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प्राक्कथन
नेपालको सां र्वधान र लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ मा सां घ, प्रदे श र स्थानीर् िहका सबै
सरकारी कार्ािलर् र पूर्ि स्वातमत्व भएको सां िठठि सां स्थाको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा,
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको र्विार िरी महालेखापरीक्षकबाट अर्न्िम लेखापरीक्षर् हुने व्र्वस्था
छ । र्स वषिको तनर्तमि र सोभन्दा अर्घका लेखापरीक्षर् िनि बााँकीसमेि र्स वषि ५ हजार ४६२
तनकार्को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् िरी लेखापरीक्षर् नतिजा, तनष्कषि र सुझाव समावेश िरी
५८ औ ां वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ। लेखापरीक्षर्को लाति जोर्खममा आधाररि लेखापरीक्षर्
र्वतध प्रर्ोि िरी स्थलिि िथा दुर लेखापरीक्षर् पर्द्तिको अवलम्वन, अन्िरार्िर् प्रिलन, सवोच्ि
लेखापरीक्षर् सां स्थाहरूको अन्िरार्िर् सां िठन (इन्टोसाई) द्वारा प्रतिपाठदि लेखापरीक्षर् मानदण्ड
लेखापरीक्षर् र असल अभ्र्ास समेिको अनुसरर् िररएको छ।
र्स वषि सङ्घीर्, प्रदे श सरकारी तनकार् र स्थानीर् िह, सां िठठि सां स्था, सतमति र अन्र् सां स्थासमेिको रु ५३ खबि २७ अबि ९१ करोडको
लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सोमध्र्े ३ हजार ७९ हजार सङ्घीर् सरकारी तनकार् र कार्ािलर्को रु १५ खबि ५५ अबि ८१ करोडको
लेखापरीक्षर्बाट रु.४४ अबि ३९ करोड (२.८६प्रतिशि) र प्रदे श तनकार् र कार्िलर् १ हजार १९ को रु.२ खबि ३७ अबि ४१ करोडको
लेखापरीक्षर्बाट रु.६अबि ५० करोड (२.७४ प्रतिशि), ५८४ सतमति िथा अन्र् सस्थाको रु.१ खवि ६३ अबि ५७ करोड लेखापरीक्षर्बाट रु.१२
अबि ६६ करोड (७.७४ प्रतिशि) र ६९९ स्थानीर् िह (बक्र्ौिा ५ समेि), को रु.८ खबि १५ अबि ९९ करोडको लेखापरीक्षर्बाट रु.४० अबि ८३
करोड (५.०० प्रतिशि) बेरुजू दे र्खएको छ । सोको अतिररक्त साविजतनक सां स्था ८१ को रु.२५ खबि ५५ अबि १३ करोडको लेखापरीक्षर् सम्पन्न
िररएको छ । सां िठठि सां स्थाको लेखापरीक्षर्को लाति परामशि उपलब्ध िराए बमोर्जम रु.११ खबि २० अबि ७९ करोडको लेखापरीक्षर् भएको छ।
िि वषिसम्मको बााँकी बेरुजू रु.४ खबि १८ अबि ३२ करोडमा फस्र्ौट िथा समार्ोजन िररएको अङ्क रु. रु.१ खबि ३ अबि ८५ करोड
घटाई र्ो वषि थप भएको रु.१ खबि ४ अबि ३८ करोडसमेि रु.४ खबि १८ अबि ८५ करोड बााँकी रहे को छ । लेखापरीक्षर् िथा सम्परीक्षर्बाट र्ो
वषि रु.६ अबि १७ करोड असुल भएको छ। अद्यावतधक कारबाही िरी टु ङ्गो लिाउनुपने रकम िि वषिसम्म रु.६ खबि ६४ अबि ४४ करोड रहे कोमा
र्स वषि रु. ११ अबि ९७ करोड (१.81 प्रतिशि) थप भई रु.६ खबि ७६ अबि ४१ करोड पुिेको छ। र्स बषि म्र्ाद ननाघेको पेश्कीलाई लििी
बेरुजू कार्म िररएको छै न सो बाट बेरुजू अांक्क र प्रतिशि घटे को छ ।
लेखापरीक्षर्को क्रममा र्वत्तीर् प्रशासन (बजेट िजुम
ि ा र कार्ािन्वर्न), आतथिक अनुशासन (आन्िररक लेखापरीक्षर्, आन्िररक तनर्न्रर्,
वेरुजु फस्र्ौट र प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न), कोरोना महामारीमा साविजतनक खिि कटौिी र उपर्ोि, तमिव्र्र्र्िा एवां कार्िदक्षिा प्रवर्द्िन, भिािार न्र्ूनीकरर्,
र्वकास तनमािर् र खररद प्रर्क्रर्ामा तमिव्र्र्र्िा र पारदर्शििा, सेवा प्रवाह, र्वत्तीर् सङ्घीर्िा व्र्वस्थापन, साविजतनक सां स्थानको कु शल सञ्चालन, सूिना
प्रर्वतधको प्रर्ोि, सामार्जक सुरक्षा र सां रक्षर्, साविजतनक स्रोि साधनको सां रक्षर् र उपर्ोि, सां सदीर् सतमति िथा सरोकारवालासाँिको सम्बन्ध, प्रदे श
िथा स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन जस्िा र्वषर्हरूमा दे र्खएका व्र्होरालाई स्विन्रिापूवक
ि र्वश्लेषर् िरी सुझाउ समेि प्रस्िुि िररएको छ ।
ु को आतथिक कारोबार सञ्चालनमा र्जम्मेवारी र जवाफदे र्हिापूवक
कोरोना महामारीको अवस्थामा मुलक
ि सबै तनकार्ले कार्ि
सम्पादन िरे िापतन र्स प्रतिवेदनमा उजािर िररएका र्वषर्ले अझै पतन सुधार र सम्भावनाका अवसर दे र्खएका छन् । तनष्ठा र
ु ी प्रशासन सञ्चालनमा अझै थप काम िरी समृर्द् नेपाल सुखी नेपालीको अतभर्ानलाई साकार पादै जनिाको
इमान्दारीिापूवक
ि मुलक
जीवनस्िरमा पररवििनको अनुभतू ि ठदलाउन आवश्र्क छ ।
लेखापरीक्षर्का क्रममा सम्माननीर् रािपतिज्र्ू, उपरािपतिज्र्ू, प्रधानमन्रीज्र्ू सङ्घीर् सां सद प्रतितनतध सभाका सम्माननीर्
सभामुखज्र्ू, रार्िर् सभाका अध्र्क्षज्र्ूबाट प्राप्त माििदशिन एवां सङ्घीर् सां सद, प्रदे श सभा सां वैधातनक तनकार्, सबै िहका सरकार,
साविजतनक सां स्था, लेखापरीक्षर् सल्लाहकार सतमति, र्वकास साझेदार, नािररक समाज, सञ्चारकमी, आम नािररकलिार्िबाट प्राप्त सुझावप्रति
आभार व्र्क्त िदिछु ।र्सैिरी र्ोजना िजुम
ि ा र कार्ािन्वर्न लिार्िका कार्िमा अहोरार खर्टई लेखापरीक्षर् सम्पन्न िरी प्रतिवेदन िर्ार
िनि र्ोिदान पुर्र्ाउने कार्ािलर्का सम्पूर्ि कमििारीलाई र्वशेष धन्र्वाद ठदन िाहन्छु ।
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पृष्ठभूतम

1.

कानुनी व्र्वस्था - नेपालको सां र्वधानको धारा २४१ मा महालेखापरीक्षकले सङ्घीर् र प्रदे शका सबै

सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह िथा कानुनद्वारा िोर्कएका अन्र् सां स्थाको तनधािररि िररकाबमोर्जम
तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र्को समेि र्विार िरी लेखापरीक्षर् िने

र धारा २९४ बमोर्जम सां वध
ै ातनक तनकार्ले वार्षिक प्रतिवेदन रािपति समक्ष पेस िनुप
ि ने व्र्वस्था
छ। लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षर् िने िररका, क्षेर, परीक्षर् िने
कुराहरू र नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीर् िहको पूर्ि स्वातमत्व भएको सां िठठि सां स्थाको

लेखापरीक्षर् सम्बन्धमा उल्लेख िरे को छ । सां र्वधान र लेखापरीक्षर् ऐनद्वारा प्रदत्त कानुनी आधार
अनुरुप वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना स्वीकृि िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ ।
2.

उद्देश्र् - साविजतनक स्रोिको प्रातप्त िथा उपर्ोिका सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा,

प्रभावकाररिा र और्ित्र्को आधारमा परीक्षर् िरी दे हार्का र्वषर्हरूमा सुतनर्िि भई उर्िि तनष्कषि
र सुझाव प्रदान िनुि एवां र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर उर्िि आश्वस्ििा प्रदान िनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र्
रहेको छः

र्वत्तीर् ले खापरीक्षर्
•

िोर्कएको ढााँिामा र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार भई कारोबारको र्हसाब सही िथा र्थाथिपरक रहेको,

•

निदी र्जन्सी िथा अन्र् सरकारी सम्पर्त्त समेिको हातन-नोक्सानी र दुरुपर्ोि हुन नपाउने िरी
सम्पर्त्तको अतभलेख, उपर्ोि र सां रक्षर्को पर्ािप्त व्र्वस्था तमलाएको र सोको अनुसरर् िरे को,

•

आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था प्रभावकारी रहेको ।

पररपालनाको ले खापरीक्षर्
•

र्वतनर्ोजन ऐनबमोर्जम स्वीकृि सीमातभर रही तनठदिि प्रर्ोजनमा खिि िरे को,

•

आतथिक कारोबार िदाि ऐन कानुनको पररपालना िरे को एवां पुष्याइाँ िने र्थेि प्रमार् राखेको,

•

कानुनसम्मि िवरले राजस्वलिार्ि समस्ि आम्दानी असुली र दार्खला िरे को,

•

प्रितलि कानुनले व्र्वस्था िरे अनुरुप अनुिमन भएको ।

कार्िमूलक एवां र्वशेष ले खापरीक्षर्
•

खिि िदाि तमिव्र्र्ी व्र्वस्था अवलम्बन िरे को,

•

कार्िक्रमअनुसार तनधािररि समर्तभर प्रिति हातसल िरे को,

•

कार्ािलर्को कार्ि प्रकृतिअनुसार सेवा प्रवाह स्िर उपर्ुक्त र प्रभावकारी रहेको,

•

लक्ष्र् प्रिति िथा लािि खििको अतभलेख राख्ने व्र्वस्था पर्ािप्त र भरपदो रहेको,

•

लाििको िुलनामा प्रतिफल मनातसब रहेको,

•

सां िठन व्र्वस्थापन उपर्ुक्त रहेको र कार्िमा दोहोरो नभएको,

•

तनधािररि समर्मा कार्िक्रम आर्ोजना सम्पन्न भई प्रतिफल प्राप्त भएको,

•

वािावरर् सां रक्षर् एवां व्र्वस्थापनमा समुर्िि ध्र्ान पुर्र्ाएको,

•

ठदिो र्वकास लक्ष्र् प्राप्ती िफि प्रिति हातसल िरे को,

•

कोतभड-19 रोकथाम, तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ि प्रभावकारी िवरले सञ्चालन िरे को,
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•

साविजतनक सेवा प्रवाहमा सूिना प्रर्वतधको उपर्ोि एवां सूिना प्रर्ालीको व्र्वस्थापन, सुरक्षा
व्र्वस्था प्रभावकारी रहेको,

3.

क्षेर - र्ो वषि सां वैधातनक अङ्ग, सबै सङ्घीर् र प्रदे श सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, सां िठठि सां स्था,

सतमति, बोडि, कोष, प्रातधकरर् र र्वश्वर्वद्यालर्समेि कानूनले लेखापरीक्षर् िनुप
ि ने िरी िोकेका
तनकार्को २०७६।७७ मा पेस भएसम्म बक्र्ौिासमेिको आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न

िररएको छ । स्वीकृि वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजनाअनुसार र्वत्तीर् लेखापरीक्षर्को साथै कार्िमूलक,
वािावरर्ीर्, ठदिो र्वकास, सूिना प्रर्वतध एवां कोतभड-१९ को रोकथाम तनर्न्रर् र उपिार सम्बन्धमा

र्वशेष लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा सेवा प्रवाहलिार्ि अन्र् आवश्र्क
र्वषर्वस्िु मूल्र्ाङ्कन िदाि लेखापरीक्षर् अवतधसम्मको ि्र्ाङ्क सूिनासमेि प्रर्ोि िररएको छ ।
4.

ले खापरीक्षर् आधार - लेखापरीक्षर्को क्रममा प्रितलि ऐन, तनर्म, तनदे र्शका, कार्िर्वतध, नम्सि,
सम्झौिा, तनर्िर्, तनदे शनलाई आधारको रुपमा तलइएको छ । लेखापरीक्षर्मा दे हार्का मानदण्ड एवां
माििदशिन प्रर्ोि िररएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्ि र्ोजना

नेपाल सरकारी लेखारीक्षर् मानदण्ड

आर्ोजना लेखा प्रमार्ीकरर् माििदशिन

साविजतनक खररद लेखापरीक्षर् माििदशिन

कार्िमूलक लेखापरीक्षर् माििदशिन

प्रशासकीर् खििको लेखापरीक्षर् माििदशिन

साविजतनक सां स्थान लेखापरीक्षर् माििदशिन

राजस्व लेखापरीक्षर् माििदशिन

लेखापरीक्षर् सम्बन्धी तनदे शन िथा पररपर

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् माििदशिन

िुर्स्िर आश्वस्ििा तनदे र्शका

लेखापरीक्षकको आिारसां र्हिा

र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् तनदे र्शका

सहभातििात्मक लेखापरीक्षर् कार्िर्वतध

कार्िमूलक लेखापरीक्षर् माििदशिन

प्रकोप व्र्वस्थापन लेखापरीक्षर् माििदशिन

सहभातििात्मक लेखापरीक्षर् माििदशिन

वािावरर्ीर् लेखापरीक्षर् माििदशिन

उपरोक्त मापदण्ड तनदे र्शकाहरू बहुदािा कोषको सहर्ोिमा पुनरावलोकन िने एवां सूिना

प्रर्वतधमा आधाररि बनाउने कार्ि भइरहेको छ ।
5.

पर्द्ति - लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, सवोच्ि लेखापरीक्षर्

सां स्थाहरूको अन्िरािर्िर् सां िठन (इन्टोसाई) द्वारा प्रतिपाठदि लेखापरीक्षर्का आधारभूि तसर्द्ान्ि,
लेखापरीक्षर् माििदशिन र असल अभ्र्ासको अनुसरर्

u'0f:t/
k'g/fjnf]sg

िररएको छ । लेखापरीक्षर् र्ोजनाअनुसार जोर्खम

lgsfosf]
hfgsf/L

मूल्र्ाङ्कन िरी तनकार्हरूलाई उच्ि, मध्र्म, न्र्ून

जोर्खममा विीकरर् िररएको छ । न्र्ून जोर्खम
भएका तनकार्लाई आन्िररक लेखापरीक्षर्, एकल
खािा

कोषबाट

लेखापरीक्षर्

प्राप्त

र्वतध

र्ववरर्को

अवलम्बन

िरी

आधारमा

cg'udg
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दुर

लेखापरीक्षर्

सम्पन्न िररएको छ ।मध्र्म जोर्खमर्ुक्त तनकार्को

hf]lvd d'Nofsg

of]hgf

कारोबार छनौट िरी परीक्षर् िररएको छ । उच्ि

जोर्खम र्ुक्त कार्ािलर्को र्वस्िृि परीक्षर् कार्िर्वतध अवलम्बन िरी लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ।

कार्िमूलक िथा र्वशेष लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा नतिजामूलक, समस्र्ामूलक िथा प्रर्ालीमूलक पर्द्ति
मध्र्े कुनै एक वा आवश्र्किा अनुसार दुई वा सबै पर्द्तिको अनुसरर् िररएको छ ।
6.

िुर्स्िर तनर्न्रर् एवां पुनरावलोकन - कार्ािलर्ले सवोच्ि लेखापरीक्षर् सां स्थाको लाति अन्िरािर्िर्

रुपमा र्वकास िररएको िुर्स्िर व्र्वस्थापन सां रिना अवलम्बन िरे को छ । जसअनुसार
लेखापरीक्षर्को स्विन्रिा प्रवर्द्िन िने, सक्षम र क्षमिावान कमििारीको व्र्वस्था िरी तनरन्िररुपमा

पेशािि ज्ञान सीप अतभवृर्ि िने, लेखापरीक्षर् मानदण्ड एवां माििदशिन िर्ार िने, वार्षिक र्ोजनाको
िजुम
ि ा िरी लेखापरीक्षर् कार्ािन्वर्न र प्रतिवेदन िने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ । लेखापरीक्षर्को प्रत्र्ेक
2
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िरर्मा उच्ि पदातधकारीबाट सुपररवेक्षर् िने, आिारसां र्हिाको पररपालना र आन्िररक तनर्न्रर्का

ु ूव ि
ितिर्वतधको अनुिमन िने िररएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी हुनप
सम्बर्न्धि सुपररवेक्षकबाट अतनवार्ि िुर्स्िर तनर्न्रर्को व्र्वस्था िररएको छ । र्सवषि सबै

लेखापरीक्षर्को प्रारर्म्भक प्रतिवेदनहरू इमेलमाफिि सम्बर्न्धि सुपररवेक्षकलाई पठाई पुनरावलोकन
भएपिािमार सम्प्रेषर् िने नीति अबलम्बन िररएको छ । िुर्स्िर आश्वस्ििा तनदे र्शका बमोर्जम
६२ लेखापरीक्षर्को िुर्स्िर आश्वस्ििा तनदे शनालर्बाट प्रतिवेदन जारी हुन ु पूवक
ि ो िुर्स्िर

पुनरावलोकन िररएको छ । र्सैिरी ६९ लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदन जारी भइसकेपिाि् छनौटको
आधारमा िुर्स्िर आश्वस्ििा पुनरावलोकन िररएको छ ।

र्सवषि सवोच्ि लेखापरीक्षर् सां स्थाको कार्िसम्पादन मापन सूिकको आधारमा तमरराि

थाइल्र्ाण्डको सवोच्ि लेखापरीक्षर् सां स्थाबाट नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्िसम्पादन प्रर्क्रर्ालाई

ुि ल माध्र्मबाट छलफल, सूिना आदानप्रदान
मूल्र्ाङ्कन िने कार्ि भइरहेको छ । सो क्रममा भिअ
समेि िररएको छ ।
7.

ले खापरीक्षर्को प्रभाव - लेखापरीक्षर्को माध्र्मबाट आतथिक कारोबार, र्वकास-तनमािर् र सेवा प्रवाहको

तसलतसलामा भएका कमी कमजोरी र साविजतनक नीतिको कार्ािन्वर्न पक्षलाई तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा,
कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र्को दृर्िकोर्बाट मूल्र्ाङ्कन िरी सजि िराउाँ दछ । फलस्वरुप

राज्र्को स्रोि साधनको अपव्र्र्, दुरुपर्ोि, हातन नोक्सातन, ि ुहावट रोकथाम एवां स्रोि साधनको
ँ
उपर्ोिबाट उच्ििम प्रतिफल प्राप्त िनि सहर्ोि पुिक
र्वषर्हरूको
े ो छ । कार्ािलर्ले औल्र्ाएका
सम्बोधनबाट सरकारी रकम असुल भई सर्ञ्चि कोषमा जम्मा भएको िथा ऐन, तनर्म, नीति,
सां िठनात्मक सुधारको कारर्बाट समेि राज्र्लाई थप राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व छु ट एवां
र्फिाि ठदने व्र्वस्थाको पुनरावलोकन पिाि् राजस्व सङ्कलनमा वृर्ि हुने अवस्था तसजिना भएको छ ।

साविजतनक खििमा तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र जनिालाई प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकाररिा आएको छ।
िसथि आतथिक अनुशासन कार्म िनि लेखापरीक्षर्को र्ोिदान रहेको छ ।

घटी राजस्व असुल िरे को, कोषमा मौज्दाि तनर्ष्क्रर् राखेको, बढी भुक्तानी िरे को र प्रितलि
कानुनको पालना निरी खिि िरे को व्र्होरा असुलउपर िनि लेखापरीक्षर्ले औल्ँ र्ाएपिाि् असुल भई

राज्र्कोषमा २०७४।७५ मा रु.९ अबि ७० करोड ४ लाख, २०७५।७६ मा रु.७ अबि ४७ करोड
८० लाख र २०७६।७७ मा रु.६ अबि १६ करोड ६७ लाख असुल भएको छ। र्ससम्बन्धी
व्र्होरा दे हार्मा उल्लेख छः
आतथिक वषि

असुल उपर िनुप
ि ने बेरुजू

असुल भएको रकम

छपन्नौँ प्रतिवेदन २०७५

३२०३५२

९७००४

सन्िाउन्नौँ प्रतिवेदन २०७७

२३०४५७

७४७८०

अन्ठाउन्नौँ प्रतिवेदन २०७८

२६४०३३

६१६६७
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३.

ले खापरीक्षर्, बेरुजू र सम्परीक्षर्

1.

ले खापरीक्षर् - कार्ािलर्बाट र्ो वषि ५ हजार ४६२ तनकार्को रु.५३ खबि २७ अबि ९१ करोडको

लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएका तनकार् र र्वषर्िि अवस्था
तनम्नानुसार छः

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार् र र्वषर्

(रु.करोडमा)

सां ख्र्ा

रकम

बेरुजू

(क) र्वत्तीर् िथा पालनाको लेखापरीक्षर्
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२३७४१

बेरुजू प्रतिशि

-

सां िठठि सां स्थाहरूको लेखापरीक्षर्बाट दे र्खएको बेरुजूको लिि राख्ने एवां सम्परीक्षर् कार्ि सम्बर्न्धि तनकार्बाट हुने

भएकोले उर्ल्लर्खि अङ्कमा समावेश छै न ।

1.1

र्ो वषि ३ हजार ७९ सङ्घीर् सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन र राजस्व र धरौटी र अन्र्िफि रु.१५

खबि ५५ अबि ८१ करोड, साि प्रदे श सरकारी कार्ािलर्िफि १ हजार १९ तनकार्को रु.२ खबि ३७
अबि ४१ करोड र महानिरपातलका ६, उपमहानिरपातलका ११, निरपातलका २६२ र िाउाँ पातलका
४२० समेि ६९९ (५ को बक्र्ौिा समेि) स्थानीर् िहको रु ८ खबि १५ अबि ९९ करोडको
लेखापरीक्षर् िररएको छ ।

1.2

र्ो वषि ५८४ सतमति र अन्र् सां स्था(प्रदे श समेि) को रु.१ खबि ६३ अबि ५७ करोड, सां िठठि

1.3

र्ो वषि ३३ सां स्थाको (३६ आतथिक वषिको) रु.११ खबि २० अबि ७९ करोडको लेखापरीक्षर्का

1.4

र्ो वषि ११ र्वषर्को कार्िमूलक, २ र्वषर्को सूिना प्रर्वतध, १ र्वषर्को वािावरर्ीर् र कोतभड १९

1.5

सङ्घीर् सरकारी कार्ािलर्िफि िि वषिसम्म २ हजार ९३१ इकाईको रु.३ अबि ६८ करोड २८

सां स्थािफि ८१ इकाईको रु.२५ खबि ५५ अबि १३ करोडको लेखापरीक्षर् िररएको छ ।
लाति लेखापरीक्षक तनर्ुर्क्त िनि परामशि ठदइएको छ ।

को रोकथाम, तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन र्वषर्को र्वशेष लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ ।

लाख लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा रहेकोमा र्ो वषि कुनै पतन तनकार्ले लेखापरीक्षर् िराएका छै नन् । र्ो
वषि रु.१२ अबि ५ करोड ९६ लाख थप भई रु.१५ अबि ७४ करोड २४ लाख बााँकी रहेको छ।

प्रदे श मन्रालर् िथा तनकार् िफि िि वषिको रु.१ अबि ५ करोड ८५ लाख बक्र्ौिा मध्र्े रु.१ अबि
४ करोड ४ लाख लेखापरीक्षर् भै र्ो बषिको थप रु.२ अबि ४३ करोड ३० लाख समेि बााँकी रु.२
अबि ४५ करोड ११ लाख लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा छ । स्थानीर् िह िफि िि वषिसम्म १६ तनकार्को
आतथिक वषिको लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा रहेकोमा ५ को लेखापरीक्षर् भई र्ो वषि थप ५९ समेि ७०
को लेखापरीक्षर् बााँकी रहेको छ।
2.

बेरुजू - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २(ि) मा प्रितलि
कानुनबमोर्जम पुर्र्ाउनुपने रीि नपुर्र्ाई कारोबार िरे को वा राख्नुपने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि
वा बेमनातसब िररकाले आतथिक कारोबार िरे को व्र्होरालाई बेरुजूको रुपमा पररभार्षि िररएको छ।

बेरुजूलाई असुल िनुप
ि ने, अतनर्तमि भएको, प्रमार् कािजाि पेस नभएको, र्जम्मेवारी नसारे को,

शोधभनाि नतलएको र पेस्की बााँकीमा विीकरर् िररएको छ । पेस्की अन्िििि कमििारी पेस्की,
4

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

मोतबलाइजेसन पेस्की, प्रिीिपर पेस्की र सां स्थािि पेस्कीमा विीकरर् रहेको छ । र्ो वषि सङ्घीर्

र प्रदे श, सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, सां िठठि सां स्था, सतमति र अन्र् सां स्थािफि लेखापरीक्षर्बाट
दे हार्अनुसार रु.१ खबि ४ अबि ३९ करोड बेरुजू औल्ँ र्ाइएको छ । बेरुजू विीकरर् अङ्क तनम्नानुसार
रहेको छः

(रु. लाखमा_
सरकारी

विीकरर्

प्रदे श सरकारी

कार्ािलर्

स्थानीर्

कार्ािलर्

सतमति र

िह

अन्र् सां स्था

कुल वेरुजूको

जम्मा

प्रतिशि

२६.०१

१. असुल िनुप
ि ने

२०२९२१

६३६४

५४७४९

७४६१

२७१४९५

२. तनर्तमि िनुप
ि ने
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४८३२५

२८१७९९

१०९८०८

६२२६३४

५६७९९

२१०५६

१०७५१८

६००२९

२४५४०२

२३.५१

१२५८४७

२७२६९

१७१६६५

४९७७३

३७४५५४

35.८8

• र्जम्मेवारी नसारे को

३९

०

२४४९

०

२४८८

0.24

• शोधभनाि नतलएको

१७

०

१६७

६

१९०

0.02

५८२९७

१०३०८

७१७९९

९३०९

१४९७१४

३४२

९३३

२९२९६

६८६

३१२५८

१२८०९

०

०

०

१२८०९

1.2३

०

०

०

०

०

0

• अतनर्तमि भएको
• प्रमार्

कािजाि

पेस

नभएको

३. पेस्की
• कमििारी पेस्की
• मोतबलाइजेसन पेस्की
• प्रिीिपर पेस्की
• अन्र् पेस्की
जम्मा बेरुजू

४५१४६

९३७५

४२५०३

८६२३

४४३९२०

६४९९७

४०८३४७

१२६५७८

१०५६४७

१०४३८४2

५९.६५

14.३४
2.9९

10.१२
100

द्रिव्र्ः सां िठठि सांस्थाहरूको बेरुजूको लिि राख्ने एवां सम्परीक्षर् कार्ि सम्बर्न्धि तनकार्बाट हुने भएकोले उर्ल्लर्खि अङ्कमा समावेश
छै न ।

3.

अद्यावतधक बेरुजू - सङ्घीर् सरकारी कार्ािलर्, प्रदे श सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, अन्र् सतमति
र सां स्थािफि लेखापरीक्षर्बाट औल्ँ र्ाइएको अद्यावतधक बेरुजू रु.४ खवि १८ अबि ८५ करोड रहेको
छ । िि वषि भन्दा बेरुजू ०.१३ प्रतिशिले बढे को छ ।
क्र.

र्ववरर्

सां .

िि वषिसम्म

1

सङ्घीर् सरकारी कार्ािलर्

2735791

2

प्रदे श सरकारी कार्ािलर्

3

स्थानीर् िह

4

अन्र् सां स्था र सतमति (प्रदे श समेि)
जम्मा

4.

(रु.लाखमा)
अद्यावतधक बेरुजू

र्स वषि थप
र घट

पेस्की

-410420

748892

अन्र्
1५७६४७९

जम्मा
2३२५३७१

83926

40864

35577

89213

124790

698109

332268

123342

907035

1030377

665347

4२६२०

0

7०७९६७

7०७९६७

4183173

५३३२

९०७८११

3२८०६९४

418८५०५

कारबाही टु ङ्गो लिाउनुपने रकम - सङ्घीर् िथा प्रदे श सरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् िह, र्जल्ला
समन्वर् सतमति, अन्र् सतमति र सां स्थािफिको बेरुजूका अतिररक्त लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा, राजस्व

बक्र्ौिा, शोधभनाि तलनुपने वैदेर्शक अनुदान िथा ऋर् रकमका सम्बन्धमा समर्मा नै कारबाही िरी

टु ङ्गो लिाउनुपने अद्यावतधक रकम रु.२ खबि ५७ अबि ५६ करोड १ लाख रहेको छ । उक्त रकम
ििवषि भन्दा ४.६५ प्रतिशि बढे को छ ।
क्र.सां .

(रु.लाखमा)

र्ववरर्

ििवषिसम्म

थप/घट

अद्यावतधक

1

लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा

47412

13४५२३

18१९३५

2

राजस्व बक्र्ौिा

3

शोधभनाि तलन बााँकी वैदेर्शक अनुदान

1978411

177276

2155687

149168

-59032

4

शोधभनाि तलन बााँकी वैदेर्शक ऋर्

90136

265689

-138346

127343

5

जमानि बसी ठदएको ऋर्को भाखा नाघेको सााँवा ब्र्ाज

20500

0

20500

जम्मा

2461180

११४४२१

25७५६०१

लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा रु.१८ अबि १९ करोड मध्र्े रु.१४ अबि ४९ करोड कोतभड-१९ का कारर् र बााँकी रकम श्रे स्िा पेस
निरे कोले बक्र्ौिा रहेको छ ।

5

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

उक्त रकममा अद्यावतधक बेरुजू रु.४ खवि १८ अबि ८५ करोड थप िदाि कारबाही िरी टु ङ्गो

लिाउनुपने अद्यावतधक रकम रु.६ खवि ७६ अबि ४१ करोड पुिक
े ो छ । ििवषि र्स्िो रकम रु.६
खबि ६४ अबि ४४ करोड रहेको तथर्ो । िि वषिको िुलनामा कारबाही िरी टुिो लिाउनुपने रकम
१.८१ प्रतिशिले बढको छ ।
5.

िुलनात्मक बेरुजू र्स्थति - सङ्घीर् सरकारी तनकार्िफि र्विि ३ वषिको लेखापरीक्षर् र बेरुजू अङ्कको
िुलनात्मक र्स्थति तनम्नानुसार छः

(रु.करोडमा)
अन्ठाउन्नौँ, २०७८
प्रतिवेदन
सङ्घीर् सरकारी
कार्ािलर्

सन्िाउन्नौ, २०७७

ले ख ापरीक्षर्

बेरु जू

अङ्क

अङ्क

१५५५८१

४४३९

२.८५

175604

प्रतिशि

ले ख ापरीक्षर्

बेरु जू

अङ्क

अङ्क

प्रतिशि

7106

4.05

छपन्नौँ, २०७५
ले ख ापरीक्षर्

बेरु जू

अङ्क

अङ्क

200884

प्रतिशि

10634

5.29

प्रदे श सरकारी कार्ािलर्

२३७४१

६५०

२.७४

18925

820

4.33

262

19

7.25

स्थानीर् िह

८१५९९

४०८३

५.००

74065

3813

5.15

57151

2414

4.22

१६३५७

१२६६

७.७४

13063

1561

11.95

25372

1038

4.09

अन्र् सां स्था र सतमति
(प्रदे श समेि)

लेखापरीक्षर् अङ्कको िुलनामा सङ्घीर् कार्ािलर् िफि बेरुजू िि वषि ४.०५ प्रतिशि रहेकोमा र्ो वषि २.८६ प्रतिशि,

प्रदे श सरकारी कार्ािलर् िफि िि वषि ४.३३ प्रतिशि रहेकोमा र्ो वषि २.७४ प्रतिशि, स्थानीर् िहिफि िि वषि ५.१५ प्रतिशि

रहेकोमा र्ो वषि ५ प्रतिशि र अन्र् सांस्था र सतमतििफि िि वषि ११.९५ प्रतिशि रहेकोमा र्ो वषि ७.७४ प्रतिशि रहेको छ ।
आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ ले म्र्ाद बााँकी रहेको मोर्वलाइजेशन पेस्कीलाई बेरुजूमा समावेश
निने भनी उल्लेख िरे कोले

6.

त्र्स्िो मोर्वलाइजेशन पेस्की समावेश निरे को कारर्ले बेरुजू घट्न िएको छ ।

बेरुजू फस्र्ौट - र्ो वषि बेरुजू फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर्को र्स्थति दे हार्बमोर्जम छः

तनकार् र्ववरर्
र्वििको बेरुजू

सङ्घीर् सरकारी

सां िठठि सां स्था, सतमि,

कार्ािलर्

अन्र् सां स्था (प्रदे श
समेि)

प्रदे श सरकारी
कार्ािलर्

(रु.लाखमा)

स्थानीर् िह

जम्मा
4183173

2735791

665347

83926

698109

समार्ोजनाबाट थप (घट)

१०

०

०

-९४२

-९३२

फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर्

८५४३५०

८३९५९

२४१३३

७५१३७

१०३७५७९

१८८१४५२

५८१३८८

५९७९३

६२२०३०

३१४४६६२

४४३९२०

1२६५७९

६४९९७

४०८३४७

१०४३८४३

२३२५३७१

7०७९६७

1२४७९०

1०३०३७७

41८८५०५

बााँकी
िालु वषिको लेखापरीक्षर् बेरुजू
अद्यावतधक बााँकी बेरुजू

र्ो वषि फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर् भएको सङ्घीर् सरकारी कार्ािलर्को रु.८५ अबि ४३ करोड

५० लाखमध्र्े भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि रक्षा, शहरी र्वकास, स्वास्थ मन्रालर् र प्रधानमन्री

िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् मािहिको कुल बेरुजू रु.९६ अबि ६१ करोड ६९ लाख रहेको छ ।

उक्त बेरुजू सम्परीक्षर्को 28.10 प्रतिशि र्हस्सा अथािि ् रु.२७ अबि १५ करोड ३ लाख
मोतबलाइजेसन पेस्की रहेको छ । त्र्स्िो पेस्की तनमािर् कार्िको रतनङ तबल भुक्तानी िदाि कट्टा भई
स्विः फस्र्ौट हुने र सोबाहेकका अन्र् बेरुजू असुल फस्र्ौट िनि सम्बर्न्धि तनकार्हरूले पर्ािप्त ध्र्ान
ठदएको दे र्खएन।

मर्न्रपररषद्को २०६९।६।११ को तनर्िर्ानुसार २०५९।६० सम्मको बेरुजू लिि

कुमारीिोक िथा केन्द्रीर् िहतसल कार्ािलर्मा हस्िान्िरर् भएकोमध्र्े सरकारी कार्ािलर्िफि लिि
कट्टा भएको रू.१० करोड ८५ लाखमध्र्े तनर्तमि िथा तमनाहा भै रू.१० करोड

५६ लाख र

असुल भै रू.२९ लाख र सतमति िथा सां स्थािफि रू.३ करोड ६ लाखसमेि रू.१३ करोड ९१ लाख
फस्र्ौट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
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३. महालेखापरीक्षकको दृर्ष्टमा साविजतनक जवाफदे र्हिा

बजेट र र्ोजना कार्ािन्वर्न

राजस्व प्रशासन

❖

खररदका नवीनिम र्वतधको प्रर्ोि निरे को ।

➢

साविजतनक सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक िथा व्र्वर्स्थि नरहेको,

➢

सरकारी सम्पर्त्त अतिक्रमर्लाई तनर्न्रर् िनि नसकेको,

➢

सम्पर्त्तको उपर्ोि िरी प्रतिफल प्राप्त िनि नसकेको,

➢

ऐतिहातसक, पुरािार्त्वक िथा धातमिक सम्पर्त्तको सां रक्षर् िनि नसकेको,

➢

सम्पर्त्त उपर्ोिमा ठदने प्रर्क्रर्ालाई प्रतिस्पधाित्मक िथा पारदशी

साविजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापन

नवनाएको
➢

सबै सम्पर्त्तको लेखाङ्कन नभएको ।

लेखाङ्कन, प्रतिवदे न र आन्िररक तनर्न्रर्

सञ्चालक र कमििारीमा व्र्ावसार्र्किाको कमीले न्र्ुन प्रतिफल,

➢

सम्पर्त्त, सेर्र िथा ऋर् लिानीको र्हसाब र्थाथिपरक नरहेको,

➢

समर् र लाििको र्वश्लेषर् निरी सेवाको मूल्र् तनधािरर् निरे को,

➢

सम्पर्त्त व्र्वस्थापनमा समस्र्ा रहेको, अनुत्पादक खिि तनर्न्रर् नभएको,

➢

तनजीकृि सां स्थाहरु सम्झौिाअनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको,

➢

बोर्झलो दरबन्दी रहेको, प्रभावकारी अनुिमन व्र्वस्था नरहेको ।

लेखापरीक्षर् र तनर्मन

र्वत्तीर् सां घीर्िा कार्ािन्वर्न

➢

सां स्थान सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन

➢

साविजतनक सेवा प्रवाह

कार्िक्रममा दोहोरोपना रहेको,
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४.

सङ्घीर् सरकारी कार्ािल र्
सङ्घीर् सरकारी कार्ािलर्िफिको लेखापरीक्षर्मा दे र्खएका व्र्होरा दे हार् अनुसार छन्:

४.१ बजेट र राजस्व कार्ािन्वर्न र्स्थति
•
1.

आतथिक पररसूिक एवां आर्-व्र्र्
ु को र्वद्यमान आतथिक पररसूिकहरूअन्िििि आतथिक वृर्र्द्दर, उपभोि,
समग्र आतथिक अवस्था - मुलक

ाँ ी िथा सरकारी खििको अवस्था, वैदेर्शक सहार्िा पररिालन,
लिानी र बिि, राजस्व, तनजी क्षेरको पुज
मुद्रास्फीति, आर्ाि तनर्ािि लिार्ि कुल िाहिस््र् उत्पादनमा भएको पररवििन जस्िा पक्षहरूको
र्वश्लेषर्बाट दे र्खएका व्र्होराहरू तनम्नानुसार छन्:

(प्रतिशिमा)

लक्ष्र् (पन्रौँ र्ोजना
र्वषर्

प्रिति

अनुसार)
2080।8

2076।7

२०७४।७

२०७५।७

10.3

8.5

7.4

6.4

-2.1

उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर

6.0

6.0

4.20

4.6

6.2

कुल राजस्व/िाहिस््र् उत्पादन

30

26.0

21.03

21.50

20.28

43.3

42.1

31.46

28.78

27.87

िालु खिि/िाहिस््र् उत्पादन

17.9

22.6

20.17

18.57

20.03

ाँ ीिि खिि/िाहिस््र् उत्पादन
पुज

18.6

15.3

7.83

6.26

4.83

3

1.60

1.0

0.8

0.5

वैदेर्शक ऋर्/िाहिस््र् उत्पादन

5.7

-

2.9

2.4

4.2

आन्िररक ऋर्/िाहिस््र् उत्पादन

4.3

-

4.2

2.5

5.0

व्र्ापार घाटा/िाहिस््र् उत्पादन

35.3

-

33.7

34.2

28.1

तनर्ािि /िाहिस््र् उत्पादन

15.9

-

2.4

2.5

2.5

आर्ाि/िाहिस््र् उत्पादन

51

-

36.0

36.8

30.6

बजेट घाटा/िाहिस््र् उत्पादन

10

10.6

8.94

8.8

8.12

1

आतथिक वृर्र्द्दर

कुल सरकारी खिि/िाहिस््र्

7

५

६

२०७६।७७

उत्पादन

वैदेर्शक अनुदान/िाहिस््र् उत्पादन

स्रोि- पन्रौं र्ोजना र आतथिक सवेक्षर् २०७७।७८

उपर्ुक्त
ि ि्र्ाङ्क र्वश्लेषर् िदाि पन्रौँ र्ोजनामा औसि १०.३ प्रतिशि िथा २०७६।७७ मा

आतथिक वृर्र्द्दर ८.५ प्रतिशि हुने लक्ष्र् रहेकोमा २.१२ प्रतिशि ऋर्ात्मक रहेको छ। पन्रौँ
र्ोजना र र्स वषि उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशिमा तसतमि िने लक्ष्र् रहेकोमा र्सवषिको उपभोक्ता

ाँ ीिि खिि कुल िाहिस््र् उत्पादनको
मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशि रहेको छ। पन्रौँ र्ोजना र र्स वषि पुज

क्रमसः १८.६ प्रतिशि र १५.३ प्रतिशि पुर्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा र्स वषि ४.८३ प्रतिशि मार
रहेको छ। वैदेर्शक अनुदानको उपर्ोि अपेर्क्षि रुपमा पररिालन हुन नसकेको कारर् कुल िाहिस््र्
उत्पादनको र्सवषि १.६ प्रतिशि रहनुपनेमा ०.५ प्रतिशि मार रहेको दे र्खन्छ। र्ोजनाको अवतध

५ वषि रहेकोमा पर्हलो वषिको प्रिति सन्िोषजनक दे र्खाँदैन। कोतभड-१९ को महामारीबाट तसर्जिि

समस्र्ाका कारर् समग्र अथििन्रमा पारे को प्रभावलाई मध्र्नजर राख्दै आर्ाि तनर्न्रर्, तनर्ािि
प्रवर्द्िन, सरकारी खिि व्र्वस्थापन, वैदेर्शक सहार्िा पररिालन, उपभोि, बिि िथा लिानी र्वस्िार
िनि सरकारी िथा तनजी क्षेर समेिबाट समन्वर्ात्मक रुपमा प्रर्ास हुन ु जरुरी छ ।
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2.

आर् व्र्र् र्स्थति - नेपाल सरकारको र्विि िार वषिको आर् व्र्र्को र्स्थति दे हार्अनुसार छः
(रु.करोडमा)

र्ववरर्

२०७३।७४

२०७४।७५

२०७६।७७

२०७५।७६

अनुमान

र्थाथि

कुल राजस्व

6,15,47

7,82,39

8,42,74

111203

84131

कर राजस्व

5,53,80

6,59,49

7,37,27

100916

61339

55,31

67,23

1,02,40

10287

13967

2,94

55,67

3,07

0

178

िैर कर राजस्व
सााँवा र्फिाि
अन्र्

3,42

0

0

0

0

वैदेर्शक अनुदान

40,82

39,32

22,90

5799

2321

वैदेर्शक ऋर्

59,02

89,60

1,24,37

29883

11648

आन्िररक ऋर्

87,53

14,47

96,38

19500

19490

कुल आर्

8,02,84

9,25,78

10,86,39

166386

108945

िालु खिि

5,18,62

6,96,92

7,16,42

95710

78414

पुाँजीिि खिि

2,08,75

2,70,71

2,41,56

40800

18908

र्वत्तीर् खिि

1,09,88

1,17,05

1,52,48

16785

11790

कुल व्र्र्

8,37,25

10,84,68

11,10,46

153296

109113

बिि (न्र्ून)

(34,41)

(1,58,90)

-24,07

(36293)

(31306)

ाँ ीिि खिि र र्वत्तीर् खििको अनुपाि क्रमशः ७२, १७ र
र्सवषि कुल खििमा िालु खिि, पुज

११ प्रतिशि रहेको छ । सरकारी खििको ठू लो र्हस्सा िालु खििले ओिटे को छ । आतथिक वषि
२०७२।७३ को िुलनामा २०७५।७६ मा राजस्व २३ प्रतिशि बढे को र िालु खिि ५१ प्रतिशि
वृर्र्द् भएको छ । आतथिक वषि २०७३।७४ मा राजस्व असुलीले िालु खिि र र्वत्तीर् व्र्वस्था

खििलाई धानेको अवस्था तथर्ो ।िालु खिि राजस्व असुलीको ८४ प्रतिशिमार रहेको तथर्ो । िर

२०७६।७७ मा िालु खिि राजस्व असुलीको १०४ प्रतिशि रहेको छ ।राजस्व असुलीले िालु र
3.

र्वत्तीर् खिि धान्न नसकेको अवस्था छ । जुन खिि व्र्वस्थापनकै दृर्िले सां वेदनशील र्वषर् हो ।

सरकारी खिि र राजस्व - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को र्ववरर् अनुसार सरकारी राजस्व र खििको
र्विि वषिको र्स्थति तनम्नानुसार छः

(रु.करोडमा)
ाँ ीििखिि
पुज

र्वतनर्ोजन बजेट

आतथिक वषि

अनुमान

र्थाथि

प्रतिशि

अनुमान

र्थाथि

राजस्व
प्रतिशि

अनुमान

र्थाथि

प्रतिशि

२०७२।७३

81947

60101 73.34 20888 12325 59.00

50196 49892

99.39

२०७३।७४

104892

83725 79.82 31194 20875 66.92

57589 61547

106.87

२०७४।७५

127900 108468 84.81 33518 27071 80.77

74505 78239

105.01

२०७५।७६

131516 112046 84.44 31400 24156 76.93

94556 84274

89.13

२०७६।७७

153296 109113 71.18 40800 18908 46.34 111203 84131

75.66

सरकारले अर्घल्ला पााँि वषि अनुमानकै हाराहारी वा सोभन्दा बढी राजस्व असुली िरे कोमा र्ो वषि

अनुमानको िुलनामा 75.66 प्रतिशि मार असुल भएको दे र्खन्छ । सो अवतधमा व्र्र्िफि अनुमानको
िुलनामा ७१.१८ प्रतिशि खिि भएको छ । िथार्प पुाँजीिि खिि अनुमानको िुलनामा ४६.३४ प्रतिशि

भएको छ । र्सबाट सरकारी स्रोि साधनको उपर्ोि क्षमिा कम रहे कोले बजेट खिि र राजस्व असुलीमा
दक्षिा बढाउनुपने दे र्खन्छ ।समर्ििि रुपमा मातथ उल्लेख भएअनुसार खिि िरे को दे र्खए िापतन शीषिकिि
रुपमा हेदाि र्विि ३ वषिको अवतधमा दे हार्अनुसार खिि भएको दे र्खन्छ:

(रु.लाखमा)
२०७४।७५
र्ववरर्

बजेट र्वतनर्ोजन

खिि

२०७५।७६
खिि
प्रतिशि

बजेट र्वतनर्ोजन

खिि

२०७६।७७
खिि
प्रतिशि

बजेट र्वतनर्ोजन

खिि

खिि
प्रतिशि

िालु खिि

८,०३,५३,१४

६,९६,९१,९६ ८६.७३

८,४५,४४,७५

७,१६,४१,७८ ८४.७३

९,५७,१०,१४

७,८४,१४,८९ ८१.९२

पुाँजीिि खिि

३,३५,१७,६०

२,७०,७१,३७ ८०.७६

३,१३,९९,८२

२,४१,५६,२३ ७६.९३

४,०८,००,५९

1,89,08,47 ४६.34

र्वत्तीर् व्र्वस्था

१,४०,२८,७४

१,१९,६४,६६ ८५.२८

१,५५,७१,६०

१,५२,४७,,७० ९७.९१

१,६७,८५,९८

1,17,90,17 ७०.२4

जम्मा १२,७८,९९,४८ १०,८७,२७,९९ ८५.०१ १३,१५,१६,१७ ११,१०,४५,७१ ८४.४३ १५,३२,९६,७१ 10,91,13,53 ७१.18
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साविजतनक खिि व्र्वस्थापनमा कुशलिा अतभवृर्र्द् िरी आतथिक अनुशासन कार्म िने, िालु

ाँ ीिि खििमा वृर्र्द् िने नीति सरकारले तलए िापतन पुज
ाँ ीिि खिि प्रतिशि घट्दो
खििमा तनर्न्रर् र पुज
ाँ ीिि खिि २०७४।७५ मा २४.89 प्रतिशि,
क्रममा रहेको दे र्खन्छ । कुल खििको िुलनामा पुज

२०७५।७६ मा २१.७५ प्रतिशि र २०७६।७७ मा १७.३३ प्रतिशि रहेको छ। अतनवार्ि
ाँ ीिि प्रवृर्त्तको
दार्र्त्वमा खिि बढ्दै जानु, स्थानीर् िहलाई हस्िान्िरर् िररने र्वत्तीर् अनुदानमा पुज

खििसमेि समावेश हुनेमा िालु खििमा लेखाङ्कन िररनु र ऋर्को ब्र्ाज भुक्तानी बढ्दै जानु जस्िा

खिि सां रिना हेदाि समेि िालु खििको अांश वृर्र्द् हुाँदै

कारर् रहेको छ। त्र्स्िै सम्बर्न्धि वषिको

ाँ ीिि खििको पररिालनमा वृर्र्द्
िएको दे र्खन्छ। र्वकास तनमािर् एवां सेवा प्रवाहमा ध्र्ान ठदई पुज
िनुप
ि दिछ ।
4.

राजस्व अनुमान र असुली - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को केन्द्रीर् आतथिक र्ववरर्अनुसार र्विि ३
वषिको राजस्व असुली दे हार्अनुसार रहेको छ:
२०७४।७५
र्ववरर्

लक्ष्र्

असुल

(रु.लाखमा)

२०७५।७६
असुल
प्रतिशि

लक्ष्र्

असुल

२०७६।७७
असुल
प्रतिशि

लक्ष्र्

असुल

असुल
प्रतिशि

आर्कर

1671975 1598786

95.62 2096853 1944204

92.72

२८०३५१० २१९६८९५

७८.३६

मूल्र् अतभवृर्र्द् कर

2159687 2068009

95.75 2508826 2416680

96.33

३१५००८३ २२४०७०५

७१.१३

अन्िःशुल्क

1028813 1025790

99.70 1248888 1218541

97.57

१६९९८२१ १००६२२६

५९.२०

भन्सार महसुल

1373271 1377847 100.33 1515941 1433198

87.11

२१३२००४ १३७९९०३

६४.७२

अन्र् कर

1066809 1251763 117.33 12295१5 1384115 128.02
जम्मा

7300555 7322195 100.30 8600023 8396738

1334915 1589395 119.06

97.86 १११२०३३३ ८४१३124

७५.६६

उपर्ुक्त
ि ानुसार २०७६।७७ मा राजस्व असुली लक्ष्र् रु.११ खबि १२ अबि ३ करोड ३३

लाख रहेकोमा रु.८ खबि ४१ अबि ३१ करोड २४ लाख (िि वषिको िुलनामा 0.२ प्रतिशिले बढी
र लक्ष्र्को िुलनामा ७५.६६ प्रतिशि) राजस्व असुल भएको दे र्खन्छ । उक्त असुली मध्र्े नेपाल

दूरसां िार प्रातधकरर्, बुढीिण्डकी जलर्वद्युि आर्ोजना लिार्िबाट बिि रकम सर्ञ्चि कोषमा दार्खला

िरे को रु.२८ अबि ३० करोड ४९ लाख समेि समावेश छ। जुन कुल राजस्वको ३.3६ प्रतिशि

रहेको छ। र्ो वषि मूल्र् अतभवृर्र्द् कर, अन्िःशुल्क र भन्सार महसुल िि वषिभन्दा न्र्ून असुल भएको
छ ।
5.

ठदिो र्वकास लक्ष्र् - र्वश्वका १९३ रािहरूका राि िथा सरकार प्रमुख सहभािी सन् २०१५
ु
सेप्टे म्बरको सां र्क्त
राि सां घको महासभाले सन् २०३० सम्म ठदिो र्वकास लक्ष्र्का १७ प्रमुख

लक्ष्र्हरू हातसल िने ठदिो र्वकासको एजेन्डा २०३० लाई अनुमोदन िरे को छ । नेपाल पतन सो
एजेण्डाको अनुमोदनकिाि रहेको छ । आतथिक सामार्जक र वािावरर्ीर् आर्ाम समेर्टएका ठदिो
र्वकास लक्ष्र्का र्वश्वव्र्ापी १६९ पररमार्ात्मक िन्िव्र् र २३४ सूिक रहेका छन्। सोमा नेपालले

आफ्नो पररवेश अनुसार र्वश्वव्र्ापी लक्ष्र् १४ बाहेक १६ वटा प्रमुख लक्ष्र्हरूका १५९ िन्िव्र्का

लाति २४५ अतिररक्त सूिक थप िरी ४७९ सूिक िर् िरे को छ। ठदिो र्वकास लक्ष्र्हरू हातसल

िने १५ वषे अवतध मध्र्े अब ९ वषि बााँकी रहेको छ । एक तिहाई समर् व्र्िीि भइसकेको
अवस्थामा लक्ष्र्हरूको कार्ािन्वर्न अवस्था मुल्र्ाङ्कन िदाि दे र्खएका प्रमुख व्र्होरा दे हार् बमोर्जम
छन्ः
5.1.

ठदिो र्वकास लक्ष्र् हातसल िनि नेपालले वार्षिक रु.२० खबि २५ अबि लिानी िनुप
ि ने अनुमान छ।
र्वद्यमान स्रोि पररिालन र प्रमुख ठदिो र्वकास लक्ष्र्का क्षेरहरूमा िररनुपने आवश्र्क लिानीको

िुलनामा स्रोिको र्वद्यमान र्वतनर्ोजनको प्रवृर्त्तलाई दृर्ििि िदाि ठदिो र्वकास लक्ष्र्का क्षेरहरूमा

कुल वार्षक
ि औसि रु.५ खबि ८५ अबि अपुि हुने दे र्खएको र सोमध्र्े साविजतनक र तनजी क्षेरहरूमा
ठदिो र्वकास लक्ष्र्का लाति र्वत्त व्र्वस्थाको अन्िराल क्रमशः रु.२ खबि १८ अबि र रु.३ खबि ६७
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अबि हुने अनुमान िरे को दे र्खन्छ। अथि मन्रालर् समग्र र्वत्त नीति िजुम
ि ा िनि र्जम्मेवार हुने भएकाले

व्र्ापक लािि सहभातििा जुटाउने सम्बन्धमा र्वत्तीर् स्रोि वृर्र्द्का लाति राजस्वका दार्रा र्वस्िार
ु दिछ ।
िरी थप राजस्व सङ्कलन िने, वैदेर्शक सहार्िाको उच्ििम पररिालन िनेिफि अग्रसर हुनप
साथै सहकारी र तनजी क्षेरको सहभातििा अतभवृर्र्द् िनि थप प्रर्ास िनुप
ि दिछ ।
5.2.

ठदिो र्वकासका लक्ष्र्हरूका कार्ािन्वर्नको लाति नेपालले सर्ुक्त रािसां घमा पेस िरे को स्वैर्च्छक
रार्िर् समीक्षा प्रतिवेदन, २०२० िथा ठदिो र्वकासका लक्ष्र् प्रिति मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन २०१९

वमोर्जम नेपालको ठदिो र्वकास लक्ष्र्हरूमा ि्र्ाङ्क उपलब्ध भएका २१८ सूिकमध्र्े अतधकाांश
सूिकमा तनधािरर् िररएको लक्ष्र्भन्दा न्र्ून प्रिति भएको दे र्खन्छ ।
5.3.

कुल जनसां ख्र्ा मध्र्े सन् 2019 सम्ममा दै तनक अमेररकी डलर १.२५ भन्दा कम आजिन िने

जनसां ख्र्ा १७ प्रतिशिमा सीतमि राख्ने लक्ष्र् तलएकोमा सोको उपलर्ब्ध मापन नभएको, प्रतिठदन

अमेररकी डलर 1.90 आजिन िने जनसां ख्र्ा २८.५ प्रतिशिमा झाने लक्ष्र् तलएकोमा १५ प्रतिशि,
सामार्जक सुरक्षा खिि १२.1 प्रतिशि हुने लक्ष्र् भएकोमा 11.7 प्रतिशि, र्वश्व खाद्य

सुरक्षा

सूिकाङ्कमा ५७ अङ्क लक्ष्र् रहेकोमा ४६ अङ्क मार प्राप्त िरे को दे र्खन्छ। मािृ मृत्र्ुदर प्रतिलाख

१२५ मा झाने लक्ष्र् रहेकोमा २३९ रहेको, कक्षा ५ को िर्र्ि, नेपाली र अांग्रज
े ी र्वषर्को तसकाई
दर क्रमशः ५५, ६६ र ५७ प्रतिशि हातसल िने लक्ष्र्को ३५, ३४ र ४१ प्रतिशि मार हातसल

भएको साथै प्रति र्वद्याथी साविजतनक खिि रु.१९ हजार पुर्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा रु.१२ हजार रहेको
दे र्खन्छ ।
5.4.

नवीकरर्ीर् ऊजािमा जलर्वद्युिको जतडि क्षमिा २ हजार ३०१ मेिावाट पुर्र्ाउने लक्ष्र्मा १ हजार

२५० मेिावाट पुिक
े ो, ऊजाि खपिमा नवीकरर्ीर् ऊजािको र्हस्सा २२.१ पुर्र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा ५
प्रतिशि पुिक
े ो, ३० तमनेटमा बजारको पाँहि
ु रहने घरधुरी 57 प्रतिशि रहने लक्ष्र् रहेकोमा 44.7
प्रतिशि मार रहेको, दै वी प्रकोपमा परी मृत्र्ु हुने सां ख्र्ा (प्रति एक लाख) 331 मा झाने लक्ष्र्

तलएकोमा 968 प्रति लाख रहेको, कमिौल हुने ५ वषि मुतनका बच्िा 20 प्रतिशिमा झाने भतनएकोमा
24.3 प्रतिशि रहेको, कृर्षर्ोग्र् भूतममा तसाँिाइ सुर्वधा 40 प्रतिशि पुर्र्ाउने लक्ष्र् मध्र्े 33 प्रतिशि
मार हातसल िरे को, 90 प्रतिशिलाई रार्िर् खोप कार्िक्रममा सहभातििा िराउने लक्ष्र् तलएकोमा

42.6 प्रतिशि मार रहेको, स्वास््र् सेवाको पाँहि
ु 95 प्रतिशि जनसां ख्र्ामा पुर्र्ाउने लक्ष्र् तलएकोमा

75 प्रतिशि मार पुिेको, कुल िाहिस््र् उत्पादनको िुलनामा स्वास््र् खिि 5.60 पुर्र्ाउने लक्ष्र्
रहेकोमा 1.90 प्रतिशि मार रहेको साथै मर्हला िथा बालबातलका बेितबखन प्रतिवषि 725 जनामा
झाने लक्ष्र् तलएकोमा 946 जना प्रतिवषि रहेको दे र्खएकाले तनधािरर् िरे को लक्ष्र् हातसल भएको

छै न। उर्ल्लर्खि सूिकहरूमा िोर्कएको प्रिति हातसल िनिका लाति सङ्घीर् सरकार, प्रदे श सरकार
र स्थानीर् िहहरूमा ठदिो र्वकासका लक्ष्र्हरू हातसल िनि सां स्थािि सां रिना, लक्ष्र् केर्न्द्रि बजेट र
स्रोि व्र्वस्थापन िनुप
ि दिछ ।
6.

आर्ाि तनर्ािि र्स्थति - व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्िन केन्द्रले उपलब्ध िराएको र्ववरर्अनुसार नेपालको
र्विि ३ वषिको आर्ाि तनर्ाििको अवस्था दे हार्बमोर्जम छः
आतथिक वषि

तनर्ािि रु.

2075/76

97.11

2074/75
2076/77

आर्ाि रु.

कुल व्र्ापार रु.

व्र्ापार घाटा रु.

1418.56

1515.97

1321.45

81.33

1245.19

97.71

1196.80

1362.52
1294.51

(रु.अबिमा)
अनुपाि

1163.96

१:१५.३

1099.09

१:१२.२

१:१४.६

िि वषि रु.९७ अबि ११ करोड मूल्र्का र्वतभन्न वस्िुहरू तनर्ािि िरे कोमा र्ो वषि रु.९७

अबि ७1 करोडको तनर्ािि िरे को छ । तनर्ािि िरे का प्रमुख वस्िुहरूमा पाम िेल, भटमास िेल, कटन
11
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धािो, उतन िलैँ िा, जुटका समानहरू, िर्ारी पोषाक िथा अलैँ िी जस्िा वस्िुहरू रहेका छन। स्वदे शी
उत्पादन िफिका कटन धािो, उनी िलैँ िा, जुटका सामानहरू, िर्ारी पोषाक, अलैिी, र्िर्ा, उनी िथा

पर्श्मना सल, िामा िथा िामाका सामानहरूको तनर्ािि उल्लेख्र् रुपमा घटे को छ। तनर्ािि वृर्र्द् भएका
सामग्रीहरूमा पतन आर्ातिि कच्िापदाथि रहेको अवस्था छ। उच्ि मूल्र् िथा कम आर्िन भएका
वस्िु उत्पादन र तनर्ािि प्रविर्द्नमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनु पदिछ ।

•

४.२ तनर्तमििाको ले खापरीक्षर्बाट दे र्खएका प्रमुख व्र्होरा
स्रोि साधनको व्र्वस्थापन िथा उपर्ोिमा प्रितलि ऐन तनर्म, तनदे र्शका र्वपरीि आतथिक कारोबार
िरे को व्र्होराहरू तनर्तमििाको पक्षबाट तबश्लेषर् िररएको छ । र्स सम्वन्धी व्र्होरा तनम्न छन

•
7.

बजेट कार्ािन्वर्न
वैदेर्शक सहार्िा - र्ो वषि वैदेर्शक अनुदान रु.५७ अबि ९९ करोड र वैदेर्शक ऋर् रु.२ खबि ९८

अबि ८३ करोडसमेि रु.३ खबि ५६ अबि ८२ करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेकोमा अनुदान रु.२३ अबि
२२ करोड (४०.०४ प्रतिशि) र ऋर् रु.१ खबि १८ अबि ९६ करोड (39.81 प्रतिशि) समेि
रु.१ खबि ४२ अबि १८ करोड (39.84 प्रतिशि) प्राप्त भएको छ ।

7.1.

आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा उपलब्ध सरकारी

रकम खिि िदाि साधन स्रोिको उच्ििम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उर्िि िुर्स्िर कार्म

हुने िरी तमिव्र्र्ी िररकाले खिि िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । ऋर् प्रातप्त र उपर्ोि २०७२।73 मा
रु.४३ अबि ७७ करोड प्राप्त भएकोमा रु.३३ अबि २२ करोड, २०७३।७४ मा

रु.५८ अबि १

करोड प्राप्त भएकोमा रु.३४ अबि २८ करोड, २०७४।75 मा रु.९३ अबि ४५ करोड प्राप्त भएकोमा

रु.८९ अबि ६९ करोड, २०७५।76 मा रु.९४ अबि ४० करोड प्राप्त भएकोमा रु.१ खबि २४ अबि
३७ करोड र 2076।77 मा रु.१ खबि ६२ अबि ६० करोड प्राप्त भएकोमा रु.१ खबि १६ अबि
४८ करोड उपर्ोि भएको दे र्खन्छ। र्सरी वैदेर्शक ऋर्को पूर्ि उपर्ोि िररनुपदिछ।
7.2.

र्ो वषि 32 र्वकास साझेदारबाट अनुदान र १9 र्वकास साझेदारबाट ऋर् प्राप्त हुने अनुमान रहेको

मध्र्े र्ूएनडीपी, िीन र जापान केआरटू िरी ३ दािाबाट रु.4 अबि ७८ करोड ८ लाख प्राप्त नभएको,

६ दािाबाट रु.८ अबि २२ करोड ८ लाख प्राप्त िने अनुमान िरे कोमा रु.४५ करोड ३५ लाख
(5.51 प्रतिशि) प्राप्त भएको, एआईआईबी र साउदी कोषबाट रु.५ अबि 5 करोड 30 लाख ऋर्

प्राप्त िने अनुमान िरे कोमा रु.36 करोड 94 लाख (7.31 प्रतिशि) प्राप्त भएको दे र्खन्छ। दािासाँि
समन्वर् िरी सम्झौिा भएको अनुदान िथा ऋर् प्रातप्त िनि थप प्रर्ास िनुप
ि दिछ ।
7.3.

महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनुसार र्ो वषि प्रधानमन्री िथा मर्न्रपररषद्को
कार्ािलर्ले 0.80 प्रतिशि, अथि मन्रालर्ले 9.04 प्रतिशि, रार्िर् पूनतनिमािर् प्रातधकरर्ले 9.54

प्रतिशि उद्योि, वार्र्ज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्ले 10.61 प्रतिशि, प्रदे श सरकारका तनकार्ले 23.66
प्रतिशि मार अनुदान उपर्ोि िरे का छन् ।
7.4.

र्ो वषि ऊजाि, जलस्रोि िथा तसाँिाइ मन्रालर्ले 7.33 प्रतिशि, रार्िर् पुनतनिमािर् प्रातधकरर्ले 22.11
प्रतिशि, िृह मन्रालर्ले 24.80 प्रतिशि, सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले 26.79
प्रतिशि र खानेपानी मन्रालर्ले 32.23 प्रतिशि ऋर् उपर्ोि िरे का छन् ।

7.5.

र्सवषि नेपाल सरकारले एतसर्ाली र्वकास बैङ्क, र्वश्व बैङ्क, िथा आईएमएफसाँि २०७७ जेष्ठ र आषाढमा

४ ऋर् सम्झौिा िरी रु.७८ अबि २४ करोड ७८ लाख ऋर् प्राप्त िरे को छ। उक्त रकम सर्ञ्चि
कोषमा जम्मा निरी बेग्लै ऋर् खािामा राखेको र खिि भए बमोर्जम सर्ञ्चि कोषमा जम्मा िरी ऋर्

पररिालन िने िरे को दे र्खर्ो । सो रकममध्र्े रु.२२ अबि ४२ करोड ४९ लाख खिि भई रु.५५
12

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

अबि ८२ करोड २९ लाख मौज्दाि रहेको छ। सो रकम प्राप्त हुनासाथै ऋर् कार्म िरे कोमा
उपर्ोिको आधारमा मार सर्ञ्चि कोषमा दार्खला िने व्र्वस्थाले नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएका सबै

ऋर् सर्ञ्चि कोषमा जम्मा हुनपु ने नेपालको सां र्वधानको धारा ११६ को सां वैधातनक व्र्वस्थाको पालना
भएको दे र्खएन। र्सरी वषािन्िमा पूर्ि उपर्ोि नहुने िरी ऋर् प्राप्त िरे बाट उक्त ऋर्मा सेवाशुल्क

एवम् ब्र्ाजबापि मातसक कररब रु.४ करोड ६५ लाख अनावश्र्क रुपले ब्र्र्भार परे को अवस्था
छ। नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै रकम सर्ञ्चि कोषमा जम्मा हुने व्र्वस्था तमलाउनुपदिछ ।
7.6.

अथि मन्रालर्बाट प्रकार्शि र्वकास सहार्िा प्रतिवेदन अनुसार २०७६।७७ मा अमेररकी डलर १

हजार ४००.२१ तमतलर्न ऋर्, ३७४.४९ तमतलर्न अनुदान र २२८.१ तमतलर्न प्रार्वतधक सहार्िा

समेि अमेररकी डलर २ हजार २.८ तमतलर्न प्राप्त भएको दे र्खन्छ। प्राप्त रकममध्र्े अमेररकी डलर
३२९.८ तमतलर्न (कुल प्राप्त रकमको १६.४६ प्रतिशि) िैरबजेटरी प्रर्ालीबाट खिि भएको छ।

र्सका अतिररक्त अन्िरािर्िर् िैरसरकारी सां स्थाबाट खिि भएको अमेररकी डलर १३१.९८ तमतलर्नसमेि
िैरबजेटरी प्रर्ालीबाट खिि भएको छ । समग्रमा प्राप्त र्वकास सहार्िा रकमको ५३ प्रतिशिमार

सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषमाफिि् पररिालन भएको छ भने ४७ प्रतिशि सहार्िा सरकारी कोष बार्हरबाट
पररिालन भएको अवस्था छ ।
8.

प्रार्वतधक सहार्िा - बजेट वक्तव्र्साथ व्र्वस्थार्पका सां सदमा पेस िरे को प्रार्वतधक िथा अन्र् सहार्िा
सम्बन्धी र्ववरर्मा १८ मन्रालर्/तनकार्अन्िििि १३१ सम्झौिामा रु.२१ अबि २६ करोड ८६

लाख प्रार्वतधक सहार्िा प्राप्त हुने उल्लेख छ । आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् जवाफदे र्हिा ऐन,
२०७६ को दफा २९(१) अनुसार वैदेर्शकसहार्िासम्बन्धी र्ववरर् केन्द्रीर् लेखाको एकीकृि र्वत्तीर्

र्ववरर्मा समावेश िनुप
ि नेमा निरे कोले सरकारको समग्र आर्व्र्र्को र्िरर् हुन सकेको छै न ।

साविजतनक लेखा सतमतिबाट प्रार्वतधक सहार्िाको लेखापरीक्षर् िराउन तनदे शन ठदएकोमा िी
सहार्िाको आतथिक र्ववरर् एवां स्रे स्िा पेस िरी लेखापरीक्षर् िराएको छै न ।
9.

अन्र् सहार्िा - सम्पदा पुन: तनमािर्को लाति भारि सरकारबाट रू.५ अबि, िीन सरकारबाट र्ुआन

९५ तमतलर्न, जापान सरकारबाट रू.३३ करोड, श्रीलां का सरकारबाट रू.२० करोड, एतसर्ाली र्वकास

बैँ कबाट अमेररकी डलर ६ करोड, र्स्वस सरकारबाट रु.६ करोड, एर्शर्ाली र्वकास वैकबाट अमेरीकी

डलर ६ करोड, र्स्वस सरकारबाट रु.६ करोड, काठमाडौँ भ्र्ाली र्प्रजरभेसन ट्रिबाट रु.२० करोड
७३ लाख ३६ हजार र तमर्ामिो ररतलफ फण्डबाट अमेरीकी डलर ७ लाख सहार्िा प्राप्त िने िरी
सम्झौिा भएकोमा उक्त तनकार्बाट प्राप्त सहार्िा खििको र्ववरर् िथा श्रे स्िा लेखापरीक्षर्मा पेस

भएन। उक्त सम्झौिा अन्िििि भएका खििको र्ववरर् िथा श्रे स्िा कािजाि पेस िरी लेखापरीक्षर्
िराउनुपदिछ ।
10.

राजस्व र खििको आकार - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ मा प्राप्त राजस्वलाई

राजस्व आजिन िने कार्ािलर्को खािामा जम्मा िनुप
ि ने व्र्वस्था रहेको छ । अथि मन्रालर्ले र्ो वषि
अन्र् राजस्व शीषिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्रातधकरर्बाट रु.16 अबि, बीमा सतमतिबाट रु.१ अबि,

र्वश्वर्वद्यालर् अनुदान आर्ोिबाट रु.२ अबि, नेपाल इन्टरमोडल र्ािार्ाि र्वकास सतमतिबाट रु.57
करोड, रार्िर् पररक्षा बोडिबाट रु.५० करोड र बुढीिण्डकी जलर्वद्युि आर्ोजनाबाट नेपाल सरकारले

तनकासा ठदएको रकम खिि नभई बााँकी रहेको रु.8 अबि २३ करोड ४९ लाख र्ो वषि र्फिाि प्राप्त

िरी कुल रु.28 अबि ३० करोड ४९ लाख राजस्व आम्दानी जनाएको छ। आवश्र्किा भन्दा बढी
तनकासा ठदएको कारर् लिार्िले उपर्ोि हुन नसकेको रकमले खििको आकार वृर्र्द् हुने र त्र्स्िो
रकम अको वषि राजस्वमा जम्मा िरे बाट राजस्व असुलीको आकार वृर्र्द् भएको छ ।
11.

बजेटभन्दा बढी खिि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३५(२) मा

खिि िने वा

खििको तनकासा ठदने अतधकारीले रकम स्वीकृि बजेटतभर पछि र खिि िनि बााँकी छ भनेमार खिि
िनि र खिि िनि तनकासा ठदनुपने उल्लेख छ ।र्ो वषि र्वतभन्न तनकार्ले तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपरीि
13
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रु.७ अबि २१ करोड ९ लाख स्वीकृि बजेटभन्दा बढी खिि हुने िरी खिि लेखेको पाइर्ो। एकल

खािा कोष प्रर्ाली लािू ् भएको अवस्थामा स्वीकृि बजेटभन्दा बढी तनकासा ठदन नतमल्नेमा बजेटभन्दा
बढी तनकासा हुन िएकाले एकल खािा कोष प्रर्ालीले तनर्न्रर् कार्म िनि सकेको दे र्खएन।
12.

वषािन्िको खिि भुक्तानी - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३३ मा आतथिक वषि
समाप्त हुन ु अिावै आषाढ २५ ििे खािाबन्दी िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । र्ो वषि रु.१५ खबि ३२ अबि
९६ करोड र्वतनर्ोजन भई रु.१० खबि ९१ अबि १३ करोड खिि भएकोमा आषाढ मर्हनामा रु.२

खबि १० अबि १९ करोड (19.2६ प्रतिशि) खिि भएको छ । खििमध्र्े आषाढ २५ दे र्ख ३१
ििेसम्म रु.१ खबि ९ अबि ११ करोड (कुल खििको १० प्रतिशि) खिि भएको छ । तनर्मावलीको
ु दिछ।
व्र्वस्था पालना िरी आषाढ २५ पतछ खिि/भुक्तानी िने कार्िमा तनर्न्रर् हुनप
13.

रकमान्िर - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा िोर्कएको

कुनै एक अनुदान सां केिअन्ििििको बजेट उपशीषिकमा रकम नपुि भएमा सोही ऐनमा िोर्कएको कुनै
एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सां केिअन्ििििको उपशीषिकमा बिि हुने रकम मध्र्ेबाट र्वतनर्ोजन
ऐनमा िोर्कएको सीमातभर रही अथि मन्रालर्ले रकमान्िर िनि सक्ने व्र्वस्था छ । र्स वषिको कुल

बजेट रु.१५ खबि ३२ अबि ९६ करोडमध्र्े रु.३ खबि ३३ अबि ९७ करोड (२१.७८ प्रतिशि)
रकमान्िर भएको छ । सो मध्र्े आषाढ मर्हनामा मार रु.८५ अबि ८३ करोड र आषाढ २५ पतछ
रु.३१ अबि ३९ करोड रकमान्िर िरी र्वतभन्न शीषिक उपशीषिकमा रकम थप िरे को छ ।
13.1.

र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ३(३) अनुसार कुनै पतन शीषिकमा र्वतनर्ोजन भएको रकमको १०
प्रतिशिभन्दा बढी रकमान्िर िनि नपाइने उल्लेख छ । साथै साविजतनक लेखा सतमतिको

२०७६।१।९ को तनर्िर्वाट कानुनको पररतधतभर रही रकमान्िर िनि तनदे शन ठदएको दे र्खन्छ ।
र्ो वषि दे हार्अनुसार 515 प्रतिशिसम्म रकमान्िर िरे कोले र्वतनर्ोजन ऐनको प्रावधानको पालना
भएको दे र्खएन ।
तस. नां.

मन्रालर् /तनकार्को नाम

शुरु बजेट

खुद बजेट

ाँ ीिि खिििफि
पुज

रकमान्िरबाट
थप

(रु.हजारमा)
रकमान्िर
प्रतिशि

1.

न्र्ार् पररषद

२७,००

१,६६,००

१,३९,००

५१५

2.

कानुन न्र्ार् िथा सां सदीर् मन्रालर्

६०,००

२,८५,०९

२,२५,०९

३७५

3.

लोकसेवा आर्ोि

३,९६,००

६,६३,१६

२,६७,१६

६८

4.

सङ्घीर् ससद

३,७७,९९

५,४६,३५

१,६८,३६

४५

१६,७२,००

२३,३९,२८

६,६७,२८

४०

१,४१,८०,००

२,८८,२५,८१

1,46,45,81

१०३

४६,५२,००

८४,५२,००

३८,००,००

८२

5.

श्रम, रोजिार िथा सामार्जक सुरक्षा
मन्रालर्

िालु खिििफि

13.2.

१

र्ुवा िथा खेलकुद मन्रालर्

२

तनवाििन आर्ोि

आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४० मा स्वीकृि बजेटमा स्वीकृि बजेटको रकम

एक बजेट उपशीषिक, स्रोि वा खिि शीषिकबाट अको बजेट उपशीषिक, स्रोि वा खिि शीषिकमा
रकमान्िर िनि सर्कने उल्लेख छ । बजेट व्र्वस्था शुरुमा निरी रकमान्िरबाट कृर्ष

र्वकास

रर्नीति अनुिमन िथा समन्वर् कार्िक्रम र बी.पी. कोईराला मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पिाललिार्ि ६

कार्िक्रममा रु.12 करोड 85 लाख 35 हजार खिि िरे को छ। र्सवषि प्रादे र्शक िथा स्थानीर्

सडक सुधार, सासेक राजमािि सुधार, र्हमाली-क्षेर जीर्वकोपाजिन लिार्िका ४४ बजेट उपशीषिकमा

रु.79 अबि ५० करोड ९७ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िरबाट थप घट िरी रु.58 अबि
६२ करोड ८३ लाख खुद बजेट कार्म िरे कोमा उक्त कार्िक्रममा खिि भएको दे र्खएन।
14
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13.3.

र्वतनर्ोजन ऐनले छु याएको रकम सोही प्रर्ोजनमा खिि िनुप
ि नेमा बजेट उपशीषिक ६०२ अथि र्वर्वधमा

रु.७७ अबि ५ करोड ५ लाख र्वतनर्ोजन िरी िररब घरपररवार पर्हिान िथा पररिर्पर तबिरर्
कार्िक्रम, कृर्ष र्वकास रर्नीति अनुिमन िथा समन्वर् कार्िक्रम, प्रधानमन्री कृर्ष आधुतनकीकरर्

पररर्ोजनालिार्िका र्वतभन्न बजेट उपशीषिकबाट रकमान्िर िरी रु.३१ अबि २२ करोड २४ लाख

थप िरे को र रु.५१ अबि ८७ करोड ४० लाख र्वतभन्न सां वध
ै ातनक तनकार्, आर्ोि वा मन्रालर्

मािहिका कार्ािलर् वा प्रदे श िह र स्थानीर् िहलाई ठदई रु.५६ अबि ३९ करोड ८९ लाख घटाई
खुद बजेट कार्म िरे को दे र्खन्छ। उक्त शीषिकबाट रु.८४ करोड ४४ लाखमार खिि िरे कोले
रु.५५ अबि ५५ करोड ४५ लाख बजेट बााँकी रहेको छ ।

र्वििदे र्ख नै तनर्तमि रुपमा सञ्चालनमा आएका कार्िक्रममा रकमान्िर िने, अथि र्वर्वध

शीषिकबाट बजेट र्वतनर्ोजन िरी पटके तनर्िर्को आधारमा तनकासा ठदने, सम्बर्न्धि कार्िक्रममा िथा
शीषिकमा र्वतनर्ोजननै निने वा कम िने लिार्ि पररपाटी बजेट तसर्द्ान्ि अनुकूल दे र्खाँदैन । र्सरी

थप घट िरे को बजेट सम्बन्धमा सां सदलाई जानकारी नहुने िथा तनर्न्रर् कमजोर हुने, अनुिमन िनि
कठठनाइ हुने, पारदर्शििा नहुने अतभलेखनमा समस्र्ा पने दे र्खएकोले र्स्िो पररपाटीमा सुधार िनुप
ि ने
ँ
व्र्होरा र्विि वषिदेर्ख औल्र्ाउाँ
दै आए िापतन र्समा सुधार भएको छै न ।
14.

साविजतनक ऋर् - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त ऋर् र्हसाब र्ववरर्मा २०७७ अषाढ
मसान्िमा नेपाल सरकारले तिनि बााँकी कुल ऋर् रु.१४ खबि १९ अबि 87 करोड रहेको मध्र्े बाह्य
ऋर् रु.८ खबि 6 अबि 14 करोड (५६.७7 प्रतिशि) र आन्िररक ऋर् रु.६ खबि १३ अबि 73
करोड (४३.२3 प्रतिशि) रहेको छ। उक्त अद्यावतधक ऋर् दार्र्त्वमा वषािन्िमा भएको र्वतनमर्

नोक्सानीको कारर् थप भएको रकम समेि समावेश छ । ऋर् दार्र्त्व िि वषिको िुलनामा ३५.53

प्रतिशिले वृर्र्द् भई रु.३ खबि ७2 अबि 29 करोड पुिक
े ो छ। जुन कुल िाहिस््र् उत्पादनको

िुलनामा ३७.७ प्रतिशि रहेको छ भने २०७४।७५ मा ३०.१ र २०७५।७६ मा ३०.३ प्रतिशि
रहेको दे र्खन्छ ।

• साविजतनक र्हसाबको र्थाथििा
15.

सर्ञ्चि कोष - सर्ञ्चि कोषको आतथिक र्ववरर्अनुसार राजस्व िथा अनुदान रु ७ खबि ८२ अबि ८०
करोड ९२ लाख, र्वत्तीर् व्र्वस्था रु. ३ खबि २२ अबि ५७ करोड १६ लाख समेि रु ११ खबि ५
अबि ३८ करोड ८ लाख प्रातप्त भएकोमा िि मौजदाि घटाउाँ दा र्ो वषि पतन सर्ञ्चि कोषको वार्षिक

मौज्दाि ऋर्ात्मक दे र्खएको छ। सरकारी कारोबारको लेखाङ्कन निद आधारमा िररने कानुनी व्र्वस्था

रहेको र्स्थतिमा र्ो वषि रु.14 अबि ३४ करोड ४३ लाख बिि हुाँदा समेि पतन सर्ञ्चि कोषको

मौज्दाि ऋर्ात्मक रु.२ खबि १६ अबि ६९ करोड ५६ लाख पुिक
े ो छ । नेपाल सरकारका नाममा

रहेको कार्िसञ्चालन कोष, धरौटी, वैदेर्शक अनुदान, ऋर् खािालिार्िका र्वतभन्न खािाको मौज्दाि
रकमबाट खिि िरी ऋर्ात्मक रकम पूतिि िरे को दे र्खन्छ। र्सरी खिि िरे पतन खािािि खिि रकम
खुल्दै न र खिि िनुि पूव ि सापटी जनाउने िरे को समेि दे र्खाँदैन।
15.1.

सर्ञ्चि कोषको आतथिक र्ववरर्मा वैदेर्शक ऋर्अन्िििि निद प्रातप्त रु.३५ अबि ११ करोड ७६
लाख, शोधभनाि हुने ऋर् प्रातप्त रु.६० अबि ५८ करोड ६८ लाख र सोझै भुक्तानी (प्रत्र्क्ष ऋर्)
रु.३१ अबि ५९ करोड ३४ लाखसमेि रु.१ खबि २७ अबि 30 करोड आम्दानी दे खाएको छ ।
नेपाल राि बैङ्कले प्रस्िुि िरे को केन्द्रीर् ट्रेजरी र्हसाबमा वैदेर्शक ऋर् प्रातप्त रु.१ खबि २७ अबि 42

करोड दे खाएकोले कार्ािलर्ले प्रस्िुि िरे को सर्ञ्चि कोषको आतथिक र्ववरर् र नेपाल राि बैङ्कले प्रस्िुि
िरे को केन्द्रीर् ट्रेजरी र्हसाबमा वैदेर्शक ऋर् प्रातप्त रु.१२ करोड ३6 लाख फरक परे को सम्बन्धमा
र्र्कन िरी र्हसाब तमलान िनुप
ि दिछ ।

15
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15.2.

सर्ञ्चि कोषको आतथिक र्ववरर्मा वैदेर्शक अनुदानअन्िििि निद प्राप्त रु.२ अबि ४ करोड ८२ लाख,
शोधभनाि प्राप्त रु.१७ अबि १४ करोड ३७ लाख, सोझै भुक्तानी (प्रत्र्क्ष अनुदान) रु.८ अबि ८०
करोड ८५ लाख र वस्िुिि सहार्िा रु.१ अबि ७४ करोड ४८ लाखसमेि रु.२९ अबि ७४ करोड
५२ लाख आम्दानी दे खाएको छ भने नेपाल राि बैङ्कले रु.१८ अबि ५७ लाख प्राप्त भएको दे खाएको

छ। र्सरी सर्ञ्चि कोष र नेपाल राि बैङ्कको अनुदान प्रातप्त र्हसाबमा रु.११ अबि 73 करोड 95
ु दिछ ।
लाख फरक दे र्खएको सम्बन्धमा र्र्कन िरी र्हसाब तमलान हुनप
15.3.

सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषबाट प्रदे श िहलाई सशिि, र्वशेष र समपूरक अनुदान ठदएको रु.५९ अबि ७० करोड

७० लाखमध्र्े रु.४५ अबि १९ करोड १२ लाख खिि भई बााँकी रहे को रु.१४ अबि ५१ करोड ५८

लाखमध्र्े रु.१३ अबि ५५ करोड १८ लाख र्फिाि िरी प्रदे श नां .१ बाट रु.३७ करोड ९९ लाख,
कर्ािली प्रदे शबाट रु.८ करोड २७ लाख र सुदूरपर्िम प्रदे शबाट रु.५० करोड १४ लाख िरी रु.९६

करोड ४० लाख र्फिाि िनि बााँकी रहे को िथा स्थानीर् िहलाई सशिि, र्वशेष र समपूरक अनुदान ठदएको
रु.१ खबि ५३ अबि ३० करोडमध्र्े रु.१ खबि ३५ अबि ९१ करोड खिि भई रु.१७ अबि ३९ करोड

२५ लाख मौज्दाि रहे कोमा रु.१० अबि ८१ करोड ८१ लाख र्फिाि िरी रु.६ अबि ५७ करोड ४४

लाख र्फिाि िनि बााँकी रहे को दे र्खन्छ। अनुदान माफिि र्वत्तीर् हस्िान्िरर् िररएको रकम सङ्घीर् सर्ञ्चि
कोषमा खिि लेखे िापतन सम्बर्न्धि िहमा खिि नभई बैङ्क मौज्दाि नै रहे कोले सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषले
खिि दे खाएिापतन विि रहे को रकम र्थाथि रुपमा खिि भएको छै न ।
15.4.

अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर िथा आन्िररक

उत्पादनबाट उठ्ने अन्ि:शुल्क रकमको ७० प्रतिशि सङ्घीर् सर्ञ्चि कोष, १५ प्रतिशि प्रदे श र १५
प्रतिशि स्थानीर् िहलाई बााँडफााँट िररने व्र्वस्था छ । त्र्सैिरी सोही दफाको उपदफा ५ मा
बााँडफााँटबाट प्रत्र्ेक प्रदे श र स्थानीर् िहले प्राप्त िने रकम सम्बर्न्धि सर्ञ्चि कोषमा जम्मा हुने िरी

मातसक रूपमा उपलब्ध िराइने व्र्वस्था छ । र्वभाज्र् कोषको र्वत्तीर् र्ववरर्मा बााँडफााँट हुने रकम
शून्र् दे खाई आषाढ मसान्िमा र्हसाब तमलान िरे िापतन २०७७।३।२० पिाि् उठे को मूल्र्
अतभवृर्र्द् कर र अन्िःशुल्क रू.२० अबि ६० करोड १२ लाख सां घ, प्रदे श र स्थानीर् िहलाई

२०७७।७।२५ मा बााँडफााँट िरे को छ । आतथिक वषि समाप्त भएपतछ सङ्घीर् राजस्वको र्हस्सा
बााँडफााँट िरे पतन सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषमा आषाढ मसान्िमा नै जम्मा भएको दे खाएको छ । जसबाट
सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषको र्हसाब र्थाथिपरक दे र्खएन ।

सोही ऐनको दफा ७ मा रोर्ल्टीबापि प्राप्त हुने रकम सङ्घीर् र्वभाज्र् कोषमा ५० प्रतिशि,

प्रदे श र्वभाज्र् कोषमा २५ प्रतिशि र स्थानीर् र्वभाज्र् कोषमा २५ प्रतिशि जम्मा हुने व्र्वस्था छ।
र्ो वषि र्वभाज्र् कोष खािामा जम्मा भएको रू.५ अबि ४३ करोड ९ लाख २०७७।९।२७ मा

बााँडफााँट िरे को दे र्खन्छ । िर सङ्घीर् राजस्वको र्हस्सा सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषमा आषाढमा नै जम्मा
भएको दे खाएकोले र्हसाब र्थाथिपरक दे र्खएन ।
16.

शोधभनाि बााँकी - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०64 को तनर्म 37 को मा र्वतभन्न दािृपक्षसाँि

भएको सम्झौिाको आधारमा शोधभनाि हुने िरी भएको खिि माि िने, प्राप्ती र बााँकीको अतभलेख
राख्नपने व्र्वस्था छ। र्ो वषि वैदेर्शक ऋर्िफि शोधभनाि हुन बााँकी रकम रु.१२ अबि ७३ करोड

४३ लाख दे र्खन्छ । वैदेर्शक अनुदानिफि शोधभनाि हुन बााँकी रकम रु.९ अबि १ करोड ३६ लाख
रहेको छ। आर्ोजना कार्िक्रम खुल्न बााँकीबाट रु.६२ करोड ६० लाख र रु.१२ अबि ५७ करोड
६३ लाख ऋर् शोधभनाि ऋर्ात्मक दे र्खन्छ ।

प्रदे श िहमा शोधभनाि हुनपु ने ऋर् िि वषि रु.३ अबि ६४ करोड ७२ लाख रहेको र र्ो

वषि रु.९९ करोड ३२ लाख खिि भएकोले शोधभनाि प्राप्त नभएकोले हालसम्म रु.४ अबि ६४ करोड
४ लाख शोधभनाि प्राप्त हुन बााँकी रहेको छ। त्र्सैिरी स्थानीर् िहमा शोधभनाि हुने ऋर्िफि िि

वषिको र्जम्मेवारी रु.१ करोड १८ लाख र र्सवषि खिि रु.६ अबि १० करोड ७४ लाख िरी रु.६
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अबि ११ करोड ९२ लाख शोधभनाि प्राप्त िनि बााँकी दे र्खन्छ । प्रदे श र स्थानीर् िहमा प्रर्ोि भएको
वैदेर्शकऋर् अनुदानको सोधभनाि न्र्ून छ ।
•

कानुनको पररपालना

17.

मोतबलाइजेशन पेस्कीको ब्र्ाज - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ११३ मा तनमािर्

व्र्वसार्ीले सम्झौिामा उर्ल्लर्खि अवतधतभर कार्ि सम्पादन निरे मा पेस्की र्फिाि तलाँदा १० प्रतिशि
ब्र्ाजसमेि असुल िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । र्ो वषि सडक तडतभजन सुखेि, पुष्पलाल (मध्र्पहाडी)
राजमािि र्ोजना कार्ािलर् पााँिथर, िोरखा र काभ्रेपलान्िोक, िाईघाट ठदक्तेल सडक र्ोजना, पुल

र्ोजना पर्िम सेक्टर नां.3 नेपालिञ्ज, सडक क्षेर र्वकास आर्ोजना, 11 र्कलो - छे पट
े ार - भालुस्वार

- बारपाक सडक र्ोजना िोखाि, सङ्घीर् सडक अनुिमन िथा सुपरीवेक्षर् कार्ािलर् काठमाण्डौ समेि
9 कार्ािलर्ले 21 तनमािर् व्र्वसार्ीलाई ठदएको पेस्की रु.32 करोड 76 लाख 11 हजार बैङ्क
जमानि जफि िरी फस्र्ौट िरे कोमा रु.4 करोड 99 लाख 6 हजार ब्र्ाज असुल िरे को छै न ।

लमही-घोराही-िुलसीपुर सडक खण्ड तनमािर् िनि तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि भएको खररद सम्झौिामा

५० प्रतिशि अवतधमा ३० प्रतिशि भौतिक प्रिति नभएमा बैङ्क जमानि माफिि् ५० प्रतिशि पेस्की

जफि िने व्र्वस्था छ । २०७७ वैशाख मसान्िमा ५० प्रतिशि अवतध पूरा भए िापतन ३० प्रतिशि

भौतिक प्रिति नपुिक
े ोले सम्झौिाअनुसार पेस्की वााँकी अमेररकी डलर १० लाख ६३ हजारको ५०
प्रतिशिले हुने अमेररकी डलर ५ लाख ३२ हजार जफि िरे को दे र्खएन । िाईघाट ठदक्तेल सडक

र्ोजना कार्ािलर्, उदर्पुरअन्िििि ठदक्तेल खण्डको सडक र्वस्िार कार्ि िनि तनमािर् व्र्वसार्ीलाई

ठदएको पेस्की रु.४ करोड ७२ लाख ६९ हजार फस्र्ौट िनि बााँकी रहेको छ। सम्झौिा अवतधको
८० प्रतिशि अवतध २०७७।६।३० मा समाप्त भएको छ । कार्ािलर्ले २०७७।३।१९ मा पेस्की

जफि िरी धरौटी खािामा जम्मा िनि रार्िर् वार्र्ज्र् बैङ्क, भद्रपुरलाई अनुरोध िदािसमेि पेस्की असुल
भएको छै न । उक्त रकम असुल िनुप
ि दिछ ।
18.

बीमा र्प्रतमर्म र्फिाि - मध्र् एअर बेस, भी.भी.आई.पी. उडान सेवा, हवाई िातलम केन्द्र र पर्िम
एर्र बेसमा भएका हवाई साधनको बीमा िनि एक बीमा कम्पनीसाँि बीमा र्प्रतमर्म अमेररकी डलर ७

लाख ४८ हजार ९४ भुक्तानी िने १ वषिका लाति सम्झौिा िरे को छ । उक्त सम्झौिामा ग्राउन्डेड
भएका जहाजको ४० प्रतिशि बीमा र्प्रतमर्म भुक्तानी िरी बााँकी ६० प्रतिशि सम्झौिा अबतध समाप्त

भएको ६० ठदनतभर र्फिाि िनुप
ि ने उल्लेख छ । उक्त सम्झौिाको अबतध २०७७।७।२१ मा समाप्त

भएकोमा ४५ ठदन थप भएको छ । सम्झौिाअनुसार २०७७।११।६ मा १५ हवाई साधनको

र्प्रतमर्म अमेररकी डलर १ लाख ६२ हजार ९९३ को हुने रु.१ करोड ९७ लाख १७ हजार र्फिाि

ु नेमध्र्े रु.८५ लाख ५५ हजार मार दार्खला िरे कोले रु.१ करोड ११ लाख ६२ हजार असुल
हुनप
िनुप
ि ने दे र्खएको छ । एक हवाई साधन २०७६।१।३० दे र्ख र अको एक हवाई साधन

२०७५।१।३१ दे र्ख नै ग्राउण्डेड भए पतन उक्त साधनको २०७५।७६ को र्प्रतमर्म र्ो वषिसम्म
र्फिाि भएको नदे र्खएकोले र्र्कन िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
19.

सरकारी जग्िा दिाि - मालपोि ऐन, २०३४ मा साविजतनक जग्िा व्र्र्क्त र्वशेषका नाममा दिाि िनि
नहुने र दिाि भएमा स्विः बदर हुने व्र्वस्था छ । मालपोि कार्ािलर् भक्तपुरको कार्ि क्षेरको सार्वक

ठदव्र्श्वरी िा.र्व.स. ७ख र्कत्ता नां. २४५ को ४५ रोपनी १५ आना जग्िा र्फल्ड बुक र जग्िाधनी
श्रे स्िा अनुसार नेपाल सरकारको नाममा कार्म भै र्ववरर्मा नदी उल्लेख भएकोमा नापी कार्ािलर्को

तनर्िर्ले २०३७।६।२० मा र्कत्ताकाट भई र्कत्ता नां २५७ मा ४ रोपनी ४ आना र र्कत्ता नम्बर
२५८ मा ४१ रोपनी ११ आना जग्िा कार्म भएको दे र्खन्छ । र्सरी र्कत्ताकाट भएका मध्र्े र्कत्ता

नम्बर २५७ को जग्िा २०४९।५।१९ को तमलापर दार्खला खारे जको िथा २०४९।७।५ को
हालैको बकसको तनर्िर्बाट ५ जनाको नाममा र र्कत्ता नम्बर २५८ को जग्िा २०४६।१०।१९,
२०४७।५।२१ िथा २०५०।५।२३ को राजीनामा पासको तनर्िर्ले र्किाकाट भइि दुइि ईन्डर्िज
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महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

समेि आठ जनाको नाममा जग्िा धनीपुजाि कार्म िरे को दे र्खन्छ। नेपाल सरकारको नाममा

श्रे स्िा

कार्म भएको साविजतनक जग्िा र्कत्ताकाट िरी व्र्र्क्तको नाममा कार्म िने कार्ि कानून र्वपरीि
भएकाले आवश्र्क छानर्वन िरी सो जग्िा नेपाल सरकारको नाममा कार्म िनुप
ि दिछ ।
20.

र्खम्िी जलर्वद्युि र्ोजना - वैदेर्शक लिानीमा बनेको र्खम्िी जलर्वद्युि आर्ोजनाबाट 60 मेघावाट

र्वद्युि उत्पादन िनेिरी २०५१।८।२९ मा नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर्साँि र्वद्युि खररद सम्झौिा िरे को
तथर्ो । सम्झौिा अनुसार उत्पादन शुरु भएको 20 वषि पतछ रू.१ मूल्र्मा ५० प्रतिशि स्वातमत्व

नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर्को हुने उल्लेख छ । उक्त कम्पनीले 2057 आषाढ दे र्ख ब्र्ापाररक उत्पादन
शुरु िरे कोले 2077 आषाढमा 50 प्रतिशि स्वातमत्व नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर्मा प्राप्त िनुप
ि नेमा सो
हुन सकेको छै न। आर्ोजनाको ५० प्रतिशि स्वातमत्व हस्िान्िरर्का लाति प्रातधकरर् र प्रवधिक

कम्पनी दुवक
ै ो स्वातमत्व रहने िरी छु ट्टै कम्पनी स्थापना िनुि पने, हाल उक्त कम्पनी बनी नसकेको,
नर्ााँ कम्पनीले पून र्वद्युि र्वक्रीको लाति र्वद्युि खररद सम्झौिा िनुप
ि ने जस्िा प्रर्क्रर्ा पूरा नभएको
कारर् जनाई स्वातमत्व हस्िान्िरर्मा र्ढलाई िरे को दे र्खन्छ । र्सबाट प्रातधकरर्लाई प्राप्त हुन
ु दिछ ।
आर्मा असर नपने व्र्वस्था हुनप
21.

सम्झौिाका शिि - तमलेतनर्म च्र्ालेञ्ज कम्प्र्ाक्ट (सम्झौिा) को धारा ७ मा र्ो सम्झौिा लािू हुनका
ु ने व्र्वस्था
लाति पूवश
ि ििको रूपमा पक्षहरूद्वारा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्झौिामा हस्िाक्षर िरे को हुनप
रहेको छ। सम्झौिामा उल्लेख भएका व्र्होरा र नेपालको रार्िर् कानुन बार्झएमा र्ो सम्झौिा लािू

हुने र्स सम्झौिाको दफा 7.1 मा उल्लेख छ । कानुन िथा न्र्ार् मन्रालर्को रार्अनुसार

सम्झौिाको दफा ७.२ मा भएको व्र्वस्थाबमोर्जम र्ो सम्झौिाको सां सदीर् अनुमोदन िनुप
ि ने उल्लेख
छ । सम्झौिाका पूवश
ि ििहरू पूरा नभएको कारर् जनाई एमसीसीले पूव ि िर्ारी कामको लाति तनकासा
रोकेको छ । कम्प्र्ाक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड (सीडीएफ) िफि बजेट र्वतनर्ोजन िरी एमसीसी र्वकास

सतमतिको कार्ािलर् स्थापना िरी पररर्ोजनासम्बन्धी प्रारर्म्भक कार्िमा र्स वषि खिि भएको रू.१ अबि
२४ करोड १४ लाख ६६ हजारसमेि हालसम्म नेपाल सरकारको स्रोिबाट रू.९५ करोड ७६ लाख
९४ हजार र एमसीएको स्रोिबाट रू.१ अबि ३५ करोड २९ लाख १८ हजारसमेि रू.२ अबि ३१
करोड ६ लाख खिि भएको छ । सम्झौिाका शििहरू पूरा िरी खिि िनुप
ि दिछ।
22.

तनदे शन पालना - नेपाल बैङ्क तलतमटे डले लाभाांश घोषर्ा िथा र्वत्तीर् र्ववरर् साधारर् सभा प्रर्ोजनको
लाति साविजतनक हुने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल राि बैङ्कको तनदे शन अनुसार प्रकार्शि िनुपनेमा
प्रकार्शि िरे को दे र्खएन। नेपाल राि बैङ्कको परानुसार बीमाङ्कीर् खिि रु.२ अबि २१ करोड र िि

वषि र्वशेष जिेडाकोषबाट सर्िि मुनाफामा सारे को रु.१ अबि १९ करोडसमेि रु.३ अबि ४० करोड

पुनः जिेडा कोषमा र्फिाि लैजान तनदे शन ठदएको तथर्ो। उक्त रकम समार्ोजन िदाि सर्िि मुनाफा
रु.३० करोड ऋर्ात्मक हुन्छ। उक्त तनदे शन पालना निरी र्स वषि १२ प्रतिशिले हुने लाभाांश
रु.१ अबि ८० करोड साधारर् सभाबाट पाररि भएको छ। तनदे शनको पालना िथा सविसाधारर्
लिानीकिाि र सरोकारवालालाई सही सूिना प्रवाह िरे को दे र्खएन।
• अनुदान र्विरर् र पररिालन
23.

अनुदान - कृर्ष िथा पशुपन्छी र्वकास मन्रालर्ले र्ो वषि रासार्तनक मल खररद, उन्नि बीउ र्वजन,
उत्पादन एवां खररद, मत्स्र् र्वकास, बाली सां रक्षर् िथा र्वकास, कृर्ष र्ान्रीकरर् िथा खाद्य सुरक्षा,
बाली िथा पशुधन बीमा, िरकारी खेिी, पोखरी तनमािर्, कृर्ष औजार लिार्िका र्क्रर्ाकलापमा रु.१५
अबि ६४ करोड २४ लाख अनुदान र्विरर् िनि बजेट व्र्वस्था िरे कोमा रु.१३ अबि ६१ करोड २९

लाख अथािि ् र्वतनर्ोर्जि बजेटको ८७.०३ प्रतिशि खिि िरे को छ। अनुदानमध्र्े रासार्तनक मल र
अन्र् मल खररदका लाति कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटे डलाई रु.७ अबि 12 करोड 26 लाख र साल्ट

ट्रेतडङ्ग कपोरे शन तलतमटे डलाई रु.3 अबि 40 करोड 69 लाख िरी जम्मा रु.10 अबि 52 करोड

95 लाख र्विरर् िरे को दे र्खर्ो । ििवषि भन्दा अनुदान 10.74 प्रतिशिले वृर्र्द् िरी रु 13 अबि
18
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61 करोड र्विरर् िदाि िरकारी उत्पादनिफि 4.26 र फलफूलिफि 6.96 प्रतिशिले घटे को

दे र्खन्छ। उत्पादन, उत्पादकत्व एवां लक्ष्र् िथा उपलर्ब्धको र्ववरर् अद्याबतधक राखी प्राथतमकिाको
आधारमा अनुदानको उपर्ोि िनुप
ि दिछ ।

मन्रालर्ले कृषकलाई अनुदान उपलव्ध िराउने प्रर्ोजनका लाति अथि मन्रालर्को सहमिी

नतलई अनुदानको मल र्विरर् व्र्वस्थापन तनदे र्शका, शीि भण्डार िृह स्थापना कार्िक्रम कार्िन्वर्न

कार्िर्वतध र कृर्ष िथा पशुपन्छी तबमा तनदे र्शका, २०७७ लिार्िका तनदे र्शकाहरू िर्ार िरी
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । अथि मन्रालर्को सहमिी बेिर ५० प्रतिशि दे र्ख १०० प्रतिशिसम्म

सहजीकरर् अनुदान प्रदान िने िरी मन्रालर्ले र्वतभन्न कार्िर्वतध बनाएकोले तनर्मको पालना भएको
दे र्खएन । अनुदान र्विरर् िदाि सबै क्षेर र विि नसमेर्टएको िथा अनुदानमा कमजोर र र्वपन्न

कृषकको पहुाँि नपुिक
े ो जस्िा व्र्होरा दे र्खएको छ । एकीकृि कार्िर्वतध िर्ार िरी अनुदान नीतिलाई
स्पि र एकरुपिा बनाउनुपदिछ ।
24.

रासार्तनक मल व्र्वस्थापन - रासार्तनक मलको सामान्र् माि वार्षिक ६ लाख मेर्ट्रक टन भए िापतन

कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटे ड र साल्ट ट्रेतडङ्ग कपोरे सन तलतमटे डले २०७४।७५ मा ३ लाख ६६
हजार ७९४ मेर्ट्रकटन, २०७५।७६ मा ३ लाख ५९ हजार ८६ मेर्ट्रकटन र २०७६।७७ मा
३ लाख ९५ हजार ९५९ मेर्ट्रकटन मलको आपूतििको िरे का छन् । र्विि ३ वषिमा वार्षिक

अनुमातनि मािको कररब ६३ प्रतिशि मार आपूतिि भएको छ । मल आपूतििको र्वश्लेषर् िदाि वोलपर
सूिना आह्वानदे र्ख आर्ाि र्वन्दुमा सामान डेतलभरी िनि औसिमा २०६ ठदन लािेको दे र्खन्छ । मल

आपूतििमा २०७४।७५ को ७ ठे क्काका आपूतििकिािले २२२ ठदनसम्म, २०७५।७६ को ७ ठे क्कामा

२०३ ठदनसम्म र २०७६।७७ को ७ ठे क्कामा ५७ ठदनसम्म र्ढलाइ िरे का छन। जसका कारर्
औसि आपूतिि समर् कररब २२४ ठदन लािेको छ ।

र्हाँउदे बालीको लाति असोज, कातििक मर्हना

र वषे बालीको लाति िैर, वैशाख र जेष्ठ मर्हनामा मल आउने िरी ठे क्का प्रर्क्रर्ा अिातड बढाए पतन

तनधािररि समर्मा मल प्राप्त िनि सर्कएको छै न ् । बन्दरिाहमा घुइाँिो, खराब मौसम, रे ल्वे र्र्ाक

समर्मा उपलब्ध नभएको, सामुठद्रक आाँधीजस्िा कारर्ले म्र्ाद थप हुने िरे को छ । म्र्ाद थप
नभएकोमा हजािना असुल िरे र खररद कार्ि सम्पन्न िरे िापतन समर्मा आपूतिि नाँहद
ु ा हरे क वषि मुख्र्
बालीको समर्मा रासार्तनक मलको अभाव हुने िरे को छ।

त्र्स्िै २०७६।७७ र २०७७।७८ को पर्हलो अधि वार्षिक अवतध मा कृर्ष सामग्री कम्पनी

तलतमटे डले खररदको लाति छनौट िरे का ६ आपूतििकिािले १ लाख ३० हजार मे. टन र्ुरीर्ा मल र

२० हजार मेर्ट्रकटन.तड.ए.पी. मल आपूतिि िनि सकेनन् । सम्झौिा अनुसार भदौ, असोज, कातििक र
मांतसर मर्हनामा मल आपूतिि हुन नसक्दा धानको बाला लाग्ने र र्हाँउदे बाली लिाउने समर्मा मल
उपलब्ध हुन सकेन ।
25.

अनुिमन एवां मूल्र्ाङ्कन - अथिमन्रालर्बाट पशु बीमा कार्िक्रमका लाति कृर्ष र्वकास बैङ्कलाई रु.६
करोड ४४ लाख र साना र्कसान र्वकास बैङ्कलाई रु.9 करोड ५० लाख िथा पशुधन िथा कजाि

सुरक्षर् कार्िक्रमका लाति तनक्षेप िथा कजाि सुरक्षर् तनिमलाई रु.४१ करोड ६६ लाख ११
हजारसमेि रु.57 करोड ६० लाख ११ हजार अनुदान उपलब्ध िराएको छ। नेपाल सरकारले

नेपाल राि बैङ्कमाफिि् उपलब्ध िराएको ब्र्ाज अनुदान िि वषिसम्मको रु.१ अबि २५ करोड ५ लाख

िथा र्स वषि थप भएको रु.१ अबिसमेि रु.२ अबि २५ करोड ५ लाख पुिक
े ो छ । र्ो वषि तनजी
प्रकृतिका ११ शीिघर िथा खाद्यान्न भण्डारलाई रु.१० करोड ४९ लाख ४१ हजार ब्र्ाज अनुदान
ठदएको छ। मन्रालर्ले खििको अनुिमन एवां मूल्र्ाङ्कन िरी र्ववरर् िर्ार िरे को छै न ।
26.

औद्योतिक ग्राम - औद्योतिक ग्राम घोषर्ा िथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ को वुांदा ३ मा

औद्योतिक ग्रामको स्थापना िनि आतथिक िथा भौिोतलक दृर्िकोर्वाट उपर्ुक्त हुनपु ने िथा न्र्ूनिम
वािावरर्ीर् असर भएको हुनपु ने उल्लेख छ । िि वषि २९ िथा र्ो वषि ४५ समेि ७४ औद्योतिक
19
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ग्राम तनमािर् िनि उद्योि, वार्र्ज्र् िथा आपूतिि मन्रालर्ले रु.68 करोड ८ लाख अनुदान खिि
िरे िापतन रकम उपलव्ध िराउनु पूव ि भौिोतलक रुपमा उपर्ुक्त भएको आधार स्पि निरे को िथा

सामुदार्र्क िथा सरकारी वन क्षेरमा परे कोमा वन िथा वािावरर् मन्रालर्ले सहजीकरर् िरी न्र्ूनिम

वािावरर्ीर् असर प्रतिवेदन समेि ठदएको छै न । उक्त कार्िर्वधी िथा नेपाल सरकारको तनर्िर्
वमोर्जम सबै प्रर्क्रर्ा पुरा नभई स्थानीर् तनकार्लाई रकम उपलव्ध िराउनु उपर्ुक्त दे र्खएन।

र्स वषि प्रत्र्ेक प्रदे शमा १०/१० का दरले औद्योतिक ग्राम स्थापन िने कार्िक्रम रहेकोमा

प्रदे श नां.१ मा ५, प्रदे श नां. २ मा ४, वािमिी प्रदे शमा ६, िण्डकी प्रदे शमा १५, लुर्म्वनी प्रदे शमा
९, कर्ािली प्रदे शमा १ र सुदूरपर्िम प्रदे शमा ५ समेि ४५ औद्योतिक ग्राम घोषर्ा भएको आधारमा

४३ स्थानीर् िहलाई मन्रालर्ले रु.39 करोड 56 लाख आतथिक वषिको अन्त्र्मा उपलब्ध िराएको
छ। वषािन्िसम्म खिि नभएको रकम र्र्कन िरी सङ्घीर् सर्ििकोष दार्खला िनुप
ि दिछ ।
27.

निद प्रोत्साहन अनुदान - तनर्ाििमा अनुदान प्रदान िने कार्िर्वतध, २०७५ मा नेपालमा उत्पाठदि वस्िु
तनर्ािि िरे मा मूल्र् अतभवृर्र्द्को आधारमा ५ प्रतिशिसम्म निद अनुदान ठदने व्र्वस्था छ । र्ो वषि
१३७ उद्योिलाई रु.८५ करोड ६९ लाख २० हजार तनर्ािि वापि निद अनुदान ठदएको छ ।

उत्पादनमा सहुतलर्ि ठदने र सोही उत्पादन तनर्ािि िदाि पुन: निद अनुदान ठदनुले एकै उद्योिले दोहोरो

सुर्वधा उपर्ोि िनि पाउने अवस्था दे र्खन्छ । दोहोरो सुर्वधा नहुने िरी अनुदान ठदने व्र्वस्था िनुि
पदिछ।

निद प्रोत्साहन कार्िर्वतध, २०७० ले उद्योिलाई ३ प्रतिशि सम्म निद अनुदान ठदने व्र्वस्था

रहेकोमा नर्ाां कार्िर्वधी २०७५ ले ५ प्रतिशिसम्म अनुदान ठदन सर्कने व्र्वस्था िरे कोछ। अनुदान

रकम वृर्िले तनकासीमा उत्साहप्रद प्रिति दे र्खनुपनेमा र्विि वषिको िुलनामा धािो २५.८ प्रतिशि,
ऊनी िलैिा १६.४ प्रतिशि, िर्ारी पोषाक २३.२ प्रतिशि, फलाम िथा र्स्टल ५४.३ प्रतिशि,

नुडल्स पास्िा ३९.६ प्रतिशि, मासुजन्र् ८०.९ प्रतिशि, िरिहना ६५.७ प्रतिशि लिार्िका २८
उत्पादनको तनर्ािि घटे को छ । तनर्ािि भएका वस्िुमा ििवषि रु.७२ करोड २ लाख ६० हजार

अनुदान ठदएकोमा र्ो वषि अनुदान खििमा वृर्ि भई रु.८५ करोड ६९ लाख २० हजार पुिक
े ो छ ।
अनुदान वृठद्द िरे िापतन तनर्ािि घट्ने र्स्थति उपर कार्िर्वतधमा पुनरावलोकन िनुि पदिछ ।
28.

ब्र्ाज - र्कसानका लाति उन्नि बीउ तबजन कार्िक्रम अन्िििि कृषकलाई ५ प्रतिशि ऋर् उपलव्ध
िराउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार साना र्कसान र्वकास बैङ्क तल. सां ि रु.८० करोडको सम्झौिा
भएको छ । सम्झौिामा नेपाल सरकारबाट १.५ प्रतिशि व्र्ाजमा बैङ्कले ऋर् रकम तलने, वैंकले
सोही रकमको ३.५ प्रतिशि व्र्ाजदरमा सहकारी सां स्थालाई ऋर् उपलव्ध िराउने िथा सहकारी सां स्थाले

९ प्रतिशि व्र्ाजमा कृषकलाई ऋर् उपलव्ध िराउने व्र्वस्था छ । र्ो वषिसम्म रुपन्दे ही, बाांके र
सुखेिका ३ र्वत्तीर् सां स्थाले ७७ साना र्कसान कृर्ष सहकारी सां स्थालाई रु.1 अबि 37 करोड 76

लाख ऋर् प्रवाह िरे को दे र्खन्छ । नीति अनुसार ५ प्रतिशि व्र्ाजदरमा ऋर् उपलव्ध िराउने उल्लेख

भएिापतन कृषकले ९ प्रतिशि व्र्ाज तिनुप
ि ने अवस्था दे र्खएको छ । कृषकमैरी व्र्ाज नीतिको अवलम्वन
िनुप
ि दिछ।
29.

कर्न्टन्जेन्सी खिि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) मा तनमािर् कार्िको

लािि अनुमानमा ४ प्रतिशि कर्न्टजेन्सी खिि समावेश िने व्र्वस्था छ । महालेखा तनर्न्रक

कार्ािलर्ले िर्ार िरे को आतथिक सां केि विीकरर् र व्र्ाख्र्ा अनुरुप अथि मन्रालर्बाट बजेट

र्वतनर्ोजन हुने इन्धन, सूिना प्रकाशन, दै तनक िथा भम्रर् भत्ता, ममिि, ज्र्ाला लिार्िका कार्िमा र्ो
वषि 24 कार्ािलर्ले कर्न्टजेन्सीबाट रु.38 करोड 85 लाख खिि िरे का छन् ।

सडक र्वभाि र

अन्िििका 69 कार्ािलर्ले मिरोल ज्र्ाला रु.20 करोड 13 लाख, इन्धन खिि रु.7 करोड 74
लाख, सूिना प्रकाशन खिि रु.10 करोड 88 लाख, दै तनक िथा भ्रमर् भत्ता खिि रु.5 करोड 9

लाख, ममिि खिि रु.12 करोड 66 लाख, कार्ािलर् सामान रु.3 करोड 84 लाख र अन्र् खिि
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रु.12 करोड 26 लाख र 54 कार्ािलर्ले र्वभािमा पठाएको रु.28 करोड 99 लाख समेि रु.1

अबि 1 करोड 59 लाख कर्न्टन्जेन्सी रकमबाट खिि िरे का छन् । तनर्तमि बजेट र्वतनर्ोजन हुने
शीषिकमा कर्न्टजेन्सीबाट समेि खिि िने पररपाटी रहेकोले बजेट तनर्न्रर् प्रर्ाली प्रभावकारी दे र्खएन।
कन्टे जेन्सी खििको मापदण्ड बनाई अत्र्ावश्र्क कार्िमा मार खिि िनुप
ि दिछ ।
•

सुर्वधा र मापदण्ड

30.

सुर्वधासम्बन्धी मापदण्ड - र्वर्शि व्र्र्क्तहरूको लाति सेवा सुर्वधासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृि िरी सोही
अनुरुप उपलब्ध िराउने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ । सङ्घीर् सर्िवालर् तनमािर् िथा व्र्वस्थापन

कार्ािलर्बाट र्वर्शि व्र्र्क्तहरूका लाति मािअनुसार फतनििर, भान्साका अन्र् सामान, कापेट, पदाि

आठद उपलब्ध िराइ भौतिक सुर्वधाका सामान र िालु प्रकृतिका सामान खररद िरी िि वषि रु.५
करोड ८७ लाख खिि िरे कोमा र्ो वषि रु.१४ करोड १७ लाख १७ हजार खिि िरे को छ । र्वर्शि

व्र्र्क्तले प्रर्ोि िरे का तनवासमा र्वििदे र्खका सामानको बारे मा केही उल्लेख निरी प्रत्र्ेक वषि एकै
प्रकृतिका सामान खररद िरी उपलब्ध िराउदै आएको छ । मापदण्ड स्वीकृि निरे का कारर् सामानको
िुर्स्िर, पररमार् िथा खििमा एकरुपिा हुन सकेको छै न । र्वर्शि व्र्र्क्तहरूको लाति आवश्र्क

पने बजेट सम्बर्न्धि तनकार्मा नै र्वतनर्ोजन िने र सेवा सुर्वधासम्बन्धी मापदण्ड बनाइ खिि िनुप
ि दिछ।
31.

स्वास््र् बीमा र आवास – र्वदे शर्स्थि कूटनीतिक तनर्ोि कार्ािलर् र कमििारी आवासको लाति घर
भाडा बापि र्ो वषि रु.८1 करोड 10 लाख (तनर्ोिको िालु खििको २9.34 प्रतिशि) खिि भएको
छ । कमििारी आवासको लाति तलइएको घरमा उपलब्ध िराएको सुर्वधा र भाडा रकमसम्बन्धी

मापदण्डमा र्वर्वधिा दे र्खएकोले परराि मन्रालर्ले स्पि मापदण्डसर्हिको नीति बनाई कार्ािन्वर्न

िनि साविजतनक लेखा सतमतिले २०६९।१।५ मा तनदे शन ठदए िापतन हालसम्म कार्ािन्वर्न भएको
छै न ।

मर्न्रपररषद्को २०५१।२।२३ तनर्िर्मा तनर्ोि प्रमुख, अन्र् कमििारी र तनजका आर्श्रि

पररवार िथा तनजी कामदारको स्वास््र् बीमा र बीमकले आफैँले तिनुप
ि ने शुल्क वा कतमसन भएमा

सोसमेि नेपाल सरकारले व्र्होने उल्लेख छ । बीमा हुन नसक्ने भएमा मन्रालर्को पूव ि स्वीकृति

तलई िराइएको स्वास््र्ोपिारमा लािेको खिि रकम नेपाल सरकारले व्र्होने उल्लेख छ । र्ो वषि
र्वदे शर्स्थि ३9 कूटनैतिक तनर्ोिले तनर्ोि प्रमुख, कूटनीतिक कमििारी, आर्श्रि पररवार र तनजी

कामदारको स्वास््र् बीमा िथा उपिार खििको लाति रु.20 करोड 16 लाख 13 हजार खिि भएको
दे र्खन्छ । पदातधकारी, कमििारी िथा तिनका पररवारको औषधोपिार खििमा सम्बर्न्धि पदातधकारीको
समेि तनर्िि प्रतिशि र्ोिदान हुने व्र्वस्था तमलाउनुपदिछ ।
32.

आतथिक सहार्िा - नािररक राहि, क्षतिपूतिि िथा आतथिक सहार्िा सम्बन्धी मर्न्रपररषदबाट स्वीकृि
कार्िर्वतध,२०६८(दोश्रो

सां सोधन

२०७३)

अनुसार

रार्िर्

जीवनका

महत्वपूर्ि

व्र्र्क्तलाई

औषधोपिारका लाति बाहेक अन्र् प्रर्ोजनका लाति कुनै पतन व्र्र्क्तलाई आतथिक सहार्िा उपलब्ध

निराइने उल्लेख छ । उपिार खिि प्राप्त िने व्र्र्क्तहरूको नाम सर्हिको र्ववरर् िृह मन्रालर्को

वेवसाइटमा रार्खने उल्लेख छ । र्ो बष ३१४ जना व्र्र्क्त िथा सां स्थालाई कुल रु.९ करोड ११
लाख ६७ हजार र्विरर् िरे को छ ।

स्वास््र् सेवा र्वभािले सामार्जक रुपमा र्पछतडएका वा आतथिक रुपमा र्वपन्न नािररकहरूका

लाति राज्र्ले र्वशेष व्र्वस्था िनि, िथा औषतध उपिार वापि सहार्िा पुर्र्ाउन मुटु, मृिौला, क्र्ान्सर,
पार्किन्सन्स, अल्जाइमसि, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र तसकलसेल एतनतमर्ा रोि पर्हिान र तन:शुल्क

उपिार िनि रु.२ अबि 30 करोड 79 लाख 25 हजार र्वतभन्न अस्पिाललाइि सोधभनाि िरे को छ।
ु दिछ । र्वपन्न नािररकको उपिार िने
आतथिक सहार्िा दोहोरो नपने िरी र्विरर् िने व्र्वस्था हुनप
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स्वास््र् सां स्थाको अनुिमन िरी खििको र्थाथििा र्र्कन िनुक
ि ो साथै सबै प्रकारका रोिको उपिार
सुतनर्िि िनि स्वास््र् बीमा कार्िक्रमलाइि र्वस्िाररि िनुप
ि दिछ ।
33.

नक्सा पास िथा मापदण्ड - भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा निरपातलका क्षेरतभर भवन तनमािर्

िनि िाहने व्र्र्क्त, सां स्था वा सरकारी तनकार्ले भवन तनमािर् िनि प्रितलि कानुनबमोर्जम सम्बर्न्धि
स्थानीर् िहबाट नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि िराउनुपने उल्लेख छ । शहरी र्वकास िथा भवन

तनमािर् र्वभाि र अन्ििििका कार्ािलर्हरूले तनमािर् िरे का सरकारी कार्ािलर् भवनहरूको उक्त ऐनमा
व्र्वस्था भएबमोर्जम नक्सा िथा तडजाइन स्वीकृि िराएको पाइएन ।

त्र्स्िै भवन तनमािर् िदाि सङ्घीर् सरकारले िोकेको मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीर्

सरकारले पतन मापदण्ड िर्ार िरी लािू िनि सक्ने दे र्खन्छ । भवन तनमािर् सम्बन्धी मापदण्ड,
2064 अनुसार सङ्घीर् सरकारले भुईं क्षेरको अनुपाि (फ्लोर एररर्ा रे तसर्ो) आवास क्षेरमा २ र

व्र्ापाररक क्षेरमा ३ रहने, सां रर्क्षि क्षेरमा भवनको िला अतधकिम ५ र उिाइ ४५ र्फट रहने

उल्लेख िरे कोमा काठमाडौं महानिरपातलकाले सो मापदण्ड प्रतिकुल सबै भवनको फ्लोर एररर्ा रे तसर्ो

3.5, सां रर्क्षि उपक्षेरमा िला ७ िथा अतधकिम उिाई 65 र्फट र तमर्श्रि पुरानो बसोबास क्षेरमा
8 िला िथा अतधकिम उिाई 75 र्फट िोकेको दे र्खर्ो । शहरी सां रिनामा र्स प्रकार मापदण्ड

फरक िदाि समन्वर् भएको छै न । मापदण्डमा एकरुपिा ल्र्ाई समन्वर्ात्मक िवरले भवन तनमािर्
कार्िको स्वीकृति ठदने व्र्वस्था तमलाउनुपदिछ ।
•

ले खापरीक्षर् र जवाफदे र्हिा

34.

ले खापरीक्षर् - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्र्ेक
कार्ािलर्ले आर् व्र्र् िथा कारोवारको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरर् पेस िरी महालेखापरीक्षकबाट

लेखापरीक्षर् िराउनुपने व्र्वस्था छ । साविजतनक तनकार्ले खिि िरे को कारोबारको लेखापरीक्षर्
िराई र्वत्तीर् जवाफदे र्हिा पालना िनुप
ि नेमा निरे का केही व्र्होरा तनम्न छन्ः
34.1.

र्ो वषि तरभुवन र्वश्वर्वद्यालर् र अन्ििििका १४६ तनकार्मध्र्े १३३ तनकार्ले र बक्र्ौिािफि ४४

तनकार्को १७९ आतथिक वषिमध्र्े ४ तनकार्ले ४ आतथिक वषिको आतथिक र्ववरर् पेस िरी लेखापरीक्षर्

िराएका छन् भने १३ तनकार् र बक्र्ौिािफि ४० तनकार्को १८८ आतथिक वषिको लेखा र आतथिक
र्ववरर् पेस निरे कोले लेखापरीक्षर् हुन सकेन । बााँकी तनकार्को कानून अनुसार समर्मै लेखापरीक्षर्
िराउनुपदिछ ।
34.2.

नेपाल पर्िटन बोडिलाई र्विि वषिदेर्खको लेखापरीक्षर् िराउन पटक पटक परािार िरे कोमा र्ो वषि
2074।75 र 2075।76 को स्रे स्िा लेखापरीक्षर् िराउन लेखापरीक्षक तनर्ुर्क्त िरी पठाए िापतन
लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छै न । िालु वषिको समेि लेखापरीक्षर् िराउनुपदिछ ।

34.3.

नेपाल कृर्ष बजार र्वकास कार्िक्रमको रु.22 करोड 77 लाख 69 हजार र कृर्ष सेवा र्वकास

कार्िक्रमको रु.11 करोड 44 लाख 67 हजार िरी रु 34 करोड 22 लाख 36 हजार, खाद्य
िथा पोषर् सुरक्षा सुधार आर्ोजनाको

परामशिदािा र सेवा खिि र्शषिकमा रु.11 करोड 36 लाख

74 हजार र र्कसानका लाति उन्नि वीउवीजन कार्िक्रमको रु.1 करोड 60 लाख 35 हजार समेि

कुल रु.47 करोड 19 लाख 45 हजार खिि िरे को दे र्खन्छ । सोझै भुक्तानी िफिको स्रे स्िा
दािृसांस्थाबाटै लेखापरीक्षर् िराउने िरी सम्झौिा िरे कोले लेखापरीक्षर् िराएको छै न ।
34.4.

ु
वन िथा वािावरर् मन्रालर् र सां र्क्त
राि सङ्घीर् वािावरर् कार्िक्रम बीि

भएको सम्झौिामा

खििको लेखापरीक्षर् राज्र्को स्विन्र तनकार्बाट िररने उल्लेख छ । मन्रालर्को वार्षिक आतथिक

र्ववरर् अनुसार सोझै भुक्तानी अनुदान श्रोिबाट प्राप्त रु.२३ करोड ३५ लाख २३ हजार खिि भएको
रकमको श्रे स्िा मन्रालर्बाट लेखापरीक्षर्को लाति पेस भएको छै न ।
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34.5.

िृह मन्रालर्िफि क्षमिा अतभवृठद्व र भौतिक सां रिना र्वकास िने मुख्र् कार्िका साथ सुरक्षा र न्र्ार्
सवलीकरर् िने एकीकृि कार्िक्रम सञ्चालन िनि जनवरी २०१५ दे र्ख तडसेम्वर २०२० सम्म सर्ुांक्त

अतधराज्र् वेलार्िबाट अमेररकी डलर ५ करोड ७१ लाख ५० हजार प्राप्त हुने उल्लेख छ। सो मध्र्े
र्ो वषि अमेररकी डलर ९५ लाख २५ हजार प्राप्त हुने उल्लेख िरे कोमा लेखापरीक्षर्का लाति र्वत्तीर्
र्ववरर् पेस िरे को छै न ।
34.6.

स्वास््र् िथा जनसां ख्र्ा मन्रालर्लाई र्ो वषि एकीकृि स्वास््र् पूवािधार र्वकास कार्िक्रममा जमिन
सरकारको सहर्ोि अन्िििि के.एफ.डब्लु. बाट सोझै भुक्तानी हुने िरी अनुदानिफि रु.३६ करोड ३६

लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा रु.२५ करोड ६७ लाख खिि भएको छ । मन्रालर्ले उक्त रकम 3

तनमािर् व्र्वसार्ीलाई स्वास््र् सां स्थाको भवन तनमािर् बापि भुक्तानी िरे को जनाए िापतन खििको स्रे स्िा
लेखापरीक्षर्को लाति पेस िरे को छै न । सोको लेखापरीक्षर् िराउनुपदिछ ।
34.7.

रार्िर् क्षर्रोि केन्द्र, इर्पतडमीर्ोलोजी िथा रोि तनर्न्रर् महाशाखा र रार्िर् एड्स िथा र्ौनरोि
केन्द्रअन्ििििका कार्िक्रम सञ्चालनका लाति १९ जुलाई २०१८ मा स्वास््र् मन्रालर्, सेभ द र्िल्रे न
इन्टरनेसनल र ग्लोबल फन्ड बीि भएको तरपक्षीर् सम्झौिामा सेभ द र्िल्रे न इन्टरनेसनललाई प्रमुख

प्रातप्तकिािको रुपमा तलई २०२१ सम्म रु.३ अबि ३८ करोड २१ लाख ५० हजारको सम्झौिा भई

र्ो वषि रु.३० करोड ४२ लाख ९२ हजार खिि भएको छ । वैदेर्शक सहार्िा रकम सरकारी
तनकार्बाट खिि िरी सोको लेखापरीक्षर् िराउनुपदिछ ।
34.8.

र्ो वषि ४९ सां स्थाको बक्र्ौिा समेि ६८ आतथिक वषिको लेखापरीक्षर् िनुप
ि नेमा ४० सां स्थाको ५६
आतथिक वषिको सम्पन्न भएको छ । सम्पन्नमध्र्े सबैको अर्न्िम प्रतिवेदन जारी भई ९ सां स्थाको १२

आतथिक वषिको लेखापरीक्षर् बााँकी रहेको छ । साविजतनक सां स्थानमध्र्े 13 ले मार २०७८ जेष्ठ
मसान्िसम्म २०७6।७7 सम्मको लेखापरीक्षर् िराएका छन् भने 25 सां स्थानले 2076।77 को

लेखापरीक्षर् निराएको, खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनीले 2076।77 समेि २ वषिको, र्वशाल
बजार कम्पनी तलतमटे डले ४ वषिको िथा रार्िर् बीमा सां स्थान र रार्िर् बीमा कम्पनी तलतमटे डले

र्विि ८ वषिदेर्ख लेखापरीक्षर् िराएका छै नन् । समर्मा नै लेखापरीक्षर् निराउने सां स्थाका र्जम्मेवार
पदातधकारीलाई कानुनबमोर्जम कारबाही िनुप
ि दिछ ।
35.

ले खापरीक्षर् परामशि - लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा ११(२) अनुसार सां िठठि सां स्थाले

लेखापरीक्षक तनर्ुर्क्त िदाि महालेखापरीक्षकको परामशि तलनुपने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षक तनर्ुर्क्त
िदाि परामशि माि िनुप
ि ने सां िठठि सां स्थाको सां ख्र्ा र्र्कन छै न । र्ो वषि ३० सां स्थाको ४२ आतथिक

वषिको मार लेखापरीक्षक तनर्ुर्क्त िनि परामशि माि िरे का छन् । समर्मै परामशि माि िरी
लेखापरीक्षर् अद्यावतधक निराउने सां स्थाका सम्बर्न्धिलाई र्जम्मेवार बनाउनुपदिछ ।
36.

आन्िररक ले खापरीक्षर्को प्रभावकाररिा - आन्िररक लेखापरीक्षर्को कार्ाित्मक स्विन्रिा कार्म हुने

िरी सां िठनात्मक व्र्वस्था, पेशािि सक्षमिा, माििदशिन, मानदण्ड, तनदे र्शका कार्ािन्वर्न, क्षमिा
अतभवृर्र्द् िथा सुपररवेक्षर्माफिि् आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रभावकारीिा अतभवृर्र्द् िनुप
ि दिछ। आन्िररक
लेखापरीक्षर् प्रभावकारी भएको खण्डमा अर्न्िम लेखापरीक्षर्लाई उच्ि जोर्खमका र्वषर् र प्रर्ालीिि
सुधार र्वषर्मा केर्न्द्रि िनिमा मद्दि पुग्दछ। लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्िररक

लेखापरीक्षर्मा सां लग्न जनशर्क्तको जोर्खम पर्हिान िथा र्वश्लेषर्सम्बन्धी क्षमिा र्वकासका लाति

सञ्चालन हुने िातलम िथा र्वकास कार्िक्रम न्र्ून छन् । तनर्तमििाकै सन्दभिमा पतन आन्िररक
लेखापरीक्षर्ले औल्ँ र्ाएको भन्दा अर्न्िम लेखापरीक्षर्ले औल्ँ र्ाएको र्वषर् र रकममा उल्लेखनीर्
तभन्निा रहेको हुाँदा आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रभावकाररिा हातसल िनि कमी रहेको प्रि हुन्छ । उही
प्रकृतिका र्वषर् बेरुजूको रुपमा दोहोररएको,

िुर्स्िररर् लेखापरीक्षर्का लाति दक्ष कमििारीको

व्र्वस्थापन नभएको, िौमातसक रुपमा लेखापरीक्षर् निरे को, पर्ािप्त िातलमको अभाव, लेखा राख्न एवां

ु ने अतनवार्ििा नभएकोले र्समा
लेखापरीक्षर् िनि लेखा प्रर्ाली र्वषर् अध्र्र्न िरे को र्ोग्र्िा हुनप
23
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सां लग्न जनशर्क्तको पेशािि क्षमिा अतभवृर्र्द् िने र कार्ाित्मक स्विन्रिा सर्हिको आन्िररक
लेखापरीक्षर्को सां रिनात्मक सुधार िनुप
ि ने दे र्खन्छ ।
37.

ऋर् लिानी - रार्िर् वार्र्ज्र् बैङ्कले अन्र् बैङ्क िथा र्वत्तीर् सां स्थाहरूलाई रु.४ अबि ४५ करोड ६७

लाख र सविसाधारर्लाई रु.१ खबि ५० अबि ७९ करोड ७८ लाख ऋर् ठदएको छ। बैङ्कले कजािको

िुलनामा तधिोको मूल्र् कम भएको, सहकारीसाँि सम्बर्न्धि र्ववाद रहेको, र्ववाद अदालिमा र्विारातधन
रहेको, ऋर् असुली न्र्ातधकरर्बाट भएको तनर्िर् कार्ािन्वर्न नभएको आठद

र्ववाठदि र कमसल

तधिो राखी र्वतभन्न १७ सां स्थालाई रु.२ अबि ४४ करोड ६६ लाख ऋर् प्रवाह िरे कोमा सोको ब्र्ाज
रु.३३ अबि ५ करोड १९ लाख पुिक
े ो छ। उक्त ऋर् प्रवाह िने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई
समर्मै असुली िनुि पदिछ।
•

नीतििि िथा कानुनी सुधार

38.

ठदिो कर प्रर्ाली - कर प्रर्ालीमा सां रिनात्मक पररवििन िरी आर्ािमा तनभिर कर प्रर्ालीलाई क्रमशः

आन्िररक र्क्रर्ाकलापमा आधाररि िुल्र्ाई ठदिो कर प्रर्ालीमा रुपान्िरर् िने लक्ष्र् तलएकोमा

आशािीि प्रिति हातसल हुन सकेको छै न। आतथिक वषि २०७६।७७ को कुल असुली रु.८ खबि
४१ अबि ३१ करोड मध्र्े भन्सार महसुललाई मार आधार तलाँदा पैठारीमा आधाररि राजस्वको अांश

१६.४० प्रतिशि रहेको दे र्खन्छ भने भन्सार महसुल, पैठारीमा आधाररि मूल्र् अतभवृर्र्द् कर र

अन्िःशुल्क समेिलाई आधार तलाँदा कुल राजस्व असुलीको ३५.६० प्रतिशि (रु.२ खबि ९९ अबि
४५ करोड) रहेकोले आर्ािमा आधाररि राजस्वको अांश उल्लेख्र् दे र्खन्छ ।
39.

राजस्व छु ट - आतथिक ऐन, २०७६ को दफा १८ ले समेि र्वतभन्न मालवस्िु उद्योि व्र्वसार्ी,

सां स्था, आर्ोजनालाई राजस्व छु ट ठदने व्र्वस्था िरे को छ । राजस्व छु ट ठदने व्र्वस्थामा क्रमश:
सुधार िरे पतन वस्िु िथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा ठदइने छु ट द्रिव्र् अनुसूिी िथा पटके

रुपमा िररने तनर्िर्का आधारमा र्ो वषि वैदेर्शक सहार्िामा सञ्चालन हुने आर्ोजनामा तनमािर् कार्िका
लाति रु.4 अबि 11 करोड 92 लाख, दर्क्षर् एतसर्ाली स्विन्र व्र्ापार सम्झौिा (साफ्टा)अन्िििि

प्रमार्पर सां लग्न िरे र रु.2 अबि 59 करोड 42 लाख भन्सार महसुल र सोको मूल्र् अतभवृर्र्द् कर
रु.33 करोड 85 लाख समेि रु.2 अबि 93 करोड 27 लाख, र्वतभन्न तनकार्को तसफाररसमा रु.35
अबि ६ करोड लिार्िमा रु.45 अबि 9 करोड 78 लाख राजस्व छु ट ठदएको दे र्खएको छ ।

उपर्ुक्त
ि बमोर्जम ठदने राजस्व छु टको र्वषर्मा भएको सुधारलाई तनरन्िरिा ठदाँ दै आतथिक ऐनको

द्रिव्र् र पटके तनर्िर्बाट ठदइने छु टलाई क्रमशः घटाउाँ दै लैजानुका अतिररक्त छु टको कारर् िुमक
े ो
राजस्वको सां सदलाई जानकारी ठदई अतभलेख व्र्वर्स्थि िरे र पारदर्शििा प्रवर्द्िनसमेि िनुप
ि दिछ ।
40.

इन्टरनेट टे तलफोन - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को (ज) अनुसार िार, रे तडर्ो अर्प्टकल्स
फाइबसि वा भू-उपग्रह जस्िा सञ्चार माध्र्मबाट सूिना सम्प्रेषर् िने व्र्वसार् सञ्चालन िने व्र्र्क्तले

नेपालमा स्थार्पि सां र्न्रबाट खबर वा सूिना सम्प्रेषर् िरी प्राप्त िरे को भुक्तानी नेपालमा स्रोि भएको
मातनने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ६७(६)ठ (२) मा नेपालमा सञ्चातलि र्क्रर्ाकलापको
सम्बन्धमा िररएका भूक्तानीको स्रोि नेपालमा हुने व्र्वस्था छ । इन्टरनेट सेवामाफिि इन्टरनेट
टे तलफोन सेवा प्रदान िने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्र्ाट, इमो िथा बैठक, िोष्ठी,

सेमीनार सञ्चालन िने जुम, बेभेक्स, तसस्को जस्िा एर्प्लकेसनहरू नेपालमा तनबािध रुपमा सञ्चालन
भैरहेका छन् । कतिपर् सेवाको लाति अमेररकी डलर खािाबाट रकम भुक्तानी समेि भैरहेको अवस्था

समेि छ । आर्कर ऐनको दफा ६७ बमोर्जम नेपालको कराधार क्षेरतभर पने भएकोले सेवा प्रदान

िनुप
ि ूव ि दिाि हुनपु नेमा कुनै पतन सेवाप्रदार्क सां स्था दिाि भएको पाइएन । िसथि कानुनी िथा नीतििि
सुधार िरी र्ी सेवा प्रदार्कलाई दिाि िराई राजस्व असुल िने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ ।
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सबै र्कतसमका आतथिक र्क्रर्ाकलापलाई करको दार्रामा ल्र्ाई राजस्वको आधार फरार्कलो बनाउन

ई-कमशि िथा भाइवर, म्र्ासेन्जर, स्काइप, र्वच्र्ाट, फेसबूकलिार्िका सामार्जक सञ्जालमा हुने
अनलाइन र्वज्ञापनलाई कानुनी व्र्वस्था िरी करको दार्रामा ल्र्ाउनुपदिछ ।
41.

मूल्र् अतभवृर्र्द् कर - र्स वषिको कुल राजस्वमध्र्े मूल्र् अतभवृर्र्द् करिफि रु.२ खबि २४ अबि असुली
भएको छ । मूल्र् अतभवृर्र्द् कर िफि र्ववरर् बुझाउने करदािामध्र्े डेतबट र्ववरर् बुझाउने २२.१७

प्रतिशि, क्रेतडट र्ववरर् बुझाउने ४८.३८ प्रतिशि र शून्र् र्ववरर् बुझाउने २९.४५ प्रतिशि रहेको

दे र्खन्छ । ििवषिको िुलनामा र्स वषि डेतबट र्ववरर् बुझाउनेको सां ख्र्ामा कमी आएको छ भने

क्रेतडट र्ववरर् र शून्र् र्ववरर् बुझाउनेको सां ख्र्ामा वृर्र्द् भएको छ। डेतबट रकम र्सवषि ११.५१
प्रतिशिले कमी आएकोमा क्रेतडट रकम ६.६९ प्रतिशिले वृर्र्द् भएको छ । त्र्सैिरी डेतबट र क्रेतडट
रकमको अनुपाि िि वषि १:३.१३ रहेकोमा र्ो वषि १:३.७७ पुिक
े ो छ।

कुल आन्िररक राजस्व असुलीमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर असुलीको अांश २०६६।६७ मा

35.11 प्रतिशि रहेकोमा १० वषि पिाि २०७६।७७ मा २५.५२ प्रतिशि रहेको छ।त्र्सैिरी
मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा आन्िररक िथा पैठारी अनुपाि २०६६।६७ मा 36:64 रहेकोमा २०७६।७७
मा ४३:५७ रहेको छ । त्र्सैिरी कुल आन्िररक राजस्वमा मूल्र् अतभवृर्र्द् करको अांश घट्दो
क्रममा रहेको छ । कुल आन्िररक राजस्वमा मूल्र् अतभवृर्र्द् करको र्हस्सा र आन्िररक सङ्कलनलाई

वृर्र्द् िनि र्वद्युिीर् तबजक प्रर्ाली, क्र्ाश रर्जिर, अनलाईन कनेक्टीतभटी, बजार अनुिमन जस्िा
र्वतधहरूको प्रर्ोि िनुप
ि दिछ।
•

राजस्व तनधािरर् र असुली

42.

राजस्व बक्र्ौिा असुली - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनुसार सरकारले साविजतनक

सां स्थान, सतमति, बोडि, कोष र स्थानीर् िहमा िरे को ऋर् लिानीको भाखा नाघेको सााँवा रु.56 अबि
72 करोड 37 लाख र ब्र्ाज रु.४१ अबि 56 करोड ३३ लाख समेि रु.98 अबि 2८ करोड 70

लाख (िि वषिको िुलनामा 9.58 प्रतिशिले बढी) राजस्व बक्र्ौिा रहेको छ। भाखा नाघेको सााँवा
ब्र्ाज ि ुक्ता निने 82 तनकार्मध्र्े नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर् रु.57 अबि 56 करोड 60 लाख, नेपाल
खानेपानी सां स्थान रु.6 अबि 8 करोड 92 लाख, काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी बोडि रु.4 अबि 18

करोड 75 लाख, जनकपुर ि ुरोट कारखाना रु.3 अबि 4 करोड 23 लाख र साना र्कसान र्वकास
बैङ्कमा रु.2 अबि 92 करोड 34 लाख, उदर्पुर तसमेन्ट उद्योि रु.२ अबि २१ करोडसमेि ६

तनकार्मा मार रु.76 अबि 1 करोड 84 लाख (७7.34 प्रतिशि) रहेको दे र्खन्छ । तनर्तमि
सञ्चालनमा रही मुनाफा आजिन िरे का साना र्कसान र्वकास बैङ्क, कृर्ष र्वकास बैङ्क जस्िा सां स्थानले
समेि सााँवा र ब्र्ाज नबुझाई भाखा नाघेको उर्िि दे र्खएन । र्स सम्बन्धी थप व्र्होरा तनम्न छन्:
42.1.

सरकारले िरे को ऋर् लिानीको भाखा नाघेको सााँवा र ब्र्ाज बुझाउन बााँकी रहेका साविजतनक
सां स्थान, सतमतिमध्र्े कतिपर् तनकार्हरू खारे ज भएका िथा सञ्चालनमा नरहेका नेपाल ओररर्ण्ट

म्र्ािनेसाइट प्रा.तल., जनकपुर ि ुरोट कारखाना, रघुपति जुट तमल, नेपाल र्ािार्ाि सां स्थान, िोरखकाली

रबर उद्योि लिार्ि २5 कम्पनीमा भाखा नाघेको सााँवा रु.6 अबि 51 करोड 23 लाख र ब्र्ाज
रु.५ अबि 46 करोड 15 लाख बााँकी रहेको छ । उक्त सााँवा र ब्र्ाज भाखा नाघेको कुल र सााँवा

ब्र्ाजको क्रमश: १1.48 र १३.14 प्रतिशि रहेको छ । स्थानीर् िहिफि काठमाडौं
महानिरपातलका, पोखरा महानिरपातलका, हेटौँडा उपमहानिरपातलका लिार्ि ११ तनकार्मा भाखा

नाघेको सााँवा रु.1 अबि 6 करोड ८६ लाख िथा ब्र्ाज रु.१ अबि 36 करोड ५६ लाखसमेि रु.2
अबि ४३ करोड ४२ लाख रहेको छ।
42.2.

तनजीकरर् सतमतिले तनजीकरर् भैसकेका ३० सां स्थाले र अन्र् सां स्थाबाट प्राप्त िनुप
ि ने रकमको र्कस्िा,
ब्र्ाज िथा हजािनाको अतभलेख राखी आतथिक र्ववरर्मा समावेश िनुप
ि नेमा अतभलेख राखेको िथा
25

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

आतथिक र्ववरर्मा समावेश िरे को दे र्खएन। अथि मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनुसार 11 तनजीकृि
ु ने उल्लेख छ । उक्त रकम असुल िनुप
सां स्थाबाट रु.५४ करोड ११ लाख ८२ हजार प्राप्त हुनप
ि दिछ।
42.3.

आन्िररक राजस्व र्वभािको वार्षिक प्रिति प्रतिवेदनअनुसार २०७6।७7 सम्म कर बक्र्ौिा रकम
मध्र्े आर्कर रु.66 अबि 97 करोड ६४ लाख, मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रु.३३ अबि ५२ करोड ५४

लाख र अन्िःशुल्क रु.३ अबि १७ करोड ६५ लाख समेि रु.१ खबि ३ अबि 67 करोड ८३ लाख
रहेको छ। बक्र्ौिा मध्र्े प्रशासकीर् पुनरावलोकन िथा न्र्ार्र्क तनकार्मा पुनरावेदनमा रहेका २

हजार ७३ करदािाको रु.६१ अबि ४० करोड ५७ लाख (५९.२३ प्रतिशि) बक्र्ौिा रहेको छ ।
उपर्ुक्त
ि
आधारमा र्वश्लेषर् िदाि राजस्व बक्र्ौिा रहेको रकम मध्र्े साविजतनक सां स्थान

सञ्चालनमा नरहेको, करदािा पलार्न भएको, करदािाले दार्र िरे को मुद्दाको तछनोफानोमा समर्

ु ने राजस्व
लािेको लिार्िका कारर् समर्मा बक्र्ौिा उठ्न सकेको दे र्खएन। सरकारलाई प्राप्त हुनप
बक्र्ौिा असुली िनि नीतििि एवां कानुनी व्र्वस्था तमलाई अतभर्ानकै रुपमा असुली प्रर्क्रर्ा अिातड
बढाउनुपदिछ।
43.

मजिर/एर्क्वर्जसनमा कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा २२ को अधीनमा रही लेखाको सविमान्र्
तसर्द्ान्िअनुरुप कर प्रर्ोजनको लाति एक्रुअल आधारमा लेखाङ्कन िनुप
ि ने उल्लेख छ । नेपालका बैङ्क

एवां र्वत्तीर् सां स्थाहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ बमोर्जम कारोबारको र्थािथ र्स्थति स्पि

रुपमा प्रतिर्वर्म्वि हुने िरी प्रितलि कानुनबमोर्जम अतधकार प्राप्त तनकार्ले लािू िरे को लेखामानअनुरुप

लेखा राख्नुपने व्र्वस्था छ। नेपाल िाटिडि एकाउन्टे न्ट्स सां स्थाले जारी िरे को नेपाल र्वत्तीर्
प्रतिवेदनमान ३ ले र्वजनेश कर्म्बनेशन अनुसार कुनै पर्ब्लक कम्पनीले प्रातप्त िने वा अको कम्पनीमा

िातभने सम्बन्धमा र्वतभन्न व्र्वस्था िरे को छ । र्वत्तीर् प्रतिवेदनमानमा प्रातप्त िने कम्पनीले प्रातप्त हुने
कम्पनीको पर्हिान भएको सम्पर्त्तहरू प्रातप्त िदाि र उक्त कम्पनीको पर्हिान भएको दार्र्त्व स्वीकार
िदाि बजार मूल्र्मा िनुप
ि ने र पर्हिान भएको सम्पर्त्तमा स्वीकार िरे को दार्र्त्व घटाई बााँकी खुद
सम्पर्त्त वापि ठदएको साधारर् शेर्रको बजार मूल्र्को आधारमा आउने फरक रकमलाई

अवस्थाअनुसार सौदाबाजी िदािको लाभको रुपमा वा साखको रुपमा लेखाङ्कन िनुप
ि ने व्र्वस्था छ।
लेखामानको सो प्रावधानहरू र्वपरीि मजिर/एक्वीर्जसन िदाि भएको लाभ लाई प्रातप्त िने कम्पनीले

सोझै आफ्नो इर्क्वटीमा भएको पररवििन र्ववरर्मा एक्वीर्जसन ररजभि, जेनेरल ररजभि, क्र्ार्पटल ररजभि
लिार्िका शीषिकमा दे खाएको छ।

नेपाल लेखामानमा भएको आर्करसम्बन्धी व्र्वस्थाअनुसार सौदाबाजी िदाि भएको लाभलाई

नाफा नोक्सान र्ववरर्मा उल्लेख िरी लेखाङ्कन िनुप
ि नेमा सो निरे कोले प्रितलि लेखामान र आर्कर

ऐन, २०५८ को दफा २२ र्वपरीि हुन िएको दे र्खन्छ। कतिपर् बैङ्कले नाफा नोक्सान खािामा नै
दे खाएको अवस्था छ । तबजनेस कर्म्बनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैङ्क िथा र्वत्तीर् सां स्थाले

उपर्ुक्त
ि
बमोर्जम लाभ दे खाई आर्कर तिनुप
ि नेमा सो निरे कोले िी वार्र्ज्र् बैङ्कहरूको लाभ रु.१४

अबि ९३ करोड ३ लाखमा आर्कर ऐन २०५८, अनुसूिी १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोर्जम

३० प्रतिशिले हुने कर रु.४ अबि ४७ करोड ९१ लाखमा शुल्क एवां ब्र्ाज समेि छानतबन िरी कर
तनधािरर् एवां असुल िनुप
ि दिछ ।
44.

मुनाफा बाहेकको लाभाांशमा कर - आर्कर तनर्मावली, २०५९ को तनर्म १८ मा मुनाफा बाहेकको
रकममा र्हिातधकारीलाई सेवा उपलब्ध िराइएको वा तनकार्को स्वातमत्वमा रहेको सम्पर्त्त
र्हिातधकारीलाई प्रर्ोिका लाति उपलब्ध िराइएको अवस्थामा तनकार्को आर्मा समावेश िनुि नपने

ाँ ा नां. १३.९ मा मुनाफा बाहेकको र्विरर्को
िरी िोकेको छ। र्वभािले आर्कर तनदे र्शकाको बुद
रुपमा शेर्र र्प्रतमर्मबाट बोनस शेर्र र्विरर् भएमा सोलाई अर्न्िम रुपमा कर कट्टी र्वतधमा कर

लाग्ने उल्लेख िरे को छ। िर र्वभािले सो मुनाफाबाट भएको र्विरर्मा तनकार्लाई आर्कर नलाग्ने

दफा ५३(१) को र्विरर् मानी अर्न्िम कर कट्टी र्वतधले कर असुल िने उल्लेख िरी व्र्ाख्र्ा िदाि
26

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

त्र्सबाट तसर्जिि हुने तनकार्को कर दार्र्त्व नै खारे ज वा खर्ण्डि भएको दे र्खन्छ। आर्कर ऐनमा

तनर्मावलीले िोक्ने उल्लेख भए िापतन तनदे र्शकामा शेर्र र्प्रतमर्मबाट भएको र्विरर्मा मुनाफा
बाहेकको लाभको अवधारर्ा लािू नहुने तनर्मावलीले िोकेको भन्दा फरक व्र्ाख्र्ा िररएको छ ।

उक्त व्र्ाख्र्ा आर्कर ऐन र तनर्मावलीसाँि बार्झई आर्कर ऐनको दफा १३९ र १४२ र्वपरीि
दे र्खन्छ ।

िि वषिको प्रतिवेदनमा ५ वार्र्ज्र् बैङ्क र १ बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभाांश

र्विरर् रु.७ अबि १३ करोड २३ लाखमा रु.२ अबि १३ करोड ९७ लाख राजस्व छु ट हुन िएको

व्र्होरा उल्लेख िररएकोमा उक्त कर छु ट रकम असुल िने प्रर्क्रर्ाको अवलम्बन निरी आन्िररक
राजस्व र्वभािको महातनदे शकस्िरको २०७८।१।२० को तनर्िर्बाट शेर्र र्प्रतमर्मलाई तनकार्को

आर् िर्ना िरी समावेश िनुि नपने भनी आर्कर तनदे र्शकाबाट व्र्ाख्र्ा भएको उल्लेख िरे िापतन
सो व्र्ाख्र्ा आर्कर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल दे र्खन्छ। र्स वषि पतन २४ वार्र्ज्र् बैङ्क

र १३ बीमा कम्पनीले र्वतभन्न तमतिमा फदिर पर्ब्लक अफररङ्ग र शेर्र तललामीमाफिि् २०७३।७४,

२०७४।७५, २०७५।७६, २०७६।७७ मा आम्दानी िरे को रु.११ अबि ६३ करोड ३० लाखमा
३० प्रतिशिले हुने कर रु.३ अबि ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छु ट हुन िएको सम्बन्धमा छानतबन
िरी कर तनधािरर् एवां असुल िनुप
ि दिछ।
45.

हकप्रद शेर्रको हस्िान्िरर् - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को उपदफा (२ क) मा नेपाल

तधिोपर बोडिमा सूिीकरर् भएको तनकार्को र्हिको तन:सििबाट प्राप्त लाभमा व्र्र्क्तको हकमा लाभ

रकमको ५ प्रतिशि र तनकार्को हकमा २५ प्रतिशि कर लाग्ने व्र्वस्था छ। तधिोपरको कारोबार
िने तनकार्हरूले प्राप्त िने हकप्रद शेर्र तनकार्को नाममा स्वातमत्व तलाँदा २५ प्रतिशि र व्र्र्क्तको

हकमा ५ प्रतिशि कर लाग्ने हुाँदा कर रकम कम िने उद्देश्र्ले तनकार्को सञ्चालक सदस्र् वा सम्वर्द्
व्र्र्क्तलाई तनकार्ले मनोनर्न िरी हक हस्िान्िरर् िरे को दे र्खन्छ। आर्कर ऐन, २०५८ को दफा

२७ (१)(क) मा कुनै एक व्र्र्क्तले अको व्र्र्क्तलाई सम्पर्त्त हस्िान्िरर् िरी िरे को भुक्तानीको
हकमा हस्िान्िररि सम्पर्त्तको बजार मूल्र् बराबरको रकम पररमार्ीकरर् िनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।

आन्िररक राजस्व र्वभाि मािहिका ३ कार्ािलर्ले हकप्रद शेर्रको हक हस्िान्िरर् िदाि हुने लाभ
पररमार्ीकरर् िरी कर तनधािरर् िरे को दे र्खाँदैन । िसथि आर्कर ऐन, २०५८ बमोर्जम पररमार्ीकरर्

िदाि हुने लाभ तनकार्लाई रु.32 करोड 30 लाख र प्राकृतिक व्र्र्क्तलाई समेि रु.52 करोड ११
लाख ११ हजारमा लाग्ने कर रु.10 करोड ६८ लाख ६ हजार छानतबन िरी कर तनधािरर् एवां
असुल िनुप
ि दिछ।
46.

आर् िर्ना - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोर्जम बीमावापिको भुक्तानी लिार्ि कुनै

क्षतिपूतिि वापिको रकम प्राप्त िरे को समर्मा त्र्स्िो रकम आर्मा िर्ना िनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।
आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, तरपुरेश्वरमा दिाि भएको एक हाइरोपावर कम्पनीले एक तनमािर्

व्र्वसार्ीसाँि ठे क्का सम्झौिा रद्द िरी जमानि जफि िरे कोमा तनज सो तनर्िर् उपर कोटि अफ वोलोग्ना
इटलीमा पुनरावेदन िएको र उक्त अदालिको २०७७।२।१३ को तनर्िर्ानुसार करदािाको पक्षमा

फैसला भएको दे र्खन्छ । उक्त फैसला पिाि् पतन तनजबाट जफि िरे को रु.१ अबि ९४ करोड ९२
लाख करदािाको आम्दानीमा नजनाई अन्र् धरौटीमा राखेको छ । करदािाले २०७६।७७ को

र्वत्तीर् र्ववरर् अनुसार रु 42 करोड 42 लाख 3 हजार नोक्सानीमा दे खाएको छ। उक्त नोक्सानी
समार्ोजन पिाि् कार्म हुने आम्दानी रु १ अबि 52 करोड 50 लाखको हुने कर रु.38 करोड
12 लाख ५४ हजारमा शुल्क िथा ब्र्ाज समेि कर तनधािरर् िनि छानतबन िनुप
ि दिछ ।
47.

वैदेर्शक र्शक्षर् शुल्कमा कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा बातसन्दा व्र्र्क्तले
नेपालमा स्रोि भएको सेवा शुल्कको रकम भुक्तानी िदाि कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशिका दरले

कर कट्टी िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । नेपाल राि बैङ्कले आन्िररक राजस्व र्वभािसाँि नेपालमा अध्र्र्न
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अध्र्ापन िराए वापिको शुल्क र्वदे शी सां स्थालाई भुक्तानी िदाि अतग्रम करको दर बारे सोधनी िरे कोमा

र्वभािबाट २०७६।७।२६ मा जारी परमा र्वदे शी सम्बन्धन प्राप्त र्वश्वर्वद्यालर्ले नेपालको

र्वद्याथीबाट तलने रकममा दफा ८८(१) बमोर्जम १५ प्रतिशिका दरले कर कट्टा िनुप
ि ने उल्लेख
छ। र्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्रालर्ले उपलब्ध िराएको र्ववरर्अनुसार आर्वषि २०७५।७६

मा रु.१ अबि 46 करोड ४6 लाख र्वदे श पठाउन स्वीकृति ठदएको दे र्खन्छ। ऐनको व्र्वस्थाअनुसार

उक्त रकममा कर कट्टा िरे को नदे र्खएकोले १५ प्रतिशिले हुने कर रु.२1 करोड 97 लाख 3
हजार र सोमा लाग्ने शुल्क र ब्र्ाजसर्हि छानतबन िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
48.

स्थार्ी सां स्थापन - नेपालमा तडजाइन िरी र्वदे शमा तनमािर् िररएको मेतसनरी िथा उपकरर् ल्र्ाई
जडान िरे को अवस्थामा उक्त समग्र कार्ि स्थार्ी सां स्थापनको पररभाषातभर पने र नेपालमा कर तिनुप
ि ने

व्र्वस्थालाई स्थार्ी सां स्थापन तनदे र्शका, २०७७ ले समेि स्पि पारे को छ । ठू ला करदािा कार्ािलर्,
अन्ििििका एक तसमेन्ट कम्पनीले िीनको एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नेपालर्स्थि शाखा कार्ािलर्साँि
रु.५ अबि ८९ करोड ६३ लाखको प्लाण्ट िथा मेतसनरीको तसतभल जडान िथा तनमािर् सम्झौिा िरे को

छ । मेतसन िथा उपकरर् खररद वापि उक्त तनमािर् कम्पनीको िीनर्स्थि मुख्र् कार्ािलर् िथा अन्र्

सम्बर्द् कम्पनीलाई २०७३।७४ र २०७४।७५ मा रु.९ अबि ५७ लाख भुक्तानी िरे को छ ।
ु ने कार्िहरू हुन ् । िर
कामको प्रकृति हेदाि र्ी सबै काम अन्िरसम्बर्न्धि र एउटै प्र्ाकेजमा हुनप
करदािाले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोर्जम कर तनर्ोजन िने उद्देश्र्ले स्थार्ी सां स्थापनको

दार्रामा पने एउटै प्र्ाकेजको कामलाई सामान आपूतिि र सेवा खररदको कार्िमा र्वभक्त िरे को

पाइर्ो। र्सरी स्थार्ी सां स्थापनको दार्रामा नपने उद्देश्र्ले कर मुर्क्त र्ोजना बनाएको सम्बन्धमा
कार्ािलर्बाट छानवीन भएको छै न । र्स अवस्थामा सो िैरबातसन्दा व्र्र्क्तलाई िरे को भुक्तानीमा
आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३)(क) अनुसार भुक्तानीमा कर कट्टी िनुप
ि नेमा सो समेि निरे को

हुाँदा भुक्तानी रकममा ५ प्रतिशिले हुने अतग्रम कर रु.४५ करोड ३ लाख िथा सोमा लाग्ने शुल्क र
ब्र्ाज असुल िनुप
ि दिछ ।
49.

कािो सेवाको आर्कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा 70(१) (ख) अनुसार नेपालबाट िलान
िररएको मालसामान ओसारपसार िदाि हुने अन्िर िलानमा िैरबातसन्दा व्र्र्क्तलाई भुक्तानी िदाि ५

प्रतिशिका दरले कर लाग्ने व्र्वस्था छ । आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, महाराजिन्ज र नर्ााँ
बानेश्वरअन्ििििका ८ करदािाले २०७५।७६ मा र्वतभन्न जहाज कम्पनीमाफिि् कािो ढु वानी िरी

रु.१ अबि ८ करोड ९३ लाख ५७ हजार भुक्तानी िरे कोले सो सम्बन्धमा छानतबन िरी छु ट भएको
कर रु.५ करोड ४४ लाख ६७ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क र ब्र्ाजसमेि असुल िनुप
ि दिछ ।
50.

तनर्न्रर्मा पररवििन - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ५७(१) अनुसार र्विि ३ वषिको स्वातमत्वको
िुलनामा ५० प्रतिशि वा सोभन्दा बढी स्वातमत्व पररवििन भएमा सो आर् वषिको स्वातमत्व पररवििन
अर्घ र पतछको भािहरूलाई छु टाछु ट्टै आर् वषिहरूको रुपमा मातनने र तन:सिि हुाँदा कार्म सम्पर्त्त र

दार्र्त्वको बजार मूल्र्मा तन:सिि भएको मातनने व्र्वस्था छ ।र्स सम्बन्धमा दे हार् बमोर्जम दे र्खएको
छ:
50.1.

मध्र्मस्िरीर् करदािा कार्ािलर्अन्ििििको एक प्राइभेट तलतमटे ड कम्पनीको २०७४।२।२१ मा

५४ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको छ । करदािाको २ कम्पनीमा रहेको सां स्थापक शेर्र स्वातमत्व
पररवििन हुाँदाको प्रति शेर्र औसि मूल्र् अनुसार िर्ना िदाि हुने लाभ रु.९९ करोड ३९ लाख ३

हजारलाई स्वातमत्व पररवििन अर्घको आर् र्ववरर्मा समावेश िरी लाग्ने कर रु.२४ करोड ८४

लाख ७६ हजार, आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, पुिलीसडकको एक इन्भेिमेन्ट कम्पनीको तनर्न्रर्मा
२०७१।९।१२ मा 50 प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएकोमा पररवििन अिातडको सम्पर्त्त िथा

दार्र्त्वको मूल्र्ाङ्कन बाट हुने लाभ रु.५१ करोड २७ लाख ८५ हजारको कर रु.१२ करोड ८१
लाख ९६ हजार मा कर तनधािरर् िरे को छै न । सोमा छानतबन िरी कर तनधािरर् हुनपु दिछ ।
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50.2.

आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, पुिलीसडकअन्िििि परामशिदािाको रुपमा कार्ि िने एक प्राइभेट तलतमटे ड

कम्पनीको मौरीससमा रहेको एक होर्ल्डङ कम्पनीको शाखा कार्ािलर्को रुपमा रहेको छ। सो

कम्पनीको शि प्रतिशि र्हि र्वतभन्न मध्र्स्थ कम्पनीहरू माफिि् अन्िि: स्वीट्जरल्र्ाण्डको कम्पनीमा
रहेको दे र्खन्छ। नेपालको र्स प्राइभेट तलतमटे डलाई समेि तनर्न्रर् िने स्वीट्जरल्र्ाण्डको उक्त
कम्पनीले र्वश्वव्र्ापी रुपमा रहेको आफ्नो तभएसएफ सेवाको र्हिको तन:सिि २०७४।२।५ मा अन्र्

िीन कम्पनीलाई रु.१ खबि ९२ अबि ५६ करोडमा तबक्री िरे को मुख्र् कम्पनीको २०१६ र २०१७
को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उर्ल्लर्खि तबक्री मूल्र्मा नेपालको कम्पनीको र्हस्सा पर्हिान

िनि छानतबन िनुप
ि दिछ। नेपालमा रहेको कम्पनीको ररजभिलाई नै आधार तलाँदा समेि रु.२० करोड

८९ लाख ६५ हजारलाई न्र्ूनिम मूल्र् कार्म िरी आर्कर ऐनको दफा ९५क.(२)(ख) अनुसार
१५ प्रतिशि अतग्रम कर रु.३ करोड १३ लाख ४५ हजार समेि आर् र्ववरर् पेस िदाि २५ प्रतिशिले

लाग्ने कर रु.५ करोड २२ लाख ४० हजारमा शुल्क र ब्र्ाज असुल िनि कर तनधािरर् िनुप
ि दिछ ।
50.3.

आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, बर्त्तसपुिलीको एक करदािाको र्वत्तीर् र्ववरर्मा िि वषि माइतनङ
लाइसेन्सको मूल्र् शुन्र् रहेकोमा पुनमूल्ि र्ाङ्कन पिाि् रु.१ अबि २० करोड ८४ लाख मुनाफा िरी
ररजभि एण्ड सरप्लसमा लिेको छ भने र्स्थर सम्पर्त्तमा पतन समावेश िरे को छ । उक्त पुनमूल्ि र्ाङ्कन
ु न्दा पर्हलाको स्वातमत्व ग्रहर् िनेले सो बराबर आम्दानी प्राप्त िरे कोले
मूल्र् स्वातमत्व पररवििन हुनभ

आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ७ अनुसार आर्मा समावेश िनुप
ि नेमा आर् र्ववरर्मा सो रकमलाई

आर् जनाएको पाइएन । उक्त पुनमूल्ि र्ाङ्कन रकम मुनाफा आर्मा समावेश िरी करदािाले दे खाएको
र्स वषिको नोक्सानी रु.१२ करोड ९५ लाख ११ हजार समार्ोजन िदाि हुन आउने मुनाफामा २०
प्रतिशि कर रु.२१ करोड ५७ लाख ७८ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क र ब्र्ाज छानतबन िरी असुल
िनुप
ि दिछ ।
51.

ाँ ीिि लाभकर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ६७ मा नेपालमा सञ्चातलि र्क्रर्ाकलाप सम्बन्धमा
पुज
िररएको भुक्तानीको आर्को स्रोि नेपालमा रहने, सोही ऐनको दफा ३५ मा र्वभािले कर दार्र्त्व
र्र्कन िने प्रर्ोजनका लाति करमुर्क्त र्ोजनाको भािको रुपमा िररएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै

भािलाई पुनः िारररीकरर् िनुप
ि ने र दफा ९५(क) मा कुनै पतन तनकार्को नेपाल तधिोपरमा सुिीकृि
भएको र्हि तन:सिि हुाँदा जसको र्हि तन:सिि भएको हो सोही तनकार्ले बातसन्दा प्राकृतिक व्र्र्क्त

बाहेक अन्र्को हकमा १५ प्रतिशिले अतग्रम कर कट्टा िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । ठू ला करदािा
कार्ािलर्अन्ििििका एक बहुरार्िर् कम्पनीको कुल शेर्र सां ख्र्ा १९ लाख ४८ हजार मध्र्े १४

लाख ८४ हजार ३०१ र्कत्ता शेर्र अको बहुरार्िर् कम्पनीले खररद िरी र्स कम्पनीमा प्रवेश िरे को

अमेररकाको एक सेक्र्ुररटी कतमसनले सन् २०१६ मा खुलासा िरे को छ। उक्त कम्पनीको २०७१
मांतसरमा ७६.१६ प्रतिशि स्वातमत्व पररवििन भएको दे र्खन्छ। ििपिाि् कम्पनीको नामसमेि पररवििन

िररएको छ। शेर्र खररद तबक्री िदाि भएको स्वातमत्व पररवििनको जानकारी नेपालका कुनै पतन

तनर्ामक तनकार्लाई नठदनुका साथै तन:सििमा प्राप्त भएको लाभमा कर िर्ना िरी दार्खला िरे को
दे र्खाँदैन। नेपालमा रहेको तनकार्को र्हिको मूल्र् बढ्नु भनेको नेपालमै रहेको सञ्चातलि र्क्रर्ाकलाप

र सम्पर्त्तको मूल्र्को कारर् भएकोले त्र्स्िो आर्को स्रोि नेपाल नै हो । उक्त तलतमटे डको सम्पर्त्त
ु ै वा जुनसुकै कम्पनीको शेर्र वा स्वातमत्व वा तधिोपर तबक्री िरे िापतन
र आर्मा आधाररि जहााँसक
ाँ ीिि लाभमा
त्र्ो नेपालमा सां िातलि र्क्रर्ाकलापसाँि सम्बर्न्धि भुक्तानी भएकोले तसजिना भएको पुज

प्राथतमक रुपमा नेपालमा कर लाग्ने दे र्खन्छ। मध्र्स्थ तनकार् माफिि् हुने स्वातमत्व पररवििनमा
नेपालमा कर लाग्ने सम्बन्धमा सवोच्ि अदालिबाट एक दूरसञ्चार सेवा प्रदार्कको हकमा फैसला
समेि भएको छ। बहुरार्िर् कम्पनीको मध्र्स्थ तनकार् माफिि् स्वातमत्व पररवििन भएकोमा प्राप्त
ाँ ीिि लाभकर दार्खला िनुप
लाभमा पुज
ि नेमा हालसम्म दार्खला िरे को दे र्खाँदैन।

ाँ ीिि लाभकर िर्ना िने प्रर्ोजनाथि नेपाल स्टक एक्सिेन्ज तलतमटे डको स्वातमत्व पररवििन
पुज

हुाँदाको २०७१ मांतसरमा प्रकार्शि िरे को औसि मूल्र् रु.१ हजार ६६० को आधारमा उपर्ुक्त
ि
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महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

शेर्रको तबक्री मूल्र् रु.२ अबि ४६ करोड ३९ लाख ४० हजार र सो मूल्र्मा कम्पनीलाई २०६१
मा खररदकिाि बहुरार्िर् कम्पनीले तिरे को लािि खिि प्रति शेर्र रु.२२४.७५ नेपाल राि बैङ्कले

उपलब्ध िराएको जानकारी अनुसार) का दरले रु.३३ करोड ३५ लाख ९७ हजार घटाउाँ दा रु.२
ाँ ीिि लाभ हुने दे र्खन्छ। सो लाभमा नेपालमा रहेको स्थार्ी सां स्थापनबाट
अबि १३ करोड ३ लाख पुज

कट्टा िनुप
ि ने १५ प्रतिशि अतग्रम कर रु.३१ करोड ९५ लाख ५१ हजार र ऐनको दफा ९६ बमोर्जम

आर् र्ववरर् पेस िरी लाग्ने २५ प्रतिशि समेि लाग्ने कर रु.53 करोड २5 लाख 86 हजारमा
लाग्ने शुल्क र ब्र्ाजसमेि छानतबन िरी कर तनधािरर् एवां असुल िनुप
ि दिछ ।

सोही बहुरार्िर् कम्पनी तलतमटे डको मुख्र् शेर्रहोल्डरको रुपमा रहेको तसां िापुरर्स्थि एक

कम्पनीमा आफ्नो सम्पूर्ि र्हि २०६१।१।९ मा दुबईर्स्थि अको बहुरार्िर् कम्पनीले खररद िरे को

कम्पनी रर्जिार कार्ािलर्को अतभलेखमा दे र्खन्छ । त्र्सै िरी पुनः २०७१ मांतसरमा उक्त कम्पनीको

७६.१६ प्रतिशि र्हि अको अमेररकी कम्पनीले खररद िरी तनर्न्रर् पररवििन भएकोमा आर्कर ऐन,
२०५८ को दफा ५७ बमोर्जम र्ववरर् पेस िरी कर तनधािरर् निरे कोले सो समेि छानतबन िरी कर
तनधािरर् हनुपदिछ ।
52.

स्रोिको छानतबन - आन्िररक राजस्व र्वभािको २०६९।९।२९ को पररपरबाट समेि सञ्चालकबाट

ु ने, सापटीको स्रोि र्र्कन िरी सापटी लिानीको रकममा
प्राप्त सापटीको रकम बैङ्कमाफिि् प्राप्त हुनप

कानुनअनुसार कर दार्खला भए नभएको र्वश्लेषर् िनुप
ि ने उल्लेख छ र्वभाि मािहिका ९ कार्िलर्का
३७ करदािाको सञ्चालक सापटी रु.२ अबि ६ करोड ९२ लाख ३० हजार समेि रु.2 अबि 68

करोड 89 लाख ४५ हजार सञ्चालकले व्र्वसार्मा लिानी थप िरे को हुाँदा उक्त रकमको आर्कर
ऐन, २०५८ को दफा ११ख. बमोर्जम स्रोि र बैंर्कङ्ग कारोबारसम्बन्धमा छानतबन िरी करदार्र्त्व
र्र्कन िनुप
ि दिछ ।
53.

हवाई सेवामा कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ७० अनुसार नेपालबाट प्रस्थान हुने र्ारुको
ु मा पुग्ने िरी प्रस्थान नहुने हवाई
ओसारपसार िदाि ५ प्रतिशि र नेपालबाट अको र्वदे शी मुलक
र्ािार्ािमा २ प्रतिशिका दरले कर लाग्ने व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्था अनुसार उडान भने

एअरलाइन्सको र्टकट जुनसुकै दे शबाट जारी भएपतन नेपालबाट प्रस्थान हुने र्ारुको आधारमा हवाई

सेवामा कर लाग्ने दे र्खन्छ । आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, पुिलीसडकमा दिाि रहेका ५, नर्ााँ
बानेश्वरको १ र टां िालको १ िरी ७

हवाई कम्पनीले २०७५।७६ मा नेपालबाट उडान भदाि प्राप्त

ि्र्ाङ्कको आधारमा तनम्नानुसार घटी कर दार्खला िरे को पाइएकोले रु.५१ करोड ९८ लाख ८९
हजार र सोमा लाग्ने शुल्क िथा ब्र्ाज असुल िनि छानतबन िनुप
ि दिछ ।
54.

थ्रेसहोल्ड भन्दा बढीको कारोबार - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ४ बमोर्जम रु.२ लाख रुपैर्ााँ
आर् र व्र्वसार्को कारोबार रु.२० लाख रुपैर्ााँभन्दा घटी भएका करदािाले डे-१ कर र्ववरर्

बुझाउन पाउने व्र्वस्था छ । आन्िररक राजस्व कार्ािलर् महेन्द्रनिर, नेपालिन्ज र बुटवललिार्िका
9 कार्ािलर्का ३७ करदािाले २०७४।७५ र २०७५।७६ मा डे-१ कर र्ववरर् दार्खला िरे कोमा
तमसम्र्ाि ि्र्ाङ्क बमोर्जम रु.२० लाख भन्दा बढी रु.२9 करोड ७6 लाख 26 हजारको खररद

िरे को दे र्खन्छ । उर्ल्लर्खि करदािाको कारोबार थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा अतनवार्ि
ु नेमा दिाि नभएकाले छानतबन िरी आर्करिफि रु.4 करोड ४४ लाख 10 हजार एवां मूल्र्
दिाि हुनप
अतभवृर्र्द् करसमेि छानतबन िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
55.

नपाउने जिीमा कर तनधािरर् - अन्िःशुल्क तनर्मावली, २०५९ को तनर्म २३ मा तबर्र उत्पादकले

बढीमा २ प्रतिशिसम्म जिी दाबी िनि पाउनेमा ठू ला करदािा कार्ािलर्अन्ििििको एक ब्रुअरी कम्पनीले

२०७३।७४ दे र्ख २०७५।७६ सम्म नम्सिभन्दा बढी दाबी िरे को ५९ लाख ७६ हजार तलटरको
रु.७७ करोड ६१ लाख ६९ हजार अन्ि:शुल्क असुल िनुप
ि ने व्र्होरामा आन्िररक राजस्व कार्ािलर्,

भरिपुर र कावासोिीले उक्त वषिहरूमा िरे को जिी दाबीमा अन्िःशुल्क तनधािरर् िरे को छ। िर ठू ला
30
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ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

करदािा कार्ािलर्ले र्स सम्बन्धमा छानतबन िथा आर् कर तनधािरर् िरे को छै न। सोलाइ आधार

तलाँदा ३ वषिमा रु.२ अबि १४ करोड ७८ लाख ६ हजार बराबरको तबर्र उत्पादन भई तबक्री िरे को

सरह मानी सोलाई आर्मा समावेश िरी ३० प्रतिशिले हुने कर रु.६४ करोड ४३ लाख ४२ हजार

र मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रु.२७ करोड ९२ लाख १५ हजार समेि रु.९२ करोड ३५ लाख ५७ हजार
सम्बन्धमा छानतबन िरी कर तनधािरर् एवां असुल िनुप
ि दिछ।
56.

ब्र्ाज खिि कट्टी - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनुसार कुनै व्र्र्क्तले कुनै आर् वषिमा
व्र्वसार् वा लिानीबाट भएको आर्को िर्ना िने प्रर्ोजनको लाति सो व्र्वसार् िदाि तसजिना भएको
ऋर् दार्र्त्वको ब्र्ाज खिि कट्टी िनि पाउने व्र्वस्था छ । करदािाले एकािफि आफ्नो उठ्नुपने

रकम नउठाउने र अकोिफि व्र्ावसार्र्क प्रर्ोजन बेिरको कार्िमा प्रर्ोि भएको ऋर्को ब्र्ाज समेि
खिि दावी िरे को दे र्खन्छ। ठू ला करदािा कार्ािलर् िथा आन्िररक राजस्व कार्ािलर् नर्ााँसडक,
िाबर्हल, भरिपुर, पुिलीसडक, जनकपुर, धनिढी, तसमरा, दाङसमेि २3 कार्ािलर्का ६६ करदािाको
कट्टी िनि नपाउने ब्र्ाज खिि अमान्र् िरी रु.९८ लाख ४४ हजार नोक्सानी समार्ोजन िनुप
ि ने िथा

बााँकी आर्मा कर रु.६ करोड ९४ लाख ७२ हजार र शुल्क एवां ब्र्ाजसमेि छानतबन िरी कर
तनधािरर् िथा असुल िनुप
ि दिछ ।
57.

ाँ ीकरर् - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १४ अनुसार व्र्वसार्मा प्रर्ोि भएको ऋर्मा
ब्र्ाजको पुज
तिरे को ब्र्ाज खिि दाबी िनि पाउने व्र्वस्था छ । नेपाल लेखामान २३ ले सम्पर्त्त प्रर्ोि नभएसम्मको
ाँ ीकरर् िने व्र्वस्था िरे को छ । ब्र्ाज पुज
ाँ ीकरर् निरी खिि दाबी तलएकोले ठू ला करदािा
ब्र्ाज पुज

कार्ािलर्, मध्र्मस्िरीर् करदािा कार्ािलर्, आन्िररक राजस्व कार्ािलर् जोरपाटी, िाबर्हल, र्वराटनिर,

सुखेि, बालाजु, दमौलीसमेि १३ कार्ािलर्का २६ करदािाको रु.५४ करोड ६५ लाख ७३ हजार
अमान्र् िरी रु.४६ करोड ४५ लाख ७५ हजार नोक्सानीमा समार्ोजन िनुप
ि ने र कर रु.३ करोड
ु दिछ ।
९२ लाख ४६ हजार शुल्क एवां ब्र्ाज सर्हि कर तनधािरर् एवां असुली हुनप
58.

भुक्तानीमा कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानी िदािकै समर्मा अग्रीम कर
कट्टी िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । र्ो वषि २० मन्रालर् मािहिका १४८ कार्ािलर्बाट रु.६ करोड ७७

लाख र सां िठठि सां स्था, सतमति र अन्र् सां स्था एवां प्रदे श कार्ािलर् समेि २०१ ले रु.२ करोड ५८
लाख अग्रीम कर कट्टी िरे को छै न । छु ट कर रकम ब्र्ाजसर्हि असुल हुनपु दिछ । र्स सम्बन्धी
अन्र् व्र्होरा तनम्न छन्:
58.1.

आर्कर ऐन, २०५८ दफा ८७, ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अतग्रम कर कट्टी सम्बन्धी व्र्वस्था छ।

ठू ला करदािा कार्ािलर्, मध्र्मस्िरीर् करदािा कार्ािलर् िथा आन्िररक राजस्व कार्ािलर् भक्तपुर,
भरिपुर, महेन्द्रनिर, तसमरा, दमकसमेि 22 कार्ािलर्का 91 करदािाले रु.7 अबि 64 करोड 9६
लाख पाररश्रतमक, ढु वानी, भाडालिार्ि भुक्तानी िदाि अतग्रम कर कट्टी िरी दार्खला िरे को नदे र्खएकोले
ु दिछ ।
सोमा लाग्ने कर रु.50 करोड 36 लाख 87 हजार र शुल्क िथा ब्र्ाजसमेि असुल हुनप

58.2.

नेपालमा आर्ाि िररने ग्र्ााँस भारिीर् बुलेटमा आउने, नेपाल आर्ल तनिमले उक्त बुलेटलाइि सम्बर्न्धि
आपूिक
ि सम्म पुर्र्ािउन सहजीकरर् िने िर नेपाल आर्ल तनिमको भण्डारर् कक्षमा भण्डार निरी

तसधै आपूिक
ि ले आफ्नो ग्र्ााँस उद्योिको प्लान्टमा लिी ग्र्ााँस भण्डारर् िने िथा सो वापि ग्र्ााँस
ढु वानीकिािलाइि भाडा भुक्तानी िने िरे को दे र्खन्छ । र्सरी िैर बातसन्दा व्र्र्क्तलाइि ठे क्का वा करारमा

िरे को भाडा भुक्तानीमा ५ प्रतिशिका दरले कर कट्टी िनुप
ि नेमा ठू ला करदािा कार्ािलर्,
लतलिपुरअन्ििििका ७ ग्र्ााँस उद्योिले िैर बातसन्दा व्र्र्क्तलाइि ठे क्का वा करारमा िरे को ढु वानी

भाडावापि २०७3।७4 मा रु.६६ करोड ७९ लाख ९९ हजार भुक्तानी िदाि ५ प्रतिशिले हुने
अतग्रम कर रु.३ करोड ३३ लाख ९९ हजार कट्टा निरे काले छानर्वन िरी कर र सोमा लाग्ने शुल्क
िथा ब्र्ाज असुल असुल िनुप
ि दिछ ।
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58.3.

अपर िामाकोशी जलर्वद्युि आर्ोजनामा नेपाल सरकारले नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर् माफिि रु.१२ अबि
ाँ ीकरर् िरे को
कजाि उपलव्ध िराएकोमा उक्त ऋर्को व्र्ाज रु.१ अबि ८३ करोड ६२ लाख पुज

दे र्खन्छ। उक्त व्र्ाजमा १५ प्रतिशिले हुने रु.२७ करोड ५४ लाख ३४ हजार करकट्टी िनुप
ि नेमा
रु.६ करोड ५५ लाख ७९ हजार मार कट्टी िरे कोले रु.२० करोड ९८ लाख ५४ हजार घर्ट कट्टी
िरे को छ।
59.

र्ढला र्ववरर्को शुल्क - नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर्ले हरे क वषि आर् र्ववरर् समर्मा बुझाएको छै न।

र्ो वषिको आर् र्ववरर् र्ढला बुझाए बापिको शुल्क रु.६ करोड ५२ लाख रहेको छ। र्स्िो शुल्क
भुक्तानी िनुप
ि ने िरी र्ढला आर् र्ववरर् पेस िने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनुपदिछ।

60.

र्वदे शी परामशिदािाको कर - आर्कर ऐन, 2058 को दफा ३ मा दफा ६८ को उपदफा ३ र ४

बमोर्जम कुनै आर् वषिको आर् र्वदे शमा पठाउने िैर बातसन्दा व्र्र्क्तकै नेपालमा अवर्स्थि र्वदे श
स्थार्ी सां स्थापन र अर्न्िम रुपमा करकट्टी भई भुक्तानी प्राप्त िने व्र्र्क्तलाई कर लिाइ असुल िररने

व्र्वस्था छ। आर्ोजना र्वकास तनदे शनालर्ले एक र्वदे शी परामशिदािालाई र्ो वषि भुक्तानी भएको

पााँिौ तबलसम्मको १५ प्रतिशि अतग्रम आर्करबापि भुक्तानी िरे को दे र्खर्ो । अतग्रम आर्करबापिको

रकम परामशिदािालाई भुक्तानी िनि नतमल्ने र नेपालमा आम्दानीको स्रोि भएको व्र्र्क्तले नेपालमा
कर तिनुप
ि ने व्र्वस्था भएकोले अतग्रम आर्करबापि भुक्तानी भएको अमेररकी डलर १ लाख ३४
ु दिछ ।
हजारको हुने रू.१ करोड ६२ लाख ८१ हजार र्र्कन िरी असुल हुनप

सार्वक भू िथा जलाधार व्र्वस्थापन र्वभाि र एक परामशिदािासाँि १८ अिि, २०१४ मा

भएको सम्झौिा अनुसार वातसन्दा नरहेको परामशिदािालाई आर्कर छु ट नहुनेमा आर्ोजनाले सेवा
शुल्क रु.१२ करोड ६७ हजार भुक्तानी िदाि भुक्तानीमा कर रु.६० लाख ३ हजार कट्टी निरे कोले
उक्त कर असुल िनुप
ि दिछ ।
61.

पाररश्रतमक कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८(२) मा प्राकृतिक रोजिारीबाट प्राप्ि पाररश्रतमक

िर्ना िदाि दफा २२(२) अनुसार वार्षिक रुपमा प्राप्ि भएको आम्दानीलाई दफा ८७(१) अनुसूिी १

को दरले हुने कर कट्टी िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । न्र्ार्ाधीशहरूको सवारी िालक र तनवासको कामको

लाति एक जना सहर्ोिी राख्न पाउने व्र्वस्था बमोर्जम सवारी िालक र सहर्ोिीको पाररश्रतमक
रकम न्र्ार्ाधीशहरूको व्र्र्क्तिि बैङ्क खािामा जम्मा भएिापतन आर्मा िर्ना िरी पाररश्रतमक कर

कर्ट्ट िरे को नदे र्खदा ५ उच्ि अदालि र ३१ र्जल्ला अदालिमा कार्िरि न्र्ार्ाधीशहरूको पाररश्रतमक

भुक्तानी िदाि रू.१ करोड ४१ लाख १३ हजार पाररश्रतमक कर छु ट भएको कर तनधािरर् र दार्खला
िनुप
ि दिछ।
62.

ाँ ीिि लाभकर
व्र्ावसार्र्क आर्कर - आर्कर ऐन, २०५८ दफा ४१ िथा घर जग्िा तनसििमा पुज
सम्बन्धी तनदे र्शका, २०७२ बमोर्जम कुनै समर्मा एउटा समूहमा पने सम्पर्त्त अन्र् प्रर्ोजनको लाति

प्रर्ोि हुन थालेमा सो सम्पर्त्त सोही समर्मा तनःसिि भए सरह हुने व्र्वस्था छ । मालपोि कार्ािलर्
३ का कार्िक्षर
े तभर रहेका जग्िा र्कत्ताकाट िरी तबक्री िरे को ट्रेस नक्साबाट दे र्खन्छ । प्राकृतिक
ाँ ीिि लाभकर नभई व्र्ावसार्र्क
व्र्र्क्तले व्र्ावसार्र्क प्रर्ोजनबाट घरजग्िाको कारोबार िदाि पुज

प्रकृतिको तनसिि िने११ तनसििकिािको तनसिि रकम रु.५० करोड १७ लाख ६१ हजारमा सम्बर्न्धि
ाँ ीिि लाभकर
आन्िररक राजस्व कार्ािलर्मा आर् र्ववरर् पेस िरी लाग्ने कर असुल िनुप
ि नेमा पुज

मार कट्टा िरे को दे र्खएकोले आर्कर ऐन,२०५८ को अनुसूिी १ बमोर्जम ३६ प्रतिशिले हुने कर
रु.१८ करोड ६ लाख ३४ हजार असुल िनुप
ि दिछ ।

मालपोि कार्ािलर् लतलिपुरबाट एक डेभलपसि प्रा.तल.ले १ हजार २४० विि तमटर जग्िा

रु.५ करोड १८ लाख ४० हजारमा एक व्र्र्क्तलाइि तनःसिि िरी ५ ठदनपतछ पुनः सोही सां िालकहरू
आवर्द् भएको अको कम्पनीले उक्त व्र्र्क्तबाट सो जग्िा रु १५ करोडमा खररद िरे को छ ।
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मालपोि कार्ािलर्, िाबर्हलबाट एक कम्पनीले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको बुढातनलकण्ठ निरपातलका
र्स्थि १३ र्कत्ताको ११ रोपनी १३ आना जग्िा रु.४ करोड ६४ लाख ४३ हजारमा एक व्र्र्क्तलाई
तनःसिि िरी १९ ठदनपतछ उक्त जग्िा पुनः सोही सञ्चालकहरू आवर्द् भएको अको कम्पनीले उक्त

व्र्क्तीबाट सो जग्िा रु.३२ करोडमा खररद िरे को छ । पर्हलो कारोबारमा २५ प्रतिशि आर्कर
आकर्षिि हुने हुाँदा न्र्ून मूल्र्ाङ्कनमा व्र्र्क्तलाई तनःसिि िररएको र दोस्रो कारोबारमा ५ प्रतिशि

लाभकर आकर्षिि हुने हुाँदा अतधक मूल्र्ाङ्कनमा आफ्नै स्वातमत्वको कम्पनीले खररद िरे को दे र्खन्छ ।

ति २ तनःसििमा रु.३७ करोड १७ लाख १८ हजारमा घटी थैली कार्म हुाँदा सार्वकमा दार्खला
भएको ५ प्रतिशि घटाई २० प्रतिशिले हुने रु.७ करोड ४३ लाख ४३ हजार छु ट भएकोले र्स
ु दिछ।
सम्बन्धमा छानतबन िरी कर दार्र्त्व र्र्कन हुनप
63.

घर जग्िा व्र्वसार् कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा २(द) मा िैरव्र्ावसार्र्क कर र्ोग्र्

सम्पर्त्त भन्नाले व्र्ावसार्र्क कारोबारसाँि असम्बर्न्धि िर करर्ोग्र् सम्पर्त्त मान्नुपने उल्लेख

छ।आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, र्वराटनिर र भरिपुरका अन्ििििका १४ करदािाले मालपोि
कार्ािलर्बाट तबक्री िरे को जग्िा िथा सम्पर्त्तको तबक्री आम्दानी रु.४३ करोड ८४ लाख आर्
र्ववरर्मा समावेश िरे को नदे र्खएकोले सोलाई करर्ोग्र् आर्मा समावेश िदाि लाग्ने कर रु.१०
करोड ९६ लाख छानतबन िरी असुल िनुप
ि दिछ।
64.

थैली - मालपोि कार्ािलर्बाट पाररि हुने तलखिमा जग्िा बाटोको स्िरका आधारमा न्र्ूनिम् मूल्र्ाङ्कन
पुर्स्िकामा उल्लेर्खि दरभन्दा घटी थैली कार्म िरी राजीनामा पास िनि नतमल्ने व्र्वस्था छ ।

मालपोि कार्ािलर् १२ ले जग्िाको न्र्ूनिम् मूल्र्ाङ्कन पुर्स्िकामा उल्लेख िरे भन्दा घटी थैलीअङ्क
कार्म िरी तलखि पाररि िदाि ३२ तनःसििकिािको रु.२५ करोड ६८ लाख ३० हजार घटी थैली

ाँ ीिि लाभकर रु.७९ लाख
कार्म हुन िई रर्जिेसन दस्िुर रु.१ करोड १६ लाख ७ हजार र पुज
९३ हजारसमेि रु.१ करोड ९६ लाख घटी भएको हुाँदा असुल िनुप
ि दिछ ।
65.

घरबाटो तसफाररस - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा स्थानीर् तनकार्ले

घरबाटो तसफाररस िदाि वास्िर्वक अवस्था खुलाई तसफाररस िनुप
ि ने र सोही तसफाररसबमोर्जम न्र्ूनिम

मूल्र्ाङ्कन पुर्स्िकाको आधारमा घरजग्िाको थैली अङ्क कार्म िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । मालपोि
कार्ािलर्बाट तलखि पास भएका र्कत्ताहरूको नापी नक्सामा दे र्खए भन्दा फरक तसफाररस भई आएको

मालपोि कार्ािलर् ६ का ७६ तनःसििकिािको रु.६२ करोड ९७ लाख ९३ हजार थैली रकम घटी
ाँ ीिि लाभकर रु.२ करोड
कार्म हुन िई रर्जिेसन दस्िुर रु.२ करोड ६४ लाख ९२ हजार र पुज
५८ लाख २८ हजार समेि रु.५ करोड २३ लाख २० हजार घटी राजस्व असुल िनुप
ि दिछ ।
66.

दिाि स्थिनको कर - मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १७ (४) अनुसार कर कट्टी सुर्वधा
प्रदान िररएका वस्िुको िोर्कएको उपर्ोतििा अवतध समाप्त हुन ु अिावै कर लाग्ने कारोबारमा प्रर्ोि

हुन छाडेमा िोर्कएबमोर्जमको वस्िु ित्काल बजार मूल्र्मा तबक्री भएको मानी कर तनधािरर् िररने

व्र्वस्था छ । आन्िररक राजस्व र्वभािले समेि मौज्दािमा रहेको करर्ोग्र् वस्िुको ित्काल बजार
मूल्र्मा तबक्री भएको मानी कर असुल िनि २०७५।९।१५ मा पररपर िरे को छ । आन्िररक
राजस्व र्वभाि मािहिका ३ कार्ािलर्का ६ अस्पिालहरूले प्रदान िने प्रमुख सेवामा नै मूल्र् अतभवृर्र्द्
कर नलाग्ने भएकाले अतनवार्ि मूल्र् अतभवृर्र्द् कर दिाि खारे जी िरी िि् समर्मा दे खाएको मेतसनरी

स्वास््र् उपकरर् खररदमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर क्रेतडट र दिाि स्थिनका बखि कार्म रहेको त्र्स्िो

सम्पर्त्त बजार मूल्र्मा तबक्री भएको मानी सोमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रु.२४ करोड ४१ लाख छानतबन
िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
67.

सां रिना तनमािर्को मूल्र् अतभवृर्र्द् कर - मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ८(३) अनुसार
रु.५० लाख भन्दा बढीको भवन वा शर्पङ कम्लेक्स वा र्वभािले िोकेका र्स्िै प्रकारका अन्र् सां रिना

मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाि भएका करदािाबाट तनमािर् िराउनुपने, सो निरे मा सो मूल्र् अतभवृर्र्द् कर
33
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सम्पर्त्तको स्वातमत्व किािबाट असुल िने व्र्वस्था छ । ठू ला करदािा कार्ािलर्, मध्र्मस्िरीर्
करदािा कार्ािलर् िथा आन्िररक राजस्व कार्ािलर् जोरपाटी, िाबर्हल, भरिपुर, भक्तपुर, र्वराटनिर,
नेपालिञ्ज, बुटवल, बालाजु, पुिलीसडक, पोखरासमेि २२ कार्ािलर्अन्ििििका ४० करदािासाँि र्स
वषि रु.२ अबि ६९ करोड ४२ लाखका तनमािर्ाधीन सां रिना रहेको र्वत्तीर् र्ववरर्बाट दे र्खन्छ ।

उक्त रकममा १३ प्रतिशिले हुने मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रु.३५ करोड २ लाख ४६ हजार र सोमा
तनर्मानुसार लाग्ने जररवाना र ब्र्ाजसमेि छानतबन िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
68.

कर छु टको कारोबार - मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को अनुसूिी–१ मा सामार्जक

पररिालनसम्बन्धी कार्िलाई कर छु ट हुने वस्िु िथा सेवाअन्िििि सूिीकृि िरे को छै न । आन्िररक
राजस्व कार्ािलर्, महेन्द्रनिर र लतलिपुर अन्ििििको जनिेिना अतभवृर्र्द् िने, िातलम प्रदान िने

लिार्ि सामार्जक पररिालन सम्बन्धी कार्ि िने ६ करदािाको रु.१८ करोड २९ लाख मा रु.२
करोड ३७ लाख मूल्र् अतभवृर्र्द् कर असुल िरे को नदे र्खएका ले छानतबन िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
69.

सेवा शुल्कमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर - मूल्र् अतभबृर्र्द् कर ऐनले तबद्युि शर्क्तलाई कर छु ट ठदएिा पतन
तबद्युि शर्क्तको प्रशारर् सेवालाई कर छु ट ठदएको छै न। पावर ट्रान्सतमसन कम्पनी नेपाल तलतमटे डको

वार्षिक कारोबार रकमको सीमा र्विि वषिदेर्ख नै नाघेको भए िापतन मूल्र् अतभबृर्र्द् कर प्रर्ोजनको

लाति दिाि भएको छै न। र्स वषिसम्मको ब्र्ाज िथा अन्र् शुल्क बाहेकको मूल्र् अतभबृर्र्द् कर दार्र्त्व
रु.१५ करोड ३६ लाख ६१ हजार हुने दे र्खन्छ।
70.

र्स्वफ्ट सेवाको भुक्तानी - मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२) मा नेपाल बार्हरको कुनै

व्र्र्क्तबाट सेवा प्राप्त िने दिाि भएको वा दिाि नभएको व्र्र्क्तले कर लाग्ने मूल्र्मा भुक्तानीका बखि
वा सेवा प्राप्त भएको बखिमध्र्े जुन पर्हलो हुन्छ सो समर्मा कर तनधािरर् र असुल उपर िनुप
ि ने
व्र्वस्था छ। नेपाल राि बैङ्कले बेर्ल्जर्मको एक अन्िरािर्िर् कम्पनीलाई र्स्वफ्ट सेवाका लाति
अमेररकी डलर ४.३५ तमतलर्न भुक्तानी िरे कोमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर असुली िरे को छै न।

71.

पिास प्रतिशि मूल्र् अतभवृर्र्द् कर - मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (ि) मा
सरकारी तनकार् वा नेपाल सरकारको पूर्ि वा आांर्शक स्वातमत्व भएको सां घ सां स्थाले भुक्तानी िदाि

मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रकमको पिास प्रतिशिले हुन आउने रकम आपूतििकिािको नामबाट सम्बर्न्धि
राजस्व शीषिकमा जम्मा िरी बााँकी रहने कर भुक्तानी िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । आपूिक
ि लाई भुक्तानी

िदाि मूल्र् अतभवृर्र्द् करबापिको ५० प्रतिशि रकम तनजको नामबाट सम्बर्न्धि राजस्व शीषिकमा

जम्मा निरी रार्िर् जनस्वास््र् प्रर्ोिशाला, कर्ािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पिाल

लिार्ि 14 तनकार्ले रु.1 करोड 79 लाख 33 हजार मूल्र् अतभवृर्र्द् कर आपूिक
ि लाई नै भुक्तानी

िरे को छ । आर्ोजना तनदे शनालर् ए.तड.तब. ले सो व्र्वस्थालाई आन्िररक राजस्व र्वभािको वस्िु
वा सेवा मार लािू ् हुने सूिनालाई आधार मातन 50 प्रतिशि मूल्र् अतभबृर्र्द्कर कट्टा निरी भुक्तानी
िरे कोले ४ सडक र्ोजनाका तनमािर् व्र्वसार्ीलाई 50 प्रतिशिले भुक्तानी भएको मूल्र् अतभबृर्र्द् कर
रु.७ करोड ७६ लाख ३५ हजारको कर समार्ोजन िरे को प्रमार् पेस िनुप
ि दिछ ।
72.

प्लार्िकमा अन्िःशुल्क - अन्ि:शुल्क दरबन्दी मूल शीषिक ३९.२३ अन्िििि मालसामानको

ओसारपसार वा पररवेष्ठन िने प्लार्िकका सामानहरूको उत्पादनमा ५ प्रतिशि अन्िःशुल्क लाग्ने
व्र्वस्था छ। आन्िररक राजस्व कार्ािलर्, र्वराटनिर र भद्रपुरअन्ििििका २ करदािाले दे खाएको

उत्पादन िथा खपि र्ववरर् अनुसार र्स वषि प्लार्िक ग्रानुअल, र्फलर मास्टर ब्र्ािलिार्िका कच्िा
पदाथि खपि दे खाई अर्न्िम िर्ारी वस्िु उत्पादन िरे को दे र्खन्छ। अन्ि:शुल्क लाग्ने कारोबार िरे

िापतन करदािा अन्िःशुल्कमा दिाि भएको छै न। उपर्ुक्त
ि
र्स्थतिमा करदािाको २०७५।७६ र

२०७६।७७ को कुल तबक्री रु.४८ करोड ७७ लाख २८ हजारमा ५ प्रतिशिका दरले हुन आउने
अन्ि:शुल्क रु.२ करोड ४३ लाख ८६ हजार छानतबन िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
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73.

फरक भन्सार दरबन्दी – भन्सार कार्ािलर्हरूले र्वतभन्न पैठारीकिािले र्वतभन्न तमति र प्रज्ञापन परबाट

पैठारी भएको मालसामानको जााँिपास िदाि आतथिक ऐन, २०७५ को अनुसूिी १ र भन्सार दरबन्दी
पुर्स्िकामा उर्ल्लर्खि सां केि नम्बर अनुसार मालवस्िुको र्थाथि सां केि र्र्कन िरी जााँिपास िनुप
ि नेमा
प्रज्ञापनपरको परीक्षर् िदाि फरक सां केि नम्बर िथा दरबन्दी लिाएको कारर् रु.७१ करोड २५
लाख ९६ हजार घटी राजस्व असुल भएको दे र्खन्छ । उक्त रकम असुल हुनपु दिछ ।

74.

सुनको भन्सार - मर्न्रपररषद्को 2076।7।18 को तनर्िर् बमोर्जम व्र्ापाररक प्रर्ोजनका लाति

पैठारी हुने भन्सार उपशीषिक 7108 मा पने सुनमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महसुल रु.५ हजारबाट

बढाई रु.6 हजार 500 कार्म िने साथै भन्सार उपशीषिक ७१०६ मा पने िााँदीमा प्रति १० ग्राममा
लाग्ने महसुलदर रु.56 बाट वृर्र्द् िरी रु.75 कार्म भएको दे र्खन्छ । महसुल वृर्र्द्सम्बन्धी उक्त
तनर्िर् 2076।7।19 ििेदेर्ख नै लािू िनुप
ि नेमा 2076।7।23 ििेदेर्ख मार आतसकुडा

प्रर्ालीमा प्रर्वर्ि िरी लािू िरे को दे र्खन्छ। सो अवतधमा तरभुवन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल भन्सार
कार्ािलर्वाट रु.८२ करोड ४२ लाख ३१ हजार मूल्र्को १५० र्कलोग्राम सुन िथा रु.४ करोड

६६ लाख ८० हजार मूल्र्को ७०० र्कलोग्राम िााँदी पैठारी भएको दे र्खन्छ। राजस्व वृर्र्द् भएको
तनर्िर् समर्मै कार्ािन्वर्न निदाि सुन आर्ािमा रु.२ करोड २५ लाख िथा िााँदी आर्ािमा रु.१३

लाख ३० हजारसमेि रु.२ करोड ३८ लाख ३० हजार राजस्व छु ट भएकोले सो रकम असुल
िनुप
ि दिछ ।
75.

मनीटरको भन्सार - पैठारीकिािहरूले १९ इन्ि वा सोभन्दा कम आकारका ७३ हजार २६ थान
मतनटर भन्सार कारोबार मूल्र् रु.४८ करोड ९२ लाख २३ हजारको १३ प्रतिशि मूल्र् अतभवृर्र्द्

कर मार असुल िरी जााँिपास िरे को दे र्खन्छ। सुख्खा बन्दरिाह भन्सार कार्ािलर्बाट ४ हजार थान
सीसी क्र्ामेरासमेि तरभुवन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल, वीरिन्ज, िािोपानीलिार्िका भन्सार कार्ािलर्बाट

र्ो वषि रु.१३ करोड २१ लाख १० हजार मूल्र्का ६७ हजार ९०४ थान सीसी र्टभी क्र्ामेरा

पैठारी िरे को दे र्खन्छ। िर िी मतनटरहरू तसतसर्टभीमा समेि प्रर्ोि हुन सक्ने दे र्खन्छ। भन्सारको
ि्र्ाङ्क परीक्षर् िदाि कुनै पतन मतनटरहरू सो प्रर्ोजन भनेर पैठारी भएको दे र्खाँदैन। र्सबाट कम्र्ुटर

प्रर्ोजन भनी पैठारी भएका मध्र्े न्र्ूनिम पतन ६७ हजार ९०४ थान मतनटर सीसी टीभी प्रर्ोजनमा

प्रर्ोि हुने अवस्था छ। कम्प्र्ुटर बाहेकको प्रर्ोजनमा प्रर्ोि हुने मतनटरलाई भन्सार दरबन्दी
८५२८५९ बाट जााँिपास िरी ३० प्रतिशि भन्सार महसुल र मूल्र् अतभवृर्र्द् कर असुल िनुप
ि नेमा
फरक भन्सार दरबन्दीबाट जााँिपास िरे को कारर् रु.१६ करोड १६ लाख ६१ हजार घटी राजस्व
असुल भएको छ।
76.

लाइसेन्सको भन्सार - टे तलकम सेवा प्रदार्क कम्पनीहरूले ध्वतनसम्बन्धी र्न्रहरूमा प्रर्ोि हुने
लाइसेन्स िथा एर्न्टभाइरस जन्र् प्रोग्रामहरू, अर्प्टक्स अर्प्टकल एण्ड प्र्ाकेट अर्प्टकल ट्रान्सतमसन
नेटवकि, हाईरार्किकल क्र्ू.ओ.एस. फङसन, ट्रान्सतमसन क्र्ापतसटी लाइसेन्स, वेभ तडबतिङ लाइसेन्स

जस्िा प्रोग्रामहरू पैठारी िदाि भन्सार उपशीषिक ८५२३८०९० (सफ्टवेर्र बाहेकका अन्र् प्रोग्रामहरू)

८५१७६२ र ८५१७६९ (ध्वतन, छर्व सम्बन्धी उपकरर्हरूमा प्रर्ोि हुन)े बाट जााँिपास िरी ५
प्रतिशि भन्सार महसुल र मूल्र् अतभवृर्र्द् कर असुल िनुप
ि नेमा सुख्खा बन्दरिाह भन्सार कार्ािलर्ले

भन्सार उपशीषिक ८५२३८०१० (सफ्टवेर्रहरू) बाट जााँिपास िरी मूल्र् अतभवृर्र्द् कर मार असुल

िरे को छ । तरभुवन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल भन्सार कार्ािलर्बाट उक्त लाइसेन्सलाई सफ्टवेर्र भनी

अन्र् र्वतभन्न भन्सार उपशीषिकबाट न्र्ून महसुल लिाएर जािपााँस िरे को छ । र्सरी फरक भन्सार
उपशीषिकबाट जााँिपास िरे को कारर् छु ट हुन िएको भन्सार महसुल र सोको मूल्र् अतभवृर्र्द् कर
रु.६ करोड ७८ लाख ५ हजार असुल िनुप
ि दिछ ।
77.

बण्डे ड वेर्र हाउस सुर्वधा - भन्सार तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १६ मा बण्डेड वेर्र हाउसको
इजाजिपरवालाले तनकासी वा स्वदे शमा नै पररवत्र्ि र्वदे शी मुद्रामा तबक्री िररने मालवस्िु उत्पादन
35
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िनि आवश्र्क पने कच्िापदाथिबाट िर्ारी वस्िु म्र्ाद थपसमेि १७ मर्हनातभर तनकासी निरे मा लाग्ने

महसुल र १५ प्रतिशि थप जररवाना असुल िररने व्र्वस्था छ। िािोपानी, वीरिन्ज, सुख्खा बन्दरिाह
र तरभुवन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल भन्सार कार्ािलर्ले र्वतभन्न पैठारीकिािले म्र्ाद थपसर्हि १७

मर्हनातभर िर्ारी वस्िु तनकासी िरे को नदे र्खएकोले उक्त कच्िापदाथिमा लाग्ने भन्सार महसुल र
सोको १५ प्रतिशि थप महसुलसमेि रु.१८ करोड ६४ लाख ८६ हजार असुल िनुप
ि दिछ ।
•

अन्र् प्रातप्त र दार्खला

78.

मोबाइल सेवा नवीकरर् -

दूरसञ्चार तनर्मावली, २०५४ को तनर्म १२ अनुसार नवीकरर् दस्िुर

रु २० अबि बुझाउन सबैभन्दा बढी कवोल िने तनजी क्षेरको एक मोबाइल सेवा प्रदार्कलाइि

अनुतमिपर ठदएकोमा सोही शिि मञ्जुर िरी एक साविजतनक मोबाइल सेवा प्रदार्कले पतन अनुमति
पाएको छ। सो सेवा प्रदार्कहरूले कबुल िरे को दस्िुर एकमुि असुल िनुप
ि नेमा कानुनी आधार बेिर
नै नेपाल सरकारले र्कस्िामा बुझाउन सक्ने व्र्वस्था िरे को छ।

सेवा प्रदार्क २ बाट र्ो वषि

सम्मको नवीकरर् दस्िुर रु ४३ अबि ६९ करोड ७६ लाख असुल िनुप
ि दिछ।
79.

र्ुतनफाईड लाईसेन्स दस्िुर - दूरसञ्चार सेवाको रे तडर्ो र्िक्वेन्सी बााँडफााँट िथा मूल्र्सम्बन्धी नीति,
२०७३ ले आधारभूि टे तलफोन सेवाको नवीकरर् दस्िुरको सम्बन्धमा व्र्वस्था िरे को छ।

अनुमतिपरप्राप्त िरे को दश वषिको तनतमत्त सेवा प्रदार्कले अनुमतिपरप्राप्त िरे को वषिदेर्ख नै िोर्कएको
रकम भुक्तानी िनुप
ि ने उल्लेख छ। अनुमतिपरको नवीकरर्को लाति रु.२० अबि १३ करोड २७

लाख ५० हजार दार्खला िरे पिाि नवीकरर् िररने उल्लेख छ। र्स प्रावधानअन्िििि अनुमतिपर
तलएका २ सेवा प्रदार्कले नीतिले िोकेबमोर्जम २०७६।७७ सम्म दार्खला िनुप
ि ने नवीकरर् शुल्क
रु.३ अबि ४० करोड दार्खला िरे का छै नन्। नीतिमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार नवीकरर् शुल्क
असुल िनुप
ि दिछ।
80.

र्िक्वेन्सी दस्िुर - दूरसञ्चार सेवाको रे तडर्ो र्िक्वेन्सी (बााँडफााँट िथा मूल्र् सम्बन्धी) नीति, २०७३
िथा

दूरसञ्चार तनर्मावली, २०५४ को तनर्म ३१ बमोर्जम रे तडर्ो र्िक्वेन्सी बापिको दस्िुर वषि

समाप्त भएको ६ मर्हनातभर भुक्तानी िनुप
ि ने, न्र्ूनिम र्िक्वेसीबाहेक थप र्िक्वेन्सी, अतधकिम
र्िक्वेन्सी र तभस्र्ाटको दस्िुर आतथिक वषि शुरु भएको ३ मर्हनातभर अतग्रम भुक्तान िनुप
ि ने र
िोर्कएको अवतधतभर दस्िुर भुक्तानी निरे मा भुक्तान िनि बााँकी दस्िुरको प्रत्र्ेक मर्हना दुई प्रतिशिको
दरले थप दस्िुरसमेि लाग्ने व्र्वस्था छ। र्ो वषि २ सेवा प्रदार्कले न्र्ूनिम र्िक्वेन्सी िथा

माइक्रोवेभ र्िक्वेन्सी दस्िुर दार्खला निरे कोले थप दस्िुर समेि रु २४ करोड ६५ लाख १४ हजार
असुल िनुप
ि दिछ।
81.

र्वद्युि महसुल बक्र्ौिा - नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर्को र्वद्युि महशुल बक्र्ौिा िि वषिको िुलनामा र्ो
वषि ७२.५३ प्रतिशिले वृर्र्द् भई रु.३२ अबि १८ करोड ५१ लाख पुिक
े ो छ । बक्र्ौिा रकम

उठाउन पर्ािप्त पहल िरे को पाइएन। उक्त रकममध्र्े ट्रङ्क िथा डेतडकेटे ड लाइनिफिको ४९

ु ने रु.१५ अबि ५३ करोड ५८ रहेको छ। सो रकम कुल वक्र्ौिाको
ग्राहकहरूबाट असुल हुनप

४८.२७ प्रतिशि दे र्खन्छ । र्स बाहेक सडक बत्तीको मार रु.३ अबि ५३ करोड ५९ लाख बााँकी

रहेको छ। त्र्स्िा ग्राहकहरूमध्र्े प्रातधकरर्ले २०७२/७३ दे र्ख २०७५/७६ सम्म रु.६ अबि ३४
करोडको बीजक जारी निरे कोमध्र्े र्स वषि रु.४ अबि १९ करोडको बीजक जारी िरे को छ भने
रु.२ अबि १५ करोडको अझै बीजक जारी िरे को छै न।
82.

र्वद्युि रोर्ल्टी - र्वद्युि ऐन, २०४९ को दफा ११ बमोर्जम जलर्वद्युिको व्र्ापाररक उत्पादन िने

उत्पादकले र्वद्युि रोर्ल्टी बुझाउनु पने व्र्वस्था छ । जलर्वद्युि आर्ोजना ८२ बाट ििवषिसम्मको

उठ्न बााँकी रोर्ल्टी रू.४४ करोड ७४ लाख र २०७६।७७ मा ९४ जल र्वद्युि कम्पनीबाट रू.२
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अबि ८८ करोड ५१ लाख समेि कुल रू.३ अबि ३३ करोडमध्र्े रू.२ अबि ८८ करोड 76 लाख
असुल िरी रू.४५ करोड ४९ लाख उठ्न बााँकी दे र्खएको छ ।
83.

आर्ातिि र्वद्युिको महशुल - नेपाल र भारि सरकारबीि भएको महाकाली सर्न्ध अनुसार नेपाल

सरकारले ग्रेिोररर्न क्र्ालेन्डर अनुसार प्रत्र्ेक वषि ७ करोड र्ुतनट र्वद्युि तनःशुल्क पाउने िथा सो
भन्दा बढी र्वद्युि िार्हएमा खररद िनुप
ि ने प्रावधान रहेको छ। उक्त प्रावधान अनुसार तनःशुल्क प्राप्त

िरे को तबद्युि नेपाल सरकारले प्रति र्ुतनट रु. ४.७५ का दरले प्राप्त िने िरी नेपाल र्वद्युि

प्रातधकरर्लाई उपलव्ध िराएको छ। र्सरी नेपाल सरकारलाई तिनुप
ि ने रकम िि वषिसम्म रु.१ अबि
७ करोड ९९ लाख भएकोमा र्स वषिसम्म रु.१ अबि ४२ करोड २८ लाख भएिापतन प्राप्त भएको
दे र्खएन।
84.

सडक दस्िुर - सडक बोडि ऐन, २०५८ को दफा ६ मा नेपाल सरकारले राजपरमा सूिना प्रकाशन
िरी िोर्कएको सडक उपर्ोि िने सवारी साधनबाट दस्िुर एवां शुल्क असुल िनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।

सडक बोडिले ४ सडकबाट 2074।75 मा रु.१० करोड ६८ लाख, २०७५।७६ मा रु.१५

करोड ७७ लाख र २०७६।७७ मा ७ सडकबाट रु.३५ करोड ९९ लाख दस्िुर एवां शुल्क सङ्कलन

िरे को छ । नेपाल सरकारले 2076।1।2 मा र्वतभन्न राजमाििका 14 खण्डमा सडक दस्िुर

सङ्कलन िनेिरी िोकेकोमा कााँकडतभट्टा-दमक खण्ड, दमक-इटहरी खण्ड, कोशी-िोहबाि खण्ड, िोहबािपथलैर्ा खण्ड, हेटौडा-वीरिन्ज खण्ड, वीरिन्ज-पथलैर्ा खण्ड र तबराटनिर-धरान खण्डमा सडक
दस्िुर सङ्कलन िने कार्ि भएको छै न ।

बोडिले नौतबसे मुर्ङ्लन सडक, नारार्र्घाट हेटौडा सडक र भैरहवा भुमही सडक

समेि 3

खण्डमा सडक दस्िुर सङ्कलन िनि ठे क्का लिाएकोमा 2076 िैर 10 सम्ममा रु.32 करोड 40

लाख प्राप्त िनुप
ि नेमा रु.27 करोड 18 लाख मार प्राप्त िरी रु.5 करोड 2२ लाख र हजािना रु.46

लाख ५ हजार समेि रु.5 करोड 68 लाख असुल िनि बााँकी छ । उक्त रकम सरकारी बााँकी सरह
असुल हुनपु दिछ ।
85.

सेवा शुल्क िथा रोर्ल्टी - वार्ु सेवा कम्पनीहरूले नेपाल नािररक उड्डर्न प्रातधकरर्लाई बुझाउनु
पने शुल्क िथा रोर्ल्टी रु.९ करोड भन्दा बढी वक्र्ौिा रकम असुल भएको छै न । उक्त वक्र्ौिामध्र्े
अर्स्ित्वमा नरहेका दुई हवाई सेवाको मार रु.८ करोडभन्दा बढी रहेको छ । वक्र्ौिा नतिने उपर
कानुन बमोर्जमको कारवाही प्रर्क्रर्ा अिातड वढाउनुपने दे र्खन्छ ।

क्र्ातसनो तनर्मावली, २०७० मा क्र्ातसनो सञ्चालकले रोर्ल्टी रकम बुझाउनुपने व्र्वस्था

छ । क्र्ातसनो रोर्ल्टीसाँि सम्बर्न्धि व्र्वसार्ीको र्ववरर् िथा रकम खुल्ने अद्यावतधक अतभलेख
पर्िटन र्वभािले िर्ार िरे को छै न । लेखापरीक्षर्बाट सङ्कलन िररएको र्ववरर्बाट १५ क्र्ातसनो

सां िालकमध्र्े ५ क्र्ातसनो सां िालकबाट २०७६।७७ को रू.२२ करोड ७२ लाख ५० हजार समेि

कुल बक्र्ौिा रू.१ अबि ८ करोड ६३ लाख बााँकी रहेको छ । उक्त बक्र्ौिामा लाग्ने शुल्क समेि
र्र्कन िरी असुल िनुप
ि दिछ ।
86.

भाडा असुली - साविजतनक तनकार्हरूले भाडा असुल िनि नसकेको व्र्होरा दे हार्अनुसार छः

86.1.

कमििारी सञ्चर् कोषको स्वातमत्वमा काठमाडौं, सुन्धारामा रहेको घर भाडामा लिाउने सम्बन्धी सम्झौिा
अनुसार भाडामा तलनेले २०७३।१०।६ दे र्ख प्रथम िीन मर्हनाको अतग्रम भाडामार कोषलाई
बुझाएको पाइर्ो। त्र्सपतछ सम्झौिा अनुसारको भाडा तनर्तमि रुपमा प्राप्त नभएकोले कोषले

२०७५।१।५ मा रु.३२ करोड ५३ लाखको बैङ्क जमानि जफि िरी बक्र्ौिा रकम ि ुक्ता िनि
साविजतनक सूिना प्रकार्शि िरे को दे र्खन्छ। कोषले जमानि जफि िरे को रकम कटाई २०७७

असारसम्ममा ब्र्ाज िथा जररबाना समेि रु.२२ करोड ५१ लख उठाउन बााँकी रहेको छ। सोही

भवनको अको एक भाडावालाको सम्झौिा २०७२ आर्श्वनमा रद्द िरे कोमा रु.९ करोड ३६ लाख
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वक्र्ौिा उठाउन बााँकी रहेको छ। कोषले २०७१।९।९ मा कोषको लिनखेल र्स्थि भवन मातसक

भाडा रु.५४ लाख ७० हजारमा एक प्राईभेट तलतमटे डसाँि १५ वषिको लाति भाडामा तलने र ठदने

करार िरे कोमा लामो समर् दे र्ख असुली हुन नसक्दा कोषले उक्त करार २०७५।५।१४ मा अन्त्र्
िरे को दे र्खन्छ। कोषले समर् समर्मा भाडावालाले तिरे का रकम र बैङ्क जमानि जफि िदाि पतन

अझै भाडा रू. १२ करोड २३ लाख र जररवाना रू.२९ लाख ३२ हजार िरी रु.१२ करोड ५२
लाख असुल उपर िनुप
ि ने दे र्खन्छ। तलन बााँकी भाडा रकमको ब्र्ाज िथा जररबानासमेि असुल
िनुप
ि दिछ।
86.2.

तरभुवन र्वश्वर्वद्यालर् मािहिका ३ क्र्ाम्पसले जग्िा िथा भवनको र्वतभन्न भाडा रु.८५ लाख ७३
हजार असुल िरे को छै न । तरपुरेश्वरर्स्थि जनप्रशासन क्र्ाम्पस रहेको १० रोपनी १३ आना
क्षेरफलको जग्िामा एक व्र्ापार केन्द्र भवन तनमािर् िरी व्र्वसार्ीलाई ३२ वषिको लाति तलजमा

तलने व्र्वसार्ीले २०६४ वैशाखदे र्ख २०७७ आषाढसम्म रु.१ करोड ५२ लाख बुझाउन बााँकी

दे खाएको छ । लामो समर्दे र्ख बााँकी रकम नबुझाएकोमा सम्झौिा अनुसार कारबाही िरी असुल
िरे को छै न । सम्झौिा अनुसारको भाडा रकम शुल्कसर्हि असुल हुनपु दिछ ।

र्िर्कत्सा र्वज्ञान रार्िर् प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान, भरिपुर अस्पिाल लिार्ि

11 तनकार्ले रु.4 करोड 87 लाख 71 हजार सम्झौिा अनुसार भाडा असुल िरे का छै नन् ।
86.3.

समाज कल्र्ार् पररषद् आतथिक प्रशासन तनर्मावली, २०५० को तनर्म ६२

मा पररषद्ले भवन

जतमन र उपकरर् भाडामा ठदनुपदाि सर्िवले तनधािररि प्रर्क्रर्ा अपनाई भाडामा ठदनसक्ने व्र्वस्था छ।

भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्ािलर्बाट उठाउनुपने बक्र्ौिा रकम २०७7 आषाढ मसान्िसम्म 12 वटा

व्र्र्क्त, फमि एवां सां घ सां स्थाहरूको नाममा रु.7 करोड 15 लाख 82 हजार रहेको दे र्खन्छ । सो
मध्र्े र्ो वषि को मार रु.2 करोड 35 लाख 46 हजार रहेकोमा सम्झौिा बमोर्जम असुली कारबाहीको
प्रर्क्रर्ालाई प्रभावकारी बनाउनु पदिछ ।
•

साविजतनक खररद व्र्वस्थापन

87.

सहर्वत्तीर्करर् - स्वास््र् मन्रालर् िथा िाभी फण्डलिार्िको सहर्वत्तीर् व्र्वस्थाअन्िििि िाभी

फण्डबाट प्राप्त हुने रकमबाट खररद िनुप
ि ने औषतधको रकम र्ुतनसेफलाई भुक्तानी ठदई सोमाफिि खररद
िने िरे को छ । र्ो वषि सोही व्र्वस्थाअन्िििि र्ुतनसेफलाई रु.१७ करोड ५५ लाख ७४ हजार

पेस्की ठदएकोमा फस्र्ौट भएको छै न । र्वभािको बजेटबाट खिि हुने रकमको खररद कार्ि दािृ
तनकार्माफिि् िराउने कार्ि उपर्ुक्त दे र्खाँदैन ।
88.

लाइिडर सभे - नापी र्वभािले र्वतभन्न प्रकारका र्वकास तनमािर् पररर्ोजना, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा

नक्साांकन आठद कार्िका लाति आवश्र्क पने पररशुर्द् साांखीर् उिाई मोडल िथा हवाई र्िर िर्ार
िनि र्ििवन र्जल्ला दे र्ख पर्िम कञ्चनपुर सम्म कररब २० हजार विि र्कलोतमटर क्षेरफलमा लाईडर
सभे िथा म्र्ार्पङ्ग लाति २०७६।३।२० मा एक परामशिदािासाँि रु.५९ करोड ३५ लाख ३५

हजारको खररद सम्झौिा िरे को तथर्ो।सम्झौिा अनुसार सम्वि् २०७७।६।२० सम्म (१५ मर्हना)
मा काम सम्पन्न िनुप
ि नेमा दुइि पटक म्र्ाद थप हुाँदा समेि कार्ि सम्पन्न भएको छै न । परामशिदािालाइि
पर्हलो र्कस्िा इन्स्पेक्सन ररपोटि पेस िरे पतछ १० प्रतिशि र दोस्रो र्कस्िा फ्लाइिट प्लान ररपोट पेस

िरे पतछ १५ प्रतिशि समेि हालसम्म रु १४ करोड ८३ लाख ८३ हजार भुक्तानी भएको छ ।

लाइिडर सभेक्षर्का लाति पूव ि िर्ारी अनुरुप परामशिदािाले र्जर्पएस स्मारक र्िन्ह राख्ने र तनर्न्रर्

र्वन्दुको स्थापना कार्ि सम्पन्न िरे को अवस्थामा कोतभडको कारर् दे खाइि पटक पटक म्र्ाद थप
िरे कोमा सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइि सम्झौिा अनुसार कार्िसम्पन्न िनि ध्र्ान ठदनुपदिछ ।
89.

सञ्चार नेटवकि - नेपाल प्रहरीले सञ्चार सुरक्षाको ि ुनौिी र जोर्खम कम िनि मोरङ, सुनसरी र

धनकुटाका ६ स्थानकोलाति सञ्चार नेटवकि खररद िनि अन्िरािर्िर् बोलपर आह्वान िरे कोमा ३.५
38
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प्रतिशि घटी अमेररकी डलर ४५ लाख ४ हजार कबोल िने एक आपूिक
ि साँि २०७६।२।३१ मा

प्रिीिपर खोलेको दे र्खन्छ । आपूिक
ि ले उपलव्ध िराउनु पने बेश सेट/मोवाईल सेट लिार्ि र्वतभन्न
सामान उपलव्ध निराई उक्त कार्ि अर्घ नवढाएकोले २०७७।१।८ मा सम्झौिाको अन्त्र् िने

तनर्िर् वमोर्जम २०७८।२।१३ मा प्रिीिपर बन्द िरी रु.५० करोड ९६ लाख राजस्व दार्खला
िरे को छ। कार्िसम्पादन वापि एक वैंकमा रहेको जमानि अमेररकी डलर २ लाख २५ हजार जफि
िरे को छै न ।
90.

पूवति नधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा तनमािर् व्र्वसार्ीको
कारर्ले िोर्कएको अवतधमा कार्ि सम्पन्न हुन नसकेमा पूवति नधािररि क्षतिपूतिि ठदनुपने व्र्वस्था छ ।

र्ो वषि सडक र्वभाि मािाहिका ७ कार्ािलर्ले पूवति नधािररि क्षतिपूतिि तलने तनर्िर् िरे कोमा रु.15
करोड 23 लाख 37 हजार पूव ि तनधािररि क्षतिपूतिि असुल िरे को छै न ।
90.1.

लामोसााँघ-ु िामाकोशी-र्जरी सडक र्ोजना, तसन्धुपाल्िोकले मुडे-िररकोट सडक स्िरोन्नति कार्ि
२०७४।११।२१ मा सम्पन्न िने िरी रु.७९ करोड ८९ लाख ६७ हजारको सम्झौिा भएकोमा
समर्मा काम सम्पन्न नभएकोले 200 ठदनको पूव ि तनधािररि क्षतिपूतिि तलने िरी िेस्रो पटक म्र्ाद थप
भएकोमा पूव ि तनधािररि क्षतिपूिी रु.7 करोड 97 लाख 58 हजार हजार असुल िनुि पदिछ । तडतभजन

सडक कार्ािलर् बुटवल अन्िििि दानव नदी पुल, भुमही परासी भैरहवा सडक र कार्ािलर्को भवन
तनमािर्कार्ि तबलम्व भइ म्र्ाद थपको तनर्िर्मा पूव ि तनधािररि क्षतिपूतिि लिाइ म्र्ाद थप िने र्स
अर्घको तनर्िर् सम्वन्धी व्र्वस्था र्थावि राखी पुन: म्र्ाद थप

भएकोमा उक्त व्र्वस्था अनुसार रु

ु दिछ ।
३ करोड ८ लाख ८२ हजार पूव ि तनधािररि क्षतिपूतिि असुल हुनप
90.2.

ग्रामीर् सडक सञ्जाल सुधार आर्ोजनाले रोल्पाको बडािौर, िुम्िी, हजािङ्ग सडक तनमािर् िनि एक

तनमािर् व्र्वसार्ी साँि रू.४४ करोड ३० लाख ४५ हजारको २०७७।१।७ सम्म सम्पन्न िनेिरी
२०७४।१२।१६ मा सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा अवतधको ८० प्रतिशि समर् व्र्तिि हुाँदा
भौतिक प्रिति कररब १६ प्रतिशि रहेको र काम िनि पटक पटक िाकेिा िदाि पतन तनमािर् व्र्वसार्ीले

काम अिातड नबढाएको आधारमा तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि ठे क्का िोड्ने र कालो सूिीमा राख्ने प्रर्क्रर्ा

अिातड बढाउन २०७६।१०।६ मा र्वभािस्िरीर् तनर्िर् भई ठे क्का अन्त्र् िरे को दे र्खर्ो । खररद
सम्झौिामा तनमािर् व्र्वसार्ीले सम्झौिा बमोर्जम तनमािर् कार्ि निरे मा ठे क्का अन्त्र् िरी सुरु ठे क्का
रकमको २५ प्रतिशि रकम असुल िने व्र्वस्था छ । सो अनुरुप तनमािर् व्र्वसार्ीबाट रू.९ करोड

५० लाख १७ हजार असुल िनुप
ि नेमा रू.३ करोड १५ लाख ९९ हजार असुल िरे कोले बााँकी रू.६
करोड ३४ लाख १८ हजार असुल हुनपु दिछ ।
91.

खररद सम्झौिाको अन्त्र् - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 59 मा सम्झौिा वमोर्जम काम
सुरु निरे मा, काम सुरु िरी बीिैमा छाडेमा त्र्स्िो सम्झौिा अन्ि िरी रार्खएको जमानि जफि हुने
र बााँकी कार्ि पुरा िनि जे जति रकम आवस्र्क पछि सो रकम सम्झौिा बमोर्जम कार्ि निने तनमािर्

व्र्वसार्ीबाट सरकारी बााँकी सरह असुल उपर िने व्र्वस्था छ । पुष्पलाल (मध्र्पहाडी) राजमािि
र्ोजना काभ्रेपलान्िोकले खुकोट - घुमी सडक खण्डको पुल तनमािर्का ठे क्का सम्झौिा अन्ि िरी 35
ठदनतभर रु.6 करोड 60 लाख 22 हजार राजस्व दार्खला िनि सूिना प्रकाशन िरे कोमा सोमध्र्े
रु.1 करोड 22 लाख 8 हजार राजस्व दार्खला भएको र बााँकी रु.5 करोड 38 लाख 14 हजार

राजस्व दार्खला िरे को छै न । सडक तडतभजन सुखेिले रामघाट दशरथपुर पुल तनमािर्को तनमािर्
व्र्वसार्ीले काम निरे को आधारमा ठे क्का सम्झौिा अन्त्र् िरे को छ। सम्झौिा बमोर्जम कार्ि सम्पादन

जमानि रु.1 करोड 18 लाख 14 हजार र सम्झौिा बमोर्जम पुल तनमािर् िनि लाग्ने थप लाििको

25 प्रतिशिले रु.5 करोड 22 लाख 72 हजार समेि जम्मा रु.6 करोड 40 लाख 86 हजार
तनमािर् व्र्वसार्ीबाट असुल िनुप
ि दिछ ।

39
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92.

मूल्र् समार्ोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१) मा १२ मर्हना भन्दा बढी
अवतधको खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न िदाि मूल्र् समार्ोजन ठदनुपने व्र्वस्था छ र्स सम्बन्धमा
दे र्खएका व्र्होरा तनम्न छन्

92.1.

सडक र्वभािले २०७०।४।२ मा मोतबलाइजेशन पेस्की कटाएपतछ बााँकी तबल रकममा मूल्र्
समार्ोजन ठदने िरी ठे क्का सम्झौिा िनि तनदे शन िरे को छ । उक्त तनदे शन पालना निरी पेस्कीमा
समेि मूल्र् समार्ोजन ठदनेिरी सम्झौिा िरे को कारर् 7 कार्ािलर्ले 28 तनमािर् व्र्वसार्ीलाई पेस्की

नकटाई रु.7 करोड 36 लाख 48 हजार मूल्र् समार्ोजन भुक्तानी ठदई थप व्र्र्भार पारे को छ ।
र्वभािीर् तनदे शनको पालना निरी पेस्कीमा मूल्र् समार्ोजनको व्र्वस्था राखी सम्झौिा िने
पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनु पदिछ ।
92.2.

र्ो वषि सडक र्वभाि मािाहिका 17 कार्ािलर्ले 34 तनमािर् व्र्वसार्ीलाई तनर्मावली र्वपरीि
रु.1१ करोड ९० लाख २६ हजार मूल्र् समार्ोजन भुक्तानी िरे को छ । साविजतनक खररद अनुिमन

कार्ािलर्को 2076।9।16 को परानुसार बोलपर सम्बन्धी कािजािको मुल्र् समार्ोजन डाटामा
बोलपरदािाले कोर्फतसर्न्ट नभरी खाली छोडेमा तनजलाई मूल्र् समार्ोजन ठदन नतमल्ने उल्लेख छ।
पुष्पलाल (मध्र्पहाडी) र्ोजना कार्ािलर् काभ्रेपलान्िोकले 2 सडक तनमािर्को तनमािर् व्र्वसार्ीले

बोलपर सम्बन्धी कािजाि पेस िदाि मुल्र् समार्ोजन डाटाको कोर्फतसर्न्ट नभरे को अवस्थामा मूल्र्
समार्ोजन रु.3 करोड 95 लाख 2 हजार भुक्तानी िरे को छ ।
92.3.

खानेपानी मन्रालर् अन्िििि आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदे शनालर्ले आतथिक दार्र्त्व नबढ्ने िरी र्वतभन्न

तनमािर् कार्िको म्र्ाद थप िरे को छ । तनमािर् कार्ििने अन्र् तनकार्हरूले समर्मा काम सम्पन्न

नभई म्र्ाद थप िदाि सुरु सम्झौिाको अर्न्िम तमतिको मूल्र्सूिी वा फ्र्ाक्टरभन्दा बढी नहुने िरी
मूल्र् समार्ोजन िर्ना िने िरे का छन्। तनदे शनालर्ले पतछल्लो मूल्र्सूिीअनुसार मूल्र् समार्ोजन
िरे को कारर् रु.४ करोड ६६ लाख ७५ हजार बढी व्र्र्भार परे को छ ।
92.4.

अतधकार सम्पन्न वाग्मिी सभ्र्िा एकीकृि र्वकास सतमतिले 14 खररद सम्झौिाको तनमािर् कार्ि
कार्ििातलकाअनुसार नभएकोमा पतन र्वतभन्न कारर् जनाई म्र्ाद थप िरे को छ । म्र्ाद थप पिाि
पतन इण्डेक्स र्िज निरी तनमािर् व्र्वसार्ीलाई मूल्र् समार्ोजन भुक्तानी िदाि रु.७ करोड २८ लाख
५७ हजार बढी दार्र्त्व परे को छ । तनमािर् व्र्वसार्ीले कार्ि र्ोजनाको पालना िनिभन्दा पतन
सुर्वस्िाको आधारमा कार्ि सुिारु िरे को अवस्थाले आर्ोजनाको लािि र अवतध दुबै बढे को छ ।

92.5.

तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि भएको ठे क्का सम्झौिामा बोलपर पेस िनुप
ि ने अर्न्िम तमतिभन्दा 28 ठदन अिातडको

दरलाई बेस दर मानी मूल्र् समार्ोजन कार्म िने उल्लेख छ । मूल्र् समार्ोजन भुक्तानी िदाि श्रम,
तनमािर् सामग्री र मेशीनरी िथा उपकरर्को इन्डेक्सलाई आधार तलने उल्लेख छ। मेर्शनरी िथा

ट्रान्सपोटि भेहीकल इन्डेक्स 2017/18 भन्दा अिातड एउटै रहेकोमा िि्पिाि राि बैङ्कले ररइन्डेक्स
िदाि मेर्शनरी एण्ड इक्वीपमेन्ट र ट्रान्सपोटि इक्वीपमेन्ट एण्ड पाटिसमा वतििकरर् िरे को छ ।
ररइन्डेक्स पछातडको मूल्र् समार्ोजनको वतििकरर् िदाि मेर्शनरी उपकरर्को इन्डेक्सको आधारमा

तनमािर् ठे क्कामा र ट्रान्सपोटि इक्वीपमेन्ट एण्ड पाटिसको आधारमा सप्लाई ठे क्कामा मूल्र् समार्ोजन
ठदनुपनेमा सडक र्वभाि मािहिका १६ कार्ािलर्ले २३ ठे क्कामा 2017।18 पतछको भुक्तानीमा

ट्रान्सपोटि इक्वीपमेन्ट एण्ड पाटिसको इन्डेक्स प्रर्ोि िरी रु.23 करोड 42 लाख 10 हजार बढी
मूल्र् समार्ोजन भुक्तानी िरे का छन् ।
93.

ु ान
भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 54 मा खररद सम्झौिा िदािका बखि पूवािनम

िनि नसर्कएको पररर्स्थति सम्झौिा कार्ािन्वर्नको क्रममा तसजिना भएमा सोको स्पि कारर् खुलाई

भेररएसन आदे श जारी िनिसक्ने व्र्वस्था छ। साथै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म
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११८ मा भेररएसन जारी िदाि प्रार्वतधक पुयाई समेि पेस िनुप
ि ने व्र्वस्था छ। र्स सम्बन्धमा
दे र्खएका व्र्होरा तनम्न छन्:
93.1.

रानी जमराको मुख्र् नहर ३ र्कलोतमटर िथा र्फडर नहर 3.1 र्कलोतमटर र हाइरोपावर प्रर्ाली
तनमािर् िनि एक तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि २०७१।०३।३० मा रु.१ अबि ७३ करोड ३४ लाखको

खररद सम्झौिा िरे को र सम्झौिाको अवतध २०७४।०३।३० रहेकोमा िौथो पटक म्र्ाद थप िरी
२०७७।०८।२२ कार्म िरे को छ । शूरुको सम्झौिा लाििमा १०.४८ प्रतिशिले भेररएसन हुने

िरी सम्झौिा रु.१ अबि ९१ करोड ५० लाख पुिक
े ो छ । भेररएसनवाट ढुाँिा कर्टङ िने कार्ि
लािि अनुमानमा ८० हजार ३१० घनतमटरको लाति प्रति घ.मी रु.१२६० दरले रु १० करोड १८
लाख ८१ हजार समाबेश रहेकोमा सो आइटममा तनमािर् व्र्वसार्ीले प्रति

घ.मी रु.१५० ले रु.१

करोड २० लाख ४७ हजार कवोल िरे कोमा सो आइटम पुरै हटाएको छ । र्सैिरी ढलान सम्बन्धी

३ वटा नर्ााँ आइटमको लाति रु.२३ करोड ८२ लाख ३५ हजार थप िरे को छ । नहर र

हाइरोपावर सम्वन्धी कामको तडजाइन िथा रइङमा परीवििन नआएकोमा लािि अनुमानको लाति
परीर्ाम िर्ना िदाि परामशिदािाले रुर्ट िरे को िथा भौिोतलक र्स्थति अनुसार नहर खन्ने क्रममा कडा
िट्टान काट्ने काम आवश्र्क नपनेमा सो आइटम राखेकाले भेररएशनबाट हटाएको दे र्खन्छ ।

तडजाइन, रइङ बमोर्जमको कामको परीमार् िर्ना िदाि नै उल्लेख्र् रुर्ट िने परामशिदािा िथा जााँि
िने प्रार्वधीकलाई र्जम्मेबार बनाई कारबाही िरे को पाइएन ।
93.2.

ु स्र्ाांिुबेसी सडक र्ोजना नुवाकोटले परामशिदािाको डाटा पर्ािप्त नभएको र
िल्छी तरसुली मैलङ्ग
ओभरलुक भएको, र्सबाट माटो कर्टङ्ग र टे वा पखािलको पररमार् बढे को जनाई सुरु सम्झौिाको
12.21 प्रतिशि वृर्र्द् िरी सम्झौिा रु.4 अबि ७ करोड १० लाख पुर्र्ाएको पाइर्ो । भेररएसन

स्वीकृि िदाि तडजाइन िने परामशिदािालाई कारबाही िने तनर्िर् भएिापतन कारबाही भएको छै न।
भेररएसन स्वीकृिको लाति सडक र्वभािमा पेस भएको 21 मर्हनापतछ मार स्वीकृि भएको छ ।

समर्मा तनर्िर् नहुाँदा तनमािर् कार्िमा र्ढला भएको छ । तनर्िर्किािले समर्मै तनर्िर् िरी सोको
कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ ।
93.3.

पुष्पलाल (मध्र्पहाडी) लोकमािि आर्ोजना कार्ािलर् सुनकोशी ३ जलर्वद्युि आर्ोजनाको हाइड्यामको

कारर् डुबानमा पने वाटर लेभल 750 तमटर भन्दा मातथ पुग्ने एलाइन्टमेन्ट मातथ तलफ्ट िनुि परे को

व्र्होरा जनाई 12.37 प्रतिशिसम्म भेररएसनबाट वृर्र्द् िरे को पाइर्ो। भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि

मन्रालर्ले 2073।1।27 मा सडक र्वभािलाई जलासर्र्ुक्त आर्ोजनाको क्षेरमा पूवािधार तनमािर्

िदाि पूवािधारको ठदिो उपभोि हुन सक्नेिरी समन्वर् िरी आर्ोजना िजुम
ि ा िनि तनदे शन ठदएकोमा
उक्त तनदे शन ठदएको १ वषि पिाि 2074।2।16, 2074।3।4, 2074।11।3 मा सम्झौिा
भएका ठे क्कामा जलासर्र्ुक्त आर्ोजनाका कारर्बाट भेररएसन िनुप
ि ने र्स्थति हुन ु मनातसव दे र्खदै न ।

ठे क्का प्रर्क्रर्ा सुरु हुन ु अिातडनै जलासर्र्ुक्त आर्ोजनाबाट पने असरको र्र्कन निरे को कारर् थप
पररमार्को कारर्ले रु.17 करोड 83 लाख 44 हजार लाििमा वृर्र्द् हुन िएको छ । मन्रालर्ले
ठदएको तनदे शन कार्ािन्वर्न निने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनु पदिछ ।
93.4.

सडक तडतभजन, र्ििवनले नारार्र्ी नदी मातथ 208 तमटर लम्बाईको ३ स्पानको र्प्रस्ट्रेस्डड कांर्क्रट

र १ स्पानको र्स्टल ट्रसको पुल तनमािर्को लाति तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि रू.19 करोड 1१ लाखको

सम्झौिा िरे को छ। सम्झौिा अनुसार 2074/7/19 तभर कार्ि सम्पन्न िनुप
ि नेमा पटक पटक िरी

2078/3/12 सम्म म्र्ाद थप भएको छ । र्ो वषि १४ औां तबलसम्ममा रू.11 करोड 53 लाख
24 हजार भुक्तानी भएको छ । उक्त पुलको भेररएसन हुाँदा एप्रोि रोड िथा प्रोटे क्सन वकिको लाति

तबल अफ क्वार्न्टटीमा रहेको पररमार् घटाई रु.1 करोड 3 लाख 40 हजारबाट रू.41 लाख 7६
हजार कार्म िरे को र स्ट्रक्िर तनमािर्मा क्वार्न्टटी थप िरे को छ । एप्रोि रोड िथा प्रोटे क्सन

वकिमा क्वार्न्टटी घटाई भेररएसन आदे श जारी िरे को िर सोही कार्िको लाति छु ट्टै लािि अनुमान
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िर्ार िरी र्ो वषि बोलपरको माध्र्मबाट रू.6 करोड 10 लाख 38 हजारको खररद सम्झौिा भएको
छ ।सम्झौिा िरी काम सुरु िरे पिाि एप्रोि रोड र प्रोटे क्सन वकिमा क्वार्न्टटी घटाउन पनािको

प्रार्वतधक पुष्याई बेिर क्वार्न्टटी घटाएको र सोही कामको लाति ठू लो रकम खिि िने िरी खररद

सम्झौिा िदाि सरकारलाई थप व्र्र्भार पनि िएको सम्बन्धमा सम्बर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार
बनाउनु पदिछ ।
93.5.

पुष्पलाल (मध्र्पहाडी) राजमािि र्ोजना कार्ािलर्, पााँिथरले ििरा कोशी कोररडोरको मूलघाटदे र्ख
पााँिथरसम्म 148 र्कलोतमटर सडक तनमािर्का लाति ७ वटा प्र्ाकेज बनाई रु.६ अबि 27 करोड

11 लाखको लािि अनुमान स्वीकृि िरी रु.६ अबि 15 करोड 80 लाखमा खररद सम्झौिा िरे को

छ । शुरुको एलाइन्मेन्ट नतमलेको, िमोर जलाशर्र्ुक्त जलर्वद्युिका कारर् सडकको एलाइन्मेन्ट
पररवििन िनुि परे को लिार्िका कारर् दे खाई सबै ठे क्का प्र्ाकेजमा रु.२ करोड 90 लाखदे र्ख रु.11

करोड 16 लाखसम्म िरी लािि अनुमानमा रु.56 करोड 7 लाख भेररएसनबाट थप िरी सां शोतधि

लािि अनुमान रु.6 अबि 83 करोड 18 लाख कार्म िरे को छ । भेररएसनबाट सडकको लम्बाई

154 र्कलोतमटर कार्म िरे को छ । सडक रे खाङ्कन र्र्कन निरी ठे क्का सम्झौिा िरे को कारर् भेररएसन
िनुि परे को दे र्खन्छ ।
94.

िेह्रौं दर्क्षर् एतसर्ाली खेलकुद - िेह्रौं दक्षीर् एर्शर्ाली ओलर्म्पक कतमर्टको तनर्िर्ानुसार

२०७६।८।१५ दे र्ख २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा २६ खेल समावेश िरी िेह्रौं दर्क्षर्

एतसर्ाली खेलकुद प्रतिर्ोतििा सञ्चालन भएको तथर्ो । उक्त खेलकुद प्रतिर्ोतििा सञ्चालनमा रु.१
अबि २४ करोड ९९ लाख खिि भएको छ। र्वशेष अवस्थाको तसजिना दे खाइ रु.१ अबि १ करोड

३२ लाख ८७ हजारको खेलकुद सामग्री र रु.२ करोड ७८ लाख ६४ हजारको सेवा सोझै खररद
िरे को छ । सो मध्र्े रु.२३ करोड ४ लाख बराबरको खेल सामग्री माि फाराम भरी वािािबाट

छनौट भएको फमिले तसधै खेल स्थलमा झाने र सोही अनुसार सम्बर्न्धि खेल सां घका र्िफ कोि िथा
अध्र्क्षले आवश्र्क िुर्स्िर र परीमार् हेरी बुर्झतलएको आधारमा खिि लेखेको छ । र्फल्ड तनरीक्षर्
िदाि स्पोटिस र्कट्स ट्रार्क सुट, जुत्ता, मोजा, झोला, र्टसटि र रुमाल १ हजार ७०७ सेट मौज्दाि

रहेको दे र्खर्ो । खेलकुद समाप्त हुाँदासम्म उक्त सामान प्रर्ोि नहुाँदा खररदको और्ित्र्िा पुर्ि हुन

सकेन । आवश्र्किा भन्दा बढी खररद भएका उक्त सेटको प्रति सेट रु.१२ हजारको दरले हुने रु.२
करोड ४ लाख ४८ हजारको खिि िने तनर्िर् िनुि और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन ।

नेपाल ओलर्म्पक कतमटी र भारिीर् एक प्राइभेट तलतमटे डबीि खेलकुदका सम्पूर्ि खेलहरूको

प्रत्र्क्ष प्रशारर्, तभतडर्ो र फोटोको ब्रोडकार्स्टङ्ग अतधकार सहभािी साि रािमा १५ टे तलतभजन च्र्ानल
माफिि प्रशारर् िने िरी रु.८ करोडमा सम्झौिा भएको दे र्खन्छ । ब्रोडकार्स्टङ्ग अतधकार तबक्री िदाि
उक्त प्रा.तल. साँि कार्ि सम्पादन जमानि नतलएकोले पररषद्ले उक्त रकम असुल िनि सकेको छै न ।
साथै एक भारिीर् र्वज्ञापन एजेन्सीसां ि सम्झौिामा र्वज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानी मध्र्े उक्त एजेन्सीबाट

५० प्रतिशि पररषद्लाई आम्दानी प्राप्त हुने व्र्वस्था भएकोमा र्वज्ञापनबाट भएको आम्दानी खुलाएको
छै न । अिः र्वज्ञापन आम्दानी र्र्कन िरी उक्त एजेन्सीबाट ५० प्रतिशिले हुने रकम पररषद्ले असुली
िनुप
ि दिछ।
95.

ठे क्का बन्दोबस्ि र अन्त्र् - काठमाडौं िराई मधेश द्रिमािि
का १४ ठे क्कामा र्ो वषिसम्म रु.३ अबि
ु
७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपतछ कामको आवश्र्किा र उर्िि नभएको भनी ठे क्का अन्त्र्
िने प्रर्क्रर्ामा लिेको पाइर्ो। र्स सम्बन्धमा दे र्खएका व्र्होरा दे हार्अनुसार छन्:

95.1.

साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ िथा साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १०
बमोर्जम साबिजतनक तनकार्ले कुनै पतन खररदका लाति लािि अनुमान िर्ार िनुप
ि ने, तनर्म १५

बमोर्जम िर्ार भएको लािि अनुमान अद्याबतधक िरी राख्नुपने र तनर्म ४३ बमोर्जम बोलपर सम्बन्धी
कािजािमा तनमािर् कार्िको प्रार्वतधक र्ववरर् उल्लेख िनुप
ि ने व्र्वस्था छ ।आर्ोजना सञ्चालन िने
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सन्दभिमा एतसर्ाली र्वकास बैङ्कको सहर्ोिमा प्रारर्म्भक सभेक्षर्, प्रार्वतधकले िर्ार िरे को र्वल अफ

क्वार्न्टटी र वोलपर कािजाि िर्ार िरी ठे क्का बन्दोबस्ि िरे को जनाए िापतन तनर्ममा उर्ल्लर्खि
प्रर्क्रर्ाअनुसार ठे क्का बन्दोबस्ि िनुि अर्घ सम्पादन िनुप
ि ने र्क्रर्ाकलाप, कार्ि पररमार्, लािि अनुमान

र्र्कन िरी स्थलिि अवलोकन, र्वस्िृि सबेक्षर् िथा तडजाइन बेिर ठे क्का बन्दोबस्ि िरे काले कार्ि
सम्पादन िदाििदै बीिैमा बााँकी काम आबश्र्क र उपर्ुक्त नभएको जनाई ठे क्का अन्त्र् िने प्रर्क्रर्ामा
िएकोले सम्पादन िररएको काम र सो बापि भुक्तानी िरे को रू.३ अवि ७ करोड ४० लाख समेि

आबश्र्क र उर्िि तथर्ो भनी र्र्कन िने अबस्था रहेन । िसथि उर्ल्लर्खि खररद सम्झौिासम्बन्धी

सम्पूर्ि प्रर्क्रर्ा र सम्पन्न िररएको कामका साथै सो वापि िररएको भुक्तानीको र्थाथििा सम्बन्धमा
र्वस्िृि अध्र्र्न तबष्लेषर् िनुप
ि ने दे र्खन्छ ।
95.2.

स्वीकृि र्वस्िृि आर्ोजना प्रतिबेदनको आधारमा र्क्रर्ाकलाप, कार्ि पररमार्, अनुमातनि लािि र्र्कन

िनुप
ि नेमा द्रिमािि
को र्वतभन्न स्थानमा िररने कार्िका लाति खररद सम्झौिा िदाि स्थलिि अबलोकन,
ु

र्वस्िृि सवेक्षर् िथा तडजाइन बेिर लािि अनुमान िर्ार िरे को कारर् र्थाथिरुपमा सम्झौिाको कार्ि
सम्पन्न हुन नसकी १.९८ दे र्ख ६५ प्रतिशिसम्म भौतिक प्रिति भएका सम्झौिाहरू अन्त्र् िनेिफि
िएको छ । स्वीकृि र्वस्िृि आर्ोजना प्रतिबेदनअनुसार उक्त तनमािर् कार्िहरू आबश्र्क नभएको
कारर् जनाई खररद सम्झौिा अन्त्र् िनि १४ तनमािर् व्र्वसार्ीलाई उपलव्ध िराएको मोतबलाइजेसन

पेस्की फस्र्ौटका लाति बैङ्क जमानि जफि िरी रू.७४ करोड ८० लाख १३ हजार फस्र्ौट िरे को
छ ।
95.3.

साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा कुनै पतन खररदका लाति लािि अनुमान िर्ार िरी
दफा ५क. बमोर्जम स्वीकृि िनुप
ि ने र र्वशेष कारर् परी सां शोधन िनुि परे मा बाहेक एक पटक

स्वीकृि भएको तडजाइन वा लािि अनुमान सां शोधन िनुि पदाि त्र्स्िो सां शोधन शुरु लािि अङ्कमा

पच्िीस प्रतिशिभन्दा बढी फरक परे मा वा रुर्टपूर्ि तडजाइन िरे को वा अस्वभार्वक लािि अनुमान

िर्ार िरे को कारर्ले खररद कार्ि प्रभार्वि भएमा त्र्स्िो तडजाइन वा लािि अनुमान िर्ार, जााँि वा

स्वीकृि िने पदातधकारी र सो कार्िमा सां लग्न परामशिदािा प्रितलि कानुनबमोर्जम कारवाहीको भातिदार
हुने व्र्वस्था अनुसार सम्बर्न्धि पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई आबश्र्क कारबाही िनुप
ि दिछ।
95.4.

आर्ोजनाले खररद सम्झौिाको अन्त्र् िदाि िि र्वििका सम्पन्न भएका काम स्वीकृि भएको र्वस्िृि
आर्ोजना प्रतिवेदनमा समावेश भए नभएको, कार्ि सम्पन्न भए िापतन र्वस्िृि आर्ोजना प्रतिवेदनअनुसार
उपर्ोिी हुने नहुने, पुनः सम्झौिा व्र्बस्थापन िदाि अर्घल्लो सम्झौिाबाट भएको काम, पररमार् र
िुर्स्िरको आधारमा दोहोरो पने नपने सम्बन्धमा स्पि िनुप
ि दिछ ।

96.

भरिपुर बसपाकि - सहकारी र्वकास बोडिको स्वातमत्वमा रहेको जग्िामा भरिपुर निरपातलकाले केन्द्रीर्
बस टतमिनल तनमािर् सम्पन्न भईसकेको जानकारी िराएको छ। बोडिको ४ र्वघा ९ कठ्ठा ११ धुर

जग्िा एवां निरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेको जग्िा समेि ७ र्वघा ९ कठ्ठा ११ धुर जग्िाको आम्दानी
भरिपुर निरपातलकाले प्राप्त िने िरी र्ािार्ाि व्र्वसार्, थोक िरकारी िथा फलफुल बजार क्षेर
तनमािर् िथा सिालन िनि स्वीकृति ठदएको दे र्खन्छ । भरिपुर निरपातलका िथा बोडि बीिको

सम्झौिाअनुसार दुबै पक्षको छलफल र सहकार्िमा बस टतमिनल व्र्वर्स्थि िररने सम्झौिा भए िापतन

बसपाकि सञ्चालन भैसकेपतछ बोडिलाई कुनै आम्दानी प्राप्त भएको छै न । बस टतमिनल र बसपाकि
२०७५।७६ दे र्ख २०७७।७८ सम्म ३ वषि सञ्चालनका लाति एक प्राइभेट तलतमटे डले रु.१०
करोड ५ लाख कबोल िरे कोमा सम्झौिा भएको छै न। बोडिको नाममा रहेको बसपाकिको शेर्र िथा
ु ने रकम असुल िनि पहल िनुप
आम्दानी र बजार क्षेरबाट प्राप्त हुनप
ि दिछ।
97.

पुलको तडजाइन - हुलाकी राजमािि अन्िििि कमला नदीमा तडजाइन एण्ड तबल्ट मोडलमा रु.२४
करोड ९० लाख 97 हजारको लाििमा ४८ मर्हनातभर पुल तनमािर् िनि तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि

२०६८।२।१३ मा सम्झौिा भएकोमा पटकपटक िरी २ हजार २०३ ठदन म्र्ाद थप िदाि समेि
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तनमािर् कार्ि सम्पन्न भएको छै न । सो स्थानमा कमला नदी तनर्न्रर् आर्ोजनाले २ हजार २००

तमटरको िौडाइमा बनाइरहेको इम्बैंकमेन्टको दार्ााँबार्ााँ दुवि
ै फि नदीले कटान िरे को दे र्खन्छ । २

हजार २०० तमटर िौडाईको नदीमा बााँर्ािफि ८१० तमटर र दार्ााँिफि ९२० तमटर छोडेर बीिको
भािमा ४७० तमटरको पुल बनाई हालसम्म रु.१७ करोड १४ लाख भुक्तानी िरे को छ। सो स्थानमा

४७० तमटर लम्बाइको पुल मनुबाट वषाििमा आउने बाढीको पानी बिेर जानसक्ने अवस्था दे र्खदै न।
पुलको तडजाइन स्वीकृि िदाि सम्भार्वि क्षतिलाई आांकलन िरे को दे र्खएन ।

४.३ तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिाको ले खापरीक्षर्बाट दे र्खएका प्रमुख व्र्होरा
र्स अन्िििि न्र्ूनिम लािि र समर्मा तनधािररि िुर्स्िरको वस्िु वा सेवा प्राप्त भए नभएको मूल्र्ाङ्कन

िररन्छ । तमिव्र्र्र्िाको लाति छररिो सां िठन, स्वािातलि कार्ि, प्रतिस्पधाित्मक खररद व्र्वस्थापन र अनावश्र्क
कमििारी कटौिी िनुि पदिछ । कार्िदक्षिा अन्िििि तनर्िि स्रोि साधनको उपर्ोिबाट तनधािररि समर्मा

अतधकिम उपलर्ब्ध हातसल भए नभएको परीक्षर् िररन्छ । कार्िदक्षिाको लाति उत्पादकत्वमा सुधार, सम्पर्त्त
र जनशर्क्तको अतधकिम उपर्ोि, प्रर्क्रर्ामा पारदर्शि
ि ा र सरलीकरर्, उर्िि तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन,
प्रभावकारी व्र्वस्थापन सूिना प्रर्ालीको र्वकास, कार्िमा दोहोरोपनाको अन्त्र् र आन्िररक र अन्िर तनकार्

ु दिछ। प्रभावकाररिा अन्िििि तनधािररि उद्देश्र् हातसल भए नभएको वा
समन्वर्को उर्िि प्रबन्ध भएको हुनप
सम्पन्न र्क्रर्ाकलापबाट अपेर्क्षि उपलर्ब्ध वा प्रभाव हातसल भए नभएको परीक्षर् िररन्छ ।
•

बढी व्र्र्भार/दार्र्त्व

98.

र्वत्तीर् सुर्वधा - नेपाल दूरसञ्चार प्रातधकरर् ग्रामीर् दूरसञ्चार र्वकास कोष र्वतनर्मावली, २०६८ मा
छनौट भएको सेवाप्रदार्कलाई प्रारर्म्भक र्वत्तीर् सुर्वधा बापि कुल अनुदान रकमको २० प्रतिशिले

हुन आउने रकम भुक्तानी िनुप
ि ने उल्लेख छ। सेवाप्रदार्कसां ि ठे क्का सम्झौिा भएपतछ सम्झौिाको २०

प्रतिशि बैङ्क ग्र्ारे न्टीको आधारमा अतग्रम रुपमा कार्िसञ्चालन िनि ठदइने र्वर्त्तर् सुर्वधा बापिको रकम

भएकोले र्समा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर समावेश िनि हुदैन। ग्रामीर् दूरसञ्चार र्वकास कोषबाट सञ्चातलि
पररर्ोजनाको

बोलपरको माध्र्मबाट ३ सेवाप्रदार्कलाइि मुल्र् अतभवृर्र्द् कर वाहेक रु ४ अबि ८१

करोड १६ लाख ५९ हजारको २० प्रतिशि रु ९६ करोड २३ लाख ३१ हजार प्रारर्म्भक र्वत्तीर्
सुर्वधा ठदनुपनेमा रु १ अबि ८ करोड ७४ लाख ३४ हजार ठदएको छ। र्सबाट सेवा प्रदार्कलाई

रु १२ करोड ५१ लाख २ हजार बढी सुर्वधा ठदएको छ। कानून र्वपरीि सेवा प्रदार्कलाइि ठदएको
बढी सुर्वधा रकम र्फिाि िनुप
ि दिछ।
99.

परामशिदािा मातथको तनभिरिा - साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा र्वभािीर् जनशर्क्तबाट

सम्पादन हुन नसक्ने कार्िमा मार परामशिदािा तनर्ुर्क्त िरी कार्ि िने उल्लेख छ । खानेपानी िथा

ढल व्र्वस्थापन र्वभाि र मािहिका तनकार्मा तनर्तमि कामको अतिररक्त तनमािर् कार्िको तडजाइन,
सुपररभजनसमेि परामशि सेवाबाट हुने िरे को

आर्ोजनाहरूको र्फर्जतबतलटी स्टडी, तडपीआर िथा

रइङको लाति परामशि सेवा तलएपतन सोको प्रतिवेदन ररभ्र्ु िथा व्र्वस्थापन जस्िा कार्ि सम्पादनका

लाति रु ११ करोड ६१ लाख र िेस्रो साना शहरी खानेपानी िथा सरसफाइ आर्ोजनाले परामशिदािासाँि

रु.८४ करोड ६८ लाखको परामशि सेवा तलएको छ । जर्टल सां रिनाको तडजाइन, र्वभािीर्
जनशर्क्तमा नभएको र्वर्शर्िकृि क्षमिा, अनुभव एवां कार्ि कौशलिाका लाति परामशि सेवा तलई बााँकी
कार्िमा र्वभािीर् जनशर्क्त पररिालन िने नीति र्वभािले तलन सकेको छै न । र्स सम्बन्धी थप
व्र्होरा तनम्न छन्:
99.1.

साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 12 को अनुसूिी-१क अनुसार परामशि सेवाको

लािि अनुमान िर्ार िररसकेपतछ बजेट व्र्वस्थापनको लाति आवश्र्किाअनुसार लािि अनुमानमा
मूल्र् समार्ोजन कर्न्टन्जेन्सीमा 10 प्रतिशि, र्वतभन्न करबापि 10 प्रतिशि थप िरी स्वीकृि िनुप
ि ने
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प्रावधान छ । कर्न्टन्जेन्सीको रकम प्रितलि तनर्मअनुसार कार्ािलर् आफैले खिि िनुि पनेमा ५
प्रतिशि र्फर्जकल कर्न्टन्जेन्सी, १० प्रतिशि प्राइस एडजिमेन्ट कर्न्टनेजन्े सी र कर्न्टन्जेर्न्सज् प्रोतभजन

फर अन्डरमाइन्ड पोर्जसन उल्लेख िरी ३ परामशिदािासाँिको सम्झौिामा रु.११ करोड ६७ लाख
५८ हजार समावेश िरे को छ । िेस्रो साना शहरी खानेपानी िथा सरसफाइ आर्ोजनाको िफिबाट
खिि िने कर्न्टन्जेन्सी रकम सम्झौिामा समावेश िनि तमल्ने आधार दे र्खदै न ।
99.2.

दािृ तनकार्साँिको सम्झौिामा वैदेर्शक परामशि सेवाको अतनवार्ििाले िदाि सरकारी तनकार्मा कार्िरि
जनशर्क्तको उपर्ोि अवस्था न्र्ून दे र्खएको छ ।
तस.
नां.

कुल लािि

आर्ोजनाको नाम

(रकम रु.लाखमा)
र्ो वषिको
खिि

हाल सम्मको

परामशि

खिि

सेवाको खिि

परामशि

सेवाको खिि
प्रतिशि

1.

जलवार्ु प्रकोप समुत्थान तनमािर् आर्ोजना

6000

189

7028

1702

24.21

2.

खाद्य िथा पोषर् सुरक्षा सुधार आर्ोजना

31002

2068

2882

1171

40.63

3.

र्कसानका लाति उन्नि बीउ कार्िक्रम

51180

1080

27202

2030

7.46

4.

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर आर्ोजना

87872

4015

8558

1247

14.57

5.

मेलाम्िी खानेपानी तबकास सतमति

375536

18251

२९४८४५

५६७०१

१९.२३

6.

आर्ोजना तबकास तनदे शनालर्

559201

30710

266116

21913

8.23

1110791

56313

जम्मा

311786

28063

आर्ोजना सञ्चालन िदाि सरकारी तनकार्मा उपलब्ध जनशर्क्तको उपर्ोि िरी परामशि खििमा

तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ ।
99.3.

पवििीर् जलाधारहरूको जलवार्ु पररवििन समानुकुलन आर्ोजनाले कार्िक्रम अवतधभरको लाति एक
परामशिदािा छनौट िरी परामशिदािाको पाररश्रतमक भुक्तानीमा ओभरहेड एवां नाफा ३० प्रतिशि थप िरी
भुक्तानी िरे को छ । आर्ोजना अवतधभर परामशिदािालाई पाररश्रतमक वापि रु.२१ करोड ५० लाख

२९ हजार भुक्तानी िरे कोमा ओभरहेड र नाफा वापि पाररश्रतमक िफि रु.४ करोड ४६ लाख ८८ हजार

थप भूक्तानी हुन िएको छ । रुर्टपूर्ि सम्झौिाको कारर् नेपाल सरकारलाई उक्त रकम थप व्र्र्भार
पनि िएको दे र्खन्छ ।

100. भत्ता - नेपाल सरकारले २०७५।१।२६ मा जारी िरे को सरकारी खििमा तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी

ाँ ा २६ ले सबै सरकारी तनकार्ले प्रदान िने महां िी भत्ता, लुिा भत्ता र
तनदे र्शका, २०७५ को बुद
स्थानीर् भत्ता बाहेक अन्र् सबै प्रकारका भत्ता खारे ज िरे को छ। िर नेपाल राि बैङ्कले २०७६।७७

मा उक्त तनदे र्शका र्वपरीि केन्द्रीर् बैङ्क भत्ता, खाजा भत्ता, बार्षिकोत्सव भत्ता, क्लोर्जङ्ग भत्ता, ईन्टरनेट

भत्ता, आउटस्टे सन भत्ता,कमििारी कल्र्ार् कोषसमेि १५ र्कतसमका भत्ता वापि रु.१ अबि २४ करोड
४५ लाख ३२ हजार भुक्तानी िरे को छ। नेपाल सरकारको तनदे शन पालना िनुप
ि दिछ।

101. अवकाश दार्र्त्व - तरभुवन र्वश्वर्वद्यालर् को कुल आन्िररक आर् रु.५ अबि ६१ करोड ५२ लाख
रहेकोमा उपदान, औषधी उपिार, पेन्सन लिार्ि अवकाश सुर्वधामा रु.३ अबि १५ करोड ६६ लाख
(कुल आर्को ५६.२१ प्रतिशि) खिि भएको छ। तबश्वर्वद्यालर्को कुल खििमध्र्े २०७४।७५ मा

२०.७५ प्रतिशि, २०७५।७६ मा २६.६२ प्रतिशि र २०७६।७७ मा २१.२९ प्रतिशि अवकाश
सुर्वधामा खिि भएको दे र्खन्छ । उक्त खिि अर्घल्लो वषिको िुलनामा िि वषि ९.७५ प्रतिशि र र्ो

वषि २५.९० प्रतिशिले बढे को छ । र्ो वषि कुल तनबृर्त्तभरर् प्राप्ि िने सां ख्र्ा ६ हजार २२५ रहेको
छ। र्सरी अवकाश खििको दार्र्त्व बषेनी बढ्दै िएको भएपतन श्रोिको व्र्वस्था हुन नसकेकोले

सरकारी लिानी अझ बढ्ने दे र्खन्छ । आांतिक क्र्ाम्पसहरूले आन्िररक आर्को १० प्रतिशि कोषमा
पठाउनु पने व्र्वस्था भएपतन अतधकाांश क्र्ाम्पसहरूले रकम पठाएको छै न । अवकाश रकम भुक्तानी
िनिको लाति पर्ािप्त कोषको व्र्वस्था िनुप
ि दिछ ।
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102. मस्र्ौट - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उिरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३० र ५४ मा सरकारी

रकम मस्र्ौट वा दुरुपर्ोि िरे मा आवश्र्क कारवाही िरी र्जम्मेवार व्र्र्क्तबाट सरकारी बााँकी सरह

असुल उपर िररने व्र्वस्था छ ।प्रार्वतधक र्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम पररषद्को प्रदे श नां. २ मा

करारमा कार्िरि एक सहार्क ल्र्ाब प्रर्शक्षकले रु.१ करोड ७८ लाख २ हजार मस्र्ौट िरे को
ँ
व्र्होरा िि वषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएमा
तनजलाई कानुनी कारबाही भैरहेको जानकारी
प्राप्ि भए पतन सो रकम हालसम्म असुल भएको छै न । कानुनी व्र्ववस्था अनुसार कारबाही िरी
उक्त रकम सरकारी बााँकी सरह असुल िनुप
ि दिछ ।

103. पाइप लाइनको क्षति - काठमाडौँ उपत्र्कामा खानेपानी आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदे शनालर् र सडक

र्वभािबीि भएको सहमति िथा सम्झौिामा आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदे शनालर्बाट पाईप र्वछ्याएको
सडकमा सडक र्वभािले ढल तनमािर्को कार्ि िदाि पाइपलाइनमा क्षति पुग्न िएमा सो क्षतिलाई

पुनतनिमािर् िनि लाग्ने रकम सडक र्वभािले आर्ोजना कार्ािन्वर्न तनदे शनालर्लाई उपलब्ध िराउने

व्र्वस्था रहेको छ । तनमािर् कार्ि िदाि पर्ािप्त सावधानी अपनाउन नसक्दा र्वतभन्न ठे क्काको साइटमा
पाईप तबछ्याई पुने कार्ि सम्पन्न िरे पतछ र्वतभन्न तनकार्ले सडक ममिि िथा सुधार िने क्रममा
पाइपहरू नोक्सान भएको छ । तनदे शनालर्ले र्सरी नोक्सानी भएको पाइपको मुल्र्, र्वछ्याउने, पुने

र जडान खिि समेि रु.१८ करोड ४१ लाख क्षति मूल्र्ाङ्कन िरे को छ । र्समा सम्बर्न्धि
पदातधकारीलाई समेि र्जम्मेवार बनाउनुपदिछ ।

त्र्स्िै साविजतनक लेखा सतमतिले सडक, खानेपानी, तसां िाइ, र्वद्युि, सञ्चारलिार्िका पूवािधार

र्वकास िदाि अन्िरतनकार् समन्र्वमा क्षति नहुने िरी कार्ि िराउन तनदे शन ठदएकोमा ५ तनकार्ले

बाटो र्वस्िार िने क्रममा काभ्रे उपत्र्का एकीकृि खानेपानी आर्ोजनाको रू १ करोड ३९ लाख ७४
हजार मूल्र्को ९ हजार १९५ तमटर पाइप क्षति भएको दे र्खर्ो । अन्िरतनकार् समन्वर् िरी तनमािर्

कार्ि िनि र क्षति भएको रकम भराउने व्र्वस्था र भर्वष्र्मा कार्ि िदाि सावधानी पुर्र्ाई स्रोि र
साधनमा तमिव्र्र्र्िा ल्र्ाउनु पदिछ ।

104. अनावश्र्क खिि - तरभुवन अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल कार्ािलर्ले रु.५ करोड ९ लाखको कांर्क्रट कटर

२०७२ सालमा खररद िरे को तथर्ो । शुरुवािी िरर्दे र्ख नै प्रर्ोिमा नल्र्ाई उक्त सामान हालसम्म

तनष्कृर् अवस्थामा राखेको पाइर्ो । साथै रन-वेको छे उमा उतम्रने घााँस काट्नको लाति रु.१ करोड
४० लाखको ग्रास कटर िि वषि खररद िरे िापतन र्ो वषि घााँस काट्ने प्रर्ोजनको लाति छु ट्टै सेवा
प्रदार्कलाई ठे क्का ठदएकोले अनावश्र्क व्र्र्भार बढाएको पाइर्ो।
•

कोष पररिालन

105. सर्ञ्चि कोष दार्खला - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३३ मा आतथिक वषितभर
खिि नभई बााँकी रहेको, र्वतभन्न कोषमा तनर्ष्क्रर् रहेको एवां खिि नभएको सशिि अनुदान लिार्ि
तनम्नानुसारको रकम सर्ञ्चि कोष दार्खला िनुप
ि ने दे र्खएको छः
105.1.

सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को 2075।10।11 को परानुसार कमििारी
कल्र्ार्कोष बाहेक अन्र् खािामा मौज्दाि रहेको रकम कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को ख६

र्वर्वध खािामा ट्रान्सफर िरी सोही खािाबाट आम्दानी खिि िने उल्लेख छ । र्जल्ला समन्वर्

सतमतिको कार्ािलर् बारा, भक्तपुर, रुपन्दे ही, कर्पलवस्िु, दाङ, नवलपरासी र सल्र्ानले कोषमा मौज्दाि
रहेको रू.43 करोड 14 लाख 85 हजार तनदे र्शका बमोर्जम ट्रान्सफर िरे को दे र्खएन ।
105.2.

पशुपति पररसर र्वस्िारको लाति २०७०।०२।३० मा िोरखापरमा जग्िा अतधग्रहर्को सूिना
प्रकाशन िरी अतधग्रहर् भएका जग्िाहरूको मुआब्जा र्विरर् िनि नेपाल सरकारबाट २०७१।७२
मा प्राप्त रकम मध्र्े मुआब्जा र्विरर् िरी बााँकी रहेको रु.८० करोड ८२ लाख १७ हजार एक बैङ्क

खािामा मौज्दाि रहेको छ । उक्त रकम ित्कालै नेपाल सरकारलाई र्फिाि निरी कोषको विि
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रकम सरह मुल कोषमा आम्दानी जनाई राखेको छ । सो रकममध्र्े मुआब्जा तनधािरर् िरी भुक्तानी
दार्र्त्वमा रहेको रु.7 करोड 94 लाख 10 हजार घटाई बााँकी रु.73 करोड 39 लाख ७ हजार

नेपाल सरकारको सर्ञ्चिकोषमा दार्खला िनुप
ि दिछ । त्र्सै िरी िालु वषिको नेपाल सरकारवाट सशिि
अनुदान वापि प्राप्त रु.२३ करोड १५ लाख मध्र्े रु.१५ करोड ६२ लाख ९० हजार खिि भई रु.७
करोड ५२ लाख १० हजार बााँकी रहेको छ । सशिि अनुदान वापि वााँकी रहेको रकम नेपाल
सरकारको राजस्व खािामा दार्खला िनुप
ि दिछ ।
105.3.

कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटे ड र साल्ट ट्रेतडङ कपोरे सन तलतमटे डलाई रु.10 अबि 52 करोड 95
लाख अनुदान तनकासा िराएकोमा 4 लाख 50 हजार 200 मेर्ट्रक टन मलको तबक्री मूल्र् घटाउाँ दा

अनुदान आर्ाि लािि रु.9 अबि 24 करोड 26 लाख हुने दे र्खन्छ । कृर्ष िथा पशुपन्छी र्वकास
मन्रालर्ले दुई सां स्थाको बक्र्ौिा रु.1 अबि 28 करोड 69 लाख समेि रु.10 अबि 52 करोड
95 लाख अनुदान भुक्तानी िरे को मध्र्े कृर्ष सामग्री कम्पनीलाई रु.1 अबि 6 करोड 17 लाख बढी

तनकाशा ठदएको र साल्ट ट्रेतडङ्ग कपोरे शन तलतमटे डलाई रु.13 करोड 41 लाख कम तनकासा ठदएको
छ । कृर्ष सामग्री कम्पनी तलतमटे डलाई बढी अनुदान ठदएको रु.1 अबि 6 करोड 17 लाख असुल
ु दिछ ।
िरी सङ्घीर् सर्ञ्चि कोष दार्खला हुनप
105.4.

र्ो वषि र्िर्कत्सा र्वज्ञान रार्िर् प्रतिष्ठान, डाँडेलधुरा अस्पिाल, नारार्र्ी अस्पिाल लिार्ि 6 तनकार्ले

वषािन्िमा खिि नभई बााँकी रहेको सशिि अनुदान रु.15 करोड 67 लाख 58 हजार सर्ञ्चि कोष
र्फिाि निरे कोले उक्त रकम राजस्व खािामा दार्खला िनुप
ि दिछ ।

105.5.

स्टावेक्स पररर्ोजना, छालासम्बन्धी िक्रकोष र ऊन िथा िलैंिा र्वकास सतमति 2063 सालमा
खारे ज भई सां स्थाका नाममा रहेका िल अिल सम्पर्त्त केन्द्रको र्जम्मेवारीमा आएिापतन िी सां स्थाको

८ बैङ्कमा रु.६ करोड ४९ लाख ४7 हजार बैङ्क मौज्दाि तनर्ष्क्रर् अवस्थामा रहेको दे र्खन्छ । घरे ल ु
िथा साना उद्योि र्वभाि खारे ज भएकोले सो र्वभािमा रहेका कोष मध्र्े फरफारख नभई हस्िान्िरर्

भई आएका िार कोषको रु.४ करोड ३ लाख ८३ हजार मौज्दाि तनर्ष्क्रर् दे र्खन्छ । सो रकम
ु दिछ ।
सर्ञ्चि कोषमा दार्खला हुनप

106. कोष पररिालन - र्स वषि १७ मन्रालर् र ३ तनकार् अन्िििि ५३ कोष सञ्चालनमा रहेका छन् ।

उक्त कोषहरूको िि वषिको मौज्दाि रु.९४ अबि ८९ करोड ८७ लाखमा र्स वषिको आम्दानी रु.५३

अबि ९५ करोड २८ लाख थप भएकोमा रु.६८ अबि २१ करोड ८५ लाख खिि भई बषािन्िमा रु.८०
अबि ६३ करोड ३० लाख मौज्दाि रहेको छ । र्स मध्र्े प्रमुख रुपमा प्रधानमन्री दै वी प्रकोप

उर्द्ार कोषमा रू.४ अबि १ करोड ४७ लाख २५ हजार, प्रधानमन्री राहि कोषमा रू.१० करोड

९० लाख ७८ हजार, रार्िर् र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा रु.१ अबि ४८ करोड ५१ लाख, केन्द्रीर्

नवीकरर्ीर् ऊजाि कोषमा रु.२ अबि ४८ करोड ५२ लाख, ग्रामीर् दूरसञ्चार र्वकास कोषमा रु.८
अबि ४७ करोड २० लाख, सडक बोडिमा रु.८ अबि ६१ करोड मौज्दाि रहेको छ । त्र्सैिरी

मुआब्जा र्विरर् िने प्रर्ोजनाथि र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, काठमाडौँ, लतलिपुर, मोरङ, महोत्तरी,
सलािही र झापाको र्वर्वध खािामा वषािन्िमा रु.३ अबि ४७ करोड ११ लाख मौज्दाि रहेको छ ।

बजेट बार्हरबाट कोष स्थापना िरी खिि िने पररपाटी तनर्न्रर् िने एवां मौज्दाि रकम उद्देश्र् अनुरुप
पररिालन िने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ।

107. रार्िर्स्िरको कल्र्ार्कारी कोष - उद्योि प्रतिष्ठानमा काम िने कामदार, कमििारी िथा मजदुर वििको
हकर्हि सुर्वधा र सुरक्षाका २०५६ सालमा रार्िर्स्िरको कल्र्ार्कारी कोषको स्थापना भएको हो

। कोषले र्ो वषि रु.२ अबि २४ करोड २२ लाख समेि २०५६।५७ दे र्ख र्ो वषिसम्म रु.१७ अबि
८२ करोड ८० लाख प्राप्त िरे को छ । सो मध्र्े र्ववरर् खुलेको रु.१३ अबि ३९ करोड ९६ लाख
र नखुलेको रु.४ अबि ४२ करोड ८४ लाख रहेको छ ।

र्ो वषि रु.२ अबि ८ करोड ९६ लाख

समेि हालसम्म ब्र्ाजसमेि कोषले रु.२१ अबि ६ करोड ९२ लाख सामार्जक सुरक्षा कोषलाई
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पठाएको छ । कोषलाई प्राप्त हुने रकम तसधै सामार्जक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने कानुनी व्र्वस्था
रहेको छै न । कोषमा जम्मा भएको रकम कोषको उद्देश्र् अनुरुप उपर्ोि हुने व्र्वस्था सुतनर्िि
िनुप
ि दिछ ।

108. घुम्िी कोष - आर् आजिनका र्क्रर्ाकलापको लाति तनकासा भएको रकम घुम्िी कोषको रुपमा

पररिालन िनुप
ि ने व्र्वस्था अनुरुप िररबी तनवारर् कोषले ३२ हजार २७६ सामुदार्र्क सां स्थाहरूलाई
प्रदान िरे को अनुदान र सां स्थाका सदस्र्हरूको र्ोिदान समेि घुम्िी कोषमा रु.१३ अबि ३७ करोड
८७ लाख ८३ हजार रहेकोमा सो रकम पररिालन िरी बढे बढाएको रकम समेि रू.१९ अबि रहेको

दे र्खएको छ । उक्त कोषको रकमको स्वातमत्व खुल्ने अतभलेख अद्यावतधक नराखेको र अनुिमन िथा

मूल्र्ाङ्कनसमेि िरे को पाइएन । कोषलाई नेपाल सरकार मर्न्रपररषदको २०७७।७।२५ को
तनर्िर्ानुसार िररबी तनवारर् कोषको पुन:सां रिनाको लाति स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् भएको दे र्खन्छ।

सो तनर्िर् अनुसार कोषको स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् िररएको नामनामेसी र रकम सर्हिको अतभलेख
अद्यावतधक िनुक
ि ा साथै रकमको पररिालन सम्बन्धमा अनुिमन िथा मूल्र्ाङ्कन िनुप
ि दिछ ।
•

स्रोि साधन प्रातप्त, सां रक्षर् एवां उपर्ोि

109. वन अतिक्रमर् - वन िथा वािावरर् मन्रालर्ले उपलब्ध िराएको र्ववरर् अनुसार १ लाख ४ हजार
५४३ हेक्टर वन अतिक्रमर् भएकोमा ७९७ हेक्टर वन क्षेरबाट अतिक्रमर् हटाएको उल्लेख छ
।र्ो वषि अतिक्रतमि वन क्षेरको िुलनामा ०.७६ प्रतिशि मार अतिक्रमर् मुक्त िरे को दे र्खर्ो ।

िि वषि अतिक्रतमि वन ९८ हजार १०९ हेक्टर रहेकोमा र्ो वषि ६ हजार ४३४ हेक्टर थप
अतिक्रमर् भएको दे र्खन्छ । वन क्षेरमा भएको अतिक्रमर् हटाउन वन ऐन, २०७६ को दफा ४९
र ५० बमोर्जम कारवाही िरी वन क्षेरको सां रक्षर् िनुि पदिछ ।

110. जग्िा अतिक्रमर् - बठदिर्ा र्जल्लातभरको पूवम
ि ा िाईखोला र जांिलको खेिी जतमन, पर्िममा भादा

खोला, उत्तरमा पूव-ि पर्िममािि र दर्क्षर्मा िुलररर्ा समेि ४ र्कल्ला तभरको अन्दाजी ११ हजार
५०० हेक्टर जतमन मध्र्े कपास खेिीका लाति आवश्र्क जग्िा ७ हजार ४१० हेक्टर कृर्ष

र्वभािलाई वन मन्रालर्ले उपलब्ध िराउने ित्कालीन नेपाल सरकार मर्न्रपररषदको तनर्िर् भएको

दे र्खन्छ । उक्त जग्िा मध्र्े कररब ५५० हेक्टरमा सतमतिले भोििलन िरी कपास उत्पादन, प्रशोधन
िरी तबक्री र्विरर् िरी रहेकोमा २०६० साल दे र्ख सुकुम्बासी िथा मुक्त कमैर्ा समेि कररब १
हजार ५०० घर पररवारले जग्िा जतमन नाप/जााँि िरी भािबन्डा लिाएको र सतमतिको घर िोदामहरू

िोडफोड र आिजनी िराएकोले उक्त अवतध दे र्ख भोििलन िनि नसकेको सम्बन्धमा र्विि वषिको
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा समेि उल्लेख भएकोमा अतिक्रतमि जग्िाको हकभोि कार्म िने कारवाही
भएको दे र्खएन ।जग्िाको हकभोि कार्म िरी अतिक्रमर् मुक्त िनुप
ि दिछ ।

रार्िर् आवास कम्पनीको र्वतभन्न र्ोजनाअन्िििि रहेका जग्िा र्वतभन्न व्र्र्क्त िथा सां स्थाहरूले

अतिक्रमर् िरे को छ। र्ोजना कार्ािलर् कन्िनपुरका ५ स्थानको ४२ हजार ८४२ बिि तमटर,
झापाको १ स्थानको २६४ विि तमटर, बठदिर्ाका १२ स्थानको २३ हजार २९३ विि तमटर र
नवलपरासीको २ स्थानको ७ हजार ३६४ बिि तमटरमा समेि ७३ हजार ७६३ विि तमटर जग्िामा

घर, टहरा, पसल, िैर-सरकारी सां घ सां स्था िथा व्र्र्क्तबाट अतिक्रमर् भएको छ। कम्पनीले आफ्नो
जग्िाको अतिक्रमर् हटाउन प्रभावकारी रुपमा पहल िनुि पदिछ।

111. जग्िाको उपर्ोि र सां रक्षर् - आवासीर् िथा िैर आवासीर् भवन तनमािर् िनिका लाति र्वििमा

क्र्ानबेरा, क्वालालम्पुर, कोलम्बो, इस्लामावाद समेि ४ स्थानमा खररद िररएका जग्िा र्विि लामो

समर्दे र्ख प्रर्ोि र्वहीन अवस्थामा रहेका छन् । तनर्ोिहरूको घर/अपाटिमेण्ट भाडाको लाति र्स वषि
रु.81 करोड खिि भएको छ ।

मन्रालर्को वार्षिक कार्ि र्ोजना अनुसार र्स वषि इस्लामावाद,

कोलम्बो र क्र्ानबेरामा नेपाली राजदूिावासहरूको भवन तनमािर् प्रारम्भ िने िरी बजेट व्र्वस्था
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भएकोमा तनमािर् कार्ि प्रारम्भ भएको छै न । उर्ल्लर्खि ३ तनर्ोिको घर भाडाको लाति र्स वषि रु.४
करोड ६१ लाख ६७ हजार खिि भएको छ । मन्रालर्ले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको जग्िामा भवन
तनमािर् िरी घर भाडा खििमा न्र्ूनिा ल्र्ाउनुपदिछ ।

112. सम्पर्त्त खोजर्वन िथा उपर्ोि - नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोर्जम ट्रिमा रहनुपने सम्पर्त्तको नेपाल

तभर वा बार्हर खोजिलास िने, त्र्सको वास्िर्वक र्स्थति पत्ता लिाई र्थाथि र्ववरर् सर्हिको अतभलेख
राख्ने व्र्वस्था छ। सो सम्बन्धमा कार्ािलर्ले सम्पर्त्त खोजतबन कार्िर्वतध, २०६७ िर्ार िरे को

दे र्खन्छ । हालसम्म १२ र्जल्लाका २१ हजार ५६२ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्िा र्सको
स्वातमत्वमा आएको छ। र्वतभन्न बार्र्ज्र् बैँकहरूमा िरे र िल सम्पर्त्त रू.९४ करोड ९३ लाख ८०
हजार नेपाली रूपैर्ााँ, स्टतलिङ पाउण्ड ५० हजार ७५१, अमेररकी डलर १ लाख ५० हजार ११०

मौज्दािमा रहेको छ । २०७७ पौषसम्म नेपाल ट्रिसाँि नवील बैँकको ५ लाख ३३ हजार २४४

र्कत्ता, नेपाल औद्योतिक र्वकास तनिमको ६ हजार ७५० र्कत्ता र होटल डेला अन्नपूर्क
ि ो ३० हजार
७२० र्कत्ता सेर्र रहेको छ । नेपाल ट्रिको स्वातमत्वमा आउनुपने र्वदे शर्स्थि िल िथा अिल
सम्पर्त्तको खोजतबन िरी सां रक्षर् र उपर्ोि िनुप
ि दिछ ।

113. पशुपतिनाथको सम्पर्त्त सां रक्षर् - पशुपति क्षेर र्वकास कोष पररषद्को २०७४।७।६ को तनर्िर्वाट
िठठि छानर्वन सतमतिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोि िथा नापी र्वभाि, मन्रालर्, र िुठी सां स्थानले

प्रतितनतध नपठाएकोले बााँकी ६ जनाले पेस िरे को प्रतिवेदन अनुसार मूल ढु कुटीमा रहेका सम्पर्त्तको
लिि र्र्कन िनि नसकेको, र्व.सां . २०१९ दे र्ख २०७५ सम्म सुन ६३.१४४ र्कलोग्राम र िााँदी १

हजार ५०१.३८५ र्कलोग्राम मूल ढुकुटीमा दार्खला भएको िथा त्र्स भन्दा अर्घको र्ववरर् प्राप्त
नभएको, पशुपति क्षेरतभर १९५ िुठी सम्बर्न्धि मठ मर्न्दरका दे वी दे विाका अांिमा लिाएको र

ढु कुटीमा रहेको िरिहनाको र्ववरर् िुठी सां स्थानसाँि माि िरे कोमा प्राप्त नभएको, िुठी सां स्थानको
२०५६ सालको प्रतिवेदन अनुसार िुठीको जग्िा ११ हजार २६१ रोपनी,

पशुपति, िुह्येश्वरी र

अमालकोट कार्ािलर्को नाममा दिाि प्रमार्र्ि जग्िा ३ हजार ६६७ रोपनी, दिाि प्रमार्र्ि हुन बााँकी
जग्िा २३१ रोपनी, तरभुवन र्वमानस्थल र िल्फ कोषिले प्रर्ोि िरे को जग्िा १ हजार १६२ रोपनी
िारािााँउ ररजेन्सी होटलले प्रर्ोि िरे को जग्िा १७ रोपनी र कोषले अतधग्रहर् िरे को जग्िा १ हजार

५०५ रोपनी, काठमाडौं िोठाटारमा ५३४ रोपनी जग्िा रहेको र पशुपति क्षेरतभर ११९ पाटी, पौवा
सत्तल रहेको र्ववरर् पेस िरे को छ ।

श्री पशुपतिनाथसाँि सम्बर्न्धि पूजा, जग्िा,

िुठी,

खान्िी समेिका जग्िाहरूको अवस्था

िथा िुठी, पुजा, जारा सम्बन्धी कार्िहरू िुठी सां स्थानले समेि िदै आएकोमा उक्त कार्िहरू एकर्द्ार
प्रर्ालीबाट िनुि पने दे र्खएको, िौशाला धमिशाला कोष आफैँले सञ्चालन िने, िीन कार्ािलर्को हराएको

२३१ रोपनी लिार्िका जग्िा खोजर्वन िनुप
ि ने, नेपाल आाँखा कार्िक्रम तिलिांिासाँि जग्िा भाडा
सम्बन्धमा भएको सम्झौिा पुनरावलोकन, कोष र प्रार्नाथ क्र्ाफेबीिको र्ववाद तनरुपर्, वनकाली
धमिशाला सां िालकबाट ित्काल वक्र्ौिा असुल िने, तिलिांिा क्षेरका मुआब्जा तलई सकेको व्र्र्क्तहरूले

घरजग्िा खाली िराउनु पने, सबै र्जल्लाका २०२१ सालको नापीमा र्फल्ड बुकमा जग्िाधनीको नाम
श्री पशुपतिनाथ भतनएको जग्िा श्री पशुपतिनाथको नाममा ल्र्ाउन नीतििि तनर्िर् हुनपु ने लिार्िका
सुझावहरू ठदएको छ । र्ी सुझावहरूको कार्ि र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ ।

114. सुर्वधाका सवारी साधन - आतथिक ऐन, २०७६ को अनुसूिी-१ मा कुनै खास प्रर्ोजनका लाति
अस्थार्ी िवरबाट लिि वा बैङ्क ग्र्ारे न्टीमा पैठारी भएका सवारी साधन, र्न्र उपकरर् कार्ि समाप्त

भएपतछ महसुल बुझाई उपहार ठदने वा आफैं प्रर्ोि िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । मेलम्िी खानेपानी र्वकास

सतमतिको हेडवक्सि िथा सुरुङ तनमािर्को तनमािर् व्र्वसार्ीको कार्िअवतध २०७५।१०।२८ सम्म
रहेको दे र्खन्छ। उक्त अवतधमा तनज तनमािर् व्र्वसार्ीले बैङ्क ग्र्ारे न्टी सुर्वधा उपर्ोि िरी र्वतभन्न

३९ थान सवारी साधन पैठारी िरे कोमा काम छाडेपिाि सवारी साधन आर्ोजना सम्पन्न नहुन्जेल
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आर्ोजनाकै काममा प्रर्ोि हुनपनेमा िठठि कार्िदलले ठदएको प्रतिवेदन अनुसार ५ वटा एम्बुलेन्ससर्हि
११ वटा सवारी साधन मार कार्िक्षेर तभर रहेको, एकको अतभलेख नै नरहेको िथा बााँकी सवारी
साधन (प्राडो) १० थान लिार्िका २७ थान िाडीको उपर्ोि र अवस्था कार्ािलर्लाई जानकारी

नभएको उल्लेख िरे को छ आर्ोजना तनमािर् र सुपरतभजनमा प्रर्ोि िनुप
ि ने उक्त िाडीहरू आफ्नो
नाउाँ मा दिािको लाति सवारी ममिि र सञ्चालन िने एक मोटसिले तनवेदन िरे कोमा र्ो र्वषर् र्ववादमा
आई हाल अदालिमा र्विाराधीन रहेको छ । दिाि प्रर्क्रर्ा अदालिबाट तनर्िर् भएबमोर्जम नै हुने

भएपतन आर्ोजनामा प्रर्ोि हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा छानतबन िरी तनमािर् व्र्वसार्ीको दार्र्त्व
र्र्कन िनुप
ि ने दे र्खर्ो ।
•

कार्ि सम्पादन र्स्थति

115. काठमाडौँ उपत्र्काको र्ािार्ाि व्र्वस्थापन - उपत्र्काको साविजतनक सवारीको अतनर्िििा,
स्पेतसर्फक लेनको अभाव, नन्मोटराईज्ड, धू लो, धुाँवा र अव्र्वर्स्थि फूटपाथको समस्र्ा सुधारको लाति

काठमाडौँ उपत्र्का र्ािार्ाि िुरुर्ोजना, २०१७ िर्ार िररएको छ । सोमा सडक र्ोजनामा

सडकसञ्जाललाई रे तडर्लबाट सकिमफेरे र्न्सर्ल बनाउने, मासट्रार्न्जटको व्र्वस्थापन िने, ट्राभल मोड

तसफ्ट सर्हिको एकीकृि ट्रार्फक व्र्वस्थापन िने, सवारी साधनलाई उपत्र्कामा तभरने नाका वरपर
व्र्वस्थापन िने, सां स्थािि सां रिनाको र्वकास िरी सडक दुघट
ि ना घटाउने, साइकल सवारी र पैदल
र्ारी व्र्वस्थापन िने, तभरी घना बस्िीमा प्रत्र्ेक ५०० तमटरमा आपिकालीन सडक र्वस्िार
लिार्िका कार्ि िने िरी कार्िक्रम तनधािरर् िरे िापतन उक्त कार्िहरू भएको पाइएन ।

त्र्स्िै महानिरीर् प्रहरीले िरे को अध्र्र्नले उपत्र्कामा २१ हजार तस.तस.र्ट.भी. राख्नुपने

औल्र्ाएकोमा हालसम्म उपत्र्कामा १ हजार ६५ मार जडान भएको छ । उपत्र्कामा वषौदे र्ख

ममिि हुन नसकेको सडक, अव्र्वर्स्थि सां रिना, ट्रार्फक बत्ती, सडक मार्किङको कार्िले िदाि सवारी
व्र्वस्थापनमा समस्र्ा रहेको, र्वििमा सीतमि मारामा सञ्चालनमा रहेका मास ट्रार्न्जटको व्र्वस्थालाई

तनरन्िरिा ठदन नसकेको, िीन सरकारको सहर्ोिमा तनतमिि तरपुरेश्वरदे र्ख सूर्र्ि वनार्कसम्मको १३
र्क.तम. सडकमा सञ्चालनमा नरहेको, नेपाल सरकारले ३०० र्वद्युिीर् बस खररदका लाति साझा

र्ािार्ाि सहकारी सां स्था तलतमटे डलाई रु.३ अबि शेर्र लिानीकारुपमा उपलब्ध िराए िापतन बस

खररद नभएको एवां र्वद्युिीर् सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेको, उपत्र्का सडक र्वस्िार आर्ोजना,
िक्रपथ र्वस्िार आर्ोजना, काठमाडौँ उपत्र्का बार्हरी िक्रपथ आर्ोजना र धोबीखोला कोररडोर सुधार

आर्ोजनाको काम अपेर्क्षि रुपमा हुन नसक्दा उपत्र्काको र्ािार्ाि व्र्वस्थापन प्रभावकारी हुन
सकेको छै न । िुरुर्ोजना अनुरुपका कार्िहरू समर्मा नै सम्पन्न िने िरी कार्ि िनुि पदिछ ।

116. वार्ु िुर्स्िरको अवस्था - नेपाल सरकारले िोकेको मापदण्ड अनुसार हावामा पाइने मतसना धुलोका

कर् र्प.एम.२.५ को दै तनक औषि मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रति घन तमटर भएकोमा वार्ु िुर्स्िर
मापन केन्द्रहरूको सन् २०१९ को ि्र्ाांक अनुसार रत्नपाकिमा ३२१ ठदन मध्र्े १४३ ठदन, पुल्िोक

केन्द्रमा ३५३ ठदन मध्र्े ३७ ठदन, धुतलखेल केन्द्रमा २२० ठदन मध्र्े ४१ ठदन, भक्तपुरमा २९८

ठदन मध्र्े ४८ ठदन, र्ििवनको सौराहमा २८७ ठदन मध्र्े ११६ ठदन, लतलिपुरको भैसेपाटीमा ३३६

मध्र्े ५२ ठदन, लुर्म्बनीमा १०३ ठदन मध्र्े ५० ठदन, नेपालिञ्जमा ३१० ठदन मध्र्े १८० ठदन,
दमकमा ४७ ठदनमध्र्े ३२ ठदन, बाराको तसमरामा २२७ ठदन मध्र्े १२७ ठदन र काठमाण्डौको
शांखपाकिमा २९९ मध्र्े २९ ठदन िोकेको रार्िर् मापदण्ड भन्दा दै तनक औषि मापदण्ड बढे को
दे र्खर्ो। सन् २०२१ को जनवरी ४ र ५ मा काठमाडौं उपत्र्काको वार्ु प्रदूषर्को अवस्था अत्र्तधक

जोर्खमपूर्ि र्स्थतिमा पुिक
े ो समेि दे खाएको छ । मापदण्डमातथ रहेका उल्लेर्खि ठदनहरूमा वार्ु
प्रदूषर् औषि र्प.एम.२.५ को िह क्रमशः औसि २०६ र २५७ माइक्रोग्राम प्रति घन तमटर भएको
दे र्खन्छ । २४ घण्टामा औषि र्प.एम.२.५ को िह ३६८ माइक्रोग्राम प्रति घन तमटर सम्म पुिेको
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दे र्खएकोले वार्ु प्रदूषर् तनर्न्रर्को लाति रर्नैतिक र्ोजना र कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनु
पदिछ ।

117. रार्िर् पररिर्पर - नेपाल सरकारको २०७६।७७ को नीति िथा कार्िक्रममा िार वषितभर र बजेट
वक्तव्र्मा दुई वषितभर सबै नेपाली नािररकलाई रार्िर् पररिर्परको व्र्वस्था िररने उल्लेख छ ।

रार्िर् पररिर्पर कार्िक्रम लाति िि वषि र र्स वषिसमेि रु.१ अबि ६३ करोड ७४ लाख खिि
भएकोमा सोभन्दा अिातडको खिि र्ववरर् प्राप्त हुन सकेन। र्ो वषि १७ प्रतिशि नेपालीले रार्िर्

पररिर्पर व्र्वस्था िने लक्ष्र् राखेकोमा र्वभािबाट प्राप्त र्ववरर्अनुसार २०७७ असार मसान्िसम्म
२ लाख १३ हजार ७६४ र्ववरर् दिाि भएकोमा १ लाख १४ हजार ७३९ उत्पादन िथा छपाइ
भएको र ७१ हजार २४ र्विरर् िरे को छ । आवतधक र्ोजना अनुसार
िनि कार्िक्रम र बजेटको व्र्वस्था िरी सोको कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ ।
118.

िोर्कएको लक्ष्र् हातसल

प्रधानमन्री कृर्ष आधुतनकीकरर् पररर्ोजना - कृर्ष क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्र्द् िने उद्देश्र्ले

बाली/वस्िु उत्पादनमा र्ान्रीकरर्, प्रशोधन िथा बजारीकरर्का लाति आवश्र्क पूवािधारको व्र्वस्था
प्रधानमन्री कृर्ष आधुतनकीकरर् पररर्ोजनामा २०७३ श्रावर्दे र्ख २०८3 असारसम्म १० वषे
कार्िक्रमको लाति रु.१ खवि ३० अबि ७४ करोड २० लाख लािि र्स वषि सममा
34 करोड 77 लाख

खिि िरे को दे र्खन्छ ।

रु.14 अबि

पररर्ोजनाले ११ वटा शीि भण्डार िृह स्थापनाका लाति 2074।75 र 2075।76 मा

रु.२ अबि ३४ करोड ७७ लाखको लािि अनुमानमा रु.१ अबि १४ करोड 24 लाखको अनुदान

सम्झौिा िरे को तथर्ो । दुई वषिमा िरी कुल रु.१6 करोड ७8 लाख 4० हजार पेस्की ठदएको मध्र्े

कैलालीको एक फामिको रु.२ करोड २० लाख, कर्पलवस्िुको एक फामिको रु.१ करोड ९४ लाख
र सलािहीको

एक प्रालीको रु.२ करोड २० लाख समेि रु.६ करोड ३३ लाख ६० हजार खररद

सम्झौिामा िोकेको समर्मा तनमािर् कार्ि शुरु निरे को र मनाङ्गको एक फामिको तनर्िर् प्रर्क्रर्ाका

कारर् 2076।10।26 मा सम्झौिा रद्द िरे को दे र्खर्ो। कार्ि सम्पादन र्स्थतिको मूल्र्ाङ्कन िदाि
प्रक्षेर्पि लाििको िुलनामा न्र्ून खिि िरे को, पकेट र्वकास कार्िक्रममा लक्ष्र् अनुसार प्रिति हुन
नसकेको, सरकारी अनुदानमा अतधकाांश शीि भण्डार िृह तनमािर् हुन नसकेको अवस्था छ ।

119. प्रधानमन्री रोजिार कार्िक्रम - न्र्ूनिम रोजिारीको हकको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न िनि २०७५।७६
बाट सञ्चालनमा आएको र्स कार्िक्रममा २० हजार व्र्र्क्तलाई स्वरोजिारीका लाति व्र्वसार्र्क

िातलम ठदने, ४० हजार बेरोजिारलाई तनजी क्षेरसाँिको सहकार्िमा व्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास
िातलम प्रदान िने, १ लाख ५० हजार बेरोजिारलाई रोजिारीको प्रकृति अनुसारको िातलम प्रदान िने

र २५ हजार बेरोजिारलाई सहुतलर्ि ऋर्का लाति सहर्ोि उपलब्ध िराउने लिार्िका र्क्रर्ाकलाप
रहेकोमा त्र्स्िा र्क्रर्ाकलापमा शुन्र् प्रिति रहेको छ । कार्िक्रम अन्िििि न्र्ूनिम १०० ठदन

रोजिारी ठदने व्र्वस्था भएपतन २०७५।७६ मा १७ लाख २ हजार व्र्र्क्त दिाि भएकोमा ६४६
स्थानीर् िहका र्वतभन्न कार्िक्रममा १ लाख ७१ हजारलाइि १२.४३ ठदनको र २०७६।७७ मा ३
लाख ६९ हजार दिाि भएकोमा ४९५ स्थानीर् िहमा र्वतभन्न कार्िक्रममा १ लाख ४ हजारलाइि औसि

१५.८५ ठदनको मार रोजिार उपलव्ध िराएको पाइर्ो । र्सरी अध्र्र्न िदाि कार्िक्रमले सूिीकृि
बेरोजिारहरूलाइि न्र्ूनिम सर्ठदनको रोजिारी उपलव्ध िराउने लक्ष्र् पूरा िनिसकेको दे र्खएन ।
कार्िक्रमलाई व्र्वर्स्थि िवरले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन िनुप
ि दिछ ।

120. कमििारीहरूको समार्ोजन िथा पदस्थापन - कमििारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१)

सरकारी सेवाको कमििारीलाई सङ्घ, प्रदे श र स्थानीर् िहको पदमा समार्ोजन िने व्र्वस्था बमोर्जम
२०७५।९।११ ििे सूिना प्रकाशन िरे को दे र्खन्छ। सङ्घमा जम्मा ४९ हजार १२२ दरबन्दी

स्वीकृि भएकोमा ३७ हजार ९४४ िथा ७ वटा प्रदे शमा जम्मा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृि

भएकोमा १४ हजार ८६३ जना र ७५३ वटा िाउाँ पातलका र निरपातलकामा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी
51
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स्वीकृि भएकोमा ४४ हजार ३२१ जना कमििारीहरू समार्ोजन भएका छन् । सङ्घीर् मातमला िथा

सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले कमििारी समार्ोजनको सम्पूर्ि काम सम्पन्न भएको जनाए पतन फार्जलमा
रहेका कमििारीहरूलाई कसरी व्र्वस्थापन िररएको सो खुलाएको दे र्खएन । सङ्घ, प्रदे श र स्थानीर्
िहमा जम्मा १ लाख ३८ हजार ६२२ दरबन्दी स्वीकृि िररएकोमा फार्जलमा रहेका समेि जम्मा

९९ हजार ५७१ कमििारीहरूको समार्ोजन िथा पदस्थापना िररएको छ । कुल स्वीकृि दरबन्दी

मध्र्े सङ्घमा २२.७६प्रतिशि, प्रदे शमा ३३.३५ प्रतिशि र सबै स्थानीर् िहमा ३४.५५ प्रतिशि
दरबन्दीहरू ररक्त रहेको दे र्खन्छ ।

जनसरोकारसाँि प्रत्र्क्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीर् िहहरू र प्रदे श अन्िििका कार्ािलर्हरूमा

कमििारीहरूको अभाव हुाँदा सेवा प्रवाहमा ठू लो समस्र्ा िथा ि ुनौिी तसजिना भएको दे र्खन्छ । र्सको
लाति मन्रालर्ले लोक सेवा आर्ोि माफिि् पदपुतिि िनि समन्वर्कारी भूतमका तनवािह िरे पतन सो प्रर्त्न
प्रभावकारी रहेको दे र्खएन । प्रदे श िथा स्थानीर् िहहरूको कमििारी व्र्वस्थापन र प्रशासतनक सां रिनामा
मन्रालर्को नेित्ृ वकारी भूतमकालाई प्रभावकारी बनाउनु पदिछ ।
•

रार्िर् िौरव िथा रुपान्िरर्कारी आर्ोजना

121. रार्िर् िौरवको आर्ोजना - नेपाल सरकारले २०६८।६९ मा समृर्द् नेपालको आधारशीला तनमािर्
िने तसाँिाइ सुर्वधामाफिि कृर्ष क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने पूवािधारको र्वकास िने उद्देश्र्ले
महत्वपूर्ि दे र्खएका १७ आर्ोजनाहरूलाई उच्ि प्राथतमकिामा राखी कार्ािन्वर्न िनि रार्िर् िौरवका

आर्ोजना घोषर्ा िरे कोमा र्ो वषिसम्म र्स्िा आर्ोजनाको सां ख्र्ा २४ पुिक
े ो दे र्खन्छ । रार्िर्
िौरवका आर्ोजनाहरूको २०७6।७7 सम्मको खिि र प्रिति तनम्नानुसार छः
क्र.

आर्ोजनाको नाम

सां .

सम्पन्न हुने

शुरु वषि

वषि

कुल लािि
अनुमान

र्ो वषिको
खिि

(रकम रु. करोडमा)
भौतिक/

हाल

सम्मको खिि

र्वत्तीर् प्रिति
प्रतिशि

1

पुष्पलाल मध्र्पहाडी लोकमािि आर्ोजना 2064।65

2079।80

१०१५०

673

4614

2

रे ल्वे िथा मेट्रो र्वकास आर्ोजना

2066।67

निोर्कएको

95522

539

19६८

२

३

उत्तर दर्क्षर् (कर्ािली कररडोर)

2065।66

2079।80

1100

22

2४६

२०

४

उत्तर दर्क्षर् (कोशी कररडोर) लोकमािि

2065।66

2080।81

1620

63

304

१९

५

उत्तर दर्क्षर् (काली िण्डकी कररडोर)

2066।67

2080।81

2880

205

६३६

२२

६

हुलाकी लोकमािि आर्ोजना

2065।66

2079।80

6520

787

354६

54

७

रानी जमरा कुलरीर्ा तसिाइ आर्ोजना

2067।68

2080।81

2770

159

1313

48

८

तसक्टा तसांिाइ आर्ोजना

2061।62

2077।78

2502

१०५

1669

५९

९

बबई तसिाइ आर्ोजना

2045।46

2079।80

1896

84

849

52

१० पशुपति क्षेर तबकास कोष

2057।58

2078।79

201

16

87

86

११ लुर्म्बनी क्षेर तबकास कोष

2066।67

2078।79

610

71

५५१

85

१२ महाकाली तसिाइ आर्ोजना

2063।64

२०८४।८५

३५००

57

३६४

१०

१३ भेरी बबइ डाइभसिन बहुउद्देश्र्ीर्

2068।69

2079।80

३६८०

129

1163

40

१४ बुढी िण्डकी जलर्वद्युि आर्ोजना

2069।70

2084।85

26000

582

३६२०

10

१५ सुनकोशी मरीन डाइभसिन आर्ोजना

2076।77

2080।81

4619

२

२६

०.५

१६ मातथल्लो िामाकोशी आर्ोजना

2067।68

2076।77

१७ पर्िम सेिी जल तबद्युि आर्ोजना

2067।68

०

१८ पोखरा क्षेतरर् अन्िरार्िर् तबमानस्थल

२०७१।७२

१९ तनजिढ अन्िरार्िर् र्वमानस्थल

२०७१।७२

२० िौिम बुर्द् अन्िरार्िर् र्वमानस्थल
२१ मेलम्िी खानेपानी आर्ोजना

लोकमािि

लोकमािि

आर्ोजना

४९

4929

100

4623

99

२७३८५

०

०

०

२०७९।८०

२१६०

७६८

११२९

६२

२०८५।८६

१६५००

८

६१

१०

२०७०।७१

२०७६।७७

३०९१

१६३

२३०१

९१

2055।56

2077।78

3554

183

2948

97
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क्र.

आर्ोजनाको नाम

सां .

२२ काठमाडौँ िराइ मधेश द्रिमािि
ु

सम्पन्न हुने

शुरु वषि

वषि

अनुमान

र्ो वषिको
खिि

भौतिक/

हाल

सम्मको खिि

र्वत्तीर् प्रिति
प्रतिशि

२०६४।६५

2080।81

21395

१९१

२०२९

11

२३ रािपति ि ुरे िराइ मधेश सां रक्षर् र्वकास 2066।67

2093।94

24970

१४१

९२१

9

७५००

०

०

0

सतमति

२४ र्वद्युि प्रशारर् आर्ोजना
121.1.

कुल लािि

२०६७।६८

०

पुष्पलाल (मध्र् पहाडी ) लोक मािि आर्ोजना 2079।80 मा सम्पन्न िनेिरी कुल अनुमातनि

लािि रु. १ खबि १ अबि ५० करोड मा 2064।65 मा प्रारम्भ भएकोमा हाल सम्म रु.46 अबि
१४ करोड खिि भैसकेको छ । आर्ोजना अन्िििि 1879 र्क तम सडक तनमािर् र 129 वटा पुल

तनमािर् िने लक्ष्र् रहेकोमा हालसम्म 914 र्क तम कालोपरे सडक र 84 वटा पुल तनमािर् कार्ि
सम्पन्न िरी कुल 48.94 प्रतिशि भौतिक प्रिति हातसल िरे को छ । कुल १५ वषिको आर्ोजना

अवतधमा 13 वषि तबतिसकेको अवस्थामा ४९ प्रतिशि मार भौतिक प्रिति दे र्खएकोले आर्ोजना
िोर्कएको समर्मा सम्पन्न हुने अवस्था रहेको छै न ।
121.2.

रे ल्वे िथा मेट्रो र्वकास आर्ोजना कुल अतनमातनि लािि रु.९ खवि 55 अबि 22 करोडको लाििमा

लाििमा 2066।67 मा प्रारम्भ भएको हो । हाल सम्म रु.19 अबि ६८ करोड खिि भैसकेको
छ। आर्ोजना अन्िििि जर्निर जनकपुर बठदिबास रे लमािि 69 र्क तम मध्र्े जर्निर जनकपुर

खण्डमा 34 र्क तम र जोिबनी र्वराटनिर रे लमािि 18 र्क तम मध्र्े 10 र्क तम िरी कुल 44

र्क तम रे लमािि तनमािर् सम्पन्न भएको छ । रे ल वे लाइन अन्िििि 17 पुल तनमािर् िने लक्ष्र्

रहेकोमा 3 तनमािर् सम्पन्न भई कुल 2.०६ प्रतिशि भौतिक प्रिति हातसल िरे को छ । वािावर्ीर्
प्रभाव मुल्र्ाकांन स्वीकृिी पिाि् बन क्षेरमा काम िनि जग्िा अतधग्रहर् र मुआवजा तनधािरर् र
र्विरर्मा स्थानीर्को अवरोध रहनु, जनशर्क्तको अभाव हुन र नदी जन्र् तनमािर् सामग्रीको उपलव्धिामा
कठठनाइ जस्िा समस्र्ाले िदाि आर्ोजनाको प्रितिमा असर परे को छ।

बजेट वक्तव्र्मा रे ल र्ािार्ाििफि पूव-ि पर्िम र्वद्युिीर् रे ल माििको इटहरी, तनजिढ, बुटवल

र कोहलपुर जोड्ने रे लवे लाइनको तनमािर् कार्ि अिातड बढाइने उल्लेख भएकोमा तनमािर् कार्ि सुरु

भएको छै न । रे ल सञ्चालन एवां सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्िदे शीीर् रे लसेवा सञ्चालन नीति, रे ल सेवा
भाडा दर र महसुल तनधािरर्को मापदण्ड िर्ार िरी कार्ािन्वर्न िनुप
ि नेमा

रे ल र्वभािले २० वषे,

१० वषे एवां ५ वषे अवधारर्ापर िर्ार िरे को भए पतन मन्रालर्ले रे ल सञ्चालन एवां सुरक्षासम्बन्धी
नीति एवां मापदण्ड िर्ार िरे को छै न । भौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि मन्रालर्ले रे ल मािि, मेट्रो

रे ल, रार्िर् लोकमािि, सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड, र्ोजना िथा कार्िक्रमको िजुम
ि ा िरी
कार्िर्ोजनासर्हि कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ ।
121.3.

खुलालु–तसतमकोट १९६ र्क.तम. र र्हल्सा–तसतमकोट ८८ र्क.तम. सडक तनमािर् िने र 4 वटा पुल
तनमािर् िने लक्ष्र् रहेको उत्तर दर्क्षर् (कर्ािली कररडोर) लोकमािि आर्ोजना २०६५।६६ दे र्ख शुरु
भएको दे र्खन्छ । आर्ोजनाको शुरु लािि रु.४ अबि १० करोड र सम्पन्न िने अवतध २०७०।७१

रहेकोमा तनधािररि समर्मा कार्ि हुन नसकी आर्ोजनाको लािि र समर् दुबै वृर्र्द् हुन िइ सां शोतधि

लािि अनुमान रु.११ अबि र सां शोतधि अवतध २०७९।८० कार्म भएकोमा हाल सम्म रु २ अबि
४६ करोड खिि िरे को छ । र्स आर्ोजनामा तनमािर् सामग्री र इन्धन ढु वानीमा कठठनाई लिार्िका
समस्र्ा रहेको छ । आर्ोजनाले हाल सम्म खुलालु लैफु तसतमकोट 130 र्कतम, र्हल्सा दे र्ख
सतलसल्ला 95 र्क तम र तसतमकोट सतलसल्ला ३२ र्क तम
भौतिक प्रिति भएको छ।
121.4.

ट्रर्ाक खोल्ने कार्ि भइ २० प्रतिशि

िेह्रथुम र्जल्लाको वसन्िपुरदे र्ख उत्तरी सीमाना र्कमाथाङ्कासम्मको १६२ र्क.तम. सडक तनमािर् एवां

स्िरोन्निी िने लक्ष्र् तलएको उत्तर दर्क्षर् (कोशी कररडोर) लोकमािि आर्ोजना २०६५।६६ दे र्ख
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सुरु भइ आर्ोजनाको सुरु लािि अनुमान रु.५ अबि ७९ करोड रहेकोमा सां शोतधि लािि रु.१६ अबि
२० करोड र सां शोतधि तनमािर् सम्पन्न हुने अवतध २०८०।८१ कार्म भएको छ । र्ो वषिसम्म

आर्ोजनाको अद्यावतधक खिि रु.३ अबि ४ करोड र 148 र्क तम ट्रर्ाक खोल्ने कार्ि र 68 र्कतम

ग्राभेल सडक तनमािर् िने कार्ि सम्पन्न भई भौतिक प्रिति १९ प्रतिशि रहेको छ । आर्ोजनाको कार्ि
क्षेरको केर्ह खण्डमा रे खाांकनको र्ववाद, र्वष्फोटक पदाथिको अभाव लिार्िका समस्र्ा रहेको छ ।
121.5.

नवलपरासीको िैँडाकोटदे र्ख िुल्मीको ररडी, बाग्लुङ्गको मालढुांिा, बेनी, जोमसोम हुाँदै उत्तरी उत्तरी
तसमाना कोरला नाकासम्म सडक तनमािर् एवां स्िरोन्नति िने लक्ष्र् तलएको उत्तर दर्क्षर् (काली िण्डकी

कोररडोर) लोकमािि आर्ोजना रु.२८ अबि ८० करोडको लाििमा २०६६।६७ दे र्ख सुरु भई

२०८०।८१ मा सम्पन्न हुने िरी अवतध तनधािरर् भएको छ । रुख कटानमा र्ढलाई, मातथल्लो
मुस्िाि क्षेरमा अत्र्तधक उिाई लिार्िको समस्र्ा रहेको र्स आर्ोजनाको र्ो वषिसम्म

िैंडाकोट

राम्दी मालढु ङ्गा खण्डमा 245 र्कतम ट्रर्ाक खोली स्िर उन्निी िने लक्ष्र् रहेकोमा 244 र्कतम

ट्रर्ाक खोलेको र 132 र्कतम सडक ग्राभेल भएको एवां बेतन जोमसोम कोरला खण्डमा 186 र्कतम
ट्रर्ाक खोली स्िर उन्निी िने लक्ष्र् रहेकोमा 186 र्कतम ट्रर्ाक खोलेको

र 108 र्कतम सडक

ग्राभेल कार्ि सम्पन्न भइ रु.६ अबि ३६ करोड खिि िथा २२.०८ प्रतिशि भौतिक प्रिति भएको छ।
121.6.

पूव ि दे र्ख पर्िमिफि ९७५ र्क.मी. र उत्तर दर्क्षर् जोड्ने सहार्क सडकहरू ८१७.४२ र्क.मी. समेि

१ हजार ७९२.४२ र्क.तम. सडक तनमािर् िथा स्िरोन्नति र २१९ पुलको तनमािर् िने लक्ष्र् रहेको

हुलाकी लोकमािि आर्ोजना २०६5।६6 मा सुरु भई २०७९।८० मा सम्पन्न हुने र्ो सडकको

लािि रु ६५ अबि २० करोड रहेको छ । मुआब्जा र्विरर्, तनमािर् सामग्रीको अभाव, रे खाांकनमा
र्ववाद, सडक तसमा र्ववाद लिार्िको समस्र्ा रहेको र्स आर्ोजना अन्िििि र्ो वषिसम्म ५१२ र्कतम
सडक कालोपरे िरे को, 288 र्कतम सडक ग्राभेल िरे को र 95 वटा पुल तनमािर् कार्ि सम्पन्न िरी
रु.३५ अबि ४६ करोड खिि िथा ५४.३० प्रतिशि भौतिक प्रिति भएको छ ।
121.7.

कैलाली र्जल्लाको ३८ हजार ३०० हेक्टर कृर्षर्ोग्र् भूतममा तसाँिाइ सुर्वधा पुर ्र्ाउने उद्देश्र्ले

रानीजमरा कुलररर्ा तसाँिाइ आर्ोजना २०६७।६८ मा शुरु भएको दे र्खन्छ । आर्ोजनाको शुरु
लािि रु.१२ अबि ३७ करोड र शुरु सम्पन्न िने अवतध २०७४।७५ रहेकोमा तनधािररि समर्मा

कार्ि हुन नसकी आर्ोजनाको लािि र समर् दुवै वृर्र्द् हुन िएकोछ । सां शोतधि लािि अनुमान
रु.२७ अबि ७० करोड र सां शोतधि अवतध २०८०।८१ कार्म िरे को छ । इन्टे क क्षेरतभरको
जग्िा अतिक्रमर्, लम्की र्वस्िार अन्िििि मूल नहरको सभेक्षर् एवां तनमािर्मा अवरोध, रुख कटान

र रार्िर् तनकुञ्ज साँिको समन्वर्मा कठठनाइ लिार्िका समस्र्ा रहेको र्स आर्ोजनामा र्ो वषिसम्म
रु.१3 अबि 13 करोड खिि भई समग्र भौतिक प्रिति ४८ प्रतिशि रहेको छ ।
121.8.

बबई तसाँिाइ आर्ोजनाले बठदिर्ा र्जल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृर्ष र्ोग्र् भूतममा तसाँिाई सुर्वधा पुर्ािउन

२०४५।४६ दे र्ख शुरु भएको दे र्खन्छ । आर्ोजनाको शुरु लािि रु.२ अबि ८७ करोड र शुरु
सम्पन्न िने अवतध २०६९।७० रहेकोमा सां शोतधि लािि अनुमान रु.१८ अबि ९६ करोड र सां शोतधि

अवतध २०७९।८० कार्म िरे को छ । वषिको ५ मर्हना नहरमा पानीको अभाव हुने, जग्िा प्राप्तीमा
सामार्जक र प्रर्क्रर्ािि जर्टलिा, रार्िर् तनकुञ्ज क्षेर तभर मानव, मेशीनरी सामग्री ढु वानी िथा

आवािमनमा अवरोध र तनमािर् व्र्वसार्ीबाट काममा र्ढलाई लिार्िको समस्र्ा रहेको र्स आर्ोजनामा
र्ो वषिसम्म रु.8 अबि 49 करोड खिि भई समग्र भौतिक प्रिति 52.12 प्रतिशि रहेको छ ।
121.9.

पशुपति क्षेरको िुरुर्ोजनामा केर्न्द्रि रही पशुपति क्षेरलाई धातमिक, सााँस्कृतिक एवां पर्ािपर्िटनको
नमूना क्षेरको रुपमा र्वकास िने उद्देश्र्ले २०५७।५८ मा शुरु भएको र्स आर्ोजना २०७०।७१

दे र्ख रार्िर् िौरवका आर्ोजनामा समावेश भई 2078/79 मा सम्पन्न िने लक्ष्र् रहेको छ । प्रथम
िुरुर्ोजना अनुसार भएको खििको अद्यावतधक अतभलेख नराखेको र दोस्रो िुरुर्ोजना स्वीकृि भै सकेको

छै न । आर्ोजनाको लािि रु.२ अबि १ करोड रहेकोमा सां शोधन भई रु 1 अबि २७ करोड कार्म
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भएको छ । र्ो वषिसम्म रु.87 करोड खिि भई आर्ोजनाको समर्ििि भौतिक प्रिति 86 प्रतिशि
भएको दे र्खन्छ । िर

दोस्रो िुरुर्ोजना स्वीकृि िने र पुनःतनमािर् कार्िलाई िीव्रिा ठदने र्वषर्लाई

आर्ोजनाले ध्र्ान ठदनुपने दे र्खन्छ। कतिपर् सम्पदाहरू बहुस्वातमत्वमा रहनु, अन्र् तनकार् सां िको

समन्वर्को अभाव, तनमािर् सामग्री र दक्ष जनशर्क्तको अभाव, र्ढलो ठे क्का व्र्वस्थापन लिार्िका
कारर् आर्ोजना समर्मै सम्पन्न नहुने दे र्खन्छ ।
121.10. लुर्म्बनी

िुरुर्ोजना आतथिक वषि २०७०।७१ दे र्ख रार्िर् िौरवको आर्ोजनामा समावेश र्स आर्ोजना

२०७९।८० मा सम्पन्न िने लक्ष्र् तनधािरर् भएको छ । आर्ोजनाको शुरु लािि रु.५ अबि ५५
करोड र सां शोतधि लािि अनुमान रु.६ अबि १० करोड रहेको छ । कर्पलवस्िुका पुरािार्त्वक क्षेर
दे वदह रामग्रामको जग्िा खररद कार्ि, िुरुर्ोजना अनुरुप स्टाफ कोलोनी तनमािर् एवां पााँि हजार जना
अट्ने क्षमिा भएको अन्िरािर्िर्स्िरको ध्र्ान केन्द्र िथा सभाहल तनमािर् कार्ि 9० प्रतिशि सम्पन्न

भएको छ । कोषमा 2060 दे र्ख स्थार्ी पदपूतिि नहुाँदा आवश्र्क दक्ष जनशर्क्तको अभाव र
अन्िरार्िर् प्रतिवध्दिा अनुरुप श्रोि प्राप्त नहुन ु आर्ोजनाको समस्र्ा रहेको छ। आर्ोजनामा र्ो
वषिसम्म समर्ििि भौतिक प्रिति ८५ प्रतिशि रहेको छ ।
121.11. सुदूरपर्िम

प्रदे शमा २०६३।६४ बाट शुरु भएको महाकाली तसाँिाइ आर्ोजना २०७६।७७ सम्म

प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको रुपमा सञ्चातलि रहेकोमा २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्बाट रार्िर्
िौरवको आर्ोजनाको रुपमा रुपान्िरर् भएको हो । 2080/81 मा सम्पन्न हुने र्स आर्ोजनाबाट
कैलाली र कञ्चनपुर र्जल्लाको ३३ हजार ५२० हेक्टर कृर्षर्ोग्र् भूतममा तसाँिाइ सुर्वधा उपलब्ध

िराई कृषकको जीवनस्िर सुधार िने लक्ष्र् रहेकोमा आर्ोजनाको अनुमातनि लािि रु ३५ अबि र
हाल सम्मको खिि रु ३ अबि ६४ करोड िथा

भौतिक प्रिति १० प्रतिशि रहेको छ । र्स

आर्ोजनामा जग्िा अतधग्रहर्मा समस्र्ा, रुख कटानको क्षतिपुतिि स्वरुप बृक्षारोपर् िनि जग्िाको

अभाव, अव्र्वर्स्थि र अतनर्र्न्रि नदी उत्खनन् र सम्झौिा अनुसार भारि सरकारबाट टनकपुर
व्र्ारे जवाट १ हजार २०० तमटर मुल नहर तनमािर् नहुन ु लिार्िका समस्र्ाले िोर्कएको समर्मा
काम सम्पन्न हुने अवस्था छै न ।
121.12. भेरी

नदीको ४० क्र्ुसेक पानीलाई बबई नदीमा तमसाई 46.8 मेिावाट र्वद्युि उत्पादन र ५१ हजार

हेक्टर जमीनमा बाह्रै मर्हना तसाँिाइ सुर्वधा प्रदान िने उद्देश्र्ले २०७९।८० मा सम्पन्न िने िरी
२०६८।६९ दे र्ख भेरी बबई डाइभसिन आर्ोजना शुरु भएको छ । शुरु लािि रु.१६ अबि ६१

करोड रहेको र्स आर्ोजनाको बााँध र र्वद्युि िृह तनमािर्समेिको सां शोतधि लािि रु.३६ अबि ८०
करोड कार्म भएको दे र्खन्छ। आर्ोजना अन्िििि भेरी नदीमा हेडवक्सि, १२ र्क.तम. सुरुङ तनमािर्

कार्ि सम्पन्न भैसकेको छ । टनेल बोररि मेर्शनको सफल प्रर्ोि भएको र्स आर्ोजनामा र्ो वषिसम्म
रु.१1 अबि 63 करोड खिि भई समग्र भौतिक प्रिति 40 प्रतिशि रहेको छ। अन्िर जलाधार पानी
पथान्िरर् हुने भएपतन बबई तसाँिाइ आर्ोजनाको ५१ हजार हेक्टर कमाण्ड एररर्ालाइ नै र्सले

तसाँिाइ सुतबधा पुर्र्ाउने भएकोले ३६ हजार हेक्टर कमाण्ड एररर्ा दोहोरो िर्ना िरी आर्ोजना
स्वीकृि िराएको दे र्खाँदा लाभ लािि िर्ना र्थाथिपरक दे र्खाँदैन । र्स आर्ोजनामा जग्िा अतधग्रहर्
र बन क्षेरको जग्िा प्रातप्तमा कठठनाइ, रुख कटानमा सहमति प्रातप्तमा र्ढलाइ र िट्टानको कटान
लिार्िका समस्र्ा रहेको छ ।
121.13. िोरखा

र धाठदङ र्जल्लाको तसमानामा १ हजार २00 मेिावाट जतडि क्षमिाको र्वद्युि उत्पादन िने

बुढी िण्डकी जलर्वद्युि आर्ोजना २०६९।७० मा शुरु भई २०७७।७८ मा सम्पन्न िने लक्ष्र्
रहेकोमा २०८४।८५ मा सम्पन्न िने िरी लक्ष्र् सां शोधन भएको छ । आर्ोजनाको लािि रु.२

खबि ६० अबि रहेको छ । र्ो वषिसम्म आर्ोजनाले 47 हजार 439 रोपनी जग्िा अतधग्रहर् िरी
रु.33 अबि 6० करोड मुआब्जा र्विरर् िरे को समेि रु ३६ अबि २० करोड खिि िरे को छ ।

मुआब्जा तनधािरर्, तबिरर् र िुनासो व्र्वस्थापनमा र्ढलाइ मुख्र् समस्र्ा रहेको र्स आर्ोजनाको
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हालसम्म भौतिक 10 प्रतिशि रहेको छ । िर हालसम्म मोडातलटीका सम्बन्धमा तनक्र्ौल नै
नभएकोले ित्काल आर्ोजना शुरु हुने अवस्था छै न ।
121.14. सातबक

वाग्मिी तसाँिाइ र्ोजनाको तसर्ञ्चि क्षेरसर्हि बारा, रौिहट, सलािही,महोत्तरी, र धनुषा र्जल्लाका

थप क्षेरसमेि कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जतमनमा तसाँिाइ सेवा उपलब्ध िराउनुका साथै २८.६२

मेघावाट र्वद्युि ् उत्पादन िने उद्देश्र् रहेको सुनकोशी मररन आर्ोजना २०७६।७७ मा शुरु भई

२०८०।८१ सम्ममा डाइभसिन कार्ि सम्पन्न िने लक्ष्र् रहेको छ । २०७६।०७७ को बजेट
वक्तव्र्मा र्स आर्ोजनालाई रार्िर् िौरवको आर्ोजना घोषर्ा िररएको हो ।आर्ोजनाको र्ो वषिको

स्वीकृि कार्िक्रम समेि बजेट सुतनर्िि नभएको कारर् तसिाइ प्रर्ालीको तनमािर्, नदी तनर्न्रर्

सम्वन्धी कार्ि र हेडवक्सि/इन्टे क तनमािर् आदी कार्िमा शून्र् प्रिति भएको र समग्रमा आर्ोजनाको
भौतिक प्रिति 0.50 प्रतिशि मार रहेको छ ।
121.15. मातथल्लो

िामाकोशी जलर्वद्युि आर्ोजनाबाट ४५६ मेिावाट र्वद्युि उत्पादन िने लक्ष्र्का साथ

२०६७।६८ मा शुरु भएको दे र्खन्छ । आर्ोजनाको शुरु लािि रु.३५ अबि २९ करोड र शुरुमा
२०७२।७३ सम्म सम्पन्न िने अवतध रहेकोमा सां शोतधि लािि अनुमान रु.४९ अबि २९ करोड र
सां शोतधि अवतध २०७६।७७ कार्म िरे को छ । र्ो वषिसम्म सां शोतधि लािि अनुमान भन्दा रु १
अबि ५ करोड बढी खिि भइ कुल रु ५० अबि ३४ करोड खिि भएको र्स आर्ोजनाको भौतिक

प्रिति ९९.७३ प्रतिशि रहेको छ । पेनस्टक पाइप जडान िने तनमािर् व्र्वसार्ीबाट सन्िोषजनक

रुपमा कार्ि सम्पादन हुन नसकेको, ठू ला भारवहन भएका उपकरर् ढु वानीमा कठठनाइ, भूकम्प र
नाकाबन्दी लिार्िका कारर् आर्ोजना थप समर्मा समेि सम्पन्न हुन सकेको छै न ।
121.16. पोखरामा

क्षेरीर् अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल तनमािर् िरी पर्िटन प्रवर्द्िन िने उद्देश्र्ले २०७१।७२ दे र्ख

शुरु भएको आर्ोजना २०७९।८० मा सम्पन्न िने सां शोतधि लक्ष्र् रहेको छ । नेपाल सरकार र
िीन सरकारबीि आर्ोजना कार्ािन्वर् सम्झौिा भई २०७४ मा कार्ि प्रारम्भ भएको र्स आर्ोजनाको

कुल लािि रु.२१ अबि ६० करोड रहेको छ । रन वे, टे क्सी वे र एप्रोन तनमािर् सम्पन्न र टतमिलन

भवन र अन्र् भवनहरू तनमािर्ाधीन अवस्थामा रहेको र्स आर्ोजनामा र्ो वषिसम्म रु.११ अबि २९
करोड खिि भई ६२ प्रतिशि भौतिक प्रिति भएको दे र्खन्छ । तबद्युिको डेतडकेटे ड र्फडरलाइनको

अभाव र थप जग्िा अतधग्रहर्मा अवरोध, कोतभड-१९ को महामारी लिार्िका कारर् आर्ोजना सम्पन्न
हुन र्ढलाइ भएको छ।
121.17. बाराको

तनजिढमा दोस्रो अन्िरािर्िर् र्वमानस्थल तनमािर् िनेिरी २०७१।७२ दे र्ख आर्ोजना शुरु

भएको र्स आर्ोजनको शुरु अनुमातनि लािि कररब रु.७ खबि रहेकोमा सां शोधन भइ हाल रु १ खवि
६५ अबि कार्म भएको छ । आर्ोजना अन्िििि पसाहा खोलामा िटबन्ध, र्वतभन्न स्थानमा अस्थाई

िारबार र मुआब्जा र्विरर् लिार्िको कार्िमा र्ो वषिसम्म रु.६१ करोड खिि भई १० प्रतिशि
भौतिक प्रिति भएको दे र्खन्छ । टााँतिर्ा बस्िी व्र्वस्थापन र आर्ोजना तनमािर्को ढााँिा सम्बन्धमा
तनर्िर् मुख्र् ि ुनौति रहेको छ। हाल आर्ोजनाको पुव ि िर्ारीका कामहरू िालु रहेकाले मुख्र् तनमािर्
कार्ि शुरु नभएको अवस्था छ ।
121.18. िौिमबुर्द्

र्वमानस्थललाई अन्िरािर्िर् र्वमानस्थलको रुपमा स्िरोन्नति िने उद्देश्र्ले २०७०।७१ बाट

कार्ि शुरु भई २०७७।७८ मा सम्पन्न िनेिरी कार्ािवतध तनधािरर् िरे को छ । आर्ोजनाको लािि

शुरुमा रु.२९ अबि ८१ करोड रहेकोमा र्समा बृर्र्द् भई रु.३० अबि ९१ करोड पुिेको दे र्खन्छ ।
हालसम्म अन्िरािर्िर् टतमिनल भवन, प्रशासतनक भवन एवम् कन्ट्रोल टावरसम्बन्धी कार्िको सां रिना

तनमािर्िफिको कार्ि, अन्िरािर्िर् टतमिनल भवन, प्रशासतनक भवन एवम् कन्ट्रोल टावरसम्बन्धी कार्िको
सां रिना तनमािर्िफिको कार्ि र टतमिनल भवनको तनमािर् कार्ि, धावनमािि र जहाज पार्किङ क्षेर जोड्ने
तलङ्कवे लिार्िको तनमािर् कार्ि सम्पन्न भइ रु.२३ अबि १ करोड खिि भएको र्स आर्ोजनाको
समर्ििि भौतिक प्रिति ९१ प्रतिशि रहेको दे र्खन्छ । मुख्र् तनमािर् कम्पनी र सहार्क कम्पनीबीिको
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र्ववाद, तनमािर् सामग्री उपलव्धिामा समस्र्ा लिार्िको कारर् आर्ोजनाको अवतध लर्म्बन िई लािि
समेि बृर्र्द् भएको छ ।
121.19. तसन्धुपाल्िोकको

मेलम्िीबाट २७.५ र्कलोतमटर सुरुङमाफिि प्रथम िरर्मा दै तनक 51 करोड तलटर

पानी उपत्र्कामा आपूतिि िराउन मेलम्िी खानेपानी आर्ोजना २०५५।५६ मा शुरु भई २०६४।६५
मा सम्पन्न िने लक्ष्र् रहेकोमा पााँिौ पटक सां शोधन िरी प्रथम िरर्को २०७७।७८ सम्म र दोस्रो

िरर्को 2080/81 सम्म पुर्ािएको छ । शुरु लािि रु.२४ अबि रहेकोमा आर्ोजना समर्मै सम्पन्न

नभएको कारर् लािि बृर्र्द् भई रु.३५ अबि ५४ करोड पुिक
े ो दे र्खन्छ। र्ो वषिसम्म 25 हजार

920 तमटर मुख्र् सुरुङ, 1 हजार 457 तमटर अतडट िथा अन्र् शुरुङ र 211 तमटर हेड बक्सि
डाइभसिन शुरुङ तनमािर् सम्पन्न भएको छ। समग्रमा आर्ोजनाको प्रिति 97 प्रतिशि रहेको छ ।

तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि ठे क्का िोडे पिाि बााँकी रहेका कार्िका लाति १० प्र्ाकेजमा ठे क्का सम्झौिा भए
िापतन समन्वर्ात्मक ढां िले कार्ि सम्पादन हुन नसकेको, बािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाकांनका लाति
स्थानीर् िहबाट सहमति प्राप्त हुन नसकेको, सुरुङ परीक्षर्को लाति नदीवाट पानी पथान्िरर् िने
क्रममा १७ नम्बर िेट अकस्माि खुल्न िई दुघट
ि ना हुन िएकोले परीक्षर् कार्ि स्थतिि िनुप
ि रे को
लिार्िका समस्र्ा आर्ोजनामा रहेको छ
121.20. काठमाडौँ

िराई मधेश द्रिमािि
को लम्बाई ७६ र्क.तम. रहेको आर्ोजना २०६४।६५ मा शुरु भई
ु

२०७४।७५ दे र्ख नेपाली सेनाबाट तनमािर् हुने िरी हस्िान्िरर् भई २०८०।८१ मा सम्पन्न िने

सां शोतधि लक्ष्र् रहेको छ । सडकको कुल लम्बाई ७६.२ र्कलोतमटरमध्र्े पुल र सुरुङ्गको लम्बाइ

घटाउाँ दा बााँकी रहने ५५.५० र्कलोतमटरमध्र्े ८० प्रतिशि प्रिति भएको उल्लेख छ। र्वस्िृि
पररर्ोजना प्रतिवेदन अनुसार लतलिपुर र्जल्लामा १६५ रोपनी जग्िा अतधग्रहर् िरी मूल्र्ाङ्कन हुन

बााँकी रहेको, खोकनामा सडकको रे खाांकन पररवििन िनुप
ि ने, जग्िा अतधग्रहर् र घर टहरोको क्षतिपूतििमा
समस्र्ा र ठठङ्गन लेनडााँडा क्षेरमा कार्न्ि राजपथको रे खाांकन खर्प्टएको लिार्िको समस्र्ा रहेको

छ। र्ो वषिसम्म सडक र्वभाि र नेपाली सेना समेिबाट रु.२० अबि २९ करोड खिि भई ११.११
प्रतिशि भौतिक प्रिति भएको दे र्खन्छ ।
121.21. ि ुरे

क्षेरको प्राकृतिक स्रोि सां रक्षर्, ठदिो व्र्वस्थापन, पाररर्स्थतिकीर् सेवाको सम्बधिनर्द्ारा िररवी

न्र्ूनीकरर् एवां सम्बृर्र्द् नेपालको रार्ष्य लक्ष्र्मा टे वा पुर्र्ाउने उद्देश्र्ले रािपति ि ुरे िराई मधेश
सां रक्षर् र्वकास सतमति २०७०।७१ दे र्ख रार्िर् िौरवको आर्ोजनाको रुपमा सञ्चालनमा आएको

छ। सालवसाली रुपमा सञ्चालनमा आएको र्स आर्ोजनाको शुरुमा रु.१ अबि २५ करोड रहेकोमा
सोमा बृर्र्द् भई रु२ खवि, ४९ अबि ७० करोड पुिक
े ो छ । सतमतिले हाल सम्म १८९.९७ र्क.तम

नदी िथा खोला र्कनारा व्र्वस्थापन, ३४ िाल िलैर्ा सां रक्षर् िथा व्र्वस्थापन, ८८ हेक्टर क्षतिग्रस्ि
भूतम पुनरूत्थान र १०० र्क.तम िटबन्द तनमािर् सम्पन्न िरे को छ । िुरूर्ोजनाले तनठदिि िरे का
र्ोजना कार्िक्रम सञ्चालन िनि पर्ािप्त साधन (जनशर्क्त, बजेट, कानुनी सां रिना) नहुन,ु ि ुरे क्षेरबाट

उपलब्ध हुने नदीजन्र् तनमािर् सामग्रीको उत्खनन र व्र्वस्थापनसम्बन्धी समस्र्ा, सतमतिको आफ्नै

कार्ािन्वर्न सां र्न्र नहुन ु लिार्ि समस्र्ा रहेको र्स सतमतिले र्ो वषिसम्म रु.९ अबि २१ करोड खिि
िरे को छ ।
121.22. नेपाल

सरकारले २०७५ मा अमेररकाको तमलेतनर्न च्र्ालेन्ज कपोरे शनको सहर्ोिमा तनमािर् िनि

लातिएका काठमाण्डौंको लप्सेफेदीदे र्ख धाठदङको िल्छी-रािमाटे प्रशारर् लाइन र दमौली-भरिपुरबुटवल प्रसारर् लाइन तनमािर् आर्ोजनालाई रार्िर् िौरवको आर्ोजनामा सूर्िकृि िरे को छ ।

आर्ोजनाको लािि अमेररकी सरकारी तनकार् तमलेतनर्म च्र्ालेन्ज कपोरे शनबाट प्राप्त हुने ५० करोड
डलर अनुदान सहार्िा र नेपाल सरकारले सह-लिानी िने १३ करोड अमेररकी डलर िरी जम्मा
६३ करोड अमेररकी डलर (कररब ७५ अबि नेपाली रुपैर्ााँ) रहेको छ । सो सम्झौिा कार्ािन्वर्नका
लाति तमलेतनर्म च्र्ालेन्ज एकाउन्ट नेपाल र्वकास सतमति िठन भएको छ ।
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122. रुपान्िरर्कारी आर्ोजना - दीघिकालीन सोि र पन्रौं र्ोजनाले तलएका रार्िर् लक्ष्र् हातसल िनि बृहि्
प्रभाव प्राने र र्वर्शि प्रकृतिका आर्ोजनालाई रूपान्िरर्कारी आर्ोजनाका रूपमा पर्हिान िररएको
छ। र्ी आर्ोजनाको सञ्चालन अवस्था तनम्नानुसार रहेको छ ।
क्र.

आर्ोजनाको नाम

सां .

शुरु वषि

(रु करोडमा)

२०७५।७६

२०७६।७७
को अनुमान

को र्थाथि खिि

को र्थाथि खिि

२०७६।७७

1

प्रधानमन्री कृर्ष आधुतनकीकरर्

२०७३

186

252

204

2

सुनकोशी मररन डाइभसिन बहुउदे श्र्ीर् आर्ोजना

२०७३

2

103

25

3

जग्िा प्रशासन सुदृढीकरर् िथा औपिाररक कार्िक्रम

२०७७

205

1

1

4

औधोतिक पूवािधार र्वकास कार्िक्रम

२०७६

118

108

74

5

एकीकृि स्वास््र् पुवािधार र्वकास कार्िक्रम

२०७६

499

401

392

6

रािपति मर्हला शसर्क्तकरर् पररर्ोजना

२०७६

8

14

7

7

ु स्र्ाप्रबेंसी सडक
िल्छी तरशुली मैलङ

२०७२

144

112

88

8

सासेक राजमािि सुधार आर्ोजना

२०७६

1

266

1

9

नर्ााँ सहर आर्ोजना

२०७२

117

156

150

10

१३२ के.भी, अन्र् प्रशारर् लाइन र्वस्िार आर्ोजना

२०७७

1482

1361

1670

11

अपर अरुर् जलर्वद्युि कम्पनी तलतमटे ड

-

40

50

50

12

रार्िर् पररिर्पर िथा पञ्जीकरर् र्वभाि

२०७५

7

396

201

मातथ उल्लेर्खि आर्ोजनाका अतिररक्त सम्वृर्र्द्का लाति भने रािपति शैर्क्षक सुधार कार्िक्रम,

पुव ि पर्िम राजमािि आर्ोजना, क्षेरीर् व्र्पाररक मािि आर्ोजना, शहरी कोरीडोर आर्ोजना, प्रादे र्शक
िथा स्थानीर् सडक सुधार कार्िक्रमलाई समेि रुपान्िरर्कारी आर्ोजनाको रुपमा विीकरर् िरी
२०७६।७७ दे खी सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ । मातथका आर्ोजना सिालनका मोडातलटी एवां सञ्चालनका
प्राथतमकिाका र्वषर्मा छु टै कार्िर्वतध बनाएको छै न । साथै आर्ोजना घोषर्ा िने आधार मापदण्ड

समेि स्पि छै न । र्स्िा प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजना सञ्चालन। अनुिमन र प्रिति समीक्षा िने व्र्वस्था
तमलाउनु पदिछ ।
•

कोतभड-१९ को असर र खिि
ु प्रभार्वि भइि सकेकामा
र्वश्वभरी फैतलरहेको नर्ााँ कोरोना भाइरसको सां क्रमर्बाट र्वश्वका सबैजसो मुलक

नेपालमा पतन सां क्रमर् र मृत्र्ु दर समेि बढे को अवस्था छ । सरकारले शुरुवाि दे र्खाँनै महामारी तनर्न्रर्
र रोकथामका लाति सां घ र प्रदे श सरकार एवां स्थानीर् िह पररिातलि भएका छन्। िीनै िहका सरकारहरूले

कोतभड-१९ को सां क्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र उपिार सम्बन्धमा तनिरानी, खोज, ट्रेतसङ्ग, परीक्षर्, क्वारे र्न्टन

िथा आईसोलेशन व्र्वस्थापन, राहि तबिरर्, स्वास््र् सामग्री खररद, कोतभड अस्पिाल सञ्चालन व्र्वस्थापन,
जनशर्क्त व्र्वस्थापन, सिेिना अतभवृर्र्द्, र्वदे शबाट नािररक उर्द्ार, तनषेधाज्ञालिार्ि र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन
िरे का छन् । र्स सम्बन्धमा दे र्खएका प्रमुख व्र्होरा तनम्न छन्:

123. सङ्क्रमर्को अवस्था - स्वास््र् िथा जनसां ख्र्ा मन्रालर्ले प्रकाशन िरे को र्ववरर् अनुसार २०७७
आषाढ मसान्ि र २०७८ आषाढ मसान्िको ि्र्ाङ्क हेदाि नेपालमा कुल सङ्क्रमर्, सर्क्रर् सङ्क्रतमि

र मृत्र्ु बढे को दे र्खन्छ । र्वश्व पररवेशमा समेि कुल सां क्रमर्, सर्क्रर् सङ्क्रतमि र मृत्र्ु सां ख्र्ा वृर्र्द्

भएको छ । नेपालमा पतन पर्हलो लहरको िुलनामा दोस्रो लहरमा सां क्रमर् र मृत्र्ूदर दुबै वृर्र्द्
भएको दे र्खन्छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् िातलकामा प्रस्िुि िररएको छः
कोतभड रोिको फैलावट
कुल सङ्क्रमर्
मत्र्ु
सर्क्रर् सङ्क्रतमि

२०७७ आषाढ मसान्ि
र्वश्व

२०७८ आषाढ मसान्ि
नेपाल

र्वश्व

नेपाल

13464468

१७१७७

189183522

709457

581374

३९

4074687

९४६३

४५२८३६२

६१०६

१२४०७२८५

२६६३९
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प्रति लाखमा सां क्रतमि
प्रति लाखमा मृत्र्ु

१४१

०.१७

१८९६

६.६२

७

०.१०

४१

२६

सरकारले कोतभड-१९ को तनर्न्रर् रोकथाम र उपिारसाँि सम्बर्न्धि र्क्रर्ाकलापहरू

र्वश्वव्र्ापीरुपमा सक्रमर् दे र्खएपश्िाि शुरु िरे पतन कोतभड सां ङ्क्रमर् २०७७ आषाढ मसान्िको
िुलनामा २०७८ को आषाढ मसान्िमा धेरै बढी प्रभाव परे को दे र्खएकोले तनर्न्रर् रोकथाम िथा
उपिारको कार्ि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन िनुप
ि दिछ ।

124. कोतभड-१९ सम्बर्न्धि खिि - केन्द्रीर् प्रादे र्शक र स्थानीर् िहसम्म तनजामिी प्रशासन, सुरक्षा तनकार्

र सबै सम्बर्द् तनकार्माफिि कोरोना भाईरस र्वरुर्द्का कार्िक्रमहरू समन्वर्ात्मक र सञ्चालन िरी
२०७६।७७ मा दे हार् बमोर्जम खिि भएको महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले जनाएको छः
र्ववरर्

र्वतनर्ोजन /आम्दानी

(रु. लाखमा)

खिि

बााँकी

सङ्घीर् कोरोना कोष

२३९२९

१०३७०

१३५५९

सङ्घीर् सरकार

५९२८१

४८१६८

११११३

प्रदे श सरकार

२३७५६

१४९७०

८७८६

स्थानीर् सरकार

७८४९१

६१९३१

१६५६0

१८५४५७

१३५४३९

५००१८

कुल जम्मा

उक्त बजेटमध्र्े नेपाल सरकारको स्रोिबाट रू.३ अबि ५५ करोड ८ लाख र आई.डी.ए.

स्रोिबाट रू.१ अबि २4 करोड 78 लाख खिि भएको छ । िर लेखापरीक्षर्मा प्राप्त र्ववरर् अनुसार
सङ्घीर् सरकार िफि रु.४ अबि ७९ करोड ८५ लाख सङ्घीर् कोरोना कोषबाट रु.१ अबि ३ करोड,
७ प्रदे श सरकारबाट रु.२ अबि ९४ करोड ३२ लाख र ६६४ स्थानीर् िहबाट रु.७ अबि ७४ करोड

खिि भएको दे र्खन्छ । र्सरी आतथिक सबेक्षर्मा उल्लेख भएको र लेखापरीक्षर्बाट दे र्खएको खिि
तभडान हुन सकेको छै न ।

125. असर - नेपालले कोतभड-१९ को महामारीबाट हुन सक्ने आतथिक क्षतिलाई भन्दा मानव समुदार्को

जीवन रक्षालाई उच्ि महत्व ठदई आतथिक वषि २०७६।०७७ को िैर मर्हनाबाट बन्दाबन्दी शुरु
िरे को तथर्ो। र्स सम्बन्धी असर दे हार् वमोर्जम छः
क्र.सां .
१

क्षेर

अवस्था

आतथिक वृर्र्द्दर

आतथिक वृर्र्द्दर पतछल्लो दुई दशकमै पर्हलोपटक २.१२ प्रतिशिले उच्ि
ऋर्ात्मक रहन िएको ।

२

ठदिो र्वकासका

शून्र् भोकमरी, सबैका लाति स्वस््र् जीवनको सुतनर्िििा, सबैका लाति स्वच्छ

लक्ष्र् प्रातप्त

खानेपानी र सरसफाई, भरपदो समावेशी र ठदिो आतथिक र्वकास, सुरर्क्षि शहर
र मानव बस्िी, जलवार्ु पररवििन न्र्ूतनकरर्

र शान्ि र समावेशी समाज

तनमािर्का ७ लक्ष्र्हरूमा न्र्ून प्रिति दे र्खएको ।
ठदिो र समावेशी पूवािधार र्वकास र नवप्रवििन र ठदिो उत्पादन र उपभोिको

सुतनर्िििा िरी २ वटा लक्ष्र्मा कुनैपतन प्रिति नदे र्खएको।
३

राजस्व

राजस्व पररिालन २०७५।७६ को िुलनामा ७.० प्रतिशिले घटे को मातसक

पररिालन

रुपमा हे दाि २०७६ िै रमा २०७५ िै रको िुलनामा ४२.२ प्रतिशिले , २०७७
वैशाखमा २०७६ वैशाखमा भन्दा ७७.७ प्रतिशिले र २०७७ जेठमा २०७६
जेठमा भन्दा ४२.२ प्रतिशिले घटे को ।

४

ाँ ीिि खिि
पुज

पुाँजीिि खििको अवस्था तबश्लेषर् िदाि २०७५ िैरमा भन्दा २०७६ िैरमा
५५.२६ प्रतिशि, २०७६ वैशाखमा भन्दा २०७७ वैशाखमा ५३.२५ प्रतिशि,
जेष्ठमा ४७.१७ प्रतिशि र आषाढमा २७.०६ प्रतिशिले घटी २०७६।०७७
ाँ ीिि बजेटको ४७ प्रतिशि मार खिि भएको ।
मा र्वतनर्ोर्जि सङ्घीर् पुज
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५

वैदेर्शक व्र्ापार

आर्ाि अवस्था र्वश्लेषर् िदाि २०७५ िैरमा भन्दा २०७६ िैरमा ४८.२०
प्रतिशि, २०७६ वैशाखमा भन्दा २०७७ वैशाखमा ६३.४३ प्रतिशि, जेष्ठमा
३७.८० प्रतिशि र आषाढमा १९.१६ प्रतिशिले घटे को ।
तनर्ाििको अवस्था र्वश्लेषर् िदाि २०७५ िैरमा भन्दा २०७६ िैरमा
५४.५२ प्रतिशि, २०७६ वैशाखमा भन्दा २०७७ वैशाखमा ६२.४३ प्रतिशि,
जेष्ठमा ३६.१५ प्रतिशिले घटे को ।

६

वैदेर्शक

२०७७ जेष्ठ/ आषाढमा ४ ऋर् सां म्झौिा िरी ित्काल रु.७८ अबि २४ करोड

सहर्ोि

७८ लाख ऋर् प्राप्त िरे को सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषमा जम्मा निरी बेग्लै खािामा

पररिालन

राखेको छ । सो मध्र्े रु.२२ अबि ४२ करोड ४९ लाख मार खिि भई रु.५५
अबि ८२ करोड २९ लाख मौज्जाि रहेको छ । वषािन्िमा पूर्ि उपर्ोि नहुने िरी
ऋर् प्राप्त िरे बाट उपर्ोि र्वनाको ऋर्मा सेवाशुल्क एवम् ब्र्ाज बापि मातसक
कररव रु.४ करोड ६५ लाख अनाबश्र्क रुपले व्र्र्भार परे को।

७

राजस्व छु ट

वार्षिक २० लाखसम्मको कारोवार हुने करदािालाई २०७६/०७७ मा लाग्ने

आर्करमा ७५ प्रतिशि छु टको व्र्वस्थाबाट ४ लाख ४८ हजार ७ सर् ५३
करदािाले रु १ अबि ५२ करोड ३८ लाख र वार्षिक ५० लाख रुपैर्ााँसम्म
कारोवार भएका करदािालाई २०७६/०७७ मा लाग्ने करमा ५० प्रतिशि
आर्कर छु टको व्र्वस्थाबाट २० हजार ६० करदािालाई रु २१ करोड १८
लाख कर छु ट सुर्वधा प्रदान िरे को, वार्षिक १ करोड रुपैर्ासम्म कारोवार भएका

करदािालाई २०७६/०७७ मा लाग्ने आर्करमा २५ प्रतिशि छु ट हुाँदा ५१
हजार २ सर् ४३ करदािाले रु ४० करोड ४३ लाख कर छु ट प्राप्त िरे का छन्
।
होटल, ट्राभल्स, ट्रेर्कङ्ग, र्ािार्ाि वा हवाई सेवाको १ करोड रुपैर्ााँ भन्दा

बढी कारोवार भएका करदािलाई २०७६/०७७ मा लाग्ने आर्करमा २०
प्रतिशि छु टको व्र्वस्था बाट २ सर् ८३ करदािालाई रु ५ करोड ६३ लाख

कर छु ट सुर्वधा प्राप्त िरे का र सां क्रमर् रोकथाम िथा तनर्न्रर्का लाति सूिीकृि
औषतध, स्वास््र् सामग्री र स्वास््र् उपकरर् पैठारीमा महसुल छु ट ठददा
२०७६/०७७ मा रु ३ अबि ४ करोडको औषतध स्वास््र् सामग्री र उपकरर्मा
रु.७६ करोड महसुल छु ट ठदएको ।
८

सााँवा िथा व्र्ाज

महामारीले उद्योि व्र्वसार्मा परे को असर न्र्ूनीकरर् िनि 2076 िैिको लाति

छु ट

र्वत्तीर् सां स्थाहरूले मातसक ब्र्ाजमा आधार दर भन्दा कम नहुने िरी १० प्रतिशि

र 2077 वैशाखदे र्ख असारसम्मका लाति 2076 िै ि मसान्िमा कार्म ब्र्ाज
दरमा 2 प्रतिशि तबन्दुले कम हुने िरी रु.10 अबि 21 करोड 66 लाख छु ट
सुर्वधा प्राप्त प्रदान िरे को छ ।
९

सामार्जक

कोषमा आवर्द् भएका श्रतमकको 2076/77 को अर्न्िम ४ मर्हनाको श्रतमक

सुरक्षा

िथा रोजिारीदािाको िफिबाट जम्मा िनुप
ि ने र्ोिदान रु.१ अबि ३ करोड 24

र्ोिदान

कोषमा

लाख 6 हजार नेपाल सरकारले भ ुक्तानी िरे को छ ।

र्स सम्बन्धी थप व्र्होरा तनम्न छन्:
125.1.

शैर्क्षक सर 2076 िैरको पर्हलो हप्तादे र्ख सबै र्वद्यालर्, कलेज र र्वश्वर्वद्यालर् बन्द भएको कारर्
करीव 97 लाख र्वद्याथीको तनर्तमि पठनपाठन अवरुर्द् भएको दे र्खर्ो । र्वश्वर्वद्यालर्स्िर,
तबद्यालर्स्िर िथा रार्िर्स्िरमा सञ्चालन हुने र्वतभन्न कक्षा र िहका परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल

प्रकाशन समर्मा सम्पन्न हुन सकेको छै न।कतिपर् र्वद्यालर् र र्वश्व तबद्यालर्ले बैकर्ल्पक माध्र्मबाट
कक्षा सञ्चालन एबां परीक्षा सञ्चलन िरे को समेि दे र्खन्छ ।
60

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
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125.2.

मर्न्रपररषद्को २०७७।३।२९ को तनर्िर्बाट नेपाल सरकारलाई थप लािि नपने एवम् म्र्ाद थप

िरे वापि अन्र् कुनै दावी िनि नपाउने िरी सबै खररद सम्झौिालाई आतथिक दार्र्त्व नपने िरी
सार्वकको खररद सम्झौिामा सम्बर्न्धि पदातधकारीले बढीमा ६ मर्हना म्र्ाद थप िनि स्वीकृति ठदएको

छ । फलस्वरुप उक्त अबतधमा नेपालभर कार्ािन्वर्नमा रहेका तनमािर् परामशि र आपुतििसांि सम्बर्न्धि
सबै खररद सम्झौिाको म्र्ाद थर्पएको कारर् मूल्र्वृर्र्द् एवां प्राप्त हुने लाभ िोर्कएको समर्मा प्राप्त
नहुने अवस्था छ ।
125.3.

कोतभड-19 को कारर्ले केही िाटिडि फ्लाईट बाहेक जहाजहरू िल्न सकेनन। सबै जसो र्ािार्ािका

माध्र्महरू बन्द भएका तथए। तनिमले अध्र्र्न िरी अथि मन्रालर्लाई पेस िरे को प्रतिवेदन अनुसार
नेपाल वार्ुसेबा तनिमका तनिमलाई वार्षिक रु.१० अरब ७६ करोड ५२ लाख नोक्सानी हुने उल्लेख

िरे को छ । महामारीका कारर् सेवा बन्द भई, दे शतभर एवां बार्हरका र्ारुले अतग्रम रुपमा तलएका
र्टकट वापिको रकम र्फिाि िनिपने, ग्राउण्ड ह्याडतलङ्ग वापिको राजस्व समेि िुमक
े ो अवस्था छ।
125.4.

वार्ुसेवाहरू बन्द हुाँदा सुरुवािी अवस्थाबाटै नेपालको होटल, रे िुरााँ, हाईर्कङ्ग, ट्रेर्कङ, पवििारोहर् िथा
अन्र् साहतसक पर्िटन जस्िा ठू ला प्रकृतिका पर्िटन व्र्वसार् िथा सां ग्रहालर्, पाकि, ग्र्ालरी, साांिीतिक
िथा साांस्कृतिक कार्िक्रमहरूमा समेि र्सले नकारात्मक असर पारे को छ । बीस लाख पर्िटक

तभत्र्र्ाउने उद्देश्र्कासाथ सञ्चालन भएको नेपाल भ्रमर् वषि, २०२० अतभर्ानमा रु.३५ करोड २८

लाख ७२ हजार खिि िरे पतछ स्थतिि हुाँदा सो अतभर्ानबाट ित्काल प्रतिफल प्राप्त भएन। नेपालको

पर्िटन क्षेरमा कोतभड-१९ का कारर्ले पर्िटन र उड्डर्न क्षेरमा प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष िरी कररब ११
लाख मातनसहरू बेरोजिार रहेको, कररब रु.१५ खबि लिानी भएको पर्िटन क्षेरमा प्रतिमर्हना कररब
रु.१० अबि नोक्सानी भएको पर्िटन बोडिले िरे को अध्र्र्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
125.5.

लकडाउनको कारर् उद्योि कलकारखाना बन्द भएकोले

तबद्युिको माि आतथिक वषि २०७६।७७

को लाति ७ हजार २९१ तििावाट आवर अनुमान िररएकोमा तिराबट आई ६ हजार ४२२ तििावाट
भएको छ । फलस्वरुप प्रातधकरर्को आम्दानीमा समेि १०.४ प्रतिशिले कमी आएको उल्लेख
िरे कोछ ।

126. नािररक उर्द्ार - मर्न्रपररषद्को तमति २०७६।१०।२७ को तनर्िर् अनुसार िात्कालीन समर्मा
कोतभड१९ बाट- प्रभातबि दे श तमरराि र्िनबाट नेपाल र्फिाि आएका १८७ नेपाली नािररकलाई
हवाई उडान उर्द्ार िथा स्थानीर् र्ािार्ाि वापि सां स्कृति पर्िटन िथा नािररक उड्डर्न मन्रालर्ले

रु.४ करोड ४९ लाख ७९ हजार खिि लेखेको छ । िी नािररकलाई नेपाल तबद्युि प्रातधकरर्को
खररपाटी र्स्थि िातलम केन्द्रमा क्वारे न्टीन तनमािर्, तनतमिि क्वारे न्टीनको लाति आबश्र्क सामग्री खररद,

क्वारे र्न्टन स्थलमा इन्टरनेट, क्वारे र्न्टन स्थलमा व्र्र्क्तिि प्रर्ोि हुने मालसामानहरू जस्िै: टु थ ब्रस,
र्हटररार्र/, स्र्ाम्पु, डार्री, क्वारे र्न्टन बेड खररद िथा तनमािर् लिार्िको लाति शहरी तबकास

मन्रालर्बाट रु.७ करोड ५६ लाख ९5 हजार खिि िरे को छ । र्सैिरी नेपाली सेनाले क्वारे न्टीनमा
बस्नेको लाति तमति २०७६।११।४ दे र्ख २०७६।११।२० सम्म १७ ठदनका लाति खानाबापि

रु.५५ लाख र तबतभन्न औषतध खररद बापि रु.६६ लाख ७१ हजार समेि १८७ जनालाई िीनको
उहानबाट उर्द्ार िरी ल्र्ाउदाको खििमार रु १३ करोड २८ लाख ४७ हजार रहेको छ । सो आधारमा
प्रति ब्र्र्क्त उर्द्ार खिि रु ७ लाख १० हजार पनि आउाँ छ । ठदिोरुपमा धान्न सर्कने र अति
आबश्र्क पने र्वषर्बस्िुको र्वश्लेषर् िरी खिि िने नीति अबलम्बन िनुप
ि दिछ ।

127. कोरोना बीमा - महामारीको बीमा कार्िक्रम, 2077 अन्िििि २०७८ आषाढ २८ सम्म १७ लाख
५८ हजार ३४३ ले

बीमा िरे को र रु.१ अबि ५ करोड ५ लाख बीमा र्प्रतमर्म सङ्कलन भएकोमा १

लाख १४ हजार ६३३ बीतमिबाट रु.१० अबि ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेस भएको छ । र्प्रतमर्म
भन्दा रु.९ अबि ९२ करोड ६८ लाख बर्ढ दाबी पेस भएको छ । दाबी मध्र्े रु.६ अबि १६ करोड
६१ लाख भुक्तानी हुन सकेको छै न ।
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128. आवश्र्किाको पर्हिान - महामारीको जोर्खमलाई मध्र्नजर िरी कोतभड सङ्कट व्र्वस्थापन केन्द्रले

३८ र्कतसमका व्र्र्क्तिि सुरक्षाका सामानहरू, २० र्कतसमका प्रर्ोिशालाका उपकरर्, १८५

र्कतसमका अत्र्ावश्र्क औषतधहरू लिार्ि अर्क्सजन प्लाण्ट¸ एम्बुलेन्स¸ शव वाहन भ्र्ान समेि खररद
िनुप
ि ने दे हार् बमोर्जम 3९८ र्कतसमका सामग्री सूिी िर्ार िरे को छ:
क्र.सां .

औषतधको प्रकार

जम्मा सां ख्र्ा

प्राथतमकिा विीकरर्
अत्र्ावश्र्क

१

२

३

१

व्र्र्क्तिि सुरक्षा सामग्री

३८

२३

१५

-

-

२

प्रर्ोिशालाका सामग्री

२०

-

२०

-

-

३

अत्र्ावश्र्क औषतधहरू

१८३

-

९२

९१

-

४

शव व्र्वस्थापन

५

-

५

०

-

५

सरसफाइि सम्बन्धी सामान

२९

-

२७

२

-

६

सघन उपिार कक्षका उपकरर्

३८

-

२७

११

-

७

अस्पिालका सामग्री

४३

-

२०

२३

-

८

तनमिलीकरर् सम्बन्धी सामग्री

२३

-

६

१०

७

९

रे तसङ सेट सामान

९

-

-

९

-

१०

धुलाइि सम्बन्धी उपकरर्

७

-

१

६

-

११

अन्र्

३

-

-

-

३

३९८

२३

२१३

१५2

१०

जम्मा

उपर्ुक्त
ि बमोर्जम 398 प्रकारका स्वास््र् उपकरर्, सामग्री र औषधी कोतभड 19 रोकथाम

तनर्न्रर् र उपिारको लाति आवश्र्क पने उल्लेख िरी स्वास््र् मन्रालर्ले आवश्र्किा पर्हिान

िरे को छ। र्सरी आवश्र्किा पर्हिान िरे को मध्र्े रक्षा मन्रालर्ले र्ज.टु .जी प्रर्क्रर्ा अन्िििि
िीनबाट कम्प्र्ाट प्र्ासेन्ट मनीटर, तडर्जटल एक्सरे , पी.सी.आर र्कट, हािे अल्ट्रासाउण्ड मेशीन
लिार्ि 67 प्रकारका सामग्री खररद िरे को छ । सोही प्रर्क्रर्ा अन्िििि भारिवाट 53 प्रकारका
औषधी लिार्िका सामानहरू खररद िने प्रर्क्रर्ा अर्घ बढाएपतन सफल हुन सकेन । सो

बाहेक

बााँकी स्ट्रेिर, शव वाहान, एम्बुलेन्स, लण्री ट्रली लिार्िका 278 प्रकारका औषधी र स्वास््र्
सामग्री खररद िरे को दे र्खएन । र्स प्रकार आवश्र्किा पर्हिान भएका औषधी र स्वास््र् सामग्री
आपूतिि नहुदााँ कोतभड-19 को रोकथाम उपिार लिार्ि सेवा प्रवाहमा असर परे को दे र्खन्छ ।
र्ोजनाबर्द् िवरले महामारीको प्रतिकार्िको लाति खररद कार्ि अिातड नवढाउदा उपर्ुक्त
ि
र्स्थति
दे र्खएकोले र्थाथिपरक ढां िले आवश्र्किा पर्हिान िरी खररद कार्ि अिातड बढाउनुपने दे र्खन्छ ।
129. औषतध आपूतिि

- औषधी िथा औषतधजन्र् सामग्री खररदका लाति रक्षा मन्रालर्ले २०७७।२।४

मा परराि मन्रालर्लाई रु.२ करोड ४६ लाख १५ हजारको अर्ख्िर्ारी पठाएकोमा २०७७।२।५
मा परराि मन्रालर्ले सो अर्ख्िर्ारी रक्षा मन्रालर्मा नै पठाएको छ ।ित्पिाि रक्षा मन्रालर्ले

उक्त रकमको अर्ख्िर्ारी नेपाली सेनालाई ठदएको छ । एक भारिीर् फमिले ५३ प्रकारका औषतध
िथा औषतधजन्र् सामग्री सामान भारिीर् रुपैर्ा १ करोड ५३ लाख ७० हजार उपलब्ध िराउने िरी

नेपाली राजदूिाबास नर्ााँठदल्लीमा आतथिक प्रस्िाव पेस िरे कोमा दुिावासले उक्त प्रस्िाव स्वीकार िरी
खररद कारबाही अर्घ बढाउन नेपाली सेनाले परराि मन्रालर्लाई रकम पठाएको दे र्खन्छ । सामग्री
आपूतििका लाति भारिीर् पक्षबाट जवाफ प्राप्त नभएको िथा खररद सम्झौिा पतन नभएको हुाँदा परराि

मन्रालर्ले २०७७।३।२६ नेपाली सेनालाई नै रकम र्फिाि पठाएको छ । र्सबाट आवश्र्क
औषातध खररद हुन नसकी कोतभड १९ को रोकथाम एवां उपिार सेवा प्रभार्वि भएको छ ।
सरोकारवाला सबै तनकार्साँि समन्वर् िरी कार्ि िनुप
ि ने दे र्खन्छ ।
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130. खररद दर िुलना - र्वतभन्न तनकार्ले खररद िरे को पी.पी.इ सेटको खररद दर िुलना िदाि भेरी

अस्पिालले ३ हजार ८२५¸ वीपी कोईराला मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पिाल भरिपुरले रु ४ हजार
४००, िजेन्द्र नारार्र् तसां ह अस्पिालले रु.3 हजार 390 का दरले खरीद िरे को दे र्खन्छ । त्र्स्िै

स्वास््र् सेवा र्वभाि र सरकारले सरकारबाट खररद िरे को केही सामग्रीको िुलनात्मक र्स्थति दे हार्
अनुसार रहेको छ।
क्र.

सामानको र्ववरर्

सां .

इकाइि

लािि अनुमान
रु.

स्वास््र् सेवा र्वभाि
पररमार्

-

20000

दर रु.
1739

सरकार-सरकार
पररमार्
28385

दर रु.

1.

पी.सी.आर. र्कट

वटा

2220

2.

इन्िारे ट थमोतमटर

वटा

-

900

6419

5239

5076

3.

फाइफ फक्शन इलेक्ट्रीक वेड

वटा

-

20

162000

150

240000

4.

िाउन(तम)

प्रतििोटा

2013.33

38000

800

65629

296.38

5.

पांजा(तम)

जोर

14.65

115810

14.50

656283

19.35

6.

सुरक्षात्मक िस्मा

प्रतििोटा

638

13150

540

74541

290.33

7.

िाउन तम

प्रतििोटा

8.

िस्मा

जोर

9.

रे र्स्परे टर मास्क

10.

फेसतसल्ड

952

38000

800

215328

296.38

1202

8400

775

47600

302.43

प्रतििोटा

244.33

37500

218

212500

356.86

प्रतििोटा

442

8440

406

47850

181.46

उपर्ुक्त
ि
बमोर्जम स्वास््र् सेवा र्वभािले सूिना प्रकाशन िरी खररद िरे को भन्दा सरकार-

सरकार प्रर्क्रर्ावाट खररद िदाि पीसीआर र्कट, बेड, पन्जा, रे र्स्परे टर मास्क लिार्िका आइटममा
बढी मुल्र् परको र थमोमीटर, िाउन लिार्ि र्वभािबाट खररद िरे को मूल्र् बढी भएको दे र्खर्ो ।
प्रतिस्पधाित्मक िवरले खररद िने नीति अवलम्वन िनुप
ि ने दे र्खएको छ ।
•

कार्िक्रम र उपलर्ब्ध

131. सेवा र्वस्िार - नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले दे शव्र्ापी रुपमा िीव्र िति र उच्ि क्षमिाको डाटा ट्रान्सफर
िने प्रर्वतध फोरजी/एलर्टई सेवा र्वस्िारका लाति िरे को कार्ि तनमािर्ाधीन छ। र्सका लाति छु ट्टा

छु ट्टै कोर, रे तडर्ो एक्सेस नेटवकि १ र २ का लाति भ्र्ाट र कर बाहेक रु.१९ अबि ६८ करोड

खििने तनर्िर् िरे को र करार अनुसार र्वतभन्न तमतिका खररद आदे श जारी िररएको छ। उक्त पररर्ोजना
१२ मर्हना अथािि फेब्रुअरी २०२० तभर सम्पन्न िररसक्नु पनेमा हालसम्ममा कार्ि सम्पन्न नभएिा

पतन उक्त र्वषर्मा कुनै तनर्िर् नभएको र पररर्ोजनाको पररमार्जिि कार्ििातलका बनाई लािू ् िररएको
पाइएन।

असीतमि डाटा ट्रान्सफर क्षमिा भएको फाइबरमा आधाररि प्रर्वतध (एफ.र्ट.र्ट.एि.) र्वस्िार

िने कार्ि २०६७/६८ बाट शुरु िरे कोमा हालसम्म उल्लेख्र् प्रितिहुन सकेको दे र्खएन। २०७७
असार मसान्िसम्म २ लाख १९ हजार ग्राहक सां ख्र्ा बनाउने लक्ष्र्मा जम्मा ४४ हजार २००

ग्राहकमार रहेको दे र्खन्छ। बर्त्त पावर, ब्र्ाकअप ब्र्ाट्री, सवारी साधन र टु ल्स उपलब्ध नहुन,ु
ररर्पटर टावरमा समस्र्ा आउनु, र्थेस्ट र सक्षम जनशर्क्तको अभाव हुन,ु र्वदे शी सेवा प्रदार्क

कम्पनीसाँि प्रर्ाप्त समन्वर् नहुन ु जस्िा कारर्ले लामो समर्सम्म नेटवकि निल्ने अवस्था रहेको
दे र्खर्ो। र्सबाट ग्राहक सेवामा नकारात्मक असर पनि िई ग्राहक सेवा िथा आम्दानीमा नकारात्मक
असर पनि िएको छ ।

132. नेपाल भ्रमर् वषि - नेपाल सरकारबाट सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमर् वषिका रुपमा मनाउने
अतभर्ानलाई सफल बनाउनका लाति र्वतभन्न कार्िक्रमहरूको िर्ारी र कार्ािन्वर्न िररएको तथर्ो ।

भ्रमर् वषिका कार्िक्रम सञ्चालन हुदा कै बखि कोतभड-१९ महामारीबाट पर्िटन िथा उड्डर्न क्षेरमा

प्रभाव परे को कारर् उत्साहका साथ शुरु भएको नेपालको पर्िटन क्षेर एवां ितिर्वतधहरू ठप्प हुन पुिी
भ्रमर् वषिका सबै कार्िक्रम स्थतिि हुन पुिक
े ो तथर्ो । प्रिार-प्रसार, उिाटन वैदेर्शक भ्रमर्, पर्िटन
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उपज, खेल इभेन्ट्स, अन्िरािर्िर् सम्मेलन िोष्ठी सेतमनार, मानव सां साधन लिार्िमा भएको खिि
रू.३० करोड ३९ लाख ८८ हजार अनुत्पादन बन्न पुिक
े ो छ।

133. प्रश्नपर छपाइ - र्स वषि कक्षा १० को तनर्तमि पूरकिफिको ५० लाख ७० हजार सेट प्रश्नपर

प्रतिसेट रु.३/८५ दरले छपाई िनि जनक र्शक्षा सामग्री केन्द्रसाँि सम्झौिा भएकोमा प्रश्नपर छपाई

िरी प्र्ार्कङ्ग समेि रु.२ करोड २० लाख ५७ हजार भुक्तानी िरे को छ । मर्न्रपररषद्ले कोतभड
महामारीको कारर् भौतिक रुपमा तलइने परीक्षर् रद्द िरी र्वद्यालर्ले िरे को मूल्र्ाङ्कनको आधारमा
नतिजा प्रकाशन

िरे कोले

उक्त प्रश्नपर प्रर्ोिर्वहीन भएको छ ।

रार्ष्ट्रर् परीक्षा

२०७७।८।१४ मा प्रश्नपरहरू धुल्र्ाउने तनर्िर् िरे कोमा हालसम्म धुल्र्ाएको छै न ।

बोडिले

134. आर.डी.टी. र्कटको उपर्ोि - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 53

मा साविजतनक जवाफदे हीको पद धारर् िरे को व्र्र्क्तले ठदएको आदे श वा तनदे शनमा भएको कारोबार

वा तनज आफैँले िरे को कारोवारका सम्बन्धमा सम्बर्न्धि व्र्र्क्त र्जम्मेवार हुने उल्लेख छ। स्वास््र्
सेवा

र्वभािले र्ो वषि 2 आपूिक
ि साँि रु.27 करोड 81 लाख 83 हजार मूल्र्का 3 लाख 96

हजार 445 थान आर.डी.टी र्कट बोलपर िथा वािािको माध्र्मबाट खररद िरे को दे र्खर्ो । उक्त
र्कट्स र्वश्व स्वास््र् सां िठनले आकर्स्मक सतभिलेन्स प्रर्ोजनमा प्रर्ोि िनि सर्कने जनाए पतन नेपालमा

कोतभड-19 को पर्हिान कै तसलतसलामा प्रर्ोि िरी उपरोक्त रकम खिि उपलर्ब्धमूलक दे र्खएन ।

खररद पररमार् मध्र्े र्ो वषि 3 लाख 12 हजार 402 र्कट प्रर्ोि भएको स्वास््र् िथा जनसां ख्र्ा

मन्रालर्ले जानकारी िराएको छ । नेपाल सरकारले 2077।4।14 को तनर्िर्ले उक्त र्कटको
प्रर्ोि बन्द िरे को कारर् प्रर्ोि हुन बाकी रु.५ करोड २९ लाख ४७ हजार मूल्र्का 84 हजार 43
र्कट मध्र्े स्वास््र् सेवा र्वभािमा रहेको ८ हजार १९६ र्कट २१ मािि २०२१ मा म्र्ाद समाप्त

भइसकेको छ । बााँकी ७५ हजार ८४७ र्कट अन्र् स्वास््र् सां स्थामा पठाएकोमा उपर्ोिको अवस्था
र्र्कन िरे को छै न । उक्त र्कटको आवश्र्किा र प्रर्ोिको और्ित्र्को बारे मा र्वस्िृि अध्र्र्न र्वश्लेषर्

ु ा साथै जनमानसमा समेि
निरी ठदएको खररद र प्रर्ोिबाट सरकारी श्रोि साधनको अपव्र्र् हुनक
र्वश्सनीर्िा कार्म हुन सकेको छै न ।

135. ग्रामीर् दूरसञ्चार र्वकास कोष - ग्रामीर् दूरसञ्चार र्वकास कोषबाट दुइि पररर्ोजना अर्प्टकल फाइबर
तबछ्याउन र लर्क्षि समुहसम्म तनःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्ािउन नेपाल दूरसन्िार प्रातधकरर्ले

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्वतभन्न सेवाप्रदार्कसाँि २१ प्र्ाकेजमा रु.१५ अबि १५ करोड ९२

लाखको सम्झौिा २०७६।७७ सम्म िरे को छ। ठे क्का कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा दे र्खएको व्र्होरा
तनम्नानुसार छन् ।
135.1.

पर्हलो प्र्ाकेज पााँिथरदे र्ख िोरखाको आरुघाटसम्म िथा प्रदे श नां. १ र २ िथा बािमिीका र्जल्ला

सदरमुकाम जोड्ने िरी २१९७ र्क तम अर्प्टकल फाइबर र अन्र् उपकरर् जडान िनि
२०७३।६।१२ मा नेपाल दूरञ्चार कम्पनी तलतमटे डसां ि रु.४ अबि ८७ करोडको ठे क्का सम्झौिा

भएकोमा मोतबलाइजेशन पेस्की रु ६१ करोड ५५ लाख बाहेक खिि भएको छै न। सम्झौिा अनुसार

२ वषितभर काम सम्पन्न िनि म्र्ाद िोर्कएकोमा उक्त अवतधतभर काम सम्पन्न नभइि २०७८ कातििक
१ सम्म म्र्ाद थप भएको छ।
135.2.

प्र्ाकेज दुइि आरुघाट दे र्ख पर्िम िण्डकी र लुर्म्बनी प्रदे शको र्जल्ला सदरमुकाम जोड्ने २ हजार
११७ र्कलोतमटर अर्प्टकल फाइबर िथा अन्र् इक्र्ुपमेन्ट जडान िनि एक सेवा प्रदार्कसाँि रु.२

अबि १ करोडको काम २४ मर्हनातभर सम्पन्न िने िरी ठे क्का सम्झौिा भएकोमा प्रिति शुन्र् भएको

कारर्बाट म्र्ाद थप निरी सम्झौिा अन्त्र् िरे को प्रातधकरर्को तनर्िर् सम्बन्धी र्वषर् अदालिमा
र्विारातधन छ। कार्िसम्पादन जमानि रु.१० करोड ५ लाख र मोतबलाइजेशन पेस्की बापिको बैङ्क
जमानि रु.४० करोड २० लाख जफि िनुप
ि ने रकम हालसम्म जफि िरे को छै न।
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135.3.

प्र्ाकेज िीन अन्िििि कर्ािली प्रदे श र सुदूरपर्िम प्रदे शमा पने मध्र्पहाडी लोकमाििका र्जल्ला
सदरमुकामसम्म २५१२ र्कलोतमटर अर्प्टकल फाइबर ओछ्यउने कार्िको लाति एक सेवाप्रदार्कसाँि

रु.३ अबि ९४ लाखमा ठे क्का सम्झौिा भएकोमा सम्झौिा अनुसार २ वषितभर काम सम्पन्न नभएको
कारर् प्रातधकरर्ले सम्झौिा अन्त्र् िरे को छ। कार्िसम्पादन जमानि र पेस्की जमानिको रु.२५

करोड २३ लाख जफि िरे को भए िापतन पेस्कीमा लाग्ने ब्र्ाज र तनमािर् कार्ि सम्पन्न िनि लाग्ने
थप लािि असुल भएको छै न। उक्त प्र्ाकेजको काम सम्पन्न िनि पुनः २०७६ पौष १८ मा नेपाल
टे तलकमसाँि रु.३ अबि ८१ लाखको सम्झौिा भएकोमा प्रिति शून्र् रहेको छ।
135.4.

िााँउपातलका, निरपातलकाका वडा कार्ािलर्, सामुदार्र्क माध्र्ातमक र्वद्यालर्, सामुदार्र्क स्वास््र्
केन्द्रहरूमा ब्रोडब्र्ाण्ड सेवा उपलब्ध िराउनको लाति सञ्चातलि र्ो पररर्ोजनाको १८ प्र्ाकेजमध्र्े

११ प्र्ाकेजमा १०० प्रतिशि, २ प्र्ाकेजमा ५० प्रतिशि कार्ि सम्पन्न भएको र बााँकी ५ प्र्ाकेजको

प्रिति शुन्र् रहेको छ। इन्टरनेट जडान िनुप
ि ने कुल सां ख्र्ा १६६०१ भएकोमा ९८३३ साइटमा
इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ। १८ प्र्ाकेजको लाति रु ५ अबि २६ करोड ९७ लाखको
सम्झौिा भएकोमा रु २ अबि ३८ करोड ६५ लाख खिि भएको छ ।
135.5.

िाउाँ पातलका, निरपातलका, माध्र्ातमक र्वद्यालर् र स्वास््र् सां स्थामा पुर्र्ाइएको इन्टरनेट सेवा ५१२

के.र्व.र्प.एस क्षमिाको रहेको छ । उक्त क्षमिा पर्ािप्त नभएकोले पररर्ोजनाको ठदिोपनामा समस्र्ा
दे र्खएको सञ्चार िथा सूिना प्रर्वतध मन्रालर्को वार्षक
ि
प्रिति प्रतिवेदनमा उल्लेख िरे को छ।
ु र्घ प्रर्वतधको छनौट एवां लािि र लाभको र्वश्लेषर् निरी कम क्षमिाको
पररर्ोजनाको तनमािर् शूरु हुनअ

ब्रोडव्र्ाण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्र्ाउने कार्िले सोमा हुने खिि रु.४ अबि ३९ करोड ६६ लाख
उपलव्धीमूलक नहुने दे र्खन्छ। प्रातधकरर्ले ग्रामीर् दूरसां िार र्वकास पररर्ोजनाका आिामी कार्िठदशा
सम्बन्धी २०७६ जेष्ठको श्वेिपरमा समेि उपलव्ध िराएको इन्टरनेटको व्र्ाण्ड र्वथ क्षमिा ५१२
के.तब.र्प.एस. भएकोमा सो को सट्टा न्र्ूनिम क्षमिा ५ के.र्व.र्प.एस. िनुप
ि ने आवश्र्किा औल्र्ाएको

छ। इन्टरनेट सेवाको प्रर्ोि र प्रभावकाररिा मूल्र्ाङ्कन िरी ब्रोडव्र्ाण्ड इन्टरनेट सेवाको समुर्िि
प्रर्ोि िथा पररर्ोजनाको ठदिोपनामा सघाउ पुर्र्ािउने कार्िक्रम सञ्चालन िनुि आवश्र्क छ।
136. बार्हरी िक्रपथ र स्माटि तसटीको तनमािर् -

सडक पहुाँि पुर्र्ाई जनजीवनलाई सहजीकरर् बनाउने

उद्देश्र्ले सरकारले २०५८ मा उपत्र्काको 72 र्कलोतमटर लामो बार्हरी िक्रपथको अवधारर्ा

ल्र्ाएकोमा 20 वषि व्र्िीि हुाँदा सां भाव्र्िा अध्र्र्नबाहेक बााँकी कार्ि भएको छै न । उक्त आर्ोजनामा
हालसम्म रु.१२ करोड ४५ लाख ५० हजार खिि भएकोछ । बार्हरी िक्रपथको कार्ि सम्पादन

अवस्था र्र्कन भै नसकेको र्स्थतिमा नेपाल सरकारले २०७४।१।२५ मा स्माटि तसटी अवधारर्ा

स्वीकृि िरे को छ र सोही क्षेरको अतधकाांश भू-भाि समेर्टने िरी ४ स्माटि तसटी काडमाडौं उत्तरपूव ि
(ईसान)मा १ लाख रोपनी, काठमाडौं उत्तरमा १० हजार रोपनी िथा लतलिपुर र भक्तपुरमा १०।१०
हजार रोपनी क्षेरमा आर्ोजना अर्घ बढाउन सुरुवाि िरे िापतन र्ी आर्ोजनाको र्वस्िृि आर्ोजना

प्रतिवेदन स्वीकृि िरे को छै न। स्माटि तसटी तनमािर्को पूव ि िर्ारीको लाति काठमाडौं उपत्र्का र्वकास
प्रातधकरर्ले २०७६।७७ सम्म रु.१५ करोड ६५ लाख ४० हजार खिि िरे को छ । लतलिपुर
महानिरपातलकाले र्स्वकृति नठदएको कारर्ले र्वस्िृि आर्ोजना प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न हुने अवस्था

छै न। स्माटि तसटीको अवधारर्ा अर्घ बढाएपतछ प्रस्िार्वि क्षेरको जग्िा बेिर्वखन िनि नपाइने तनर्िर्
भएको छ । जग्िा रोक्का राखेको ४ वषिसम्म र्वस्िृि आर्ोजना प्रतिवेदन नै स्वीकृि हुन सकेको छै न।
कार्ि सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई र्थासमर्मा अिातड नबढाई नािररकको जग्िा लामो समर्सम्म रोक्का
राखेको और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन । आर्ोजना ित्काल कार्ािन्वर्नमा लैजाने व्र्वस्था तमलाउनुपदिछ ।
•

सां स्थान सञ्चालन

137. प्रशासतनक प्रर्ोजनमा लिानी - र्ो वषि सञ्चालनमा नरहेको नेपाल ओररर्ण्ट एण्ड म्र्ाग्नेसाइट उद्योिमा
रु.८० लाख र िोरखकाली रबर उद्योिमा रु.३४ करोडसमेि रु.३४ करोड ८० लाख लिानी िरे को
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छ। साविजतनक सां स्थानले आफ्नो आम्दानीबाट प्रशासतनक खिि व्र्होनुप
ि नेमा र्स्िा सां स्थानमा ऋर्
लिानी िदाि नेपाल सरकारको सर्ञ्चि कोषमा थप व्र्र्भार परे को दे र्खन्छ ।

138. शेर्र लिानी प्रतिफल - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनुसार नेपाल सरकारले िि

वषिसम्म र्वतभन्न ११३ सां स्थामा रु.२ खबि ९६ अबि ९२ करोड शेर्र लिानी िरे कोमा र्ो वषि थप

रु.१२ अबि ७२ करोड र बोनस शेर्र प्राप्त र समार्ोजनबाट रु.6 अबि 6 करोड थप भई र्ो वषिसम्म
रु.3 खबि 15 अबि ७० करोड शेर्र लिानी भएको दे र्खन्छ । शेर्र लिानीबाट नेपाल सरकारलाई
र्ो वषि नेपाल राि बैङ्कले रु.९ अबि ९६ लाख, नेपाल टे तलकमले रु.६ अबि १७ करोड ७७ लाख,

नेपाल आर्ल तनिमले रु.4 अबि 15 करोड 47 लाख, कृर्ष र्वकास बैङ्क तलतमटे डले रु.1 अबि ४२

करोड ९५ लाख र अन्र् ११ सां स्थले रु.2 अबि ६९ करोड 26 लाख समेि १५ सां स्थाले रु.२३

अबि ४६ करोड ४१ लाख निद लाभाांश र नेपाल बैङ्क तलतमटे डले रु.75 लाख ६ हजारको बोनस
शेर्र उपलब्ध िराएको दे र्खन्छ। िी बाहेक 98 सां स्थामा िरे को लिानी रु.1 खबि ९३ अबि ७
करोडबाट र्ो वषि कुनै प्रतिफल प्राप्त िरे को छै न ।

139. लिानी - नािररक कोषले लिानी नीति िथा आधार िर्ार निरी सञ्चालक सतमतिको बैठकको पटके
तनर्िर्को आधारमा लिानी िरे को छ। कोषको केन्द्रीर् र्हसाब र ११ र्ोजनाको २०७६।७७ सम्म

रू.१ खबि ४० अबि ५९ करोड मौज्दाि र सर्ञ्चि कोष समेिबाट रू.१ खबि ५२ अबि ८७ करोड

लिानी िरे को छ। उक्त लिानी मध्र्े समस्र्ाग्रस्ि घोर्षि भएका र्वत्तीर् सां स्थामा रू.७३ करोड ६४
लाख ऋर् लिानी रहेको छ।उक्त लिानी असुल िनुप
ि दिछ ।

140. साविजतनक सां स्थान सञ्चालन - साविजतनक सां स्थाको स्थापनाको उदे श्र् अनुरुप सञ्चालन भए नभएको
अध्र्र्न िरी त्र्स्िा सां स्थाको आवश्र्किा र र्ोिदान अनुरुप खारे ज, मजि, सञ्चालनको प्रारुप पररवििन

िने लिार्िका र्वकल्पमा पुनरावलोकन, लेखा िथा व्र्वस्थापकीर् सूिना प्रर्ाली कम्प्र्ूटरकृि बनाई

नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान अनुरुप र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िने कार् पूर् रुपमा भएको छै न । नेपाल

िाटिडि एकाउण्टे न्ट्स सां स्थाद्वारा जारी तनदे शन अनुसार २०७३।७४ बाट नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा
रहेका सां स्थामा नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान लािू िरे कोमा र्वराटनिर जुट तमल्स, नेपाल तबटु तमन िथा
ब्र्ारे ल उद्योि, नेपाल ढलौट उद्योि तलतमटे ड, नेपाल ल्र्ूब आर्ल र नेपाल र्िर्ा र्वकास तनिमले
नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदनमान (एन.एफ.आर.एस.) लािू निरे को

नेपाल नािररक उड्डर्न प्रातधकरर्ले

समेि सो अनुसार र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िने कार्ि एक परामशिदािा माफिि िदै आएपतन सो को
आधारमा र्वत्तीर् प्रतिवेदनमानको आधारमा िर्ार िरे को छै न।

सां िठठि सां स्थाहरूको कार्ि सम्पादनको तनर्मन िनि प्रभावकारी सां र्न्र र्वकास िने, साविजतनक

सां स्थाहरूलाई तनर्मन िनि एउटा छािा सां स्थान व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन ऐन िजुम
ि ा िने, सरकारी

लिानीको र्हसाब अद्यावतधक िने सञ्चालक सतमतिका सदस्र् र कार्िकारी प्रमुखमा तबज्ञको तनर्ुक्ती
माफिि व्र्ावसार्र्किाको प्रवर्द्नि िने कार्ि बााँकी छ कमिारी दरबन्दीको पुनरावलोकन, क्षमिा र्वकास
एवां कमििारीको दार्र्त्व व्र्वस्थापन ध्र्ान ठदनुपदिछ ।
•

पुनतनिमािर् र पुनस्थािपना

141. पुनतनिमािर् - भूकम्पबाट र्वस्थार्पि भएका व्र्र्क्त र पररवारको पुनवािस िथा स्थानान्िरर् िरी रार्िर्
र्हि प्रवर्द्िन िथा सामार्जक न्र्ार् प्रदान िने उद्देश्र्ले प्रातधकरर्को स्थापना भएको हो । भूकम्पबाट
अति प्रभार्वि १४ र कम प्रभार्वि १७ समेि ३१ र्जल्ला र्सको कार्िक्षेर रहेको छ । प्रातधकरर्ले

२०७६।९।२८ मा र्वपद् पिािको पुनतनिमािर् िथा पुन:लाभ कार्िढााँिा िर्ार िरी पुनतनिमािर् कार्िको
सां शोतधि लािि अनुमान रू.४ खबि ८८ अबि िरे कोमा रार्िर् पुनतनमािर् प्रातधकरर् र अन्ििििका

कार्ािलर्बाट र्ो वषि रू.५२ अबि ४९ करोड ३४ लाख समेि र्सवषिसम्म रू.३ खबि २९ अबि खिि
भएको छ ।
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142. तनजी आवास - रार्िर् पुनतनिमािर् प्रातधकरर्बाट ७ लाख ९० हजार ४५० घर तनमािर् िनि लाभग्राहीसाँि
सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा भएकोमध्र्े पर्हलो र्कस्िा ७ लाख ८४ हजार ८२२ लाभग्राहीलाई,

दोश्रो र्कस्िा ६ लाख ७० हजार ९७४ लाभग्राहीलाई र िेश्रो र्कस्िा ६ लाख १ हजार ४०१

लाभग्राहीलाई रू.२ खबि २ करोड ७३ लाख बैँक खािामा जम्मा िरी खिि लेखेको छ। दोश्रो र
िेश्रो र्कस्िा रकम तलने लाभग्राहीको सां ख्र्ा पर्हलो र्कस्िा तलनेको भन्दा कम रहेको दे र्खर्ो ।

प्रातधकरर्बाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७६।७७ अनुसार दोश्रो र्कस्िाको माि िने लाभग्राही ६
लाख ६७ हजार ७१२ मध्र्े ६ लाख ६४ हजार २३६ को मार प्रमार्ीकरर् भएकोमा प्रमार्ीकरर्

भन्दा बढी ६ हजार ७३८ लाभग्राहीलाई र िेश्रो र्कस्िाको लाति प्रमार्ीकरर्भन्दा बढी १३ हजार
३२४ समेि २० हजार ६२ लाभग्राहीलाई रू.२ अबि ३४ करोड ३१ लाख भुक्तानी भएको दे र्खन्छ।
र्स सम्बन्धमा प्रातधकरर्ले छानतबन िरी र्र्कन िनुप
ि दिछ ।

143. भवन तनमािर् स्थिन - हररहरभवन र्स्थि मन्री आवास पररसरमा िार भवन तनमािर् िनि रू.१३ करोड
४९ लाखमा एक तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि १८ मर्हनामा तनमािर् सम्पन्न िने िरी २०७५।२।२२ मा

सम्झौिा िरे कोमा २०७६।१।२५ सम्म रू.२ करोड १२ लाख भुक्तानी भएको छ । त्र्सैिरी उक्त

पररसरमा सुरक्षा तनकार्को व्र्ारे क तनमािर् िनि सोही तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि २०७५।४।२० मा
सम्झौिा िरी रू.५ करोड ११ लाख भुक्तानी भएको छ । मन्री आवास पररसरमा तनमािर्ाधीन
कार्िहरू स्थतिि िने नेपाल सरकार मर्न्रपररषदबाट २०७५।८।१२ मा तनर्िर् भएको जानकारी
प्राप्त भए अनुसार सुर्वधाको आधारमा ठे क्का अन्त्र् िने सम्बन्धमा र्ववाद भई तनमािर् व्र्वसार्ीले
सवोच्ि अदालिमा मुद्दा दार्र िरे को दे र्खन्छ ।

144. पुरािार्त्वक सम्पदा - र्वनाशकारी भूकम्पबाट उपत्र्कालिार्ि ३२ र्जल्लाका ९२० सम्पदा क्षति

भएकोमा र्ो वषिसम्म ४५३ सम्पदाको पुनतनिमािर् सम्पन्न भई ४६७ सम्पदा पुनतनिमािर् हुन बााँकी
रहेको दे र्खन्छ । सम्पदा पुनतनिमािर् कार्ि िोर्कएको समर्मा सम्पन्न िनुप
ि दिछ ।

•

कार्िक्रम सञ्चालन र प्राथतमकिा

145. सभाहल तनमािर् - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उिरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा
३ मा रार्िर् र्ोजना आर्ोिले मध्र्मकालीन खिि सां रिना िर्ार िरी ३ वषिको समर्ििि बजेट िथा

कार्िक्रम र नतिजाको प्रति इकाई लािि, सम्पन्न िनि लाग्ने समर् र प्राप्त हुने प्रतिफल खुलाई
आर्ोजनाको प्राथतमकीकरर् िनुप
ि ने उल्लेख छ। शहरी र्वकास मन्रालर्ले र्ो वषि बजेट प्रस्िाव िदाि

िोदावरी लतलिपुरमा ३ हजार व्र्र्क्त क्षमिाको सभाहल, भक्तपुरमा ५ हजार व्र्र्क्त क्षमिाको

बहुउद्देश्र्ीर् सम्मेलन केन्द्रको आर्किटे क्िरल िथा स्ट्रक्िरल तडजाईन र र्वतभन्न र्जल्लाहरूमा ३३
सभाहल तनमािर् िने कार्िक्रम र्स्वकृि िरी 28 वटा सभाहल तनमािर्को कार्ि सुरु िरे को छ। तनमािर्
िरर्मा रहेका 28 सभाहलको तनमािर् लािि रू.८ अबि ७१ करोड ४७ लाख रहेको छ। र्वतभन्न

कार्िक्रम सञ्चालन िनि महानिरपातलका, उपमहानिरपातलका र निरपातलकाहरूमा रहेका सभाहल एवां

तिनीहरूको पूर्ि प्रर्ोि भएका छै नन् । र्ो अवस्थामा सबै सङ्घीर् भवन कार्ािलर्हरूले सभाहल
तनमािर्लाई प्राथतमकिामा राखेका छन्।

त्र्स्िै रुकुमकोट सभाहल तनमािर् िनि तसस्ने िाउाँ पातलकाको वडा नां. ५ को कररब २२

रोपनी जग्िामा तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि २०७७।२।३१ मा रू.१९ करोड ११ लाख ४६ हजारको

सम्झौिा भएको छ। तनमािर् व्र्वसार्ीलाई मोतबलाईजेशन पेस्की रु.१ करोड ५० लाख ठदएकोमा
२०७८ वैशाखसम्म नेपाल सरकारबाट जग्िा प्राप्त भएको छै न । र्सरी तनमािर्स्थलको व्र्वस्था

नहुाँदै खररद सम्झौिा िने र तनमािर् कार्ि हुन नसक्ने जानकारी हुाँदा हुाँदै पेस्की ठदनेलाई र्जम्मेवार
बनाउनु पदिछ ।

67

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

146. हुलाक बिि बैङ्क - िोश्वारा र ६८ र्जल्ला हुलाक कार्ािलर्ले हुलाक बिि बैङ्कको कारोबार सञ्चालन

िरररहेका छन्। र्ो वषिको अन्त्र्मा रु.१ अबि ५८ करोड ३४ लाख मौज्दाि रहेकोछ। हुलाक बिि

बैङ्कको र्हसाब पूर्रु
ि पमा सफ्टवेर्रमा नरहेको, कारोबारको पररमार् प्रत्र्ेक वषि बृर्र्द् हुदै िएको, केही
र्जल्लामा कार्िरि कमििारीबाट रकमको अपिलन भएको, लिानी िनि मन्रालर्ले रोक लिाएकोले

जाजरकोट लिार्िका र्जल्लामा आर्जिि ब्र्ाजभन्दा बढी ब्र्ाज भुक्तानी िदाि घाटा व्र्होनुि परे कोजस्िा

कारर्ले बैङ्क प्रभावकारी भएका छै नन्। प्रर्वतध र बैंर्कङ प्रर्ालीको र्वकास एवां र्वस्िार हुाँदै िएको
सन्दभिमा बिि रकमको पररिालन सुरर्क्षि िवरबाट िनुप
ि ने आवश्र्किालाई दृर्ििि िरी बिि बैङ्कको
पुनरावलोकन िनुप
ि दिछ।

147. रे ल सेवा सञ्चालन - नेपालको बठदिवासदे र्ख जनकपुर हुाँदै भारिको जर्निरसम्मको ६९ र्कलोतमटर
रे लमाििमध्र्े जर्निरदे र्ख कुथािसम्म ३४ र्कलोतमटर तनमािर् सम्पन्न भई उक्त स्थानमा रे ल सञ्चालन
िनि जी.टु .जी. प्रर्क्रर्ाद्वारा रे ल खररद िनि मर्न्रपररषदबाट २०७५।९।२९ मा सैर्द्ार्न्िक सहमति
प्रदान भएको छ । सो तनर्िर्अनुसार भारिको एक रे लवे कम्पनीसाँि रु.८४ करोड १ लाख ४7

हजारमा २ वटा रे ल खररद िरी २०७७।६।२ मा प्राप्त भएको छ । रे ल सञ्चालन एवां ममििको
लाति आवश्र्क जनशर्क्त व्र्वस्थापनको प्रबन्ध समर्मा हुन नसकेको कारर् खररद भएका २ वटा
रे ल सञ्चालन हुन सकेको छै न । रे ल सञ्चालनको लाति आवश्र्क जनशर्क्त र पूवािधार िर्ार िरी
र्थाशीघ्र सेवा सञ्चालन िनुप
ि दिछ ।

पूव ि पर्िम र्वद्युिीर् रे लवे लाइन तनमािर्मा झापादे र्ख इनरुवासम्म जग्िा प्रातप्तको लाति र्जल्ला

प्रशासन कार्ािलर्हरूलाई रु.2 अबि 5 करोड पेस्की उपलब्ध िराएकोमा जग्िा प्रातप्तको कार्ि अिातड
नबढे कोले तनमािर् कार्ि सुरु भएको छै न ।

148. कार्िक्रम सञ्चालन - लिानी बोडिबाट स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रममा लिानी सम्मलेन २०१९ मा समावेश

िररएका ५० आर्ोजनाको अध्र्र्न मूल्र्ाङ्कन िथा अनुिमन पररर्ोजनाको समझदारी पर एवां लिानी
सम्झौिा िने, र्वतभन्न कार्िर्वतध, तनदे र्शका एवां मापदण्ड िजुम
ि ा िने, साविजतनक तनजी साझेदारी सम्बन्धी

असल अभ्र्ासको अध्र्र्न िरी प्रतिवेदन िर्ार िने िथा एकल तबन्दु सेवा केन्द्र स्थापना िरी सञ्चालन
िने, साविजतनक-तनजी साझेदारी एकाई स्थापना, ठू लो क्षमिाको एक सम्मेलन केन्द्र स्थापनासम्बन्धी

पररर्ोजना र्वकास िथा बजारीकरर्, लिानी ठदवस आर्ोजना िने, हुवातसन नारार्र्ी तसमेन्ट उद्योि
स्थापनामा सहजीकरर् िथा अनुिमन िने, मुर्क्तनाथ केबलकार पररर्ोजना सहजीकरर् िथा अनुिमन

र िमोर जलर्वद्युि आर्ोजनाको तनमािर्किाि छनौट िने लिार्िका कार्ि उल्लेख िरे कोमा िी कामहरु
सम्पादन भएको दे र्खएन । िोर्कएका कार्िक्रम सञ्चालन निरी िलब भत्ता लिार्िका प्रशासतनक

कार्िमा भएको खििसमेि और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन । लिानी बोडिको उद्देश्र्अनुरुप कार्िसञ्चालन हुनपु दिछ।
•

स्वास््र् से वा प्रवाह

149. सञ्चालन अनुमति - स्वास््र् सां स्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी तनदे र्शका,
२०७० मा अनुमति नतलई स्वास््र् सां स्था सञ्चालन िनि नहुने उल्लेख छ । स्वास््र् िथा जनसां ख्र्ा

मन्रालर्मा २०० श्र्ाभन्दा मातथको स्वास््र् सां स्था सञ्चालन अनुमतिको लाति र्कि मेतडकल कलेज,
मर्र्पाल र्शक्षर् अस्पिाल, नेशनल मेतडकल कलेज वीरिन्जलिार्ि १४ मेतडकल कलेज, अस्पिालले

७ हजार ४६१ श्र्ाको स्वास््र् सां स्था सञ्चालन िनि तनवेदन ठदएकोमा रार्िर् भवन सां र्हिा,2060

बमोर्जम भवन तनमािर् भएको कािजाि पेस नभएकोले स्वास््र् सां स्था सञ्चालन अनुमतिको तनवेदन

उपर थप कारबाही िरे को दे र्खएन । सञ्चालन अनुमति नभए िापतन स्वास््र् सां स्था सञ्चालन भइरहेको
र सञ्चालन अनुमति माि िरे को ११ वषिसम्म तनर्िर्र्वहीन अवस्था रहनु उर्िि दे र्खाँदैन । र्स
सम्बन्धमा मन्रालर्ले आवश्र्क तनर्िर् िनुप
ि दिछ ।
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150. तनजी अस्पिाल अनुिमन - स्वास््र् सेवा र्वभािको तनर्मन क्षेरमा ५१ श्र्ादे र्ख २०० श्र्ासम्मका
९९ अस्पिाल रहेकोमा र्ो वषि ८१ को अनुिमन िरे को छ । अस्पिालको अनुिमन िदाि अतधकाांश

अस्पिालको भौतिक सां रिना कमजोर रहेको, आवासीर् िथा व्र्ापाररक प्रर्ोजनका लाति बनेका ठाउाँ मा
सञ्चालन िरे को, कार्िर्ोजना अनुसार कार्ि निरे को, औजार उपकरर् मापदण्ड अनुसार व्र्वस्थापन

नभएको, प्रर्ोिशाला मापदण्ड अनुसार नभएको, जेष्ठ नािररक कक्ष नरहेको, फोहोरमैलाको उर्िि

व्र्वस्थापन नभएको, सघन उपिार कक्ष िथा नतसिङ्ग कमििारी िोर्कएको अनुपािभन्दा घटी राखेको,
सां क्रामक रोिको लाति उर्िि प्रबन्ध निरी सञ्चालन िरे को, अतधकाांश अस्पिालका जनशर्क्त पूर्क
ि ालीन

नरहेको लिार्िको अवस्था दे र्खएको अनुिमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरे क वषि अनुिमनमा
दे र्खएका कमजोरीहरू दे र्खए िापतन त्र्स्िा कमजोरी

सुधार िने शििमा बषेनी नवीकरर् भइि रहेको

पाइर्ो । िसथि अनुिमन प्रभावकारी वनाउनुपदिछ । मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका स्वास््र्
सां स्थालाई कारवाही िनुप
ि दिछ ।

151. अस्पिाल सेवा - अस्पिालको सेवा प्रभावकारी हुन भौतिक अवस्था, जनशर्क्त िथा उपकरर्को उर्िि
ु दिछ । स्वास््र् सेवा प्रवाहको केही र्स्थति दे हार् अनुसार छन्ः
व्र्वस्थापन हुनप

151.1.

शुक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवारोि अस्पिालबाट प्राप्त र्ववरर् अनुसार अस्पिाल अन्िििि रहेका ११

भवनमध्र्े ९ भवन ४२ वषि पुरानो रहेको उल्लेख छ ।प्रत्र्ेक वषि तबरामीको िाप बढ्दै िइरहेको
अस्पिालले र्ो वषि १ लाख २६ हजार ४९४ जनालाई सेवा ठदएको छ । तबरामी प्रिीक्षालर् सााँघरु ो

भएका कारर् कक्ष बार्हर बाटोमा उतभनुपरे को, र्वतभन्न प्रकारका सरुवा रोिका तबरामी एकै स्थानमा
रहनुपरे को, शौिालर् र पार्किङ्गस्थल पर्ािप्त नभएको जस्िा समस्र्ाले अस्पिाल सञ्चालनमा कठठनाई

परे को दे र्खर्ो । प्रत्र्ेक वषि सरुवा रोिको तबरामी बढ्दै िएको िथा हाल महामारीको रुपमा र्वश्वभर
फैतलएको कोरोना भाइरसको सां क्रमर्बाट सुरर्क्षि रहन अस्पिालको क्षमिा पर्ािप्त नभएकोले ित्कालै
िुरुर्ोजना स्वीकृि िरी अस्पिाल पूवािधारमा सुधार िनुप
ि दिछ ।
151.2.

र्ो वषि वीर अस्पिालले रु.2 अबि 33 करोड 6 लाख 97 हजार खिि िरी 3 लाख ७५ हजार
६७९ तबरामीलाई स्वास््र् उपिार सेवा ठदएको छ । अस्पिालमा रहेको १६ स्लाइसको तसटी स्क्र्ान
मेतसन १, पल्मोनरी फन्सण्टे ड मेतसन १, ग्र्ास्ट्रो इण्डोस्कोपी ४ तबग्रेर उपर्ोि र्वर्हन भएका छन् ।

िि वषि एक िैरसरकारी सां स्थाबाट प्राप्त रु.२ करोड ५३ लाख मुल्र्को फाइब्रोस्क्र्ान मेतसन जडान

निरी राखेको छ । त्र्सैिरी उपिार सम्बन्धी उपकरर् दुरुस्ि नहुने, तबरामीको िापको कारर्

सामान्र् उपिारको लाति लामो समर्सम्म प्रिीक्षा िनुप
ि ने, समर्मै सेवा उपलव्ध नहुने अवस्था र्वद्यमान

रहेका छन् । सामान्र्दे र्ख जर्टल प्रकारको उपिार िदै आएको र प्रत्र्ेक वषि तबरामीको िाप समेि
बढ्दै िएकोले सेवा प्रवाहको िुर्स्िर सुधार िनि अस्पिालले ध्र्ान ठदनुपदिछ । अस्पिालले क्र्ान्सर
रोिको उपिारको लाति २०७५ मा खररद िरे को रु.४७ करोड ९० लाख ६० हजारको सी.टी.

तसमुलेटर मेतसन र टोमोथेरापी मेतसन 3 वषिभन्दा बढी समर् तबतिसक्दा पतन जडान निरी सशस्त्र

प्रहरी वल, हल्िोकमा राखेको अवस्था छ । उक्त मेतसन जडान िरी क्र्ान्सर तबरामीको सेवाप्रवाह
िनुप
ि दिछ ।
151.3.

नारार्र्ी अस्पिालले मुटुको शल्र्र्क्रर्ा िनि प्रर्ोि िररने रु.४ करोड ९२ लाख १० हजारको क्र्ाथ
ल्र्ाव मेर्शन एक आपूिक
ि बाट २०७६ िैरमा प्राप्त िरे कोमा सो मेर्शन जडान निरी खुल्ला रुपमा
राखेको छ । अस्पिालले नर्ााँ भवन तनमािर् िरी जडान िने जनाएिापतन हालसम्म नर्ााँ भवन तनमािर्

भएको छै न ।त्र्स्िै अस्पिालमा रहेको एकमार सी.टी स्क्र्ान मेर्शन तबग्रीई प्रर्ोिमा आउन सकेको
छै न।अस्पिालमा इकोकातडिर्ो उपकरर् ममिि नहुाँदा मुटुका तबरामीहरूले सेवा पाएका छै नन् । त्र्स्िै

एम.आर.आइि, सी.टी स्क्र्ान िथा आ.इ.तस.र्ू बेड उपलब्ध नभएको कारर् भनाि भएका 413
तबरामीलाइि अन्र्र रे फर िरे को छ।
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151.4.

वी.पी.कोइराला स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान स्वास््र् सेवा प्रवाहका लाति स्वास््र् सेवा प्रवाहका लाति
खररद भएको मेतसन उपकरर्हरूको समर्मा ममिि सम्भार िरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपदिछ।

प्रतिष्ठानमा रहेका रु.९ करोड ७२ हजारमा खररद िरे को फोटोथेरापी, सीटी स्क्र्ान, भेन्टीलेटर,
तसररन्ज पम्पलिार्िका १९ उपकरर् िथा मेतसनरीहरू िालु अवस्थामा रहेका छै नन् । उपर्ुक्त
ि
र्स्थतिले सेवा प्रवाहमा प्रभाव परे को र खररद खिि उपलर्ब्धर्वहीन भएको छ ।

152. प्रर्ोिशाला परीक्षर् सेवा - दे शको एकमार रार्िर् जनस्वास््र् प्रर्ोिशालामा आवश्र्क भवन, स्थान,

उपकरर् िथा जनशर्क्तको अभावका कारर् मानव अङ्ग प्रत्र्ारोपर् िदाि िररने एि.एल.ए. टाइर्पङ
टे ि, बाथ रोि पत्ता लिाउन िररने एि.एल.र्व. 27 टे ि, वाथ रोिको अवस्था थाहा पाउन िररने
एन्टी सीसीपी टे ि, कुकुरमा लाग्ने र्फत्ते जुका मातनसको शरीरमा पुिक
े ो पत्ता लिाउन िररने
इकाइनोकोतसस एर्न्टबडी टे ि, मानव र्जन र क्रोमोजोमको अवस्था थाहा पाउन िररने मोतलकुलर टे ि
लिार्िका 35 भन्दा बढी प्रकारका परीक्षर् सेवाहरू प्रवाह हुन सकेको छै न ।

•

शैर्क्षक नतिजा र सम्बन्धन

153. उच्ि र्शक्षा - नेपाल सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा र्वश्वर्वद्यालर् सम्बन्धी

नीति/कानूनको तनमािर्, मापदण्ड तनधािरर् र अनुिमन लिार्िका कार्िहरू मन्रालर्बाट सम्पादन हुने
व्र्वस्था रहेको छ।नेपालमा ११ र्वश्वर्वद्यालर् िथा ६ स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान सां ञ्चालनमा रहेका

छन्। सञ्चातलि र्वश्वर्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि कुल ५ लाख ४० हजार र्वद्याथीमध्र्े तरभुवन
र्वश्वर्वद्यालर्मा

७६

प्रतिशि

र

अन्र्

१०

र्वश्वर्वद्यालर्मा

२४

प्रतिशि

रहेका

छन् ।

र्वश्वर्वद्यालर्हरूमा अध्र्र्न िनेमध्र्े ७९.७ प्रतिशि साधारर् र २०.३ प्रतिशि प्रार्वतधक र्वषर्हरू
रहेका छन् । मन्रालर्ले जनशर्क्त प्रक्षेपर् िथा मानव सां साधन र्वकास र्ोजना िर्ार निरे का कारर्

एकािफि शैर्क्षक बेरोजिारको सां ख्र्ामा बढोत्तरी भै वैदेर्शक रोजिारीमा आकषिर् भएको दे र्खन्छ भने
अकोिफि स्वदे शमा आवश्र्क पने सीपमूलक शैर्क्षक कार्िक्रमको न्र्ूनिाले िदाि र्शक्षािफिको लिानीले

उर्िि प्रतिफल ठदन सकेको छै न । र्वश्वर्वद्यालर्बाट सीपर्ुक्त जनशर्क्त उत्पादन िने सम्बन्धमा
स्पि नीति, कार्िनीति िथा कार्िक्रम सां िालन हुनपु ने दे र्खन्छ ।

154. कक्षा १०(एस.इ.इ) नतिजा - कक्षा १० को माध्र्ातमक र्शक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) शै र्क्षक सर,
२०७६ मा कोरोना महामारीका कारर् परम्परािि रूपमा भौतिक रूपमा परीक्षा सां ञ्चालन िनि

नसकी नेपाल सरकार मर्न्रपररषद्को २०७७।२।२८ को तनर्िर् अनुसार र्वद्यालर्बाट मू ल्र्ाङ्कन
िरे को प्राप्ताङ्कका आधारमा नतिजा प्रकाशन िरे को छ । उक्त आधारमा कुल र्वद्याथी ४ लाख ८२

हजार ९ सर् ८३ सहभािी भएकोमा १६.१८ प्रतिशिले ३.६ दे र्ख ४ र्ज.र्प.ए सम्म प्राप्ि िरे का
तथए । उक्त नतिजा शै र्क्षक सर २०७५ भन्दा ३४४.६४ प्रतिशिले बढी छ । २०७५ िथा
२०७६ को नतिजाको िुलनात्मक अवस्था तनम्नानुसारको रहे को छः
तस.
नां .

२०७५ को

जी.पी.ए.

नतिजा

२०७६ को
नतिजा

कुलको िुल नामा

कुलको िुल नामा

२०७५ को

नतिजामा

जी.पी.ए.प्रतिशि

२०७६ को

जी.पी.ए.प्रतिशि

वृ र्र्द्/न्र्ू न
(प्रतिशि)

१

नतिजा रोर्कएको

८४६९

१८१२६

१.8४

३.७५

११४.०२

२

० .८ दे र्ख १.१९ सम्म

४४२९

१२

०.९७

०.०१

-९९.७२

३

१ .२ दे र्ख १.५९ सम्म

४३८४१

५३९

९.५५

०.११

-९८.७७

४

१ .६ दे र्ख १.९९ सम्म

९५३०७

१७०८१

२०.७५

३.५४

-८२.०७

५

२ दे र्ख २.३९ सम्म

९८२०७

७९४०४

२१.३८

१६.44

-१९.१४

६

२ .४ दे र्ख २.७९ सम्म

७६५६४

११७४९९

१६.६७

२४.३३

५३.४६

७

२ .८ दे र्ख ३.१९ सम्म

६३७४१

९५००३

१३.८८

१९.६७

४९.०४

८

३ .२ दे र्ख ३.५९ सम्म

५११३७

७७१५०

११.१३

१५.९७

५०.८६

९

३ .६ दे र्ख ४ सम्म

१७५८०

७८१६९

३.८३

१६.१८

३४४.४४

४५९२७५

४८२9८३

१००

१००

जम्मा
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शै र्क्षक िुर्स्िर केन्द्रले २०७६ मा १ हजार ८०० र्वद्यालर्का कक्षा १० मा अध्र्र्नरि

२२ हजार र्वद्याथीको िर्र्ि, र्वज्ञान र नेपाली र्वषर्को तसकाई उपलब्धी परीक्षर् िरे को तथर्ो ।

उक्त उपलब्धी परीक्षर्को प्रतिवेदन अनुसार िर्र्ि, र्वज्ञान र नेपाली र्वषर्को तसकाई उपलब्धी
आधारभूि िहमा ४६, ६३ र ३३ प्रतिशि रहे को दे र्खर्ो । िर एस.ई.ई. परीक्षाको नतिजामा

२०७५ को िुलनामा २०७६ को नतिजा न्र्ून र्ज.र्प.ए. प्राप्ि िने घटे को छ भने २.४ दे र्ख ४

सम्मको र्ज.र्प.ए. प्राप्ि िने बढे को दे र्खर्ो । सबै भन्दा न्र्ून र्ज.र्प.ए ०.८ दे र्ख १.१९ सम्म
प्राप्ि िने शिप्रतिशिले घटे को िथा उच्ि र्ज.र्प.ए. प्राप्ि िने ३४४.६४ प्रतिशिले बढे को
दे र्खएकोले र्वद्यालर्ले स्वमू ल्र्ाङ्कन पर्द्ति उपर पुनरावलोकन िनुि जरुरी छ ।

155. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - रािपति शै र्क्षक सुधार कोष स्थापना िरी सामुदार्र्क र्शक्षामा िुर्स्िर
अतभवृर्र्द्का कार्िक्रमहरू सञ्चालन िनि रु.५ अबि, जनसां ख्र्ाको बनौट र भौिोतलक अवस्थाको

आधारमा र्वद्यालर् िथा र्शक्षर् सां स्थाहरूको समार्ोजन एवां एकीकरर् कार्िका लाति रु.४७ करोड,
र्िनौँ आफ्नो माटो, बनाऔ ँ आफ्नै दे श अतभर्ानका लाति रु.१ अबि ५० करोड र्वतनर्ोजन भएकोमा
कार्ािन्वर्न हुन सकेको दे र्खएन ।

४.६ और्ित्र्को ले खापरीक्षर्बाट दे र्खएका प्रमुख व्र्होरा
तनकासा अनुसार खिि िरे िापतन बेमानातसव िवरले रार्िर् धन, राजस्व र प्राकृतिक स्रोिको प्रर्ोि

िनि ठदएको, साविजतनक खररद, परामशिमा तमिव्र्र्र्िाको अवलम्वन एांव र्वतध र र्ववेकको पालना िथा प्रर्ोि
निरे को जस्िा व्र्होराहरू औल्र्ाइएको छ:
•

कार्िक्रम स्वीकृति र कार्ािन्वर्न

156. मािहि कार्ािलर्को ठे क्का - सडक र्वभािले र्ो वषि नारार्र्घाट मुङ्गतलन सडकका 15 पुल तनमािर्

िनि रु.१ अबि 27 करोड 5 लाख ठे क्का सम्झौिा िरी कार्ािन्वर्नको लाति र्ोजना कार्ािलर्मा

पठाएको, हुलाकी राजमािि आर्ोजना तनदे शनालर्ले मािहि कार्ािलर्ले कार्ािन्वर्न िने िरी रु.१५
अबि ७ करोड ९६ लाखका ३९ ठे क्का वन्दोवस्ि िरी कार्ािन्वर्नको लाति 7 मािहि र्ोजना
कार्ािलर्मा पठाएको, पुष्पलाल राजमािि तनदे शनालर्ले रु.3 अबि 45 करोड 38 लाखका 21 ठे क्का

सम्झौिा िरी कार्ािन्वर्नको लाति मािहिका 5 र्ोजना कार्ािलर्हरूमा पठाएको र मदन भण्डारी

आर्ोजना तनदे शनालर्ले रु.6 अबि 39 करोड 48 लाखका 14 ठे क्का सम्झौिा िरी कार्ािन्वर्नको
लाति 2 र्ोजना कार्ािलर्मा पठाएको छ । र्वभाि िथा तनदे शनालर्हरूले मािहि कार्ािलर्को काममा
हस्िक्षेप हुने िरी ठे क्का पट्टाको कार्ि िनुि उपर्ुक्त दे र्खएन ।

नेपाली सेना मािहिका कार्ािलर्लाई खिि िने अर्ख्िर्ारी ठदएिा पतन र्वतभन्न कार्ािलर्ले

अर्ख्िर्ारी तभर पने वस्िु वा सेवा खररद िनि बोलपरको माध्र्मबाट सप्लार्सि/तनमािर् व्र्बसार्ीसाँि

९५ प्र्ाकेजमा सम्झौिा िरी रु १ अबि १ करोड भुक्तानीको लाति सम्बर्न्धि कार्ािलर्मा पठाएको
दे र्खर्ो। मािहिलाई ठदएको अर्ख्िर्ारीबमोर्जम सम्बर्न्धि कार्ािलर्बाट खररद कार्ि िनुप
ि नेमा
मातथल्लो तनकार्ले खररद सम्झौिा िरे को तनर्म अनुकूल दे र्खएन ।

157. कार्िक्षर
े - नेपाल सरकारको २०७६।२।६ को तनर्िर्ानुसार रार्िर् लोकमािि सङ्घीर् सरकारबाट,
प्रदे श लोकमािि प्रदे श सरकारबाट र स्थानीर् सडक स्थानीर् तनकार्बाट तनमािर् िथा ममिि हुनपु नेमा
र्ो वषि सडक तडतभजन 33 ले स्थानीर् िथा प्रदे श सरकारको कार्ि क्षेर अन्िरिि पने ४ तमटर
िौडाइका सडक समेि तनमािर् र ममिि िरी रु.3 अबि 49 करोड 2 लाख खिि िरे को अवस्था छ।

नेपाल सरकारको तनर्िर् र्वपरीि प्रदे श सरकार र स्थानीर्िहको कार्िक्षेरमा पने सडक सङ्घीर्
सरकारबाट तनमािर् िररने िरी बजेट र्वतनर्ोजन िनुि

उपर्ुक्त हुाँदैन । नेपाल सरकारको तनर्िर्

र्वपरीि बजेट र्वतनर्ोजन िनेलाई र्जम्मेवार बनाउनु पदिछ ।
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158. ठे क्का हस्िान्िरर् - सार्वकमा सडक र्वभाि र मािहि कार्ािलर्बाट ठे क्का व्र्वस्थापन भएका सडक

िथा ठे क्का क्रमश: प्रदे श सरकारलाई हस्िान्िरर् िदै जाने नीतिअनुरुप 207२।7३ दे र्ख

207५।7६ सम्ममा हस्िान्िरर् िने तनर्िर् भएका 1 हजार 181 ठे क्कामध्र्े 605 ठे क्का मार
हस्िान्िरर् भएको छ भने बााँकी 576 ठे क्कामध्र्े सम्झौिा रकम रु.46 अबि 64 करोड 95 लाखका
469 ठे क्का हस्िान्िरर् हुन नसकेको कारर् िी ठे क्काहरू अलपर भई तनमािर् कार्ि अधुरो रहेको छ।
अधुरो कार्िसम्पन्न िनि २०७६।७७ को बजेटमा रु.१० अबि ७९ करोड र्वतनर्ोजन िरे कोमा

रकमान्िरबाट रु.४ अबि ६० करोड थप िरे िापतन उक्त बजेट खिि हुन सकेको दे र्खएन। िी
ठे क्काको म्र्ाद समाप्त भएको र तनमािर् व्र्वसार्ीलाई ठदएको मोतबलाइजेसन पेस्की रु.22 करोड 4

लाख 69 हजार बााँकीमध्र्े कतिपर् पेस्की जमानि र कार्िसम्पादन जमानिको म्र्ादसमेि समाप्त
भएकोले उक्त पेस्की जोर्खममा परे को छ । समर्मा हस्िान्िरर् नभएका कारर् रु.26 करोड 14
लाख 86 हजार खिि िरी तनमािर् भएका सडक सां रिना िथा अन्र् कार्िहरू लामो समर् अधुरो रहन

िई तबग्रने िथा भत्कने र खििको उपादे र्िा समाप्त हुने अवस्था दे र्खएको छ। िी ठे क्काहरू सम्बर्न्धि
प्रदे श सरकारलाई हस्िान्िरर् िने वा सडक र्वभाि स्वर्ांले तनमािर् िने सम्बन्धमा तनर्िर् िरी
कार्िसम्पन्न िनुप
ि दिछ ।

159. र्वत्तीर् व्र्वस्था र खिि - सम्झौिाबमोर्जम कार्ािन्वर्न पूवक
ि ो खिि (सीडीएफ) को लाति एमसीसीिफिको

अमेररकी डलर 40.5 तमतलर्न र नेपाल सरकारिफिको अमेररकी डलर ४० तमतलर्न तनम्नको कार्िमा

खिि हुने उल्लेख भएकोमा हालसम्म एमसीसी स्रोिको खिि अमेररकी डलर ९.42 तमतलर्न र नेपाल
सरकारको समेि अमेररकी डलर 7.94 तमतलर्न खिि भएको दे र्खन्छ । सम्झौिाबमोर्जम नेपाल

सरकारले व्र्होने सीडीएफिफिको रकमका र्वद्युि प्रसारर् लाइन पररर्ोजनामा मार खिि िनुप
ि नेमा
सम्झौिाको पूवश
ि ििहरू पूरा निरे को जनाई एमसीसीको बजेट रोक्का िरे को भनी अथि मन्रालर्बाट
पटक पटक रकमान्िर िरी

सडक ममिि िथा सम्भार पररर्ोजना िथा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र

प्रशासतनक खििमा हालसम्म (रू.41 करोड 64 लाख खिि िरे को छ। र्सरी एमसीसी स्रोििफिको

रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोिवाट सम्झौिामा उल्लेख नभएका कार्िमा समेि
खिि िरे को तनर्मसम्मि र और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन ।

160. परामशि खििको और्ित्र् - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा २९ मा सम्बर्न्धि साविजतनक

तनकार्मा उपलब्ध जनशर्क्तबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दािृपक्षसाँि भएको सम्झौिा बमोर्जम
वैदेर्शक सहार्िा स्रोिबाट व्र्होररने िरी परामशिदािाबाट सेवा प्राप्त िनुप
ि ने भएमा साविजतनक तनकार्ले

कुनै व्र्र्क्त, फमि, सां स्था वा कम्पनीबाट परामशि सेवा खररद िनि सक्ने उल्लेख छ । तमतलतनर्म
च्र्ालेन्ज कपोरे सन प्रमुख र्वत्त व्र्वस्थापन र्वशेषज्ञ १, र्वत्त व्र्वस्थापन र्वशेषज्ञ २ र आन्िररक

तनर्न्रर् र्वशेषज्ञ १ को दरबन्दी रहेको दे र्खन्छ। उपलब्ध जनशर्क्तवाट हालको प्रारर्म्भक िरर्को
आतथिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको तसफाररस िनि िथा भुक्तानी ठदन सर्कने भए िापतन

र्वत्तीर् कारोबारको िेक जााँि िनिका लाति र्वत्तीर् एजेण्टको रुपमा परामशिदािा तनर्ुर्क्त िरी एक

परामशि दािासाँि अमेररकी डलर 5.05 तमतलर्न भुक्तानी िने िरी सम्झौिा िरे को र र्ो वषि अमेररकी
डलर ६ लाख ६० हजार (रु.7 करोड 8२ लाख) समेि हालसम्म अमेररकी डलर 1.8३ तमतलर्न
(रु.20 करोड 8३ लाख) खिि िरे को और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन ।
• सहुतलर्ि र लिानी
161. सूिीकृि दर भुक्तानी - नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर् र तनजी क्षेरका जलर्वद्युि प्रबर्द्िकहरूबीि भएको
र्वद्युि खररद सम्झौिामा खररद दर अनुसार नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर्ले र्वद्युि उत्पादक कम्पनीहरूलाई

भुक्तानी ठदने व्र्वस्था छ । मर्न्रपररषद्को २०६८।१०।१७ को तनर्िर् अनुसार लोडसेतडङ

न्र्ूनीकरर् कार्िर्ोजना, २०६८ र सुर्वधा सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०६८ जारी िरी २०७१ िैर

मसान्िसम्म व्र्ापाररक उत्पादन सुरु िने कम्पनीलाई ७ वषिसम्म सुिीकृि दर (पोिे ट दर) र र्वद्युि
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खररद सम्झौिाको दर (पी.पी.ए) बीिको फरक रकम नेपाल सरकारले नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर् माफिि
उपलब्ध िराउने व्र्वस्था िरे को दे र्खन्छ । सो व्र्वस्था अनुरुप २० जल र्वद्युि कम्पनीलाई र्ो

वषि रू.७० करोड समेि २०७७ आषाढसम्म रू.१ अबि ४४ करोड ८७ लाख नेपाल र्वद्युि प्रातधकरर्

माफिि भुक्तानी ठदएको र रू.२९ करोड ८० लाख ६४ हजार भुक्तानी िनि बााँकी रहेको नेपाल र्वद्युि
प्रातधकरर्ले उल्लेख िरे को छ । र्वद्युि खररद तबक्री सम्झौिामा खररद तबक्री दर तनधािरर् भै सकेको

अवस्थामा सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मावलीमा व्र्वस्था निरी छु ट्टै कार्िर्वतध बनाएर ७ वषिसम्म सुर्वधा
उपलव्ध िराएको दे र्खएको छ ।

162. तलज भाडा - तलज भाडा सम्बन्धमा दे र्खएका व्र्होरा तनम्न छन्:
162.1.

ित्कालीन राजदरबार र एक कम्पनीबीि २०५२।४।३१ मा िोकर्िमा रहेको ३ हजार ९७० रोपनी

१ आना ३ पैसा ३ दाम जग्िामध्र्े २ हजार ७९२ रोपनी जग्िामा िोकर्ि फरे स्ट ररसोटि तनमािर्
िथा सञ्चालन िनि ३० वषिका लाति अमेररकी डलर ५० लाख तलने िरी तलज सम्झौिा भएको दे र्खन्छ

। तलज सम्झौिाको म्र्ाद कररब ६ वषि बााँकी छाँदै उक्त कम्पनीले सम्झौिाको म्र्ाद थपको लाति

ठदएको तनवेदनबाट नेपाल सरकार मर्न्रपररषद्को २०७६।८।२३ को स्वीकृतिको आधारमा नेपाल
ट्रि सञ्चालक सतमतिको २०७६।९।२९ को तनर्िर्अनुसार वैकर्ल्पक प्रर्ोिको र्वस्िृि अध्र्र्न

र्वश्लेषर् बेिर एक मूल्र्ाङ्कनकिािको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीबाट अमेररकी डलर १ करोड
८ लाख २३ हजार २०५ प्राप्त िने िरी र्व.सां . २०८२ दे र्ख २५ वषिको लाति सम्झौिा अवतध थप

िरे को छ । र्सरी सम्पर्त्तको वििमान अवस्था र भर्वष्र्को प्रर्ोिको बारे मा पर्ािप्त अध्र्र्न र्वश्लेषर्

निरी तबना प्रतिस्पधाि तलज अवतध बढाएको और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन । उक्त सम्पर्त्तको भर्वष्र्मा प्रर्ोि

िथा सोबाट प्राप्त हुने आर् र लाभको बारे मा र्वतभन्न र्वज्ञ, र्वशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्र्र्न र्वश्लेषर्
िराई उपलब्ध र्वतभन्न र्वकल्पहरूमध्र्े अतधकिम प्रर्ोि र लाभ प्राप्त हुने र्वकल्प छनौट िरी
प्रतिस्पधाित्मक प्रर्क्रर्ाबाट तलज भाडामा ठदनेिफि ध्र्ान ठदनुपदिछ।
162.2.

िाहािलर्स्थि जग्िा ३० वषिको लाति तलजमा ठदन सूिना प्रकाशन िरे कोमा एक कम्पनीको रू.२७

करोड ७४ लाख ७६ हजारको प्रस्िाव २०७४।७।१३ मा स्वीकृि िरे को छ । उक्त प्रस्िाव अनुसार
तनमािर् अवतध २०७७ सम्म रहने, भवन तनमािर्मा रू.२२ करोड ६१ लाख

कम्पनीले खिि िने र

जग्िा भाडावापि ३० वषिमा रू.५ करोड १३ लाख तिरी उक्त भवन ३० वषिपतछ कम्पनीले नेपाल
ट्रिलाई नै हस्िान्िरर् िने सम्झौिा भएको छ । तनमािर् अवतध पिाि प्रत्र्ेक ५ वषिमा भाडा दर

बृर्द्ी िरी २०७८ दे र्ख २१०४ सम्म उक्त घर र जग्िाको भाडावापि रू.२७ करोड ७४ लाख ७६

हजार नेपाल ट्रिले प्राप्त िने सम्झौिा भएको छ । नेपाल ट्रि र उक्त कम्पनी बीि सम्झौिा हुाँदा ६
िल्ले भवन तनमािर् िने ट्रि र उक्त कम्पनीर्विको तलज सम्झौिामा व्र्वस्था भएकोमा काठमाडौं

महानिरपातलकामा १२ िल्ले भवनको नक्शा स्वीकृतिको लाति पेस भएको छ। तलज सम्झौिा िदािको

अवस्थामा सारभूिरूपमा फरक पने िरी सां रिना तनमािर् िनि तमल्ने दे र्खदै न। कम्प्लेक्स तनमािर् िनि
िोर्कएको अवतध समाप्ि भएको र उक्त अवतधको तलज भाडा समेि प्राप्ि भएको छै न । ६ िल्ले
भवनको सट्टा १२ िल्ले तनमािर् िने हो भने सोही अनुरूप पुन: प्रतिष्पधाि िरी छनौट िनुप
ि दिछ।

163. खररद कार्ि रद्द - स्वास््र् सेवा र्वभािलाई नेपालमा कोतभड-१९ महामारी रोिको तनर्न्रर्, रोकथाम
र उपिारको लाति आवश्र्क पने स्वास््र् सामग्री र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद िनि नेपाल सरकार

मर्न्रपररषद्ले २०७६।१२।९ मा सहमति ठदएको दे र्खर्ो । स्वास््र् सेवा र्वभािले १९ प्रकारका
स्वास््र् सामग्री खररदको लाति अमेररकी डलर ९० लाख ७७ हजारको लािि अनुमान िर्ार िरी

खुल्ला प्रस्िाव आव्हान िरे कोमा एक आपूिक
ि को अमेररकी डलर १ करोड ३ लाख ३८ हजार अथािि ्
लािि अनुमानभन्दा १३.९० प्रतिशि बढीको प्रस्िाव स्वीकृि िरी २०७६।१२।१४ मा सम्झौिा

िरे को छ । सम्झौिामा आपूिक
ि ले िीन लटमा स्वास््र् सामग्री उपलब्ध िराउने उल्लेख भए अनुसार
2076।12।17 तभर पर्हलो लटमा अमेररकी डलर ९० लाख ५३ हजारका सामग्री उपलब्ध
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िराउनु पने शिि रार्खएको छ । शिि अनुरुप अमेररकी डलर २३ लाख ३४ हजारका सामग्री मार

आपूतिि िरे को छ । आपूतिि भएका सामग्रीको पतन प्रार्वतधक परीक्षर् निरी उपर्ोि भएको दे र्खर्ो।
आपूिक
ि ले सम्झौिामा िोर्कएको लट बमोर्जमका बााँकी आपूतिि निरे को र अत्र्ावश्र्क सामग्री आांर्शक

मार आपूतिि िरे कोले सम्झौिा बमोर्जम कार्ि सम्पादन निरे को कारर् जनाई २०७६।१२।१९ मा

तनजसाँिको सम्झौिा अन्त्र् िरे को छ । सम्झौिा िदाि राखेको कार्ि सम्पादन जमानि अमेररकी डलर
५ लाख १७ हजार जफि िरी राजस्वमा दार्खला िरे को छ ।

आपूिक
ि लाई िीनबाट िाटिडि उडान माफिि ढु वानी िरे को भाडा रु.१ करोड ९४ लाख २३

हजार र आपूतिि िरे को सामग्रीको अमेररकी डलर २३ लाख ३४ हजार भुक्तानी िरे को छै न । न्र्ार्र्क

तनरुपर्को लाति आपूिक
ि ले सवोच्ि अदालि र पाटन उच्ि अदालिमा दार्र िरे को ररट र्विाराधीन
रहेको छ । सो खररदको सक्कल श्रे स्िा पेस नभएकोले लेखापरीक्षर्को लाति पेस िनुप
ि दिछ ।

साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 71 मा पूव ि र्ोग्र्िाको प्रस्िाव, वोलपर, परामशि

सेवाको आशर्पर वा प्रस्िाव वा तसलवन्दी दरभाउपर परीक्षर् र मूल्र्ाङ्कन िनि साविजतनक तनकार्का
प्रमुख वा तनजले िोकेको वररष्ठ अतधकृिको अध्र्क्षिामा 4 सदस्र् रहेको मूल्र्ाङ्कन सतमति िठन हुने
उल्लेख छ । कोतभड-19 रोिको रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति अति आवश्र्क सामानहरू र्वशेष

पररर्स्थतिमा खररद िनि प्रकार्शि सूिना बमोर्जम पेस भएका 7 प्रस्िावदािाको मूल्र्ाङ्कन िनि ऐनमा
व्र्वस्था भएको सतमति िठन निरी माननीर् मन्रीको प्रमुख सल्लाहकारको सां र्ोजकत्वमा 6 सदस्र्

रहेको सतमति िठन िरी वािाि िरे को पाइर्ो । ऐनको व्र्वस्था र्वपरीि सतमति िठन िनुक
ि ो आधार,

कारर् र और्ित्र् पुर्ि हुने दे र्खएन । कानुनमा र्जम्मेवारी निोर्कएका व्र्र्क्तहरूबाट भएका तनर्िर्
कानुनसम्मि दे र्खएन ।

164. मोटरसाइकल पैठारी - भैरहवा भन्सार कार्ािलर्बाट बजाजका मोटरसाइकलहरू कर्म्प्लटली नक्ड

डाउन (सी.के.डी) अवस्थाका उल्लेख िरी रु.५ अबि २८ करोड २५ लाख ८ हजार मूल्र्को पैठारी

िदाि भन्सार जााँिपासका क्रममा अन्िःशुल्क रु.67 करोड ८८ लाख ३ हजार र मूल्र् अतभवृर्र्द् कर

रु.८ करोड ८२ लाख ४४ हजारसमेि रु.७६ करोड ७० लाख ४७ हजार राजस्व छु ट तलएको
दे र्खन्छ। तनज पैठारीकिािले आर् र्ववरर्साथ पेस िरे को र्वत्तीर् र्ववरर्मा एक र्वदे शी कम्पनीका

मोटरसाइकलहरू सी.के.डी. अवस्थामा ल्र्ाई एसेम्बल िदाि 3.81 प्रतिशि मूल्र् अतभवृर्र्द् भएको
दे र्खन्छ। सरकारले पैठारीकिािलाई लाग्ने अन्िःशुल्कमा २५ प्रतिशि छु ट ठदएको छ । सरकारले

ठदएको राजस्व छु ट बराबरको पतन मूल्र् अतभवृर्र्द् नहुाँदा राजस्व छु टको लाभ पैठारीकिािले मार प्राप्त
िरे को पाइर्ो । सोबाट अथििन्र एवां उपभोक्तालाई र्ोिदान पुिक
े ो दे र्खाँदैन। अन्िःशुल्क िथा मूल्र्
अतभवृर्र्द् करमा छु ट ठदए िापतन िर्ारी मोटरसाइकल पैठारी िरे को भन्दा कम मूल्र्मा सविसाधारर्ले
खररद िनि सक्ने अवस्था नभई एसेम्बल प्रर्ाली और्ित्र्पूर्ि दे र्खाँदैन।

165. रोर्ल्टीमा सहुतलर्ि - दुरसञ्चार तनर्मावली, २०५4 को तनर्म 26 मा अनुमति प्राप्त व्र्र्क्तले कुल
बार्षिक आम्दानीको 4 प्रतिशिले हुने रकम प्रत्र्ेक वषि रोर्र्ल्टको रुपमा नेपाल सरकारलाइि बुझाउनुपने

र तनर्म 31 मा रे तडर्ो र्िक्वेन्सी दस्िुर प्रत्र्ेक वषिको लाति िोर्कए बमोर्जम बुझाउनुपने व्र्वस्था

छ। उक्त दस्िुर नवुझाएमा प्रातधकरर्ले अनुमतिपर खारे ज िनि सक्ने उल्लेख छ। िीन सेवा

प्रदार्कले २०७७ आषाढ मसान्ितभर बुझाउनु पने र्िक्वेन्सी नवीकरर् दस्िुर रु.५ अबि १ करोड
८६ लाख २९ हजार नबुझाएको कारर्बाट नेपाल दूरसञ्चार प्रातधकरर्बाट सेवा प्रदार्कको अनुमतिपर
खारे ज भएकोमा नेपाल सरकार मर्न्रपररषद्को २०७६।९।२१ को तनर्िर्बाट पााँि र्कस्िामा पााँि

वषिमा बुझाउने तनर्िर् भएको छ। र्स्िो सुर्वधा ठदाँ दा उक्त बक्र्ौिा राजस्व २०८०।८१ तभर मार
असुल हुने दे र्खन्छ। बक्र्ौिा राजस्व र्कस्िामा बुझाउने सुर्वधा ऐनले ठदएको छै न र बोलकबोल िदाि
िोर्कएको तमतितभर रोर्ल्टी िथा र्िक्वेन्सी बुझाउन स्वीकार िरे को अवस्थामा असुलीिफि प्रभावकारी
कदम िाल्नुपनेमा सेवाप्रदार्कलाई र्कस्िामा बुझाउने िरी सहुतलर्ि ठदां दा राज्र्ले ित्काल प्राप्त िने
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राजस्व ५ वषिमा मार प्रातप्त हुन सक्ने र्स्थतिले सो राजस्व रकमको वििमान मूल्र्मा मुद्रा र्स्फतिका
कारर् उल्लेखनीर् ह्रास हुने अवस्था छ।

एक टे तलकम कम्पनीले मर्न्रपररषद्को तनर्िर् अनुसार र्कस्िा सुर्वधा अन्िििि पर्हलो

र्कस्िाको रु.५९ करोड ८८ लाख ६९ हजार २०७७ आषाढ मसान्ि तभर वुझाउनुपनेमा वुझाएको

छै न। ित्काल असुल िनुप
ि ने राजस्व असुल िनुप
ि ने समर्ावतध वृर्र्द् िरी कानून र्वपरीि 5 वषिको
र्कस्िा सुर्वधा ठददासमेि असुल निनुि उर्िि होइन।
• तनर्िर् र जवाफदे हीपना
166. सुरक्षर् मुद्रर् छापाखाना - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 22 मा र्ोजनाको
र्वस्िृि सभेक्षर्, रइङ तडजाइन, लािि अनुमानअनुसार बजेट िजुम
ि ा िनुप
ि ने उल्लेख छ। पन्रौँ
र्ोजनाले सुरक्षर् मुद्रर् केन्द्र स्थापना िने लक्ष्र् तलएअनुसार २०७६।७७ को नीति िथा कार्िक्रममा
२ वषितभर सुरर्क्षि छापाखाना स्थापना िने उल्लेख छ। मेतसन खररदसम्बन्धी

र्वषर्को सम्बन्धमा

टु ङ्गो नलाग्दै छापाखाना स्थापना िने प्रर्ोजनका लाति रू.८६ करोड २७ लाख १५ हजार खिि
भइसकेको दे र्खन्छ । छापाखाना स्थापना िने सम्बन्धमा दे र्खएका व्र्होरा तनम्नानुसार छन्:
166.1.

ु को सरकार वा त्र्स्िो
साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 85(5ख) मा र्वदे शी मुलक
ु को साविजतनक तनकार्साँि मालसामान खररद िदाि त्र्स्िो सरकार वा तनकार्बाट तनधािररि तबक्री
मुलक

मूल्र्मा सोझै खररद िनि सर्कने व्र्वस्था छ । सुरक्षर् मुद्रर्सम्बन्धी उपकरर्, प्रेस मेतसन, औजार

प्रर्ाली िथा अन्र् आवश्र्क सामग्री जी टु जी र्वतधबाट खररद िनि नेपाल सरकार (मर्न्रपररषद्)
2076।7।20 मा सैर्द्ार्न्िक स्वीकृति ठदएको छ। उपकरर् मेतसन खररद िने सम्बन्धमा केन्द्रले
िठन िरे को प्रार्वतधक सतमतिले प्रेस मेतसनलिार्िका उपकरर्को लािि रू.३३ अबि हुने िरी प्रतिवेदन

ठदए िापतन स्वीकृि भएको छै न । लािि अनुमान स्वीकृि नहुाँदै उपकरर् खररद सम्बन्धमा माि

िरे को प्रस्िावअनुसार िान्स सरकार र जमिन सरकारको िफिबाट प्रस्िाव प्राप्त भएकोमा प्रस्िाव स्वीकृि
िनि नेपाल सरकार मर्न्रपररषदमा पेस हुदा उपर्ुक्तिाको आधारमा मन्रालर्ले नै स्वीकृि िरी सोझै
खररद िनि सक्ने तनर्िर् भएको छ। मन्रालर्बाट सोअनुसार तनर्िर् निरी निरी पुनः मर्न्रपररषदमा
प्रस्िाव पेस िरे को र मर्न्रपररषद्को २०७७।१।२ को तनर्िर्अनुसार जी टु जी र्वतधबाट सोझै खररद

िने तनर्िर् कार्म नराख्ने र खुला प्रतिस्पधाित्मक र्वतधद्बारा खररद िनि मन्रालर्ले नै प्रर्क्रर्ा अर्घ
बढाउने तनर्िर् िरी तनदे शन ठदए िापतन सो खररद प्रर्क्रर्ा शुरु भएको छै न ।
166.2.

छापाखाना स्थापना िने कार्िको लाति र्वस्िृि रइङ, तडजाइन िथा लािि अनुमान एवां एकीकृि खररद

िुरुर्ोजना स्वीकृि नै नभएको अवस्थामा छु ट्टाछु ट्टै कार्िक्रम स्वीकृि िरी र्ो वषिसम्म जेनेरेटर खररदमा
रू.48 करोड 70 लाख 62 हजार, इन्धन याङ्की तनमािर्मा रू.18 करोड 77 लाख 46 हजार,

प्रशासतनक भवन िथा आवास ममिि, िाडी कम्प्र्ुटर प्लटर लिार्ि समेि रू.८६ करोड २७ लाख
१५ हजार खिि िरे को छ। उक्त खििमध्र्े सुरक्षर् छपाइ मेतसनको स्पेतसर्फकेसनको आधारमा सो

मेतसनसाँि तमल्ने िरी सम्बर्न्धि उपकरर् खररद िनुप
ि नेमा छपाइ मेतसनको खररद टु ङ्गो नलाग्दै िि

वषि खररद िरे को रू.१ करोड १४ लाख ७५ हजार र र्ो वषि रू.१ करोड २८ लाख ८२ हजारसमेि
रू.२ करोड ४३ लाख ५७ हजारको र्प्रन्टर, प्लटर, कम्प्र्ुटर, उपकरर्लिार्िका सामान खररद
िरी प्रर्ोिर्वहीन अवस्थामा रहेको छ ।
166.3.

इन्धन याङ्की तनमािर् िने कामको खररद सम्झौिामा सामान डेतलभरी भएपतछ ८० प्रतिशि र जडान,
परीक्षर् र सञ्चालन शुरु भएपतछ २० प्रतिशि भुक्तानी िने व्र्वस्था छ । उक्त याङ्कीको परीक्षर्

िरी प्राप्त सतमतिको प्रतिवेदनमा र्वस्िृि र्ववरर् नखुलाई स्पेतसर्फकेसनबमोर्जम रहेको व्र्होरा मार
उल्लेख िरे को आधारमा एक आपूतििकिािलाइि ६ स्टोरे ज याङ्कीको रू.14 करोड 67 लाख 36
हजार भुक्तानी िरे को छ । त्र्सैिरी सम्झौिा रकम रू.१६ करोड ६१ लाख ४७ हजारको २०
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प्रतिशिले हुने रू.३ करोड ३२ लाख २९ हजार रोक्का िरे कोमा जडान, परीक्षर् र सञ्चालनको काम
िनि बााँकी रहेको अवस्थामा उक्त रकम भुक्तानी िरे को छ ।
166.4.

सुरक्षर् मुद्रर् छापाखानासम्बन्धी मेतसन उपकरर् खररद र पूवािधार र्वकाससम्बन्धी िुरुर्ोजना िथा

लािि अनुमान स्वीकृि नहुाँदै खररद प्रर्क्रर्ा शुरु िनु,ि मर्न्रपररषद्को जी टु जी खररद र्वतधअनुसार

खररद प्रर्क्रर्ा शुरु िने सैर्द्ार्न्िक सहमतिअनुसार प्राप्त प्रस्िावहरूको सम्बन्धमा तनर्िर् निनुि िथा
खुला प्रतिस्पधाित्मक र्वतधअनुसारको प्रर्क्रर्ासमेि शुरु निनु,ि छापाखानाको लाति मेतसनको टु ङ्गो नै

नलाग्दै रू.८६ करोड २७ लाखको पूवािधार र उपकरर् खररद िरी प्रर्ोिर्वहीन अवस्थामा रार्खनु
िथा स्पेतसर्फकेसनअनुसार कार्ि नभएको अवस्थामा समेि रकम भुक्तानी िररनुलिार्िका कार्ि
तनर्मसम्मि र और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन ।

167. ठदिोपना - स्वास््र् बीमा बोडिले नेपाली नािररकले जुनसुकै अस्पिालमा स्वास््र् उपिार िराए पतन
उपिार खिि शोधभनाि हुने व्र्वस्था िरे को छ। बीमा र्ोजना कार्िक्रममा िि वषिसम्म 16 लाख 86

हजार 229 नािररक सहभािी रहेकोमा र्ो वषि 22 लाख 10 हजार 572 सहभािीबाट रु.१ अबि
42 करोड 10 लाख समेि रु.२ अबि 80 करोड 70 लाख र्प्रतमर्म प्राप्त िरे कोमा लिानी िथा
खिि निरी र्वर्वध खािामा मौज्दाि रहेको छ । बोडिबाट हुने सम्पूर्ि खििको लाति नेपाल सरकारले

अनुदान उपलब्ध िराउाँ दै आएको छ । तबतमिले स्वास््र् सेवा तलएको तबल भरपाईको आधारमा बोडिले

र्वतभन्न अस्पिाललाई रु.३ अबि ८७ करोड 29 लाख (र्प्रतमर्मको िुलनामा 272.55 प्रतिशि)
शोधभनाि भुक्तानी भएको छ । बीमा र्ोजनामा सहभािीबाट प्राप्त बीमा र्प्रतमर्मभन्दा रु.2 अबि 45

करोड 19 लाख बढी खिि भएको छ । र्ो वषिसम्म बीमा र्प्रतमर्म बापि सङ्कलन िरे को रकमभन्दा

अत्र्ातधक रकम खिि िरी र्वतमिको उपिार िनुि पने अवस्थामा ठदिो रुपमा कार्िक्रम सञ्चालन िनि
कठठनाइ हुने दे र्खन्छ । र्ो कार्िक्रमको ठदिोपनाका लाति बीमा शुल्कलाइि पुनरावलोकन िनुप
ि दिछ।
168. िेस्रो पक्षको माि दाबी - मेलाम्िी खानेपानी तबकास सतमतिमा अन्िरािर्िर् तनमािर् व्र्वसार्ीले र्वतभन्न

कारर्ले काम िनि नसक्ने दे खाई एक िफी रुपमा २०७५ पौष २ ििे सम्झौिा िोडी आफ्नो दे श
फर्किसकेको हुाँदा आर्ोजनाले पतन २०७५ माघ २७ ििे सम्झौिा िोडेको पाइर्ो । दुवै पक्षले

सम्झौिा िोडे लित्तै तनमािर् व्र्वसार्ीबाट भुक्तानी नपाएका मजदुर िथा आपूतििकिािको भुक्तानी

समस्र्ाले आर्ोजनाको सम्पन्न हुन बााँकी रहेको काम कार्ािन्वर्न िनि ितिरोध उत्पन्न भएको तथर्ो।

त्र्सपिाि र्जल्ला समन्वर् सतमति तसन्धुपाल्िोकका प्रमुखको सां र्ोजकत्वमा िठठि ११ सदस्र्ीर्

सतमतिले २०७६ आषाढमा ठदएको प्रतिवेदनमा रु.१ अबि ६७ करोड ८ लाख िेस्रो पक्षबाट भुक्तानी
मािदावी िरे को आधारमा सो रकम दार्र्त्वमा िर्ना िरे को छ । तनमािर् व्र्वसार्ीले िनुप
ि ने

भुक्तानीका सम्बन्धमा सतमतिको िफिबाट कुनै तनर्िर् िरे को पाईएन । तनमािर् व्र्वसार्ी िथा सप्लार्सि
र मुख्र् ठे केदार कम्पनीको र्फिलो व्र्वस्थापनका कारर् र्स प्रकारको माि तसजिना भई काममा
ु ान र तनराकरर् हुने व्र्वस्था
समेि पटक पटक अवरोध भएको दे र्खाँदा र्स्िा समस्र्ाको समर्मै पूवािनम
ु दिछ ।
िरी र्स्िो रकम सम्बर्न्धि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट भराई ठदने पहल हुनप

५.

प्रदे श सरकारी कार्ािलर्

169. प्रदे श सर्ञ्चिकोष - सां र्वधानको धारा २०४ अनुसार िुठी रकम बाहेक प्रदे श सरकारलाई प्राप्त हुने
सबै प्रकारका राजस्व, अनुदान,

ऋर्लिार्िको रकम प्रदे श सर्ञ्चिकोषमा आम्दानी बााँतधने र सोही

कोषबाट खिि िने व्र्वस्था छ । प्रदे श लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्वाट प्राप्त प्रदे शिि सर्ञ्चिकोषको
र्ववरर्अनुसार २०७६।७७ मा रु.२ खवि ३१ अबि ९९करोड २७ लाख आम्दानी भएकोमा रु.१

खबि ५६ अबि ११ करोड ४२ लाख खिि िरी रु.७५ अबि ८७ करोड ८५ लाख बााँकी रहेको छ।
खिि मध्र्े प्रदे श नां. १ मा रु.२९ अबि ८३ करोड ३२ लाख, प्रदे श नां २ मा रु.१८ अबि १ करोड

७२ लाख, वािमिी प्रदे शमा रु.२७ अबि ९५ करोड ९ लाख, िण्डकी प्रदे शमा रु.२० अबि ४१

करोड ३६ लाख, लुर्म्बनी प्रदे शमा रु.२५ अबि ४० करोड ७१ लाख, कर्ािली प्रदे शमा रु.१६ अबि
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८८ करोड २ लाख र सुदूरपर्िम प्रदे शमा रु.१७ अबि ६१ करोड २० लाख खिि भएको छ ।
समग्रमा ६७.२९ प्रतिशिमार खिि भएको छ ।

170. र्वभाज्र् कोष - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ अनुसार सवारीसाधन कर बापिको रकम
प्रदे श र्वभाज्र् कोषमा जम्मा िरी सोको 60 प्रतिशि प्रदे श सर्ञ्चिकोषमा र 40 प्रतिशि स्थानीर्

सर्ञ्चिकोषमा दार्खला िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । प्रदे श नां. १ को रु.23 करोड 41 लाख 20 हजार,

प्रदे श नां. २ को रु.25 करोड ५५ लाख ९१ हजार, बािमिी प्रदे शको रु.28 करोड ९५ लाख ४७
हजार, कर्ािली प्रदे शको रु.9 करोड १३ लाख ४९ हजार र सुदूरपर्िम प्रदे शको रु.३ करोड ५५

लाख ११ हजार समेि रु.90 करोड 61 लाख 18 हजार प्रदे शका आतथिक मातमला िथा र्ोजना
मन्रालर्ले बााँडफााँट िरे को छै न । ऐनको व्र्वस्था बमोर्जम उक्त रकम बााँडफााँट हुनपु दिछ ।

171. अनुदान - र्ो वषि साि प्रदे शमा रु ४६ अबि २७ करोड ३२ लाख १२ हजार र्वत्तीर् समानीकरर् अनुदान
तनकासा भएकोमा रु २३ अबि ८७ करोड ५५ लाख ५१ हजार (५१.59 प्रतिशि) खिि भई रु २२ अबि
३९ करोड ७६ लाख ६१ हजार बााँकी रहेको छ । सािै प्रदे शलाई शसिि, र्वशेष र समपूरक अनुदान

रु.५४ अबि १२ करोड ५ लाख तनकासा भएकोमा रु.४० अबि ९१ करोड 30 लाख खिि भई रु.१3
अबि 20 करोड 75 लाख बााँकी रहेको छ ।

172. सां िठन र कमििारी व्र्वस्थापन - नेपालको सां र्वधान धारा ३०२ मा प्रदे श सरकारी सेवाहरूको िठन
र सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट प्राप्त

र्ववरर्अनुसार नेपाल सरकारले प्रदे श सरकारको १ हजार 102 तनकार्को लाति २३ हजार ६७८
दरबन्दी स्वीकृि िरे कोमा १५ हजार ४4३ पदपूतिि भई ८ हजार २3५ पद ररक्त रहेका छन् ।

प्रदे शमा राजस्व प्रशासनका नवौं/दशौँ िहका १४ जना, सािौँ/अठौँ िहका 57 जना र

पााँिौँ/छै ठौँ िहका ४२ समेि ११३ जना कमििारीको उपर्स्थति रहने िरी सां रिना िर्ार भएपतन प्रदे श

िहको राजस्व प्रशासनमा पर्ािप्त कमििारीको अभावले कर प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह िथा राजस्व
सङ्कलनमा प्रभाव परे कोले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन करदािा सां ख्र्ा, प्रशासतनक सुिमिा,
कारोबारको सघनिा र कार्िबोझको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन हुनपु दिछ।

173. िहिि दोहोरो सां रिना - सां र्वधानको अनुसूिी ६ एवां स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम
कृर्ष, पशु, र्शक्षा, स्वास््र्लिार्िका कार्िक्रमहरू स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् भएकोमा प्रदे श िहमा
समेि कृर्ष, घरे ल,ु स्वास््र्, सडक, शहरी र्वकास लिार्िका कार्ािलर् स्थापना भएको दे र्खन्छ ।

स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् भएका कार्िक्रमको लाति प्रदे श िहमा एवां सङ्घीर् सरकारले खारे ज िरे का
क्षेरीर् तनदे शनालर्हरू समेि प्रदे श िहमा स्थापना भएबाट काममा दोहोरोपन एवां प्रशासतनक खििमा
वृर्र्द् हुने अवस्था दे र्खएको छ । प्रदे श सरकारअन्िििि कामको आवश्र्किाको आधारमा मार
ु दिछ ।
कार्ािलर् स्थापना र कमििारी व्र्वस्थापन हुनप

174. रकमान्िर - र्ो वषि ७ प्रदे शमा रु.२ खबि ५९ अबि ६३ करोड ५५ लाख शुरु बजेट र्वतनर्ोजन

भएकोमा रु.34 अबि ५४ करोड ६५ लाख रकमान्िर िरे को छ । रकमान्िर मध्र्े २०७७ आषाढ
मर्हनामा मार प्रदे श नां.१ ले रु.२० करोड ९६ लाख, प्रदे श नां. २ ले रु.१ अबि ३ करोड १८

लाख, वािमिी प्रदे शले रु.३२ करोड ४४ लाख ४९ हजार, िण्डकी प्रदे शले रु.५७ करोड ७७ लाख

७ हजार र लुर्म्बनी प्रदे शले रु.५६ करोड ११ लाख २१ हजार रकमान्िर िरे को छ । वषािन्िमा
रकमान्िर िरी खिि िने कार्िमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ ।

175. राजस्व पररिालन - साि प्रदे श सरकारले बजेट वक्तब्र् माफिि २०७६।७७ मा कर राजस्व, िैरकर

राजस्व, बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने राजस्व र बेरुजूसमेि रु.१ खबि ६ अबि ८० करोड ८४ लाख प्रक्षेपर्
िरे कोमा रु ७१ अबि 71 करोड 92 लाख (67.14 प्रतिशि) प्राप्त िरे को दे र्खन्छ । प्रदे श
सरकारको राजस्वको आधार िथा क्षेरअनुसार अनुमान बमोर्जमको असुली न्र्ून रहेको छ । प्रदे शहरूले
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प्रक्षेपर्अनुसार राजस्व प्रातप्त िरे को दे र्खएन । सबैभन्दा बढी सुदूरपर्िम प्रदे शले ७8.02 प्रतिशि र
सबैभन्दा घटी प्रदे श नां. 1 ले ५१ प्रतिशि प्राप्त िरे को छ। राजस्वको आधार र्वस्िार िदै आन्िररक
स्रोि पररिालन अतभवृर्र्द् िनुप
ि दिछ ।

176. अबण्डा बजेट - प्रदे श आतथिक कार्िर्वतध ऐनमा कार्िक्रम बजेट स्वीकृि िनुप
ि ने व्र्वस्था भएकोमा
मन्रालर्ले कार्िक्रमअनुसार बजेट स्वीकृि निरी क्षेरिि रुपमा एकमुि बजेट स्वीकृि िरी सम्बर्न्धि

मन्रीले पतछ आवश्र्किाअनुसार बजेट बााँडफााँट िरी पठाउने िरे को दे र्खर्ो । प्रदे शले रु.१५ अबि
७१ करोड ६९ लाख अबण्डा राखी खिि िरे का छन् । क्षेरिि रुपमा एकमुि बजेट स्वीकृति िदाि
पहुाँि हुने समुदार् वा व्र्र्क्तको क्षेरमा कार्िक्रम पने र अन्र् क्षेरमा कार्िक्रम नपने, आतथिक वषिको
अन्त्र्मा बजेट बाडाँफााँट भई िुर्स्िरहीन काम हुन

तसर्द्ान्ि र्वपरीि दे र्खाँदा र्समा तनर्न्रर् हुनपु दिछ ।

सक्ने जोर्खम दे र्खन्छ । र्स्िो कार्ि बजेट

177. मौज्दाि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३ मा साविजतनक तनकार्ले खररद

कारबाहीको िर्ारी िदाि आवश्र्किा पर्हिान िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । कर्ािली बाहेक ६ प्रदे शका
भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्अन्िििि २३ तनकार्माफिि आतथिक वषिको अन्िमा मौज्दाि बााँकी

रहने िरी रु.८८ करोड ११ लाखका पाइप िथा र्फर्टङ्गका सामान खररद िरी मौज्दाि राखेको
पाइर्ो। आर्ोजनाको प्रिति र आवश्र्किाको आधारमा खररद िनुपनेमा बजेटको आधारमा खररद
िरे को छ । र्स्िो कार्िमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ ।

178. सवारीसाधन खररद - सवारीसाधन खररद सम्बन्धी माििदशिन, २०७४ र प्रदे शले लािू िरे को साविजतनक

खििको मापदण्ड, कार्िर्वतध, र तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदे र्शका, २०७५ मा सवारीसाधन खररद
सम्बन्धमा व्र्वस्था िरी पदातधकारी र कार्ािलर्को लाति खररद िररने सवारीसाधनको अतधकिम सीमा
रकम िोर्कएको छ । मुख्र्मन्री वा समानस्िरका पदातधकारीलाई रु.१ करोडसम्मको र सभामुख,
मन्री िथा प्रमुख सर्िवलाई रु.७५ लाखसम्मको र महाशाखा प्रमुख र कार्ािलर् प्रमुखलाई रु.30

लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध िराउने उल्लेख छ । र्ो वषि प्रदे श नां. १ ले रु.34 करोड 13

लाख 8 हजार, प्रदे श नां. २ ले रु.९ करोड ६० लाख, वािमिी प्रदे शले रु.33 करोड 14 लाख

४2 हजार, िण्डकी प्रदे शले रु.30 करोड 75 लाख 97 हजार र लुर्म्बनी प्रदे शले रु.27 करोड
1६ लाख 58 हजारको सवारीसाधन खररद िरे को दे र्खर्ो । सवारीसाधन खररद िदाि कतिपर्

कार्ािलर्ले मापदण्डको पालना िरे को दे र्खएन । मापदण्डको पालना िरी सवारीसाधन खररदमा
तमिव्र्र्र्िा कार्म िनुप
ि दिछ ।

179. अनुदान र्विरर् - प्रदे शहरूले अनुदान र्विरर् िनि अनुदान र्विरर्सम्बन्धी कार्िर्वतधहरू तनमािर् िरी

अनुदान र्विरर् िरे को दे र्खन्छ । र्ो वषि कार्िर्वतधअनुसार प्रर्क्रर्ा पूरा निरी प्रदे शहरु अन्िििि भूतम
व्र्वस्था कृर्ष मन्रालर् िथा सहकारी मन्रालर् र मािहि २३ तनकार्बाट रु.4 अबि ८३ करोड

३८ लाख अनुदान र्विरर् िरे को छ । अनुदान र्विरर् िने प्रर्ोजनका लाति िर्ार िररएको
कार्िर्वतधको प्रर्क्रर्ा पुरा िरे रमार अनुदान र्विरर् िने र कार्िर्वतध तनमािर् िरे को कानुनी आधार
समेि स्पि िनुप
ि दिछ।

180. ढु ङ्गा तिट्टी बालुवाको कर - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ढुङ्गा तिट्टी बालुवामा सङ्कलन

िररने कर प्रदे श र स्थानीर् िहको साझा अतधकारको रुपमा रहेको छ । उक्त दफा सङ्घीर् आतथिक

ऐन, २०७५ द्वारा खारे ज िरी दफा ६२क थप िरे र ढुङ्गा तिट्टी बालुवा तबक्रीबाट प्राप्त रकम स्थानीर्
सर्ञ्चिकोषमा जम्मा िने िरी सो करमा स्थानीर् िहको एकल अतधकार कार्म िरे को िर सोहीअनुरुप
प्रदे श कानुन सां शोधन निरे को र प्रदे श कानूनले दर िोक्ने एवां सङ्कलन िरे को राजस्व बााँडफााँट िने

व्र्वस्था कार्मै राखेको कारर्ले सो करबाट सङ्कतलि राजस्व बााँडफााँटमा अस्पििा दे र्खएको छ ।
सां शोतधि दफा ६२क र्वपरीि हुने िरी सङ्घीर् मर्न्रपररषदले ढु ङ्गा तिट्टी बालुवा र्वक्री िथा व्र्वस्थापन
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सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी िरी उक्त करमा प्रदे श र स्थानीर् िहको साझा अतधकार कार्म
िरे को दे र्खएबाट थप अस्पििा तसजिना िरे को दे र्खर्ो ।

र्ो वषि लुर्म्बनी प्रदे श र सुदूरपर्िम प्रदे शका १97 स्थानीर् िह मध्र्े 43 स्थानीर्िहले

असुल िरे को रकमको ४० प्रतिशिले हुने रु.१9 करोड 27 लाख 37 हजार प्रदे शलाई पठाएको छ
भने अन्र् स्थानीर् िहहरूले असुल िरे कोमा पूरै रकम आफ्नै सर्ञ्चिकोषमा राखेको दे र्खर्ो । र्सै

िरी प्रदे श नां. 1, प्रदे न नां. 2 र िण्डकी प्रदे शका 66 स्थानीर् िहले रु.27 करोड 63 लाख 7

हजार बााँडफााँट निरी स्थानीर् सर्ञ्चिकोषमा राखेका छन् । कर्ािली प्रदे शका स्थानीर् िहबाट प्रदे श
सरकारलाई रु.13 लाख १४ हजारमार प्राप्त भएको छ । राजस्व बााँडफााँटसम्बन्धी कानुन िजुम
ि ा

िदाि सङ्घीर् कानुनसाँि नबार्झने िरी स्पि कानुनी व्र्वस्था िने र सोको आधारमा राजस्व सङ्कलन
िथा बााँडफााँट िनुप
ि दिछ ।

181. भूिप्रभावी कानुनबाट सुर्वधा - भूिप्रभावी कानुन तनमािर् िनुि कानुनको तसर्द्ान्ि र्वपरीि दे र्खन्छ ।
वािमिी प्रदे श सरकार मर्न्रपररषद्को २०७६।७।२९ को तनर्िर्ले बािमिी प्रदे श सभाका

पदातधकारीहरूको पाररश्रतमक र सुर्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूिी-१ र २ सां शोधन िरी

प्रदे श सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको सेवा सुर्वधामा २०७६।४।१ दे र्ख लािू हुने िरी वृर्र्द्

िरी १०३ पदातधकारीहरूलाई रु.३७ लाख ४८ हजार र १०६ स्वकीर् सर्िवहरूलाई रु.३८ लाख
३१ हजारसमेि रु.७५ लाख ७९ हजार थप पाररश्रतमक भुक्तानी िरे को र िण्डकी प्रदे श सरकार

मर्न्रपररषद्को २०७६।९।९ को तनर्िर्ले अनुसूिी १ लाई सां शोधन िरी प्रदे श सभाका पदातधकारी

िथा सदस्र्हरूको सेवा सुर्वधामा २०७६।४।१ दे र्ख लािू हुने िरी वृर्र्द् िरी थप पाररश्रतमकबापि
रु.३० लाख ७० हजार भुक्तानी िरे को छ । भुिप्रभावी कानुन तनमािर्माफिि सेवा सुर्वधा थप िने
कार्ि कानुनको तसर्द्ान्ि र्वपरीि दे र्खन्छ ।

182. प्रदे श सम्पकि कार्ािलर् - प्रदे श नां. 1 मुख्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् प्रादे र्शक राजधानी
र्वराटनिरमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । र्ो वषि सो कार्ािलर्ले काठमाडौँमा सम्पकि कार्ािलर्
स्थापना िरी फतनििर लिार्िका मालसामान खररदमा रु.15 लाख 55 हजार र महाराजिाँजमा मातसक

रु.2 लाख 75 हजार भुक्तानी िने िरी २०७६।९।९ दे र्ख घर भाडामा तलई रु.18 लाख 42

हजारसमेि रु.३३ लाख ९७ हजार खिि िरे को छ । अन्र् प्रदे शले पतन कार्िक्षर
े बार्हर सम्पकि

कार्ािलर् राखेको अवस्था छ । कानुनी व्र्वस्था र नीतििि तनर्िर् बेिर काठमाडौँमा समेि कार्ािलर्
स्थापना िरी खिि िनुि और्ित्र्पूर्ि दे र्खएन ।

183. ग्रेड थप- पााँि वषि वा सोभन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनर्ङ्कि ठद्बिीर्, राजपर अनर्ङ्कि प्रथम,
राजपराांर्ङ्कि िृिीर् र राजपरार्ङ्कि ठद्बिीर् श्रे र्ीका सरकारी सेवाका श्रे र्ीिि कमििारीहरू प्रदे श िथा

स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाि ग्रेडको व्र्वस्था रहेको पाइएन । प्रदे श नां. 1 अन्िििि
आन्िररक मातमला िथा कानुन मन्रालर् बाहेकका १0 तनकार् िथा मन्रालर् र मािहिका कार्ािलर्ले

ग्रेड नपाउने िहमा समार्ोजन भएका कमििारीहरूलाई ग्रेड थप िरी रु.२ करोड ३६ लाख ३१ हजार
बढी भुक्तानी िरे को असुल िनुप
ि दिछ ।

184. र्ोजना बेिरको खिि दार्र्त्व - प्रदे श नां. 1 का आन्िररक मातमला िथा कानुन मन्रालर्ले मुख्र्मन्री
कार्ािलर्ले वारुर्र्न्र, प्रहरीभ्र्ान, एम्बुलेन्स खररद िरी स्थानीर् िहमा पठाइ ११ वारुर्र्न्र र १४

र्पकअप िाडी खररदमा रु.10 करोड 55 लाख 39 हजार खिि लेखेको छ । उक्त साधन स्थानीर्

िहमा पठाइएकोमा स्थानीर् िह छनौटको आधार पेस िरे को छै न । वारुर्र्न्र सञ्चालन िने िातलम
नठदएको, कार्िर्वतधमा िाडी, वारुर्र्न्र र उपकरर्हरू व्र्वस्थापन सतमतिले बुर्झतलई आम्दानी िनुप
ि ने

उल्लेख भएकोमा सेवा केन्द्र व्र्वस्थापन सतमतिको कार्ािलर् स्थापना निरे को िथा वारुर्र्न्र सञ्चालन
िने फार्र फाइटर नरहेको अवस्था दे र्खएको छ ।
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185. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - प्रदे श कार्िर्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनुसार नीति तनमािर् एवां अनुिमनको
र्जम्मेवारी रहेका मन्रालर्ले मािहि तनकार्वाट सञ्चालन िनुप
ि ने र्वतभन्न र्वकास कार्िक्रम समेि
आफैले सञ्चालन िरे को दे र्खर्ो । प्रदे श नां. 2 मुख्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले पोखरी एवां

नदी सौन्दर्िकरर्, शौिालर्, मठ, मर्न्दर र मर्स्जद तनमािर्, छारालाई साइकल खररद आठद कार्िमा
रु.57 करोड 44 लाख 93 हजार, उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्ले पर्िटन पूवािधार

तनमािर्, तसमसार क्षेर सां रक्षर्लिार्िका तनमािर् कार्िमा रु.71 करोड, भूतम व्र्वस्था, कृर्ष िथा
सहकारी मन्रालर्ले िातलम, युबवेल जडान, याक्टर खररदलिार्िका कार्िक्रममा रु.59 करोड
12 लाख 50 हजार, भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्ले पुल िथा बाटो तनमािर्, परामशि सेवा खररद

आठद कार्िमा रु.35 करोड 50 लाख र सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले दतलि छारावास, प्रादे र्शक
छापाखाना, र्वद्यालर्, क्र्ाम्पस, अस्पिाल भवन, रां िशाला, लिार्िका तनमािर् कार्िमा रु.66 करोड
बजेट व्र्वस्था िरी आफैँले कार्िक्रम सञ्चालन िरे को छ । र्सैिरी वािमिी प्रदे शका उद्योि, पर्िटन,
वन िथा वािावरर् मन्रालर्ले भू-सां रक्षर् िथा िटबन्ध तनमािर्लिार्ि र्वतभन्न ६३ कार्िमा रु.९

करोड ८ लाख ८९ हजार भुक्तानी िरे को छ । मािहि कार्ािलर्को कामको अनुिमन मूल्र्ाङ्कन िने
तनकार् आफैँले कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा सां लग्न रहेको उर्िि दे र्खएन ।

186. बढी भुक्तानी - साविजतनक तनकार्ले प्रितलि कानुनले िोकेबमोर्जमको आधारमा मार खिि िनुप
ि दिछ।

प्रदे श नां. 1 को पूवािधार र्वकास कार्ािलर् मोरङले नापी र्किावमा उर्ल्लर्खि पररमार्भन्दा बढी
पररमार्को र्वल िर्ार िरी रु.50 लाख ९१ हजार बढी भुक्तानी िरे को छ । प्रदे श नां.2 का कृर्ष

र्वकास तनदे शनालर् धनुषाले कार्िर्वतधमा िोकेभन्दा रु.1 करोड २६ लाख ८६ हजार बढी हुने िरी
१९ सां स्थालाई अनुदान ठदएको छ । िण्डकी प्रदे शका भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्ले नमूना
िाउाँ कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतधअनुसारको स्थानीर् तनकार्को २० प्रतिशि र्ोिदानको रकम रु.67

लाख ९४ हजारसमेि भुक्तानी िरे को िथा कर्ािली प्रदे शका कृर्ष र्वकास तनदे शनालर्ले कृर्ष सडक

तनमािर्मा मेतसनबाट हुने दरभन्दा बढी दरमा तनमािर् कार्ि िराई रु.68 लाख १० हजार बढी भुक्तानी
भएको छ । बढी भुक्तानी भएको उक्त रकम सम्बर्न्धिलाई र्जम्मेवार बनाई असुल िनुप
ि दिछ ।

187. न्र्ून लािि सहभातििा - वािमिी प्रदे शका पर्िटन र्वकास आर्ोजनाले पूवािधार तनमािर्को कार्िमा
९५ उपभोक्ता सतमतिको र्ोिदान रु.१ करोड १५ लाख ७१ हजार, लुर्म्बनी प्रदे शका जलस्रोि िथा

खानेपानीसम्बन्धी २ कार्ािलर्का ५५ र्ोजनाको रु.२७ लाख ६२ हजार, कर्ािली प्रदे शका कृर्ष
सम्बन्धी ६ कार्ािलर्को र्ोजनामा सतमतिको र्ोिदान रु.१ करोड ३९ लाख, सुदूरपर्िम प्रदे शको

र्शक्षा र्वकास तनदे शनालर्ले भौतिक सां रिना तनमािर्मा ४६ उपभोक्ता सतमतिको र्ोिदान रु.11 लाख
४७ हजार िथा िण्डकी प्रदे शका खानेपानी िथा सरसफाई कार्ािलर् स्र्ाङ्जाले सहलिानीअन्ििििको

रु.91 लाख २२ हजारसमेि रु.२ करोड ४७ लाख ४१ हजार उपभोक्ताको र्ोिदान न्र्ून रहेको
दे र्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिसाँिको सम्झौिाअनुसार लािि सहभातििाको रकम भुक्तानीमा कट्टा
निरे कोले उक्त रकम असुल िनुप
ि दिछ।

188. अधुरा ठे क्का - भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्अन्िििि लुर्म्बनी प्रदे शका ३ कार्ािलर्मा रु.२ अबि
६९ करोड ३३ लाख ७ हजारमा ठे क्का सम्झौिा भएका ४६ ठे क्काहरू पटक पटक म्र्ाद थप िदाि

पतन रु.१ अबि ८८ करोड ५६ लाख ५७ हजारको मार (70 प्रतिशि) काम िरी ठे क्का अधुरो रहेका
छन् । कर्ािली प्रदे शका ७ कार्ािलर्मा िि र्वििमा सम्झौिा भई शुरु म्र्ाद नाघेका रु.२ अबि २९
करोड ८४ लाख ६१ हजारका ६४ ठे क्कामा र्ो वषि रु.५० करोड २ लाख ५३ हजार (२१.७६

प्रतिशि) भुक्तानी भई ठे क्काको काम अधुरो रहेको अवस्था छ । र्सैिरी सुदूरपर्िम प्रदे श अन्िििि २

कार्ािलर्ले २ तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि २०७६।३।२६ सम्म कार्ि सम्पन्न िने िरी रु.24 करोड 46

लाख 71 हजारको ठे क्का सम्झौिा िरे कोमा पटक पटक िरी ३०० प्रतिशिसम्म म्र्ाद थप िदाि
समेि रु.13 करोड 91 लाख 91 हजारको काम सम्पन्न िनि बााँकी रहेको छ । िोर्कएको म्र्ादमा
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कार्ि सम्पन्न निने तनमािर् व्र्वसार्ीलाई ऐन र तनर्मावलीको उपर्ुक्त
ि
व्र्वस्थाअनुसार आवश्र्क
कारवाही िरी तनमािर् कार्ि सम्पन्न िराउनुपदिछ ।

189. रुर्टपूर्ि तनमािर् - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५क.२ मा रुर्टपूर्ि तडजाइन िरे को कारर्

खररद कार्ि प्रभार्वि भएमा त्र्स्िो तडजाइन िर्ार, जााँि वा स्वीकृि िने पदातधकारी र सो कार्िमा
सां लग्न परामशिदािा प्रितलि कानुनबमोर्जम कारबाहीको भातिदार हुने व्र्वस्था छ । पूवािधार र्वकास
कार्ािलर्ले िुल्मीको बडीिाडि पुलको तनमािर् कार्ि २०७५।३।२७ मा सम्पन्न िने िरी एक तनमािर्

व्र्वसार्ीसाँि रु.५ करोड १७ लाख ८४ हजारमा सम्झौिा भई र्ो वषिसम्म रु.३ करोड १५ लाख

८० हजार भुक्तानी भएकोमा २०७४ असार र साउनमा आएको बाढीले पुलको क्र्ाप पुरेको कारर्
दे खाइ प्रथम पटक पुलको लम्बाई १.३ तमटर र उिाई २.४६ तमटर बढाई तडजाइन सां शोधन िरे को

तथर्ो । सां शोतधि तडजाइनअनुसार पुल तनमािर् िदै जााँदा २०७७ मा आएको बाढीले पुलको सुपर
स्ट्रकिर पुन: भत्कन िई तनमािर् कार्ि बन्द भएको छ ।

पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, जुम्लाले तिला खोला पक्की पुल २०७६।१२।३० मा रु.२ करोड

८८ लाख ७ हजारमा कार्ि सम्पन्न िरे को छ । उक्त पुलको लम्बाई १५ तमटर नपुिेको कारर्

पुनः अको तनमािर् व्र्वसार्ीसाँि सम्झौिा िरी रु.१ करोड ५१ लाख १४ हजारमा कार्ि सम्पन्न िरे को
छ। शुरुमा भएको सम्झौिा अनुसार प्रति तमटर कररब रु.४ लाख ६५ हजार लािेकोमा दोस्रो सम्झौिा

अनुसार झण्डै रु.१० लाख ८ हजार लािेकोले रु.८१ लाख ४५ हजार थप व्र्र्भार परे को छ ।
रुर्टपूर्ि तडजाइन िने परामशिदािालाई र्जम्मेवार बनाई िुर्स्िरीर् तनमािर् कार्ि िराउनुपदिछ

190. राजस्व बक्र्ौिा - प्रदे श नां. 2 का प्रादे र्शक अस्पिालले १९ व्र्वसार्ीसाँि सटर कवल भाडाबापि
र्ो वषिको अन्िसम्म रु.91 लाख ९५ हजार लुर्म्बनी प्रादे र्शक अस्पिालले १८ सटरको भाडा रु.19

लाख ६४ हजार र सुदूरपर्िम प्रदे शका टीकापुर र सेिी प्रदे र्शक अस्पिालले सटर भाडा रु.१ करोड
७५ लाख ५८ हजारसमेि रु.२ करोड ८७ लाख १७ हजार असुल िनि बााँकी दे र्खएको छ ।
तनर्मानुसार भाडा असुल निने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई भाडा असुल िनुप
ि दिछ ।

191. ले खापरीक्षर् बक्र्ौिा - नेपालको सां र्वधान िथा प्रितलि कानुनअनुसार सबै सरकारी कार्ािलर्, अन्र्
सां स्था िथा सतमतिको लेखापरीक्षर् महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट िराउनुपने व्र्वस्था छ । उक्त

व्र्वस्थाअनुसार प्रदे श नां. १ को २, वािमिी प्रदे शको 5, लुर्म्बनी प्रदे शको १, कर्ािली प्रदे शको १

र सुदूरपर्िम प्रदे शको ५ समेि १4 तनकार्को २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् नभएकोले रु.२ अबि
४3 करोड 3० लाख ४८ हजारको लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा रहेको छ ।

192. ले खापरीक्षर् र बेरुजू - प्रदे श सरकार मािहिका सरकारी कार्ािलर्, अन्र् सां स्था र सतमतििफिको
२०७६।७७ को लेखापरीक्षर् रकम र बेरुजू अङ्क तनम्नानुसार रहेको छः
प्रदे श

ले.प. िररएको

कार्ािलर् सां ख्र्ा

लेखापरीक्षर्
रकम

कुल बेरुजू
रकम

पेस्की बाहेक
बेरुजू रकम

(रकम रु. लाखमा)
बेरुजू

पेस्की बाहेक बेरुजू

प्रतिशि

प्रतिशि

प्रदे श नां. 1

183

445703

1265२

11754

2.83

2.63

प्रदे श नां. २

129

319862

18059

1415९

5.65

4.43

वािमिी

191

51090६

७२५२

६५५९

1.42

1.28

िण्डकी

153

307469

6041

4584

1.96

1.49

लुर्म्बनी

182

39647९

९४७५

८७५८

2.39

2.21

कर्ािली

128

२३४३९५

८३4८

६८66

३.५६

२.९3

४३०१

२.१५

१.६१

569८१

2.72

2.29

सुदूरपर्िम
जम्मा

129

२६७७७६

1095

2482590

५७५१
67578

उपर्ुक्त
ि
िातलकाअनुसार सबभन्दा बढी बेरुजू प्रदे श नां. २ को ५.६५ प्रतिशि र सबैभन्दा

कम बेरुजू वािमिी प्रदे शको १.४२ प्रतिशि रहेको छ ।
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६.

स्थानीर् िह
स्थानीर् िहको कानुन तनमािर् िने, स्थानीर् आवश्र्किा, माि र प्राथतमकिाका आधारमा र्ोजना

िजुम
ि ा िने, आतथिक स्रोि साधनको अनुमान र सो स्रोिको दक्षिापूर्ि उपर्ोि िने, सहभातििात्मक िवरले

र्वकास तनमािर् सञ्चालन िने र स्वातमत्वबोध िराउने, र्शक्षा, स्वास््र्, कृर्ष, पशुपालन िथा वन व्र्वस्थापन,
फोहोरमैला व्र्वस्थापन, स्थानीर् सेवाप्रवाह, साविजतनक जग्िा सां रक्षर् र स्थानीर् र्ववाद समाधान िने आफूबाट

सम्पादन भएका काम कारबाहीको ि्र्ाङ्क िथा अतभलेख राख्ने, आतथिक सुशासन व्र्वस्थापन िने लिार्िका
कार्िहरू सम्पादन िरे का छन्।

193. समग्र आर् व्र्र् - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले िर्ार िरे को एकीकृि वार्षिक आतथिक र्ववरर्
अनुसार र्ो वषि ७५३ स्थानीर् िहहरूको कुल बजेट रु.४ खबि ६७ अबि ५६ करोड १० लाख

रहेकोमा सां घ र प्रदे शबाट हस्िान्िरर् िरे को अनुदान रु.२ खबि ६५ अबि ९५ करोड, सां घ र प्रदे श
सरकार राजस्व बााँडफााँडबाट रु.५४ अबि १५ करोड, आन्िररक राजस्व आर् रु.३० अबि ५३ करोड

र िि वषिको मौज्दाि रु.५० अबि ७९ करोडसमेि रु.४ खबि १ अबि ४१ करोड आर् प्राप्त िरे को

मध्र्े रु.३ खबि २० अबि ६ करोड खिि िरी रु.८१ अबि ३५ करोड मौज्दाि रहेको छ । र्ो वषि
लेखापरीक्षर् भएका ६९४ स्थानीर् िहहरूले पेस िरे को र्वत्तीर् र्ववरर्को एकीकृि ि्र्ाङ्कअनुसार

मौज्दाि समेि दे हार्अनुसार रु.४ खबि ८१ अबि ४६ करोड ६८ लाख आर् र रु.३ खबि ९२ अबि
११ करोड ७० लाख व्र्र् भई रु.८९ अबि ३४ करोड ९८ लाख बााँकी रहेको दे र्खन्छ ।

तस.
नां.

लेखापरीक्षर्
भएका

प्रदे श

स्थानीर् िह

(रु. लाखमा)

आर्
ििषिको
र्जम्मेवारी

अनुदान

राजस्व
वााँडफााँट

व्र्र्
आन्िररक
आर्

अन्र्

जम्मा

िालु खिि

पुाँजीिि खिि

बााँक ी
अन्र् खिि

मौज्दाि

जम्मा

1

१

133

73880

508170

91085

34033 196487

903655

353549

232103 198753

784406

119249

2

२

131

131386

475209

79237

23897 156295

866024

241865

201416 226995

670276

195748

3

बािमिी

98

220313

419998

116022

109071 162844 1028248

326990

271528 133354

731871

296377

4

िण्डकी

85

45542

298153

48497

34664 102781

529636

220689

120669 109160

450518

79119

5

लुर्म्बनी

95

64186

389252

73875

28149 111302

666763

290570

175311

95150

561031

105732

6

कर्ािली

73

25019

226382

35186

4013

71574

362174

167322

86755

62530

316606

45567

7

सुदूरपर्िम

79

35968

274721

49265

11086

87128

458168

211247

126765

68450

406462

51706

जम्मा

694

596294 2591885

493167

244913

888411 4814668 1812232 1214547 894392 3921170 893498

194. आर्ोिको परामशि - प्रदे श लोक सेवा आर्ोिले स्थानीर् िहको कमििारी व्र्वस्थापन सम्बन्धमा

आकर्षिि हुने र्वतभन्न ऐन कानूनमा भएको भन्दा परक कानून बनाई पदपूतिि निनि ध्र्ानाकषिर् सर्हिको
पररपर

िरे को छ। र्ो वषि लेखापरीक्षर् िररएका ४१९ स्थानीर् िहले १६ हजार ५३५ कमििारी

६ मर्हनाभन्दा बढी अवतधको लाति करारमा तनर्ुर्क्त िदाि प्रदे श लोक सेवा आर्ोिको परामशि तलएका
छै नन् । र्वराटनिर महानिरपातलकाले कमििारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी ऐन िजुम
ि ा िरी अतधकृि स्िरमा
मार २४ जनाको बढु वा िरी रु.30 लाख ९२ हजार थप व्र्र्भार पारे को, लतलिपुर महानिरपातलकाले

कमििारीको िह वृर्र्द् िथा ग्रेड थप िदाि कानुन नबनाई एवां आर्ोिको परामशि समेि नतलई रु ६०
लाख ८१ हजार व्र्र्भार पारे को र हेटौडा उप-महानिरपातलकाले िह वृठद्ब ग्रेड वृठद्ब थप िरी रु.१५
लाख २६ हजार भुक्तानी िरे को छ ।
स्थानीर्

िहको

लाति

६७

हजार

११९

कमििारी

दरबन्दी

स्वीकृि

भएकोमा

२०७७।०३।३१ सम्म तनजामिी सेवािफि ३२ हजार २२४ र अन्र् सेवािफि १२ हजार ९७ समेि

४४ हजार ३२१ जनाको समार्ोजन भएको छ । सां िठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् निरी र्ो वषि

४१९ पातलकाले र्वतभन्न पदमा कमििारी करारमा राखी िलब भत्ता रु.३ अबि ३७ करोड ८७ लाख
खिि लेखेका छन् ।
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पातलकाले निर प्रहरी, सवारी िालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोिी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, िौकीदार,

माली, बिैँिे लिार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था िरे को छ । र्ो वषि १९४

स्थानीर् िहले उल्लेर्खि पद वाहेकका पदमा ३ हजार ३९८ करारमा तनर्ुर्क्त िरी रु.७१ करोड
४० लाख ३५ हजार िलब भत्ता भुक्तानी िरे को अतनर्तमि दे र्खन्छ ।

195. कल्र्ार् कोष िथा प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम
स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाको दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्र्ेक कमििारीले खाईपाई आएको मातसक
िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा िरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप िरी जम्मा िनुप
ि ने
व्र्वस्था छ । र्ो वषि १४४ स्थानीर् िहले र्वत्तीर् समानीकरर् अनुदानको रकम समेिबाट कमििारी

कल्र्ार् कोषमा रु.४३ करोड १२ लाख ७९ हजार ट्रान्सफर िरे का छन् । र्ो वषि २१४ स्थानीर्

िहले कानुन नबनाई कमििारी प्रोत्साहन भत्तामा रु.५३ करोड ५० लाख ५० हजार खिि िरे को छ।
र्स्िो खिि कानूनद्बारा व्र्वर्स्थि िनुप
ि दिछ ।

196. बजेट पेस - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम स्थानीर् िहहरूले आिामी
आतथिक वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर्-व्र्र्को अनुमातनि र्ववरर् आषाढ १० तभर सभामा पेस

िनुप
ि नेमा २०७७ आषाढ १० ििेतभर ५५२ स्थानीर् िहले मार बजेट पेस िरे का छन्। िोर्कएको
समर् तभर बजेट पेस निने स्थानीर् िहहरू मध्र्े प्रदे श नां. १ का ३०, प्रदे श नां. २ का ७८,

बािमिी प्रदे शका २४, िण्डकी प्रदे शका १८, लुर्म्बनी प्रदे शका १०, कर्ािली प्रदे शका १३ र
सुदरु पर्िम प्रदे शका २८ समेि िोर्कएको समर्तभर बजेट पेस निने स्थानीर् िहहरूको सां ख्र्ा २०१
रहेका छन् । समर्मै बजेट पेस िथा पाररि नहुाँदा भएको आम्दानी र खििले वैधिा नपाउने भएकोले
कानुनको पालना िनुप
ि दिछ।

197. र्ोजना सञ्चालन - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले

र्ोजना बनाउाँ दा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरूको सूिी समेि िर्ार िरी कार्ािन्वर्नमा

ल्र्ाउनुपने व्र्वस्था छ । र्ो वषि र्ववरर् उपलव्ध िराउने ३९० स्थानीर् िहले ८८ हजार २२१
र्ोजना सञ्चालन िरी रु.६२ अबि ७८ करोड ८० लाख १३ हजार खिि िरे का छन्। र्सरी सञ्चातलि

र्ोजना मध्र्े रु.५ लाखभन्दा मुतनका ६२ हजार ७७२ (७१ प्रतिशि) र सो भन्दा बढीका २५ हजार
४४९ (२९ प्रतिशि) रहेका छन् । स्थानीर् िहले स-साना टु क्रे र्ोजनाको सां ख्र्ा घटाउनु पदिछ ।

198. वार्षिक बजेट र खिि - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले िर्ार िरे को एकीकृि वार्षिक आतथिक र्ववरर्
अनुसार स्थानीर् िहहरूको २०७६।७७ को कुल बजेट रु.४ खबि ६७ अबि ५६ करोड १० लाख

रहेको छ । कुल बजेट मध्र्े रु.३ खबि २० अबि ५ करोड ९६ लाख (६८.४५ प्रतिशि) खिि
भएको छ । कुल खिि मध्र्े िालु खिि रु.१ खबि ९२ अबि ७६ करोड ३२ लाख (६०.२३ प्रतिशि),

ाँ ीिि खिि रु.१ खबि २७ अबि १५ करोड ५४ लाख (३९.७३ प्रतिशि) र र्वत्तीर् व्र्वस्थािफि
पुज

रु.१४ करोड १० लाख (०.०४ प्रतिशि) खिि भएको छ । कुल र्वतनर्ोजनको िुलनामा ६८.४५
प्रतिशि मार खिि भएकोले स्थानीर् िहहरूको बजेट र्थाथििामा आधाररि रहेको पाइएन।

199. र्वतनर्ोजनभन्दा बढी खिि - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आिामी आतथिक
वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनुमातनि र्ववरर् खुलाउनुपने उल्लेख छ । र्स्िै
आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ मा सीमा नाघी खिि िनि नहुने उल्लेख छ । िाउाँ /निर सभाले

र्वतनर्ोजन िरे को भन्दा ४३ स्थानीर् िहले रु.२८ करोड ४ लाख ६ हजार बढी खिि िरे का छन।
तनधािररि बजेटको सीमा नार्घ खिि िने कार्िमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ ।

200. अबण्डा बजेट - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम बजेट िथा कार्िक्रमको
प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार िरी स्रोि अनुमान िथा सीमा तनधािरर्का आधारमा अबण्डा नराखी
आर्-व्र्र्को अनुमान पेस िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । र्ो वषि १९३ स्थानीर् िहले रु.८ अबि ९ करोड
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९ लाख अबण्डा राखी बजेट िथा कार्िक्रम स्वीकृि िरे का छन् । अबण्डामा रकम र्वतनर्ोजन िरी
कार्िपातलकाको तनर्िर्बाट खिि िने कार्िमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ ।

201. बक्र्ौिा असुली - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द ९ मा र्वत्तीर् अतधकार क्षेर
अन्िििि र्वतभन्न कर िथा शुल्क लिाउने र आर् ठे क्का बापि बक्र्ौिा रकमसमेि असुली िने व्र्वस्था

छ । र्ो वषि १४७ स्थानीर् िहबाट रु.८३ करोड ६३ लाख १० हजार असुल िनि बााँकी रहेको
छ। स्थानीर् िहहरूले उठ्नुपने रकमको लिि समेि िर्ार िरे का छै नन् । उठ्न बााँकी राजस्वको

लिि िर्ार िरी असुल िनुप
ि ने र प्राप्त हुन बााँकी रकमलाई र्वत्तीर् र्ववरर्मा समावेश िने व्र्वस्था
तमलाउनुपदिछ । र्स सम्बन्धमा दे र्खएका प्रमुख व्र्होरा तनम्न छन्:
201.1.

काठमाडौ महानिरपातलकाको छनौट भएका र्वतभन्न करदािाबाट रु.२५ करोड १९ लाख ४२ हजार,
लतलिपुर महानिरपातलकाले १९ करदािाबाट रु.३ करोड ३० लाख ८४ हजार कर
महानिरपातलकाको रु.३ करोड २८ लाख ३० हजार समेि

र पोखरा

रु.३१ करोड ७८ लाख ५६ हजार

सम्पर्त्त कर असुल िनि बााँकी दे र्खएकोमा र्र्कन िरी सम्पर्त्त कर असुल िनुप
ि दिछ ।
201.2.

काठमाडौँ महानिरपातलकाले लेखापरीक्षर्को क्रममा छनौटमा परे का करदािाहरूबाट मार र्वतभन्न

वषिको घर बहाल कर रु.१२ करोड ९० लाख ४६ हजार र व्र्वसार्कर रु.१ करोड ९२ लाख
५२ हजार, पोखरा महानिरपातलकाले तिनुप
ि ने वहालकर ५० करदािाको नमूना परीक्षर् िदाि रु.१

करोड ८ लाख ७७ हजार दार्खला हुन बााँकी छ । पोखरा महानिरको रामघाट, िढीघाट लिार्िका
ाँ रु.१३ करोड ४० लाख ६० हजार प्राप्त
४ घाटको नदीजन्र् पदाथिको तबक्रीको लाति ४ फमिसि

िने िरी सम्झौिा भएकोमा रु.५ करोड ३७ लाख ३३ हजार मार दार्खला िरे कोले बााँकी रु.८
करोड ३ लाख २७ हजार असुल िनुप
ि दिछ ।
201.3.

मकवानपुरिढी िाउाँ पातलकाले दहत्तर बहत्तरको ठे क्का लिाउनुपूव ि र्वतभन्न ब्र्र्क्त िथा पक्षलाइि कर
असुल िनि निदी रसीद उपलब्ध िराइि र्जम्मेवारी ठदएकोमा र्वतभन्न ६ तनमािर् ब्र्वसार्ी िथा ब्र्र्क्तले

रु.२४ लाख ७२ हजार असुल िरे कोमा िाउाँ पातलकामा दार्खला निरे कोले उक्त रकम १० प्रतिशि
ब्र्ाज सर्हि दार्खला िराउनु पदिछ। पसािका कातलकामाइि, तछपहरमाइि, धोर्वनी र पटे वाि सुिौली
िाउाँ पातलकाले पोखरी एवां लोडरको बहाल ठे क्का सम्झौिा अनुसार रु.2 करोड 89 लाख 22 हजार
असुल िरे को छै न ।

202. राजस्व छु ट - स्थानीर् िहहरूले ढुङ्गा, तिट्टी, बालुवा सङ्कलन िथा तबक्री िनि ठे क्का बन्दोबस्ि िरे कोमा
कोतभड-१९ महामारी लिार्िको कारर् कार्िपातलका एवां सभाको तनर्िर्को आधारमा र्ो वषि ६०

स्थानीर् िहले रु.६० करोड २५ लाख छु ट प्रदान िरे का छन् । ठे क्का सम्झौिा िदाि दै तनक सङ्कलन

िनि सक्ने पररमार् नखुलाएको एवां सम्झौिा बमोर्जम सङ्कलन र तबक्री िरे को अतभलेख नराखेको
अवस्थामा ठे क्का अवतधको अनुकुल समर्मा सम्झौिा बमोर्जमको पररमार् सङ्कलन र तबक्री िनि सक्ने

अवस्था रहेकोमा समेि महामारीको कारर् दे खाई राजस्व तमन्हा ठदएको मनातसव दे र्खएन । र्सरी
छु ट ठदएको सम्बन्धमा छानतबन िरी छु ट रकम असुल िनुप
ि दिछ।

203. ले खापरीक्षर् िथा बेरुजू फस्र्ौट - कुल ७५३ स्थानीर् िहमध्र्े र्ो वषि ६९४ स्थानीर् िहको रु.८

खबि १३ अबि ९५ करोड ४५ लाखको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । बक्र्ौिा लेखापरीक्षर्िफि
५ स्थानीर् िहको २०७५।७६ को रु.३ अबि १० करोड ६० लाखको लेखापरीक्षर् र्ो वषि सम्पन्न

भएको छ । सो समेि र्ो वषि रु.८ खबि १७ अबि ६ करोड ५ लाखको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको
छ ।
203.1.

लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० मा प्रत्र्ेक िाउाँ पातलका र निरपातलकाले लेखापरीक्षर्
प्रतिवेदन

प्रितलि कानुन बमोर्जम िाउाँ सभा वा निरसभामा पेस िरी छलफल िनुप
ि ने व्र्वस्था छ।

अतधकाांश स्थानीर् िहहरूले प्रतिवेदन छलफल र बेरुजू असुल फस्र्ौट एवां तनर्तमि िनि बाकी रहेको
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छ । स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा सभाले आफ्नो कार्ि प्रर्ालीलाई
व्र्वर्स्थि िनि तनर्मावली बनाई कुनै सदस्र्को सां र्ोजकत्वमा लेखा सतमति लिार्िका सतमति िठन
िनि सक्ने उल्लेख छ । र्सरी िठन हुने लेखा सतमतिको प्रमुख र्जम्मेवारी महालेखापरीक्षकको

ु नेमा सतमतिको बनौट, सदस्र् सां ख्र्ा, कार्िक्षर
प्रतिवेदन हुनप
े र र्जम्मेवारीको सम्बन्धमा स्पि िरे को
छै न ।
203.2.

र्वतभन्न कानुनमा लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा छलफल, सतमति र बेरुजू फस्र्ौटको सम्बन्धमा उल्लेख
भएिापतन स्थानीर् िहहरूले र्स सम्बन्धी कार्िर्वतध सर्हिको कानुन नबनाएको अवस्थाले अतनर्तमि
बेरुजू फस्र्ौट िने सम्बन्धमा अस्पििा रहेको छ । कतिपर् स्थानीर् िहहरूले लेखा सतमतिमा

छलफल िराई सभाबाट तनर्तमि िरे को, कतिपर्ले कार्िपातलकामा छलफल िराई सोझै सभामा पेस

िरी तनर्तमि िरे को अवस्था छ । सभाले के-कस्िा बेरुजू तनर्तमि िनि सक्ने भन्ने सम्बन्धमा समेि
स्पि नभएकोले कानुनमा व्र्वस्था नभएका सुर्वधा भुक्तानी भई असुल िनुप
ि ने िरी औांल्र्ाएका, कानुन

र्वपरीि राजस्व छु ट ठदएका बेरुजू समेि तनर्तमि िरी सम्परीक्षर्को लाति पठाउने िरे का छन् ।

स्थानीर् िहले लेखा सतमतिको िठन, कार्िक्षेर, बेरुजू फस्र्ौटको र्वतध र प्रर्क्रर्ा समेि खुलाई स्पि
कानुनी व्र्वस्था िनुप
ि दिछ।
203.3.

र्ो वषि लेखापरीक्षर्को क्रममा बढी भुक्तानी िरे को, अतग्रम कर कट्टी निरे को, सङ्घीर् सर्ञ्चिकोष
दार्खला निरे को लिार्िका व्र्होरा औल्ँ र्ाएपतछ २९१ स्थानीर् िहले रु.४३ करोड ७४ लाख १०
हजार र प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी िरे पतछ २१६ स्थानीर् िहले रु.२५ करोड ३८ लाख ५३

हजारसमेि रु.६९ करोड १२ लाख ६३ हजार असुली िथा दार्खला िरे का छन् । र्विि वषिको

बेरुजू सम्परीक्षर्को क्रममा २६९ स्थानीर् िहबाट रु.४१ करोड ६९ लाख ३० हजार असुल भई
र्ो वषि जम्मा रु.१ अबि 1० करोड ८१ लाख असुल भएको छ । अर्न्िम लेखापरीक्षर्मा सबै

कारोबारको परीक्षर् निरी नमूना छनौटको आधारमा केही कारोबारको परीक्षर् िने र्वद्यमान व्र्वस्था
रहेको हुाँदा र्सप्रकार बढी भुक्तानीलाई न्र्ूनीकरर् िनि आन्िररक लेखापरीक्षर्मा प्रभावकाररिा
ल्र्ाउनुपदिछ ।

204. र्वभाज्र् कोष - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले िर्ार िरे को एकीकृि वार्षिक आतथिक र्ववरर्अनुसार

र्वज्ञापन कर, मनोरजन कर, दहत्तर बहत्तर शुल्क लिार्ि शीषिकहरूबाट स्थानीर् िहहरूको र्वभाज्र्

कोषमा रु.४ अबि ५९ करोड २४ लाखमध्र्े रु.३ अबि ४० करोड ८ लाख बााँडफााँट भई रु.१ अबि
१९ करोड १६ लाख बााँडफााँट निरी सम्बर्न्धि स्थानीर् िहकै खािामा रहेको छ । उक्त रकम
बााँडफााँट िनुप
ि दिछ ।

205. उपभोक्ता सतमति - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिबाट

सञ्चातलि हुने तनमािर् कार्िमा डोजर, एक्साभेटरजस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोि िनि नतमल्ने, र मेर्शन,
औजार उपकरर्हरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको र्जम्मेवारी ठदनुपने व्र्वस्था भएकोमा र्ो
वषि २४६ स्थानीर् िहले २ हजार २८८ र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिहरूले डोजर, एक्साभेटर लिार्िका
हेभी मेर्शन प्रर्ोि िरी रु.२ अबि १ करोड १२ लाख १८ हजार खिि िरे को, २८० स्थानीर् िहले

आर.तस.सी. िेम स्ट्रक्िर सर्हिका भवन, पुल, ओभरहेड टां की तनमािर्, ग्रामीर् र्वद्युिीकरर् लिार्िका
जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हुने १ हजार २८० तनमािर् कार्ि उपभोक्ता सतमतिहरू माफिि् िराई
रु.३ अबि ९४ करोड २८ लाख ३७ हजार खिि लेखेका छन ।

उपभोक्ता सतमतिमाफिि् कार्ि िराउाँ दा र्ो वषि २१५ स्थानीर् िहले सम्झौिा बमोर्जम रु.९

करोड ६१ लाख ६० हजार उपभोक्ता अांश कट्टी निरी भुक्तानी ठदएका छन् ।उपभोक्ता सतमतिलाई
तनमािर् कार्िको लािि अनुमानमा रहेको ओभरहेड कट्टा िरे र मार भुक्तानी ठदनुपने मा २२ स्थानीर्

िहले उपभोक्ता सतमतिहरूलाई रु.४९ लाख ८९ हजार ओभरहेड समेि भुक्तानी ठदएकोले उक्त रकम
असुल हुनपु दिछ ।
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206. सुर्वधा - स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा

स्थानीर् िहका पदातधकारी र सभाको सदस्र्ले आफ्नो पदको काम कारबाही सुरु िरे को तमतिदे र्ख
अनुसूिी-१ मा उल्लेख भएबमोर्जमको रकम मातसक सुर्वधाबापि पाउने व्र्वस्था रहेको छ । र्स
वषि २८ स्थानीर् िहले उक्त ऐनमा व्र्वस्था नभएको पवि खिि रु.१ करोड ४३ लाख ८१ हजार,
४७ स्थानीर् िहले पोशाक सुर्वधामा रु.१ करोड ९० लाख ७३ हजार

िथा ऐनमा उल्लेख भए

भन्दा फरक हुने िरी ८४ स्थानीर् िहले सञ्चार अनुिमन घरभाडा र्ािार्ाि इन्धन लिार्िमा रु.३
करोड ६३ लाख ५७ हजार भुक्तानी ठदएका छन् । र्सैिरी ९३ स्थानीर् िहले ऐनमा िोकीएको

भन्दा फरक हुने िरी मातसक सुर्वधा वापि रु.५ करोड ९८ लाख ३६ हजार बढी भुक्तानी िरे का
छन् । उक्त रकम असुल िनुप
ि दिछ। स्वकीर् सर्िव र सल्लाहकार राखी पाररश्रतमक ठदने व्र्वस्था

नभएकोमा र्ो वषि १३१ स्थानीर् िहले स्वकीर् सर्िव र सल्लाहकार तनर्ुर्क्त िरी रु.९ करोड २९
लाख १६ हजार पाररश्रतमक भुक्तानी िरे का छन् ।

207. बैठक भत्ता - स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सुर्वधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४

अनुसार अनुसूिीमा उल्लेख भएबमोर्जमका न्र्ार्र्क सतमति, र्वधार्न सतमति, लेखा सतमति र सुशासन
सतमतिका सदस्र्ले मार बैठक भत्ता पाउने व्र्वस्था छ । प्रदे श ऐनमा व्र्वस्था नभएका र ऐनले
निोकेको अवस्थामा वडा, कार्िपातलका, िाउाँ /निर सभालिार्िका बैठकमा १४७ स्थानीर् िहले

रु.७ करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खिि लेखेका छन् । ऐनमा व्र्वस्था नभएको सुर्वधा ठदन
तमल्ने दे र्खाँदैन ।

208. तनवृत्तीभरर् - स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सुर्वधाका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को
दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट तनवृत्तीभरर् पाएको व्र्र्क्त पदातधकारीमा तनवािर्िि वा मनोनर्न

भएमा तनवृर्त्तभरर् वा र्स ऐनबमोर्जमको मातसक सुर्वधामध्र्े एउटा मार पाउने व्र्वस्था छ। र्ो
वषि ३७ स्थानीर् िहले तनवृर्त्तभरर् पाउने पदातधकारीलाई रु.३ करोड ६२ लाख ५ हजार पाररश्रतमक
भुक्तानी िरे का छन् । र्सप्रकार दोहोरो भुक्तानी िरे को रकम असुल िनुप
ि दिछ ।

209. र्शक्षकको िलब भत्ता - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई

सशिि अनुदान उपलब्ध िराउने व्र्वस्था छ । र्ो वषि २४६ स्थानीर् िहले र्शक्षकको दरबन्दी
तमलान निरी स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरे का एवां िि र्वििदे र्ख नै र्वद्यालर्को आन्िररक स्रोिबाट
िलब भत्ता व्र्होरे का र्शक्षकको िलब भत्ताको लाति सशिि अनुदानबाट रु.१ अबि ३५ करोड ५
लाख ८७ हजार तनकासा िरे को अतनर्तमि दे र्खन्छ ।

210. बढी तनकासा - कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुर्स्िकामा र्शक्षा र्वकास िथा समन्वर् इकाई माफिि र्वद्यालर्

र्शक्षक र्किाबखानाबाट िलबी प्रतिवेदन पाररि िराई िलब भुक्तानी िनुप
ि ने उल्लेख छ । स्थानीर्
िहहरूले र्शक्षकहरूको िलबी प्रतिवेदन पाररि निरे को, बढी ग्रेड भुक्तानी िरे को, दोहोरो तनकासा

ठदएको, दरबन्दीभन्दा बढी र्शक्षकहरूको िलब िथा अवकाश भइसकेका र्शक्षकहरुको समेि तनकासा

ठदएको दे र्खएको छ । रकमको भुक्तानी ठदाँ दा रीि पुिे वा नपुिक
े ो जााँि िरी तनकासा िथा खिि
ु नेमा ५४ स्थानीर् िहले पर्हले नै तनकासा ठदएकोमा पुनः दोहोरो तनकासा ठदएको र दरबन्दीभन्दा
लेख्नप
बढी र्शक्षकको िलबभत्ता तनकासा ठदई र्ो वषि रु.7 करोड 29 लाख 9२ हजार बढी तनकासा ठदएको

र २०२ स्थानीर् िहले अवकाश भएका र्शक्षकको िलबमा रु.४० लाख 32 हजारसमेि रु.४ करोड
७० लाख २४ हजार बढी खिि लेखेका छन् ।

र्स वषि ८९ स्थानीर् िहले पाठ्यपुस्िकमा रु.३ करोड ३१ लाख ३७ हजार र १०२ स्थानीर्

िहले छारवृर्त्तमा रु.२ करोड ६३ लाख २१ हजार समेि रु.५ करोड ९४ लाख ५८ हजार बढी
तनकासा ठदएका छन् । बढी तनकासा ठदनेलाई र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल िनुप
ि दिछ ।
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211. र्वद्याथी नभएका र्वद्यालर् - स्थानीर् िहले र्शक्षा क्षेरमा र्शक्षक र्वद्याथीको अनुपाि तमलाई र्वद्यालर्
व्र्वस्थापन िनुप
ि दिछ ।

नापािभतू म िाउाँ पातलका, मनाङले फू आधारभूि र्वद्यालर्मा बालर्वकास

बाहेकका एक जना पतन र्वद्याधी नभएको अवस्थामा दुई स्थार्ी र एक करार र्शक्षकलाई वार्षिक

रु.१२ लाख ६५ हजार िलब र स्थानीर् भत्ता र अन्र् सुर्वधा वापिको रकम तनकासा भएको छ ।
र्वद्याथी नभएको र्वद्यालर्मा करारमा समेि र्शक्षक तनर्ुक्त िरी व्र्र्भार पारे को उर्िि दे र्खएन ।

र्सैिरी मनाङकै ङीस्र्ाङ िाउाँ पातलका अन्ििििको ङावल आधारभूि र्वद्यालर्मा एकजना पतन

र्वद्याथी नभएको अवस्थामा ८ जना स्थार्ी र्शक्षकलाई वार्षिक िलब र स्थानीर् भत्ता र अन्र् सुर्वधा
समेि रु.३५ लाख ८६ हजार भुक्तानी भएको छ ।

र्सरी अध्र्ापन िनि तनर्ुक्त र्शक्षकले वषैभरी

एउटापतन कक्षा तलन नपने अवस्थामा िलब भुक्तानी िनुप
ि रे को छ । सम्भाव्र्िाको आधारमा र्वद्यालर्
एवां र्शक्षक दरबन्दी तमलान िनुप
ि दिछ ।

212. सामार्जक सुरक्षा कार्िक्रम - नेपाल सरकारले ज्र्ेष्ठ नािररक, र्वधवा, पूर्ि अपाङ्ग, एकल मर्हला,
बालबातलका, लोपोन्मुख/आठदबासी जनजातिसमेिलाई सामार्जक सुरक्षा भत्ता लिार्ि सुरक्षा कार्िक्रम

अन्िििि स्थानीर् िहलाई रु.६६ अबि १६ करोड ६७ लाख ९१ हजार तनकासा िरे को छ । र्स
वषि १७० स्थानीर् िहले नािररकिा नम्बर र जन्म तमति एउटै भएका लाभग्राहीलाई २ वा सोभन्दा

बढी पररिर्पर जारी िरे र दोहोरो हुने िरी र मृत्र्ु भइसकेका लाभग्राहीको लिि कट्टा निरी रु.२२

करोड ५६ लाख ९५ हजार बढी खिि लेखेका छन् । र्स वषि ३८ स्थानीर् िहले केन्द्रीर् सूिना
प्रर्ालीमा नाम समावेश नभएका र्वतभन्न व्र्र्क्तलाई रु.७८ करोड ८९ लाख ३ हजार भत्ता र्विरर्

िरे को छ । बढी भुक्तानी ठदनेलनई र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल िनुप
ि दिछ । र्स सम्बन्धमा
दे र्खएका व्र्होरा तनम्न छन्:
212.1.

पोखरा महानिरपातलकाले जेष्ठ नािररकलाइि मातसक रु.२०० थप िरी र्ो वषि रु.३ करोड ३९ लाख

212.2.

सलािहीको हररवन, महोत्तरीको वृन्दावन र धनुषाको िर्ेशमान िारनाथ निरपातलकाले बैङ्कमा पठाएको

४८ हजार भुक्तानी िरे को छ । र्स्िो खििमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ।

रकममध्र्े खिि नभइि बााँकी रहेको रु.२ करोड 70 लाख 26 हजार र्फिाि पठाएको छै न। कीतििपरु
निरपातलकाले र्वतभन्न ५ बैङ्कबाट र्फिाि हुन बााँकी रु.१ करोड ३२ लाख २६ हजार हालसम्म र्फिाि

तलएको छै न। मोरङ्ग र्जल्लार्स्थि उलािबारी निरपातलकाले र्वतभन्न लाभग्राहीहरूलाई र्वतभन्न ६ बैङ्क

माफिि सामार्जक सुरक्षा भत्ता र्विरर् सम्बन्धी फरवाडि र्फड र ररभसि र्फडको र्ववरर् लेखापरीक्षर्को

क्रममा परीक्षर् िदाि बााँकी दे र्खएको रु.४४ लाख २ हजार र सुन्दरहरै िा निरपातलकाको बााँकी रु.86
लाख ९७ हजार िरी रु.१ करोड ३० लाख ९९ हजार र्फिाि िरे को छै न । उक्त रकम र्फिाि प्राप्त
िरी सङ्घीर् सर्ञ्चिकोषमा दार्खला िनुप
ि दिछ।
212.3.

धनुषाको शहीदनिर निरपातलकाले बैङ्क माफिि सामार्जक सुरक्षा भत्ता र्विरर् िनि तनकासा रु.13

करोड 74 लाख 49 हजारमध्र्े सम्बर्न्धि लाभग्राहीको खािामा रु.12 करोड 88 लाख 94 हजार
जम्मा िरी बााँकी रहेको रु.85 लाख 55 हजार १० व्र्र्क्तहरूको नाममा व्र्र्क्तको खािामा रकम
जम्मा िरे को छ । उक्त रकम असुल िरी सङ्घीर् सर्ञ्चि कोषमा जम्मा िनुप
ि ने िथा व्र्र्क्तको
ु दिछ ।
नाममा जम्मा िरे को सम्बन्धमा छानतबन हुनप

213. खररद - र्ो वषि ५२० स्थानीर् िहले खररद िुरुर्ोजना िथा ४९१ स्थानीर् िहले वार्षिक खररद
र्ोजना िर्ार िरे का छै नन् । र्ो वषि ५२९ स्थानीर् िहले प्रतिस्पधाि निराई र्वतभन्न तनमािर् कार्ि एवां

वस्िु िथा सेवा सोझै खररद िरी रु.५ अबि ९२ करोड ५३ लाख ४६ हजार खिि लेखेका छन्। ऐन
तनर्मअनुसार प्रतिस्पधाि हुनि
ि दिछ ।
े री खररद िनुप

214. सेवा खररद - र्स वषि ४४७ स्थानीर् िहले सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्िृि पररर्ोजना प्रतिवेदन एवां िुरु

र्ोजना िर्ारी कार्ि बाह्र् परामशिदािाबाट िराई रु.१ अबि ३९ करोड १४ लाख ५४ हजार खिि
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िरे का छन् । परामशि सेवाको लािि अनुमान िर्ार िने नम्सि समेि नभएको अवस्थामा र्स्िो खिि
र्थाथिमा आधाररि रहेको समेि मान्न सर्कएन ।स्थानीर् िहले र्वकासमा टे वा पुग्ने िथा दीघिकालीन

ाँ ी तनमािर् हुने मािमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट भएपतछ लाभ लािि र्र्कन िरी उपलब्ध
पूज

जनशर्क्तबाट हुन नसक्ने कार्िको लाति प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन िरी परामशि सेवा खररद
िनुप
ि नेमा सो अनुसार िरे का छै नन् ।

215. सवारी साधन खररद - अथि मन्रालर्द्वारा जारी तनदे र्शका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध
िराएको बजेटबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लाति सवारी साधन खररद िनि नपाइने व्र्वस्था

छ । र्ो वषि ३४३ स्थानीर् िहले रु.१ अबि ३३ करोड २४ लाख ५५ हजारको सवारी साधन

खररद िरे का छ्न् । सवारी साधन खररद निरे का स्थानीर् िहले सवारी साधन भाडामा तलई प्रर्ोि
िरे को दे र्खन्छ । केही स्थानीर् िहले आन्िररक आर्बाट सवारीसाधन खररद िरे िापतन अतधकाांशले

र्वत्तीर् समानीकरर् अनुदान रकमबाट खररद िरे कोले र्वकास तनमािर् कार्िमा खिि िनुप
ि ने रकम
सुर्वधा िथा उपभोिसम्बन्धी कार्िमा खिि भएको छ । र्स्िो खिि तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ।

र्ो वषि ५१ स्थानीर् िहहरूले व्र्ाक-हो लोडर, एक्साभेटर लिार्िका हेभीी मेर्शनरी खररद

िरी रु.३३ करोड ५० लाख ५० हजार खिि िरे का छन् । र्स्िा साधनको आवश्र्किा र्वश्लेषर् र
ममिि सां भार एवां सिालन सीप क्षमिामा ध्र्ान नठदई खररद िरे को कारर् र्ी साधनबाट प्राप्त
आम्दानीभन्दा सञ्चालन खिि बढी हुने िरे को छ । र्स्िा साधन खररद िदाि ठदिो सिालनमा ध्र्ान
ठदनुपदिछ ।

216. सूिना प्रर्वतधको प्रर्ोि - स्थानीर् िहहरूले हरे क वषि राजस्व, लेखा, र्जन्सी व्र्वस्थापन सम्बन्धी

सफ्टवेर्र खररद िरी प्रर्ोिमा ल्र्ाएका छन् । केही निरपातलकाहरूले घर नक्सा पासको प्रर्क्रर्ालाई

समेि सूिना प्रर्वतधमा आवर्द् िरे का, स्थानीर् सर्ञ्चि कोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली (सुर) ले लेखा अतभलेख
र प्रतिवेदन िरे को अवस्था छ ।

सोको अतिररक्त १६७ स्थानीर् िहले र्वतभन्न प्रकारका र्जन्सी

व्र्वस्थापन आन्िररक आर् लेखाांकन एवां लेखा सम्बन्धी सफ्टवेर्र खररद िरी रु.१२ करोड ७६
हजार खिि िरे का छन् । स्थानीर् िहहरूमा सूिना प्रर्वतध सम्बन्धी अतधकृि स्िरको कमििारीसमेि

कार्िरि रहेका छन् । सूिना प्रर्वतध क्षेरमा िरे को लिानी र प्रर्ासको बाबजुद सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि
सुधार हुन सकेको छै न । खररद िरे का सफ्टवेर्रहरू पूर्ि रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन नसकेको,
पूवािधारको कमी, दक्ष जनशर्क्तको अभाव लिार्िका अवस्थामा सुधार िरी सूिना प्रर्वतधको उच्ििम
प्रर्ोिबाट सेवा प्रवाहलाई ि ुस्ि बनाउनु पदिछ।

217. र्वर्वध िथा िालु प्रकृतिको खिि - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्िररक

आर्को पररतधतभर रही और्ित्र्िाको आधारमा र्वर्वध खिि िनुप
ि ने व्र्वस्था छ । र्वर्वध खिि िदाि

तमिव्र्र्र्िा अवलम्बन िनुप
ि नेमा ४७१ स्थानीर् िहले रु.१ अबि ३१ करोड ८८ लाख २० हजार
खिि िरे का छन् । त्र्स्िै ६० स्थानीर् िहले वडा सदस्र् लिार्िको जनप्रतितनतध र कमििारीहरूको

ाँ ी तनमािर्मा सहर्ोि
अवलोकन भ्रमर्मा रु.७ करोड ७८ लाख ८० हजार खिि िरे का छन् । पुज

ाँ ीिि शीषिकमा र्वतनर्ोजन िरी िालु
नहुने िथा उत्पादनमा वृर्र्द् निने खििलाई तनर्न्रर् िनुप
ि नेमा पुज
प्रकृतिका कार्िमा १२९ स्थानीर् िहले रु.३६ करोड ७७ लाख ८७ हजार खिि िरे का छन् ।
ाँ ीिि बजेटबाट िालू प्रकृतिका कार्िमा खिि िने कार्िमा तनर्न्रर् िनुप
पुज
ि दिछ।

218. र्विरर्मुखी खिि - रौिहटको ईशनाथ निरपातलकाले साडी, कुथाि र्विरर्मा रु.१० लाख ९७ हजार

र फिुवा र्वजर्पुरले साडी िथा ग्र्ााँस र्विरर्मा रु.८८ लाख ८६ हजार, मौलापुर निरपातलका,
रौिहटले ग्र्ााँस ि ुल्हो सेट र्विरर्मा रु.५० लाख ५० हजार समेि रु.1 करोड 50 लाख 33

हजार र्विरर्मुखी प्रकृतिका खिि िरे का छन्। पसािको कातलकामाइि, र्वन्दवातसनी, तछपहरमाइि, सखुवा
प्रसौनी, सलािहीको र्वष्र्ु र बाराको प्रसौनी िाउाँ पातलकाले ग्र्ााँससेट, ग्र्ााँस ि ुल्हो, स्कुल व्र्ाि, कोदालो,

सुधाररएको ि ुलो, कम्बल, र्फल्टर िथा अन्र् अनुत्पादक सामग्री खररद िरी र्विरर् िरे को आधारमा
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रु.3 करोड 57 लाख 66 हजार खिि िरे को छ। धनुषाको हां सपुर निरपातलकाले ििवषि र र्सवषि
िरी रु.१४ लाख ९६ हजारको मोवाइल जनप्रतितनतधलाई र्विरर् िरे को छ । लाभग्राहीको छनौटको
आधार, र्विररि सामानको उपर्ोि िथा अनुिमन समेि निरी र्स्िा कार्िमा खिि िरे को छ ।

काठमाडौंको नािाजुन
ि निरपातलकाले आिलािी तनर्न्रर्मा टे वा पुर्र्ाउने उद्देश्र्ले ६ हजार फार्र

एक्सार्टङ्गर्ुसर र प्राथतमक उपिार बक्स तनःशुल्क र्विरर् िने कार्िको लाति रु.१ करोड ६९ लाख
४३ हजार खिि िरे को छ ।र्स्िो खििमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ ।

219. आतथिक सहार्िा - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक

सहार्िा, िन्दा, पुरस्कार एवां सां स्थािि अनुदान र्विरर् िनि पाउने व्र्वस्था रहेको दे र्खाँदैन । र्ो वषि
४३६ स्थानीर् िहले रु.६२ करोड ३ लाख १० हजार आतथिक सहार्िा र्विरर् िरे का छन् ।
आतथिक सहार्िा खिि िने कार्िमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ । र्सैिरी २२५ स्थानीर् िहले र्वतभन्न सां घ

सां स्था, समूह, क्लब लिार्िलाई रु.२१ करोड २२ लाख ३६ हजार भुक्तानी िरे का छन । पवि, जारा,

सां स्कृति लिार्िमा आतथिक सहार्िा ठदन सक्ने कानुनी व्र्वस्था नभएकोले र्स्िा अनुत्पादक िथा
र्विरर्मुखी खिि तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ ।

220. अनुदान र्विरर् - स्थानीर् िहहरूले कृर्ष, पशु, शैर्क्षक सेवा, सामान खररद िथा र्वतभन्न सहकारी

ाँ ी िथा अनुदान उपलब्ध िराएका छन् । र्ो वषि १२८ स्थानीर् िहले नाफा
सां स्थालाई बीउपुज

कमाउने उद्देश्र्ले स्थार्पि सहकारी सां स्थालाई रु.२५ करोड ८० लाख ३३ हजार अनुदान उपलब्ध

िराएका छन्। नािररकलाई प्रत्र्क्ष लाभ पुग्ने र्ोजना छनौट िरी सञ्चालन िनुप
ि नेमा सहकारी
सां स्थालाई

अनुदान

उपलब्ध

िराएको

तनर्मसम्मि

दे र्खएन।

सो

को

अतिररक्त

काठमाडौं

महानिरपातलकाले र्ो वषि २५ सां स्थालाई र्वतभन्न तनमािर् कार्ि, जग्िा खररद िथा सञ्चालन अनुदानको

लाति कार्िक्रम स्वीकृि िरी एकमुि रु.२२ करोड ६३ लाख ७६ हजार उपलब्ध िराएको छ ।
उक्त अनुदानबाट िोर्कएको कार्ि सम्पन्न भएको सुतनर्िि िनुप
ि दिछ।

221. िेक बाउन्स - बैंर्कङ्ग कसुर सजार्ाँ सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(ि) अनुसार आफ्नो खािामा
रकम नभएको जानीजानी िेक काटी ठदने कार्ि बैंर्कङ्ग कसुर भएकोले सोही ऐनको दफा ४ बमोर्जम
दण्ड सजार् हुने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नानुसार दे र्खएको छः
221.1.

बारा र्जल्लाको जीिपुरतसमरा उप-महानिरपातलकाले दुधौरा खोलाको तिट्टी, ढु ङ्गा, बालुवाको ठे क्का एक
व्र्वसार्ीले तलई रु.१ करोड २५ लाख २५ हजारको एकान्टपेर्ी िेक पेस िरे कोमा खािामा मौज्दाि

नभई िेक नसार्टएको कारर् आर् प्राप्त भएको छै न । उप-महानिरपातलकाले िेक नसार्टाँ दा समेि
असुलीको लाति थप प्रर्ास िरे को छै न ।
221.2.

कोहल्वी निरपातलका, बाराले लालबकैर्ा खोलाको ठे क्का रकम असुली िदाि एक तनमािर् व्र्वसार्ीबाट

पेस भएमा रु.56 लाखको २ थान िेक बाउन्स भएको छ । र्सैिरी फिुवा र्वजर्ापुर निरपातलका,
रौिहटले लालबकैर्ा खोलाको कबोल अङ्क रु.1 करोड 11 लाखमा 10 प्रतिशि छु ट ठदइि रु.99

लाख 90 हजारको तनमािर् व्र्वसार्ीले पेस िरे को िेक बाउन्स भएकोले सम्झौिा रकम रु.1 करोड
11 लाख समेि रु.1 करोड ६७ लाख असुल िनुप
ि दिछ। निरपातलकाले बाउन्स िेक ठदने
व्र्वसार्ीलाई कालोसूिीमा राख्न कारबाही प्रर्क्रर्ा अर्घ बढाउनु पदिछ ।
221.3.

मोरङ र्जल्लाको लेटाङ निरपातलका कार्ािलर्ले निरपातलकातभरका र्िसाङ र िेली खोलाबाट नदीजन्र्
पदाथि उत्खनन् र तबक्री िनि एक व्र्वसार्ीले मूल्र् अतभवृर्र्द् कर सर्हि रु.14 करोड ३० लाख ५८

हजार कवोल िरे कोमा ठे क्का बन्दोबस्ि िदाि एकमुष्ठ रकम बुझाएको दे खाई रु.1 करोड २६ लाख
६० हजार छु ट ठदई बााँकी रु.11 करोड ३९ लाख ४० हजारमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर समेि रु.13
करोड ३ लाख ९८ हजार निरपातलका खािामा दार्खला िराई पट्टा जारी िरे को पाइर्ो । ठे क्का
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सकारकिािले बुझाएको िेक बाउन्स भई मूल्र् अतभवृर्र्द् कर वापिको रकम २०७७।३।३० मा
मार आन्िररक राजस्व कार्ािलर् र्वराटनिरको नाममा जम्मा दे खाएको छ ।

222. ठदवा खाजा कार्िक्रम - र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतभडको कारर्ले २०७६।१२।११ बाट
लकडाउन भई र्वद्यालर् बन्द रहेको अवस्थामा सबैला निरपातलका, धनुषाले रु.१ करोड १३ लाख,

तसराहा निरपातलका, तसराहाले रु.१ करोड ३८ लाख, फिुवा निरपातलका, रौिहटले रु.97 लाख,

िरुडा निरपातलका, रौिहटले रु.77 लाख, िर्ेशनाथ िारनाथ निरपातलका, धनुषाले रु.81 लाख
समेि 28 निरपातलकाले २०७७ वैशाख, जेष्ठ र आषाढ मर्हनामा वास्िर्वकिा र्र्कन निरी दोस्रो
र िेस्रो िौमातसकको पुरै ठदवा खाजा रु.14 करोड २१ लाख ६८ हजार ५८२ र्वद्यालर्लाई तनकासा

िरे का छन्। दुिाि भिविी िाउाँ पातलका, रौिहटले रु.1 करोड 21 लाख 71 हजार, र्मुनामाई

िाउाँ पातलका, रौिहटले रु.74 लाख 99 हजार, तछन्नमस्िा िाउाँ पातलका, सप्तरीले रु.59 लाख 86
हजार, जनक नर्न्दनी िाउाँ पातलका धनुषाले रु.55 लाख 96 हजार, कौडेना िाउाँ पातलका सलािहीले

रु.54 लाख 72 हजार समेि 13 िाउाँ पातलकाले 166 र्वद्यालर्हरूलाई २०७७ वैशाख, जेष्ठ र
आषाढमा दोस्रो र िेस्रो िौमातसकको ठदवा खाजाको रु.६ करोड ३ लाख 56 हजार तनकासा िरे को
दे र्खएको छ।र्वद्यालर् बन्द भएको अवस्थामा उक्त अवतधको खाजा रकम र्र्कन िरी असुल िनुप
ि दिछ।

ठदवा खाजा रकम र्वद्यालर्लाई तनकासा ठदाँदा अतभभावकलाई निदै र्विरर् िने व्र्वस्था नभएको

अवस्थामा परोहा निरपातलका, रौिहटले र्ो वषि अतभभावकलाई निदै बुझाउने िरी ठदवा खाजा वापि
रु.1 करोड 17 हजार तनकासा अतनर्तमि दे र्खएको साथै अतभभावकले बुझेको भरपाई प्राप्त िरे को
छै न ।

223. ले खापरीक्षर् रकम र बेरुजू - स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् रकम र बेरुजू अङ्कको प्रदे शिि िथा
स्थानीर् िहिि र्ववरर् तनम्नानुसार रहेको छः

223.1.

र्ो वषि ७ प्रदे शका 694 स्थानीर्िहको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षर् अांकको

िुलनामा सबै भन्दा बढी बेरुजू प्रदे शमा नां २ मा १०.२७ प्रतिशि र सबै भन्दा कम िण्डकी प्रदे शमा
२.७८ प्रतिशि बेरुजू रहेको छ ।

(रु.लाखमा)
प्रदे श नां.

223.2.

ले खापरीक्षर्

िररएको स्थानीर्
िह सांख्र्ा

ले खापरीक्षर्
रकम

पेस्की समेि बेरुजू
रकम

बेरुजूमध्र्े पेस्की
रकम

ले खापरीक्षर्को
िुलनामा बेरुजू
प्रतिशि

पेस्की बाहे क

बेरुजू प्रतिशि

१

133

1614180

51248

6526

3.17

2.77

२

131

1404914

144342

29932

10.27

8.14

बाग्मिी

98

1539806

73275

9435

4.76

4.15

िण्डकी

85

934614

25984

3797

2.78

2.37

लुर्म्बनी

95

1163609

37661

4640

3.24

2.84

कर्ािली

73

653760

32691

5493

5.00

4.17

सुदूरपर्िम

79

828662

37212

10678

4.49

3.20

दे शभररका ७५३ स्थानीर् िहमध्र्े र्ो वषि लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएका 694 स्थानीर् िहको रु.8
खबि 13 अबि 95 करोड 45 लाखको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट सब भन्दा

बढी बेरुजू महानिरपातलकामा ७.३८ प्रतिशि र सबै भन्दा कम उपमहानिरपातलकामा ४.०४ प्रतिशि
बेरुजू दे र्खएको छ ।
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(रकम रु.लाखमा)
स्थानीर्

लेखापरीक्षर्

िररएको स्थानीर्
िह सां ख्र्ा

महानिरपातलका

लेखापरीक्षर्

पेस्की समेि

रकम

बेरुजू रकम

बेरुजूमध्र्े

पेस्की रकम

लेखापरीक्षर्को
िुलनामा बेरुजू
प्रतिशि

पेस्की बाहेक

बेरुजू प्रतिशि

6

628755

46383

4397

7.38

6.68

11

377406

15231

2623

4.04

3.34

निरपातलका

260

3759454

189658

40568

5.04

3.97

िाउाँ पातलका

417

3373930

151140

22913

4.48

3.80

उपमहानिरपातलका

लेखापरीक्षर्बाट रु.४६ अबि १२ करोड २१ लाख बेरुजू दे र्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन

उपलब्ध िराएपतछ रु.५ अबि ८८ करोड ९ लाख फस्र्ौट िरे कोले रु.४० अबि २४ करोड १२

लाख फस्र्ौट िनि बााँकी रहेको छ । सोमध्र्े असुल िनुप
ि ने रु.५ अबि ४४ करोड २९ लाख, तनर्तमि
िनुप
ि ने रु.२७ अबि ७४ करोड ८२ लाख र पेस्की रु.७ अबि 5 करोड 1 लाख बााँकी छ। त्र्सैिरी
५ स्थानीर् िहको २०७५।७६ को रु.३ अबि १० करोड ६१ लाखको लेखापरीक्षर्बाट रु.५९
करोड ३४ लाख बेरुजू दे र्खएको छ ।

िि वषि सम्पन्न ७४३ स्थानीर् िहको कुल बेरुजू रु.६९ अबि ८१ करोड ९ लाख रहेकोमा

र्ो वषि समार्ोजन िथा सम्परीक्षर्बाट रु.८ अबि २० करोड ६२ लाख फस्र्ौट भई बााँकी रहेको
रु.६१ अबि ६० करोड ४७ लाखमा र्ो वषि ६९४ स्थानीर् िहको रु.४० अबि २४ करोड १२

लाख, ५ स्थानीर् िहको बक्र्ौिा लेखापरीक्षर्बाट रु.५९ करोड ३४ लाख समेि रु.१ खबि २ अबि
४३ करोड ९३ लाख अद्यावतधक बेरुजू रहेको छ ।

७.

भर्वष्र्मा िनुप
ि ने सुधार

224. ठदिो र्वकास लक्ष्र् - ठदिो र्वकास लक्ष्र् हातसल िनिका लाति र्ोजना र कार्िक्रमको िजुम
ि ा र सोको

कार्ािन्वर्न, समन्वर् िथा अनुिमन र मूल्र्ाङ्कन िनिका लाति सां घ र प्रदे शका र्वषर्िि मन्रालर्मा र सबै
स्थानीर् िहमा उपर्ुक्त सां रिना र र्वतधको व्र्वस्था िरी सूिकाङ्कका आधारमा लक्ष्र्साँि आबर्द् हुनेिरी
बजेट कोड ठदएर बजेट तबतनर्ोजन िनुप
ि ने िथा ठदिो र्वकासका लक्ष्र् मध्र्े मानवीर् र सामार्जक पक्ष

प्रधान रहे का र आतथिक वृर्र्द् िने पररमार्िि लक्ष्र्लाई कोतभड-१९ महामारीले असर पारे को हुाँदा सोको
लाति लिानीका श्रोिको प्रबन्ध िनि, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने रूपान्िरर्कारी र्ोजनामा ऋर् समेि वैदेर्शक
सहार्िाको सदुपर्ोि िनि, िीनै िहका सरकारमा अन्िरसम्बन्ध कार्म िरी र्सको कार्ािन्वर्नको प्रितिको

मापन र मूल्र्ाङ्कन िनि माइलस्टोन अनुसार सूिना िथा ि्र्ाांक उपलव्ध हुने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ । उक्त
लक्ष्र् हातसल िनिको लाति अपुि हुने र्वत्तीर् श्रोि साविजतनक र तनजी क्षेरबाट पररिालन िने एवां राजस्वको
आकार वृर्र्द् िने

िथा वैर्शक श्रोिको पररिालनबाट पूतिि िनुप
ि दिछ। लक्ष्र्को कार्ािन्वर्न िनि सां घमा

समन्वर् सतमति र र्वषर्िि सतमति िठन िररएपतन प्रदे श र स्थानीर् िहमा सां स्थािि सां रिना तनमािर्
िनुप
ि दिछ ।

225. बजेट व्र्वस्थापन - आतथिक िथा कार्ाित्मक विीकरर् अनुसारको बजेट अनुमान र सोको र्थाथि कार्ािन्वर्न

अवस्थाको र्वश्लेषर् िरी कार्ािन्वर्नर्ोग्र् बजेट िजुम
ि ा िने िफि प्रर्ास िनुि पदिछ ।रार्िर् बजेट प्रर्ाली
बार्हर रहने िरी र्वतभन्न कोष खडा िरी सां सदीर् तनिरानी बेिर खिि िने कार्िलाई तनरुत्सार्हि िनुप
ि दिछ
। रकमान्िर िदाि प्रितलि र्वतनर्ोजन ऐनले िोकेको सीमातभर रहेर िने एवां िैरबजेटरी अथि र्वर्वध वा
अबण्डामा बजेट राखी पतछ बााँडफााँट िने कार्िमा तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ । रकमान्िरको सीमा लािू नहुने
अनुदान सां ख्र्ामा ठू लो रकम र्वतनर्ोजन िरी सोबाट अन्र् अनुदान सां ख्र्ामा साने प्रवृतिलाई वान्छनीर् सीमा
तभर राख्नु आवश्र्क दे र्खन्छ ।

226. वैदेर्शक सहार्िा - रािको खिि आवश्र्किा र उपलब्ध रार्िर् स्रोिबाट नपुि हुने अवस्थामा रार्िर् र्हि

र प्राथतमकिालाई आधार बनाउाँ दै वैदेर्शक सहार्िा तलने प्रर्क्रर्ालाई थप पारदशी बनाउदै प्राप्त हुने
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वैदेर्शकसहार्िालाई रार्िर् बजेट प्रर्ाली र सर्ञ्चिकोष माफिि पररिालन िनुि पदिछ । शिि सर्हिको

वैदेर्शकसहार्िा स्वीकार निने नीति अर्ख्िर्ार िनुि पदिछ । र्वकास साझेदारबाट प्रतिवर्द्िा अनुसार र्वकास
सहार्िा प्राप्त िनि र्क्रर्ाशील रही सहार्िाको उपर्ोि क्षमिा वृर्र्द् िररनुपदिछ । रार्िर् िथा अन्िरािर्िर्
िैरसरकारी सां स्थाहरु माफिि् पररिालन हुने वैदेर्शक सहार्िालाई पारदशी र जवाफदे ही बनाउन प्रभावकारी

अनुिमन सां र्न्रको र्वकास िनुप
ि दिछ । सहार्िा व्र्वस्थापन सूिना प्रर्ालीको पूर्ि उपर्ोि िदै िुर्स्िरीर्
ि्र्ाांकको तनमािर् र उपर्ोिमा ध्र्ान ठदनुपदिछ ।

227. आर्ोजना व्र्वस्थापन - लािि-लाभ प्रर्वतधबाट आर्ोजनाहरुको र्वश्लेषर् िरी आर्ोजना बैङ्क िर्ार िरे र

प्रतिफलर्ुक्त आर्ोजनामार कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ। आर्ोजनाको अनुिमन र मूल्र्ाङ्कन कार्िका लाति
आधुतनक र्वतधहरु प्रर्ोिमा ल्र्ाउनुपदिछ । सां घ र प्रदे शबाट सञ्चालन हुने आर्ोजनामा आर्ोजना व्र्वस्थापन

सूिना प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनु िथा कार्ि सम्पादन करारलाई प्रर्ालीलाई वृर्त्त र्वकाससाँि आवर्द्
िनुप
ि दिछ । तनर्िि सूिक र मापदण्डको आधारमा रार्िर् िौरवका आर्ोजना घोषर्ा िने िथा िोर्कएको
समर् र लाििमा दक्षिापूवक
ि आर्ोजना कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ । पूव ि िर्ारीका कार्ि सम्पन्न भएपिाि मार
तनमािर्का लाति खररद कारबाही अिातड बढाउनुपदिछ । तनमािर् स्थलको पर्ािप्त अध्र्र्न बेिर तडजाइन
िर्ार िने प्रार्वतधक िथा परामशिदािालाई र्जम्मेवार बनाउनुपदिछ । आर्ोजना कार्ािन्वर्नको लाति अन्िर
तनकार् समन्वर् प्रभावकारी हुनपु दिछ। आर्ोजना व्र्वस्थापन सम्बन्धी क्षमिा अतभवृर्र्द् िनि सर्टिर्फकेशन
कोसिहरु सञ्चालन िनुप
ि दिछ ।

228. साविजतनक खररद व्र्वस्थापन - उपभोक्ता सतमतिबाट हुने तनमािर् कार्िलाई तनदे र्शका िर्ार िरी व्र्वर्स्थि
िनुप
ि दिछ । तनमािर् व्र्वसार्ीको क्षमिा मूल्र्ाङ्कन िरी खररद सम्झौिा िने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ। तनमािर्का

नम्सिमा समर्ानुकूल सुधार एवां सां शोधन िनुप
ि दिछ । साविजतनक खररद अनुिमन कार्ािलर्ले साविजतनक
खररद प्रर्ालीको िरर्हरू र कार्िप्रर्क्रर्ा व्र्वर्स्थि िनि तनदे र्शका जारी िरी अनुिमनलाई प्रभावकारी
बनाउनुपदिछ। साविजतनक खररद अनुिमन कार्ािलर्ले जारी िरे का बोलपर सम्बन्धी कािजािहरु प्रदे श र
स्थानीर् िहलिार्िका तनकार्ले समेि कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ । तनमािर् व्र्वसार्ीलाई कार्िप्रति र्जम्मेवार
बनाउन खररद सम्झौिाअनुसार कार्ि निने सर्ुांक्त उपक्रमका सबै साझेदार तनमािर् व्र्वसार्ीलाई कसुर
अनुसारको अवतधसम्मको लाति कालोसूिीमा राख्ने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ। साविजतनक खररद ऐन, तनर्मावली
अनुकू नहुने िरर खररद िदाि प्रतिस्पधाि सीतमि हुनेिरी टुक्राटुक्रा पारी सीतमि प्रतिस्पधाि िथा प्रतिस्पधाि

निराई खररद िने, र्वशेष पररर्स्थति उल्लेख िरी वा र्वदे शी सरकार वा सरकारको स्वातमत्वमा स्थार्पि
तनकार्माफिि सोझै खररद िने पररपाटीलाई तनर्न्रर् िररनुपदिछ ।सबै सरकारी कार्ािलर्मा र्वद्युिीर्
प्रर्ालीबाट बोलपर पेसिने व्र्वस्था अतनवार्िरुपमा लािू िने र दािृ तनकार् िथा रािबाट िररने खररदमा
समेि र्वद्युतिर् खररद प्रर्ाली प्रर्ोि िने व्र्वस्था तमलाउनु पदिछ ।

229. खिि व्र्वस्थापन - िालू खिि राजस्वको सीमातभर राख्ने र खििलाई प्रतिफलसाँि आवर्द् िने िरी व्र्वस्थापन

िनुप
ि दिछ । मन्रालर् िथा र्वभािबाट हुनसक्ने कार्िका लाति पतन िठठि कोष, पररषद, आर्ोि, बोडिहरू

और्ित्र् र सान्दतभिकिाको आधारमा त्र्स्िा तनकार्हरू खारे ज िने, दोहोरोपन आउने दे र्खएमा िाभ्ने कार्ि
िनुप
ि दिछ । सां घ, प्रदे श र स्थानीर् िहवीि कार्िक्रम, र्वतनर्ोजन र खििमा भएको दोहोरोपनालाई तनर्न्रर्
िनुप
ि दिछ । साविजतनक खििमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म िने सम्बन्धी नीतििि माििदशिनलाई
पररमाजिन िरी कडाइका साथ लािू ्

िनुप
ि दिछ । राजनैतिक तनर्ुर्क्त पाएका व्र्र्क्तहरूलाई ठदइने सुर्वधा

तनजी सर्िवालर्मा ठदइने कमििारीको सां ख्र्ा, िह, सुर्वधा जस्िा र्वषर्हरूमा पतन स्पि मापदण्ड बनाउनु
पदिछ ।महाँिो सवारी साधन खररद िने, सरकारी सवारी साधनहरु रािो प्लेटमा राख्ने र ममिि िरी प्रर्ोि
िनि सर्कने सवारी साधन ममिि निरी नर्ााँ खररद िने व्र्वस्था अन्त्र् हुनपु दिछ ।र्ोिदानमा आधाररि
तनवृर्त्तभरर् प्रर्ाली, सरकारी कोषबाट िलब खिि व्र्होने र्वद्यालर् र र्वश्व र्वद्यालर्का र्शक्षकहरू िथा
स्थानीर् िहका कमििारीहरुको लाति समेि लािू िनुप
ि दिछ ।
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230. अनुदान एवां सहार्िा - सां घ, प्रदे श र स्थानीर् िहका बहुतनकार् माफिि् अनुदान र आतथिक सहार्िा
र्विरर्को स्पि कार्िक्षेर तनधािरर् िरी अनुदान र आतथिक सहार्िासम्बन्धी ऐन िजुम
ि ा िरी लािू िनुप
ि दिछ
।नेपाल सरकारबाट आतथिक सहार्िा र्विरर्मा वस्िुतनष्ठ मापदण्ड िर्ार िनुप
ि दिछ । उपभोिमा अनुदान

र आतथिक सहार्िा ठदने पररपाटी अन्र् िररनुपदिछ । सां घ, प्रदे श र स्थानीर् िहवाट समान प्रकृतिको
अनुदान प्रदान िने व्र्वस्थामा पुनरावलोकन िररनुपदिछ ।अनुदानको लाभग्राही छनौटको स्पि आधार
तनधािरर् िरी पारदशी िबरले छनौट िररनुपदिछ । लाभग्राहीको लािि सहभातििा नहुने िरी अनुदान ठदने
पररपाटी अन्त्र् िररनुपदिछ। उत्पादन एवां नतिजामा आधाररि अनुदान प्रदान िने व्र्वस्था अवलम्बन
िनुप
ि दिछ ।

231. राजश्व प्रशासनमा सुधार - आतथिक ऐन, र्वशेष ऐन, तनर्म, आदे श, अनुदान सहार्िा सम्झौिा लिार्िले

राजश्व छु ट ठदएकोमा पारदर्शििा प्रवर्द्िन एांव सदुपर्ोि भएको सुतनर्िि िनि प्रभावकारी अनुिमन िनुप
ि दिछ।
िैरकर राजस्वको र्ोिदान दरहरुलाई समर्ानुकीूल पुनरावलोकन िनुप
ि दिछ । सबै कानुनी उपार् अवलम्बन

िरी समर्मा नै राजस्व वक्र्ौिा असुली िनुप
ि दिछ । भन्सारमा मालवस्िुको घोषर्ा, विीकरर् र मूल्र्ाङ्कनलाई
र्थाथिपरक र कारोबार मूल्र्मा आधाररि बनाउन अन्िदे शीर् भन्सार प्रशासनसाँि र्वद्युिीर् सूिना आदानप्रदान

िने एवां भन्सार दरबन्दी व्र्ाख्र्ालाई थप स्पि िनुप
ि ने दे र्खएको छ । एकीकृि कर सां र्हिा िजुम
ि ा िथा

ुि ल तमर्टङ्ग प्लेटफमि, अनलाईन व्र्वसार्
कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ । सामार्जक सञ्जाल, सोतसर्ल तमतडर्ा, भिअ
लिार्ि भौिोतलक सीमा र्वहीन स्वरुपले हुने र्वद्युिीर् कारोबारमा नेपालको कराधार सां रक्षर् िदै नेपालबाट
उत्पर्त्त भएको कारोबारमा कर तलन कानुनी व्र्वस्था तमलाउनु पदिछ । कानुनी रुपमा नै कर लेखापरीक्षकले

न्र्ूनिमरुपमा परीक्षर् िरी प्रमार्र्ि िनुप
ि ने र्वषर् तनधािरर् िरी पेशािि दार्र्त्व पालना निने कर
ु दिछ । कर र्ववरर्को तनर्तमि अनुिमन
लेखापरीक्षकलाई र्जम्मेवार बनाई कारबाही िने व्र्वस्था हुनप
िरी जोर्खम पत्ता लिाउन कर परीक्षर्मा कृतरम बौर्र्द्किाको प्रर्ोि िनुप
ि दिछ । कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइएको

केन्द्रीर् बीजक अनुिमन प्रर्ाली साथै बजार अनुिमनलाई प्रभाबकारी बनाउनुपदिछ ।आर्ाि िथा आन्िररक
बजारमा हुने न्र्ून तबजकीकरर् न्र्ूनीकरर् िनि आन्िररक राजस्व र्वभाि, भन्सार र्वभाि िथा राजस्व
अनुसन्धान र्वभािको एकीकृि अनुिमन सां र्न्रको र्वकास िनुप
ि ने दे र्खन्छ ।

232. साविजतनक सम्पर्त्तको सां रक्षर् र उपर्ोि - साविजतनक सम्पर्त्त सूिना प्रर्ालीमा सबै सम्पर्त्तको अतभलेख

प्रर्वर्ि िनुप
ि दिछ । सरकारी जग्िा िथा वन क्षेरको तलज, उपर्ोि, भोिातधकार ठदने िथा खानी उत्खनन्
लिार्ि प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोिलाई व्र्वर्स्थि िनि स्पि मापदण्ड िर्ार िरी सोको समुर्िि

उपर्ोि र प्रतिफल प्राप्त हुने ढङ्गले व्र्वस्थापन एवां अनुिमन िनुप
ि दिछ ।सरकारी, साविजतनक र िुठी
जग्िाको अतिक्रमर् हटाई त्र्सको सां रक्षर् िनुप
ि दिछ । खारे ज भएका वा िालु अवस्थामा नरहे का साविजतनक
सां स्थानको मेर्शनरी औजार, जग्िा, भवन, िथा अन्र् उपकरर्हरुको सम्बर्न्धि तनकार्बाट लिि तलई
सम्पर्त्त व्र्वस्थापन िररनुपदिछ ।
ाँ ी अनुसार नेपाल सरकारको
233. सां स्थान व्र्वस्थापन - नेपाल सरकारले शेर्र लिानी िदाि सां स्थाको जारी पुज
र्हस्सामा लिानी िने र सो अनुसार शेर्र सां रिना कार्म नभएको सां स्थाहरुको हकमा छानतबन िरी कारबाही
िनुि पदिछ। साविजतनक सां स्थानले प्रदान िने सेवा, प्रतिष्पधाित्मक क्षमिा, सञ्चालन लािि एवां सां स्थानको

सान्दतभिकिा र्वश्लेषर् िरी हाल सञ्चालनमा रहे का सां स्थानलाई खारे ज िने, मजि िने, सञ्चालनको प्रारुप
पररवििन िने लिार्िका र्वकल्पबारे सोच्नु पदिछ नर्ााँ सां िठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् िरी कमििारीको

सां ख्र्ा उपर्ुक्त आकारमा राख्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ। साविजतनक सां स्थानमा
आतथिक अनुशासन कार्म िनि लेखाप्रर्ालीलाई वैज्ञातनक, पारदशी र अन्िरािर्िर् लेखामान अनुरुप बनाउन
सबै सां स्थानमा पूर्ि रुपमा नेपाल र्वत्तीर् प्रतिवेदन मानहरु कार्ािन्वर्न िररनुपदिछ । तनजीकरर् िररएका
सां स्थानको सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रावधान कार्ािन्वर्न भए नभएको र्वषर्मा सम्वर्न्धि तनकार्वाट अतनवार्ि
रुपमा वषिको एकपटक अनुिमन िनुप
ि दिछ ।
93

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षक
ि प्रतिवेदन, साराांश, २०७८

234. सेवा प्रवाह सुदृढीकरर् - सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छररिो, िुर्स्िरीर् र सवि सुलभ सेवा प्रवाहका
लाति साविजतनक तनकार्हरुको सेवालाई र्वद्युिीर् िथा मोबाईल िभनेन्ससाँि आबर्द् िरी सेवा प्रवाह िने
ु ाइ र सेवाग्राही सेवा सन्िुर्ि सवेक्षर् िरी प्राप्त सुझावहरू लािू
व्र्वस्था तमलाउनु पदिछ ।साविजतनक सुनव

िने सां स्थािि व्र्वस्था िनुप
ि दिछ । सेवा प्रवाह सुदृर्ढकरर् िनि साविजतनक सेवाको िुर्स्िर मापदण्ड

तनधािरर् िरी लािू ् िनुप
ि दिछ ।सां घ, प्रदे श र स्थानीर् िह िथा अन्र् साविजतनक तनकार्ले िनुप
ि ने सेवाप्रवाह
र उक्त सेवा प्रवाह िनि सक्ने क्षमिा समेिको र्स्थति र्वश्लेषर् िरी दोहोरोपन नहुने िरी आवश्र्क जनशर्क्त

िथा स्रोि साधनको व्र्वस्थापन िनुप
ि दिछ । सां घ, प्रदे श र स्थानीर् िहमा तनजी िथा साविजतनक स्वास््र्
सेवा प्रवाहको सञ्चालन मापदण्ड र शुल्कको तनधािरर् िरी अतधकार क्षेर अनुसार तनर्तमि अनुिमन िथा

तनर्मन िनुप
ि दिछ । सेवाग्राहीको बढी िाप रहने कार्ािलर्ले प्रदान िने सेवामा सेवाप्रवाह िने कार्िर्वतध र
प्रर्क्रर्ामा सरलीकरर् िरी सूिना प्रर्वतध प्रर्ाली प्रर्ोि िरी फेसलेस सेबा प्रवाहको अबधारर्ा कार्ािन्वर्न
िनुप
ि दिछ ।

235. महामारी व्र्वस्थापन - महामारीको र्थाथिपरक ढां िले जोर्खम आांकलन िरी समर्मा नै पूबि िर्ारीका

कार्िहरु िररनुपदिछ । कोतभड-१९ को रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति अपनाउनु पने सावधानी िथा
सिकििाको लाति सूिना प्रवाहलाइि प्रभावकारी वनाउनुपदिछ । मानवीर् जीवनलाई नै प्रधानिा ठदई सबैलाई
खोपको समन्र्ार्र्क व्र्वस्थापन िररनुपदिछ । सीमा नाकाहरुमा तनिरानी राखी कोतभड परीक्षर्¸क्वारे र्न्टन
िथा आईसोलेसनको कार्िलाइि प्रभावकारी वनाउईनुपछि । र्वपद् व्र्वस्थापन िनि सां घ, प्रदे श िथा स्थानीर्
िहबीिको सहकार्िमा अतभवृर्र्द् िनुप
ि दिछ । कोतभड अस्पिालमा पर्ािप्त पूवािधार र जनशर्क्तको व्र्वस्था
तमलाउनुपछि । ल्र्ाव परीक्षर्को क्षमिा एबां िुर्स्िरमा अतभवृर्र्द् िनुप
ि दिछ । र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद
कार्ि िनि छु ट्टै कार्िर्वतध िर्ार िनुप
ि दिछ । र्वपद्को राहि उर्द्ार पुनस्थािपन िथा पुनतनमािर् प्रर्ोजनको
लाति सहार्िा पररिालन िनि एकर्द्ार नीति अवलम्बन िनुप
ि दिछ ।

ु भ, भरपदो, र्वश्वसनीर् र कम खर्ििलो बनाउन
236. सूिना प्रर्वतधको उपर्ोि - साविजतनक सेवाहरुलाई सविसल
उपलब्ध सफ्टवेर्रको पूर्रु
ि पमा उपर्ोि िनुप
ि दिछ । र्वतभन्न सरकारी तनकार्बाट र्वकास िररएका सबै

सफ्टवेर्र, लाईसेन्स सफ्टवेर्र, मोबाइल एप्सको अतनवार्ि रुपमा सरकारले िोकेको तनकार्मा दिाि िरे र

मार सञ्चालन िनि पाउने िरी कानुनी व्र्वस्था तमलाउनु पदिछ ।र्वद्युिीर् र तडर्जटल कारोबार सञ्चालनलाई
व्र्वर्स्थि र र्वश्वसनीर् बनाउन उपर्ुक्त कानुनी व्र्वस्थाको िजुम
ि ाका साथै र्वद्युिीर् हस्िाक्षर सम्बन्धी

व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ । सरकारी एकीकृि डाटा सेन्टरलाई अन्िरािर्िर् मापदण्ड अनुरुप र्वकास
िरी सबै सरकारी तनकार्ले प्रर्ोि िने अतनवार्ि ब्र्वस्था तमलाउनुपदिछ ।

237. ले खाङ्कन िथा प्रतिवेदन - सबै िहका सरकारी तनकार्ले नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (नेप्सास) को
आधारमा र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िनुि पदिछ । नेपाल सरकारको निदमा आधाररि लेखा प्रर्ालीलाई सुधार
िरी प्रोदभावी आधारको लेखा प्रर्ालीमा रुपान्िरर् िने िफि आवश्र्क पहल िनुप
ि दिछ । कम्प्र्ुटरमा
आधाररि एकीकृि सरकारी लेखाप्रर्ाली (तसग्र्ास) लाई पूर्ि कार्ािन्वर्नमा कािजरर्हि लेखाप्रर्ालीको

शुरुवाि िररनुपदिछ । महालेखा तनर्न्रककार्ािलर् लिार्िका तनकार्ले र्वत्तीर् र्ववरर् प्रकाशन िदाि
महालेखापरीक्षकको रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन र प्रमार्र्ि र्वत्तीर् र्ववरर्हरु सां लग्न िरी प्रकाशन
िने व्र्वस्था िनुप
ि दिछ । र्वत्तीर् हस्िान्िरर् अन्िििि अनुदान तनकासा दोहोरो लेखाङ्कन नहुने िरी उपर्ुक्त

ाँ ीिि
र्वकल्प प्रर्ोिमा ल्र्ाउनुपदिछ । साथै बोडि, सतमति लिार्िलाई ठदएको िालु प्रकृतिको अनुदानबाट पुज

ाँ ीिि प्रकृतिको अनुदानबाट िालुप्रकृतिको खिि अबस्थालाई तनराकरर् िनि
प्रकृतिको खिि हुने र पुज
समार्ोजनको व्र्वस्था िररनुपदिछ ।

238. आन्िररक तनर्न्रर्/लेखापरीक्षर् - आन्िररक लेखापरीक्षर्लाई प्रभावकारी बनाउन अन्िरािर्िर् असल

अभ्र्ास समेिको आधारमा व्र्वस्थापकीर् िथा सञ्चालनिि र्जम्मेवारीबाट स्विन्र राख्न कानुनी र सां रिनािि
सुधार िनुि पदिछ। आन्िररक लेखापरीक्षर् कार्ि कारोबारिि लेखाको जाांिमा मार तसतमि नरही तनकार्को

जोर्खम व्र्वस्थापन, आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली र शासकीर् प्रवन्धका र्वषर्हरुको मूल्र्ाांकन समेि िने
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िरी सुधार िनुप
ि दिछ । स्थानीर् िह लिार्ि र्वश्वर्वद्यालर्, सतमति, बोडि, सां िठठि सां स्था लिार्ि साविजतनक
सां स्थामा प्रभावकारी आन्िररक लेखापरीक्षर्को व्र्वस्था िनुप
ि दिछ । आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रभावकाररिा

अतभवृर्र्द् िदै अर्न्िम लेखापरीक्षर् र आन्िररक लेखापरीक्षर्को बीिको समन्वर् बढाउनु पदिछ । सबै
िहका साविजतनक तनकार् र सां िठठि सां स्थाहरुले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको र्वकास िनुप
ि दिछ । सबै
िहका साविजतनक जवाफदे हीको पदमा बहाल पदातधकारीहरुका लाति आिारसां र्हिा जारी िरी सोको
कडाइका साथ पररपालना एवां अनुिमन िने व्र्वस्था तमलाउनु पदिछ । कानुनी वा अन्र् िररकावाट
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदे र्हिा पालनालाई सवल बनाउन दण्ड िथा पुरस्कार िने प्रर्ाली र्वकास
िनुप
ि दिछ ।

239. अर्न्िम लेखापरीक्षर् - लेखापरीक्षर् प्रर्क्रर्ा तडर्जटलाइज्ड िरी कािजरर्हि लेखापरीक्षर्को अवधारर्ा

कार्ािन्वर्न िनुप
ि दिछ । साथै सम्बर्न्धि तनकार्को सुिना प्रर्वतधमा पहुाँि स्थापना िरे र दूर लेखापरीक्षर्

(ररमोट अतडट) िनुप
ि दिछ । जोर्खममा आधाररि लेखापरीक्षर्को अवधारर्ाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न िने,

कार्िमूलक लेखापरीक्षर्को दार्रा र्वस्िार िने र पररपालनाको बेग्लै लेखापरीक्षर् िरी प्रतिवेदन िने व्र्वस्था
तमलाउनुपदिछ । लेखापरीक्षर्मा पेशािि र्वशेषज्ञहरुको सां लग्निा बढाउने िथा तनमािर् कार्ि लिार्िका अन्र्
प्रार्वतधक कार्िको िुर्स्िर जााँि िनि कार्ािलर्को आफ्नै ल्र्ाबको व्र्वस्था िने िफि र्विार िनुप
ि ने अवस्था छ।
र्सका लाति लेखापरीक्षर् अतभलेखालर् िथा उत्कृििा केन्द्रको स्थापना लिार्िको भौतिक पूवािधारको व्र्वस्था

तमलाउनु पदिछ । र्वद्यमान सङ्घीर् सां रिना अनुरुप प्रदे श िहसम्म कार्ािलर्को भौिोतलक उपर्स्थतिको लाति
कार्ािलर्को र्वद्यमान साांिठतनक सां रिना र्वस्िार िनुप
ि ने दे र्खन्छ ।
महालेखापरीक्षकबाट पेस हुने वार्षिक प्रतिवेदन सबै िहको सम्वर्न्धि व्र्वस्थापकीर् अां िमा पेस

िने र समर्मानै छलफल हुने व्र्वस्था िनुि पदिछ । साविजतनक लेखा सतमति िथा अन्र् अांिले िरे का
तनर्िर् िथा तनदे शनको तडर्जटलाईज्ड अतभलेख िर्ार िनुप
ि दिछ । लेखापरीक्षर् मानदण्ड, तनदे र्शकाको

आधारमा लेखापरीक्षर् िदाि पर्हिान हुन नसकेका रुर्ट वा कमजोरीका र्वषर्मा लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५

को दफा १४ बमोर्जम समकक्षी पुनरावलोकन बाहेक लेखापरीक्षर्को पुनरावलोकन िनि नतसकने
व्र्वस्थावारे आम सरोकारवालालाई जानकारी िराउने लिार्िका र्वषर्मा आवश्र्क समन्वर् िनुि पने
अवस्था छ । लेखापरीक्षर्को र्वश्वसनीर्िा िथा प्रभावकाररिा अतभवृर्र्द् िनि नािररक िथा नािररक समाजका
सां स्थाहरुसां ि सहकार्ि िनुप
ि दिछ । बेरुजू हुन नठदने र भएमा पतन िोर्कएको समर्मा फस्र्ौट िरी आतथिक
अनुशासन कार्म िनि सहर्ोि िनुि पदिछ ।

240. र्वत्तीर् सङ्घीर्िा कार्ािन्वर्न - सङ्घीर्िाको ममि अनुरुप सां घ प्रदे श र स्थानीर्िहबाट र्वकास तनमािर्

श्रोि पररिालन र सेवा प्रवाह िनि सां र्वधानको अनुसूिीमा उल्लेख भएका सां घ प्रदे श र स्थानीर् िहको एकल

िथा साझा अतधकार सूिी अनुसारका कानून सङ्घीर् कानूनको र्वपरीि नहुने िरी तनमािर् िने, सां घ प्रदे श
िथा स्थानीर् िहबाट आर्ोजना कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िदाि एकले अकोको क्षेरातधकारमा पने आर्ोजना

कार्ािन्वर्न निने व्र्वस्था तमलाउनु पदिछ । साझा अतधकार अन्िरिि सङ्कलन भएको राजस्व र्वभाज्र्
कोषमा दार्खला िरी बााँडफााँट िनुप
ि दिछ । अन्िर प्रदे शमा सञ्चालन हुने सडक, र्वद्युिीर् प्रशारर् लाईन,

तसां िाई जस्िा पररर्ोजना सञ्चालन िदाि िीनवटै िहवीि समन्वर् िररनुपदिछ । सुर्वधा, आतथिक सहार्िा

र्विरर्, सवारी साधन खररदको लाति रार्िर्रुपमा नै मापदण्ड िोकी खिि तनर्न्रर् एवां एकरुपिा कार्म
िने स्वर्ांले तनर्िर् िरी अतिररक्त सुर्वधा नठदने िरी सेवा सुर्वधामा एकरुपिा ल्र्ाउन सां घले समन्वर्कारी
भूतमका तनवािह िनुप
ि दिछ।

241.

प्रदे शिहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन - सबै प्रदे शले ठदिो र्वकास लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् िने, खिि र उपलर्ब्धलाई

कार्ि सम्पादन मूल्र्ाांकनसाँि आबर्द् िने खििमा तमिव्र्र्र्िा कार्म िनि आवश्र्क नीतििि िथा कानुनी
ाँ ीिि खििलाई उपलर्ब्धमूलक बनाई र्वकास तनमािर् िथा
व्र्वस्था िनुप
ि दिछ । पररर्ोजना बैङ्क िर्ार िरी पुज

सेवा प्रवाहको अनुिमनका लाति प्रभावकारी अनुिमन सां र्न्रको र्वकास िनुप
ि दिछ । सां िठन सां रिना र कमििारी

व्र्वस्थापनमा पुनरावलोकन िरी एकीकृि कार्ािलर्को अवधारर्ा अनुसार कार्ािलर् स्थापना िरी कार्िसम्पादन
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िनुप
ि दिछ । एक भन्दा बढी प्रदे शको साझा आतथिक सरोकार, िासो एवां स्रोि उपर्ोि लिार्िका र्वषर्मा
पारस्पाररक लाभ हातसल िनि अन्िर प्रदे श सहकार्ि र समन्वर् हुनपु दिछ ।

242. स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन - स्थानीर् िहमा स्वीकृि दरबन्दी अनुसार कमििारी पदपूतिि िने, ठदिो
र्वकास लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् िरी र्ोजना छनौट िथा बजेट तनमािर् प्रर्क्रर्ालाई वैज्ञातनक र प्रभावकारी
बनाउने, बजेट पाररि िरे पतन आफ्नै िवरले खिि िने र पतछ अनुमोदन िने र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ।
स्थानीर् िहले उपभोक्ता सतमतिबाट भएको कार्ि त्र्सको िुर्स्िर िथा लािि सहभातििा सम्बन्धमा

ु ेटरी एर्प्लकेशन प्रर्ोि िनुप
प्रभावकारी अनुिमन, सबै स्थानीर्िहले सब-नेशनल ट्रेजरी रे िल
ि दिछ ।
आन्िररक आर्को िुलनामा प्रशासतनक खिि अत्र्ातधक रहेको पदातधकारी र कमििारीका सुर्वधा सवारी
साधन, इन्धन, बैठक भत्ता, अनुिमन लिार्िमा

हुने बढी खिि तनर्न्रर् िनुप
ि दिछ । पदातधकारी िथा

कमििारीबाट सम्पादन भएको कार्ि उपर दे र्खएको बेरुजूका सम्बन्धमा सभाबाट फस्र्र्ौट िदाि स्वाथि बार्झने
अवस्था दे र्खएकाले आवश्र्क नीतििि एवां कानुनी व्र्वस्थामा सुधार हुनपु दिछ ।
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