225 2.66 66906.6164 108200 243314.39 3837 355351 198055 132603 253.67997 330912 91346 

714 जगन्नाथ गाउँपातलका बाजरुा 428043 20293 4.74 17821.7739 77870 127588.17 0 205458 23366 96497 102721.73 222585 695 

715 बतडमातलका नगरपातलका बाजरुा 770537 9521 1.24 49462.9155 112629 261381.74 6945 380956 60347 130160 199075.07 389582 40837 

716 बढुीगंगा नगरपापतलका बाजरुा 760134 14243 1.87 57426.5309 132015 257578.44 103 389696 247394 109618 13426.527 370438 76685 

717 खप्तड छेडेदह गाउँपातलका बाजरुा 757399 31278 4.13 19268.258 108400 275364.66 0 383765 53869 100630 219134.3 373634 29399 

718 स्वामी काचततक खापपर गाउँपातलका बाजरुा 629911 48983 7.78 50584.39 83900 216088.41 0 299988 45514 119302 165107.4 329923 20650 

719 तभमदत्त नगरपातलका कंिनपरु 2177379 66159 3.04 102437 255674 338999 525146 1119819 704098 337886 15576 1057560 164696 

720 पनुिवास नगरपातलका कंिनपरु 1038561 32086 3.09 74246 153859 160578 221956 536393 289939 209535 2694 502168 108471 

721 बेदकोट नगरपातलका कंिनपरु 1204450 26953 2.24 69553 148382 235457 229379 613218 324527 184381 82324 591232 91539 
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722 महाकाली नगरपातलका कंिनपरु 1083451 42737 3.94 86449 129545 315257 97017 541819 254058 239809 47765 541632 86636 

723 शकु्लाफाटँा नगरपातलका कंिनपरु 1174926 29235 2.49 37640 141441 199110 244792 585343 319457 211635 58491 589583 33400 

724 बेलौरी नगरपातलका कंिनपरु 999727 59972 6.00 66077 154043 162250 183404 499697 319720 177080 3230 500030 65744 

725 कृयणपरु नगरपातलका कंिनपरु 1151865 93358 8.10 49603 167069 326529 150968 644566 318173 153155 35971 507299 186870 

726 बेलडाडी गाउँपातलका कंिनपरु 541752 31792 5.87 15591 88362 85407 97059 270828 145415 113303 12206 270924 15495 

727 लालझाडी गाउँपातलका कंिनपरु 507205 43506 8.58 38846 86993 64799 104499 256291 105836 133253 11825 250914 44223 

728 अमरगढी नगरपातलका डडेलधरुा 698579 4988 0.71 36948 90100 132659 130002 352761 257463 88010 345 345818 43891 

729 परशरुाम नगरपातलका डडेलधरुा 1162615 37099 3.19 53638 121590 463968 15792 601350 329249 205914 26102 561265 93723 

730 आतलताल गाउँपातलका डडेलधरुा 706092 43479 6.16 13553 79337 264990 6476 350803 190570 158125 6594 355289 9067 

731 भागेश्वर गाउँपातलका डडेलधरुा 620735 54511 8.78 51833 63055 253768 3121 319944 192615 96658 11518 300791 70986 

732 नवदगुाि गाउँपातलका डडेलधरुा 734846 18297 2.49 24275 82404 287183 4308 373895 198373 146526 16052 360951 37219 

733 अजर्मेरु गाउँपातलका डडेलधरुा 725014 14925 2.06 6554 75151 290829 7538 373518 237357 97776 16363 351496 28576 

734 गन्र्ापधरुा गाउँपातलका डडेलधरुा 536604 9409 1.75 3908 71213 133317 69306 273836 188362 74406 0 262768 14976 

735 पाटन नगरपातलका बैतडी 963373 13580 1.41 15147 102700 220419 175966 499085 455704 6192 2392 464288 49944 

736 मेलौली नगरपातलका बैतडी 804620 36560 4.54 50833 86000 313572 3127 402699 78532 107248 216141 401921 51611 

737 चशवनाथ गाउँपातलका बैतडी 543166 9903 1.82 32546 69300 203139 1073 273512 168328 100253 1073 269654 36404 

738 तसगास गाउँपातलका बैतडी 670763 60635 9.04 86715 88299 231914 1570 321783 293612 53798 1570 348980 59518 

739 पञ्चशे्वर गाउँपातलका बैतडी 710160 43065 6.06 8827 74000 277006 9899 360905 285458 53898 9899 349255 20477 

740 दशरथ िन्द नगरपातलका बैतडी 1279494 130234 10.18 38655 218268 392383 15342 625993 58236 102449 492816 653501 11147 

741 पिुौडी नगरपातलका बैतडी 1043620 78344 7.51 47634 121900 393763 6041 521704 45345 134671 341900 521916 47422 

742 सनुिर्ा गाउँपातलका बैतडी 685144 27686 4.04 35744 79623 259445 6814 345882 212113 126789 360 339262 42364 

743 दोगडाकेदार गाउँपातलका बैतडी 830279 38674 4.66 515 96880 320759 5970 423609 239380 144381 22909 406670 17454 

744 तडलासैनी गाउँपातलका बैतडी 743381 56543 7.61 9377 93774 273782 3227 370783 62520 89324 220754 372598 7562 

745 महाकाली नगरपातलका  1144242 39692 3.47 57509 139121 437312 6391 582824 319692 239042 2684 561418 78915 

746 शैल्र्चशखर नगरपातलका दाि ुिला 905334 97200 10.74 7 143051 310623 3152 456826 301114 143538 3856 448508 8325 

747 लेकम गाउँपातलका दाि ुिला 657350 25319 3.85 49891 109513 239241 854 349608 216349 91393 0 307742 91757 

748 दहु ुगाउँपातलका दाि ुिला 536234 9770 1.82 34786 86728 175451 7079 269258 124915 132825 9236 266976 37068 

749 व्र्ास गाउँपातलका दाि ुिला 548355 16082 2.93 15650 151399 129519 2895 283813 138705 97148 28689 264542 34921 

750 अर्प र्हमाल गाउँपातलका दाि ुिला 485999 21094 4.34 52141 121191 81555 34214 236960 116333 126321 6385 249039 40062 

751 मामाि गाउँपातलका दाि ुिला 682307 34192 5.01 31730 107982 236007 4623 348612 199029 131943 2723 333695 46647 

752 नौगाड गाउँपातलका दाि ुिला 781666 41811 5.35 15437 107366 269781 6186 383333 209121 189212 0 398333 437 

753 मातलकाजुिन गाउँपातलका दाि ुिला 882106 140559 15.93 48613 112858 292190 12642 417690 226719 177183 60514 464416 1887 
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क्र. 
सं. स्थानीर् तह 

लेखापरीक्षण 
रकम 
 

बरेुज ुरकम 
 

 
प्रततशत 

 

आर् व्र्र् 
मोज्दात 
बाकँी 
 

गत वषिको 
चजम्मेवारी समातनकरण 

सशति तथा 
अन्र् बजेट 
अनदुान 

अन्र् आर् जम्मा आर् िाल ुखिि पूजँीगत 
खिि अन्र् आर् जम्मा खिि 

s'n hDdf 738230049 37481762 5.08 46233594 89860040 192286067 97375642 379521750 177914836 128818646 51974817 358708299 67047045 

                
 

:yfgLo tx ;l~rt sf]if ljj/0f 
  

2075/076 sf] jSof}tf   

क्र.सां. स्थानीर् तह n]vfk/LIf0f /sd j]?h' /sd 

 आय व्यय 

र्ौज्दात 
बाँकी 

k|ltzt 

गतवषमको 
क्ट्जम्रे्वारी 

सर्ानीकरण 

अनदुान 

सशतम तथा 
अन्य बजेट 
अनदुान 

अन्य आय 

जम्र्ा 
आय 

चालु खचम पूँक्ट्जगत 

खचम अन्य खचम जम्र्ा खचम  

1 lji0f' ufpFkflnsfsf] ;nf{xL 398951 47154  10399 152256 99441 252 251949 111001 36001 0 147002 115346 

2 /fdgu/ ufFpkflnsfsf] ;nf{xL 428822 104570  7931 162589 50412 38602 251603 87983 89236 0 177219 82315 

3 x+;k'/ gu/kflnsf wg'iff 580461 207601  31700 189633 99623 62154 351410 10812 62218 156021 229051 154059 

4 a'+un gu/Fkflnsfsf] sfof{no aemfª 1016599 174331  5234 275476 271202 7180 553858 290861 171654 226 462741 96351 

hDdf 2424833 533656 0 55264 779954 520678 108188 1408820 500657 359109 156247 1016013 448071 

 वरयौता सरे्त कुल जम्र्ा 740654882 3.8127908 ५ 46288858 90639994 192806745 97483830 380930570 178415493 129177755 52131064 359724312 67495116 
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               cg';"rL – @@ 

                                                                                                              

                                                               -k|ltj]bgsf] kl/R5]b @ bkmf $=@ ;+u ;DalGwt_ 

 

cfly{s jif{ @)&%.&^ df ah]6 clVtof/L k|fKt n]vfpQ/bfoL clws[tx?sf] ljj/0f / ;f] cjlwsf] j]?h'sf] l:ylt 

@)&%.&^ 

 

                                               

s+= ;+= dGqfno lgsfosf] gfd n]vfpQ/bfoL clws[tx?sf] gfd sfo{ cjwL 

cfly{s jif{ @)&%.&^ sf] 

s"n j]?h' 

-?=xhf/df_ 

;/sf/L sfof{nox?sf] 

n]vfk/LIf0f c+ssf] 

t'ngfdf j]?h' k|ltzt 

1.  संघीर् संसद सचिवालर् महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराई 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 1555 0.12 

2.  सवोच्ि अदालत रचजष्टार श्री लाल वहादरु कुवर 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 165379 1.13 

3.  अचख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग सचिव श्री महेश्वर न्र्ौपान े
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 25729 3.15 

4.  लोक सेवा आर्ोग सचिव श्री महेन्र प्रसाद गरुागाई 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 274 0.03 

5.  तनवाििन आर्ोग सचिव श्री देव कुमारी गरुागाई 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 4751 0.89 

6.  न्र्ार् पररषद् 

सचिव श्री नपृध्वज तनरौला   

 

सचिव  श्री देवेन्र राज ढकाल 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।१०।१४ सम्म 
२०७६।१०।२१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

3 0.01 

7.  रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोग 
सचिव श्री अतनल कुमार ठाकुर       
सचिव  श्री ददपने्र काफ्ले 

२०७५।४।१ देचख 
२०७६।१।१० सम्म 
२०७६।१।११ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

283 0.27 
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s+= ;+= dGqfno lgsfosf] gfd n]vfpQ/bfoL clws[tx?sf] gfd sfo{ cjwL 

cfly{s jif{ @)&%.&^ sf] 
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t'ngfdf j]?h' k|ltzt 

8.  मचुस्लम आर्ोग 
सचिव श्री केदार प्रसाद पनेरु       

सचिव  श्री शम्भ ुबहादरु खड्का 

२०७५।४।१ देचख 
२०७६।१२।६ सम्म 
२०७६।१२।७ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

21 0.04 

9.  रार्ष्ट्रर् दतलत आर्ोग 
सचिव श्री तगरीराज ज्ञवाली       

सचिव  श्री प्रल्लाद प्रसाद सापकोटा 

२०७५।८।१० देचख 
२०७६।१।७ सम्म 
२०७६।१।८देचख २०७६।३।३१ 
सम्म 

3 0.01 

10.  आददवासी जनजातत आर्ोग 
सचिव श्री रुर तसह तामाङ         

सचिव  श्री देवी प्रसाद भण्डारी 

२०७५।७।२३ देचख 
२०७६।१।७ सम्म २०७६।१।८ 
देचख २०७६।३।३१ सम्म 

319 0.68 

11.  प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् प्रदेश नं. २ 

तन. सचिव श्री होम प्रसाद चघतमरे      
सचिव  श्री वासदेुव शमाि पौडेल      

तन. सचिव होम प्रसाद चघतमरे 

२०७५।४।१ देचख २०७५।९।४ 
सम्म २०७५।९।५ देचख 
२०७५।११।३० सम्म 
२०७५।१२।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

366 1.2 

12.  प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर् कणािली प्रदेश 
सचिव श्री जर्नारार्ण आिार्ि        

सचिव  श्री गंगाराम गलेाल 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।४।२० सम्म 
२०७५।४।२१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

352 1.12 

13.  प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषकोको  
कार्ािलर् 

सचिव श्री वरु्ि वहादरु खड्का    

सचिव श्री रेश्मीराज पाण्डे 

सचिव श्री चशचशर कुमार ढंुगाना 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।४।१६ सम्म 
२०७५।४।१७ देचख 
२०७५।११।१९ सम्म 
२०७५।११।२० देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

4902586 5.21 
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14.  महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 
नार्व महान्र्ार्ातधवत्ता श्री वरी प्रसाद 
गौतम 

२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 46198 4.19 

15.  अथि मन्रालर् सचिव श्री राजन खनाल 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 19066793 1.81 

16.  उद्योग वाचणज्र् तथा आपूतति  मन्रालर् 

सचिव श्री िन्र कुमार चघतमरे   

सचिव श्री र्ाम कुमारी खततवडा    

सचिव श्री केदार बहादरु अतधकारी 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।९।३० सम्म 
२०७५।४।१७ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 
२०७५।१०।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

218028 2.95 

17.  उजाि जलस्रोत तथा तसंिाई  मन्रालर् सचिव डा. संजर् शमाि 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 2143460 3.32 

18.  कानून न्र्ार् तथा संसदीर् मातमला 
मन्रालर् 

सचिव श्री राचजव गौतम 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 120 0.04 

19.  कृर्ष पशपुन्छी र्वकास मन्रालर् 
सचिव श्री र्वुकध्वज चजसी        

सचिव  श्री प्रकाश माथेमा 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।३।३० सम्म 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

1250817 6.32 

20.  खानेपानी मन्रालर् 
सचिव श्री गजेन्र कुमार ठाकुर      

 सचिव  श्री ददपेन्रनाथ शमाि 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।१२।७ सम्म 
२०७५।१२।८ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

4282641 24.09 

21.  गहृ मन्रालर् सचिव श्री प्रमे कुमार राई 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 1344794 1.56 

22.  संस्कृतत पर्िटन तथा नागररक  
उड्डर्र्न मन्रालर् 

सचिव श्री कृयण प्रसाद देवकोटा     २०७५।४।१ देचख 
२०७५।११।८ सम्म 438444 8.51 
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सचिव  श्री मोहन कृयण सापकोटा २०७५।११।९ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

23.  परराष्ट्र मन्रालर् सचिव श्री शंकरदाश वैरागी 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 99002 1.24 

24.  वन तथा वातावरण मन्रालर् सचिव डा. र्वश्वनाथ ओली  
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 250673 2.17 

25.  भतूम व्र्वस्था सहकारी तथा गररवी 
तनवारण मन्रालर् 

सचिव श्री गोपीनाथ मैनाली 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 2639828 6.35 

26.  भौततक पूवािधार तथा र्ातार्ात  
मन्रालर् 

सचिव श्री मधसुदुन अतधकारी     

सचिव  श्री देवेन्र काकी 

२०७५।४।१ देचख २०७६।२।९ 
सम्म २०७६।२।१० देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

14697204 12.47 

27.  मर्हला बालबातलका तथा जेष्ठ  
नागररक मन्रालर् 

सचिव श्री वरु्ि वहादरु खड्का    

 सचिव  श्री िन्र कुमार चघतमरे 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।११।२० सम्म 
२०७५।११।२१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

17244 2.46 

28.  र्वुा तथा खेलकूद मन्रालर् 
सचिव  श्री मोहन कृयण सापकोटा  

 सचिव श्री कृयण प्रसाद देवकोटा 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।११।९ सम्म 
२०७५।११।१२ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

54589 24.89 

29.  रक्षा मन्रालर् 
सचिव श्री र्वयणपु्रसाद लम्साल    

सचिव  श्री रेश्मीराज पाण्डे 

२०७५।४।१ देचख 
२०७५।१०।२९ सम्म 
२०७५।११।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 

9103043 12.95 

30.  शहरी र्वकास मन्रालर् सचिव श्री रमेश तसंह  
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 3344268 8.74 
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31.  चशक्षा र्वज्ञान तथा प्रर्वतध  मन्रालर् सचिव श्री खगराज वराल 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 2953073 9.79 

32.  सञ्चार तथा सूिना प्रर्वतध  मन्रालर् सचिव श्री महेन्रमान गरुुङ 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 1381793 7.77 

33.  संघीर् मातमला तथा सामान्र् प्रशासन 
मन्रालर् 

सचिव श्री र्ादव कोइराला 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 1256647 13.13 

34.  स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् 

सचिव डा. पयुपा िौधरी        

सचिव श्री केदार वहादरु अतधकारी     

सचिव श्री िन्र कुमार चघतमरे              

सचिव श्री रामप्रसाद थपतलर्ा 

२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 
२०७५।८।२४ देचख 
२०७५।१०।९ सम्म 
२०७५।१०।१० देचख 
२०७६।१।६ सम्म 
२०७६।१।११ देचख 
२०७६।३।३१ 

1321766 6.73 

35.  श्रम रोजगार तथा सामाचजक सरुक्षा 
मन्रालर् 

सचिव श्री महेश प्रसाद दाहाल 
२०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 38796 0.40 

36.  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग सचिव श्री लक्ष्मण अर्ािल २०७५।४।१ देचख 
२०७६।३।३१ सम्म 9838 1.75 
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क्र.सं. संगदठत संस्था/सतमततको नाम चजम्मेवार पदातधकारी आ.व. 
! नेपाल आर्ल तनगम, बबरमहल, काठमाण्डौं  कार्िकारी तनदेशक श्री सरेुन्र कुमार पौडेल ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@ औद्योतगक क्षेर व्र्वस्थापन तलतमटेड, बालाज ु,काठमाण्डौं महाप्रवन्धक श्री सवुास तसटौला ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#= नेपाल दरुसञ्चार कम्पनी तलतमटेड, भरकाली, काठमाण्डौं  कार्िकारी अतधकृत श्री तडल्लीराम अतधकारी  २०७५।४।१ देखख ०७६।३।३२ सम्र् 

$= कृर्ष र्वकास बैंक तल.रामशाहपथ, काठमाण्डौं प्रमखु कार्िकारी अतधकृत, अतनल कुमार उपाध्र्ार् २०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ सम्र् 

%= रार्ष्ट्रर् बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाण्डौं  प्रशासक श्री कर्व प्रसाद पाठक ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

^= रार्ष्ट्रर् बीमा कम्पनी तलतमटेड, रामशाहपथ, काठमाण्डौं  प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री तडल्लीराज अर्ािल  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

&= नेपाल औद्योतगक र्वकास तनगम,दरबारमागि,काठमाण्डौ कार्िकारी प्रमखु श्री र्करण कुमार शे्रष्ठ ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

* नेपाल स्टक एक्स्िेन्ज तलतमटेड, तसंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौं  कम्पनी सचिव श्री िन्रतसंह साउद  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

( जलर्वद्यतु लगानी तथा र्वकास कम्पनी, बबरमहल, काठमाण्डौं प्रमखु र्वत्तीर् अतधकृत श्री नारार्ण प्रसाद आिार्ि  २०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!) चितलमे जलर्वद्यतु कम्पनी, धमु्बराही, काठमाण्डौं  प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री सवुाश कुमार तमश्र ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!! चितलमे इचन्जतनर्ररङ एण्ड सतभिसेस कम्पनी तल., बांसवारी, काठमाण्डौं  प्रवन्ध सन्िालक श्री प्रवेश र्वक्रम थापा २०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!@ रेतमट हाइड्रो कम्पनी तलतमटेड, बबरमहल, कfठमाण्डौं  संर्ोजक श्री छर्वलाल पोखरेल ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!# जगदलु्ला हाइड्रो पावर कम्पनी तलतमटेड, बिुनगर काठमाण्डौं  कार्िकारी अतधकृत सरेुन्र कुमार उप्रतेत  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!$ तरशलुी जलर्वद्यतु कम्पनी तलतमटेड, वनस्थली, काठमाण्डौं  कार्िकारी प्रमखु श्री मोहन गौतम ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!% नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी तल., र्वर्पसी र्वल्डीङ, बिुनगर, काठमाण्डौं  तन.प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री रामगोपाल लागजे ु ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!^ रसवुागढी हाइड्रोपावर कम्पनी तल., लाचजम्पाट, काठमाण्डौं  प्रमखु श्री धमिराज शमाि  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!& पावर ट्रान्सतमसन कम्पनी तलतमटेड, सानेपा, लतलतपरु  अध्र्क्ष श्री कुलमान चघतसग ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!* अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर कम्पनी तलतमटेड, ज्ञानेश्वर काठमाण्डौं  प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री र्वज्ञान प्रसाद शे्रष्ठ ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

!( र्वद्यतु उत्पादन कम्पनी तलतमटेड, थापागाउ, काठमाण्डौं  कम्पनी सचिव श्री रर्व प्रकाश के.सी. ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@) सान्जेन जलर्वद्यतु कम्पनी तल., कपनमागि , महाराजगन्ज, काठमण्डौं  कम्पनी सचिव श्री सशुान्त वास्तोला ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@! मध्र् भोटेकोशी जलर्वद्यतु कम्पनी तल.,महाराजगन्ज, काठमाण्डौं  प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री मतनकुमार काफ्ले ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@@ नेपाल बैंक तल., धमिपथ, काठमाण्डौं प्रमखु कार्िकारी श्री कृयण वहादरु अतधकारी  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 
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@# रार्ष्ट्रर् बाचणज्र् बैंक तल., तसंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौं  प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री र्करण कुमार शे्रष्ठ ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@$ आर.र्व.र्व.मिेन्ट बैंर्कग तल.,टेकु, काठमाण्डौं  प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री बरी प्रसाद प्र्ाकुरेल  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@% तसतडएस एण्ड चक्लर्ररग कम्पनी तल., पतुलीसडक, काठमाण्डौं  प्रमखु कार्िकारी अतधकृत श्री कन्िन सापकोटा ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@^ नेपाल मेटल कम्पनी  वोडि सचिव अतधकृत श्री र्वश्वहरी ढंुगले  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@& वटुवल धागो कारखाना तलतमटेड उद्योग र्वभाग, तरपरेुश्वर, काठमाण्डौं  तन.महाप्रवन्धक श्री डोलराज शमाि ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@* दोलखा दगु्ध उद्योग तलतमटेड, िरीकोट, दोलखा प्रवन्ध संिालक श्री राजीव खनाल ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

@( एनइए इचन्जतनर्तग कम्पनी तल.टे«ड टावर, थापाथली, काठमाण्डौं  प्रवन्ध संिालक श्री र्हतेन्रदेव शाक्र् ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#) रार्ष्ट्रर् उत्पादकत्व तथा आतथिक र्वकास केन्र, बालाज ु औद्योतगक क्षेर, 
काठमाण्डौं  

महाप्रवन्धक श्री अन्जना ताम्राकार ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#! र्हमाल तसमेन्ट कम्पनी, दरबारमागि, काठमण्डौं  प्रमखु अतधकृत श्री र्हमाल र्व.सी. ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#@ साझा स्वास््र् सेवा, काठमाण्डौं  महाप्रवन्धक श्री शंकर ढकाल ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

## साझा भण्डार, काठमाण्डौं  महाप्रवन्धक श्री अमर थापा  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#$ साझा र्ातार्ात महाप्रवन्धक श्री महेन्रराज पाण्डे ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#% अरुण हाईड्रो तलतमटेड, दरबारमागि, काठमाण्डौं  प्रवन्ध संिालक श्री र्वश्वध्वज जोशी  ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#^ उत्तरगंगा पावर कम्पनी तल.,दरबारमागि, काठमाण्डौं  प्रवन्ध संिालक श्री अचम्वकेश कुमार झा ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 

#& नेपाल ओररएण्टल म्र्ाग्नेसाइट प्रा.तल., मध्र् बानेश्वर, काठमाण्डौं  कार्िकारी अध्र्क्ष श्री शोभाकान्त पौडेल ०७५।४।१ देखी ०७६।३।३२ 
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अनुसूची - २४ 
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