
 
 

बेरुजू फछ र्यौट मूल्र्याङ्कन 

र 
अनगुमन समममि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आमथिक वर्ि २०७६/७७ को  
वार्र्िक प्रमिवेदन 

२०७७ 

 
 

बेरुजू फछ र्यौट मूल्र्याङ्कन 

र 
अनगुमन समममि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आमथिक वर्ि २०७६/७७ को  
वार्र्िक प्रमिवेदन 

२०७७ 





 
 

बेरुजू फछ र्यौट मूल्र्याङ्कन 

र 
अनगुमन समममि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आमथिक वर्ि २०७६/७७ को  
वार्र्िक प्रमिवेदन 

२०७७ 









k|fSsyg 

;fj{hlgs hjfkmb]lxtf / cfly{s cg'zf;gn] dfq ;fj{hlgs k|zf;g / 
nf]stGqk|lt hgtfsf] ljZjf; a9\5 . clgoldt sf/f]af/ ug]{ lhDd]af/ 
kbflwsf/L pk/ sf/afxL ug{' cToGt h?/L 5 . a]?h"sf] nflu lhDd]af/ 
x'g' / ljlQo cg'zf;g sfod ug{' ;a} ;fj{hlgs hjfkmb]xL kbdf 
/xg] JolQmx?sf] st{Jo klg xf] . n]vfk/LIf0faf6 sfod ePsf a]?h"x? 
;do;Ldf leq} km5\of}{6 ug{'÷u/fpg' kb{5 . a]?h" z"Go u/fpg' cfly{s 
cg'zf;gsf] gd'gf klg xf] . 

dxfn]vf k/LIfssf] sfof{nosf] %& cf}+ aflif{s k|ltj]bg cg';f/ d'n'se/ s'n ?= ^ va{ ^$ 
ca{ $$ s/f]8 a]¿h" 5 . P]g, sfg"g / pko'Qm lglt lgb]{zgnfO{ x[boud u/L ;se/ z"Go 
a]¿h" agfpg], olb a]¿h" sfod} ePdf a]¿h" km5\of}{6sf] sfo{nfO{ ;dod} km5\of}{6 ug{' h?/L 
5 . ctM a]¿h" sfod x'g] a9\bf] ultnfO{ lgoGq0f u/L cg'udg tyf km5\of}{6 ;DaGwL sfo{ 
;lqmotfk"j{s cl3 a9fpg a]¿h" km5\of}{6 d"NofÍg / cg'udg ;ldltsf] lqmoflzntf / cf}rLTo 
cem} a9\b} uPsf]5 .  

of] k|ltj]bg d'VotM dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 k|sflzt %& cf}+ aflif{s k|ltj]bg, @)&& 
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dfu{bz{g ;dfj]z ul/Psf] 5 . of] k|ltj]bg g]kfn ;/sf/sf lgsfox? / o; ljifodf rf;f] 
/fVg' x'g] ;DalGwt ;a}sf] nflu pkof]uL x'g] ljZjf; lnPsf] 5' . 
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परिच्छेद÷१ 
परिचय 

 
१.१ परिचयः 

सार्वजनिक वर्त्त व्यर्स्थापि प्रणालीका अनिन्न अङ्गको रुपमा िहेको आनथवक 
वियाकलापले िागरिकको वर्श्वास बढाउिे आधाि तयाि गदवछ । स्र्च्छ, स्र्स्थ, 
निष्पक्ष, पािदर्शी, सबल ि िनतजामलुक आनथवक कायव प्रणाली िै देर्शमा सरु्शासि 
कायम गिे आधाि हिु । सार्वजनिक निष्ठा, सदाचारिता, इमान्दारिता, पािदर्र्शवता ि 
जर्ाफदेही प्रणालीको समरु्चत उपयोगद्बािा िै िागरिकका अनधकाि, आर्ाज ि 
छिौटलाई गणुात्मक बिाई जीर्ियापिलाई सहज ि सिल बिाउि ु पिे हनु्छ । 
यसका लानग सार्वजनिक खचवको प्रिार्कािी, नमतव्ययी ि उपलर्धधमलुक व्यर्स्थापि 
हिु अत्यार्श्यक मानिन्छ । सिकािी k|fKtL ि खचव प्रणालीको स्र्रुप, परिमाण, 
रै्शली, प$tL जस्ता पक्षमा आएको आयानमक परिर्तविले हाम्रो लेखा प्रणालीलाई 
वर्श्वसिीय ि अन्तिाववियस्तिको बिाउँदै गएको छ । तथावप आनथवक कािोबािमा 
वर्त्तीय अिरु्शासि, पािदर्र्शवता ि जर्ाफदेवहता बढाउि े चिुौती कायमै िहेको छ । 
संघीय वर्त्त व्यर्स्थापि प्रणालीलाई जर्ाफदेही, पािदर्शी, िनतजामलुक ि उत्तिदायी 
बिाई समविगत आनथवक स्थावयत्र् कायम गिी प्रदेर्श ि स्थािीय तहको वर्त्तीय 
व्यर्स्थापि प्रणालीलाई समेत चसु्त तथा दरुुस्त गिाई संघीय वर्त्तीय व्यर्स्थापि 
प्रणालीसँग आबद्दता कायम गिुवपिे जरुिी िएको छ । वर्त्तीय व्यर्स्थापि प्रणालीको 
नियनमतता, चसु्तता तथा वर्श्वसिीयताको माध्यमबाट िागरिकको जीर्ियापिलाई 
सहज तथा सवुर्धापूणव तलु्याई ×समदृ्द िेपालः सखुी िेपाली" को िाविय आकंाक्षा प्रनत 
सहयोग पगु्िे निर्ित छ ।  
 
र्शासकीय प्रबन्धका लानग आर्श्यक स्रोतको व्यर्स्थापि, बाँडफाट ि उपयोगमा 
प्रिार्कारिता, दक्षता एरं् सोको उत्पादकत्र् अनिर्वृद्द हिु ु अनिर्ायव िएको छ । 
आनथवक वियाकलापले आनथवक अिरु्शासिको परिपालिा, आन्तरिक नियन्रण 
प्रणालीको अभ्यास एरं् अर्न्तम लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुज ू फछ यौटको 
कायवलाई तीव्रता प्रदाि गिी प्रिार्कािी समन्र्यिको माध्यमबाट बेरुजू फछ यौट गिुव 
जरुिी हनु्छ । आनथवक अिरु्शासिको प्रबद्दवि ि बेरुजू फछ यौटको कायवको अथवपूणव 
अिगुमिका लानग आनथवक कायववर्नध तथा वर्त्तीय उत्तिदावयत्र् ऐि, २०७६ को दफा 
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४ को उपदफा ५ ि आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम १०१ 
बमोर्जम अिगुमि एरं् मूल्याङ्किको माध्यमबाट कायवमा प्रिार्कारिता ल्याउि िेपाल 
सिकािले बेरुज ूफछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत गठि गिे कािूिी व्यर्स्था  
छ ।  

 
१.२ सनमनतको गठि ि काम कतवव्यः  

उर्ल्लर्खत प्रार्धािअिसुाि देहायबमोर्जम बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि 
सनमनत वियार्शील िहेको छ ।  
(क) सनमनतको गठिः  

सनमनतमा देहायबमोर्जमका पदानधकािीहरु िहिे व्यर्स्था छः 
 िेपाल सिकािका मखु्य सर्चर् ÷अध्यक्ष 
 सर्चर्, अथव मन्रालय ÷सदस्य 
 सर्चर्, संघीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय ÷सदस्य 
 महालेखा नियन्रक, महालेखा नियन्रक कायावलय  ÷सदस्य 
 िेपाल सिकािले मिोियि गिेको व्यर्ि ÷सदस्य÷सर्चर्  

सनमनतले िेपाल सिकािका मन्रालयहरु, अन्तगवतका सनमनत, परिषद्, बोडव अस्पताल 
ि वर्श्ववर्द्यालयहरु समेतमा कायम िहेको बेरुजू ि सोको फछ यौट सम्बन्धी कायवको 
मूल्याङ्कि तथा अिगुमि गिे कायव गदै आएको छ । सनमनतको सर्चर्ालय अथव 
मन्रालयमा िहेको छ ।  

(ख) सनमनतका काम÷कतवव्यः  
आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम १०१ को उपनियम (3) मा 
सनमनतका काम÷कतवव्यहरु देहायबमोर्जम तोवकएका छि ्: 
 महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट सम्बर्न्धत मन्रालय, सर्चर्ालय र्ा 

वर्िागको लेखापिीक्षण गदाव कायम िएको बेरुजू ि बेरुजू फछ यौट सम्बन्धी 
काम कािबाहीको लेखाजोखा एरं् मूल्याङ्कि गिे । 

 कायम िएको बेरुज ू कम फछ यौट गिे र्ा फछ यौट िगिे/िगिाउि े
मन्रालय, सर्चर्ालय र्ा वर्िाग तथा सम्बर्न्धत निकायका प्रमखुलाई 
सनमनतमा उपर्स्थत गिाइ छलफल गिे । 

 कायम िएको बेरुज ू फछ यौट िगिे र्ा िगिाउिे कायावलय प्रमखु ि 
कमवचािीहरुलाई मूल्याङ्किको आधािमा कािबाहीको लानग सम्बर्न्धत 



3 
 

मन्रालयहरुलाई निदेर्शि ददिे । यसिी ददइएको निदेर्शिमानथ कािबाही 
िगिेको पाइएमा लेखा उत्तिदायी अनधकृतउपि वर्िागीय कािबाहीको निनमत्त 
िेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गिे । 

 सम्बर्न्धत मन्रालय, सर्चर्ालय, वर्िाग तथा निकायहरुलाई बेरुजू फछ यौट 
गिव आर्श्यक निदेर्शि ददि ेि बेरुजू फछ यौट सम्बन्धी कािबाही र्शरुु गिे 
र्ा िगिेको र्ा असूल उपि गिुवपिे ििी ठहर् याइएको बेरुजू तोवकएको 
समयनिर असूल उपि गिे÷िगिेको र्ा केन्रीय तहनसल कायावलयमा 
पठाए/िपठएको सम्बन्धमा अिगुमि गिे । 

 बेरुजू फछ यौटसम्बन्धी काम÷कािबाहीको सम्बन्धमा मन्रालय, सर्चर्ालय, 
निकायहरुबाट प्राप्त प्रगनतलाई बावषवक प्रनतरे्दिको रुपमा तयाि गिी िेपाल 
सिकाि (मर्न्रपरिषद्) मा पेर्श गिे । 

 उपिोिािसुाि गदठत सनमनतले आफ्िो कायववर्नध आफैँ  व्यर्र्स्थत गिव  
सक्िे ।   

(ग) सनमनतको अिगुमि सम्बन्धी कायवः  
उपयुविािसुाि कायवहरुलाई प्रिार्कािी रुपमा सम्पादि गिे नसलनसलामा 
सनमनतले अिगुमि सम्बन्धी देहाय बमोर्जमका कायवहरु पनि सम्पादि गिे 
गिेको छः  
 बेरुजू फछ यौट फिफािक गिे कािूिी व्यर्स्थाको पालिा गिव/गिाउि 

सिोकािर्ालाहरुलाई तत ् सम्बन्धी कािूिी व्यर्स्था, बेरुजू फछ यौट गिे 
तरिका तथा अिगुमि ि समीक्षा गिे वर्षय समेटी बेरुज ूफछ यौट मागवदर्शवि 
तयाि गिी कायावन्र्यि गिे/गिाउिे । 

 अिगुमि कायवलाई प्रिार्कािी बिाउि बेरुज ू फछ यौटको लक्ष्य निधाविण 
गिुवका साथै सोको आधािमा फछ यौट गिे÷िगिेको मानसक प्रगनत वर्र्िण 
नलई समीक्षा गिे/गिाउिे । 

 बेरुजूको लगत यवकि गिव सम्बर्न्धत मन्रालय, निकायहरुबाट त्याङ्क नलई 
फछ यौटको मानसक वर्र्िण तयाि गिे ि सनमनतको बैठकमा /fVg], समीक्षा 
गिे, कम फछ यौट गिेलाई ताकेता गिे । 

 सिोकािर्ाला निकायहरुका लेखाप्रमखुहरुलाई समय÷समयमा सनमनतमा 
बोलाइ छलफल गिे ि बेरुजू फछ यौटका लानग निजहरुलाई वियार्शील 
बिाउिे । 
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 िेपाल सिकािका मखु्य सर्चर्ले नियनमत सर्चर् बैठकका अनतरिि अन्य 
बैठकमा अनिर्ायव रुपमा बेरुजू फछ यौट गिव बिाबि तिताकेता ि निदेर्शि 
ददिे तथा सचेत गिाउिे व्यर्स्था नमलाउिे । 

 प्रत्येक मन्रालय/निकायहरुमा बेरुजूको र्स्थनत तथा फछ यौटको अर्स्थाको 
सम्बन्धमा अिगुमि गिव समीक्षा बैठक गिे/गिाउि े। 

 बेरुजू फछ यौटमा दद्बवर्धा पिेको वर्षयमा आर्श्यक िाय ि पिामर्शव गिी 
िेपाल सिकािमा सझुार् ददि े। 

 बेरुजू कायम हिुे िम, बेरुजू फछ यौट, पेश्की, असूल उपिको र्स्थनत, 
बेरुजू फछ यौटसम्बन्धी मागवदर्शवि लगायतका महत्र्पूणव सझुार् सवहतको 
बावषवक प्रगनत प्रनतरे्दि िेपाल सिकाि समक्ष पेर्श गिे । 

 कायम िएको बेरुजू फछ यौट फिफािक िगिे र्ा िगिाउिे कायावलय प्रमखु 
ि कमवचािीलाई मूल्याङ्किको आधािमा कािबाही गिवको लानग सम्बर्न्धत 
मन्रालयहरुलाई निदेर्शि ददिे । 

 लक्ष्य अिसुाि फछ यौट गिे, बेरुज ूरू्शन्य र्ा कम गिे गिाउिेलाई धन्यर्ाद, 
िगद पिुस्काि तथा फछ यौटको लक्ष्यिन्दा कम फछ यौट गिे ि बेरुजू धेिै 
कायम गिेलाई कािबाहीका लानग निदेर्शि ददिे । 

 कािूिले व्यर्स्था गिे अिसुािको बेरुजू नमन्हाका लानग ×नमन्हा सनमनत" मा 
पेर्श गिव लगाउिे ।  

उर्ल्लर्खत कायवहरुको साथै महालेखापिीक्षकको कायावलयको बावषवक प्रनतरे्दिमा 
उल्लेख िएका सझुार्हरु तथा समय÷समयमा िएका निदेर्शिहरु कायावन्र्यि गिी 
लेखापिीक्षण तथा बेरुज ू फछ यौट सम्बन्धी कायवको लानग मन्रालय स्तिमा 
सह÷सर्चर्को अध्यक्षतामा अन्तगवतका वर्िाग तथा सनमनतहरुको प्रनतनिनधसमेत िहिे 
गिी एक ×लेखापिीक्षण सहयोग सनमनत" गठि गिी बावषवक कायवयोजिा बिाइ 
कायावन्र्यि गिव निदेर्शि ददई तद्िरुुप बेरुजू फछ यौटको कायव गरिएको छ ।  

(घ) उपलधधीः  
लेखापिीक्षणबाट रू्शन्य बेरुजू कायम गिव ि कायम िएका बेरुजू फछ यौटमा 
तीव्रता प्रदाि गिव सिकाि वियार्शील िहेको छ । सोही प्रयोजिका लानग गदठत 
सनमनतको िनूमका ि वियार्शीलताका आधािमा बेरुजू फछ यौटको गनतमा िमर्शः 
तीव्रता आइिहेको छ । बेरुजू फछ यौटका कायवमा सनमनतले नििन्ति गिेको 
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प्रयासको फलस्र्रुप बेरुज ू फछ यौटको कायवमा अििुनूतयोग्य प्रगनत हानसल 
िएका छि ्। बेरुजू फछ यौटको कायवमा देर्खएको प्रगनत निम्िािसुाि छः  
(1) बेरुजू फछ यौटको इनतहासलाई हेदाव सिकािी िकम असूल फछ यौट नियम 

(संर्शोधि सवहत) २०४७ को नियम ८ (क) बमोर्जम आनथवक बषव 
२०४८/४९ मा यो सनमनत गठि िई सो आनथवक बषव रु. १६ अबव ६८ 
किोड ३२ लाख ७८ हजाि बेरूजू कायम िएकोमा रु. १ अबव १५ 
किोड १८ लाख १ हजाि (६.९० प्रनतर्शत) मार बेरुजू फछ यौट 
िएकोमा सनमनतको नििन्ति अिगुमिको फलस्र्रुप कोिोिाको महामािीको 
वर्षम परिर्स्थनतमा पनि हाल औसतमा ३१.७३ प्रनतर्शत बेरुजू फछ यौट 
िएको देर्खन्छ ।  

रु. हजािमा  
ि.सं. आनथवक बषव जम्मा बेरुजू फछ यौट प्रनतर्शत 
१ आ .ब.  २०६७/६८  32842904 14363153 43.73 
२ आ .ब.  २०६८/६९  37955981 15203147 40.05 
३ आ .ब.  २०६९/७०  45194303 20938174 46.33 
४ आ .ब.  २०७०/७१   52420386 24630026 46.99 
५ आ .ब.  २०७१/७२   56624084 26312296 46.47 
६ आ .ब.  २०७२/७३  67921621 32581647 47.97 
७ आ .ब.  २०७३/७४  84170630 42340491 50.30 
८ आ .ब.  २०७४/७५  132379336 53606455 40.49 
९ आ .ब.  २०७५/७६  174969617 80054854 45.75 
१० आ .ब.  २०७६/७७  202725516 64328298 31.73 

तानलका सङ ख्याः÷१  
बावषवक बेरुज ूफछ यौट प्रनतर्शत   

 

6.90%

43.73%

40.05%

46.33% 46.99%

46.47%

46.97% 50.30%

40.49%

45.75%

31.73%

0

10

20

30

40

50

60

2048÷49 2067÷68 2068÷69 2069÷70 2070÷71 2071÷72 2072÷73 2073÷74 2074÷75 2075÷76 2076÷77



6 
 

(2) सनमनतको गठि बषव अथावत आनथवक बषव २०४८/४९ मा लेखापिीक्षण 
अङ्क रु. ३४ अबव २३ किोड ३8 लाख ८६ हजाि मा रु. ३ अबव ८ 
किोड ८३ लाख ७८ हजाि (९.०2 प्रनतर्शत) बेरुजू कायम िएको   
नथयो । वर्गत १० बषवलाई नलदा औसतमा ४.६५ प्रनतर्शत मार बेरुज ू
कायम िएको देर्खन्छ । वर्गत बषवको तलुिामा बेरुजू कायम हिुे दि 
बढ्दो बावषवक बजेटको कािणले बेरुजू अङ्क बढेको िएतापनि प्रनतर्शतमा 
िमर्शः घट दै गएको देर्खन्छ । वर्गत १० (दर्श) बषवमा बजेटको 
आधािमा वर्श्लषेण गदाव बेरुज ूकायम हिुे िम निम्िािसुाि िहेको देर्खन्छः  

रु. हजािमा   
ि.सं. आनथवक बषव  लेखापिीक्षण अङ्क बेरुजू िकम प्रनतर्शत 
१ आ.ब. २०६७/६८ 467602495 19061673 4.08 
२ आ.ब. २०६८/६९ 527004193 22530740 4.28 
३ आ.ब. २०६९/७० 743079016 28006682 3.77 
४ आ.ब. २०७०/७१ 805468829 28805691 3.58 
५ आ.ब. २०७१/७२ 854661690 37503577 4.39 
६ आ.ब. २०७२/७३ 1039601788 48791784 4.69 
७ आ.ब. २०७३/७४ 1296894148 90325740 6.96 
८ आ.ब. २०७४/७५ 1791042339 95474660 5.33 
९ आ.ब. २०7५/७६ 2004886120 10720546 5.35 
१० आ.ब. २०७६/७७ 1747558778 71401191 4.09 

िोटः लेखापिीक्षण अङ्कमा वर्नियोजि, िाजश्व, धिौटी तथा बैदेर्र्शक सहायता प्राप्त 
लेखापिीक्षण अङ्क समारे्र्श गरिएको छ ।  

तानलका सङ ख्याः÷२ 
लेखापिीक्षण अङ्कको तलुिामा कायम िएको बेरुज ूप्रनतर्शत
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परिच्छेद ÷२  
 आनथवक बषव २०७6/७7 मा बेरुजूको र्स्थनत  

 
२.१ बेरुज ूफछ यौटको लक्ष्य, बेरुजकूो र्स्थनत तथा फछ यौटका लानग िएका प्रयासहरु एरं् 

नतिको उपलधधीः  
ljZjJofkL रुपमा देर्खएको कोिोिा िाइिस महामािीको प्रिार् यस बषवको बेरुज ू
फछ यौट कायवमा समेत पिेको छ । यस वर्षम परिर्स्थनतको परिणाम स्र्रुप बेरुज ू
फछ यौट ि अिगुमि गिे कायवमा आर्श्यक सामार्जक दिुी सवहतको उच्च सतकव ता 
ि सार्धािी अपिाइि ु आर्श्यक छ । यसको लानग सूचिा प्रवर्धीको अनधकतम 
उपयोग गिी कनतपय दिुदिाजका निकायहरुबाट अिलाइि प्रवियाबाट (Online 

Basis) अिगुमि गरिएको ि महालेखापिीक्षकको कायावलय ि सम्बर्न्धत निकाय 
बीचमा अिलाइि प्रवियाबाटै समन्र्यको िनूमका खेलेको कािण बेरुज ूफछ यौटमा 
प्रगनत देर्खएको छ ।  

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतको निददवि कायवके्षर अिसुाि आनथवक बषव 
२०७६/७७ मा सनमनतले बेरुजू फछ यौटका लानग सनमनतको सवियता ि नििन्ति 
अिगुमिका कािण बेरुजू रु. ६४ अबव ३२ किोड ८२ लाख ९८ हजाि फछ यौट 
िएको छ । कोिोिा महामािीको वर्षम परिर्स्थनतमा पनि बेरुजू फछ यौटको लानग 
गरिएको नििन्ति प्रयासको परिणामस्र्रुप बेरुजू फछ यौटमा सकािात्मक िनतजा 
हानसल िएको छ । ति पनि बावषवक रुपमा फछ यौट गरिएको अङ्किन्दा कायम हिु े
बेरुजूको िकम बढ दै गएको छ । बेरुजू कायम हिुे प्रर्ृर्त्त ि फछ यौट हिु ेबेरुजकूो 
अङ्कको बीच दूिी बढ दै जाँदा प्रत्येक बषव कूल बेरुजकूो अङ्क बवढिहेको यथाथवतालाई 
मध्यिजि िाख्दा बेरुजू फछ यौटका निनमत्त गरिएको प्रयासलाई अझै प्रिार्कािी 
बिाउि जरुिी देर्खएको छ । आनथवक कािोर्ाि गदाव बेरुजू कायम िहिुे अर्स्था 
नसजविा गिुवका साथै कायम िएका बेरुजू फछ यौटका लानग सम्बर्न्धत निकायहरुले 
आर्श्यक प्रकृया समयमै थाल्ि ुपिे ि पिुस्कािको व्यर्स्था कायावन्र्यि गरिए जस्तै 
दण्डको व्यर्स्था पनि कायावन्र्यि हिु ुआर्श्यक छ । बेरुजू आउिै िददिको लानग 
प्रत्येक ििुािी वर्न्द ु(Cost Centre) मा कायवित पदानधकािीले गहि िनूमका निर्ावह 
गिुवपदवछ । बेरुजू न्यूि हुदैँ जाँदा फछ यौटको समस्या पनि अर्श्य सहज ि सिल 
हनु्छ ।   
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सनमनतले बेरुजू कायम हिु िददि ि कायम िहेको बेरुजू फछ यौट गिव समन्र्य ि 
सहजीकिण गिे प्रयासलाई नििन्तिता ददएको छ । फलस्र्रुप महालेखापिीक्षकको 
५६ औ ंप्रनतरे्दि अिसुाि गतबषव िेपाल सिकाि ि प्रदेर्श मातहतका कायावलयतफव  
कूल रु. १ खबव ६ अबव ५३ किोड ३१ लाख बेरुजू कायम िएकोमा बजेटको 
आकािमा र्वृद्द िएतापनि महालेखापिीक्षकको ५७ औ ं बावषवक प्रनतरे्दि अिसुाि 
आनथवक बषव २०७६/७७ मा रु. ७९ अबव २५ किोड ९१ लाख बेरुजू कायम 
िएको छ । यो अङ्क गत आनथवक बषवको तलुिामा २५.६० प्रनतर्शतले कम िएको 
देर्खन्छ ।   

(क) बेरुज ूफछ यौट न्यूि /fVg' पिे लक्ष्यः  
बेरुजू फछ यौटको कायवलाई साथवक ि परिणाममूलक बिाउि आनथवक बषव 
२०७६/७७ को निनमत्त बेरुजू फछ यौट गिे लक्ष्य निधाविण गिुवका अनतरिि 
कूल लेखापिीक्षण िकमको निर्ित प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू िहिु ेगिी आनथवक 
कािोर्ाि गिव निम्िािसुाि लक्ष्य निधाविण गरिएको नथयो ।   
(१) बेरुजू फछ यौट गिे ि बेरुजू कम कायम गिाउि े प्रयोजिको लानग 

संरै्धानिक अंग, मन्रालय तथा सर्चर्ालयलाई निम्िािसुाि (क), (ख) ि 
(ग) गिी तीि र्गवमा वर्िाजि गरिएको ।  

×क" र्गवः  
मातहत वर्िाग, आयोजिा, कायावलय वियार्शील िही रु. ५ अबव िन्दा बढी 
बेरुजू कायम िएका मन्रालय/निकायहरु जसले आफ्िो कायावलय बाहेक 
अन्तगवतका समेतको लेखा, लेखापिीक्षण ि बेरुजू फछ यौटमा जर्ाफदेही 
हिुपुिे निकाय, 

×ख" र्गवः  
आफ्िो कायावलयको बाहेक अन्तगवतका समेतको लेखा, लेखापिीक्षण ि 
बेरुजू फछ यौटमा जर्ाफदेही हिुपुिे ि मातहत वर्िाग, आयोजिा, 
कायावलय िहेका ि कूल बेरुजू रु. ५ अबविन्दा कम िएको निकाय, 

×ग" र्गवः  
आफ्िो कायावलयको मार लेखा /fVg], लेखापिीक्षण गिाउिे, बेरुज ू
फछ यौट गिे प्रकृनतका केन्रमा एक कायावलय मार िएका निकाय, 
अन्तगवत कुिै कायावलय ििएको,  
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(2) संरै्धानिक निकाय, मन्रालय तथा कायावलयहरुले र्शत÷प्रनतर्शत िै बेरुज ू
फछ यौट गिी लेखापिीक्षणबाट कायम िएका बेरुजू रू्शन्य कायम 
गिे/गिाउिे ।  

(ख) आनथवक बषव २०७५/७६ को कायम गिुवपिे बेरुज ूि पिुस्कािको व्यर्स्थाः  
(1) ×क" र्गवका मन्रालय/निकायहरुले चालूबषव लेखापिीक्षण िएको अंकको 

रू्शन्य बेरुजू कायम गिे/गिाउिे । सो िकम रू्शन्य कायम हिु िसकेमा 
४ प्रनतर्शतिन्दा बढी कायम हिु िददिे ।  

(२) ×ख" र्गवका मन्रालय/निकायहरुले चालूबषव लेखापिीक्षण िएको अंकको 
रू्शन्य बेरुजू कायम गिे/गिाउिे । सो िकम रू्शन्य कायम हिु िसकेमा 
३ प्रनतर्शतिन्दा बढी कायम हिु िददिे ।  

(३) ×ग" र्गवका मन्रालय/निकायहरुले चालूबषव लेखापिीक्षण िएको अंकको 
रू्शन्य बेरुजू कायम गिे/गिाउिे । सो िकम रू्शन्य कायम हिु िसकेमा 
१ प्रनतर्शतिन्दा बढी कायम हिु िददिे । 

(4) मानथ उल्लेख गरिएको बेरूजू रू्शन्य/न्यूि कायम हिुे अर्स्था ि बेरुज ू
फछ यौट िएको अङ्कका आधािमा देहायबमोर्जम गणिा गरििेः  
(अ) ×क" र्गवका मन्रालय/निकायहरुः  

 ८० प्रनतर्शतदेर्ख मानथ १०० प्रनतर्शतसम्म ÷सर्ोत्कृि 
 ५० प्रनतर्शतदेर्ख मानथ ८० प्रनतर्शतसम्म  ÷उत्कृि 
 ४५ प्रनतर्शतदेर्ख मानथ ५० प्रनतर्शतसम्म  ÷सामान्य 
 ४५ प्रनतर्शतिन्दा कम  ÷न्यूि  

(आ) ×ख" र्गवका मन्रालय/निकायहरुः  
 ८५ प्रनतर्शतदेर्ख मानथ १०० प्रनतर्शतसम्म ÷सर्ोत्कृि 
 ५५ प्रनतर्शतदेर्ख मानथ ८५ प्रनतर्शतसम्म  ÷उत्कृि 
 ५० प्रनतर्शतदेर्ख मानथ ५५ प्रनतर्शतसम्म  ÷सामान्य 
 ५० प्रनतर्शतिन्दा कम  ÷न्यूि  

(इ) ×ग" र्गवका मन्रालय/निकायहरुः  
 90 प्रनतर्शतदेर्ख मानथ १०० प्रनतर्शतसम्म ÷सर्ोत्कृि 
 70 प्रनतर्शतदेर्ख मानथ 90 प्रनतर्शतसम्म  ÷उत्कृि 
 6० प्रनतर्शतदेर्ख मानथ 70 प्रनतर्शतसम्म  ÷सामान्य 
 6० प्रनतर्शतिन्दा कम  ÷न्यूि  
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(५) उपिोि लक्ष्यमा कम िहिुे गिी बेरुजूको परिमाणका आधािमा 
मन्रालयले आफ्िो लक्ष्य आफैँ  निधाविण गिव सक्िेछ । 

(6) उपिोि र्नगवकिण बमोर्जम सर्ोत्कृि हिु ेमन्रालय, संरै्धानिक निकाय, 
सर्चर्ालय तथा अन्य केन्रीय निकायका प्रर्शासकीय प्रमखुलाई धन्यर्ाद 
सवहत रु. १५,०००।÷ (पन्र हजाि) प्रदाि गरििछे । सो काममा 
प्रत्यक्ष संलग्ि हिुे कमवचािीहरुलाई कामको योगदािको आधािमा 
मूल्याङ्कि गिी घटी/बढी िकम हिुेगिी बढीमा रु. १०,०००।÷ (दर्श 
हजाि) सम्म प्रनतव्यर्ि र्ा दामासाहीले मन्रालयको निणवयबाट प्रदाि गिव 
सवकिछे । 

(7) उत्कृि हिु े मन्रालय, संरै्धानिक निकाय, सर्चर्ालय तथा केन्रीय 
निकायका प्रर्शासकीय प्रमखलुाई धन्यर्ाद सवहत रु. १०,०००।÷ (दर्श 
हजाि) प्रदाि गरििेछ । मन्रालय ि अन्तगवत वर्िागमा बेरुज ू
फछ यौटको काममा प्रत्यक्ष संलग्ि हिुे कमवचािीहरुलाई कामको 
योगदािको आधािमा मूल्याङ्कि गिी घटी/बढी िकम हिुे गिी बढीमा  
रु. ८,०००।÷ (आठ हजाि) सम्म प्रनतव्यर्ि र्ा दामासाहीले 
मन्रालयको निणवयबाट िगद पिुस्काि प्रदाि गिव सवकिछे ।  

(8) तोवकएको लक्ष्य िन्दा कम बेरुजू फछ यौट गिे मन्रालय, संरै्धानिक 
निकाय, सर्चर्ालय तथा अन्य निकायका प्रर्शासकीय प्रमखु, आनथवक 
प्रर्शासि र्शाखा प्रमखु ि सम्बर्न्धत कमवचािीलाई कािबाहीका लानग 
अर्ख्तयािर्ाला समक्ष नसफारिस गरििेछ । कायवसम्पादि मूल्याङ्कि गदाव 
निज कमवचािी कायवित िहँदाको अर्नधिि कायम िएको बेरुजू ि बेरुज ू
फछ यौटको समग्र अर्स्थालाई पनि ध्याि ददि सबै मन्रालयका 
सर्चर्लाई बेरुज ूफछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतबाट स्पि निदेर्शि 
िएकोले सो समेतलाई ध्याि ददि ुपिेछ ।  

(9) उपिोि बमोर्जमको पिुस्काि प्रदाि गदाव वर्िाग तथा कायावलय िएका 
मन्रालयको हकमा बढीमा पाँच जिा, वर्िागको हकमा बढीमा पाँच जिा 
ि अन्तगवत वर्िाग तथा कायावलय ििएका मन्रालय/निकायको हकमा 
बढीमा तीि जिा सम्मलाई पिुस्कृत गिे/गिाउिे व्यर्स्था नमलाउिे ।  

(1०)पिुस्कृत हिुको निनमत्त चालू आनथवक बषवको लेखापिीक्षणबाट तोवकए 
बमोर्जमको सीमानिर बेरुज ूअङ्क कायम गिी लक्ष्यअिसुाि बेरुजू फछ यौट 
पनि गिेको हिुपुिे । 
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(11) बेरुजू रू्शन्य गिव/गिाउि लेखापिीक्षणको समयमा वर्रे्शष ध्याि परु् याउिे ि 
सो समयमा सम्बर्न्धत पदानधकािीको उपर्स्थनतलाई अनिर्ायव गिाउिे । 

(12)वर्िागहरुले पनि उपिोि अिसुाि िै बेरुज ू फछ यौटको लक्ष्य हानसल  
गिे । केन्रीयस्तिका ठूला आयोजिाहरुलाई पनि उपिोि अिसुाि िै 
लक्ष्य निधाविण गिी हानसल गिुवपिे व्यर्स्था सम्बर्न्धत मन्रालयले 
नमलाउिे ।  

(13) वर्श्ववर्द्यालय, सनमनत, परिषद्, बोडव, अस्पताल लगायतलाई पनि उपिोि 
बमोर्जम िै लक्ष्य निधाविण गरिएकोले तदिरुुप बेरुजू फछ यौट 
गिे/गिाउिे ।  

(ग) र्जल्लार्स्थत कायावलय तथा आयोजिाहरुको सम्बन्धमाः 
(1) लेखापिीक्षणको समयमा कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखु अनिर्ायव उपर्स्थत 

िई से्रस्ता/प्रमाणहरु यथासमयमै पेर्श गिी बेरुज ूरू्शन्य कायम गिव प्रयास 
गिे । 

(2) महालेखापिीक्षकको कायावलयको लेखापिीक्षण डोि समक्ष वर्गत बषवका 
बेरुजूको सम्बन्धमा आर्श्यक प्रमाण कागजात पेर्श गिी लेखापिीक्षण 
स्थलमै र्शत÷प्रनतर्शत बेरुजू सम्पिीक्षण गिे/गिाउि े।  

(3) चालू आनथवक बषवमा लेखापिीक्षण िएको अंकको रू्शन्य बेरुजू कायम 
गिे/गिाउिे । कािणर्र्श रू्शन्य कायम गिाउि िसकेमा पनि निम्िािसुाि 
िन्दा बढी कायम िहिुे व्यर्स्था नमलाउिे ।   
 रु. एक किोडिन्दा बढी बेरुजू हिुे कायावलयको ७० प्रनतर्शतिन्दा 

बढी बेरुजू फछ यौट गिी लेखापिीक्षण गरिएको आनथवक बषवमा 
लेखापिीक्षण िएको अङ्कको ४ प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू िएमा मार 
बेरुजू फछ यौटको काममा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्ि हिुे कमवचािीहरु 
मध्येबाट बढीमा तीि जिासम्मलाई स÷धन्यर्ाद रु. ५,०००।÷ 
प्रनतव्यर्ि िगद पिुस्काि ददिे । उपयुवि संख्यािन्दा बढीलाई 
पिुस्कृत गिुवपिेमा रु. १५,०००।÷ को सीमानिर िही दामासाहीले 
सो पिुस्काि वर्तिण गिे । 

 रु. एक किोडिन्दा कम बेरुजू हिुे कायावलयको ८० प्रनतर्शतिन्दा 
बढी बेरुजू फछ यौट गिी लेखापिीक्षण गरिएको आनथवक बषवमा 
लेखापिीक्षण िएको अङ्कको ३ प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू िएमा मार 
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बेरुजू फछ यौटको काममा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्ि हिुे कमवचािीहरु 
मध्येबाट बढीमा तीि जिासम्मलाई स÷धन्यर्ाद रु. ५,०००।÷ 
प्रनतव्यर्ि िगद पिुस्काि ददिे । सो संख्या िन्दा बढीलाई पिुस्कृत 
गिुवपिेमा रु. १५,०००।÷ को सीमानिर िही दामासाहीले सो 
पिुस्काि वर्तिण गिे । 

 लेखापिीक्षण गदाव लेखापिीक्षण गरिएको कूल अङ्कको ४ प्रनतर्शतिन्दा 
कम बेरुजू कायम िहिुे ि ५० प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू फछ यौट 
गिे कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखु र्ा सम्बर्न्धत कमवचािीलाई 
आर्श्यक कािर्ाही गिी निजहरुको बावषवक कायव सम्पादि मूल्याङ्कि 
गदाव सो वर्षयलाई समेत आधाि बिाउिे व्यर्स्था गिे ।   

(४) तलब ित्ता ि कायावलय संचालिको लानग मार िकम वर्नियोजि िएको 
कायावलयको हकमा कुिै पिुस्काि प्रदाि िगिे ।  

(5) िाजस्र् सङ्कलि गिे कायावलयहरुको हकमा िाजस्र्को लेखा /fVg], 
लेखापिीक्षण गिाउिे, बेरुजू फछ यौटको काम गिे िाजस्र्तफव को 
कमवचािी, कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखु सबैलाई संयिु रुपमा बेरुज ू
फछ यौटका लानग र्जम्मेर्ाि गिाउिे व्यर्स्था नमलाउिे ।  

(घ) थप पिुस्कािः  
आनथवक बषव २०७५/७६ को से्रस्ता लेखापिीक्षण हुँदा बेरुजू कायम ििई 
रू्शन्य बेरुजू कायम गिाउिे कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखुलाई वर्गत बषव कायम 
िएको बेरुजूको आधािमा निम्िािसुाि थप पिुस्काि उपलधध गरििेछः  
(1) वर्गत बषवसम्म रु. १ अबव र्ा सो िन्दा बढी बेरुजू िहेका ति आनथवक 

बषव २०७५/७६ को से्रस्ता लेखापिीक्षणमा रू्शन्य बेरुजू कायम गिाउि े
मन्रालय तथा निकायका कायावलय प्रमखु तथा लेखाप्रमखुलाई थप     
रु. ५,०००।÷ (पाँच हजाि) पिुस्काि प्रदाि गिे ।  

(2) िाजस्र् संकलि गिे अथव मन्रालय अन्तगवतका कायावलयको हकमा 
लेखाप्रमखुको सट्टा िाजस्र्को सम्बर्न्धत कमवचािीलाई पिुस्कृत गिे ।   

(ङ) बेरुज ूफछ यौटमा पिुस्कृत ि कािबाही गिे र्जम्मेर्ािी/प्रकृयाः  
(1) मन्रालय अन्तगवतका वर्िाग तथा कायावलयहरुलाई बेरुजू फछ यौट 

सम्बन्धमा कािबाही गिे ि पिुस्कृत गिे र्जम्मा सम्बर्न्धत मन्रालयको 
हिुेछ ।  
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(2) बािम्बाि आनथवक अिरु्शासि उलङ घि गिे ि तोवकए बमोर्जम बेरुज ू
फछ यौट िगिे कमवचािीलाई आनथवक कायववर्नध तथा वर्त्तीय उत्तिदावयत्र् 
ऐि, २०७६ मा िएको व्यर्स्था अिसुाि कािबाही गिे, गिाउिे ि 
त्यसको जािकािी बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतलाई पनि 
उपलधध गिाउि ुपिेछ ।   

(3) प्रत्येक बषव सबै मन्रालयहरुको बेरुजू, बेरुजू फछ यौट, पेश्की, असूल 
उपि िएको िकम आददको बावषवक वर्र्िणको समीक्षा गिी बेरुज ू
फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतबाट सोको प्रमार्णत गिी जािकािी 
पठाइिछे । सनमनतबाट यसिी जािकािी प्राप्त िएपनछ मार पिुस्काि 
प्रदाि गिे व्यर्स्था नमलाउि ुपिेछ ।   

 
२.२ बेरुज ूफछ यौटको र्स्थनतः  

बेरुजू रू्शन्य कायम गिे ि कायम िएका बेरुज ूफछ यौट गिी कायव सम्पादिमा सधुाि 
गिव नििन्ति गरिएको अिगुमि ि प्रदाि गरिएको सझुार्को प्रनतफलस्र्रुप आनथवक 
बषव २०७६/७७ मा देहाय अिसुाि बेरुजू फछ यौट िएको छः   

रु. हजािमा 
आनथवक बषव २०७६/७७ सम्म कायम िहेको कूल बेरुजू  
आनथवक बषव २०७६/७७ मा फछ यौट िएको बेरुज ू 
बेरुजू फछ यौटको प्रनतर्शत  

२,०२,७२,५५,१६ 
६४,३२,८२,९८ 

३१.73 

वर्श्वव्यापीरुपमा फैनलएको कोिोिा िाइिस महामािीका बीच पनि ३१.७३ प्रनतर्शत 
बेरुजू फछ यौट गिे/गिाउि े िेपाल सिकाि, महालेखा नियन्रक कायावलय लगायत 
मन्रालयहरुको प्रयास ि महालेखापिीक्षकको कायावलयको सहयोग प्राप्त िएको छ ।   

यस आनथवक बषवमा अनधकांर्श मन्रालय/निकायहरुको बेरुजू फछ यौटका लानग तत ्
तत ्निकायबाट िएको प्रयासका बाबजदु पनि कोिोिा संिमणको जोर्खम न्यूनिकिण 
गिव गरिएको र्न्दाबन्दी तथा सामार्जक दिुी सवहतको उच्च स्र्ास्थ सतकव ता ि 
सार्धािी सवहत कायव गिुवपिे असाधािण व्यर्स्थाका कािण बेरुजू फछ यौटमा 
अपेर्क्षत प्रगनत हिु सकेि ।  

बेरुजू फछ यौट गिे ि लेखापिीक्षण हुँदा कायम हिुे बेरुजूलाई रू्शन्य बिाउिे दावयत्र् 
सबै निकायको हनु्छ । यद्यपी आनथवक बषव २०७६/७७ सम्मको रु. पाँच अबविन्दा 
बढी बेरुजू िहेका निम्िािसुाि एघाि ि रु. एक अबविन्दा बढी रु. पाँच अबविन्दा कम 
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बेरुजू हिुे ५ (पाँच) मन्रालय/निकायहरु समेत १६ (सोह्र) मन्रालय/निकायहरुले 
(अिसूुची-7) लेखापिीक्षणबाट बेरुजू रू्शन्य/न्यूि गिाउि ि बेरुजू फछ यौटको निनमत्त 
आगामी बषवमा वर्रे्शष प्रयास गिुवपिे अर्स्था िहेको छ। आगामी ददिमा सकेसम्म 
बेरुजू रू्शन्य हिु ेगिी कायवसम्पादि गिे ि कायम िएको बेरुजू लक्ष्य अिरुुप बेरुज ू
फछ यौट गिी रू्शन्य बेरुज ूकायम गिे कायवमा सबैको वियार्शीलता ि प्रनतर्द्दता हिु ु
आर्श्यक देर्खन्छ ।   
आ.ब. २०७६/७7 सम्मको पाचँ अबविन्दा बढी बेरुजू िहेका मन्रालय/निकायहरुः 

रु. हजािमा 
ि.सं. मन्रालय/निकाय जम्मा िकम 
१ अथव मन्रालय  56282110 
२ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  42794989 
३ र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  23276644 
४ सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  14130762 
५ िक्षा मन्रालय  13488892 
६ खािेपािी मन्रालय  11249394 
7 र्शहिी वर्कास मन्रालय  10797256 
8 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  6543516 
9 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  6512180 
10 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  6001550 
11 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  5130429 

आ.ब. २०७6/७7 सम्मको एक अबविन्दा बढी पाचँ अबविन्दा कम बेरुजू हिु ेमन्रालय/निकायहरुः   
रु. हजािमा 

ि.सं. मन्रालय/निकाय जम्मा िकम 
१ कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  4213750 
२ सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 3077570 
३ गहृ मन्रालय  1845796 
४ संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  1161760 
५ र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  1014928 

महालेखापिीक्षकको बावषवक प्रनतरे्दि अिसुाि बेरूजकूो अङ्क बावषवक रुपमा बढ दै 
गएको देर्खन्छ । यस सनमनतले ददएको लक्ष्य अिसुाि यस बषव वर्निन्न १३ 
मन्रालय/निकायहरुले मार आफूलाई तोकेबमोर्जमको लक्ष्य पूिा गिी पिुस्कृत हिु 
सफल िएका छि ्। पिुस्कृत हिुको निनमत्त चालू आनथवक बषवको लेखापिीक्षणबाट 
तोकेबमोर्जमको सीमानिर बेरुजू अङ्क कायम हिुपुिे तथा लक्ष्य अिसुाि बेरुज ूपनि 
फछ यौट गिुवपिे िएकोले, दरैु् लक्ष्य प्राप्त गिेलाई मार पिुस्कृत गिे व्यर्स्था समेत 
गरिएको छ ।   
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२.३ वर्गत १० बषवको बेरुज ूफछ यौटको र्स्थनतः   
आनथवक प्रर्शासि सञ्चालि गिे नसलनसलामा प्रवियागत कािणले बेरुजू कायम हिु ु
स्र्ािावर्क हो । यसिी कायम िएको बेरुजू सवियताका साथ सोही बषव फछ यौट 
गिुव सिकािी निकायहरुको पवहलो दावयत्र् पनि हो । बेरुजू फछ यौटको कायवलाई 
तीव्रता प्रदाि गिव बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतले आफ्िो प्रयासलाई 
नतव्र बिाएको छ । सनमनतको वियार्शीलता ि सम्बर्न्धत मन्रालय, निकाय तथा 
सनमनतहरुको प्रयासको फलस्र्रुप बेरुज ू फछ यौटको कायवमा निम्िािसुािका 
उपलर्धधहरु हानसल िएका छि ्।  
(क) िेपाल सिकािका कायावलयहरुमा वर्गत १० (दर्श) बषवमा कायम िएको बेरुज ू

ि सोको फछ यौट प्रर्ृर्त्तः   
रु. हजािमा  

ि.सं. आनथवक बषव जम्मा बरेुजू फछ यौट प्रनतर्शत 
१ 2067/68 32842904 14363153 43.73 
२ 2068/69 37955981 15203147 40.05 
३ 2069/70 45194303 20938174 46.33 
४ 2070/71 52420386 24630026 46.99 
५ 2071/72 56624084 26312296 46.47 
६ 2072/73 67921621 32581647 47.97 
७ 2073/74 84170630 42340491 50.30 
८ 2074/75 132379336 53606455 40.49 
९ 2075/76 174969617 80054854 45.75 
१० 2076/77 202725516 64328298 31.73 

 

 
 

2067÷68 2068÷69 2069÷70 2070÷71 2071÷72 2072÷73 2073÷74 2074÷75 2075÷76 2076÷77

hDdf a]¿h' 32842904 37955981 45194303 52420386 56624084 67921621 84170630 132379336 174969617 202725516

km%\of}{^ 14363153 15203147 20938174 24630026 26312296 32581647 42340491 53606455 80054854 64328298

k|ltzt 43.73 40.05 46.33 46.99 46.47 47.97 50.30 40.49 45.75 31.73

बेरुजू फछ यौटको र्स्थनत
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२.४ आनथवक बषव २०७६/७७ मा बेरुज ूफछ यौटको अर्स्थाः   
बेरुजू न्यूिीकिणलाई प्राथनमकता ददई आनथवक अिरु्शासि कायम गिव सम्पन्न 
लेखापिीक्षणबाट रू्शन्य र्ा तोवकएको सीमानिर बेरुज ू कायम गिी लक्ष्य अिसुाि 
बेरुजू फछ यौट गिुवपिे व्यर्स्था गरिएको छ । बेरुजू फछ यौट गिे र्ापत पिुस्कृत 
हिुको लानग दरैु् लक्ष्य हानसल हिुपुिे व्यर्स्थालाई यो बषव पनि नििन्तिता ददइएको 
ि आनथवक बषव २०७६/७७ मा हानसल िएका बेरुजू फछ यौटको उपलधधीलाई 
प्रमाण समेतको आधािमा र्नगवकिण गरिएको छ ।   

यस सनमनतले तोकेको लक्ष्य अिसुाि मन्रालय तथा वर्निन्न निकायहरुले आनथवक बषव 
२०७६/७७ मा फछ यौट गिेको बेरुजू तथा लेखापिीक्षणबाट कायम गिेको बेरुजकूो 
अर्स्था अिसुाि पिुस्कृत हिु ेमन्रालय/निकायहरु निम्िािसुाि िहेका छि ्: 
(क) ×सर्ोत्कृि":  

लेखापिीक्षणबाट रू्शन्य र्ा तोवकएको सीमानिर बेरुजू कायम िई लक्ष्य अिसुाि 
बेरुजू फछ यौट गिी सर्ोत्कृि हिुे मन्रालय/निकायहरुः  

रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा 
बेरुजू 

फछ यौट 
अङ्क 

प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू 
अङ्क 

प्रनतर्शत 

१ महालेखापिीक्षकको कायावलय   0 0 0.00 403116 0 0.00 
२ िािपनतको कायावलय  0 0 0.00 247061 0 0.00 
३ िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0.00 62073 0 0.00 
४ न्यायपरिषद 151 151 100.00 59137 3 0.01 
५ उप÷िािपनतको कायावलय  167 167 100.00 48991 0 0.00 

(ख) ×उत्कृि": 
लेखापिीक्षणबाट तोवकएको सीमानिर बेरुजू कायम िई लक्ष्य अिसुाि बेरुज ू
फछ यौट गिी उत्कृि हिु ेमन्रालय/निकायहरुः  

रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ गहृ मन्रालय 2165725 1664723 76.87 86135419 1344794 1.56 
२ कािूि, न्याय तथा संसदीय 

मानमला मन्रालय 
24211 15369 63.48 310209 120 0.04 

३ सर्ोच्च अदालत 164629 १०१७४८ 61.80 14626189 165379 1.13 
४ पििाि मन्रालय 1549200 938464 60.58 7983989 99002 1.24 
५ श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक 

सिुक्षा मन्रालय 
170133 94787 55.71 9598501 38796 0.40 

६ उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव 
मन्रालय 

407698 226348 55.52 7301695 215583 2.95 

७ लोक सेर्ा आयोग 12034 6643 55.20 874065 274 0.03 
८ ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई 

मन्रालय 
9634424 ५२३४३०६ 54.33 64481790 2143398 3.32 
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(ग) न्यूि बेरुज ूफछ यौट गिे मन्रालय/निकायहरुः  
न्यूितम लक्ष्य तोवकएको ४५ प्रनतर्शत िन्दा कम बेरुजू फछ यौट गिे ि ४ 
प्रनतर्शत िन्दा बढी बेरुज ू कायम गिे देहायका ×क" र्गव मन्रालय/ 
निकायहरुलाई बेरुजू फछ यौटको काम सन्तोषजिक ििएकोले आनथवक बषव 
२०७७/७८ मा वर्र्शषे प्रयास गिी लेखापिीक्षणबाट रू्शन्य बेरुज ूकायम गिव ि 
लक्ष्य अिसुाि बेरुजू फछ यौट गिव ध्यािाकषवण गिाइएको छ ।  

रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ खािेपािी मन्रालय  11746861 4780108 40.69 17776775 4282641 24.09 
२ र्शहिी वर्कास मन्रालय  10654448 3544757 33.27 43374225 3687565 8.50 
३ िौनतक पूर्ावधाि तथा 

यातायात मन्रालय 
40341214 12243429 30.35 117888640 14697204 12.47 

४ सङ घीय मानमला तथा 
सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  

14714208 1840093 12.51 9568913 1256647 13.13 

५ र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध 
मन्रालय  

21845573 1522002 6.97 30174168 2953073 9.79 

 न्यूितम लक्ष्य तोवकएको ५० प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू फछ यौट गिे ि 
लेखापिीक्षण अङ्कको ३ प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू कायम िएका देहायका 
×ख" र्गव मन्रालय/निकायहरुलाई बेरुज ू फछ यौटको काम सन्तोषजिक 
ििएकोले आनथवक बषव २०७७/७८ मा वर्र्शेष प्रयास गिी लेखापिीक्षणबाट 
रू्शन्य बेरुजू कायम गिव ि लक्ष्य अिसुाि बेरुज ूफछ यौट गिव ध्यािाकषवण 
गिाइएको छ ।   

रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ महान्यायानधर्िाको कायावलय  49818 20439 41.03 1102076 46198 4.19 
२ संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक 

उडड यि मन्रालय 
997582 274266 27.49 5154115 438444 

8.51 

३ सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध 
मन्रालय  

2299814 599779 26.08 17777255 1377535 7.75 

४ िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा 
गरिबी निर्ािण मन्रालय 

4607689 735337 15.96 41545101 2639828 6.35 

५ स्र्ास््य तथा जिसंख्या 
मन्रालय  

4282086 473423 11.06 19637613 1321766 6.73 

६ कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास 
मन्रालय  

3300781 337848 10.24 19797300 1250817 6.32 

७ यूर्ा तथा खेलकूद मन्रालय 184555 14038 7.61 106182 30196 28.42 
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(घ) पिुस्कृत हिु िसकी ध्यािाकषवण गिाइएका निकायहरुः  
बेरुजू फछ यौटको निनमत्त निददवि लक्ष्य हानसल गिेतापनि लेखापिीक्षण अङ्कको 
अिपुातमा ४ प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू कायम िएका ×क" र्गवको िक्षा 
मन्रालय पिुस्कृत हिु िसकेकोले आनथवक बषव २०७७/७८ मा हिु े
लेखापिीक्षणको िममा उि वर्षयमा वर्रे्शष पहल गिव ध्यािाकषवण गिाइएको 
छ ।   

रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट 
अङ्क 

प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ िक्षा मन्रालय  14284433 9898584 69.30 70293655 9103043 12.95 

 बेरुजू फछ यौटको निनमत्त निददवि लक्ष्य हानसल गिेतापनि लेखापिीक्षण 
अङ्कको अिपुातमा ३ प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू कायम िएका ×ख" र्गवका 
मन्रालय/निकायहरु पिुस्कृत हिु िसकेकोले आनथवक बषव २०७७/७८ मा 
सो वर्षयमा समेत वर्र्शेष प्रयास गिव ध्यािकषवण गिाइएको छ ।  

रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट 
अङ्क 

प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ प्रधािमन्री तथा 
मर्न्रपरिषद् को कायावलय  

4642017 3543053 76.33 94164483 4902586 5.21 

२ अर्ख्तयाि दरुुपयोग 
अिसुन्धाि आयोग  

30676 23113 75.35 817478 25729 3.15 

 लेखापिीक्षण अङ्कको अिपुातमा ४ प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू कायम िएतापनि 
बेरुजू फछ यौटको निनमत्त निददवि लक्ष्य हानसल गिेको िदेर्खएकोले ×क" 
र्गवको अथव मन्रालय पिुस्कृत हिु िसकेकोले आनथवक बषव २०७७/७८ 
मा वर्र्शेष k|oTg गिव ध्यािाकषवण गिाइएको छ ।   

रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ को 

ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ अथव मन्रालय  52673938 15481065 29.39 1051105975 19089237 1.82 

 लेखापिीक्षण अङ्कको अिपुातमा ३ प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू कायम िएतापनि 
बेरुजू फछ यौटको निनमत्त निददवि लक्ष्य हानसल गिेको िदेर्खएकोले ×ख" 
र्गवका निम्ि मन्रालय/निकायहरु पिुस्कृत हिु िसकेकोले आनथवक बषव 
२०७७/७८ मा वर्र्शषे प्रयास गिव ध्यािाकषवण गिाइएको छ । 
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रु. हजािमा  
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ निर्ावचि आयोग  448709 204343 45.54 533071 4751 0.89 
२ र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  1207925 450316 37.28 11553196 257319 2.23 
३ िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  7404 2065 27.89 561937 9838 1.75 
४ िाविय मवहला आयोग  5476 1310 23.92 103299 283 0.27 
५ मवहला, बालबानलका तथा जेष्ठ 

िागरिक मन्रालय  
160283 34687 21.64 700543 17244 2.46 

६ िाविय मािर् अनधकाि आयोग  4034 28 0.69 200169 0 0.00 

 लेखापिीक्षण अङ्कको अिपुातमा १ प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू कायम िएतापनि 
बेरुजू फछ यौटको निनमत्त निददवि लक्ष्य हानसल गिेको िदेर्खएकोले ×ग" 
र्गवको संघीय संसद सर्चर्ालय पिुस्कृत हिु िसकेकोले आनथवक बषव 
२०७७/७८ मा वर्र्शषे प्रयास गिव ध्यािाकषवण गिाइएको छ । 

 रु. हजािमा  
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू फछ यौट 
अङ्क 

प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ संघीय संसद सर्चर्ालय  107620 21509 19.99 1245992 1555 0.12 

(ङ) धन्यर्ादः  
आनथवक बषव २०७५/७६ मा स्थापिा िएको आदीर्ासी जिजाती आयोग, 
मरु्स्लम आयोग, िाविय दनलत आयोग, िाविय समारे्र्शी आयोग, मधेर्शी आयोग 
ि थारु आयोग मध्ये िाविय समारे्र्शी आयोग, मधेर्शी आयोग ि थारु आयोगले 
स्थापिाको पवहलो बषवमै लेखापिीक्षणबाट रू्शन्य बेरुज ूकायम गिाउि सफल 
िएको ि अन्य आयोगहरु न्यूि बेरुजू कायम गिाउि सफल िएकोले धन्यर्ाद 
ददँदै आगामी बषवमा पनि ती आयोगहरुको लेखापिीक्षणबाट रू्शन्य बेरुजू कायम 
हिुे िम नििन्तिता पाउिेछ िने्न वर्श्वास सनमनतले नलएको छ ।  

रु. हजािमा  
ि.सं. मन्रालय/निकाय आ.ब. 

२०७५/७६ को 
ले.प.अङ्क 

बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

१ िाविय समारे्र्शी आयोग  51446 0 0.00 
२ मधेर्शी आयोग  35711 0 0.00 
३ थारु आयोग  21811 0 0.00 
४ िाविय दनलत आयोग  39116 3 0.01 
५ मरु्स्लम आयोग  49468 21 0.04 
६ आददर्ासी जिजाती आयोग  46829 319 0.68 
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२.५ बेरुजकूो र्नगवकिणः  
महालेखापिीक्षकको ५७ औ ं बावषवक प्रनतरे्दि, २०७7 अिसुाि आनथवक बषव 
२०७५/७६ मा सिकािी कायावलय, सङ्गदठत संस्था, सनमनत ि तत्कानलि र्जल्ला 
वर्कास सनमनत एरं् स्थािीय तहको लेखापिीक्षणबाट औलं्याइएको मध्ये प्रनतरे्दि 
अर्नधििमा सम्पिीक्षण िई बाँकी िहेको बेरुजूलाई निम्िािसुाि र्नगवकिण गरिएको 
छः 

रु. लाखमा 
र्नगवकिण संघीय 

सिकािी 
कायावलय  

प्रदेर्श 
सिकािी 
कायावलय  

स्थािीय तह  सनमनत/अन्य 
संस्था ि र्जल्ला 
समन्र्य सनमनत  

जम्मा  कूल 
बेरुजूको 
प्रनतर्शत  

१. असूल गिुवपिे  174068 3802 52587 12827 243284 18.29 
२. नियनमत गिुवपिे 203905 38775 248113 130920 621713 46.75 
 अनियनमत िएको  
 प्रमाण कागजात पेर्श ििएको  
 र्जम्मेर्ािी िसािेको 
 सोधििाव िनलएको  

37637 
164798 

0 
1470 

12178 
26597 

0 
0 

98242 
149460 

298 
113 

24973 
105597 

338 
12 

173030 
446452 

636 
1595 

13.01 
33.57 
0.05 
0.12 

३. पेश्की  332634 39407 80571 12342 464932 34.96 
 कमवचािी  
 मोनबलाइजेर्शि  
 प्रनततपर  
 अन्य पेश्की  

760 
180820 
105761 
45293 

1699 
33251 

499 
3958 

15405 
0 
0 

65178 

480 
0 
0 

11862 

18344 
214071 
106260 
126287 

1.38 
16.10 
7.99 
9.50 

जम्मा बेरुजू  710607 81984 381279 156089 1329959 100.00 

 
 

 उपिोि र्नगवकिण अिसुाि िेपाल सिकाि, प्रदेर्श ि अन्तगवत कायावलयतफव  कायम 
िएको कूल बेरुजू रु. ७९ अबव २५ किोड ९१ लाखमध्ये रु. २४ अबव २६ 
किोड ८० लाख अथावत ्३०.६२ प्रनतर्शत नियनमत गिुवपिे ि रु. १७ अबव ७८ 

पेश्की 
372041
(46.94%)

नियनमत गिुवपिे
242680
(30.62%)

असूल गिुवपिे 
177870
(22.४४%)

संघीय सिकािी कायावलय ि प्रदेर्श सिकािी कायावलयको बेरुजू र्नगवकिण 
आनथवक बषव २०७५/७६

(लाखमा)
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किोड ७० लाख अथावत ्२२.४४ प्रनतर्शत असूल गिुवपिे िहेको छ । नियनमत 
गिुवपिे रु. २४ अबव २६ किोड ८० लाखमध्ये रु. १९ अबव १३ किोड ९५ 
लाख अथावत ्७८.८७ प्रनतर्शत प्रमाण÷कागजात पेर्श ििएको कािण बेरुजू कायम 
िएको देर्खन्छ । स्थलगत लेखापिीक्षण हुँदा पनि प्रमाण÷कागजात िै संलग्ि 
ििएको ठूलो िकम बेरुज ूहिु ुििेको वर्त्तीय कािोबाि ि आन्तरिक लेखापिीक्षण 
कमजोि िहेको ि लेखापिीक्षणको कायवलाई सम्बर्न्धत कायावलयले गम्िीितापूर्वक 
िनलएको स्पि हनु्छ ।साथै, हिेक बषव पिुािै प्रकृनतको बेरुजूको पिुिार्ृर्त्त हिु ु
पनि आनथवक अिरु्शासि कायम गिे दृविले गम्िीि र्चन्ताको वर्षय हो । यस्तो 
प्रर्ृर्त्त दोहोरिि िददि ेप्रनतर्द्दता सम्बर्न्धत सबै निकायले गिुवपिे ििी औल्याउदै 
आइिहेको िएतापनि उपयुवि र्स्थनत यथार्त ् िै छ । यदद खचवको प्रमाण 
कागजात रे्गि खचव n]Vg] प्रर्ृर्त्त यसिी वर्कास हुँदै जािे हो ििे भ्रिाचािले 
प्रश्रय पाउँदैि िन्न सवकदैि । अतः कािूिको पालिा गिी खचवको प्रमाणको 
आधािमा खचव गिुव/गिाउि ु पदवछ ि लेखापिीक्षणको समयमा प्रमाण कागजात 
पेर्शगिी बेरुजू कायम हिु ददि ु हुँदैि । साथै आन्तरिक नियन्रण प्रणाली 
प्रिार्कािी बिाइ आनथवक अिरु्शासि कायम /fVg सबै मन्रालय/निकायका 
प्रमखुहरुले वर्र्शेष ध्याि ददि ु अत्यार्श्यक छ । आन्तरिक नियन्रण प्रणाली 
प्रिार्कािी हदुा बेरुजू रू्शन्य हिु जािे ि बेरुजू कायमै िएपनि ज्यादै न्यूि हिु 
जािे निर्ित छ । 

 महालेखापिीक्षकको ५७ औ ं बावषवक प्रनतरे्दि अिसुाि िेपाल सिकाि ि प्रदेर्श 
सिकािी कायावलयतफव  कायम िएको कूल रु. ७९ अबव २५ किोड ९१ लाख 
बेरुजू मध्ये रु. ३७ अबव २० किोड ४१ लाख अथावत ्४६.९४ प्रनतर्शत पेश्की 
बेरुजू छ । उि पेश्की बेरुजू निर पनि कूल बेरुजूको २७.०१ प्रनतर्शत अथावत ्
रु. २१ अबव ४० किोड ७१ लाख मोवर्लाइजेर्शि पेश्की बाँकी देर्खन्छ । 
त्यस्तै, रु. १० अबव ६२ किोड ६० लाख प्रनततपर पेश्की छ । नियमािसुाि 
प्रदाि गरिएको म्यादनिरको मोनबलाइजेर्शि पेश्की बाहेक म्याद समाप्त िैसकेको 
मोनबलाइजेर्शि पेश्की ि बषौदेर्ख फछ यौट ििएको प्रनततपर (Letter of Credit) 
पेश्की फछ यौट गिी वर्त्तीय कािोर्ािलाई चसु्त ि दरुुस्त बिाउि ु पदवछ । 
नियमािसुाि प्रदाि गरिएको म्यादनिरको मोनबलाइजेर्शि पेश्की सम्बन्धमा 
महालेखापिीक्षकको कायावलयसँग छलफल गिी lgSof}}{ndf पगु्ि आर्श्यक 
देर्खएको छ ।  
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२.६ बेरुज ूकम गिे/गिाउि ेउपायहरुः  
महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट लेखापिीक्षण डोि कायावस्थलमै गई लेखापिीक्षण 
गिे हुँदा लेखापिीक्षणको समयमा आनथवक कािोबािलाई प्रमार्णत गिे कागजात 
उपलधध गिाई लेखापिीक्षणमा सहयोग गिेमा बेरुज ू कायम हिुे िम घट दै जािे 
निर्ित छ । महालेखापिीक्षकको ५७ औ ंबावषवक प्रनतरे्दि, २०७7 लाई वर्श्लषेण 
गदाव संघीय सिकािी कायावलय, प्रदेर्श ि मातहतका कायावलयतफव  कूल बेरुजूको 
किीब २४.१५ प्रनतर्शत अथावत ्रु. १९ अबव १३ किोड ९५ लाख बेरुजू प्रमाण 
कागजात संलग्ि ििएको कािणले कायम िएको देर्खन्छ । लेखापिीक्षण हुँदा 
कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखु सविय िई बेरुजू कायम हिु िददिे तफव  वर्र्शषे 
सजगता अपिाउि ु पदवछ । अतः यस सम्बन्धमा सबै कायावलय प्रमखु तथा 
लेखाप्रमखुले लेखापिीक्षणको समयमा आफ्िो दावयत्र् बोध गिुव अत्यार्श्यक छ ।.  

बेरुज ूकम गिव अर्लम्र्ि गिुवपिे उपायहरुः  
 ऐि नियमको परिधीनिर िहेिमार, आनथवक कािोबाि गिे/गिाउिे ।  
 औल्याइएको बेरुजू उपि समयमै सधुाि र्ा प्रमाण सवहत सम्बोधि गिे ।  
 कािूिको उलंघि गिी िए/गिेको कािोबािको सम्बन्धमा ऐि नियमले तोके 

बमोर्जम दृढतापूर्वक कािर्ाही गिे प�नतको वर्कास गिे ।  
 एक कायावलयबाट अको कायावलयमा कमवचािी सरुर्ा/बढुर्ा िै जाँदा निजको 

िाममा बेरुजू िहेछ ििे, सो फछ यौट िगिी सरुर्ा/बढुर्ाको पर िददिे, ददिै पिे 
सरुर्ा/बढुर्ा परमा बेरुजकूो प्रकृनत ि अङ्क उल्लेख गिी ददिपुिे व्यर्स्था गिे 
तथा कमवचािी अर्कार्श हुदँा पनि निजको िाममा कायम िएको बेरुजूको 
फिफािक फछ यौट िगिी निर्ृत्तििण वकताब बिाउि आदेर्श िददिे व्यर्स्था 
गिे/गिाउि।े 

 पेश्की फछ यौट गिे कायवलाई अनियािका रुपमा सञ्चालि गिी नियमार्लीले 
गिेका व्यर्स्थाहरुको सही ढंगबाट पालिा गिे/गिाउिे, पालिा ििएको 
अर्स्थामा प्रचनलत कािूि बमोर्जम कािर्ाही गिे प्रविया अर्लम्बि गिे ।  

 निणवय प्रवियामा हिुे वढलाससु्ती ि अनियनमतता िोक्ि निणवयकतावमा िैनतकता एरं् 
दावयत्र् बोधको िार्िा जागतृ गिाउिे ।   

 बेरुजू फछ यौट िहुँदै सरुर्ा/बढुर्ा र्ा अन्य कािणले कायावलयमा ििहेमा हालको 
र्जम्मेबाि पदानधकािीले फछ यौटको सम्पूणव दावयत्र् नलिपुिे व्यर्स्था गिे ।  
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 लेखापिीक्षणको समयमा देखाउि ु पिे/हिुपुिे प्रमाण कागजात अद्यार्नधक गिी 
पेर्श गिे ।   

 लेखापिीक्षणको समयमा लेखाप्रमखु ि कायावलय प्रमखु अनिर्ायव रुपमा उपर्स्थत 
िई जािकािी गिाउिे ।  

 आन्तरिक नियन्रण प्रणालीलाई मजबतु बिाउिे । 
 लेखा प्रणालीलाई प्रिार्कािी बिाउिे ।  
 

२.७ बेरुज ूकम हिु ेमन्रालय/निकायहरुः  
महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ को वर्त्तीय कािोबािको 
से्रस्ता लेखापिीक्षण गदाव निम्िािसुाि न्यूि बेरुजू कायम हिुे मन्रालय/निकायहरुः  
(1) रू्शन्य/एक प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू िएका मन्रालय/निकायहरुः  

रु. हजािमा  
ि. 
स.  

मन्रालय/निकाय  लेखापिीक्षण सम्पन्न 
अङ्क 

बेरुजू अङ्क  प्रनतर्शत  

१ निर्ावचि आयोग  533071 4751 0.89 
२ आददर्ासी जिजाती आयोग  46829 319 0.68 
३ श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  9598501 38796 0.40 
४ िाविय मवहला आयोग  103299 283 0.27 
५ संघीय संसद सर्चर्ालय  1245992 1555 0.12 
६ कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  310209 120 0.04 
7 मरु्स्लम आयोग  49468 21 0.04 
8 लोकसेर्ा आयोग  874065 274 0.03 
9 न्याय परिषद् 59137 3 0.01 
10 िाविय दनलत आयोग  39116 3 0.01 
11 महालेखापिीक्षकको कायावलय  403116 0 0.00 
12 िािपनतको कायावलय  247061 0 0.00 
13 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  200169 0 0.00 
14 िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  62073 0 0.00 
15 िाविय समारे्र्शी आयोग  51446 0 0.00 
16 उप -िािपनतको  कायावलय  48991 0 0.00 
17 मधेर्शी आयोग  35711 0 0.00 
18 थारु आयोग  21811 0 0.00 

(२) तीि प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुज ूिएका मन्रालय/निकायहरुः  
रु. हजािमा  

ि. 
स.  

मन्रालय/निकाय लेखापिीक्षण सम्पन्न 
अङ्क 

बेरुजू अङ्क  प्रनतर्शत  

१ उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  7301695 215583 2.95 
२ मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  700543 17244 2.46 
३ र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  11553196 257319 2.23 
४ अथव मन्रालय  1051105975 19089237 1.82 
५ िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  561937 9838 1.75 
६ गहृ मन्रालय  86135419 1344794 1.56 
7 पििाि मन्रालय  7983989 99002 1.24 
8 सर्ोच्च अदालत  14626189 165379 1.13 
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(३) तीि प्रनतर्शतिन्दा बढी ४ प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू िएका मन्रालय/निकायहरुः  
रु. हजािमा  

ि. 
स.  

मन्रालय/निकाय  लेखापिीक्षण सम्पन्न 
अङ्क 

बेरुजू अङ्क  प्रनतर्शत  

१ ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  64481790 2143398 3.32 
२ अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  817478 25729 3.15 

 
२.८ बेरुज ूबढी हिु ेमन्रालय/निकायहरुः   

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ को वर्त्तीय कािोबाि 
से्रस्ता लेखापिीक्षण गदाव ४ प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुज ूकायम हिुे मन्रालय/निकायहरु 
देहाय बमोर्जम िहेका छि:्  

रु. हजािमा  
ि. 
स.  

मन्रालय/निकाय लेखापिीक्षण 
सम्पन्न अङ्क 

बेरुजू अङ्क  प्रनतर्शत  

१ यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  106182  30196 28.44 
२ खािेपािी मन्रालय  17776775 4282641 24.09 
३ सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  9568913 1256647 13.13 
४ िक्षा मन्रालय  70293655 9103043 12.95 
५ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  117888640 14697204 12.47 
६ र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  30174168 2953073 9.79 
7 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  5154115 438444 8.51 
8 र्शहिी वर्कास मन्रालय  43374225 3687565 8.50 
9 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 17777255 1377535 7.75 
10 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  19637613 1321766 6.73 
11 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  41545102 2639828 6.35 
1२ कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  19797300 1250817 6.32 
1३ प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  94164483 4902586 5.21 
1४ महान्यायानधर्िाको कायावलय  1102076 46198 4.19 

 िेपाल सिकािका मन्रालय, आयोग ि सर्चर्ालय अन्तगवत िहेका वर्िाग ि 
वर्श्ववर्द्यालय, सङ घ, संस्था ि सनमनतलाई पनि बेरुज ू फछ यौटको सम्बन्धमा 
उपिोि अिसुाि िै लक्ष्य, पिुस्काि तथा कािबाही तोवकएकोले तदिरुुप निणवय 
कायावन्र्यि गिव/गिाउि समेत निदेर्शि ददइएको ।  

 
२.९ बेरुज ूफछ यौटको लानग सनमनतले गिेका प्रयासहरुः  

बेरुजू फछ यौटको कायवमा तीव्रता प्रदाि गिव तथा बेरुजू न्यूिीकिणका उपायहरु 
अर्लम्बि गिुव सनमनतको प्रमखु दावयत्र् हो । ति, बेरुजू फछ यौटमा लक्ष्य अिरुुप 
कायव सम्पादि िहिुे वर्गतदेर्खको प्रर्ृर्त्तलाई अन्त्य गदै बेरुजू फछ यौट सम्बन्धी 
कायवलाई सहज तलु्याउि मन्रालय ि अन्तगवतका निकायहरुलाई अझ बढी 
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वियार्शील बिाउिकुा साथै महालेखापिीक्षकको कायावलयसँग समेत कायवगत 
अन्ति÷सम्बन्ध अनिर्वृद्द गिे लगायत सनमनतका तफव बाट बेरुजू फछ यौटका लानग 
चालू आनथवक बषव २०७७/७८ मा देहायका प्रयासहरु अगानड बढाइएका छि:्  
(क) निदेर्शिः  

सबै मन्रालय, वर्िाग तथा निकायका लेखा प्रमखुहरुलाई सनमनतमा बोलाई 
बेरुजू बढ्दै जािकुो कािण, बेरुजू फछ यौटमा देखापिेका समस्या ि सो को 
नििाकिणका उपायहरुको बािेमा नियनमतरुपमा छलफल हुदैँ आएको छ । 
चालू आनथवक बषवमा फछ यौट गिुवपिे बेरुजूको लक्ष्य ि फछ यौट गिे तरिकाका 
सम्बन्धमा समेत वर्स्ततृ छलफल गिी आनथवक बषव २०७७/७८ मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू लक्ष्य अिसुाि फछ यौट गिे ि चालू लेखापिीक्षणबाट बेरुजू रू्शन्य 
गिाउि प्रयास गिे, सो ििए न्यूि बेरुजू कायम गिव/गिाउि सम्बर्न्धत सबै 
पदानधकािीहरुलाई निदेर्शि ददइएको छ ।  

(ख) समन्र्यः  
मन्रालय, वर्िाग तथा निकायहरुबाट महालेखापिीक्षकको कायावलयमा 
सम्पिीक्षणका लानग पेर्श िएका बेरुजूको लगत नलई नियनमत रुपमा महालेखा 
पिीक्षकको कायावलयमा सम्पकव  गिी सम्पिीक्षणको िममा आर्श्यक थप 
प्रमाण/कागजातका लानग मन्रालय/वर्िागहरुसँग समन्र्य गरिएको छ । साथै, 
सम्पिीक्षणका लानग पेर्श िएका प्रमाणबाट सम्पिीक्षण हिु िसक्िे अर्स्था 
देर्खएमा सोको कािण खोली जािकािी गिाउिे ि आर्श्यक प्रमाण कागजात 
सवहत बेरुजू फछ यौट गिे कायवमा समन्र्य गिे गरिएको छ ।  

(ग) नियनमत अिगुमिः  
नियनमत अिगुमिबाट बेरुज ूफछ यौट न्यूि िएको मन्रालयहरुमा सम्पकव  िाखी 
बेरुजू फछ यौट सम्बन्धमा आर्श्यक िाय÷पिामर्शव उपलधध गिाइ नियनमत 
तिताकेता गिी बेरुजू फछ यौटमा ती निकायहरुलाई सविय बिाउिे कायवलाई 
नििन्तिता ददइएको छ ।  

(घ) लगत िाVि ेव्यर्स्थाः   
आनथवक बषव २०५९/६० सम्मको बेरुजू बेमाख पािी रू्शन्य बिाउि 
महालेखापिीक्षकको कायावलय ि कुमािीचोक तथा केर्न्रय तहनसल 
कायावलयसँगको समन्र्यमा बेरुजू अङ्क यवकि गिी आनथवक बषव अिसुाि फछ यौट 
हिु सक्ि ेि फछ यौट हिैु िसक्िे बेरुजू छुट याइ फछ यौटका लानग सम्बर्न्धत 
निकायबाट आर्श्यक कािबाही गिे ि सो बेरुजू कुि कुि आनथवक बषवको कनत 
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िकम फछ यौट हिु िसकेको हो सोको लगत /fVg] व्यर्स्था नमलाउिे व्यर्स्था 
गिव सम्बर्न्धत पदानधकािीलाई निदेर्शि ददइएको छ ।  

(ङ) आन्तरिक नियन्रण प्रणालीः  
बेरुजू कायम िई फछ यौट गिुविन्दा बेरुजू िै कायम हिु िददिे िेपाल 
सिकािको अपेक्षा अिसुाि आन्तरिक नियन्रण प्रणाली प्रिार्कािी बिाउि 
सम्बर्न्धत पदानधकािी ि निकायलाई निदेर्शि ददइएको छ ।  

(च) मागवदर्शविः 
मन्रालय तथा वर्िागहरुमा अिगुमि गिी बेरुजू फछ यौटका नसलनसलामा 
देर्खएका समस्याहरुको बािेमा जािकािी नलई बेरुजू फछ यौट सम्बन्धमा 
आर्श्यक िाय, पिामर्शव ि मागवदर्शवि प्रदाि गरिएको छ । 

(छ) कािूिी व्यर्स्थाः 
महालेखापिीक्षकको बावषवक प्रनतरे्दिमा पिेका बेरुजूहरु प्रनतनिनधसिा, 
सार्वजनिक लेखासनमनतको निणवयको आधािमा फछ यौट हिु े िएतापनि 
लेखासनमनतमा िएका निणवयहरु सम्बर्न्धत मन्रालयहरुले महालेखापिीक्षकको 
कायावलयमा लगत कट्टा गिव अििुोध गिुवपिे कािूिी व्यर्स्था िएकोले लगत 
कट्टाको लानग लेखी पठाउि निदेर्शि ददइएको छ ।   

 
२.१० र्जल्लार्स्थत कायावलयहरुलाई धन्यर्ाद ि पिुस्कािः   

कायवस्थलमै नियनमत रुपमा लेखापिीक्षण हिुे हुँदा कायावलय प्रमखु तथा लेखा 
प्रमखुबाट आनथवक कािोबाि गरिएको वर्षयबस्तउुपि लेखापिीक्षण डोिलाई िाम्रोसँग 
जािकािी गिाइ अस्पि िएका वर्षयहरु प्रि गिाउँदा ि अनिलेख गिव छुट िएका 
प्रमाण कागजात तत्काल देखाउँदा बेरुजू रू्शन्य/कम हनु्छ । त्यसैले कायावलयलाई 
सविय बिाउि ि प्रोत्साहि गिव र्जल्लार्स्थत कायावलयको निनमत्त पनि बेरुज ू
फछ यौटको स्पि लक्ष्य तोकी धन्यर्ाद सवहत, दण्ड ि पिुस्कािको व्यर्स्था गरिएको 
छ । कायवस्थलमा िै बेरुज ूरू्शन्य गिाउिे ि कायम िएका बेरुज ूपनि र्शतप्रनतर्शत िै 
फछ यौट गिाउिे िीनत अिरुुप सनमनतको कायव तथा िनूमका पनि तत ् ददर्शामा िै 
िहेकोले यस तफव  कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखु सजग हिु ुअनिर्ायव छ ।  

 
२.११ वर्िागलाई धन्यर्ाद ि कािबाहीः   

बेरुजू फछ यौट गिुवपिे निकायलाई बढी जर्ाफदेही बिाउिे नसलनसलामा मन्रालय 
अन्तगवत वर्िागको िाम ि नतिीहरुले फछ यौट गिेको बेरुजूको वर्र्िण अिसूुची÷६ 
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मा उल्लेख गरिएको छ । मन्रालय अन्तगवत कुिै वर्िागले आफूलाई तोवकए 
बमोर्जम बेरुज ू फछ यौट गिेको छ िि े सो सम्बन्धमा मन्रालयले निददवि गिेको 
प्रनतर्शत बेरुजू फछ यौट गिेको छ/छैि यवकि गिी तोकेअिसुािको बेरुजू फछ यौट 
गिे वर्िागलाई प्राप्त उपलधधीका आधािमा सर्ोत्कृि, उत्कृि कायम गिी धन्यर्ाद 
सवहत बेरुजू फछ यौटमा प्रत्यक्ष संलग्ि हिुे कमवचािीहरुलाई रु. १०,०००।÷ (दर्श 
हजाि) ि रु. ८,०००।÷ सम्म िगद पिुस्काि ददि सवकिे व्यर्स्था गरिएको छ । 
कुिै वर्िागले आफ्िो लक्ष्य अिसुािको बेरुजू फछ यौट गिेको छैि ििे त्यस्ता 
वर्िागहरुलाई लर्क्षत बेरुजकूो फछ यौट सन्तोषजिक िहुँदा कािबाही गिे व्यर्स्था 
समेत िहेकोले सो अिसुाि आर्श्यक कायावथव सम्बर्न्धत मन्रालयहरुलाई लेखी 
पठाइएको छ ।   
 

२.१२ पेश्की बेरुज ूकम गिव निदेर्शिः   
पेश्की बेरुजूको अंर्श बावषवक रुपमा बढ्दै गएकोछ । गतबषव कूल बेरुजूको ४०.२८ 
प्रनतर्शत पेश्की बेरुजू कायम िएकोमा सनमनतबाट िएको नििन्ति अिगुमिको 
परिणामस्र्रुप िेपाल सिकािका मन्रालय तथा निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि 
आनथवक बषव २०७७/७८ मा फछ यौट गिुवपिे (अिसूुची÷७) कूल बेरुजू अङ्क    रु. 
२ खबव ९ अबव ७९ किोड ८४ लाख ९ हजाि मध्ये रु. ७५ अबव ९८ किोड ९२ 
लाख ७४ हजाि अथावत ् ३६.२२ प्रनतर्शत (अिसूुची÷१०) पेश्की बेरुजू कायम 
िएको देर्खन्छ । बजेटको आकाि र्ृवद्द िएतापनि गतबषवको तलुिामा पेश्की 
बेरुजूको अङ्क ४.०६ प्रनतर्शतले घटेको छ । लेखापिीक्षण गदाव म्याद िाघेको पेश्की 
मार बेरुजूमा समारे्र्श हिुपुिे सम्बर्न्धत निकायको ििाइ िहेतापनि यसिी कायम 
गदाव म्याद समाप्त िएपनछ पनि फछ यौट िहुँदा/िगदाव हिाउि सक्ि े सम्िार्िाको 
कािण सो िकमलाई बेरुज ूकायम गिुवपिे बाध्यता िहेको छ । यसको कािण कूल 
बेरुजूको अङ्क बावषवक रुपमा र्ृवद्द िईिहेको छ । सबै पेश्की फछ यौट हिु िसकेमा 
जम्मा पेश्की अङ्क लेखी त्यसमा म्याद ििाघेको पेश्की ि म्याद िाघेको पेश्की खलुाई 
पेर्श गिव निदेर्शि ददइएकोछ । यस सम्बन्धमा महालेखापिीक्षकको कायावलयसगँ 
समन्र्य गिी यसिी पेश्की ददइएको िकमलाई पेश्की फछ यौट गिे समय सीमा हुदँा 
बेरुजू कायम गिे मौजदुा व्यर्स्थाको वर्कल्पको बािेमा पिुवर्वचाि गिव अििुोध 
गिुवपदवछ । मोवर्लाइजेर्शि पेश्की तथा प्रनततपर पेश्की समयमै फछ यौट हुँदा/गदाव 
पेश्की बेरुज ू घटि जान्छ । वर्द्यमाि व्यर्स्था अिसुाि बावषवक आनथवक वर्र्िण 
(म.ले.प.को फा. िं. २१४) मा फछ यौट हिु बाँकी एक मिु पेश्की िकम मध्ये 
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म्याद िाघेको ि म्याद बाँकी पेश्की िकम देखाउिे प्रार्धाि िएतापनि सम्बर्न्धत 
निकायबाट सो अिसुाि पेश्की िकम देखाउिे गिेको छैि । यसतफव  सम्बर्न्धत 
निकायले ध्याि ददिे हो िि ेपेश्की बेरुजू कायम गिव सहज हनु्छ ।   
 

२.१३ कायावलय प्रमखुलाई उत्तिदावयत्र्को बोध गिाउिःे   
बेरुजू रू्शन्य हिुे अर्स्था नसजविा गिव ि िएका बेरुजू फछ यौट गिे कायवमा तीव्रता 
ल्याउि कायावलय प्रमखुको िनूमका गहि हनु्छ । तसथव, बेरुजू फछ यौटमा कायावलय 
प्रमखुलाई िै बढी र्जम्मेर्ाि बिाउिपुदवछ िने्न मान्यताका आधािमा आनथवक कायववर्नध 
नियमार्ली, २०६४को नियम ९८ मा पनि बेरुजू फछ यौट गिे कािूिी दावयत्र्समेत 
कायावलय प्रमखुलाई तोवकएको छ । कायावलय प्रमखुका अनतरिि लेखाप्रमखुलाई 
पनि आफ्िो कायवमा बढी र्जम्मेर्ाि हिु, प्रचनलत कािूिबमोर्जम पिुा गिुवपिे प्रविया 
ि दावयत्र् पिुा गिव निदेर्शि ददिकुा साथै निम्िािसुािको कायवमा गम्िीि हिु सनमनतको 
तफव बाट निदेर्शि ददइएको छः   

(क) लेखापिीक्षणबाट औलं्याइएको बेरुजूका सम्बन्धमा प्रमाण पेर्श गिी र्ा नियनमत 
गिी/गिाइ र्ा असूल उपि गिी फछ यौट गिे दावयत्र् र्जम्मेर्ाि व्यर्ि 
(कायावलय प्रमखु) को हिुछे ि र्जम्मेर्ाि व्यर्िले बेरुज ूफछ यौट गिे, िगिेको 
सम्बन्धमा िेखदेख गिी प्रचनलत कािूिबमोर्जम फछ यौट गिव लगाउिे ि 
िगिेलाई दण्ड÷सजाँय समेत गिव सक्िे दावयत्र् लेखा उत्तिदायी अनधकृतको िै 
िएको व्यहोिा उपयुवि कािूिले प्रि गिेकोछ । बेरुजू फछ यौट गिे 
उत्तिदावयत्र् कायावलय प्रमखुको िएको ि महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट 
खवटएको लेखापिीक्षण डोिले कायावलयमा िै गई लेखापिीक्षण गिे ि असूल 
गिुवपिे तथा नतिुव बझुाउि ुपिे ििी औलं्याइएको बेरुजू सम्पिीक्षण पनि उि 
डोिले गिे हुँदा कायावलय प्रमखुले आफ्िो र्जम्मेर्ािी पूणवरुपमा र्हि गिेमा 
नििय िै बेरुजू कम हिुेछ । कायावलय प्रमखुको वर्र्शषे सवियताबाट िै बेरुज ू
फछ यौटको कायव प्रिार्कारिता हिुे हुँदा लेखापिीक्षणबाट बेरुजू रू्शन्य कायम 
गिी तोवकएको लक्ष्यअिसुाि बेरुजू फछ यौट गिे कायावलयलाई धन्यर्ाद ि 
पिुस्काि ददिे ि बेरुजू फछ यौट िगिे उपि दण्ड गिे प्रणाली कायावन्र्यि 
गरिएको छ । चालू बषवको लेखापिीक्षणबाट बेरुज ू रू्शन्य गिाउि सफल 
हिुेलाई थप िकम पिुस्कृत गिे पनि व्यर्स्था गरिएको छ ।   
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(ख) आम्दािी खचवको कािोबाि गिे तथा लेखा /fVg] ि बेरुजू फछ यौट गिव आनथवक 
प्रर्शासितफव  कायवित कमवचािीहरुको अहम ् िनूमका हनु्छ । बेरुजूको लगत 
/fVg] ि बेरुजू फछ यौट गिे, प्रमाण जटुाइ पेर्श गिे/गिाउिे, नियनमत गिुवपिे 
वर्षयहरु नियनमत गिव/गिाउि पेर्श गिे, सरुर्ा बढुर्ा िई कायावलय छोड्दा 
बिबझुािथ गिुवपिे कािूिी व्यर्स्था मौजदुा आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, 
२०६४ को नियम ११३ ले गिेको छ । उि नियमले तत ्सम्बन्धमा गिेको 
व्यर्स्थाको कायावन्र्यिमा सम्बर्न्धत कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखुलाई 
र्जम्मेर्ाि बिाएको छ । बेरुजू कायम िहिु ु कायावलय प्रमखुको कायवको 
कायवक्षमता ि कायव सम्पादि मापि गिे आधाि समेत िएको सन्दिवमा कायावलय 
प्रमखुले यसतफव  वर्र्शेष सवियता देखाउि ुजरुिी हनु्छ ।  

 
२.१४ असूल गिुवपिे बेरुजःू   

कािूि वर्पिीत िाज्यकोषबाट िएको खचव र्ा हानि÷िोक्सािी र्ा प्रमाण िपगेुका खचव 
असूल गिुवपिे हनु्छ । कािूि वर्पिीत हिु ेयस प्रकािका खचव िकम असूल उपि गिे 
दावयत्र् प्रत्येक िािसेर्कको हो । अतः कायम िएको बेरुजूमध्ये असूल उपि 
गिुवपिे प्रकृनतका बेरुजू असूल उपितफव  सनमनत गम्िीि रुपमा प्रस्ततु हुदँ} 
तत्सम्बन्धमा आर्श्यक निदेर्शि समेत ददइएको छ । भ्रिाचािको स्र्रुपमा िहिे यस 
प्रकािका बेरुजू असूलीका लानग वर्गतमा झै आनथवक बषव २०७६/७७ मा समेत 
निम्िािसुािको िीनत नलई बेरुजू फछ यौट गिे ि सोको अिगुमि गिे कायवलाई 
नििन्तिता ददइएको नथयो ।  

आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम १०१ को उपनियम ३ (घ) 
अिसुाि असूल उपि गिुवपिे बेरुजू तोवकएको समयनिर असूल उपि गिे/िगिेको र्ा 
कुमािी चोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा लगत कस्ि पठाए/िपठाएको 
सम्बन्धमा यस सनमनतले छुटै्ट अिगुमि गिुवपिे व्यर्स्था िहेको छ । असूल उपि 
गिुवपिे बेरुजूको अिगुमि उपयिु रुपमा िहुँदा िाज्यको सम्पर्त्त व्यर्िगत वहतमा 
प्रयोग हिुे सम्िार्िा िहन्छ ।  

(क) महालेखापिीक्षकको बावषवक प्रनतरे्दिको बेरुज ूर्नगवकिणमा असूल गिुवपिे बेरुज ू
उल्लेख गरिएको हनु्छ । सो र्नगवकिणले महालेखापिीक्षकको ५७ औ ंबावषवक 
प्रनतरे्दिमा संघीय ि प्रदेर्श सिकाि मातहतका कायावलयको रु. १७ अबव ७८ 
किोड ७0 लाख अथावत ् कूल बेरुजूको २२.४४ प्रनतर्शत असूल गिुवपिे बेरुज ू
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कायम िहेको छ । यस असूल गिुवपिे प्रकृनतका बेरुजलूाई सोही आनथवक बषवमा 
तरुुन्तै कािर्ाही गिी टुङ्गो लगाउि ुअत्यार्श्यक िएको छ । ति, असूल उपि 
गिुवपिे ििी उल्लेख ििएको बेरुजू पनि कािर्ाही गदै जाँदा असूल उपि गिुवपिे 
ि कुिै बेरुजू असूल उपि गिुवपिे ििी उल्लेख िएतापनि नियनमत गदाव फछ यौट 
हिु सक्िे र्स्थनत पनि हनु्छ । यस्तो अर्स्था बेरुजूको प्रकृनत, अर्स्था, आधाि 
ि समयसीमामा आधारित हनु्छ । पेश्की बेरुजू फछ यौट गदाव असूल उपि 
गिुवपिे पनि हिुसक्छ । तसथव, असूल उपि गिुवपिे बेरुजूको सम्बन्धमा असूल 
उपि गिे तफव  वर्र्शेष वियार्शील हिुपुिे देर्खन्छ ।  

प्रत्येक मन्रालय/निकायहरुले कूल बेरुजमूध्ये असूल उपि गिुवपिे बेरुजू कनत 
छ ? त्यसको बेग्लै लगत बिाउिे ि प्रिार्कािी रुपमा त्यस्ता बेरुजू तरुुन्त 
असूल उपि गिुवपदवछ । आफूले असूल उपि गिव िसके पिुािा बेरुजू िए 
नियमािसुाि कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा लगत कस्ि लगाई 
बेरुजू फछ यौटको लानग नििन्ति अिगुमि समेत गिुवपदवछ । साथै, जम्मा 
बेरुजूमध्ये असूल गिुवपिे कनत ? त्यसमध्ये यो आनथवक बषवमा कनत असूल उपि 
ियो, कनत कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा लगत कनसयो ? 

त्यसको वर्र्िण पठाउि सबै मन्रालय तथा संरै्धानिक निकायहरुलाई अििुोध 
गरिएको छ । कुमािीचोक  तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा लगत कस्ि 
पठाउिे कायावलयहरुको संख्या न्यूि िएको कािण असूल उपि गिुवपिे िकम 
उठ्िे सम्िार्िा ज्यादै न्यूि िहेको छ । कािूिले स्पि रुपमा लगत कस्िपुिे 
व्यर्स्था गिेको अर्स्था िहँदा िहँदै कािूिको पालिा िगिे प्रर्ृर्त्तलाई 
निरुत्सावहत गिुवपदवछ । असूल गिैपिे प्रकृनतको बेरुजूको हकमा मन्रालय तथा 
संरै्धानिक निकायहरुले ददइएको वर्र्िण अिसुािको कूल िकम निम्िािसुाि 
िहेको छ । यस सम्बन्धी वर्स्ततृ वर्र्िण अिसूुची÷११ मा उल्लेख गरिएको 
छ ।  

रु. हजािमा 
आ.ब. २०७४/७५ को जम्मा बेरुजू रु. २,०२,७२,५५,१६ हजािमध्ये असूल उपि गिुवपिे बेरुजू  
असूल िएको  
असूल (प्रनतर्शत) 

58,17,42,76 
12,58,43,41 

21.63 

(ख) सनमनतको नििन्तिको प्रयास ि मन्रालयहरुको सवियताको फलस्र्रुप यस 
आ.ब. २०७६/७७ मा रु. १२ अबव ५८ किोड ४३ लाख  ४१ हजाि 
अथावत ्२१.६३ प्रनतर्शत असूल िएको छ ।  
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(ग) असूल गिुवपिे िकम असूल उपि गिी बेरुजू फछ यौट गिे पयावप्त कािूिहरु 
िहेका छि ्। आफ्िो कायावलयबाट असूल उपि गिव िसके कुमािीचोक तथा 
केन्रीय तहनसल कायावलयमा लगत कस्ि लगाइ आफ्िो कायावलयमा बेरुज ू
लगत कटाउि सवकिे व्यर्स्था छ । कािूिमा उर्ल्लर्खत प्रविया अर्लम्बि 
गरिएमा बेरुजू फछ यौटमा उल्लेख्य उपलधधी हानसल हिु सक्छ । ति, 
कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा त्यस्ता बेरुजूहरु पठाउिे कायवले 
सवियता पाउि सकेको छैि । यस सम्बन्धमा कुमािीचोक तथा केन्रीय 
तहनसल कायावलयमा लगत कस्ि पठाउि तीिपसु्ते n]Vg"kg]{, जमािीमा िहेका 
जग्गाका वर्र्िण खलुाउिपुिे लगायतका वर्र्िण उल्लेख गिुवपिे कािण प्रमाण 
जटुाउि वढलो हुदँा उि कायावलयमा लगत कायम गिव पठाउि िसवकएको 
जािकािी हिु आएको छ । आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ ले पेश्की 
ददँदा तीिपसु्ते n]Vg"kg]{ व्यर्स्था गिेको छ । कमवचािीको अनिलेख /fVg] 
वकताबखािा तथा निर्ृत्तििणको प्रमाणपर उपलधध गिाउिे कायावलयहरुबाट सो 
प्रमाण नलि प्रयास गिे ती वर्र्िणहरु प्राप्त गिव सवकन्छ । यसका लानग असूल 
उपि गिे बेरुजू कायम िएमा सोही बषव तरुुन्तै असूलीको प्रयास गिे, यसिी 
पनि बेरुजू फछ यौट ििएमा र्जम्मेर्ाि व्यर्िको तीिपसु्ते वर्र्िण त्यसै बषव 
तयाि गिे/गिुवपिे हनु्छ । तसथव, असूल उपि गिे बेरुजूका सम्बन्धमा एउटा 
कायवदल बिाइ समयअिसुाि कािूि संर्शोधि गिी व्यार्हारिक ि व्यर्र्स्थत 
बिाउि ु जरुिी िएको छ । सबै प्रकािका पेश्की प्रदाि गदाव तीिपसु्ते 
खलुाउिपुिे, पेश्की कायम िहँदा थप पेश्की ददि िहिुे, पेश्की उपलधध गिाउँदा 
पेश्कीको प्रकृनत अिसुाि समय सीमानिरै फछ यौट गिुवपिे, िगिेमा सरुर्ा/बढुर्ा 
हुँदा पिुािो पेश्की ि अर्कार्श हुँदा पेश्की िकम अनिर्ायव फछ यौट गिुवपिे, 
िगिेमा आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम ७९ अिसुाि वर्िागीय 
कािर्ाहीको व्यर्स्थालाई कडाईका साथ पालिा गिव निदेर्शि ददिपुिे अर्स्था 
िहेको छ । 

कुिै व्यर्िलाई सिकािी कामको लानग पेश्की दददा पेश्की माग गिे व्यर्िको 
बाब,ु आमा, पनत र्ा kTgLsf] िामथि, स्थायी तथा अस्थायी ठेगािा, सम्पकव  
िम्बि, मोबाइल िम्बि ि ईमेल ठेगािा तथा संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्था ि 
संस्था प्रमखुको िाम, ठेगािा, सम्पकव  फोि िम्बि फ्याक्स िम्बि ि संस्थाको 
ईमेल ठेगािा जस्ता आर्श्यक वर्र्िण खलुाई पेश्की ददि ुपदवछ ।   
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२.१५ बेरुज ूधेिै हिु ेप्रमखु मन्रालयहरुः 
 महालेखापिीक्षकको ५७ औ ं बावषवक प्रनतरे्दि, २०७7 अिसुाि संघीय सिकािी 

कायावलयतफव  कूल रु. ७१ अबव ६ किोड ७ लाख बेरुजू मध्ये बेरुजू धेिै हिुे प्रमखु 
पाँच मन्रालयहरु यस प्रकाि छि:्  
(क) आनथवक बषव २०७५/७६ को लेखापिीक्षणबाट िेपाल सिकािका देहायका 

मन्रालयहरुलाई बढी बेरुजू कायम िएको मन्रालयको रुपमा र्नगवकिण 
गरिएको छ ।  

(रु. लाखमा)  
ि.सं. मन्रालय  जम्मा बेरुजू कूल 

बेरुजूको 
प्रनतर्शत  

१ अथव मन्रालय  190668 26.83 
२ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  146972 20.68 
३ िक्षा मन्रालय  91030 12.81 
४ प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद् को कायावलय  49026 6.90 
५ खािेपािी मन्रालय  42827 6.03 

जम्मा  520523 73.25 
 

 
 उपयुवि पाँच मन्रालयहरुमा मार सिकािी कायावलयतफव को कूल बेरुजूको 

७३.२५ प्रनतर्शत कायम िहेको छ ।  

िौनतक पूर्ावधाि तथा 
यातायात 

146972
(20.68%)

िक्षा 
91030

(12.81%)

अथव
190668
(26.83%)

खािेपािी 
४२८२७
(6.03%) 

प्रधािमन्री तथा
मर्न्रपरिषद्को 

कायावलय 
49026
(6.90%)

बेरुजू बढी हिेु पाँच मन्रालयको वर्र्िण
(रु. लाखमा)
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(ख) िेपाल सिकािका देहायका मन्रालयमा यो बषव लेखापिीक्षणबाट असूल गिुवपिे 
देर्खएको रु. १७ अबव ४० किोड ६८ लाख असूल हिु बाँकी छ ।सो मध्ये 
असूल गिव बाँवक बेरुजू बढी हिुे मन्रालय निम्िािसुाि छि:् M 

(रु. लाखमा)  
ि.सं. मन्रालय  जम्मा बरेुजू  कूल बरेुजूको 

प्रनतर्शत  
१ अथव मन्रालय  124488 71.52 
२ सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय  12901 7.41 
३ खािेपािी मन्रालय  10813 6.21 
४ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  10586 6.08 
५ िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  2374 1.36 

जम्मा  161162 92.59 

 असूल गिुवपिे कूल बेरुजू मध्ये उपयुवि मन्रालयबाट मार रु. १६ अबव 
११ किोड ६२ लाख अथावत ९२.५९ प्रनतर्शत असूल उपि हिुपुिे अर्स्था 
िहेको छ ।   

(ग) उपिोि मन्रालयहरुको लेखापिीक्षणबाट बेरुजू कम हदुाँ ि फछ यौट तीव्र हदुाँ 
बेरुजू फछ यौटमा निकै ठूलो उपलर्धध हानसल हिुे निर्ित छ । बेरुजू बढी 
कायम हिु ु पनि आनथवक अिरु्शासिको दृविले गम्िीि वर्षय िएकोले उपयुवि 
मन्रालयमा कायम िएको बेरुजूको वर्श्लषेण गदाव सोको कािणहरु निम्िािसुाि 
िहेको पाइन्छ ।  
 समय सीमानिरै बेरुजू फछ यौट गिुवपिे दावयत्र् बोध िहिु ु।   
 स्रोत साधिको उपयोगमा चहुार्ट, दरुुपयोग तथा अनियनमतता नियन्रण गिव 

िसक्ि ु।  
 समयमा खचव गिे अर्ख्तयािी प्रदाि िगिुव ।  
 दण्ड ि पिुस्कािको नसद्दान्तको प्रिार्कािी कायावन्र्यि िहिु ु।  
 बेरुजू फछ यौटको काम आनथवक प्रर्शासि र्शाखाको मार हो िने्न िार्िा 

िहि ुि बेरुजू फछ यौटलाई कम प्राथनमकता ददि ु।  
 अनधकाि खोज्िे ति र्जम्मेर्ािी बहि िगिे प्रर्ृर्त्त हार्ी हिु ु।  
 आन्तरिक जाचँ पिीक्षण (Internal Check) ि आन्तरिक लेखापिीक्षण 

(Internal Audit) प्रिार्कािी िहिु ु।  
 कािूिको परिपालिमा उदासीिता कायम िहि ु।  
 आन्तरिक नियन्रण प्रणाली वफतलो हिु ु।  
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 कािूिको व्याख्या व्यर्िपिक ि दोहोिो अथवबाट गरिि ु।  
 प्रर्शासकीय िेततृ्र् बेरुजूप्रनत संरे्दिर्शील हिु िसक्ि ु।  
 बेरुजूको दावयत्र्बाट सर्जलै उन्मरु्ि हिुे अर्स्था कायम िहि ु। 
 बेरुजू कायम िएको आधािमा कमवचािीको मूल्याङ्कि गिे पद्दनत प्रिार्कािी 

िबनु्न ।  
 म्यादनिरको मोनबलाइजेर्शि ि प्रनततपर पेश्की समयमै फछ यौट िगिुव । 
 आनथवक कािोबाि गदाव समय ि लगतको ljZn]if)f िहिु ु। 
 सबै रै्देर्र्शक सहायता बजेटमा समारे्र्श िगिुव ि ती सहायता महालेखा 

पिीक्षकको कायावलयबाट लेखापिीक्षण िगिाउि ु। 
 िीनत, कायविम ि सेर्ाप्रर्ाहमा दोहोिोपि हिु ु।  
 दिबन्दी यथा समयमा पूनतव िहिु ु।  
 कायविमको प्रगनत न्यूि हिु ु।  
 िकमान्ति थपघट नििन्ति गरििहि ु।  
 कािूिको प्रार्धाि वर्परित मूल्य समायोजि गिी ििुािी गरिि ु।  
 असम्बर्न्धत खचव लगत अिमुाि तयाि गदाव समीक्षा गरिि ु। 
 पूर्ाविमुाि गिव सवकिे कायवमा पनि िेरिएर्शि (Variation) कायम गरि 

ििुािी गरिि ु।  
 प्रनतस्पधाव नसनमत गिी सोझै खरिद गिुव ।  
 ठेक्का व्यर्स्थापि समयमा गिव िसक्ि ु।   
 कर्न्टजेन्सी खचवको अनिलेख g/fVि ुि सीमा िघाई खचव गिुव ।    
 कोषको िकम उ�ेश्यमूलक अिगुमि िहिु ु।  
 अिदुािको प्रिार्कािी अिगुमि िहिु ु।   
 ििुािीमा किकट्टी िगिुव ।   
 आयोजिा वहसाब समयमै पेर्श िगिुव ।   
 लेखापिीक्षणको अर्न्तम प्रनतरे्दि उपि समयमै कािर्ाही िगिुव । 
 लेखापिीक्षकको नियिुी पिामर्शव समयमै माग िगिुव ।   

(घ) सार्वजनिक निकायमा देर्खि े उपयुवि अर्स्थाले बेरुज ू कायम हिु े प्रर्ृर्त्तलाई 
र्चनरत गदवछ । मानथ उर्ल्लर्खत कािणहरुको निदािका लानग पहल िगिेसम्म 
बेरुजू रू्शन्य र्ा न्यूिीकिण गिे प्रयासले साथवकता पाउि सक्दैि ।बेरुज ू
फछ यौट गिुविन्दा बेरुज ू िै कायम िहिु े अर्स्था नसजविाका लानग महालेखा 
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पिीक्षकको बावषवक प्रनतरे्दिमा उल्लेख िएका वर्षयलाई ि बेरुजू फछ यौट 
मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतका सझुार्हरुलाई दृविगत गिी सार्वजनिक निकायले 
आफ्िो र्जम्मेर्ािी र्हि गिुव ि महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट औलं्याइएको 
प्रनतवियाको पिुिार्रृ्त्त िहिु ेअर्स्था नसजविा गरििपुदवछ ।  

 
२.१६ सनमनत, सङ घ, संस्थाहरुको बेरुजःू  

सिकािी कायावलयहरुको बेरुजू फछ यौटमा सनमनतको नििन्ति अिगुमि तथा 
सवियताको कािण फछ यौट अङ्क बढ दै गएको िए िएतापनि, िेपाल सिकाि, वर्निन्न 
सनमनत, सङ घ, संस्थाको िाममा कायम िएका बेरुज ू ददि÷प्रनतददि बढ्दै गएको 
परिप्रके्ष्यमा सनमनततफव को बेरुजू लगत यवकि ििएको तथा बेरुज ू फछ यौट ि 
सम्पिीक्षण गिाउिे प्रवियागत कमजोिीका कािणले प्रगनत पनि अपेर्क्षत हिु सकेको 
नथएि । ति, सनमनतको तफव बाट िएका अिगुमिको प्रिार् स्र्रुप बेरुजू कायम हिुे 
प्रर्ृत्ती घट दै गएको छ । वर्गतमा वर्श्ववर्द्यालयतफव को बेरुजू फछ यौटमा ती निकाय 
गम्िीि बिेका नथएिि । बेरुजू सम्पिीक्षण गिाउिपुछव िने्न धािणालाई स्थावपत 
गिाउि सम्बर्न्धत वर्श्ववर्द्यालयका उपकुलपनतलगायत र्जम्मेर्ाि पदानधकािीहरुसँगको 
िेटघाट तथा छलफल पिात ्बेरुज ूफछ यौट गिे प्रर्रृ्त्त ि प्रगनत दरैु् बढ्दै गएको 
छ । आनथवक बषव २०७६/७७ मा लरु्म्बिी बौद्द वर्श्ववर्द्यालयले यस सनमनतबाट 
कायम गरिएको लक्ष्य अिसुाि बेरुज ू फछ यौट गिी लक्ष्य प्राप्त गिेकोले धन्यर्ाद 
सवहत िगद पिुस्काि प्राप्त गिव सफल िएको छ । २०७७ आषाढ मसान्तसम्म 
सनमनत, बोडव, सङ घ÷संस्थाहरुको बेरुजू रु. २१ अबव ८४ किोड २३ लाख ९१ 
हजाि िएकोमा रु. २ अबव ४६ किोड ३६ लाख ७५ हजाि (११.२८ प्रनतर्शत) 
फछ यौट िई रु. १९ अबव ३७ किोड ८७ लाख १६ हजाि फछ यौट गिव/हिु 
बाँकी छ । महालेखापिीक्षकको कायावलयको ५७ औ ं बावषवक प्रनतरे्दि, २०७७ 
अिसुाि रु. ६ अबव ६ किोड २८ लाख ५० हजाि बेरुजू थप कायम िएकोले 
आनथवक बषव २०७७/७८ मा फछ यौट गिुवपिे बेरुजू रु. २५ अबव ४४ किोड १५ 
लाख ६६ हजाि पगेुको छ ।   

त्यस्तै, वर्श्ववर्द्यालयतफव  २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको बेरुज ू रु. १८ अबव ६७ 
किोड ९३ लाख ४ हजाि िएकोमा रु. ९९ किोड ३६ लाख ८६ हजाि (५.३२ 
प्रनतर्शत) फछ यौट िई रु. १७ अबव ६८ किोड ५६ लाख १८ हजाि फछ यौट 
गिव/हिु बाँकी छ । महालेखापिीक्षकको कायावलयको ५७ औ ं बावषवक प्रनतरे्दि, 
२०७७ अिसुाि थप कायम िएको रु. ८ अबव ९५ किोड ६९ लाख ३४ हजाि 
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बेरुजू समेत गिी आनथवक बषव २०७७/७८ मा रु. २६ अबव ६४ किोड २५ लाख 
५२ हजाि बेरुजू फछ यौट गिुवपिे अर्स्था िहेको छ । मानथको त्याङ्कको आधािमा 
बेरुजू फछ यौट िन्दा बेरुज ूकायम हिुे अङ्क बढ्दै गएको छ । यसिी प्रनतर्षव बेरुज ू
र्ृवद्द हिुकुा कािण लेखापिीक्षणबाट बेरुजू कायम हिुे दि पनि बढ्दै गएकोले बेरुज ू
फछ यौटमा उपिोि निकायहरुमा दावयत्र् बोध हिुपुिे देर्खन्छ । 

बेरुजू फछ यौट अिगुमि गिव बेरुजूको लगत यवकि हिु ु आर्श्यक हनु्छ । 
मन्रालय अन्तगवतका सङ घ, संस्था, सनमनततफव को बेरुज ूिकम यवकि ििएकोले यस 
सनमनतले मन्रालयहरुलाई परिपर गिी बेरुजूको वर्र्िण सङ कलि गिी 
महालेखापिीक्षकको कायावलयको प्रनतरे्दिसँग निडाइ सम्बर्न्धत सनमनतसँग छलफल 
गिी यवकि वर्र्िण तयाि पािे निदेर्शि ददइएकोले हाल सनमनतले प्रस्ततु गिेको 
बेरुजूको वर्र्िणलाई यथाथव बिाउिे प्रयास गरिएको छ ।  

बेरुजू बढी फछ यौट गिव ती निकायहरुलाई अनिप्ररेित गिव सिकािी कायावलय सिह िै 
सर्ोत्कृि, उत्कृि ि सामान्य गिी लक्ष्य तोवकएकोमा ती निकायबाट देहायअिसुाि 
(दफा २.१७) बेरुजू फछ यौट िएको देर्खन्छ । कनतपय सनमनतहरुको कायवकािी 
प्रमखु िाजिीनतक नियिुी हिुे ि लेखाउत्तिदायी अनधकािीको नियन्रणमा ती 
पदानधकािी िहिुे हुदँा सम्बर्न्धत पदानधकािीले आनथवक अिरु्शासि कायम गिे  
कायवलाई दृढतापूर्वक लाग ुिगदाव बेरुज ूकायम हदैु जािे ि फछ यौटमा पनि समस्या 
देर्खएको छ । अतः िाजिीनतक नियरु्ि प्राप्त गिे पदानधकािीलाई नियरु्िसँगै गरिि े
कायव सम्पादि सम्झौतामा लेखापिीक्षण ि बेरुजू फछ यौटको दावयत्र्लाई वर्र्शषे 
प्राथनमकताका साथ उल्लेख गिुवपिे देर्खन्छ ।  

 
२.17 सनमनततफव को बेरुज ूफछ यौटको र्स्थनतः   

िेपाल सिकाि अन्तगवत िहेका सनमनततफव  कायम िहेका बेरुजूहरुको वर्श्लषेण गदाव 
बेरुजू फछ यौटको र्स्थनत सन्तोषजिक देर्खदैँि । िेपाल सिकािको लगािीमा 
स्थापिा िएका यस्ता सनमनत, बोडव ि परिषद्तफव  कायम िहेका बेरुजूमध्ये आनथवक 
बषव २०७६/७७ मा फछ यौट िएको बेरुजूको वर्र्िण निम्िािसुाि िहेको छः   
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(१) सम्बर्न्धत मन्रालयहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि बोडव, परिषद्, सनमनत तथा 
कोषतफव को बेरुजःू   

रु. हजािमा   
कायम िएको जम्मा बेरुजू  
फछ यौट िकम  
फछ यौट प्रनतर्शत  

21,८४,२३,९१ 
२,,४६,३६,७५ 

११.२८ 

(2) वर्श्ववर्द्यालयतफव  कायम िहेको बेरुजःू   
रु. हजािमा 

कायम िएको जम्मा बेरुजू  
फछ यौट िकम  
फछ यौट प्रनतर्शत  

18,67,93,04 
99,36,86 

5.32 

(3) सनमनत एरं् सङ घ, संस्थातफव  बेरुजू फछ यौटको प्रगनत सन्तोषजिक िहेको   
छैि । सनमनत, सङ घ, संस्था, बोडव तथा परिषद्को बेरुजू फछ यौटका लानग 
सम्बर्न्धत मन्रालयहरुलाई िै सविय बिाउि ती मन्रालयहरुलाई बढी 
र्जम्मेर्ाि बिाउिपुिे हनु्छ । यसका लानग त्यस्ता निकायहरुलाई प्रदाि गरिि े
अिदुाि एरं् निकासासँग बेरुजूलाई आबद्द गिे प्रणाली वर्कास गिुवपदवछ । 
यसबाट बेरुजू फछ यौटमा सवियता बढाउि सवकन्छ ।   

(४) मन्रालय अन्तिगत सनमनतहरुलाई पनि लक्ष्य पूिा गिेलाई धन्यर्ाद ि िगद 
पिुस्काि ददिे, न्यूितम पनि फछ यौट गिव िसक्िलेाई कािबाही गिे व्यर्स्था 
गरिएको छ ।   
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परिच्छेद ÷३   
आनथवक बषव २०७७/७८ मा फछ यौट गिुवपिे बेरुजूको र्स्थनत, 
फछ यौट गिुवपिे लक्ष्य तथा बेरूजू फछ यौटको लानग सझुार् 

 
३.१ आनथवक बषव २०७७/७८ मा फछ यौट गिुवपिे बेरुजःू   

वर्निन्न मन्रालय तथा संरै्धानिक निकायहरुबाट प्राप्त त्याङ्क अिसुाि सानबकदेर्ख 
आनथवक बषव २०७५/७६ सम्मको लेखापिीक्षणबाट कायम िएको सिकािी 
कायावलयतफव  जम्मा रु. २ खबव ९ अबव ७९ किोड ८४ लाख ९ हजाि, सनमनत 
(वर्श्ववर्द्यालय समेत) तफव  रु. ५२ अबव ८ किोड ४१ लाख १८ हजाि समेत गिी 
कूल बेरुजू रु. २ खबव ६१ अबव ८८ किोड २५ लाख २७ हजाि फछ यौट गिव 
बाँकी िहेको देर्खन्छ । महालेखापिीक्षकको कायावलय ि वर्निन्न मन्रालयको 
बेरुजूको लगत निडाि ििएको कािण बेरुजकूो अङ्क पूणव रुपमा यवकि गिव िसवकिे 
िएकोले यो िकम परिर्तवि हिु सक्दछ । बेरुजकूो अङ्क िै यवकि गिव िसवकि े
अर्स्थामा अर्श्य पनि बेरुजू फछ यौटको कायव थप चिुौतीपूणव हनु्छ । अतः सबै 
मन्रालय/निकायहरुले महालेखापिीक्षकको कायावलयसगँ समन्र्य गिी थप/घट 
गिुवपिे जनत थप/घट गिी बेरुजूको लगत दरुुस्त गिी/गिाई बेरुजू फछ यौटमा 
तदारुकता देखाउि ुअत्यार्श्यक छ ।  

(क) मन्रालय/संरै्धानिक निकायतफव  (अिसूुची÷७)  
रु. हजािमा 

२०७६ श्रार्ण १ गतेसम्म कायम िहेको बेरुजू  
आ.ब. २०७६/7७ मा फछ यौट िएको बेरुज ु 
२०७७ श्रार्ण १ गते कायम िएको बेरुजू  
आ.ब. २०७६/७७ को ले.प.बाट कायम िएको बेरुजू   

२,०२,७२,५५,१६ 
६४,३२,८२,९८ 

१,३८,३९,७२,१८ 
७१,४०,११,९१ 

आ.ब. २०७७/७८ मा फछ यौट गिुवपिे बेरुजू २,०९,७९,84,09 

(ख) सनमनततफव  (वर्श्ववर्द्यालय समेत) अिसूुची÷१३ 
रु. हजािमा 

२०७६ श्रार्ण १ गतेसम्म कायम िहेको बेरुजू  
आ.ब. २०७६/7७ मा फछ यौट िएको बेरुज ु 
२०७७ श्रार्ण १ गते कायम िएको बेरुजू  
आ.ब. २०७६/७७ को ले.प.बाट कायम िएको बेरुजू   

4०,5२,16,95 
३,45,73,61 

३७,06,43,34 
15,01,97,84 

आ.ब. २०७७/७८ मा फछ यौट गिुवपिे बेरुजू 52,08,41,18 
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उपिोि तानलका अिसुाि मन्रालय/संरै्धानिक निकायतफव  आनथवक बषव २०७6/७७ 
सम्ममा फछ यौट िई श्रार्ण मवहिामा कायम िएको कूल बेरुजू अङ्कको तलुिामा 
आनथवक बषव २०७6/७7 मा िएको लेखापिीक्षणबाट ५१.५९ प्रनतर्शत बेरुजू थप 
िएको छ । प्रत्येक बषव बढ्दै गएको बजेटको परिमाणसँग बेरुजकूो अङ्क पनि बढ्दै 
गएको छ । फछ यौटको िमिन्दा बेरुजू बढ्ि े िमलाई न्यूनिकिण गिव 
अत्यार्श्यक हिु े हिुाले वर्त्तीय अिरु्शासि कायम /fVg प्रर्शासकीय प्रमखु ि 
लेखाप्रमखु बढी संरे्दिर्शील हिुपुिे देर्खन्छ ।   

अतः चालू आनथवक बषवमा सनमनतले बेरुजू व्यर्स्थापिका सम्बन्धमा निम्ि िीनत 
अर्ख्तयाि गिेको छः   
 लेखापिीक्षणबाट बेरुजू रू्शन्य र्ा न्यूि हिुे गिी वर्त्तीय कािोर्ाि गिव निदेर्शि ि 

अिगुमि गिे ।  
 बेरुजू फछ यौट कायवमा वियार्शीलता ल्याउि सबै निकायलाई पूणव परिचालि  

गिे ।  
 चाल ुबेरुजू रू्शन्य तथा पिुािो बेरुजू पूणवरुपमा फछ यौट गिव सबै मन्रालय तथा 

निकायहरुबाट प्रिार्कािी प्रयासको थालिी गिव/गिाउि वर्र्शेष कायविम सञ्चालि 
गिे ।  

 फछ यौट हिैु िसक्िे पिुािो बेरुजूको पनि सम्बद्द निकायबाट फछ यौट हिु 
िसक्िाको कािण ि प्रमाण सवहत लगत तयाि पािी कािूि बमोर्जम नमन्हा 
सनमनतबाट फछ यौट गिे ।  

 बेरुजू ि बेरुजू फछ यौटलाई कायवसम्पादिसँग आर्द्ब गिे व्यर्स्था कडाइका साथ 
अर्लम्बि गिे ।  
 

३.२ आनथवक बषव २०७७/७८ को बेरुज ूफछ यौटको कायवयोजिाः   
आनथवक कायववर्नध तथा वर्त्तीय उत्तिदावयत्र् ऐि, २०७६ मा ×प्रचनलत कािूि 
बमोर्जम परु् याउि ुपिे िीत िपरु् याइ कािोबाि गिेको र्ा /fVg' पिे लेखा ििाखेको 
तथा अनियनमत र्ा रे्मिानसब तरिकाले आनथवक कािोबाि गिेको ििी लेखापिीक्षण 
गदाव औलं्याइएको र्ा ठहर् याइएको कािोबाि" लाई बेरुजू ििेि परििावषत गरिएको  
छ । तसथव, आनथवक कािोबाि गदाव वर्नधसम्मत तबिबाट खचव गिे/गिाउिे पद्बतीको 
अिरु्शिण गिुव जरुिी हनु्छ ।   
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बेरुजू बढ्दै जाि ु सङ्गठिात्मक प्रिार्कारिता ि आनथवक अिरु्शासिका दृविले पनि 
उपयिु अर्स्था होइि । आनथवक वियाकलापमा बेरुजू बढ्दै जाँदा सार्वजनिक स्रोत 
परिचालिमा दक्षताको कनमका साथै वर्नध पालिा समेत कमजोि हिुे अर्स्था समेत 
िहन्छ । सनमनतले बेरुज ून्यूिीकिणको साथै बेरुज ूफछ यौटमा तीव्रता ल्याउि ेप्रयास 
गरििहेको छ । बेरुजू फछ यौटको कायवलाई साथवक ि परिणाममूलक बिाउि 
आनथवक बषव २०७७/७८ को निनमत्त बेरुजू फछ यौट गिे लक्ष्य निधाविण गिुवका 
अनतरिि कूल लेखापिीक्षण िकमको निर्ित प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू हिु िहिु े
व्यर्स्था सवहत लक्ष्य वकटाि गरिएको छ । तद्िरुुप बेरुजू फछ यौटको प्रगनत 
हानसल हिु सके/िसकेको अिगुमि समेत गिे उ�ेश्यले प्रत्येक निकायका लानग 
देहायका परिमाणात्मक लक्ष्य पनि निधाविण गरिएका छि:् 

(क) आनथवक बषव २०७७/७८ मा बेरुज ू फछ यौट गिे ि बेरुज ू न्यूि /fVg'kg]{ 
लक्ष्यः 
(1) बेरुजू फछ यौट गिे ि बेरुजू कम कायम गिाउि े प्रयोजिको लानग 

संरै्धानिक निकाय, मन्रालय तथा सर्चर्ालयलाई निम्िािसुाि (क), (ख) 
ि (ग) गिी तीि र्गवमा वर्िाजि गरिएको छ ।  

×क" र्गवः 
यस र्गवमा मातहतका निकायमा वर्िाग, आयोजिा र्ा कायावलयहरु कायम 
िही ती निकायको लेखा, से्रस्ता तथा लेखापिीक्षणको र्जम्मेर्ािी निर्ावह 
गिे लेखा उत्तिदायी अनधकािी िहेको मन्रालय/सर्चर्ालय र्ा निकायहरु 
पिेछि । यस र्गवका निकायमा कायम िहेको बेरुजू रु. ५ अबविन्दा 
बढी िहेको हिुपुिेछ । यस निकायहरुले आनथवक बषव २०७७/७८ मा 
न्यूित्तम ४५ प्रनतर्शत बेरुज ूफछ यौट गिुवपिे गिी लक्ष्य तोवकएको छ ।  

×ख" र्गवः 
यस र्गवमा मातहतका निकायमा वर्िाग, आयोजिा र्ा कायावलयहरु कायम 
िही ती निकायको लेखा, से्रस्ता तथा लेखापिीक्षणको र्जम्मेर्ािी निर्ावह 
गिे लेखा उत्तिदायी अनधकािी िहेको मन्रालय/सर्चर्ालय र्ा निकायहरु 
पिेछि । यस र्गवका निकायमा कायम िहेको बेरुजू रु. ५ अबविन्दा 
मूिी िहेको हिुपुिेछ । यस निकायहरुले आनथवक बषव २०७७/७८ मा 
न्यूित्तम ५० प्रनतर्शत बेरुज ूफछ यौट गिुवपिे गिी लक्ष्य तोवकएको छ ।  
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×ग" र्गवः 
केन्रमा मार कायावलय िएको (मातहत कुिै कायावलय ििएको) 
मन्रालय/निकायहरु र्ा सर्चर्ालय ×ग" र्गवमा र्नगवकिण गरिएको छ । 
यी निकायहरुको लेखा, से्रस्ता तथा लेखापिीक्षण बेरुजू फछ यौट 
सम्बर्न्धत निकायको प्रमखुले गिुवपिेछ । यस र्गवका निकायले आनथवक 
बषव २०७७/७८ मा न्यूितम कायम िएको बेरुजकूो ६० प्रनतर्शत 
फछ यौट गिुवपिे लक्ष्य तोवकएको छ ।  

(2) संरै्धानिक निकाय तथा कायावलयहरुले र्शत÷प्रनतर्शत िै बेरुजू फछ यौट 
गिी लेखापिीक्षणबाट बेरुजू रू्शन्य कायम गिाउि ुपिे गिी लक्ष्य निधाविण 
गिुव पिेछ ।   

(ख) बेरुज ूफछ यौटको लानग देहाय अिसुाि छुट्टा छुटै्ट लक्ष्य निधाविण गरिएको छः  
(१) आनथवक बषव २०५९/६० सम्मको पिुािो बेरुजूको लगत िेपाल सिकाि 

मर्न्रपरिषद् को नमनत २०६९/०६/११ को निणवयािसुाि कुमािीचोक तथा 
केन्रीय तहनसल कायावलयमा पठाइ सवकएकोले सो कायावलयबाट 
फछ यौटको जािकािी प्राप्त िएपनछ फछ यौट िकम प्रगनतमा समारे्र्श गिी 
प्रगनत अद्यार्नधक गरििे छ । उपयुवि बेरुजू फछ यौट गदाव निम्ि 
वर्षयमा ध्याि परु् याउि ुपिेछः   
 असूल उपि गिुवपिे, सिकािी हानि िोक्सािी ि मस्यौट िएकोलाई 

आर्श्यक कािबाही गिी अर्न्तम टुङ्गो लगाई फछ यौट गिे/गिाउिे । 
 सिकािी हानि िोक्सािी ि मस्यौट िएको बाहेक अन्य वर्षयमा 

प्रचनलत कािूि बमोर्जम सम्बर्न्धत मन्रालयका सर्चर् र्ा अनधकाि 
प्राप्त अनधकािीबाट बेरुज ू फछ यौट गिाई लगत कट्टाको लानग 
कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा पठाउिे ।  

 चालू आनथवक बषव निर आनथवक बषव २०५९/६० सम्मको बेरुज ू
अनिर्ायव रुपमा रू्शन्य बिाउिे ।   

(2) आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम १०६ अिसुाि रु. ३ 
लाख सम्मको बेरुज ूसम्बर्न्धत मन्रालयको सर्चर्ले नमिाहा गिव सक्िे ि 
सो िन्दा मानथको िकम नमिाहाको लानग ×नमिाहा सनमनत" को 
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नसफारिसको निनमत कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा 
आर्श्यक प्रमाण, कागजात ि मन्रालयको निणवय सवहत पेर्श गिुवपिेछ ।  

(3) से्रस्ता प्रमाण फेला िपिेका र्ा प्रमाण प्राप्त हिु िसक्िे प्रकृनतका बेरुज ू
आर्श्यक कागजात ि स्षि कािण सवहत सम्बर्न्धत मन्रालयको निणवय 
सवहत नमिाहा सनमनतमा निणवयका लानग पेर्श गिेः  
 समय समयमा निर्ित कायव ि अर्नधको लानग गठि िएको ति हाल 

अर्स्तत्र्मा ििहेको आयोग/सनमनततफव को अर्स्तत्र् ि लेखा से्रस्ता 
प्रमाण संकलि गिे प्रयास हुँदा पनि प्रमाण प्राप्त गिव िसवकएका  
बेरुजू ।  

 वर्स्फोट, आगजिी त्यस्तै काण्डमा पिी लेखा/से्रस्ता पेर्श हिु िसकेको 
बेरुजू ।  

 लेखा ि से्रस्ता पेर्श हिु िसकेको, ज्यादै पिुािो बेरुजू सम्बन्धमा पनि 
हाल पेर्श गिव िसवकिे िएमा सो को यथेि कािण खोली नसफारिस 
िई आएका बेरुजू । 

(ग) बेरुज ूफछ यौटको लक्ष्य प्रानप्तका लानग निम्िािसुािका उपाय अर्लम्बि गिेः  
(1) आनथवक बषव २०६०/६१ देर्ख आनथवक बषव २०७४/७५ सम्मको बेरुज ू

न्यूितम ८० प्रनतर्शतिन्दा मानथ फछ यौट गिव प्रयास गिे ।  

(2) आनथवक बषव २०७५/७६ को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट कायम िएको ियाँ 
बेरुजू फछ यौट गिे सबदु, प्रमाण हिु े हुँदा यस प्रकािका बेरुज ू रू्शन्य 
बिाउिै पिे लक्ष्य तोवकएको छ । यसतफव  सबै निकायले वर्षेर्श ध्याि 
ददई कायव सम्पादि गिे ।  

(3) बैदेर्र्शक सहयोग अन्तगवत सञ्चानलत सोधििाव प्राप्त हिुपुिे योजिा सञ्चालि 
िै बन्द िैसकेको योजिा ि निकट िवर्ष्यमा बन्द हिुे योजिाहरुको 
सोधििाव हिुपुिे, एरं् िकमान्ति ि स्रोतान्ति गिुवपिे िकमको वहसाब र्शीघ्र 
नमलाउिे व्यर्स्था गिे ।  

(4) गत बषव झैं यसबषव पनि लेखापिीक्षण गिाउि ि बेरुजू फछ यौटको 
कामलाई नििन्ति सपुरिरे्क्षण, सहजीकिण, अनिलेख व्यर्स्थापि गिी यस 
सम्बन्धी सबै काम गिव मन्रालयमा कर्म्तमा सह÷सर्चर् स्तिको 
कमवचािीको अध्यक्षतामा अन्तगवतका वर्िाग तथा सनमनतहरुको प्रनतनिनध 
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समेत िहिे गिी एक ×लेखापिीक्षण सहयोग सनमनत" गठि गिे र्ा िै 
िहेको सनमनतलाई वियार्शील बिाई बावषवक कायवयोजिा सवहत बेरुज ू
फछ यौट गिे ि मानसक रुपमा सोको प्रगनत समीक्षा गिे । सनमनतको 
कायवयोजिा ि कायवयोजिा बमोर्जमको प्रगनत प्रत्येक चाि/चाि मवहिामा 
बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतलाई पनि उपलधध गिाउि े।  

(5) लेखापिीक्षण तथा बेरुजू फछ यौटको लानग वर्िागीयस्तिमा पनि मातहत 
कायावलयको प्रनतनिनध समेत िएको ×लेखापिीक्षण सहयोग सनमनत"  
बिाउिे । 

(6) मन्रालय अन्तगवतका सनमनत, परिषद्, बोडव, अस्पताल आदद तफव को बेरुज ू
फछ यौट कायव अत्यन्त र्र्शनथल देर्खएको ि अनधकांर्श निकायहरुले 
न्यूितम लक्ष्य िन्दा पनि निकै कम मार बेरुज ू फछ यौट गिेको 
पाइएकोले त्यस्ता निकायहरुलाई कडाईकासाथ फछ यौट गिव लगाई 
मानसक प्रगनत नलिे ि सन्तोषजिक प्रगनत िदेर्खएमा सम्बर्न्धत 
निकायबाट निकासा /f]Ssf िाखी बेरुजू फछ यौट गिाउि े। 

(7) बेरुजू फछ यौट गिे कायवलाई वर्र्शेष प्राथनमकता ददि ु पिे िएकोले 
मन्रालय र्ा सर्चर्ालयका सर्चर्को अध्यक्षतामा अन्तगवतका वर्िागीय 
प्रमखु, सनमनत, सङ घ संस्थाका प्रमखु ि लेखाप्रमखुहरुको बैठक मवहिामा 
एकपल्ट अनिर्ायव रुपमा बसी बेरुजू फछ यौटको समीक्षा गिे । सो 
समीक्षाको एक प्रनत बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतमा समेत 
पठाउि ुपिे ।  

(8) बेरुजू फछ यौटको कायवलाई तीव्रता प्रदाि गिव मन्रालयको प्रकृनत अिसुाि 
निम्िािसुाि बैठकहरु समय समयमा बोलाई त्यसलाई नििन्तिता ददिे ।  
(क) मन्रालय ि वर्िाग  
(ख) बोडव ि सनमनत  
(ग) सङ घ संस्था  

(9) पेश्की सम्बन्धमाः   
(क महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट कायम िएको ठूलो बेरुजू पेश्की 

बेरुजू देर्खएकोले म्याद समाप्त िएको र्ा कायव समाप्त िएपनछ 
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पेश्की फछ यौट कायवलाई प्राथनमकतामा िाखी आर्श्यक व्यर्स्था 
नमलाउिे । 

(ख) पेश्की बेरुजकूो वर्र्िण नलदा पेश्कीलाई निम्िािसुाि र्नगवकिण गिी 
वर्र्िण अद्यार्नधक गिेः   
 मोवर्लाइजेर्शि पेश्की 
 प्रनततपर पेश्की 
 कमवचािी पेश्की 
 अन्य पेश्की  

(10) प्रत्येक मन्रालय/सर्चर्ालयबाट प्राप्त िएका ि प्राप्त हिुे बावषवक प्रगनत 
प्रनतरे्दिको आधािमा बेरुजू फछ यौटको एकमषु्ठ प्रगनत तयािगिी 
सनमनतलाई समेत उपलधध गिाउिे ।  

(घ) आनथवक बषव २०७६/७७ को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुज ू
रू्शन्य/न्यूि /fVg'kg]{M  
(१) "क" र्गवका मन्रालय/निकायहरुले चालूबषव लेखापिीक्षण िएको अंकको 

बेरुजू रू्शन्य कायम गिे/गिाउिे । बेरुजकूो अंक कूल वर्नियोजिको ४ 
प्रनतर्शतमा नसनमत /fVिे ।  

(२) "ख" र्गवका मन्रालय/निकायहरुले चालूबषव लेखापिीक्षण िएको अंकको 
बेरुजू रू्शन्य कायम गिे/गिाउिे । बेरुजकूो अंक कूल वर्नियोजिको ३ 
प्रनतर्शतमा नसनमत /fVg] .   

(३) "ग" र्गवका मन्रालय/निकायहरुले चालूबषव लेखापिीक्षण िएको अंकको 
बेरुजू रू्शन्य कायम गिे/गिाउिे । सो हिु िसवकएमा १ प्रनतर्शतिन्दा 
बढी कायम हिु िहिुे । 

(४) लेखापिीक्षणबाट बेरुजू कायम िई फछयौट, सम्पिीक्षण गिाउि ु िन्दा 
बेरुजू िै कायम िहिुेगिी आनथवक कािोबाि गिे/गिाउिे तफव  सबै 
पदानधकािी र्जम्मेर्ाि हिुे । 

(5) खचवमा नमतव्यवयता कायम गिव िेपाल सिकािले जािी गिे निदेर्र्शकाको 
कायावन्र्यि सवहत आनथवक अिरु्शासि कायम गिव सबै मन्रालय, 
सर्चर्ालयहरुले तीि मवहिानिर आन्तरिक नियन्रण कायव निदेर्र्शका 
तजुवमा गिी कायावन्र्यि गिे ि सो निदेर्र्शकाको प्रनत सनमनतमा समेत 
उपलधध गिाउिे । 
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(६) चालू बषवको लेखापिीक्षणबाट निददवि गरिए बमोर्जम रू्शन्य र्ा कम बेरुज ू
कायम िई ि देहाय बमोर्जम बेरुजू फछयौट गिे मन्रालय, 
निकायहरुलाई स…धन्यर्ाद िगद पिुस्काि प्रदाि गरििछेः  
(अ) "क" र्गवका निकायहरुः- 

 ८० प्रनतर्शत देर्ख मानथ १०० प्रनतर्शतसम्म - सर्ोत्कृि 
 ५० प्रनतर्शत देर्ख मानथ ८० प्रनतर्शतसम्म - उत्कृि 
 ४5 प्रनतर्शत देर्ख मानथ ५० प्रनतर्शतसम्म - सामान्य 
 ४5 प्रनतर्शत िन्दा कम  - न्यूि 

(आ) "ख" र्गवका निकायहरुः- 
 ८५ प्रनतर्शत देर्ख मानथ १०० प्रनतर्शतसम्म - सर्ोत्कृि 
 ५५ प्रनतर्शत देर्ख मानथ ८५ प्रनतर्शतसम्म - उत्कृि 
 50 प्रनतर्शत देर्ख मानथ 5५ प्रनतर्शतसम्म - सामान्य 
 50 प्रनतर्शत िन्दा कम  - न्यूि 

(इ) "ग" र्गवका निकायहरुः- 
 ९० प्रनतर्शत देर्ख मानथ १०० प्रनतर्शतसम्म - सर्ोत्कृि 
 ७० प्रनतर्शत देर्ख मानथ ९० प्रनतर्शतसम्म - उत्कृि 
 6० प्रनतर्शत देर्ख मानथ ७० प्रनतर्शतसम्म - सामान्य 
 6० प्रनतर्शत िन्दा कम  - न्यूि 
 

 बेरुजू फछ यौटको कायवमा तीव्रता ल्याउि सम्बर्न्धत मन्रालय/निकायले 
मानथ उर्ल्लर्खत लक्ष्यका अनतरिि थप लक्ष्य निधाविण गिी फछ यौट गिव 
सक्िेछि ्।   

(७) बेरुजू फछ यौटको लक्ष्य प्रानप्तमा सर्ोत्कृि हिुे मन्रालय, संरै्धानिक 
निकाय, सर्चर्ालय तथा अन्य केन्रीय निकायका प्रर्शासकीय प्रमखुलाई 
पिुस्काि स्र्रुप धन्यर्ाद सवहत रु. १५,०००।- (पन्र हजाि) प्रदाि 
गरििेछ । सो काममा प्रत्यक्ष संलग्ि हिु े कमवचािीलाई कामको 
योगदािको आधािमा मूल्याङ्कि गिी बढीमा रु. १०,०००।- (दर्श 
हजाि) सम्म प्रनत व्यर्ि र्ा दामासाहीले िगद पिुस्काि मन्रालयको 
निणवयमा प्रदाि गरिि ेछ । 

(८) बेरुजू फछयौटको लक्ष्य प्रानप्तमा उत्कृि हिुे मन्रालय, संरै्धानिक 
निकाय, सर्चर्ालय तथा केन्रीय निकायका प्रर्शासकीय प्रमखुलाई पिुस्काि 
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स्र्रुप धन्यर्ाद सवहत रु. १0,०००।- (दर्श हजाि) प्रदाि गरििेछ । 
मन्रालय ि अन्तगवत वर्िागमा बेरुजू फछ यौटको काममा प्रत्यक्ष संलग्ि 
हिुे कमवचािीलाई कामको योगदािको आधािमा मूल्याङ्कि गिी बढीमा  
रु. ८,०००।- सम्म प्रनत व्यर्ि र्ा दामासाहीले मन्रालयको निणवयमा 
प्रदाि गरििे छ । 

(9) सामान्य बेरुजू फछ यौट गिे मन्रालय, संरै्धानिक निकाय, सर्चर्ालय 
तथा निकायहरुका प्रर्शासकीय प्रमखुलाई निजको प्रयासको सिाहिा 
गरििेछ । 

(10) न्यूि बेरुज ूफछ यौट गिे तथा रू्शन्य/न्यूि बेरुजू कायम गिे/गिाउिे 
मन्रालय, संरै्धानिक निकाय, सर्चर्ालय तथा अन्य निकायका 
प्रर्शासकीय प्रमखु, आनथवक प्रर्शासि र्शाखाप्रमखु ि सम्बर्न्धत 
कमवचािीलाई आर्श्यक कािर्ाही सवहत कायवसम्पादि मूल्याङ्कि गदाव 
बेरुजू फछ यौट तथा रू्शन्य/न्यूि बेरुजू समेत आधाि नलिे वर्षयमा 
ध्याि ददि सबै मन्रालयका सर्चर्लाई बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि 
अिगुमि सनमनतका अध्यक्ष एरं् िेपाल सिकािका मखु्य सर्चर्बाट 
िएका निदेर्शि बमोर्जम कािर्ाही गिे । 

(11) पिुस्काि प्रदाि गदाव वर्िाग र्ा निकाय मातहत तथा कायावलय िएमा 
त्यस्ता निकायमा कायवित बवढमा पाँच जिा, वर्िागमा कायवित पाँच 
जिा ि मातहत वर्िाग तथा कायावलय ििएका मन्रालय/निकायमा 
बढीमा तीि जिासम्मलाई मार पिुस्कृत गिे/गिाउिे व्यर्स्था  
नमलाउिे । 

(12) पिुस्काि प्राप्त गिव चालू आनथवक बषवको लेखापिीक्षणबाट तोवकए 
बमोर्जमको सीमानिर बेरुज ूअङ्क कायम गिी लक्ष्य अिसुाि अनिर्ायव 
रुपमा बेरुजू फछ यौँट गिे ।  

(13) बेरुजू रू्शन्य गिव/गिाउि लेखापिीक्षणको समयमा वर्र्शेष ध्याि परु् याउि े
ि सो समयमा सम्बर्न्धत पदानधकािीको उपर्स्थनतलाई अनिर्ायव  
गिाउिे । 

(14) सम्बर्न्धत वर्िागले उपिोि अिसुाि निधावरित लक्ष्य पूिा गिे व्यर्स्था 
नमलाउिे । केन्रीयस्तिका ठूला आयोजिलाई बेरुजू फछ यौटको 
उपिोि अिसुाि िै लक्ष्य तोक्िे व्यर्स्था गिे ।  
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(15) वर्श्ववर्द्यालय, सनमनत, परिषद्, बोडव, अस्पताल लगायतलाई पनि बेरुज ू
फछ यौटका लानग उपिोि बमोर्जम लक्ष्य कायम गरिएको छ ।  

(ङ) र्जल्लार्स्थत कायावलय तथा आयोजिाहरु सम्बन्धमाः  
(१) लेखापिीक्षणको समयमा कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखु अनिर्ायव उपर्स्थत 

िई लेखा से्रस्ता सम्बन्धी सबदु प्रमाण यथासमयमै पेर्श गिी बेरुजू रू्शन्य 
कायम गिव अनधकतम प्रयास गिे । 

(२) महालेखापिीक्षकको कायावलयको लेखापिीक्षण डोि समक्ष वर्गत बषवमा 
कायम िएका बेरुजूको प्रमाण कागजात सवहत लेखापिीक्षण स्थलमै 
अनधकतम बेरुजू सम्पिीक्षण गिाउिे । 

(३) र्शतप्रनतर्शत बेरुजू फछयौट गिव अनधकतम प्रयास गिे ि ति कुिै 
कािणर्र्श फछ यौट ििए पनि न्यूितम ५० प्रनतर्शत बेरुजू अनिर्ायव 
रुपमा फछ यौट गिे । 

(४) चालू आनथवक बषवमा लेखापिीक्षण िएको अंकको रू्शन्य बेरुजू कायम 
गिे/गिाउिे । ति देहायको प्रनतर्शतिन्दा बढी िहिुे व्यर्स्था सम्बर्न्धत 
प्रर्शासकीय प्रमखुले नमलाउि े।   
 रु. १ किोड िन्दा बढी बेरुजू हिुे कायावलयको 70 प्रनतर्शतिन्दा 

बढी बेरुजू फछ यौट गिी चालू आनथवक बषवमा लेखापिीक्षण िएको 
कूल अंकको ४ प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू कायम िगिाएमा मार बेरुज ू
फछ यौटको काममा प्रत्यक्ष संलग्ि हिुे कमवचािीहरुमध्ये बढीमा तीि 
जिासम्मलाई धन्यर्ाद सवहत रु. ५,०००।- (पाँच हजाि) प्रनतव्यर्ि 
िगद पिुस्काि ददि े। तीि जिािन्दा बढी कमवचािीलाई पिुस्कृत गिुव 
पिेमा रु. १५,०००।- (पन्र हजाि) को सीमानिर िवह दामासावहले 
पिुस्काि ददि ेव्यर्स्था सम्बर्न्धत कायावलय प्रमखुले नमलाउिे ।   

 रु. १ किोड िन्दा कम बेरुजू हिुे कायावलयको ८० प्रनतर्शतिन्दा 
बढी बेरुजू फछ यौट गिी चालू आनथवक बषवमा लेखापिीक्षण िएको 
कूल अंकको ३ प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू कायम िगिाएमा मार बेरुज ू
फछ यौटको काममा प्रत्यक्ष संलग्ि हिुे कमवचािीमध्ये बढीमा तीि 
जिासम्मलाई धन्यर्ाद सवहत रु. ५,०००।- (पाँच हजाि) प्रनतव्यर्ि 
िगद पिुस्काि ददि े। तीि जिािन्दा बढी कमवचािीलाई पिुस्कृत गिुव 
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पिेमा रु. १५,०००।- (पन्र हजाि) को सीमानिर िही दामासाहीले 
ददिे व्यर्स्था सम्बर्न्धत कायावलय प्रमखुले नमलाउिे । 

 लेखापिीक्षण िएको अङ्कको ४ प्रनतर्शतिन्दा बढी बेरुजू कायम िएको  
ि ५० प्रनतर्शतिन्दा कम बेरुजू फछ यौट गिे सम्बर्न्धत कायावलय 
प्रमखु ि लेखाप्रमखु र्ा सम्बर्न्धत कमवचािीलाई आर्श्यक कािर्ाही 
गिी कायवसम्पादि मूल्याङ्कि गदाव बेरुजू फछ यौटको प्रगनतलाई समेत 
आधाि बिाउिे ।  

(५) तलब ित्ता ि कायावलय संचालिको लानग मार िकम खचव गरिि े
कायावलयको हकमा बेरुजू कायम ििएमा र्ा बेरुज ूफछ यौट गदाव कुिै 
पिुस्काि ददइिे छैि ।  

(६) िाजस्र् सङ्कलि गिे कायावलयको हकमा िाजस्र्को लेखा /fVg], 
लेखापिीक्षण गिाउिे, बेरुजू फछ यौटको काम गिे िाजस्र् तफव को 
कमवचािी, कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखु संयिु रुपमा र्जम्मेबाि हिुे 
व्यर्स्था नमलाउिे । 

(च) थप पिुस्कािः  
आनथवक बषव २०७६/७७ को लेखा ि से्रस्ता लेखापिीक्षण हुँदा बेरुजू हिु 
िददिे कायव गिी रू्शन्य बेरुज ूकायम गिाउिे कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखुलाई 
गत र्षव कायम िएको बेरुजू अंकको आधािमा निम्िािसुाि थप पिुस्काि 
उपलधध गिाइिछे ।  
(क) गत बषवसम्म रु. 1 अबव र्ा सो िन्दा बवढ बेरुजू िहेका ति आनथवक बषव 

२०७६/७७ को से्रस्ता लेखापिीक्षणमा रू्शन्य बेरुज ू कायम गिाउि े
मन्रालय तथा निकायका कायावलय प्रमखु ि लेखाप्रमखुलाई थप      
रु. ५,०००।- (पाँच हजाि) पिुस्काि प्रदाि गिे ।   

(ख) िाजश्व सङ्कलि गिे अथव मन्रालय मातहतका कायावलयको हकमा 
लेखाप्रमखुको सट्टा बेरुजू फछ यौटको र्जम्मेर्ािी बहि गिेका सम्बर्न्धत 
कमवचािीलाई र्जम्मेर्ाि बिाई पिुस्काि ि कािर्ाही गिे ।   

(छ) बेरुज ूफछ यौटमा पिुस्कृत ि कािबाही गिेः 
(क) आफु मातहत वर्िाग तथा कायावलयलाई बेरुजू फछ यौट सम्बन्धमा 

कािर्ाही गिे ि पिुस्कृत गिे र्जम्मेर्ािी मन्रालयको हिुेछ ।  
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(ख) बािम्बाि आनथवक अिरु्शासि उल्लंघि गिे ि तोवकए बमोर्जम बेरुज ू
फछ यौट िगिे कमवचािीलाई आनथवक कायववर्नध तथा वर्त्तीय उत्तिदावयत्र् 
ऐि, २०7६ बमोर्जम कािर्ाही गिे/गिाउिे ि त्यसको जािकािी बेरुज ू
फछयौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतलाई पनि उपलधध गिाउिे ।  

(ज) पिुस्काि प्रदािः 
प्रत्येक बषव सबै मन्रालयको बेरुजू, बेरुजू फछ यौट, पेश्की, असूल उपि, 
िएको िकम समेतका आधािमा बेरुजू फछ यौटको प्रयासको समीक्षा सवहत 
सनमनतबाट पठाइिे पर प्राप्त िएपनछ मार पिुस्काि प्रदाि गिुव पिेछ । 

 
३.३ प्रनतरे्दि, सूचिा तथा त्याङ्कको आधािः  

यस प्रनतरे्दिमा उर्ल्लर्खत त्याङ्कहरु महालेखापिीक्षकको बावषवक प्रनतरे्दि तथा 
सम्बर्न्धत मन्रालय, निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िणको आधािमा तयाि गिी वर्श्लषेण 
गरिएको छ ।   

 
३.४ बेरुज ूफछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतको अििुोधः  

(1) प्रचनलत कािूि अिसुाि बेरुजू फछ यौट गिुव, गिाउि ु सम्बर्न्धत मन्रालय, 
संरै्धानिक निकाय तथा वर्िाग ि कायावलयहरुको कतवव्य हो । बेरुज ू
फछ यौटको सम्पिीक्षण एरं् लगत कट्टा गिे कायवमा महालेखापिीक्षकको 
कायावलयको ठूलो िनूमका हनु्छ । मन्रालय तथा संरै्धानिक निकाय, वर्िाग, 
कायावलयहरुको सवियता एरं् महालेखापिीक्षकको कायावलयको सकािात्मक 
सहयोगवर्िा बेरुज ू न्यूिीकिण ि फछ यौट गिव गाह्रो हनु्छ । तसथव, बेरुज ू
कम गिव सम्बर्न्धत सबैको सहयोगको आर्श्यकता पदवछ । बेरुज ूबढ्दै जाि ु
नििय पनि िािसेर्क र्जम्मेर्ाि पदानधकािी एरं् कमवचािीको िनूमका ि 
कायवरै्शली प्रनत प्रश्नर्चन्ह खडा हिुे अर्स्था हो । तसथव, सबै प्रर्शासकीय 
प्रमखुहरुले बेरुजू फछ यौट गिे कायवलाई प्राथनमकतामा िाखी कायव गिुवपछव ।  

(2) आनथवक कािोबाि गदाव सकिि बेरुजू कायम िै िहिु ेगिी कािोबाि गिे प्रयास 
गिुवपछव । बेरुजू हिैु िददि र्ा कम गिव आनथवक कािोबाि गदाव िै प्रचनलत 
कािूि अिसुाि वर्चाि परु् याएि काम गिुवपछव । आय÷व्ययलाई प्रमार्णत गिे 
कागजातहरु व्यर्र्स्थत तथा वहसाब÷वकताब दठक दरुुस्त िाखेि लेखापिीक्षण 
गिाउँदा पSकै बेरुजू निकै कम हिु सक्छ । यसतफव  सबै मन्रालय तथा 
निकायहरु गम्िीि हिुपुदवछ ।  
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(3) बेरुजू फछ यौट िगिे र्ा िगिाउिे कायावलय प्रमखु ि कमवचािीलाई मूल्याङ्किको 
आधािमा कािबाहीको लानग सम्बर्न्धत मन्रालयलाई निदेर्शि ददिे ि यसिी 
ददएको निदेर्शि पालिा िगिे लेखा उत्तिदायी अनधकृतलाई वर्िागीय 
कािबाहीको निनमत्त सनमनतले िेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गिव सक्िे कािूि 
व्यर्स्था आनथवक नियमार्ली, २०६४ को नियम १०१ मा िहेको छ । सोही 
अिसुाि बेरुज ू फछ यौटको न्यूित्तम लक्ष्य िपरु् याउि े पदानधकिीलाई बेरुज ू
फछ यौट सन्तोषजिक ििएकोले बेरुज ू फछ यौटको कायवमा सविय हिु ि 
ििएको अर्स्थामा कािबाही गिव अििुोध गदै स्मिण पर पठाइएको छ । 
सबैबाट स्र्ःस्फूतव रुपमा ऐि, कािूि पालिा गिी बेरुजू फछ यौट होस ् ि 
कािबाहीको प्रविया अगानड बढाउि ु िपिोस ् िने्न सनमनतको चाहिा सबैको 
सवियताबाट पूिा हिुेछ िने्नमा सनमनत ljZj:t िहेकोछ ।  

(4) यस सनमनतको मखु्य कायव लेखापिीक्षणबाट रू्शन्य बेरुजू कायम गिाउि ि 
पिुािा बेरुजू अनधकतम फछ यौट गिव सहजीकिण गिी मूल्याङ्कि ि अिगुमि 
गिुव हो । ति यस सनमनतले बेरुज ूफछ यौटको लक्ष्य तोक्दा कुिै निकायबाट 
पनि सैद्दार्न्तक बेरुजूको अनिलेख प्राप्त हिुे िगिेकोले लगती बेरुजूलाई मार 
नलिे गिेको छ । सैद्दार्न्तक बेरुजू प्रायःजसो कािूिी ि निनतगत निणवय 
प्रवियामा आधारित हिुे िएकोले महालेखापिीक्षकको कायावलयले यस्ता 
प्रकृनतका बेरुजू प्रायःजसो आफ्िो बावषवक प्रनतरे्दिमा समारे्र्श गिी प्रनतनिनध 
सिा, सार्वजनिक लेखासनमनतको निणवयको आधािमा फछ यौट हिुे िएकोले यस 
सनमनतले बेरुज ूफछ यौटको लक्ष्य तोक्दा सैद्दार्न्तक बेरुजूलाई समारे्र्श गिेको 
छैि । ति पनि सबै बेरुजकूो उर्त्तकै महत्र् हिुे िएकोले सैद्दार्न्तक बेरुजूको 
लगत महालेखापिीक्षकको कायावलयसँग अध्यार्नधक (Update) गिी यस्ता 
प्रकृनतको बेरुजू फछ यौट हिु सके/िसकेको सम्बन्धमा सम्बर्न्धत निकायहरुले 
कािण सवहत बावषवक प्रनतरे्दिमा समारे्र्श गिुव पदवछ । 

(5) कनतपय मन्रालयहरुले बावषवक प्रगनत प्रनतरे्दि यस सनमनतमा उपलधध गिाउँदा 
बेरुजूको समिीगत लगत प्रत्येक बषव फिक हिु ेगिेको छ । यस सम्बन्धमा 
आनथवक बषव २०५९/६० सम्मको बेरुजू अङ्क कुमािीचोक तथा केन्रीय 
तहनसल कायावलयसँग ि त्यसपनछको बेरुजू महालेखापिीक्षकको कायावलयसँग 
निडाइ लगत अध्यार्नधक गिी तद् िरुप सनमनतलाई उपलधध गिाउि ुपदवछ ।   
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(6) बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतबाट बेरुज ूफछ यौट िए/ििएको 
जािकािी नलिे, फछ यौट गिव प्रिेणा, मागवदर्शवि ि सल्लाह सझुार् ददिे तथा 
सतकव  गिाउिे गरिएको छ । यी कायवहरुमा सनमनतले आफ्िो तफव बाट पयावप्त 
प्रयास गरििहेको छ ।सम्बद्द निकाय ि पदानधकािीबाट यस कायवमा सहयोग 
पनि प्राप्त िएकोछ । फलस्र्रुप खचव प्रणालीमा सतकव ता ि बेरुज ूफछ यौटमा 
तदारुकता देर्खएको छ । यस सम्बन्धमा सहयोग गिे सम्बर्न्धत मन्रालय 
तथा संरै्धानिक निकायहरु, वर्र्शषेतः सार्वजनिक लेखासनमनत, महालेखा 
पिीक्षकको कायावलय ि कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयको सहयोग 
प्रनत सनमनत धन्यर्ाद ज्ञापि गदवछ ।  

 
३.५ आनथवक बषव २०६९/७० सम्मका पिुािा बेरुज ूफछ यौट गिे सम्बन्धमाः  

आनथवक बषव २०५९/६० सम्मका पिुािा बेरुजू िपेाल सिकाि मर्न्रपरिषद् को   
नमनत २०६९/०६/११ को निणवय अिसुाि कुमािीचोक तथा केर्न्रय तहनसल 
कायावलयलाई बेरुजूको लगत /fVg] ि सोको फछ यौटको आधािमा लगत कट्टा गिे 
र्जम्मेर्ािी ददएको ि अरु बाँकी आनथवक बषवका बेरुजूहरु सम्बर्न्धत निकायबाट 
फछ यौट गिी महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट सम्पिीक्षण गिे/गिाउि े । पिुािा 
बेरुजू िएकाले आर्श्यक प्रमाणकासाथ नियनमत र्ा फछ यौट गिी 
महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट सम्पिीक्षण गिाइ लगत कट्टा गिव िसवकि े िए 
आनथवक बषव २०६९/७० सम्मका पिुािा बेरुजूहरु मन्रालयका सर्चर् र्ा संरै्धानिक 
निकायका प्रर्शासकीय प्रमखुले देहाय अिसुाि फछ यौट गिी सम्पिीक्षण एरं् लगत 
कट्टाको लानग महालेखापिीक्षकको कायावलयलाई अििुोध गिे । महालेखापिीक्षकको 
कायावलयबाट फछ यौटको अिगुमि हुँदा कुिै कैवफयत देर्खएमा सम्बर्न्धत 
मन्रालय/निकायले िै सो बेरुजूको स्र्ानमत्र् नलिे व्यर्स्था नमलाउिे ।  
(1) वहिानमिा गिेको, तहनबल मस्यौट गिेको, भ्रिाचाि गिेको िने्न बाहेकका असूल 

उपि हिु िसकेका कि, र्शलु्क, म.ुअ.कि, जरिर्ािा, बढी ििुािी िएको, 
पेश्की लगायतका िकम असूल उपि गिव िसवकिे र्स्थनत देर्खएमा त्यसको 
स्पि कािण जिाइ रु. ३०,०००।÷ सम्म सम्बर्न्धत मन्रालयका सर्चर् र्ा 
संरै्धानिक निकायका प्रर्शासकीय प्रमखुले और्चत्य हेिी नमिाहा गिी फछ यौट 
गिे ।  

(2) पिुािो पेश्की र्ा बेरुजू िएको सम्बर्न्धत व्यर्िको मतृ्य ु िएमा, सेर्ामा 
ििहेको र्ा घि ठेगािा परिर्तवि िई खोजतलास गदाव पनि पत्ता लगाउि 
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िनसकएमा सो फछ यौट गिव के के प्रयास गरिएको हो सो स्पि खलुाइ 
कायावलय प्रमखुले नसफरिस गिेमा और्चत्य हेिी सम्बर्न्धत मन्रालयको सर्चर् 
र्ा संरै्धानिक निकायका प्रर्शासकीय प्रमखु र्ा वर्र्र्शि शे्रणीको प्रर्शासकीय 
प्रमखुले और्चत्य हेिी रु. ५०,०००।÷ (पचास हजाि) सम्मको बेरुज ूनमिाहा 
गिी फछ यौट गिे ।  
(क) उपिोि परिर्स्थनत बाहेकका असूल उपि गिुवपिे ठहरिएको बेरुजू िकम 

आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम १०३ बमोर्जम 
सम्बर्न्धत कायावलयले िै असूल उपि गिुवपदवछ । सम्बर्न्धत कायावलयले 
त्यस्तो बेरुजू पटक÷पटक कािबाही गदाव पनि असूल उपि हिु िसकेमा 
कुमािीचोक तथा केर्न्रय तहनसल कायावलयमा लगत कस्ि पठाउिे । 
सिकािी बाँकी िकम उि कायावलयले चाि मवहिानिर लगत कसी असूल 
उपि गिे प्रचनलत कािूिी व्यर्स्थालाई कायावन्र्यिमा ल्याई सिकािी 
असूली प्रयासलाई प्राथनमकता ददई दण्डहीितालाई निरुत्सावहत गिे । 

(ख) कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा लगत कस्ि पठाउि े
प्रविया परु् याउि सम्िर् ििएको अर्स्थामा मार त्यस्ता असूल उपि 
गिुवपिे बेरुज ू िकम आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम 
१०६ बमोर्जम अनधकाि प्राप्त पदानधकािीबाट नमिाहाको प्रविया अगाडी   
बढाउिे । सो िममा हाल अर्स्तत्र्मा ििहेको संस्थाको िए संस्था दताव 
गिे अनधकारिक निकायबाट सो संस्था हाल अर्स्तत्र्मा ििहेको िने्न 
प्रमाण नलई प्रमाण संलग्ि गिे ।  

 (3) निम्िािसुािका पिुािा बेरुजहूरु जाँचबझु अध्ययि गिी/गिाइ रित तथा प्रमाण 
िपगेुका ति सिकािी हानि÷िोक्सािी वहिानमिा ििएको देर्खएमा हालको 
कायावलय प्रमखुको नसफारिसमा सम्बर्न्धत मन्रालयका सर्चर् र्ा संरै्धानिक 
निकायका प्रर्शासकीय प्रमखुले और्चत्य हेिी नियनमत र्ा नमिाहा गिी फछ यौट 
गिे ।  
(क) स्र्ीकृनत बेगि िकमान्ति, स्रोतान्ति, एक कायावलयले अको कायावलयबाट 

र्ा एक उपर्शीषवकको अको उपर्शीषवकबाट र्शोधििाव नलिपुिे िनलएको, 
एक कायावलयबाट अन्य कायावलयलाई ददएको पेश्की फछ यौट िगिेको ि 
बजेट र्शीषवक िनमलेको र्ा बजेटिन्दा बढी खचव िएको, बजेट िखलेुको, 
कायावलय ि बजेटको तालमेल िनमलेको वर्कास बजेट साधािणमा पिेको 
िने्न प्रकृनतका बेरुजूहरु,  
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(ख) कुिै निमावण कायव तथा र्स्त,ु उपकिण आदद आपूनतवका लानग ददएको 
पेश्की िकम, िीतपूर्वकको कागजात उपलधध हिु िसकी फछ यौट गिव 
बाँकी िहेकोमा त्यस्तो पेश्की र्ा बेरुजू िीतपूर्वकको कागजात उपलधध 
हिु िसके तापनि पिुः जाँचबझु अध्ययि गदाव गिाउँदा स्थाि ि कायव 
खलुाइ निमावण कायव सम्पन्न िएको र्ा र्स्त ु उपकिण उपलधध िई 
योजिा र्ा कायव सम्पन्न िइसकेको, हस्तान्तिण िइसकेको ि प्रयोगमा 
आइसकेको र्ा कुिै प्रमाणबाट कायव िएको प्रमार्णत गिे आधाि िेवटएमा 
सो आधािमा समेत हालको सम्बर्न्धत कायावलय प्रमखुबाट नसफारिस िई 
आएको पेश्की र्ा बेरुजू,  

(ग) धािा, नबजलुी, टेनलफोि र्शलु्क बझुाउँदा बजेट निकासा ििएको कािण 
र्ाहेक लागेको वर्लम्ब र्शलु्क र्ा जरिर्ािा ि यसिी फछ यौट गदाव 
र्जम्मेर्ािी र्हि िगिे कमवचािीलाई पिुः त्यस्तो गल्ती िगिव सचेत 
गिाउँदै फछ यौट गिे,  

(घ) मन्रालय, निकाय तथा अन्तगवत सनमनत, संस्थाहरु, वर्श्ववर्द्यालय ि 
सार्वजनिक सङ घ÷संस्था, सनमनतहरुको िाममा िहेको पेश्की र्ा 
बेरुजूहरुको आर्श्यक कागजात पेर्श हिु िसवक फछ यौट हिु िसकेकोमा 
यस्तो नियनमत कागजात पेर्श हिु िसके तापनि पिुः जाँचबझु अध्ययि 
गदाव/गिाउँदा, जिु कामको निनमत्त पेश्की ददएको हो र्ा खचव िएको हो 
सो निमावण र्ा सेर्ा कायव सम्पन्न िई िोक्सािी ििएको ििी हालको 
कायावलय प्रमखुबाट प्रमार्णत िई फछ यौट गिे नसफारिस िई आएमा 
त्यस्ता बेरुजू,  

(ङ) प्रनततपर खोली खरिद गरिएको सामाि प्राप्त िई प्रयोगमा आएको ति 
नियम पूर्वक नबल ििपाई प्राप्त ििई एल.सी. खाता बन्द गिव िसकी 
पेश्की बाँकी िवहिहेकोमा सामाि आई प्रयोगको पिुयाईसवहत एल.सी 
खाता बन्द गरि पेश्की फछ यौट गिे,  

(च) नरिरु्ि वर्श्ववर्द्यालय लगायत अन्य वर्श्ववर्द्यालयहरु एरं् र्र्शक्षण 
संस्थाहरुलाई गएको अिदुाि िकम सोवह संस्थामा िै लेखापिीक्षण हिु े
िएमा प्रमाण नलई फछ यौट गिे । साथै, अिगुमि ििएका बेरुजूहरु 
उपि अिगुमि गिव नत निकायलाई र्जम्मेर्ाि बिाउिे,  

(छ) छपाइ गिेको ति स्टोि दार्खला िगिेको, ढुर्ािी वर्र्िण तथा प्रमाण पेर्श 
ििएको भ्रमणमा बस तथा प्लेिको वटकट पेर्श िगिेको, भ्रमण नबल 
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ििहेको, धयािि आदद अस्थायी मालसामाि खिीद गिेको स्टोि दार्खला 
ििएको, ििपाई पेर्श ििएको,  भ्रमणमा कुल्ली िाडा ढुर्ािी िाडा बवढ 
ििुािी ददएको, सरुर्ा हिु ु अगारै् परिर्ाि घि फकावएको, अनतनथ 
सत्कािको ि अन्य सािानतिा िकमको नबल ििपाई पेर्श िगिेको, विज 
प्रमाण पेर्श गिव िसकेको, तलबी प्रनतरे्दि पारित ििएको तथा ििपाई 
पेर्श ििएको घििाडाको कबनुलयत, िेन्ट कनमटीको निणवय पेर्श िगिेको 
बेरुजू,  

(ज) काम सम्पन्न िई हानि÷िोक्सािी ििएका लगत इिमेट थपघट संर्शोधि 
सम्बन्धी बेरुजूहरु,  

 
३.६ बेरुज ू कम गिव केन्रीय स्ति ि कायव सञ्चालि स्तिका कमवचािीले र्हि गिुवपिे 

र्जम्मेर्ािीः  
कायवस्थलमै लेखापिीक्षणगिे महालेखापिीक्षकको कायावलयको िीनतको कायावन्र्यिबाट 
बेरुजू न्यूिीकिणमा सहयोग पगेुको छ । र्जल्लामा आनथवक कािोबाि गिे 
पदानधकािीको उपर्स्थनतमा लेखापिीक्षण हदुा कायावलय प्रमखुले लेखापिीक्षणको 
िममा स्पि गिुवपिे वर्षयमा स्पि गिाउिे अर्सि पाउि ेि लेखासँग निडिे प्रमाणका 
कागजात कायवस्थलमै उपलधध हिु े िएकोले बेरुजू र्शनु्य र्ा न्यूि कायम गिाउि 
सघाउ पगु्िे हुदँा यस तफव  सबै निकायले वर्रे्शष ध्याि ददिे ।  

महालेखापिीक्षकको ५७ औ ं बावषवक प्रनतरे्दि, २०७7 अिसुाि संघीय सिकािी 
कायावलय ि प्रदेर्श सिकािी कायावलयतफव  कूल बेरुज ूमध्ये २४.१५ प्रनतर्शत प्रमाण 
कागजात ििएको बेरुज ू कायम िएका छि ् । सोको मखु्य कािणमा आनथवक 
कािोबाि गदाव नियमसम्मत िहिु,ु प्रमाण कागजात प्रि देर्खि े गिी g/fVg' ि 
कायावलयमा लेखापिीक्षण हुँदा लेखापिीक्षकलाई सबै प्रमाण देखाई प्रि गिाउिे कायव 
पूणव मारामा िहिुकुा साथै लेखापिीक्षण डोिसँग छलफल कम हिु,ु त्यसपनछ 
महालेखापिीक्षकको कायावलयले प्रािर्म्िक प्रनतरे्दिमा उल्लेख गिेको बेरुजूको जर्ाफ 
कायावलयले समयमा िददि,ु जर्ाफ ददएकोमा पनि सोको अिगुमि िगिुव, जर्ाफ 
ददएको मध्ये के कनत फछ यौट ियो र्ा िएि िने्न वर्षयमा कायावलयले सम्पकव  
िगिुव, त्यस्तै मन्रालय वर्िागले पनि उि वर्षयमा ध्याि िददि,ु बेरुजू कम गिे 
उपायका सम्बन्धमा महालेखापिीक्षकको कायावलयसँग सम्र्ाद िगिुव लगायतका 
कािणबाट बेरुजू बढ्दै गएको देर्खएको छ । बेरुजू न्यूिीकिण गिी, स्र्स्थ आनथवक 
वियाकलापलाई प्रर्द्दवि गिव सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पािदर्र्शवता, उत्पादकत्र् ि 
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जर्ाफदेवहता अनिर्ृवद्द गिे कायवमा सबै पक्ष र्जम्मेर्ाि हिुपुदवछ । यसो हुदँा बेरुज ू
कम कायम हिुे ि कायम िएका बेरुज ूफछ यौटमा तदारुकता ल्याउि सबै िािसेर्क 
कमवचािीहरु वियार्शील हिु ुजरुिी छ । यसका लानग कायावलय प्रमखुहरु ि अन्य 
कमवचािीहरुले देहायको र्जम्मेर्ािी निर्ावह गिव सनमनत नसफारिस गदवछ ।  
(क) कायावलय तथा कायावलय प्रमखुले निर्ावह गिुवपिे िनूमकाः  

बेरुजू फछ यौट गिे/गिाउिे सम्बन्धमा आनथवक कायववर्नध तथा वर्र्त्तय 
उतिदावयत्र् ऐि, २०७६ को दफा ३९ मा लेखापिीक्षणबाट औल्याइएको 
बेरुजूको प्रमाण पेर्श गिी र्ा नियनमत गिी गिाई र्ा असूल उपि गिी फछ यौट 
गिे पवहलो र्जम्मेबािी तथा दावयत्र् बेरुजूसँग सम्बर्न्धत र्जम्मेर्ाि व्यर्ि र्ा 
आनथवक कािोबािमा संलग्ि पदानधकािीको हिुे व्यर्स्था िहेको छ । त्यस्तै 
आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम ९८ को उपनियम (2) ले 
बेरुजू फछ यौटका लानग सम्बर्न्धत कायावलय प्रमखुलाई उत्तिदायी बिाएको  
छ । तसथव, कायावलय प्रमखुले बेरुजू फछ यौटका लानग निम्िािसुािका वर्षयमा 
ध्याि केर्न्रत गिुव आर्श्यक हनु्छ ।  
(1) आनथवक कािोबाि गदाव देहाय बमोर्जमका कायव गिी बेरुज ू िै िहिु ेतफव  

ध्याि ददिपुिेः  
 स्र्ीकृत कायविम ि प्रचनलत ऐि, कािूि बमोर्जम खचव n]Vg] ि 

आम्दािी बाँध्िे तथा सम्बद्द प्रमाण, बील ििपाई, िनसद, दििेट, 
सलंग्ि िाखी आनथवक नियमले पालिा गिुवपिे ििी निददवि गिेका 
कायववर्नध पिुा गिेि मार आनथवक कािोबाि गिे ।  

 लेखा िौचिसाथ खचवका सबै प्रमाण, कागजात प्रि हिु ेगिी वर्र्िण 
संलग्ि गिे ।   

 कािूिले तोके अिसुाि प्राप्त िाजस्र् समयमै दार्खला गिे ।  
 वहसाबहरुमा जािी र्ा िजािी रवुट हिु सक्िे हुदँा आन्तरिक 

नियन्रणको नसद्दान्त अिसुाि समय÷समयमा आन्तरिक जाचँ गिे 
व्यर्स्था नमलाउिे ।  

 आम्दािी खचव गदाव परिर्स्थनतर्र्श आनथवक नियमको हबुह ुपालिा हिु 
िसकेको अर्स्थामा त्यसको स्पि कािण ि प्रमाणसवहत नियनमत र्ा 
स्र्ीकृत गिाइ िाख्दा और्चत्य समेत हेिी लेखापिीक्षण गिव सघाउ 
पगु्िे गिी कायव गिे ।  
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 लेखा/से्रस्ताहरु निधावरित ढाँचामा अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट 
प्रमार्णत गिी/गिाइ िाVिे ।   

(2) आन्तरिक लेखापिीक्षणमा औल्याइएको बेरुज ू अर्न्तम लेखापिीक्षण हिु ु
अगानड िै फछ यौट गिेः  
िाजस्र्, धिौटी ि वर्नियोजि खचवका से्रस्ताहरु कोष तथा लेखा नियन्रक 
कायावलयबाट आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाउँदा बेरुजूहरु औल्याइएमा 
आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम ९६ बमोर्जम म्यादनिर 
फछ यौट गिुव सबै कायावलय प्रमखुको कतवव्य िएको हुँदा समयमै प्रमाण 
जटुाइ नियनमत गिाइ र्ा असूल उपि गिी बेरुजू फछ यौट गिे   
गिुवपदवछ । अर्न्तम लेखापिीक्षण हिुअुर्घ आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट 
देखाएको बेरुजू फछ यौट गिी से्रस्ताहरु नियनमत गिाई सक्ि ुपिेछ ।  

(3) लेखापिीक्षण ि बेरुज ूफछ यौट गिव अर्लम्बि गिुवपिे उपायहरुः  
(क) लेखापिीक्षणको समयमा लेखापिीक्षण डोिलाई लेखा/से्रस्तासँग 

सम्बर्न्धत आर्श्यक पिे सम्पूणव आनथवक कािोबािका कागजातहरु 
उपलधध गिाई सहयोग गिे ।  

(ख) लेखापिीक्षण डोिलाई प्रि ििएका कुिाहरु प्रि पािे ि छलफल गिी 
कायम िएको बेरुजूमानथ यथासम्िर् स्थलगतरुपमा फछ यौट 
गिव/गिाउि अनधकतम प्रयास गिे ।  

(ग) लेखापिीक्षणपनछ महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट प्राप्त हिु े
प्रािर्म्िक प्रनतरे्दिमा बेरुजूको प्रनतविया माग हनु्छ । त्यसमा 
बेरुजूको वर्षयमा थप प्रमाण पेर्श गिे र्ा असूल उपि गिे परसाथ 
प्राप्त प्रनतरे्दिका बािेमा नियनमत गिे र्ा अध्ययि गिी जो जे गिुवपिे 
हो, सो कायव सम्पन्न गिी तोवकएको म्यादनिर लेखा पेर्श गिुवपिे िए 
लेखासवहत जर्ाफ ददिे । बेरुजूको जर्ाफ पेर्श गदाव तालकु 
मन्रालय ि वर्िागलाई समेत जािकािी ददिे ।  

(घ) कायवस्थलमा लेखापिीक्षण गरिसकेपनछ निस्केको बेरुजूका वर्षयमा 
लेखापिीक्षण डोिले कायावलय प्रमखुसँग छलफल गिी आनथवक 
कािोबाि प्रि ििएका कुिा प्रि गिाइ नलिे, प्रमाण जटेुसम्म सोही 
स्थािमा िै बेरुजू सम्पिीक्षण गिव कायावलयले पेर्श गिेको ियाँ पिुािा 
सबै बेरुजू सम्पिीक्षण गरिददि अििुोध िएमा कायवस्थलमै 
सम्पिीक्षणको व्यर्स्था नमलाउिे ।  
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(ङ) महालेखापिीक्षकको कायावलय र्ा लेखापिीक्षण डोिले ३५ ददिको 
म्याद ददई कायावलय प्रमखुलाई बेरुजूको प्रािर्म्िक प्रनतरे्दिबाट 
मन्रालय, वर्िाग तथा सम्बर्न्धत कोष तथा लेखा नियन्रक 
कायावलयलाई पनि जािकािी ददि े व्यर्स्था छ । सो अिसुाि 
कायावलयबाट जर्ाफ प्राप्त िएकोमा महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट 
सो पर बमोर्जम फछ यौट हिु सक्ि े बेरुजूहरु सम्पिीक्षण गिी 
फछ यौट गरिददि े ि सो जर्ाफ र्ा प्राप्त प्रमाणको आधािमा मार 
फछ यौट हिु िसकेको देर्खएमा कािण खोली समयमै कायावलयलाई 
जर्ाफ ददिे व्यर्स्था गरिएकोले प्रस्ततु वर्षयमा मन्रालय, 
संरै्धानिक निकाय, वर्िाग तथा कायावलयहरुले तदारुकताका साथ 
सोको आर्श्यक थप कागजात पेर्श गिे ।  

(च) महालेखापिीक्षकको कायावलयलाई जर्ाफ ददइसकेपनछ ती बेरुजूहरु 
मध्ये कनत सम्पिीक्षण िई फछ यौट ियो, के कनत हिु सकेि िने्न 
वर्षयमा जािकािी /fVg'k%{, समयमा जािकािी प्राप्त ििएमा 
समन्र्य तथा सम्पकव  गिेि पनि जािकािी /fVg'k%{ . फछ यौट हिु 
िसकेका कलमहरुका बािेमा थप जर्ाफ प्रमाण आर्श्यक पिे िए 
सो कुिा पनि जािकािी नलई तरुुन्त पेर्शगिी फछ यौट गिाउिपुछव । 
महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट सम्पिीक्षण गिी बेरुज ूफछ यौटको 
कायवमा सहयोग गरििे िएतापनि बेरुजू फछ यौट गिव/गिाउि ु पिे 
र्जम्मेर्ाि व्यर्ि िएकाले कायावलयप्रमखुले वर्र्शेष चासो /fVg'k%{ . 

उपयुवि वर्षयको सम्िर् िएसम्म जािकािी /fVg ि पिुः कािबाही गिव 
तालकु मन्रालय तथा वर्िागमा n]Vg'k%{ . सम्िर् िएसम्म कायावलय प्रमखु 
आफैँ  उपर्स्थत िई र्ा तत्सम्बन्धी कायवमा संलग्ि िएका कमवचािीहरुलाई 
उि कायवमा अिगुमि गिव/गिाउि ु पदवछ । कायावलय प्रमखुले बेरुज ू
फछ यौट गिी कायावलयलाई आनथवक अिरु्शासिको मान्यतानिर िाखी सञ्चालि 
गिुवपदवछ ।  

 
३.७ बेरुज ूवर्र्िण ि फछ यौट अनिलेख तयाि गिी बिबझुािथ गिेः  

प्रत्येक निकायको आफ्िो कायावलय, वर्िाग, मन्रालयमा कायम िएको बेरुजू प्रत्येक 
आनथवक बषव स्पि छुवट्टिे गिी अनिलेख /fVg] व्यर्स्था गिे ि फछ यौटको वर्र्िण 
समेत अद्यार्नधक गिे दावयत्र् सम्बर्न्धत कायावलय प्रमखुको हिुे हुदँा सो गिे 
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व्यर्स्था नमलाउि े । साथै, कायावलय र्ा वर्िागीय प्रमखु र्ा मन्रालयका सर्चर्, 
सरुर्ा, बढुर्ा र्ा अन्य कुिै कािणबाट अर्कार्श हिुे िएमा बेरुजूको वर्र्िण 
सानबकर्ालाले हालर्ालालाई बझुाउिे व्यर्स्था गिे ि सोको वर्र्िण िमािा परमा 
समेत उल्लेख गिे व्यर्स्थालाई प्रिार्कािी रुपमा कायावन्र्यिमा ल्याउि ुपदवछ ।  
 

३.८ मन्रालय, संरै्धानिक निकाय तथा वर्िागबाट निर्ावह गिुवपिे िनूमकाः  
आनथवक कायववर्नध तथा वर्र्त्तय उत्तिदावयत्र् ऐि, २०७६ को दफा ३९ (5) 
बमोर्जम आफ्िो मातहतका कायावलयको र्जम्मेर्ाि व्यर्ि (कायावलप्रमखु) ले 
लेखापिीक्षण गिाए/िगिाएको, लेखापिीक्षणबाट निस्केको बेरुजू फछ यौट 
गिे/िगिेको सम्बन्धमा अिगुमि गिी, िगिेको िए प्रचनलत कािूि बमोर्जम फछ यौट 
गिव लगाउिे दावयत्र् सम्बर्न्धत लेखाउत्तिदायी अनधकृतको हिुे िएकोले 
लेखाउत्तिदायी अनधकृतले निम्िािसुाि काम गिव/गिाउि लगाई आफ्िो र्जम्मेर्ािी 
पूिा गिुवपदवछ । 
(1) कायवस्थलमा िै महालेखापिीक्षकको कायावलयको डोिको आगमिपनछ डोिमा 

आर्श्यक कागजात पेर्श गिी लेखापिीक्षण गिाउिे, सबै से्रस्ता प्रस्ततु गिी 
बेरुजू कायम हिु िददिे ि पिुािो बाँकी बेरुजू सम्पिीक्षण गिाउि मातहत 
कायावलयहरुलाई निदेर्शि ददिे । लेखापिीक्षणको समयमा कायावलय प्रमखु तथा 
लेखाका कमवचािीहरु अनिर्ायव रुपमा कायावलयमा उपर्स्थत हिु निदेर्शि ददई 
सोको प्रिार्कािी अिगुमि गिे । 

(2) लेखापिीक्षण kZrft महालेखापिीक्षकको कायावलयले ददएको म्यादनिर 
सम्बर्न्धत कायावलयलाई प्रािर्म्िक प्रनतरे्दि उपलधध गिाए पिात सोको 
जािकािी नलई सम्बर्न्धत कायावलयले म्यादनिर जर्ाफ ददए/िददएको अिगुमि 
गिे । जर्ाफ ददएको िए, सो अिसुाि महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट 
सम्पिीक्षण िई बेरुजू लगत कट्टा ियो/िएि ? िने्न वर्षयमा समेत अिगुमि 
गिी बेरुजू फछ यौट गिाउि ु पिेछ । महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट पनि 
सम्पिीक्षण गिे र्ा सम्पिीक्षण गिव िनमल्ि े िए सोको कािण खोली जर्ाफ 
ददिपुिे कािूिी व्यर्स्था िएकोले तदिकूुल कूिै जर्ाफ प्रि ििई र्ा लेखा 
से्रस्ता/प्रमाण पेर्श ििई सम्पिीक्षण हिु िसकेको िहेछ ििे समयमै तत ्
सम्बन्धमा प्रि गिे ि प्रमाण पेर्श गिव लगाउिे । 

(3) वर्िाग/कायावलयले बेरुजू नियनमत गिव र्ा नमन्हाको लानग लेखाउत्तिदायी 
अनधकािी समक्ष पेर्श गिेकोमा मन्रालय/निकायले नियनमत र्ा नमन्हा गिुवपिे 
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िएमा प्रचनलत कािूि अिसुाि तरुुन्त निणवय गिे । ठूलो िकम ि गम्िीि 
प्रकृनतको बेरुजू िए कायवस्थलमा कमवचािी पठाई अिगुमि ि छािनबि समेत 
गिे ।  

उपयुवि कायव प्रिार्कािी रुपमा सम्पादि गिी बेरुज ू कायम हिुे अर्स्था नसजविा 
िगिाउिे, असूल उपि गिुवपिे बेरुजू कायम िएमा महालेखापिीक्षकको प्रनतरे्दिको 
वर्षयमा सार्वजनिक लेखासनमनतमा छलफल हिुिुन्दा अर्घ िै असूल फछ यौट 
गिे/गिाउिे व्यर्स्था गिुव पदवछ । उपयुविबमोर्जम िए/ििएको सम्बर्न्धत 
प्रमखुबाट अिगुमि गिे व्यर्स्था समेत नमलाउि ु पदवछ । लेखापिीक्षण 
व्यर्स्थापिको सहयोगी हो । आनथवक कािोबािको स्र्तन्र, निष्पक्ष ि उ�ेश्यमूलक 
पिीक्षणको माध्यमबाट देखापिेका रवुट, कमी ि कमजोिीको पवहचाि गिी सधुािका 
कदम चाल्ि अनधकाि प्राप्त अनधकािीहरुलाई यसले अनिप्ररेित पनि गिे हुँदा यस 
वर्षयमा सम्बर्न्धत पदानधकािी गम्िीि हिुपुछव ।   

 
३.9 लेखाउत्तिदायी अनधकृतले बेरुज ूनियनमत गिुवपूर्व ध्याि ददिपुिे वर्षयहरुः  

आयोजिा, कायावलय तथा वर्िागबाट नियनमत गिी फछ यौटका लानग पेर्श िएको 
बेरुजूको सम्बन्धमा नियनमत गिुवपूर्व बेरुजकूो प्रकृनत ि सोको गम्िीयवतालाई समेत 
मध्यिजि गिी जािी जािी र्ा लापिर्ाहीको कािणले बेरुजू कायम िएको र्ा अन्य 
कािणले हो पवहचाि गिी िवर्ष्यमा पिुः त्यस्तो गल्ती  िदोहोर् याउि बेरुजू नियनमत 
गिे अनधकािीले सम्बर्न्धत पदानधकािीलाई स्पविकिण सोध्िे, सचेत गिाउिे ि 
निजामती सेर्ा नियमार्ली अिसुािको कािबाही समेत गिे व्यर्स्था नमलाउि ुपदवछ ।  
 

३.१० कािबाही पिुस्कािः  
(१) लेखापालिको िममा अनियनमत गिे, समयमा लेखा तयाि िगिे, समयमा लेखा 

दार्खला िगिे, लेखापिीक्षण िगिाउिे, सोनधएका k|Zgsf] जर्ाफ िददि े एरं् 
बेरुजू फछ यौट िगिेलाई कािबाही ि सजाय हिुे प्रार्धाि आनथवक कायववर्नध 
तथा वर्त्तीय उत्तिदावयत्र् ऐि, २०७६ को दफा ५७ ि आनथवक कायववर्नध 
नियमार्ली, २०६४ मा िहेको छ । उि कािूिी व्यर्स्थाको अनिर्ायव रुपमा 
कायावन्र्यि गिे/गिाउिे । 

(2) र्जल्लार्स्थत कायावलयहरुले चालू आनथवक बषवमा िएको लेखापिीक्षणबाट बेरुज ू
रू्शन्य कायम गिेमा र्ा तोवकएबमोर्जम बेरुजू फछ यौट गिेमा धन्यर्ादसवहत 



60 
 

थप पिुस्काि ददिे व्यर्स्था गरिएकोले यस सम्बन्धी व्यर्स्थाको जािकािी 
सम्बद्द पदानधकािीलाई गिाई बेरुजू फछ यौटमा निजहरुलाई प्रोत्सावहत गिे ।  

 
३.११ नसफारिर्शः 

आनथवक बषव २०७७/७८ को लानग सिकािी कायावलय तफव  रु. २ खबव ९ अबव ७९ 
किोड ८४ लाख ९ हजाि ि सनमनत, सङ घ, संस्था (वर्श्ववर्द्यालय समेत) तफव     
रु. ५२ अबव ८ किोड ४१ लाख १८ हजाि समेत गिी जम्मा कूल बेरुजू रु. २ 
खबव ६१ अबव ८८ किोड २५ लाख २७ हजाि फछ यौट हिु बाँकी िएकोले उि 
बेरुजू िकम देहायबमोर्जमका उपायहरु अर्लम्बि गिी/गिाइ बेरुजू फछ यौटको 
कायवलाई प्रिार्कािी बिाउि ि परिच्छद ÷३ को दफा ३.२ मा उल्लेख 
िएअिसुािको लक्ष्य हानसल गिव सबै मन्रालय, संरै्धानिक निकाय तथा सनमनत, संघ, 
संस्थाि (वर्श्ववर्द्यालय समेत) लाई दफा ३.५, ३.६ ि यस प्रनतरे्दिमा उल्लेख 
िएका अन्य निदेर्शिहरु आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम १०१ को  
उपनियम (3) को खण्ड (ङ) बमोर्जम िेपाल सिकाि, मर्न्रपरिषद्को निणवयबाट 
कायावन्र्यि गिे व्यर्स्था हिु नसफारिस गरिएको छ ।  
(१) आनथवक अिरु्शासि कडाईका साथ पालिा गिे/गिाउिःे 

लेखाउत्तिदायी अनधकृतले बेरुजू फछ यौट िगिे ि समयमा जर्ाफ िददि े
पदानधकािी उपि कािूि अिसुाि सजाँय, जरिर्ािा ि आर्श्यकतािसुाि वर्िागीय 
कािबाही गिी तदारुकताका साथ बेरुजू फछ यौट गिे/गिाउिे । 

(2) स्थलगत लेखापिीक्षणः 
 कायावलय र्ा र्जल्लामा स्थलगत लेखापिीक्षण हुँदा कायवस्थलमै प्रि गिुवपिे र्ा 

प्रमाण पेर्श गिुवपिे िए पेर्श गिी बेरुजू कम गिे ि िएको बेरुजू फछ यौट 
गिे/गिाउिे व्यर्स्था नमलाउिे । सोही बमोर्जम गिव सम्बर्न्धत मन्रालय, 
सर्चर्ालय तथा संरै्धानिक निकायले सम्बर्न्धत वर्िाग कायावलयहरुलाई 
निदेर्शि ददि ेि सो बमोर्जम िए/ििएको अिगुमि गिी बेरुजू रू्शन्य र्ा कम 
कायम गिे/गिाउिे । वर्गतदेर्ख िै एकै प्रकृनतका बेरुजूहरु नियनमत रुपमा 
पिुिार्ृर्त्त िएमा त्यस्ता बेरुजूको पिुिार्रृ्त्त हिुमुा िीनतगत समस्या िए सोको 
समाधािका लानग पहल गिे । सो अिसुाि बेरुज ूपिुिार्ृर्त्त हिुे गिी काम गिे 
सम्बर्न्धत पदानधकािीलाई वर्िागीय कािबाही गिे ।  
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(3) नियनमत गिी/गिाइ बेरुज ूफछ यौट गिेः  
 खचव गदाव अनियनमत िएको ति सिकािी हानि÷िोक्सािी ििएका बेरुजूहरु 

प्रचनलत कािूि बमोर्जम सम्बर्न्धत मन्रालय, निकायले यथार्शीघ्र नियनमत गिी 
फछ यौट गिे/गिाउिे ।  

(4) पेश्की फछ यौट गिेः  
पेश्की बेरुजू बढ्दै गएकोले कािूि बमोर्जम कािबाही गिी प्रिार्कािी रुपमा 
फछ यौट गिे । धेिै पेश्की बेरुजू हिुे मन्रालय, निकायहरुले आर्श्यकता 
अिसुाि कायवदल गठि गिी म्याद िाघेको पेश्की फछ यौट गिे/गिाउि े
व्यर्स्था तीि मवहिानिर गिे । म्यादनिर पेश्की फछ यौट िगिेलाई 
नियमािसुाि कािबाही गिे । म्याद िाघेको ि म्यादनिर िहेको पेश्की अलग 
अलग वर्र्िण लेखापिीक्षण हुँदा पेर्श गिे । म्यादनिरका पेश्कीलाई बेरुज ू
कायम गिुविन्दा त्यस्ता पेश्की िकमको वर्र्िण छुटै बिाइ लेखापिीक्षण 
डोिबाट प्रमार्णत गिाई पनछल्लो बषवमा सोको अिगुमि गिे । मआुधजा 
वर्तिण गिव र्जल्ला प्रर्शासि कायावलयहरुलाई पेश्की उपलधध गिाइएको िकम 
लामो समयसम्म मआुधजा वर्तिण गिव िसकी धिौटीमा िै िहकोले यस 
प्रकािको िकम नियमािसुाि सम्बर्न्धत िाजस्र् खातामा दार्खला गिी बेरुज ू
फछ यौट गिे ।  

(५) नमन्हा सनमनतलाई वियार्र्शल बिाउिःे  
आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, २०६४ को नियम १०६ मा िएको नमन्हा 
सनमनतलाई सविय बिाइ सबै मन्रालय/निकायहरुले बेरुज ू फछ यौटको 
कायवलाई प्रिार्कािी बिाउि े।  

(६) असूल उपि गिुवपिे बेरुज ूप्राथनमकताका साथ असूल फछ यौट गिेः  
नियनमत हिु िसकेका र्ा नियनमत हिु िसक्िे, असूल उपि गिुवपिे ठहरिएका 
बेरुजूहरु समय सीमा निददवि गिी असूल उपि गिे । कायावलयको प्रयासबाट 
मार असूल उपि हिु िसके कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयमा िीत 
परु् याइ लगत कस्ि पठाई सम्बर्न्धत मन्रालयले बेरुजू लगत काट ि े ि 
कुमािीचोक तथा केर्न्रय तहनसल कायावलयले लगत कसी कािूि बमोर्जम 
असलु उपि गिे ।  

 
 
 



62 
 

(7) बेरुज ूकािबाही िगिे उपि वर्रे्शष अिगुमि गिेः  
बेरुजूको लगतमा कायम िएका जिुसकैु प्रकृनतका बेरुजू फछ यौटका निनमत 
कािबाही उठाउिे । सोही बमीर्जम िए/ििएको मन्रालय, सर्चर्ालयका 
सर्चर् तथा संरै्धानिक निकायका प्रर्शासकीय प्रमखहुरुले अिगुमि गिे ।  

(8) पूर्व वियार्र्शल सम्पिीक्षण प्रणाली कायावन्र्यि गिेः  
पूर्व वियार्र्शल सम्पिीक्षण प्रणाली (Proactive Follow up System) अिसुाि 
लेखा उत्तिदायी अनधकृत तथा र्जम्मेर्ाि पदानधकािीहरुले समयर्द्द बेरुज ू
फछ यौट कायवयोजिा बिाई कायावन्र्यि गिे ।  

(9) फछ यौट वर्र्िण पेर्श गिेः  
आनथवक कायववर्नध तथा वर्त्तीय उत्तिदावयत्र् ऐि, २०७६ को दफा ३७ 
बमोर्जमको म्यादनिर बेरुज ूसम्पिीक्षण गिे ि आनथवक कायववर्नध नियमार्ली, 
२०६४ को नियम १०९ (1) (छ) तथा नियम ११० (1) (ङ) अिसुाि 
मन्रालय/निकायहरुले बेरुजू फछ यौट गिी त्यसको मानसक वर्र्िण बेरुज ू
फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतमा पठाउिे ।  

(10) बेरुज ूसम्पिीक्षण गिाउिःे  
महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट असूल गिुवपिे तथा नतिुव बझुाउि ु पिे िनि 
कायम िएको बेरुज ूसम्पिीक्षण तथा लगत कट्टा ििई बेरुजूको लगत िहट ि े
हुँदा सम्पिीक्षण तथा लगत कट्टाको निनमत्त आर्श्यक प्रमाणसवहत समयमा िै 
पेर्श गिी स्पि पािे ।समयमा िै मन्रालय तथा अन्य निकायहरुले उि 
प्रकृनतका बेरुजूको सम्पिीक्षणको निनमत्त महालेखापिीक्षकको कायावलयमा 
अििुोध गरिएकोमा सम्पिीक्षण हिु िसक्िे िएमा सो व्यहोिा जािकािी प्राप्त 
गिी पिुः फछ यौटको निनमत्त आर्श्यक प्रमाण सवहत थप प्रयास सवहत बेरुज ू
फछ यौट गिव पेर्श गिे, लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुजू नियनमत, लगत 
कट्टा तथा सम्पिीक्षण गिाउि बेरुजूलाई आनथवक बषवको आधािमा र्नगवकिण 
गिी कायावलय/निकायगत रुपमा बेरुजू फछ यौटको बावषवक कायवयोजिा तयाि 
गिे ि सो बमोर्जम अनिर्ायव रुपमा सम्पिीक्षण गिाउिे । 

(11) बेरुज ूलगत अद्यार्नधक गिेः  
लगती बेरुजूको हकमा सम्बर्न्धत मन्रालय तथा निकायले महालेखा 
पिीक्षकको कायावलयको लगतसँग निडाई कच्चाबािी अिसुाि जम्माजम्मी अङ्क 
कायम गिी कच्चाबािीिन्दा घटी/बढी िएको अङ्क निडाई लगत अद्यार्नधक 
गिे/गिाउि े । आनथवक बषव २०५९/६० सम्मको पिुािो बेरुजूको हकमा 
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सम्बर्न्धत सबै निकायले कुमािीचोक तथा केन्रीय तहनसल कायावलयसँग 
समन्र्य गिी लगत अद्यार्नधक गिे/गिाउि े । सैद्दार्न्तक बेरुजकूो हकमा 
महालेखापिीक्षकको कायावलयको लगतसँग निडाई बेग्लै लगत कायम गिी 
बेरुजू फछ यौट िएपनछ लगत कट्टा गिी फछ यौटको आधाि सवहत यस 
सनमनतलाई पनि जािकािी गिाउिे ।  

(1२) प्रनतरे्दि पेर्श गिेः 
सिकािी िकम खचव गिे सनमनत, सङ घ, संस्था (वर्श्ववर्द्यालय समेत) ले 
महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट कायम िएको बेरुज ू अङ्क ि फछ यौट अङ्क 
सवहतको प्रनतरे्दि अनिर्ायव रुपमा सनमनतमा पेर्श गिे ।  

(1३) सनमनत एरं् संस्थाको बेरुज ूअिगुमि तथा प्रगनत वर्र्िण पेर्श गिेः  
सिकािी िकम खचव गिे सनमनत एरं् संस्थातफव को बेरुज ूि बेरुजू फछ यौटको 
अिगुमि बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतले नििन्ति रुपमा गिे । 
सनमनततफव को बेरुजू लगत सम्बर्न्धत मन्रालय ि सनमनतले महालेखापिीक्षकको 
कायावलयसँग समन्र्य गिी लगत अद्यार्नधक गिे । बेरुज ू फछ यौट गदाव  
पनि अङ्क यवकि गिी/गिाइ मन्रालय, वर्िाग सिह कािबाही गिुवपिेलाई 
कािबाही गिे/गिाउिे ि मानथ उल्लेख िएबमोर्जम बेरुजू फछ यौट गिेलाई 
धन्यर्ाद तथा पिुस्काि प्रदाि गिे/गिाउिे । हाल कायम िहेको व्यर्स्था 
बमोर्जम बेरुजूमा समायोजि तथा थप÷घट िएमा त्यसको कािण सवहत प्रत्येक 
मवहिाको १० गतेनिर निधावरित ढाँचा अिसुाि मानसक प्रगनत वर्र्िण बेरुज ू
फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनतमा अनिर्ायव रुपमा उपलधध गिाउिे ।  

(1४) समीक्षा ि अिगुमि व्यर्स्थाः  
सम्बर्न्धत मन्रालय, सर्चर्ालयका हकमा सम्बर्न्धत सर्चर् ि संरै्धानिक 
निकायका हकमा सर्चर् र्ा प्रर्शासकीय प्रमखुको अध्यक्षतामा बेरुज ू
फछ यौटको प्रगनत समीक्षा ि अिगुमि मानसक रुपमा आयोजिा गिे । उि 
बैठकले महालेखापिीक्षकको कायावलयका प्रनतनिनधलाई पनि आमर्न्रत गिे ।   

(15) बेरुजकूो लगत कायम गिी फछ यौट गिेः  
तत्कानलि र्शान्ती तथा पिुःनिमावण मन्रालयको िाममा कायम िएको बेरुज ू 
रु. ३१ किोड ३९ लाख ८ हजाि (रु. १५ किोड ९४ लाख १ हजाि 
पेश्की) मध्ये गहृ मन्रालयको िाममा कायम िएको बेरुजू रु. २६ किोड 
४८ लाख ६ हजाि, कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालयको िाममा 
कायम िएको बेरुज ू रु. २ किोड ४२ लाख ११ हजाि ि र्शहिी वर्कास 
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मन्रालयको िाममा कायम िएको बेरुजू रु. ४ किोड १६ लाख ४५ हजाि 
(महालेखापिीक्षकको लगतसगँ निडाउदा रु. १ किोड ६७ लाख ५४ हजाि 
बढी बेरुजू कायम िएको) महालेखापिीक्षकको लगतसँग पिुः निडाई यवकि 
गिे ि सोको फछ यौट सम्बर्न्धत निकायले गिे ।  

(16) र्जम्मेबाि बिाउिःे 
बेरुजू फछ यौटको कायवमा आनथवक प्रर्शासि र्शाखाका कमवचािीका अनतरिि 
आनथवक वियाकलापमा संलग्ि हिु े र्शाखा/महार्शाखाका कमवचािीलाई पनि 
र्जम्मेबाि बिाउिे ।  

(17) ितेतृ्र्दायी पदको नियरु्िः 
तोवकएको लक्ष्य बमोर्जम आफ्िो कायावलयका िाममा कायम िएको बेरुज ू
फछ यौट गिाउि वियार्शील िहिुे र्ा फछ यौट गिव िसक्िे पदानधकािीलाई 
िेततृ्र्दायी पदमा नियरु्ि गिव प्रस्तार् िगिे । िेततृ्र्दायी पदमा नियरु्िका 
लानग प्रस्तार् गदाव निज यस िन्दा अगारै् अन्य कुिै निकायको ितेतृ्र्दायी 
पदमा िहेको ि निजको िाममा बेरुज ू कायम िएको िहेछ ििे सो बेरुज ू
फछ यौट िगिी नियरु्ि िगिे ।  

(18) सरुर्ा/बढुर्ा तथा अर्कार्शको अर्स्थाः  
एक कायावलयबाट अको कायावलयमा कमवचािी सरुर्ा/बढुर्ा िै जाँदा निजको 
िाममा कायम िएको बेरुज ूफछ यौट िगिी निजलाई सरुर्ाको पर िददिे । 
साथै निज अर्कार्श हुँदा पनि निजको िाममा कायम िएको बेरुजकूो 
फिफािक तथा फछ यौट िगिी अर्कार्शपनछको सवुर्धा प्रदाि िगिे व्यर्स्था 
नमलाउिे । 
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अिसूुची -१ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
बेरुजू कायम हिुे तथा बेरुजू फछ यौटको प्रर्रृ्त्त 

(मन्रालय तथा निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि)  
 
(क) बेरुजू कायम हिु ेसम्बन्धी वर्गत दर्श बषवको प्रर्रृ्त्तः  

रु. हजािमा   
ि.सं. आनथवक बषव  लेखापिीक्षण अङ्क निस्केके बरेुजू प्रनतर्शत 

१ आ.ब. २०६७/६८ 467602495 19061673 4.08 

२ आ.ब. २०६८/६९ 527004193 22530740 4.28 

३ आ.ब. २०६९/७० 743079016 28006682 3.77 

४ आ.ब. २०७०/७१ 805468829 28805691 3.58 

५ आ.ब. २०७१/७२ 854661690 37503577 4.39 

६ आ.ब. २०७२/७३ 1039601788 48791784 4.69 

७ आ.ब. २०७३/७४ 1296894148 90325740 6.96 

८ आ.ब. २०७४/७५ 1791042339 95474660 5.33 

९ आ.ब. २०७५/७६ 2004886120 107205476 5.35 

१० आ.ब. २०७६/७७ 1747558778 71401191 4.09 

(ख) बेरुजू फछ यौटको वर्गत दर्श बषवको प्रर्रृ्त्तः  
रु. हजािमा  

ि. 
सं. 

आनथवक बषव  जम्मा बरेुजू  फछ यौट  प्रनतर्शत म.ले.प.को.का. बाट लगत 
कट्टा  

िकम वप्रतर्शत 

१ आ .ब.  २०६७/६८  32842904 14363153 43.73 14363153 43.73 

२ आ .ब.  २०६८/६९ 37955981 15203147 40.05 15203147 40.05 

३ आ .ब.  २०६९/७० 45194303 20938174 46.33 20938174 46.33 

४ आ .ब.  २०७०/७१ 52420386 24630026 46.99 24630026 46.99 

५ आ .ब.  २०७१/७२ 56624084 26312296 46.47 26312296 46.47 

६ आ .ब.  २०७२/७३ 67921621 32581647 47.97 32581647 47.97 

७ आ .ब.  २०७३/७४ 84170630 42340491 50.30 42340491 50.30 

८ आ .ब.  २०७४/७५ 132379336 53606455 40.49 53606455 40.49 

९ आ .ब.  २०७५/७६ 174969617 80054854 45.75 80054854 45.75 

१० आ .ब.  २०७६/७७ 202725516 64328298 31.73 64328298 31.73 
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अिसूुची -२ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०५९/६० सम्मको पिुािो बेरुजू कुमािीचोक तथा केर्न्रय तहनसल कायावलयबाट लगत कट्टा िएको  

२०७७ आषाढ सम्मको बेरुजू फछ यौट प्रगनत 

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि) 

रु. हजािमा 

ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू अङ्क 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट लगत 

कट्टा 

प्रनतर्शत  कैवफयत  

१ प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद् को कायावलय  379 365 96.31  

२ गहृ मन्रालय  40848 30807 75.42  

३ स्र्ास््य तथा जिसंख्या  मन्रालय  208527 58827 28.21  

४ श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  3503 331 9.45  

५ िक्षा मन्रालय  40335 2746 6.81  

६ संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  22330 1300 5.82  

7 अथव मन्रालय  251286 13078 5.20  

8 संघीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  259228 1386 0.53  

9 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  10255 53 0.52  

10 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  63219 145 0.23  

11 र्शहिी वर्कास मन्रालय  10713 8 0.07  

12 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  2800 1 0.04  

13 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय  6808 2 0.03  

14 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  296197 21 0.01  

15 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  31613 2 0.01  

16 सर्ोच्च अदालत  26694 1 0.00  

17 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  213068 0 0.00  

18 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  25001 0 0.00  

19 पििाि मन्रालय  9312 0 0.00  

20 खािेपािी मन्रालय  7599 0 0.00  

21 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  2717 0 0.00  

22 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  597 0 0.00  

23 महान्यायानधर्िाको कायावलय  436 0 0.00  

24 निर्ावचि आयोग  217 0 0.00  

25 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  213 0 0.00  

26 संघीय संसद सर्चर्ालय  0 0 0.00  

27 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  0 0 0.00  

28 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  0 0 0.00  

29 लोकसेर्ा आयोग  0 0 0.00  

30 न्याय परिषद् 0 0 0.00  

31 िािपनतको कायावलय  0 0 0.00  

32 उप-िािपनतको कायावलय  0 0 0.00  

33 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  0 0 0.00  

34 िाविय प्राकृनतक श्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0.00  

35 िाविय मवहला आयोग  0 0 0.00  

36 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0.00  

37 मधेर्शी आयोग  0 0 0.00  

38 थारु आयोग  0 0 0.00  

39 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0.00  

40 मरु्स्लम आयोग  0 0 0.00  

41 आददर्ासी जिजाती आयोग  0 0 0.00  

42 िाविय दनलत आयोग  0 0 0.00  

जम्मा  1533895 109073 7.11  
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अिसूुची -३ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०60/६1 देर्ख आ.ब. २०७३/७४ सम्मको बेरुजू म.ले.प.को कायावलयबाट सम्पिीक्षण िएको  

२०७७ आषाढ सम्मको बेरुजू फछ यौट प्रगनत  

(मन्रालय/निकायहरुबाट  प्राप्त वर्र्िण अिसुाि) 
रु. हजािमा 

ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरूजू अङ्क 

म.ले.प.को 
कायावलयबाट 
फछ यौट िकम 

प्रनतर्शत कैवफयत  

१ उप-िािपनतको कायावलय  67 67 100.00   

२ सर्ोच्च अदालत  84879 81152 95.61   

३ ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  3717089 2684020 72.21   

४ कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  21417 15351 71.68   

५ िक्षा मन्रालय  3006421 1637680 54.47   

६ श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  92997 50557 54.36   

7 महान्यायानधर्िाको कायावलय  20285 11003 54.24   

8 गहृ मन्रालय  952039 509016 53.47   

9 संघीय संसद सर्चर्ालय  33530 17555 52.36   

10 अथव मन्रालय  20876321 10819208 51.83   

11 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  909023 469453 51.64   

12 पििाि मन्रालय  875197 407039 46.51   

13 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय  862143 387386 44.93   

14 खािेपािी मन्रालय  5695255 2039572 35.81   

15 निर्ावचि आयोग  280127 84185 30.05   

16 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  647924 182614 28.18   

17 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  140943 31786 22.55   

18 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  19460500 3478111 17.87   

19 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  125859 21753 17.28   

20 र्शहिी वर्कास मन्रालय  4297792 651569 15.16   

21 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  409969 51086 12.46   

22 संघीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  10308319 1272768 12.35   

23 स्र्ास््य तथा जिसंख्या  मन्रालय  2578873 300520 11.65   

24 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  2255493 219875 9.75   

25 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  5628 496 8.81   

26 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  2006735 100872 5.03   

27 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  14406686 394106 2.74   

28 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  3628 28 0.77   

29 लोकसेर्ा आयोग  5248 11 0.21   

30 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  29069 0 0.00   

31 िाविय मवहला आयोग  4166 0 0.00   

32 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  14 0 0.00   

33 िाविय प्राकृनतक श्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0.00   

34 न्याय परिषद् 0 0 0.00   

35 िािपनतको कायावलय  0 0 0.00   

36 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0.00   

37 मधेर्शी आयोग  0 0 0.00   

38 थारु आयोग  0 0 0.00   

39 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0.00   

40 मरु्स्लम आयोग  0 0 0.00   

41 आददर्ासी जिजाती आयोग  0 0 0.00   

42 िाविय दनलत आयोग  0 0 0.00   

जम्मा  94113636 25918839 27.54  
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अिसूुची -४ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०७४/७५ को बेरुजू म.ले.प.को कायावलयबाट सम्पिीक्षण िएको  

२०७७ आषाढ सम्मको बेरुजू फछ यौट प्रगनत  

(मन्रालय/निकायहरुबाट  प्राप्त वर्र्िण अिसुाि)  

रु. हजािमा 

ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय  जम्मा बेरुजू अङ्क  

म.ले.प.को 
कायावलयबाट 
फछ यौट िकम 

प्रनतर्शत कैवफयत  

१ उप-िािपनतको कायावलय  100 100 100.00   

२ न्याय परिषद् 151 151 100.00   

३ िाविय मवहला आयोग  1310 1310 100.00   

४ लोकसेर्ा आयोग  6786 6632 97.73   

५ गहृ मन्रालय  ११72838 1124900 95.91   

६ िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  1776 1569 88.34   

7 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  3732615 3073235 82.33   

8 पििाि मन्रालय  664691 531425 79.95   

9 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  30662 23113 75.38   

10 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  264038 194562 73.69   

11 िक्षा मन्रालय  11237677 8258158 73.49   

12 निर्ावचि आयोग  168365 120158 71.37   

13 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  73633 43899 59.62   

14 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  734737 399085 54.32   

15 र्शहिी वर्कास मन्रालय  6345943 2893180 45.59   

16 खािेपािी मन्रालय  6044007 2740536 45.34   

17 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  5907080 2550233 43.17   

18 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  20667646 8765318 42.41   

19 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  31624 12933 40.90   

20 सर्ोच्च अदालत  53056 20595 38.82   

21 महान्यायानधर्िाको कायावलय  29097 9436 32.43   

22 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  327328 90352 27.60   

23 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  2327195 515462 22.15   

24 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  1262433 236974 18.77   

25 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  7142690 1127875 15.79   

26 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय  1430863 212391 14.84   

27 अथव मन्रालय  31546331 4648779 14.74   

28 संघीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  4146661 565939 13.65   

29 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  154889 14038 9.06   

30 स्र्ास््य तथा जिसंख्या  मन्रालय  1494686 114076 7.63   

31 संघीय संसद सर्चर्ालय  74090 3954 5.34   

32 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  2794 18 0.64   

33 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  193 0 0.00   

34 िािपनतको कायावलय  0 0 0.00   

35 िाविय प्राकृनतक श्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0.00   

36 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0.00   

37 मधेर्शी आयोग  0 0 0.00   

38 थारु आयोग  0 0 0.00   

39 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0.00   

40 मरु्स्लम आयोग  0 0 0.00   

41 आददर्ासी जिजाती आयोग  0 0 0.00   

42 िाविय दनलत आयोग  0 0 0.00   

जम्मा  107077985 38300386 35.77  
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अिसूुची -५ 

बेरुज ूफछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत 
सावर्क देर्ख आ.ब. २०7४/7५ सम्मको बेरुजू आ.ब. २०७६/७७ आषाढ मसान्त सम्ममा फछ यौट प्रगनत  

(मन्रालय/निकायहरुबाट  प्राप्त वर्र्िण अिसुाि) 

रु. हजािमा 
ि. 
स. 

मन्रालय/निकाय 
सावर्क देर्ख आ.ब. 

२०७४/७५ सम्मको बेरुजू 
फछ यौट  िकम प्रनतर्शत कैवफयत 

रु. ५ अबव िन्दा मानथ बेरुजू हिेु मन्रालय/निकायहरु     

१ िक्षा मन्रालय  १४२८४४३३ ९८९८५८४ 69.30   

२ ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  9634424 ५२३४३०६ 54.33   

३ खािेपािी मन्रालय  11746861 4780108 40.69   

४ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  40341214 12243429 30.३5   

६ र्शहिी वर्कास मन्रालय  10654448 3544757 33.27   

५ अथव मन्रालय  52673938 15481065 29.39   

7 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  14714208 1840093 12.51   

8 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  21845573 1522002 6.97   

रु. १ अबव िन्दा मानथ रु. ५ अबव िन्दा कम बेरुजू हिेु मन्रालय/निकायहरु    

9 गहृ मन्रालय  2165725 1664723 76.87   

10 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  4642017 3543053 76.33   

11 पििाि मन्रालय  1549200 938464 60.58   

12 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  1207925 ४५०३१६ 37.28   

13 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 2299814 599779 26.08   

14 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  4607689 735337 15.96   

15 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  3300781 337848 10.24   

16 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  4282086 473423 11.06   

रु. १ अबव िन्दा कम बेरूजू हिेु मन्रालय/निकायहरु     

17 उप -िािपनतको  कायावलय  167 167 100.00   

18 न्याय परिषद् 151 151 100.00   

19 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  30676 23113 75.35   

20 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  24211 15369 63.48   

21 सर्ोच्च अदालत  164629 १०१७४८ 61.80   

22 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  170133 94787 55.71   

23 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  407698 226348 55.52   

24 लोकसेर्ा आयोग  12034 6643 55.20   

25 निर्ावचि आयोग  448709 204343 45.54   

26 महान्यायानधर्िाको कायावलय  49818 20439 41.03   

27 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  7404 2065 27.89   

28 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  997582 274266 27.49   

29 िाविय मवहला आयोग  5476 1310 23.92   

30 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  160283 34687 21.64   

31 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 107620 21509 19.99   

32 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  184555 14038 7.61   

33 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  4034 28 0.69   

34 िािपनतको कायावलय  0 0 0.00   

35 िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0.00   

36 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0.00   

37 मधेर्शी आयोग  0 0 0.00   

38 थारु आयोग  0 0 0.00   

39 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0.00   

40 मरु्स्लम आयोग  0 0 0.00   

41 आददर्ासी जिजाती आयोग  0 0 0.00   

42 िाविय दनलत आयोग  0 0 0.00   

जम्मा 202725516 64328298 31.73   
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अिसूुची -६ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०7६/7७ मा आ.ब. २०७४/७५ सम्मको वर्िागगत बेरुजू फछ यौटको वर्िागगत वर्र्िण  

(मन्रालय/निकायहरुबाट  प्राप्त वर्र्िण अिसुाि) 

रु. हजािमा 

मन्रालय/निकाय 

जम्मा बेरुजू फछ यौट जम्मा फछ यौट प्रनतर्शत आ.ब. 
२०७४/७५ 
सम्मको बाकँी  

म.ले.प.को 
का.बाट 

कु.चो. तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

1. िक्षा मन्रालय              

(१) िेपाली सेिा जंगी अड डा  14086697 9895838 2746 9898584 70.27 4188113 

जम्मा  14086697 9895838 2746 9898584 70.27 4188113 

2. ऊजाव, जलस्रोत तथा नसँचाई मन्रालय       
(1) जलस्रोत अिसुन्धाि वर्कास केन्र  

(2) जलस्रोत तथा नसँचाई वर्िाग  

(3) जल तथा मौसम वर्ज्ञाि वर्िाग  

(4) बैकर्ल्पक ऊजाव प्रबधवि केन्र  

(5) बढुी गंगा जल वर्द्यतु आयोग  

(६) बढुीगण्डकी जल वर्द्यतु आयोजिा  
(7) जल तथा ऊजाव आयोगको सर्चर्ालय  

(8) िेपाल वर्द्यतु प्रानधकिण  

(9) वर्द्यतु वर्कास वर्िाग  

(10) सप्तकोर्शी बहउु�ेर्शीय आयोजिा  
(11) िलनसंह गाड जल वर्द्यतु आयोजिा  
(12) पंचेश्वि जल वर्द्यतु आयोजिा  

1219 

7191101 

193687 

273371 

29210 

196770 

13961 

1527 

75812 

26585 

52206 

170800 

177 

3380159 

23947 

60470 

23994 

90229 

13877 

0 

47310 

26556 

0 

160000 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

51 

0 

0 

0 

0 

177 

3380159 

23949 

60470 

23994 

90229 

13877 

51 

47310 

26556 

0 

160000 

14.52 

47.00 

12.36 

22.12 

82.14 

45.86 

99.40 

3.34 

62.40 

9989 

0.00 

93.68 

1042 

3810942 

169738 

212901 

5216 

106541 

84 

1476 

28502 

29 

52206 

10800 

जम्मा 8226249 3826719 53 3826772 46.52 4399477 

3. खािेपािी मन्रालय              

(१) खािेपािी तथा ढल निकास वर्िाग  

(२) मेलम्ची खािेपािी वर्कास सनमनत  

(३) आयोजिा कायावन्र्यि निदेर्शिालय  

(4) काठमाडौं उपत्यका खािेपािी नलनमटेड  

3447697 

4783599 

3430522 

5468 

1078339 

2715195 

984908 

0 

0 

0 

0 

0 

1078339 

2715195 

984908 

0 

31.28 

56.76 

28.71 

0.00 

2369358 

2068404 

2445614 

5468 

जम्मा  11667286 4778442 0 4778442 40.96 6888844 

4. िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय              

(१) सडक वर्िाग  

(२) िेलबे वर्िाग  

(३) यातायात व्यर्स्था वर्िाग  

(४) र्ाढीजन्य क्षनत पिुःनिमावण आयोजिा  

37202395 

1472198 

1562659 

103859 

11632484 

524972 

85912 

0 

0 

0 

0 

0 

11632484 

524972 

85912 

0 

31.27 

35.66 

5.50 

0.00 

25569911 

947226 

1476747 

103859 

जम्मा  40341111 12243368 0 12243368 30.35 28097743 

5. र्शहिी  वर्कास मन्रालय              

(१) नसंहदिबाि सर्चर्ालय पिुःनिमावण सनमनत  

(२) काठमाडौं उपत्यका वर्कास प्रानधकिण  

(३) अनधकाि सम्पन्न र्ागमती एकीकृत वर्कास सनमनत  

(४) सहिी वर्कास तथा िर्ि निमावण वर्िाग  

(5) धोवर्खोला कोरिडोि सधुाि आयोजिा  
(६) संयिु िाि संघ पाकव  वर्कास सनमनत  

55148 

1484442 

491311 

8251709 

123015 

7152 

22384 

123185 

259521 

3070894 

57587 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

22384 

123185 

259521 

3070902 

57587 

0 

40.59 

8.30 

52.82 

37.22 

46.81 

0.00 

32764 

1361257 

231790 

5180807 

65428 

7152 

जम्मा  10412777 3533571 8 3533579 33.94 6879198 

6. अथव मन्रालय       
(१) सार्वजनिक वर्त्त व्यर्स्थापि तानलम केन्र 

(२) महालेखा नियन्रक कायावलय 

(३) आन्तरिक िाजस्र् वर्िाग 

(४) िन्साि वर्िाग 

(5) निजीकिण ईकाई (अथव मन्रालय) 

(6) ऋण असलुी न्यायानधकिण 

(7) ऋण असूली पिुिारे्दि न्यायानधकिण 

30 

230855 

47492251 

2977120 

580228 

176 

303 

0 

23159 

13571105 

478805 

1640 

0 

303 

0 

0 

526 

0 

12552 

0 

0 

0 

23159 

13571631 

478805 

14192 

0 

303 

0.00 

10.03 

28.58 

16.08 

2.45 

0.00 

100.00 

30 

207696 

33920620 

2498315 

566036 

176 

0 

जम्मा 51280963 14075012 13078 14088090 27.47 37192873 
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7. संघीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय       

(१) िाविय निजामनत वकताब खािा  
(२) स्थािीय पूर्ावधाि वर्िाग  

(३) सस्पेन्सि र्ृज नडनिजि  

(४) ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुाि कायविम  

(5) स्थािीय र्शासि तथा सामदुायीक वर्कास  

(६) आददबासी जिजानत िाविय उत्थाि प्रनतष्ठाि  

(७) िाविय ग्रानमण यातायात सदुृढीकिण कायविम  

(8) सामदुावयक नसंचाई आयोजिा  
(9) र्जल्ला समन्र्य सनमनत/र्जल्ला प्रा. तफव   
(10) अन्य कायविम तथा आयोजिा तफव   
(11) आ.ब.२०५९/६० सम्मको का. खलुाई िआएको  

9180 

457284 

147282 

700759 

19709 

57364 

435503 

179515 

12054296 

20588 

259228 

4339 

314328 

70705 

37608 

0 

0 

0 

160343 

1251384 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1386 

4339 

314328 

70705 

37608 

0 

0 

0 

160343 

1251384 

0 

1386 

47.27 

68.74 

48.01 

5.37 

0.00 

0.00 

0.00 

89.32 

10.38 

0.00 

0.53 

4841 

142956 

76577 

663151 

19709 

57364 

435503 

19172 

10802912 

20588 

257842 

जम्मा  14340708 1838707 1386 1840093 12.83 12500615 

8. र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय              

(१) पिीक्षा नियन्रण कायावलय  

(२) र्र्शक्षक सेर्ा आयोग  

(३) रै्शर्क्षक जिर्शर्ि वर्कास केन्र 

(४) अिौपचारिक र्र्शक्षा केन्र  

(5) पाठयिम वर्कास केन्र 

(६) र्र्शक्षा वर्िाग, क्षे.र्र्श.नि. ि र्ज.र्र्श.कायावलय समेत 

(७) वर्द्यालय र्र्शक्षक वकताब खािा  
(8) र्चवकत्सा र्र्शक्षा आयोग  

(9) व्यर्सावयक र्र्शक्षा तथा तानलम अ. परियोजिा  
(10) र्र्शक्षाको लानग खाद्य कायविम  

(11) रै्शर्क्षक गणुस्ति परिक्षण केन्र  

(12) केर्शि पसु्तकालय  

(13) सावर्क वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  

14107 

28288 

62850 

13037 

10889 

21255176 

2314 

78 

9267 

15968 

692 

356 

40928 

0 

9890 

25 

9 

1800 

1333635 

6 

0 

7816 

5158 

692 

150 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9890 

25 

9 

1800 

1333656 

6 

0 

7816 

5158 

692 

150 

0 

0.00 

34.96 

0.04 

0.07 

16.53 

6.27 

0.26 

0.00 

84.34 

32.30 

100.00 

42.13 

0.00 

14107 

18398 

62825 

13028 

9089 

19921520 

2308 

78 

1451 

10810 

0 

206 

40928 

जम्मा  21453950 1359181 21 1359202 6.34 20094748 

9. गहृ मन्रालय              

(१) प्रहिी प्रधाि कायावलय  

(२) र्जल्ला प्रर्शासि कायावलयहरु  

(३) अध्यागमि वर्िाग  

(४) सर्शस्त्र प्रहिी र्ल प्रधाि कायावलय  

(५) कािागाि व्यर्स्थापि वर्िाग  

(६) मतदाता परिचय पर  

(७) िाविय परिचय पर केन्र  

(८) ईलाका प्रर्शासि कायावलय  

(९) लाग ुऔषधी नियन्रण  

(10) एकीकृत सेर्ा केन्र 

(11) समि जंग कम्पिी  
(12) सीमा प्रर्शासि कायावलयहरु  

844336 

714197 

2945 

112811 

114938 

20495 

7399 

19591 

3507 

2656 

103 

62 

805667 

669543 

1011 

69732 

37189 

0 

6395 

1582 

0 

0 

0 

0 

318 

0 

240 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

805985 

669543 

1251 

69732 

37189 

0 

6395 

1582 

0 

0 

0 

0 

95.46 

93.75 

42.48 

61.81 

32.36 

0.00 

86.43 

8.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

38351 

44654 

1694 

43079 

77749 

20495 

1004 

18009 

3507 

2656 

103 

62 

जम्मा  1843040 1591119 558 1591677 86.36 251363 

१0. प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद् को कायावलय       

(1)  िाविय सतकव ता केन्र 

(2)  गरिबी निर्ािण कोष 

(3) क्षेनरय प्रर्शासि कायावलय ४ (चाि) 

(4)  कणावली वर्कास आयोग 

(5)  सूदूि पर्िम वर्कास आयोग 

(6) िीनत अिसुन्धाि प्रनतष्ठाि कायावलय 

(7)  पिुःनिमावण प्रानधकिण 

(8)  िाविय अिसुन्धाि वर्िाग 

(9) िाजस्र् अिसुन्धाि वर्िाग 

1479 

625242 

1012 

8123 

661 

572 

3759777 

15766 

228770 

1174 

442536 

0 

0 

0 

0 

2953088 

15766 

130009 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1174 

442536 

0 

0 

0 

0 

2953088 

15766 

130009 

79.38 

70.78 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

78.54 

100.00 

56.83 

305 

182706 

1012 

8123 

661 

572 

806689 

0 

98761 

जम्मा  4641402 3542573 0 3542573 76.33 1098829 
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11.  र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय       

(१) र्ि तथा िसंूिक्षण वर्िाग  

(२) र्ि अिसुन्धाि तथा सरे्क्षण केन्र  

(३) र्िस्पनत वर्िाग  

(४) िाविय निकुञ्ज तथा र्न्य जन्तसंुिक्षण वर्िाग  

(5) िेड कायावन्र्य केन्र  

(६) िािपनत चिेु संिक्षण कायविम  

(७) क्षेनरय र्ि निदेर्शिालय ५ (पाँच)  

(8) पहाडी सािा वकसािका लानग अिकुुल आयोजिा  
(9) तिाई तथा र्र्शर्ानलक आयोजिा  
(10) र्ातार्िण वर्िाग  

720715 

533 

43571 

180524 

20759 

7022 

1814 

151892 

178 

2772 

143186 

226 

22946 

62293 

11732 

0 

54 

138765 

0 

1091 

145 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

143331 

226 

22946 

62293 

11732 

0 

54 

138765 

0 

1091 

19.89 

42.40 

52.66 

34.51 

56.52 

0.00 

2.98 

91.36 

0.00 

39.36 

577384 

307 

20625 

118231 

9027 

7022 

1760 

13127 

178 

1681 

जम्मा  1129780 380293 145 380438 33.67 749342 

12. सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय       

(१) मरुण वर्िाग  

(२) सूचिा तथा प्रर्शािण वर्िाग  

(३) हलुाक सेर्ा वर्िाग  

(४) िाविय सूचिा आयोग  

(५) सिुक्षण मरुण केन्र  

(६) िाविय सूचिा प्रवर्नध केन्र  

13051 

9287 

85453 

65 

110 

4399 

7410 

3001 

15311 

0 

110 

4399 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

7410 

3001 

15313 

0 

110 

4399 

56.78 

32.31 

17.92 

0.00 

100.00 

100.00 

5641 

6286 

70140 

65 

0 

0 

जम्मा 112365 30231 2 30233 26.91 82132 

13. िनूम, व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय       

(१) िापी वर्िाग  

(२) िनूम व्यर्स्थापि तथा अनिलेख वर्िाग  

(३) िनूम व्यर्स्थापि प्रर्र्शक्षण केन्र  

(४) सहकािी वर्िाग  

112550 

4279300 

17186 

23794 

59656 

568418 

8593 

1607 

0 

0 

0 

0 

59656 

568418 

8593 

1607 

53.00 

13.28 

50.00 

6.75 

52894 

3710882 

8593 

22187 

जम्मा  4432830 638274 0 638274 14.40 3794556 

14. कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय       

(१) कृवष सूचिा तथा सञ्चाि केन्र 

(२) कृवष तथा खाद्य सिुक्षा आयोजिा  
(३) खाद्य प्रवर्नध तथा गणुस्ति नियन्रण वर्िाग  

(४) उच्च मूल्य कृवष र्स्त ुवर्कास आयोजिा  
(५) कृवष वर्िाग  

(६) व्यर्सावयक कृवष तथा व्य. प्रबद्दवि आयोजिा  
(7) वकसािको लानग उन्नत आयोजिा  
(8) जलर्ायू प्रकोप समतु्थाि निमावण आयोजिा  
(9) वर्ऊ वर्जि गणु नियन्रण केन्र  

(10) पर्शसेुर्ा वर्िाग  

(11) िाविय वकसाि आयोग  

(12) प्रधािमन्री कृवष आधुनिकिण परियोजिा  
(13) िेपाल लाईि स्टक सेक्टि इिोमेर्शि आयोजिा  
(14) प्लान्ट क्लािेन्टाइि तथा वर्षादी व्या. केन्र  

31593 

182678 

169221 

36956 

505929 

178973 

166030 

34950 

467 

549081 

685 

367980 

14563 

640 

6 

0 

15309 

0 

24612 

0 

30734 

21102 

115 

40979 

0 

36195 

14540 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

15309 

0 

24614 

0 

30734 

21102 

115 

40979 

0 

36195 

14540 

0 

0.02 

0.00 

9.05 

0.00 

4.87 

0.00 

18.51 

60.38 

24.63 

7.46 

0.00 

9.84 

99.84 

0.00 

31587 

182678 

153912 

36956 

481315 

178973 

135296 

13848 

352 

508102 

685 

331785 

23 

640 

जम्मा  2239746 183592 2 183594 8.20 2056152 

१5. स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय              

(१) औषधी व्यर्स्था वर्िाग  

(२) स्र्ास््य सेर्ा वर्िाग  

(3) आयरेु्द तथा बै.र्च. वर्िाग  

1484 

4078669 

18780 

235 

356592 

1743 

0 

58806 

21 

235 

415398 

1764 

15.84 

10.18 

9.39 

1249 

3663271 

17016 

जम्मा  4098933 358570 58827 417397 10.18 3681536 

16. अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग              

(1) अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग, पोखिा  
(2) अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग, सखेुत  

(3) अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग, कञ्चिपुि  

11259 

17583 

1820 

11259 

10034 

1820 

0 

0 

0 

11259 

10034 

1820 

100.00 

57.07 

100.00 

0 

7549 

0 

जम्मा  30662 23113 0 23113 75.38 7549 
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१7. कािूि, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्रालय              

(1) न्याय सेर्ा तानलम केन्र  

(2) सत्य निरुपण मेल नमलाप आयोग  

(3) रे्पत्ता पारिएका व्यर्िको छािवर्ि आयोग  

18 

19497 

4696 

18 

12836 

2515 

0 

0 

0 

18 

12836 

2515 

100.00 

65.84 

53.56 

0 

6661 

2181 

जम्मा  24211 15369 0 15369 63.48 8842 

१8. श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय              

(१) सामार्जक सिुक्षा कोष  

(२) बैदेर्र्शक िोजगाि वर्िाग  

(३) श्रम वर्िाग ि मातहत  

(४) बैदेर्र्शक िोजगाि प्रबद्दवि बोडवको सर्चर्ालय  

(5) व्यर्सावयक तथा सीप वर्कास तानलम केन्र 

(६) बैदेर्र्शक िोजगाि न्यायानधकिण  

68 

72698 

2916 

43450 

46803 

59 

0 

26475 

579 

25243 

39680 

0 

0 

0 

331 

0 

0 

0 

0 

26475 

910 

25243 

39680 

0 

0.00 

36.42 

31.21 

58.10 

84.78 

0.00 

68 

46223 

2006 

18207 

7123 

59 

जम्मा  165994 91977 331 92308 55.61 73686 

19.  उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय       

(१) खािी तथा िगूिव वर्िाग  

(२) कम्पिी िर्जिािको कायावलय  

(३) उद्योग वर्िाग  

(४) घिेल ुतथा सािा उद्योग वर्कास सनमनत  

(5) वर्रे्शष आनथवक क्षेर आयोजिा  
(6) िेपाल गणुस्ति तथा िापतौल वर्िाग  

(7) र्ार्णज्य वर्िाग तथा उपिोिा संिक्षण वर्िाग  

(8) ग्रामीण उद्यम तथा वर्प्रेषण आयोजिा  
(९) केर्न्रय कािागाि कािखािा  

8019 

10759 

73210 

78658 

116446 

14133 

2977 

67293 

195 

5585 

7205 

28973 

26440 

55015 

4054 

1696 

65501 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5585 

7205 

28973 

26440 

55015 

4054 

1696 

65501 

0 

69.65 

66.97 

39.58 

33.61 

47.25 

28.68 

56.97 

97.34 

0.00 

2434 

3554 

44237 

52218 

61431 

10079 

1281 

1792 

195 

जम्मा  371690 194469 0 194469 52.32 177221 

20. लोक सेर्ा आयोग              
(१) लोक सेर्ा आयोग, जमु्ला  
(२) लोक सेर्ा आयोग, दाङ्ग  

(३) लोक सेर्ा आयोग, बटुर्ल  

(४) लोक सेर्ा आयोग, इलाम  

2085 

73 

4711 

2 

1921 

0 

4711 

0 

0 

0 

0 

0 

1921 

0 

4711 

0 

92.13 

0.00 

100.00 

0.00 

164 

73 

0 

2 

जम्मा  6871 6632 0 6632 96.52 239 

21. िाविय  योजिा आयोगको सर्चर्ालय             

(१) त्याङ्क वर्िाग  6645 1665 0 1665 25.06 4980 

जम्मा  6645 1665 0 1665 25.06 4980 

22.  संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड डयि मन्रालय       

(१) िाविय सग्रहालय छाउिी  
(२) दर्क्षण एर्र्शयाली  पयवटि वर्कास पूर्ावधाि आयोजिा  
(३) प्रनतनलवप अनधकाि िर्जिािको कायावलय  

(४) पयवटि वर्िाग  

(5)  पिुातत्र् वर्िाग  

(६) पयवटि कायावलय ७ (सात) 
(७) तत्कानलि हर्ाई वर्िाग  

(८) दिबाि हेिचाह कायावलय ििपिु   

(९) िाषा आयोग  

(१0) िािायणवहटी दिबाि संग्रहालय  

388 

13759 

27 

674512 

224017 

53096 

20975 

105 

460 

3649 

201 

1118 

0 

140219 

121014 

0 

0 

0 

460 

3649 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1300 

0 

0 

0 

201 

1118 

0 

140219 

121014 

0 

1300 

0 

460 

3649 

51.80 

8.13 

0.00 

20.79 

54.02 

0.00 

6.20 

0.00 

100.00 

100.00 

187 

12641 

27 

534293 

103003 

53096 

19675 

105 

0 

0 

जम्मा 990988 266661 1300 267961 27.04 723027 

23. मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय              

(1) िाविय बाल अनधकाि परिषद  

(२) मवहला तथा बालबानलका वर्िाग  

(३) बाल न्याय समन्र्य सनमनत  

(४) बाल कल्याण गहृ, पसाव  

7735 

125468 

4407 

38 

3680 

21430 

274 

0 

0 

1 

0 

0 

3680 

21431 

274 

0 

47.58 

17.08 

6.22 

0.00 

4055 

104037 

4133 

38 

जम्मा  137648 25384 1 25385 18.44 112263 

कुल जम्मा  192042546 58900760 78458 58979218 30.71 133063328 

 
रिव्यः पििाि मन्रालय, सर्ोच्च अदालत, निर्ावचि आयोग तथा िाविय मािर् अनधकाि आयोगबाट वर्िागगत तथा कायावलयगत बेरुजू खलुाई 

वर्र्िण प्राप्त ििएको । 
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अिसूुची -७ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०७७/७८ मा फछ यौट गिुवपिे बेरुजू  
(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि) 

 रु. हजािमा 
ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय गत आ.ब. 
२०७४/७५ 
सम्मको बेरुजू 

म.ले.प.को.का. ि 
कु.चो.तथा के.त.का. 
बाट लगत कट्टा िई 

फछ यौट 

बेरुजू बाकँी आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प. बाट 

थप 

आ.ब. 
२०७७/७८ मा 
फछ यौट गिुवपिे 

बेरुजू 

१ अथव मन्रालय  52673938 15481065 37192873 19089237 56282110 

२ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  40341214 12243429 28097785 14697204 42794989 

३ र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  21845573 1522002 20323571 2953073 23276644 

४ सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  14714208 1840093 12874115 1256647 14130762 

५ िक्षा मन्रालय  १४२८४४३३ ९८९८५८४ 4385849 9103043 13488892 

६ खािेपािी मन्रालय  11746861 4780108 6966753 4282641 11249394 

7 र्शहिी वर्कास मन्रालय  10654448 3544757 7109691 3687565 10797256 

8 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  9634424 ५२३४३०६ 4400118 2143398 6543516 

9 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  4607689 735337 3872352 2639828 6512180 

10 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  4642017 3543053 1098964 4902586 6001550 

11 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  4282086 473423 3808663 1321766 5130429 

12 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  3300781 337848 2962933 1250817 4213750 

13 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 2299814 599779 1700035 1377535 3077570 

14 गहृ मन्रालय  2165725 1664723 501002 1344794 1845796 

15 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  997582 274266 723316 438444 1161760 

16 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  1207925 ४५०३१६ 757609 257319 1014928 

17 पििाि मन्रालय  1549200 938464 610736 99002 709738 

18 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  407698 226348 181350 215583 396933 

19 निर्ावचि आयोग  448709 204343 244366 4751 249117 

20 सर्ोच्च अदालत  164629 १०१७४८ 62881 165379 228260 

21 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  184555 14038 170517 30196 200713 

22 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  160283 34687 125596 17244 142840 

23 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  170133 94787 75346 38796 114142 

24 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 107620 21509 86111 1555 87666 

25 महान्यायानधर्िाको कायावलय  49818 20439 29379 46198 75577 

26 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  30676 23113 7563 25729 33292 

27 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  7404 2065 5339 9838 15177 

28 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  24211 15369 8842 120 8962 

29 लोकसेर्ा आयोग  12034 6643 5391 274 5665 

30 िाविय मवहला आयोग  5476 1310 4166 283 4449 

31 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  4034 28 4006 0 4006 

32 आददर्ासी जिजाती आयोग  0 0 0 319 319 

33 मरु्स्लम आयोग  0 0 0 21 21 

34 न्याय परिषद् 151 151 0 3 3 

35 िाविय दनलत आयोग  0 0 0 3 3 

36 उप -िािपनतको  कायावलय  167 167 0 0 0 

37 िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0 0 0 

38 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0 0 0 

39 मधेर्शी आयोग  0 0 0 0 0 

40 थारु आयोग  0 0 0 0 0 

41 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0 0 0 

42 िािपनतको कायावलय  0 0 0 0 0 

जम्मा  202725516 64328298 138397218 71401191 209798409 
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अिसूुची -8  

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०७६/7७ मा आ.ब. २०७५/७६ को लेखापिीक्षण िएको अङ्क ि कायम िएको बेरुजू प्रनतर्शत 

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि) 

रु. हजािमा  
ि. 
स.  

मन्रालय/निकाय  लेखापिीक्षण  सम्पन्न 
अङ्क 

बेरुजू अङ्क  प्रनतर्शत  कैवफयत 

१ यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  106182  30196 28.44   

२ खािेपािी मन्रालय  17776775 4282641 24.09   

३ सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  9568913 1256647 13.13   

४ िक्षा मन्रालय  70293655 9103043 12.95   

५ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  117888640 14697204 12.47   

६ र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  30174168 2953073 9.79   

7 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  5154115 438444 8.51   

8 र्शहिी वर्कास मन्रालय  43374225 3687565 8.50   

9 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 17777255 1377535 7.75   

10 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  19637613 1321766 6.73   

11 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  41545102 2639828 6.35   

12 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  19797300 1250817 6.32   

13 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  94164483 4902586 5.21   

14 महान्यायानधर्िाको कायावलय  1102076 46198 4.19   

15 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  64481790 2143398 3.32   

16 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  817478 25729 3.15   

17 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  7301695 215583 2.95   

18 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  700543 17244 2.46   

19 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  11553196 257319 2.23   

20 अथव मन्रालय  1051105975 19089237 1.82   

21 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  561937 9838 1.75   

22 गहृ मन्रालय  86135419 1344794 1.56   

23 पििाि मन्रालय  7983989 99002 1.24   

24 सर्ोच्च अदालत  14626189 165379 1.13   

25 निर्ावचि आयोग  533071 4751 0.89   

26 आददर्ासी जिजाती आयोग  46829 319 0.68   

27 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  9598501 38796 0.40   

28 िाविय मवहला आयोग  103299 283 0.27   

29 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 1245992 1555 0.12   

30 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  310209 120 0.04   

31 मरु्स्लम आयोग  49468 21 0.04   

32 लोकसेर्ा आयोग  874065 274 0.03   

33 न्याय परिषद् 59137 3 0.01   

34 िाविय दनलत आयोग  39116 3 0.01   

35 महालेखापिीक्षकको कायावलय  403116 0 0.00   

36 िािपनतको कायावलय  247061 0 0.00   

37 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  200169 0 0.00   

38 िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  62073 0 0.00   

39 िाविय समारे्र्शी आयोग  51446 0 0.00   

40 उप -िािपनतको  कायावलय  48991 0 0.00   

41 मधेर्शी आयोग  35711 0 0.00   

42 थारु आयोग  21811 0 0.00   

जम्मा  1747558778 71401191 4.09   
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अिसूुची -9  

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०७६/७७ मा फछ यौट ि आ.ब. २०७५/७६ को ले.प.बाट थप िएको पेस्की वर्र्िण  

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि)  
रु. हजािमा  

ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय 

गत आ.ब. 
२०७४/७५ 
सम्मको बाकँी 

पेश्की 

आ.ब. 
२०७६/७७ मा 

फछ यौट 
बाकँी  

आ.ब. 
२०७५/७६ को 
ले.प. बाट िया ँ

थप पेश्की 

जम्मा बाकँी 
पेश्की  

१ िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  28226714 9180470 19046244 11550116 30596360 

२ िक्षा मन्रालय  13901150 9876837 4024313 9099177 13123490 

३ सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  7068000 355840 6712160 893719 7605879 

४ र्शहिी वर्कास मन्रालय  7271089 3243925 4027164 2552608 6579772 

५ प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  2356965 2356965 0 4305231 4305231 

६ खािेपािी मन्रालय  3571869 1565818 2006051 1038677 3044728 

7 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  4339755 2949241 1390514 1073401 2463915 

8 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  1443856 220595 1223261 946066 2169327 

9 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  2025271 7355 2017916 43640 2061556 

10 गहृ मन्रालय  1859110 1434151 424959 1174332 1599291 

11 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  833931 63724 770207 210607 980814 

12 पििाि मन्रालय  265427 44251 221176 11062 232238 

13 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  167122 113421 53701 174113 227814 

14 अथव मन्रालय  489014 451106 37908 128468 166376 

15 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  200968 75407 125561 39102 164663 

16 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  155190 37520 117670 35419 153089 

17 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  139848 33586 106262 14582 120844 

18 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  123343 46817 76526 28908 105434 

19 सर्ोच्च अदालत  141540 63968 77572 3863 81435 

20 महान्यायानधर्िाको कायावलय  23896 2240 21656 40667 62323 

21 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 27501 13478 14023 42367 56390 

22 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  30662 23113 7549 25729 33278 

23 मवहला, बालबानलका तथा ज्येषठ् िागरिक मन्रालय  31477 6731 24746 500 25246 

24 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  13660 0 13660 210 13870 

25 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 7503 1310 6193 520 6713 

26 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  2142 572 1570 2009 3579 

27 निर्ावचि आयोग  5680 2850 2830 22 2852 

28 लोकसेर्ा आयोग  6521 4378 2143 0 2143 

29 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  750 430 320 100 420 

30 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  92 0 92 0 92 

31 िाविय मवहला आयोग  1310 1310 0 50 50 

32 उप -िािपनतको  कायावलय  100 100 0 0 0 

33 िािपनतको कायावलय  0 0 0 0 0 

34 िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0 0 0 

35 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0 0 0 

36 मधेर्शी आयोग  0 0 0 0 0 

37 थारु आयोग  0 0 0 0 0 

38 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0 0 0 

39 मरु्स्लम आयोग  0 0 0 0 0 

40 आददर्ासी जिजाती आयोग  0 0 0 62 62 

41 िाविय दनलत आयोग  0 0 0 0 0 

42 न्याय परिषद् 0 0 0 0 0 

जम्मा 74731456 32177509 42553947 33435327 75989274 
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अिसूुची -10  

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
आ.ब. २०7७/7८ मा फछ यौट गिुवपिे जम्मा बेरुजू मध्ये पेस्की बाँकी बेरुजू वर्र्िण  

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि) 
रु. हजािमा 

ि. 
सं. 

मन्रालय/निकाय जम्मा बेरुजू 
अङ्क 

पेस्की बेरुजू अङ्क जम्मा पेश्की 
बाकँी िकम  

बेरुजूको 
अिपुातमा 
पेश्की बाकँी 
प्रनतर्शत  

मोनबलाइजेर्शि 

पेश्की 
प्रनततपर पेश्की 

कमवचािी 
पेश्की 

अन्य पेश्की 

१ अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  33292 33278 0 0 0 33278 99.96 

२ िक्षा मन्रालय  13488892 742554 10546096 11905 1822935 13123490 97.29 

३ श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  114142 10400 0 277 94757 105434 92.37 

४ गहृ मन्रालय  1845796 198037 960494 2259 438501 1599291 86.65 

५ महान्यायानधर्िाको कायावलय  75577 62308 0 15 0 62323 82.46 

६ प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  60001550 2535565 0 2885 1766781 4305231 71.74 

7 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  42794989 26385702 4178248 1565 30845 30596360 71.50 

8 र्शहिी वर्कास मन्रालय  10797256 6575347 0 4425 0 6579772 60.94 

9 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  14130762 1914016 0 277535 5414328 7605879 53.82 

10 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  5130429 50142 1050072 17708 1051405 2169327 42.28 

11 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  396933 164413 0 0 250 164663 41.48 

12 लोकसेर्ा आयोग  5665 2133 0 10 0 2143 37.83 

13 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  6543516 2292140 30368 337 141070 2463915 37.65 

14 सर्ोच्च अदालत  228260 41344 0 22804 17287 81435 35.68 

15 पििाि मन्रालय  709738 0 69260 142199 20779 232238 32.72 

16 खािेपािी मन्रालय  11249394 2562807 185912 429 295580 3044728 27.07 

17 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  15177 0 0 2521 1058 3579 23.58 

18 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  4213750 27154 0 71929 881731 980814 23.28 

19 आददर्ासी जिजाती आयोग  319 0 0 0 62 62 19.44 

20 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  1161760 138033 0 422 89359 227814 19.61 

21 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  142840 6098 0 2361 16787 25246 17.67 

22 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  1014928 15181 0 21086 84577 120844 11.91 

23 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  23276644 0 0 0 2061556 2061556 8.86 

24 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 87666 0 0 4849 1864 6713 7.66 

25 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  200713 0 0 175 13695 13870 6.91 

26 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  8962 0 0 100 320 420 4.69 

27 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  6512180 8289 0 4568 140232 153089 2.35 

28 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  4006 0 0 0 92 92 2.30 

29 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 3077570 49620 0 407 6363 56390 1.83 

30 निर्ावचि आयोग  249117 1159 0 1693 0 2852 1.14 

31 िाविय मवहला आयोग  4449 0 0 50 0 50 1.12 

32 अथव मन्रालय  56282110 21190 114330 21733 9123 166376 0.30 

33 मरु्स्लम आयोग  21 0 0 0 0 0 0.00 

34 न्याय परिषद् 3 0 0 0 0 0 0.00 

35 िाविय दनलत आयोग  3 0 0 0 0 0 0.00 

36 उप -िािपनतको  कायावलय  0 0 0 0 0 0 0.00 

37 िािपनतको कायावलय  0 0 0 0 0 0 0.00 

38 िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0 0 0 0 0.00 

39 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0 0 0 0 0.00 

40 मधेर्शी आयोग  0 0 0 0 0 0 0.00 

41 थारु आयोग  0 0 0 0 0 0 0.00 

42 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0 0 0 0 0.00 

जम्मा  209798409 43836910 17134780 616247 14401337 75989274 36.22 
 



80 
 

अिसूुची -11 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
२०7५ आषाढ मसान्त सम्मको बेरुजू मध्ये असूल उपि गिुवपिे बेरुजू ि असूली वर्र्िण  

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि)  

रु. हजािमा 
ि.सं
. 

मन्रालय/निकाय  गत आ.ब. 
२०७४/७५ 
सम्मको बेरुजू  

असूल गिुवपिे असूल िएको  प्रनतर्शत असूल गिव बाकँी  

१ न्याय परिषद् 151 2 2 100.00 0 

२ उप -िािपनतको  कायावलय  167 67 67 100.00 0 

३ िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  7404 240 184 76.67 56 

४ उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  407698 47862 34430 71.94 13432 

५ खािेपािी मन्रालय  11746861 4033774 2587614 64.15 1446160 

६ गहृ मन्रालय  2165725 19285 10107 52.41 9178 

7 निर्ावचि आयोग  448709 204205 65404 32.03 138801 

8 संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  997582 440425 131358 29.83 309067 

9 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  9634424 510035 110033 21.57 400002 

10 अथव मन्रालय  52673938 41796961 8994669 21.52 32802292 

11 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  1207925 228210 44916 19.68 183294 

12 र्शहिी वर्कास मन्रालय  10654448 356889 61513 17.24 295376 

13 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 107620 53998 8399 15.55 45599 

14 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 2299814 1920073 198890 10.36 1721183 

15 िक्षा मन्रालय  14284433 101532 8746 8.61 92786 

16 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  40341214 3449231 285101 8.27 3164130 

17 महान्यायानधर्िाको कायावलय  49818 4255 266 6.25 3989 

18 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  4034 470 28 5.96 442 

19 लोकसेर्ा आयोग  12034 195 11 5.64 184 

20 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  4282086 140034 5057 3.61 134977 

21 यरु्ा तथा खेलकूद मन्रालय  184555 1290 28 2.17 1262 

22 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  21845573 323957 4487 1.39 319470 

23 सर्ोच्च अदालत  164629 79822 1050 1.32 78772 

24 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  14714208 1816385 22029 1.21 1794356 

25 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  24211 5099 46 0.90 5053 

26 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  160283 23746 163 0.69 23583 

27 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  4642017 763988 5006 0.66 758982 

28 पििाि मन्रालय  1549200 137382 626 0.46 136756 

29 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  3300781 647531 2891 0.45 644640 

30 िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  4607689 1064439 1220 0.11 1063219 

31 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  170133 2880 0 0.00 2880 

32 अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग  30676 14 0 0.00 14 

33 िाविय मवहला आयोग  5476 0 0 0.00 0 

34 िािपनतको कायावलय  0 0 0 0.00 0 

35 िाविय प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग  0 0 0 0.00 0 

36 महालेखापिीक्षकको कायावलय  0 0 0 0.00 0 

37 मधेर्शी आयोग  0 0 0 0.00 0 

38 थारु आयोग  0 0 0 0.00 0 

39 िाविय समारे्र्शी आयोग  0 0 0 0.00 0 

40 मरु्स्लम आयोग  0 0 0 0.00 0 

41 आददर्ासी जिजाती आयोग  0 0 0 0.00 0 

42 िाविय दनलत आयोग  0 0 0 0.00 0 

जम्मा  202725516 58174276 12584341 21.63 45589935 
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अिसूुची -1२ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
२०7७ आषाढ मसान्त सम्मको वर्निन्न सनमनत, संघ संस्थाहरुको बेरुजू फछ यौट प्रगनत वर्र्िण  

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि)  

रु. हजािमा 
ि. 
सं.  

मन्रालय/निकाय  मन्रालयले 
देखाएको बेरुजू 

अङ्क 

लगत 
थप/घट 
िएको  

जम्मा कायम 
िएको बेरुजू  

फछ यौट अङ्क  प्रनतर्शत 

१ प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  57827  57827 24492 42.35 

२ िक्षा मन्रालय  369017 ÷4577 364440 147275 40.41 

३ खािेपािी मन्रालय  563507  563507 216687 38.45 

४ र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  338298  338298 114019 33.70 

५ संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  1103288 +387071 1490359 438724 29.44 

६ उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  412275  412275 78928 19.14 

7 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  1102987  1102987 209588 19.00 

8 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  5482411  5482411 740119 13.50 

9 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  238877  238877 31044 13.00 

10 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 666365  666365 75384 11.31 

11 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  5 +९९७ 1002 80 7.98 

12 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  21000  21000 1556 7.41 

13 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  149210 ÷10100 139110 8146 5.86 

14 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  5955455 +11717 5967172 286513 4.80 

15 गहृ मन्रालय  1184054  1184054 44281 3.74 

16 र्शहिी वर्कास मन्रालय  432635  432635 6282 1.45 

17 यूर्ा तथा खेलकूद मन्रालय  2780632  2780632 38396 1.38 

18 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  325693  325693 2161 0.66 

19 अथव मन्रालय  264406  264406 0 0.00 

20 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  4040  4040 0 0.00 

21 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 4833  4833 0 0.00 

22 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  468  468 0 0.00 

जम्मा  21457283 +385108 21842391 2463675 11.28 

२३. वर्श्ववर्द्यालय तफव ः       

१ लरु्म्बिी बौद्द वर्श्ववर्द्यालय  6636  6636 5310 80.02 

२ कृवष तथा र्ि वर्ज्ञाि वर्श्ववर्द्यालय  178833  178833 35600 19.91 

३ पोखिा वर्श्ववर्द्यालय  209630 ÷82414 127216 15749 12.38 

४ नरिरु्ि वर्श्ववर्द्यालय  17670894  17670894 935803 5.30 

५ सदुिुपर्िमाञ्चल वर्श्ववर्द्यालय  39707  39707 1035 2.61 

६ िेपाल संस्कृत वर्श्ववर्द्यालय  306477 +20507 326984 189 0.06 

7 मध्यपर्िमाञ्चल वर्श्ववर्द्यालय  328925  328925 0 0.00 

8 िाजवषव जिक वर्श्ववर्द्यालय  109  109 0 0.00 

जम्मा  18741211 ÷61907 18679304 993686 5.32 

कूल जम्मा  40198494 +323201 40521695 3457361 8.53 
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अिसूुची -1३ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
२०7७ आषाढ मसान्त सम्मको वर्निन्न सनमनत, संघ संस्थाहरुको बेरुजू फछ यौट प्रगनत वर्र्िण  

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि)  

रु. हजािमा 
ि. 
सं.  

मन्रालय/निकाय  जम्मा कायम 
िएको बेरुजू 

िकम  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत बाकँी बेरुजू  ५७ औ ं
बावषवक 

प्रनतरे्दिबाट 
थप िएको 
बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

१ प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद्को कायावलय  57827 24492 42.35 33335 9580 42915 

२ िक्षा मन्रालय  364440 147275 40.41 217165 39521 256686 

३ खािेपािी मन्रालय  563507 216687 38.45 346820 258808 605628 

४ र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  338298 114019 33.70 224279 95059 319338 

५ संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड्डयि मन्रालय  1490359 438724 29.44 1051635 209701 1261336 

६ उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  412275 78928 19.14 333347 147091 480438 

7 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  1102987 209588 19.00 893399 0 893399 

8 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  5482411 740119 13.50 4742292 2445375 7187667 

9 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  238877 31044 13.00 207833 63991 271824 

10 सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय 666365 75384 11.31 590981 27789 618770 

11 ऊजाव, जलस्रोत तथा नसंचाई मन्रालय  1002 80 7.98 922 62 984 

12 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय  21000 1556 7.41 19444 0 19444 

13 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय  139110 8146 5.86 130964 17426 148390 

14 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  5967172 286513 4.80 5680659 1249266 6929925 

15 गहृ मन्रालय  1184054 44281 3.74 1139773 395461 1535234 

16 र्शहिी वर्कास मन्रालय  432635 6282 1.45 426353 69176 495529 

17 यूर्ा तथा खेलकूद मन्रालय  2780632 38396 1.38 2742236 929988 3672224 

18 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  325693 2161 0.66 323532 71123 394655 

19 अथव मन्रालय  264406 0 0.00 264406 33433 297839 

20 कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय  4040 0 0.00 4040 0 4040 

21 सङ घीय संसद सर्चर्ालय 4833 0 0.00 4833 0 4833 

22 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  468 0 0.00 468 0 468 

जम्मा  21842391 2463675 11.28 19378716 6062850 25441566 

२३. वर्श्ववर्द्यालय तफव ः        

१ लरु्म्बिी बौद्द वर्श्ववर्द्यालय  6636 5310 80.02 1326 1755 3081 

२ कृवष तथा र्ि वर्ज्ञाि वर्श्ववर्द्यालय  178833 35600 19.91 143233 39915 183148 

३ पोखिा वर्श्ववर्द्यालय  127216 15749 12.38 111467 5290 116757 

४ नरिरु्ि वर्श्ववर्द्यालय  17670894 935803 5.30 16735091 8441399 25176490 

५ सदुिुपर्िमाञ्चल वर्श्ववर्द्यालय  39707 1035 2.61 38672 12119 50791 

६ िेपाल संस्कृत वर्श्ववर्द्यालय  326984 189 0.06 326795 50480 377275 

7 मध्यपर्िमाञ्चल वर्श्ववर्द्यालय  328925 0 0.00 328925 405960 734885 

8 िाजवषव जिक वर्श्ववर्द्यालय  109 0 0.00 109 16 125 

जम्मा  18679304 993686 5.32 17685618 8956934 26642552 

कूल जम्मा  40521695 3457361 8.53 37064334 15019784 52084118 
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अिसूुची -1४ 

बेरुजू फछ यौट मूल्याङ्कि ि अिगुमि सनमनत  
२०7६/७७ को वर्निन्न सनमनत, संघ संस्थाहरुको ईकाईगत बेरुजू फछ यौट प्रगनत वर्र्िण  

(मन्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त वर्र्िण अिसुाि)  
रु. हजािमा  

 

मन्रालय/निकाय/सनमनतको िाम  
मन्रालय, 
सनमनतले 

देखाएको बेरुजू  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत  बाकँी बेरुजू  आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.बाट 
थप बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

१. प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद् को कायावलय              

(1) प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद् को कायावलय  
(2) िेपाल ट्रिको कायावलय  

180 
57647 

0 
24492 

0.00 
42.49 

180 
33155 

0 
9580 

180 
42735 

57827 24492 42.35 33335 9580 42915 
२. िक्षा मन्रालय              

(1) िेपाली सैनिक कल्याणकािी कोष  
(2) िेपाली सैनिक वर्माि सेर्ा व्य.उ.वर्. सनमनत  
(3) स्र्यम्ि ुर्ारुदखािा  

201417 
161003 

2020 

127023 
20252 

0 

63.06 
12.580.

00 

74394 
140751 

2020 

2456 
29165 
7900 

76850 
169916 

9920 
364440 147275 40.41 217165 39521 256686 

३. खािेपािी मन्रालय              
(1) ग्रा.खािेपािी तथा सिसफाई कोष वर्कास सनमनत  
(2) खािेपािी महसलु निधाविण आयोग  

522198 
41309 

216687 
0 

41.50 
0.00 

305511 
41309 

258808 
0 

564319 
41309 

563507 216687 38.45 346820 258808 605628 
४. र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय        

(1) र्ि पैदार्ाि वर्कास सनमनत 
(2) िाविय प्रकृनत संिक्षण कोष 
(३) िेपाल िोर्जि एण्ड टिपेिटाइि  
(4) र्ि पैदार्ाि आपूनतव सनमनत  
(5) द वटम्बि कपोिेर्शि अफ िेपाल  
(6) जडीबटुी उत्पादि तथा प्रर्शोधि कम्पनि नलनमटेड 
(7) िािपनत चिेु तिाई मधेर्श वर्कास सनमनत  
(8) िाविय ताल संिक्षण वर्कास सनमनत  

46 
230790 

2691 
41723 
18157 

177 
44714 

0 

0 
86920 

0 
1686 
4460 

0 
20953 

0 

0.00 
37.66 
0.00 
4.04 

24.56 
0.00 

46.86 
0.00 

46 
143870 

2691 
40037 
13697 

177 
23761 

0 

0 
59371 

0 
0 
0 
0 

35273 
415 

46 
203241 

2691 
40037 
13697 

177 
59034 

415 
338298 114019 33.70 224279 95059 319338 

५. संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड डयि मन्रालय        

(1) िेपाल पर्वतीय प्रर्र्शक्षण प्रनतष्ठाि  
(2) िेपाल पयवटि होटल व्य. प्रनतष्ठाि  
(3) हिमुािढोका दिबाि संिक्षण वर्कास सनमनत  
(४) पाटि संग्राहालय वर्कास सनमनत  
(5) िाविय ताल संिक्षण वर्कास सनमनत  
(6) रे्शरुरु िेसङु्गा क्षेर संिक्षण तथा प्र. वर्कास सनमनत  
(7) बौद्दिाथ क्षेर वर्कास सनमनत  
(8) पानथिािा क्षेर वर्कास सनमनत  
(9) मेची पहाडी क्षेर पयवटि प्रबद्दवि वर्कास सनमनत  
(10) कणावली क्षेर पयवटि प्र. वर्कास सनमनत 
(11) बढुानिलकण्ठ क्षेर वर्कास सनमनत  
(12) िेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठाि  
(13) हलेसी महादेर्स्थाि वर्कास सनमनत  
(14) िेपाल संनगत तथा िाट य प्रज्ञा प्रनतष्ठाि  
(15) देर्घाट क्षेर वर्कास सनमनत  
(16) पर्शपुनत क्षेर वर्कास कोष  
(17) मिकामिा क्षेर वर्कास सनमनत  

15117 
3132 

10931 
1289 
7881 
710 

324624 
3324 
1808 

23196 
2771 

11251 
1452 
505 

12869 
540955 

61 

4666 
3132 
6961 
1171 

0 
0 

1558 
0 
0 
0 
0 

3671 
0 

98 
235 

179391 
0 

30.87 
100.00 
63.68 
90.85 
0.00 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

32.63 
0.00 

19.41 
1.83 

33.16 
0.00 

10451 
0 

3970 
118 

7881 
710 

323066 
3324 
1808 

23196 
2771 
7580 
1452 
407 

12634 
361564 

61 

7100 
2028 

10313 
318 
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मन्रालय/निकाय/सनमनतको िाम  
मन्रालय, 
सनमनतले 

देखाएको बेरुजू  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत  बाकँी बेरुजू  आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.बाट 
थप बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

(18) िेपाल पयवटि बषव २०११ 
(19) खप्तड क्षेर पयवटि वर्कास सनमनत  
(20) िाि ुजन्मस्थल वर्कास सनमनत  
(21) बहृत्ति बिाह क्षेर वर्कास सनमनत, सिुसिी  
(22) बहृत्ति जिकपिु क्षेर वर्कास परिषद् 
(23) िेपाल लनलतकला प्रज्ञा प्रनतष्ठाि  
(24) लरु्म्बिी वर्कास कोष 
(25) बैद्द दर्शवि प्रबद्दवि तथा गमु्बा सनमनत  
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387071 
0 

0 
0 
0 
0 

17870 
2490 
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9451 
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10759 
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96148 
9840 

268739 
9451 

1490359 438724 29.44 1051635 209701 1261336 
६. उद्योग र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय              
(1) लघ ुघिेल ुतथा सािा उद्योग वर्कास कोष 
(2) लघ ुघिेल ुतथा सािा उद्योग कजाव प्रर्ाह कोष 
(3) हस्तकला कोष, लनलतपिु (हस्तकला प्रबद्दवि) 
(4) केन्रीय कािागाि कािखािा कोष 
(5) घिेल ुसनमनत रििर्ल्र्ङ्ग फण्ड कोष  
(6) घिेल ुसनमनत ऋण कोष  
(7) घिेल ुसनमनत घि जग्गा सापटी कोष  
(8) िेपाल इन्टिमोडेल यातायात वर्कास सनमनत  
(9) व्यापाि तथा नियावत प्रबद्दवि केन्र  
(10) िेपाल इिहान्स क्या. फि टे्रड एण्ड डे. प्रो. 
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412275 78928 19.14 333347 147091 480438 

७. सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय              
(1) स्थािीय वर्कास प्रर्र्शक्षण प्रनतष्ठाि  
(2) सार्वजनिक उ. तथा सिागहृ वर्कास सनमनत  
(3) फोहिमैला प्र. तथा श्रोत परिचालि केन्र 
(४) कमवचािी प्रर्र्शक्षण प्रनतष्ठाि  
(५) िेपाल प्रर्शासनिक प्रर्र्शक्षण प्रनतष्ठाि  
(6) निजामती कमवचािी अस्पताल वर्कास सनमनत  
(७) ग्रानमण वर्कास प्रर्र्शक्षण केन्र  
(8) मवहला वर्कास प्रर्र्शक्षण केन्र  
(9) िगि वर्कास प्रर्र्शक्षण प्रनतष्ठाि  
(10) स्थािीय वर्कास कोषको सर्चर्ालय  
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8. स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय        

(1) वर्.पी. स्र्ास््य वर्ज्ञाि प्रनतष्ठाि, धिाि  
(2) कोर्शी अञ्चल अस्पताल, मोिङ्ग  
(3) िामिाजा प्रसाद नसंह स्र्ास््य वर्ज्ञाि प्रनतष्ठाि 
(4) आयूवरे्द र्चवकत्सालय, ििदेर्ी  
(5) कार्न्तबाल अस्पताल, महािाजगंज  
(6) पिोपकाि प्र. तथा स्त्रीिोग अस्पताल, थापातली 
(7) र्शिुिाज ट्रवपकल तथा सरुर्ािोग अस्पताल, टेकु  
(8) स्र्ास््यकि कोष सर्चर्ालय  
(9) नसंहदिबाि बैद्य खािा वर्कास सनमनत, अिामिगि 
(10) र्च.वर्.िा.प्र. र्ीि अस्तपाल, महाबौद्द  
(11) र्च.वर्.िा.प्र. िाविय ट्रमा सेन्टि, महाबौद्द  
(12) स्र्ास््य वर्मा बोडव (सा.स्र्ा.सिुक्षा वर्कास सनमनत) 
(13) िेपाल स्र्ास््य अिसुन्धाि परिषद्, िामर्शाहपथ 
(14) र्शवहद गंगालाल िाविय हृदय केन्र, महािाजगंज  
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0 
41304 

1065313 
3342 

0 
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0 
3250 

82181 
143058 
13717 
3060 

24859 
2276988 
514689 
64711 

0 
60930 



85 
 

 

मन्रालय/निकाय/सनमनतको िाम  
मन्रालय, 
सनमनतले 

देखाएको बेरुजू  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत  बाकँी बेरुजू  आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.बाट 
थप बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

(15) िाविय आयूवरे्द अस्पताल तानलक केन्र, वकर्त्तवपिु 
(16) मािनसक अस्पताल, लगिखेल 
(17) पाटि स्र्ास््य वर्ज्ञाि प्रनतष्ठाि, लनलतपिु  
(18) र्शवहद धमविि िा. प्रत्यािोपि केन्र, ििपिु  
(19) वकटजन्य िो.अ. तथा तानलक केन्र, मकर्ािपिु 
(20) िािायणी उपक्षेरी अस्पताल, नबिगंज  
(21) िितपिु अस्पताल, र्चतर्ि  
(22) वर्.पी.कोइिाला मे.क्या. अस्पताल, िितपिु  
(23) र्ज.वप.कोइिाला िा.स्र्ास््य केन्र, तिहँू  
(24) पोखिा स्र्ा.वर्.प्र. (पर्िम क्षे. अस्पताल) कास्की  
(25) कणावली स्र्ास््य वर्ज्ञाि प्रनतष्ठाि, जमु्ला  
(26) िाप्ती स्र्ा.वर्.प्र. (िाप्ती उपक्षेरीय अस्पताल) दाङ्ग 
(27) िेिी अञ्चल अस्पताल, बाँके  
(28) सरु्र्शल कोइिाला प्र.क्या. अस्पताल, खजिुा, बाँके  
(29) डडेलधिुा अस्पताल, डडलेधिुा  
(30) अस्पताल वर्कास सनमनत, ताप्लेजङु्ग  
(31) अस्पताल वर्कास सनमनत, पाँचथि  
(32) इलाम अस्पताल, इलाम  
(33) र्ज. स्र्ास््य कायावलय, झापा सनमनततफव  
(3४) मेची अञ्चल अस्पताल, झापा  
(35) दमक अस्पताल, झापा  
(36) अस्पताल वर्कास सनमनत, संखरु्ासिा  
(37) अस्पताल वर्कास सनमनत, तेह्रथमु  
(38) अस्पताल वर्कास सनमनत, िोजपिु  
(39) अस्पताल वर्कास सनमनत, धिकुटा  
(40) इिरुर्ा अस्पताल, सिुसिी  
(41) िंगेली अस्पताल, मोिङ्ग  
(42) मंगलबािे अस्पताल, मोिङ्ग  
(43) अस्पताल वर्कास सनमनत, सोल ु 
(44) अस्पताल वर्कास सनमनत, खोटाङ्ग  
(45) कटािी अस्पताल, उदयपिु  
(46) उदयपिु अस्पताल, उदयपिु  
(47) अस्पताल वर्कास सनमनत, ओखलढुङ्गा 
(48) गजेन्रिािायण (सगिमाथा) अञ्चल अस्पताल, सप्तिी 
(49) िािदह अस्पताल, सप्तिी  
(50) अस्पताल वर्कास सनमनत, नसिाहा  
(51) नसिाहा अस्पताल, नसिाहा  
(52) िाम कु. उमा. प्रनतष्ठाि लहाि अस्पताल, नसिाहा  
(53) जिकपिु अञ्चल अस्पताल, धिषुा  
(54) अस्पताल वर्कास सनमनत, महोत्तिी  
(55) बददवर्ास अस्पताल, महोत्तिी  
(56) सलावही अस्पताल, मलंगर्ा 
(57) अस्पताल वर्कास सनमनत, िौतहट  
(58) चन्रनिगाहपिु अस्पताल, िौतहट  
(59) कलैया अस्पताल, बािा  
(60) पोखिीया अस्पताल, पसाव 
(61) नसंधलुी अस्पताल, नसंधुली  
(62) अस्पताल वर्कास सनमनत, िामेछाप  
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मन्रालय/निकाय/सनमनतको िाम  
मन्रालय, 
सनमनतले 

देखाएको बेरुजू  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत  बाकँी बेरुजू  आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.बाट 
थप बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

(63) र्जिी अस्पताल, दोलखा  
(64) अस्पताल वर्कास सनमनत, नसन्धपुाल्चोक  
(65) अस्पताल वर्कास सनमनत, िसरु्ा  
(66) अस्पताल वर्कास सनमनत, धाददङ्ग 
(67) नरर्शलुी अस्पताल, िरु्ाकोट  
(68) ििपिु अस्पताल, ििपिु  
(69) मेनथिकोट अस्पताल, काभ्रपेलान्चोक  
(70) हेटौडा अस्पताल, मकर्ािपिु  
(71) ित्निगि (र्कहि) अस्पताल, र्चतर्ि  
(72) बधौडा अस्पताल, र्चतर्ि  
(73) चापाकोट अस्पताल, स्याङ जा  
(74) स्याङ जा अस्पताल, स्याङ जा  
(75) दमौली अस्पताल, तिहँू 
(76) बन्दीपिु अस्पताल, तिहँू  
(77) आपँवपपल अस्पताल, गोिखा  
(78) गोिखा अस्पताल, गोिखा  
(79) अस्पताल वर्कास सनमनत, मिाङ्ग  
(80) लम्जङु्ग सामदुावयक अस्पताल वर्. सनमनत, लम्जङु्ग 
(81) सनु्दिबजाि अस्पताल, लम्जङु्ग  
(82) मातरृ्र्शर्श ुअस्पताल, कास्की  
(83) र्र्शर्शरु्ा अस्पताल, कास्की  
(84) अस्पताल वर्कास सनमनत, पर्वत  
(85) धौलानगिी अञ्चल अस्पताल, बागलङु्ग  
(86) म्याग्दी अस्पताल, म्याग्दी  
(87) अस्पताल वर्कास सनमनत, मसु्ताङ्ग 
(88) पृ् र्ीचन्र अस्पताल वर्कास सनमनत, िर्लपिासी  
(89) र्चसापािी अस्पताल, िर्लपिासी  
(90) िीम अस्पताल, िैिहर्ा रुपन्देही  
(91) लरु्म्बिी अञ्चल अस्पताल, बटुर्ल  
(92) अस्पताल वर्कास सनमनत, तौलीहर्ा  
(93) र्र्शर्िाज अस्पताल, कवपलबस्त ु
(94) वपपिा अस्पताल, कवपलबस्त ु
(95) अस्पताल वर्कास सनमनत, अघावखाँची  
(96) अस्पताल वर्कास सनमनत, पाल्पा  
(97) िामपिु अस्पताल, पाल्ला  
(98) गलु्मी अस्पताल, गलु्मी  
(99) अस्पताल वर्कास सनमनत, िोल्पा 
(100) प्यूठाि अस्पताल, प्यूठाि  
(101) मध्यपर्िम क्षेरीय आयूवरे्द, दाङ्ग 
(102) िाप्ती अञ्चल अस्पताल, दाङ्ग 
(103) बददवया अस्पताल, बददवया 
(104) अस्पताल वर्कास सनमनत, मगु ु
(105) अस्पताल वर्कास सनमनत, डोल्पा  
(106) अस्पताल वर्कास सनमनत, हमु्ला  
(107) अस्पताल वर्कास सनमनत, कानलकोट  
(108) अस्पताल वर्कास सनमनत, रुकुम  
(109) अस्पताल वर्कास सनमनत, सल्याि 
(110) मध्यपर्िमाञ्चल क्षेरीय अस्पताल, सखेुत  

4346 
784 
390 

5558 
6184 

33997 
8207 
7449 

10539 
82 

222 
3219 
3702 
1651 
1401 
3613 
495 
663 

2283 
0 

3278 
4421 

10424 
6344 
423 

8478 
2 

34249 
42162 
2128 
625 

1834 
107 

1604 

4735 
10230 
1345 
3504 
1766 
4417 
3406 
1895 
573 
416 

3081 
678 

4334 
5694 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

4346 
784 
390 

5558 
6184 

33997 
8207 
7449 

10539 
82 

222 
3219 
3702 
1651 
1401 
3613 
495 
663 

2283 
0 

3278 
4421 

10424 
6344 
423 

8478 
2 

34249 
42162 
2128 
625 

1834 
107 

1604 

4735 
10230 
1345 
3504 
1766 
4417 
3406 
1895 
573 
416 

3081 
678 

4334 
5694 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4346 
784 
390 

5558 
6184 

33997 
8207 
7449 

10539 
82 

222 
3219 
3702 
1651 
1401 
3613 
495 
663 

2283 
0 

3278 
4421 

10424 
6344 
423 

8478 
2 

34249 
42162 
2128 
625 

1834 
107 

1604 

4735 
10230 
1345 
3504 
1766 
4417 
3406 
1895 
573 
416 

3081 
678 

4334 
5694 
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मन्रालय/निकाय/सनमनतको िाम  
मन्रालय, 
सनमनतले 

देखाएको बेरुजू  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत  बाकँी बेरुजू  आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.बाट 
थप बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

(111) मेहलकुिा अस्पताल, सखेुत  
(112) जाजिकोट अस्पताल, जाजिकोट 
(113) अस्पताल वर्कास सनमनत, दैलेख  
(114) दलु्ल ुअस्पताल, दैलेख  
(115) सेती अञ्चल अस्पताल, कैलाली  
(116) वटकापिु अस्पताल, कैलाली  
(117) मालाखेती अस्पताल, कैलाली  
(118) अस्पताल वर्कास सनमनत, डोटी  
(119) अस्पताल वर्कास सनमनत, अछाम  
(120) अस्पताल वर्कास सनमनत, बाजिुा  
(121) अस्पताल वर्कास सनमनत, बझाङ्ग  
(122) अस्पताल वर्कास सनमनत, दाच ुवला  
(123) गोकुलेश्वि अस्पताल, दाच ुवला  
(124) अस्पताल वर्कास सनमनत, बैतडी  
(125) जोगबुडुा अस्पताल, डडेलधिुा  
(126) महाकाली अञ्चल अस्पताल, कन्चिपिु  
(127) अन्य अस्पताल तथा सनमनत 

8329 
4590 
427 
870 

46534 
1798 
1091 
980 

1557 
1247 
4450 

4 
10906 
4251 

78 
11632 
6658 

0 
0 
0 
0 

8664 
0 
0 

205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

18.620.
00 

0.00 
20.92 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

8329 
4590 
427 
870 

37870 
1798 
1091 
775 

1557 
1247 
4450 

4 
10906 
4251 

78 
11632 
6658 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8329 
4590 
427 
870 

37870 
1798 
1091 
775 

1557 
1247 
4450 

4 
10906 
4251 

78 
11632 
6658 

5482411 740119 13.50 4742292 2445375 7187667 
9. िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय              
(1) सडक वर्िाग  
(2) सडक बोडव िेपाल 

155330 
83547 

0 
31044 

0.00 
37.16 

155330 
52503 

0 
63991 

155330 
116494 

238877 31044 13.00 207833 63991 271824 
10. सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय              
(1) िेनडयो प्रसाि सेर्ा वर्कास सनमनत 
(2) चलर्चर वर्कास बोडव  
(3) मरुण वर्िाग, (कायव संचालि कोष) 
(4) केन्रीय धिादेर्श ि हलुाक बचत बैंक  
(5) िाविय सूचिा आयोग (वर्रे्शष कोष) 
(6) लगत यवकि ििएको  

215050 
28518 
7493 

399707 
12700 
2897 

48101 
27210 

0 
73 
0 
0 

22.37 
95.41 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 

166949 
1308 
7493 

399634 
12700 
2897 

14573 
8958 

0 
4258 

0 
0 

181522 
10266 
7493 

403892 
12700 
2897 

666365 75384 11.31 590981 27789 618770 

11. ऊजाव, जलस्रोत तथा नसँचाई मन्रालय              
(1) नसँचाई वर्िाग  
(2) िनूमगत जलस्रोत वर्कास सनमनत 
 

0 
1002 

0 
80 

0.00 
7=98 

0 
922 

0 
62 

0 
984 

1002 80 7.98 922 62 984 

12. िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय              

(1) ियाँ िेपाल निमावण कोष  21000 1556 7.41 19444 0 19444 
21000 1556 7.41 19444 0 19444 

13. कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय              
(1) कपास वर्कास सनमनत  
(2) िेपाल कृवष अिसुन्धाि परिषद् 
(3) कानलमाटी फलफूल तथा तिकािी वर्कास सनमनत 
(4) िाविय र्चया तथा कफी वर्कास बोडव  
(5) चन्रडाँगी वर्ऊनबजि तथा दधु उ. सनमनत  
(6) िेपाल उख ुतथा र्चिी वर्कास सनमनत  
(7) िाविय दगु्ध वर्कास बोडव 
(8) मत्स्य वर्कास केन्र (दो.मा.व्य.स. हेटौडा) 
(9) पर्श ुवर्कास फामव (दो.िा.व्या.) 

4815 
96202 

159 
4142 
2569 
175 

5516 
16 

703 

0 
7230 

0 
0 
0 
0 

916 
0 
0 

0.00 
7.52 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16.61 
0.00 
0.00 

4815 
88972 

159 
4142 
2569 
175 

4600 
16 

703 

0 
16208 
1017 
158 

0 
0 

43 
0 
0 

4815 
105180 

1176 
4300 
2569 
175 

4643 
16 

703 
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मन्रालय/निकाय/सनमनतको िाम  
मन्रालय, 
सनमनतले 

देखाएको बेरुजू  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत  बाकँी बेरुजू  आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.बाट 
थप बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

(10) कमनसवयल एलाइन्स 
(11) कृवष चिु उद्योग  
(12) कृवष औजाि कािखािा  
 

2641 
14063 
8109 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

2641 
14063 
8109 

0 
0 
0 

2641 
14063 
8109 

139110 8146 5.86 130964 17426 148390 

14. र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय        
(1) िाविय पिीक्षा बोडव (उच्च माध्यनमक र्र्शक्षा परिषद्) 
(2) र्जल्ला र्र्शक्षा कोष, सेडु 
(3) यूिेस्कोका निनमत्त िेपाल िाविय आयोग 
(4) प्रावर्नधक र्र्शक्षा तथा व्य. तानलम केन्र 
(5) वर्श्ववर्द्यालय अिदुाि आयोग  
(6) वर्द्याथी वर्र्त्तय सहयोग कोष  
(7) नडल्लीिमण कल्याणी िेग्मी पसु्तकालय  
(8) मेनडकल कलेज पूर्ावधाि वर्कास सनमनत  
(9) मदि आर्श्रत प्रनतष्ठाि  
(10) िेपाल खलुा वर्श्ववर्द्यालय  
(11) सीप वर्कास परियोजिा  
(12) स्र्प्ि बगैचा वर्कास सनमनत  
(13) मिमोहि पोनलटेर्क्िक  
(14) िेपाल वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध प्रज्ञा प्रनतष्ठाि (िाि) 
(15) िाविय वर्नध वर्ज्ञाि प्रयोगर्शाला  
(16) िेपाल इर्ञ्जनियरिङ्ग पूर्ावधाि निमावण सनमनत 
(17) नर.वर्. उच्च र्र्शक्षा सधुाि परियोजिा कायावन्र्यि  
(18) वर्.पी.को.मे.प्ला. तथा अ. ि वर्.सं.वर्. सनमनत 

228971 
2938170 

1193 
855136 

1390446 
28758 
1354 

299694 
8354 

78241 
0 

216 
1880 

45702 
0 

11394 
65131 
12532 

5229 
0 

340 
194593 
58400 
16424 

0 
0 
0 

18 
0 

115 
0 
0 
0 

11394 
0 
0 

2.28 
0.00 

28.50 
22.76 
4.20 

57.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 

53.24 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
0.00 
0.00 

223742 
2938170 

853 
660543 

1332046 
12334 
1354 

299694 
8354 

78223 
0 

101 
1880 

45702 
0 
0 

65131 
12532 

55183 
0 

5349 
309762 
343839 
269298 

0 
120154 

0 
86326 
12328 

589 
0 

16430 
0 
0 

30000 
8 

278925 
2938170 

6202 
970305 

1675885 
281632 

1354 
419848 

8354 
164549 
12328 

690 
1880 

62132 
0 
0 

95131 
12540 

5967172 286513 4.80 5680659 1249266 6929925 

15. गहृ मन्रालय              

(1) क्षेरीय दैर्ीप्रकोप उद्दाि सनमनत 
(2) प्रहिी कल्याणकािी कोष 
(3) र्जल्ला दैर्ीप्रकोप उद्दाि सनमनत 
(4) सर्शस्त्र प्रहिी बल कल्याणकािी सेर्ा केन्र  
(5) केन्रीय दैर्ीप्रकोप उद्दाि सनमनत  
(6) िेपाल हज सनमनतको सर्चर्ालय  

300 
382505 
24961 
33465 
18099 

724724 

0 
39286 

0 
4995 

0 
0 

0.00 
10.27 
0.00 

14.93 
0.00 
0.00 

300 
343219 
24961 
28470 
18099 

724724 

0 
179022 

0 
5674 

0 
210765 

300 
522241 
24961 
34144 
18099 

935489 
1184054 44281 3.74 1139773 395461 1535234 

16. र्शहिी वर्कास मन्रालय              
(1) र्शहिी वर्कास तथा िर्ि निमावण वर्िाग  
(2) नसंहदिबाि पूिःनिमावण वर्कास सनमनत 
(3) काठमाडौं उपत्यका वर्कास प्रानधकिण  
(4) अन्तिाविय सम्मेलि केन्र  
(5) अन्य िगि वर्कास सनमनत 

49117 
6620 

37813 
73892 

265193 

0 
0 
0 

5289 
993 

0.00 
0.00 
0.00 
7.16 
0.३७ 

49117 
6620 

37813 
68603 

264200 

11762 
0 
0 

9004 
48410 

60879 
6620 

37813 
77607 

312610 
432635 6282 1.45 426353 69176 495529 

17. यूर्ा तथा खेलकुद मन्रालय              
(1) यूर्ा तथा सािा व्यर्सायी स्र्िोजगाि कोष 
(2) िाविय खेलकुद परिषद् 
(3) िाविय यूर्ा परिषद् 

166843 
2537629 

76160 

2983 
22322 
13091 

1.79 
0.88 

17.19 

163860 
2515307 

63069 

39030 
866565 
24393 

202890 
3381872 

87462 
2780632 38396 1.38 2742236 929988 3672224 

18. मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय              

(1) मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  
(2) समाज कल्याण परिषद् 

67 
304381 

0 
0 

0.00 
0.00 

67 
304381 

0 
63319 

67 
367700 
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मन्रालय/निकाय/सनमनतको िाम  
मन्रालय, 
सनमनतले 

देखाएको बेरुजू  

२०७७ आषाढ 
मसान्त सम्मको 

फछ यौट  

प्रनतर्शत  बाकँी बेरुजू  आ.ब. 
२०७५/७६ 
को ले.प.बाट 
थप बेरुजू  

आ.ब. 
२०७७/७८ 
मा फछ यौट 
गिुवपिे बेरुजू  

(3) िाविय अपाङ्ग कोष 
(4) िाविय स्र्ास््य उपचाि कोष 
(5) ज्येष्ठ िागरिक कोष  
(6) धमवपरु/धमवपरुी  

11775 
5810 

0 
3660 

0 
0 
0 

2161 

0.00 
0.00 
0.00 

59.00 

11775 
5810 

0 
1499 

277 
2016 
355 

5156 

12052 
7826 
355 

6655 
325693 2161 0.66 323532 71123 394655 

19. अथव मन्रालय       
(1) र्ीमा सनमनत  
(2) पिुवर्वमा कम्पनि नल. (आकर्स्मक र्ीमा कोष) 
(3) िेपाल नधतोपर बोडव  
(4) नमनलनियम चैलेन्ज एकाउण्ट िेपाल  

164601 
98754 
1051 

0 

0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

164601 
98754 
1051 

0 

3690 
0 

1044 
28699 

168291 
98754 
2095 

28699 
264406 0 0.00 264406 33433 297839 

20. कािूि, न्याय तथा संसददय मानमला मन्रालय        

(1) केन्रीय कािूिी सहायता सनमनत 
(2) केन्रीय कािूि पसु्तकालय वर्कास सनमनत 
(3) मािर् अनधकाि पिुस्काि व्यर्स्थापि सनमनत  

4040 
0 
0 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

4040 
0 
0 

0 
0 
0 

4040 
0 
0 

4040 0 0.00 4040 0 4040 

21. संङ घीय संसद सर्चर्ालय        

(1) संसद वर्कास कोष  4833 0 0.00 4833 0 4833 
4833 0 0.00 483 0 4833 

22. श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय       

(1) प्रत्यािनुत कोष 468 0 0.00 468 0 468 
468 0 0.00 468 0 468 

जम्मा  21842391 2463675 11.28 19378716 6062850 25441566 
२३. वर्श्ववर्द्यालय तफव        

(1) लरु्म्बिी बौद्द वर्श्ववर्द्यालय 
(2) कृवष तथा र्ि वर्ज्ञाि वर्श्ववर्द्यालय 
(3) पोखिा वर्श्ववर्द्यालय 
(4) नरिरु्ि वर्श्ववर्द्यालय 
(5) सदुिुपर्िमाञ्चल वर्श्ववर्द्यालय 
(6) िेपाल संस्कृत वर्श्ववर्द्यालय 
(7) मध्यपर्िमाञ्चल वर्श्ववर्द्यालय 
(8) िाजवषव जिक वर्श्ववर्द्यालय 

6636 
178833 
127216 

17670894 
39707 

326984 
32892५ 

109 

5310 
35600 
15749 

935803 
1035 
189 

0 
0 

80.02 
19.91 
12.38 
5.30 
2.61 
0.06 
0.00 
0.00 

1326 
143233 
111467 

16735091 
38672 

326795 
32892५ 

109 

1755 
39915 
5290 

8441399 
12119 
50480 

405960 
16 

3081 
183148 
116757 

25176490 
50791 

377275 
73488५ 

125 
जम्मा  18679304 993686 5.32 17685618 8956934 26642552 

कूल जम्मा  40521695 3457361 8.53 37064334 15019784 52084118 
 

१. िक्षा मन्रालय अन्तगवत िेपाली सैनिक वर्माि सेर्ा व्यापािी उडाि वर्कास सनमनतको आ.ब. २०७६/७७ मा बेरुजू 
रु. १५,८९,३८ हजाि बाँकी िएकोमा रु. १६,१०,०३ हजाि लगती बेरुजू िएको िनि मन्रालयबाट लेर्ख 
आएकोले सोही अिसुाि बेरुजू कायम िएको ि स्र्यम्ि ुबारुद्द खािाको आ.ब. २०७६/७७ मा फछ यौट गिुवपिे 
बेरुजू रु. ८६,६२ हजाि िएकोमा रु. २०,२० हजाि मार बेरुजू िएको िनि लेर्खआएकोले सोही अिसुाि लगत 
कायम गरिएको छ ।  

२. संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड डयि मन्रालय अन्तगवत लरु्म्बिी वर्कास कोषको बेरुजू रु. ३८,७०,७१ हजाि 
मन्रालय तफव  िार्खएकोमा सनमनततफव को बेरुजू िएकोले सनमनततफव  लगत कायम गरिएको छ ।  
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३. ऊजाव, जलस्रोत तथा नसँचाई मन्रालय अन्तगवत िनूमगत जलस्रोत वर्कास सनमनतको रु. १०,०२ हजाि बेरुजू 
मन्रालय तफव बाट सनमनततफव  िार्खएको ि गतबषव नसँचाई वर्िागको रु. ५ हजाि बेरुजू िएकोमा लगतमा ििएकोले 
लगतबाट घटाइएको छ ।  

४. कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय अन्तगवत िेपाल कृवष अिसुन्धाि परिषद् को बेरुजू रु. ९७,२२ हजाि ि िाविय 
दगु्ध वर्कास बोडवको रु. ३,७८ हजाि गिी जम्मा रु. १,०१,०० हजाि कम लगत कायम गिी पठाइएकोले सोही 
अिसुाि लगत िार्खएको छ ।  

५. र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय अन्तगवत वर्.पी.कोइिाला मेमोरियल तथा अधजिेटिी ि वर्ज्ञाि संग्राहलय वर्कास 
सनमनततफव  रु. १,१७,१७ हजाि बेरुजू लगत थप गिी लगत प्राप्त हिु आएकोले सोही अिसुाि बेरुजू रु. १,२५,३२ 
हजाि कायम गिेको छ ।  

६. पोखिा वर्श्ववर्द्यालय तफव  रु. ८,१४,१४ हजाि बेरुजू गतबषव िन्दा कम लेर्ख पठाएकोले सोही अिसुाि रु. 
१२,७२,१६ हजाि बेरुजू लगत कायम गरिएको छ ।  

७. िेपाल संस्कृत वर्श्ववर्द्यालय तफव  गतबषव िन्दा रु. २,०५,०७ हजाि बढी लगत कायम गिी पठाएकोले सोही अिसुाि 
रु. ३२,६९,८४ हजाि बेरुजू लगत कायम गरिएको छ ।  

८. यूर्ा तथा सािा व्यर्सायी स्र्िोजगाि कोष अन्तगवत िाविय यूर्ा परिषद् को आ.ब. २०७५/७६ को थप बेरुजू रु. 
२,४३,९३ हजाि म.ले.प.बाट मन्रालय तफव  समारे्र्श गिेकोमा मन्रालयले सनमनत तफव  कायम गिी पठाएकोले सोही 
अिसुाि सनमनततफव  बेरुजू कायम िएको छ ।  

९. र्शहिी वर्कास मन्रालय अन्तगवत आ.ब. २०७५/७६ मा काठमाडौं उपत्यका वर्कास प्रानधकिणको रु. ५,६३,१२ 
हजाि, र्जल्ला आयिुको कायावलय काठमाडौंको रु. २१,२२,०८ हजाि, र्जल्ला आयूिको कायावलय ििपिुको रु. 
२,३१,४२ हजाि, र्जल्ला आयिुको कायावलय लनलतपिुको रु. ४,०२,७० हजाि ि अनधकाि सम्पन्न बागमती सभ्यता 
एवककृत सनमनतको रु. ८५,६२ हजाि गिी जम्मा रु. ३४,०४,९४ हजाि म.ले.प.को कायावलयबाट सनमनततफव  
समारे्र्श गरिएकोमा मन्रालयले मन्रालयतफव  थप बेरुजू कायम गिी पठाएकोले सोही अिसुाि बेरुजू लगत िार्खएको   
छ । 

१०. सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय अन्तगवत केन्रीय धिादेर्श ि हलुाक बचत बैंकले थप बेरुजू रु. ४२,५८ हजाि 
म.ले.प.को कायावलयबाट मन्रालयतफव को बेरुजूमा समारे्र्श गिेतापनि मन्रालयबाट सनमनततफव  िै समारे्र्श गिी 
लगत पठाएकोले सोही अिसुाि लगत कायम गरिएको छ । 

११. उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय अन्तगवत व्यापाि तथा नियावत प्रबद्दवि केन्रको बेरुजू रु. २४,४५ हजाि 
म.ले.प.को कायावलयबाट मन्रालयतफव  िाखेकोमा उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालयबाट सनमनततफव  िै िाखी 
लगत पठाएकोले सोही अिसुाि लगत कायम गरिएको छ ।  
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मन्रालय/संरै्धानिक निकायगत बेरुजू निस्किे िम  
तथा 

फछ यौट सम्बन्धी 10 बषवको प्रगनत वर्र्िण    
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५.१ िािपनतको कायावलय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  137561 11348 8.25 

२०68 - 49 सौं  146041 10250 7.02 

२०69 - 50 सौं  224085 56482 25.21 

२०70 - 51 िौं  239976 97 0.04 

२०71 - 52 िौं  252062 0 0.00 

२०७२ - ५३ औ ं 380622 67597   17.76 

२०७३ - ५४ औ ं 361022 179 0.05 

२०७४ - ५५ औ ं 285391 1900 0.67 
२०७५ - ५६ औ ं 194123 0 0.00 
२०७७ - ५७ औ ं 247061 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा 

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  11348 0 6148 6148 54.18 

२०68 - 49 सौं  15450 0 8950 8950 57.93 

२०69 - 50 सौं  62982 0 45294 45294 71.92 

२०70 - 51 िौं  17785 0 5897 5897 33.16 

२०71 - 52 िौं  11888 0 11888 11888 100.00 

२०७२ - ५३ औ ं 67597 0 67597 67597 100.00 

२०७३ - ५४ औ ं 179 0 179 179 100.00 

२०७४ - ५५ औ ं 1900 0 1900 1900 100.00 

२०७५ - ५६ औ ं ० 0 0 0 0.00 

२०७7 - ५७ औ ं 0     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बरेुजू मध्ये आ.र्. २०७६/७७ 
सम्मको बाँकी बेरुजू  

0 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७५/७६ (५७ औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

0 

जम्मा बरेुजू 0 
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५.२ उप-िािपनतको कायावलय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  19353 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  22237 0 0.00 

२०69 - 50 सौं  30528 1663 5.45 

२०70 - 51 िौं  36376 0 0.00 

२०71 - 52 िौं  31638 0 0.00 

२०७२ - ५३ औ ं 33049 67 0.20 

२०७३ - ५४ औ ं 59818 259 0.43 

२०७४ - ५५ औ ं 38670 0 0.00 
२०७५ - ५६ औ ं 43703 100 0.23 
२०७७ - ५७ औ ं 48991 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०69 - 50 सौं  1663 0 1663 1663 100.00 

२०70 - 51 िौं  0 0 0 0 0.00 

२०71 - 52 िौं  0 0 0 0 0.00 

२०७२ - ५३ औ ं 67 0 0 0 0.00 

२०७३ - ५४ औ ं 326 0 259 259 79.45 

२०७४ - ५५ औ ं 67 0 0 0 0.00 

२०७५ - ५६ औ ं 167 0 167 167 100.00 

२०७७ - ५७ औ ं 0     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७५/७६ मा    
रु. 1,67 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बरेुजू  

0 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७५/७६ (५७ औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

0 

जम्मा बरेुजू  0 
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५.३ सर्ोच्च अदालत 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  1224387 51594 ४.२१ 

२०68 - 49 सौं  2816162 393791 13.98 

२०69 - 50 सौं  3767144 103877 2.76 

२०70 - 51 िौं  4289365 84218 1.96 

२०71 - 52 िौं  5768484 179945 3.12 

२०७२ - ५३ औ ं 6889826 128276 1.86 

२०७३ - ५४ औ ं 8406496 153679 1.83 

२०७४ - ५५ औ ं 11586781 131309 1.13 
२०७५ - ५६ औ ं 12991576 53056 0.41 
२०७७ - ५७ औ ं 14626189 165379 1.13 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा   

२०67 - 48 सौं  435065 30212 135375 165587 38.06 

२०68 - 49 सौं  663269 129 331906 332035 50.06 

२०69 - 50 सौं  435111 1980 259910 261890 60.19 

२०70 - 51 िौं  257439 268 117298 117566 45.67 

२०71 - 52 िौं  319818 0 190383 190383 59.53 

२०७२ - ५३ औ ं 257715 1 121862 121863 47.29 

२०७३ - ५४ औ ं 289531 0 159789 159789 55.19 

२०७४ - ५५ औ ं 261051 0 149478 149478 57.26 

२०७५ - ५६ औ ं 164629 1 101747 101748 61.80 

२०७7 - ५७ औ ं 228260     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७६/७७ मा 
रु. 10,17,48 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

62881 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७५/७६ (५७ औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

165379 

जम्मा बरेुजू  228260 
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५.४ सङ घीय…संसद सर्चर्ालय 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  942369 301074 31.95 

२०68 - 49 सौं  899389 38590 4.29 

२०69 - 50 सौं  965897 39430 4.08 

२०70 - 51 िौं  207139 1323 0.64 

२०71 - 52 िौं  650464 7780 1.20 

२०७२ - ५३ औ ं 1367726 34243 2.50 

२०७३ - ५४ औ ं 1267773 157405 12.42 

२०७४ - ५५ औ ं 1569691 58711 3.74 

२०७५ - ५६ औ ं 1143692 74090 6.48 
२०७७ - ५७ औ ं 1245992 1555 0.12 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  321014 0 202204 202204 62.99 

२०68 - 49 सौं  157204 52 71751 71803 45.68 

२०69 - 50 सौं  124831 22 58481 58503 46.87 

२०70 - 51 िौं  66438 0 60379 60379 90.88 

२०71 - 52 िौं  13937 45 7104 7149 51.30 

२०७२ - ५३ औ ं 41031 0 22675 22675 55.26 

२०७३ - ५४ औ ं 175761 62 133758 133820 76.14 

२०७४ - ५५ औ ं 100652 0 67122 67122 66.69 

२०७५ - ५६ औ ं 107620 0 21509 21509 19.99 

२०७७ - ५७ औ ं 87666     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७६/७७ मा 
रु. 2,15,09 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

86111 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

1555 

जम्मा बरेुजू  87666 
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५.५ अर्ख्तयाि दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  100385 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  127600 0 0.00 

२०69 - 50 सौं  143858 0 0.00 

२०70 - 51 िौं  184892 0 0.00 

२०71 - 52 िौं  497888 11915 2.39 

२०७२ - ५३ औ ं 784756 60206 7.67 

२०७३ - ५४ औ ं 800161 4957 0.62 

२०७४ - ५५ औ ं 941829 239 0.03 

२०७५ - ५६ औ ं 929293 30662 3.30 
२०७७ - ५७ औ ं 817478 25729 3.15 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा   

२०67 - 48 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०69 - 50 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०70 - 51 िौं  0 0 0 0 0.00 

२०71 - 52 िौं  11915 0 11915 11915 100.00 

२०७२ - ५३ औ ं 60206 0 48820 48820 81.09 

२०७३ - ५४ औ ं 16343 0 14848 14848 90.85 

२०७४ - ५५ औ ं 1734 0 1720 1720 99.19 

२०७५ - ५६ औ ं 30676 0 23113 23113 75.35 

२०७७ - ५७ औ ं 33292     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 2,31,13 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

7563 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

25729 

जम्मा बरेुजू  33292 



98 
 

5.6 महालेखापिीक्षकको कायावलय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  148929 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  209761 0 0.00 

२०69 - 50 सौं  224582 30 0.01 

२०70 - 51 िौं  253190 10 0.00 

२०71 - 52 िौं  324635 0 0.00 

२०७२ - ५३ औ ं 346488  0 0.00 

२०७३ - ५४ औ ं 400959 1454 0.36 

२०७४ - ५५ औ ं 413367 0 0.00 

२०७५ - ५६ औ ं 410646 0 0.00 
२०७7 - ५7 औ ं 403116 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०69 - 50 सौं  30 0 30 30 100.00 

२०70 - 51 िौं  10 0 10 10 100.00 

२०71 - 52 िौं  0 0 0 0 0.00 

२०७२ - ५३ औ ं 0 0 0 0 0.00 

२०७३ - ५४ औ ं 1454 0 1454 1454 100.00 

२०७४ - ५५ औ ं 0 0 0 0 0.00 

२०७५ - ५६ औ ं 0 0 0 0 0.00 

२०७7 - ५7 औ ं 0     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बरेुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 
सम्मको बाँकी बेरुजू  

0 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

0 

जम्मा बरेुजू  0 
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5.7 लोकसेर्ा आयोग  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  256556 2039 0.79 

२०68 - 49 सौं  326334 2897 0.89 

२०69 - 50 सौं  436495 17656 4.04 

२०70 - 51 िौं  457727 2185 0.48 

२०71 - 52 िौं  555496 6954 1.25 

२०७२ - ५३ औ ं 782822  5695   0.73 

२०७३ - ५४ औ ं 777673 45673 5.87 

२०७4 - ५5 औ ं 1098332 185 0.02 

२०७५ - ५६ औ ं 1006171 6786 0.67 
२०७7 - ५7 औ ं 874065 274 0.03 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  3078 0 2283 2283 74.17 

२०68 - 49 सौं  3691 0 2741 2741 74.26 

२०69 - 50 सौं  18606 0 15345 15345 82.47 

२०70 - 51 िौं  5446 0 4799 4799 88.12 

२०71 - 52 िौं  7601 0 6202 6202 81.59 

२०७२ - ५३ औ ं 7094 0 4698 4698 66.22 

२०७३ - ५४ औ ं 48069 0 41642 41642 86.63 

२०७४ - ५५ औ ं 6612 0 1364 1364 20.73 

२०७5 - ५6 औ ं 12034 0 6643 6643 55.20 

२०७7 - ५7 औ ं 5665     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 66,43 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

5391 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

274 

जम्मा बरेुजू  5665 
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5.8 निर्ावचि आयोग  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  596742 5330 0.89 

२०68 - 49 सौं  1743019 47273 2.71 

२०69 - 50 सौं  616017 395932 64.27 

२०70 - 51 िौं  5129235 285253 5.56 

२०71 - 52 िौं  5815637 1438457 24.73 

२०७२ - ५३ औ ं 1616949  7285 0.45 

२०७३ - ५४ औ ं 463161 13470 2.91 

२०७4 - ५5 औ ं 50907221 191671 0.38 

२०७5 - ५५ औ ं 9445705 168365 1.78 
२०७7 - ५7 औ ं 533071 4751 0.89 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोकतथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  33126 0 11431 11431 34.51 

२०68 - 49 सौं  68968 0 22236 22236 32.24 

२०69 - 50 सौं  442664 0 367220 367220 82.96 

२०70 - 51 िौं  360697 0 200921 200921 55.70 

२०71 - 52 िौं  1598233 0 1126555 1126555 70.49 

२०७२ - ५३ औ ं 478963 2 286501 286503 59.82 

२०७३ - ५४ औ ं 426275 0 108356 108356 25.42 

२०७४ - ५५ औ ं 509590 0 229246 229246 44.99 

२०७५ - ५6 औ ं 448709 0 204343 204343 45.54 
२०७7 - ५7 औ ं 249117     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 20,43,43 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

244366 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

4751 

जम्मा बरेुजू  249117 
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5.9 िाविय मािर् अनधकाि आयोग  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  62272 2527 4.06 

२०68 - 49 सौं  96450 3504 3.63 

२०69 - 50 सौं  97504 6247 6.41 

२०70 - 51 िौं  109152 305 0.28 

२०71 - 52 िौं  73282 431 0.59 

२०७२ - ५३ औ ं 109614 6431 5.87 

२०७३ - ५४ औ ं 87729 399 0.45 

२०७4 - ५5 औ ं 177646 734 0.41 

२०७५ - ५६ औ ं 190522 193 0.10 
२०७7 - ५7 औ ं 200169 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  10954 0 2330 2330 21.27 

२०68 - 49 सौं  12773 0 808 808 6.33 

२०69 - 50 सौं  18212 0 713 713 3.92 

२०70 - 51 िौं  17804 0 11197 11197 62.89 

२०71 - 52 िौं  7038 0 965 965 13.71 

२०७२ - ५३ औ ं 12504 0 3379 3379 27.02 

२०७३ - ५४ औ ं 9524 0 5222 5222 54.83 

२०७४ - ५५ औ ं 5036 0 1195 1195 23.73 

२०७5 - ५6 औ ं 4034 0 28 28 0.69 
२०७7 - ५7 औ ं 4006     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 28 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

4006 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

0 

जम्मा बरेुजू  4006 
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5.10 महान्यायानधर्िाको कायावलय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  217747 7374 3.39 

२०68 - 49 सौं  248971 7770 3.12 

२०69 - 50 सौं  356269 23427 6.58 

२०70 - 51 िौं  338758 9454 2.79 

२०71 - 52 िौं  485304 21790 4.49 

२०७२ - ५३ औ ं 608968 38809 6.37 

२०७३ - ५४ औ ं 691096 29493 4.27 

२०७4 - ५5 औ ं 1077430 18395 1.71 

२०७५ - ५६ औ ं 1038309 29097 2.80 
२०७7 - ५7 औ ं 1102076 46198 4.19 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  13567 1067 5202 6269 46.21 

२०68 - 49 सौं  15068 58 4671 4729 31.38 

२०69 - 50 सौं  33766 18 12197 12215 36.18 

२०70 - 51 िौं  31005 36 15491 15527 50.08 

२०71 - 52 िौं  37268 50 17525 17575 47.16 

२०७२ - ५३ औ ं 58502 0 27232 27232 46.55 

२०७३ - ५४ औ ं 60763 14 31783 31797 52.33 

२०७४ - ५५ औ ं 47361 0 26640 26640 56.25 

२०७5 - ५6 औ ं 49818 0 20439 20439 41.03 
२०७7 - ५7 औ ं 75577     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 2,04,39 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

29379 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

46198 

जम्मा बरेुजू  75577 
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5.1१ न्यायपरिषद् सर्चर्ालय 
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  13259 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  10325 266 2.58 

२०69 - 50 सौं  22705 1425 6.28 

२०70 - 51 िौं  19689 0 0.00 

२०71 - 52 िौं  32384 29 0.09 

२०७२ - ५३ औ ं 42016 209 0.50 

२०७३ - ५४ औ ं 48502 206 0.42 

२०७४ - ५५ औ ं 64006 0 0.00 

२०७5 - ५6 औ ं 65218 151 0.23 
२०७7 - ५7 औ ं 59137 3 0.01 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  0 0 0 0 0.00 

२०68 - 49 सौं  266 0 264 264 99.25 

२०69 - 50 सौं  1427 0 1427 1427 100.00 

२०70 - 51 िौं  0 0 0 0 0.00 

२०71 - 52 िौं  29 0 29 29 100.00 

२०७२ - ५३ औ ं 209 0 209 209 100.00 

२०७३ - ५४ औ ं 206 0 206 206 100.00 

२०७४ - ५५ औ ं 0 0 0 0 0.00 

२०७५ - ५६ औ ं 151 0 151 151 100.00 

२०७7 - ५7 औ ं 3     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा रु. 151 
हजाि लगत कट्टी िै अब बाकँी बरेुजू  

0 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५७ औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

3 

जम्मा बरेुजू  3 
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5.12 िाविय प्राकृनतक श्रोत तथा वर्त्त आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७५ - ५६ औ ं 86363 0 0.00 

२०७7 - ५7 औ ं 62073 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७५ - ५६ औ ं 0 0 0 0 0.00 

२०७7 - ५7 औ ं 0 0 0 0 0.00 

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७४/७५ (५६ औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.ब. २०७६/७७ मा 
रु. र्शनु्य हजाि लगत कट्टी िै अब बाकँी बेरुजू   

0 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ (५७ औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू   

0 

जम्मा बरेुजू  0 
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5.1३ िाविय मवहला आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७५ - ५६ औ ं 63831 1310 2.05 

२०७7 - ५7 औ ं 103299 283 0.27 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७४ - ५५ औ ं 4166 0 0 0 0.00 

२०७५ - ५६ औ ं 5476 0 1310 1310 23.92 
२०७7 - ५7 औ ं 4449     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 13,10 हजाि लगत कट्टी िै अब बाँकी बेरुजू  

4166 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बेरुजू 

283 

जम्मा बरेुजू  4449 
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5.1४ मरु्स्लम आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७7 - ५7 औ ं 49468 21 0.04 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७7 - ५7 औ ं 21     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ (५७ औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुजू  

21 

जम्मा बरेुजू  21 

(घ) आयोग आनथवक बषव २०७५/७६ देर्ख मार स्थापिा िएको ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

5.1५ आददबासी जिजानत आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७7 - ५7 औ ं 46829 319 0.68 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७7 - ५7 औ ं 319     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ (५७ औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुजू  

319 

जम्मा बरेुजू  319 

(घ) आयोग आनथवक बषव २०७५/७६ देर्ख मार स्थापिा िएको ।  
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5.1६ िाविय दनलत आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७7 - ५7 औ ं 39116 3 0.01 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७7 - ५7 औ ं 3     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ (५७ औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुजू  

3 

जम्मा बरेुजू  3 

(घ) आयोग आनथवक बषव २०७५/७६ देर्ख मार स्थापिा िएको ।  
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5.1७ मधेर्शी आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७7 - ५7 औ ं 35711 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७7 - ५7 औ ं 0     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ (५७ औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुजू  

0 

जम्मा बरेुजू  0 

(घ) आयोग आनथवक बषव २०७५/७६ देर्ख मार स्थापिा िएको ।  
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5.1८ थारु आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७7 - ५7 औ ं 21811 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७7 - ५7 औ ं 0     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ (५७ औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुजू  

0 

जम्मा बरेुजू  0 

(घ) आयोग आनथवक बषव २०७५/७६ देर्ख मार स्थापिा िएको ।  
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5.1९ िाविय समारे्र्शी आयोग 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७7 - ५7 औ ं 51446 0 0.00 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७7 - ५7 औ ं 0 0 0 0 0 

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आनथवक बषव २०७५/७६ (५७ औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट कायम िएको बेरुजू  

0 

जम्मा बरेुजू  0 

(घ) आयोग आनथवक बषव २०७५/७६ देर्ख मार स्थापिा िएको ।  
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5.20 प्रधािमन्री तथा मर्न्रपरिषद् को कायावलय 
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  3538305 163757 4.63 

२०68 - 49 सौं  3399726 21313 0.63 

२०69 - 50 सौं  3986276 418799 10.51 

२०70 - 51 िौं  3749622 164101 4.38 

२०71 - 52 िौं  3442960 610812 17.74 

२०७२ - ५३ औ ं 12623647  424712 3.36 

२०७३ - ५४ औ ं 28910302 67867 0.23 

२०७4 - ५5 औ ं 4037138 130787 3.24 

२०७५ - ५६ औ ं 156530880 3732612 2.38 
२०७7 - ५7 औ ं 94164483 4902586 5.21 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  175956 1489 89025 90514 51.44 

२०68 - 49 सौं  129651 2885 66958 69843 53.87 

२०69 - 50 सौं  478607 2167 360775 362942 75.83 

२०70 - 51 िौं  279766 1111 246828 247939 88.62 

२०71 - 52 िौं  644753 58 570321 570379 88.46 

२०७२ - ५३ औ ं 501167 18 394361 394379 78.69 

२०७३ - ५४ औ ं 174655 29 38572 38601 22.10 

२०७४ - ५५ औ ं 3630903 0 2700680 2700680 74.38 

२०७५ - ५६ औ ं 4642017 365 3542688 3543053 76.33 
२०७7 - ५7 औ ं 6001550     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा      
रु. 3,54,30,53 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

1098964 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट 
थप बेरुजू 

4902586 

जम्मा बेरुजू  6001550 

(घ) गत आ.ब. २०७4/७5 सम्मको महान्यायानधर्िाको कायावलयको बेरुजू रु. २०८१८ समेत जम्मा बेरुजू रु. 4,66,28,35 
हजाि िहेकोमा सो िकम घटाउँदा खदु लगत रु. 4,64,20,17 हजाि कायम िएको ।  
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5.२1 िाविय योजिा आयोगको सर्चर्ालय 
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  349003 4468 1.28 

२०68 - 49 सौं  1283003 24902 1.94 

२०69 - 50 सौं  677631 82245 12.14 

२०70 - 51 िौं  427096 9952 2.33 

२०71 - 52 िौं  485076 21323 4.40 

२०७२ - ५३ औ ं 548573  9073 1.65 

२०७३ - ५४ औ ं 633451 8557 1.35 

२०७४ - ५५ औ ं 795898 4927 0.62 

२०७५ - ५६ औ ं 927137 1776 0.19 
२०७७ - ५७ औ ं 561937 9838 1.75 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  13349 262 11757 12019 90.04 

२०68 - 49 सौं  26202 0 12338 12338 47.09 

२०69 - 50 सौं  96109 0 71988 71988 74.90 

२०70 - 51 िौं  34073 0 24527 24527 71.98 

२०71 - 52 िौं  30869 11 18052 18063 58.52 

२०७२ - ५३ औ ं 21879 0 12344 12344 56.42 

२०७३ - ५४ औ ं 18092 0 10975 10975 60.66 

२०७४ - ५५ औ ं 12044 0 6416 6416 53.27 

२०७5 - ५6 औ ं 7404 0 2065 2065 27.89 
२०७७ - ५७ औ ं 15177     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 20,65 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

5339 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

9838 

जम्मा बरेुजू  15177 
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5.22 अथव मन्रालय 
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  222542126 1398265 0.63 

२०68 - 49 सौं  245061913 2482588 0.98 

२०69 - 50 सौं  417626032 3161395 0.76 

२०70 - 51 िौं  467991340 3186247 0.68 

२०71 - 52 िौं  437909544 3796807 0.87 

२०७२ - ५३ औ ं 563503427 5575512 0.99 

२०७३ - ५४ औ ं 718956517 39151516 5.45 

२०७४ - ५५ औ ं 892605873 16146418 1.81 

२०७५ - ५६ औ ं 1049232224 31538288 3.01 
२०७7 - ५7 औ ं 1051105975 19089237 1.82 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  4239575 88281 2102586 2190867 51.68 

२०68 - 49 सौं  4535260 16846 2374714 2391560 52.73 

२०69 - 50 सौं  5295801 21012 2984204 3005216 56.75 

२०70 - 51 िौं  5481442 7506 2873014 2880520 52.55 

२०71 - 52 िौं  6397407 18319 3609341 3627660 56.71 

२०७२ - ५३ औ ं 8344895 1183 4019512 4020695 48.18 

२०७३ - ५४ औ ं 43479688 480 16435637 16436117 37.80 

२०७४ - ५५ औ ं 42976027 0 21850985 21850985 50.84 

२०७5 - ५6 औ ं 52673938 13078 15467987 15481065 29.39 
२०७7 - ५7 औ ं 56282110     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा        
रु. 15,48,10,65 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

37192873 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट 
थप बेरुजू  

19089237 

जम्मा बेरुजू  56282110 

(घ) गतबषव आ.ब. २०७4/७5 सम्मको जम्मा बेरुजू रु. 52,66,33,30 हजाि िहेकोमा लगतमा छुट िएको रु. 1,06,08 
हजाि थप गदाव रु. 52,67,39,38 हजाि कायम िएको ।  



115 
 

5.23 कािूि, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  50298 29 0.06 

२०68 - 49 सौं  55206 196 0.36 

२०69 - 50 सौं  127661 2813 2.20 

२०70 - 51 िौं  94173 1192 1.27 

२०71 - 52 िौं  126964 143 0.11 

२०७२ - ५३ औ ं 178782 972 0.54 

२०७३ - ५४ औ ं 119332 11 0.01 

२०७४ - ५५ औ ं 252389 677 0.27 

२०७५ - ५६ औ ं 158972 2794 1.76 
२०७7 - ५7 औ ं 310209 120 0.04 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  536 0 19 19 3.54 

२०68 - 49 सौं  713 0 691 691 96.91 

२०69 - 50 सौं  2835 0 2470 2470 87.13 

२०70 - 51 िौं  1559 0 1488 1488 95.45 

२०71 - 52 िौं  214 0 212 212 99.07 

२०७२ - ५३ औ ं 974 0 974 974 100.00 

२०७३ - ५४ औ ं 11 0 11 11 100.00 

२०७४ - ५५ औ ं 677 0 677 677 100.00 

२०७५ - ५६ औ ं 24211 0 15369 15369 63.48 
२०७7 - ५7 औ ं 8962     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा      
रु. 1,53,69 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

8842 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 प्रनतरे्दि) को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट थप 
बेरुजू 

120 

जम्मा बेरुजू  8962 

(घ) गतबषव आनथवक बषव २०७४/७५ सम्मको जम्मा बेरुजू रु. 27,94 हजाि िहेकोमा सत्य निरुपण मेलनमलाप आयोगको     
रु. 1,67,21 हजाि ि रे्पत्ता पारिएका व्यर्िको छािवर्ि आयोगको रु. 46,96 हजाि समेत रु. 2,14,17 हजाि थप गदाव 
रु. 2,42,11 हजाि कायम िएको ।  
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5.24 कृवष तथा पर्शपंुछी वर्कास मन्रालय   
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  7503693 249812 3.33 

२०68 - 49 सौं  9645542 873401 9.05 

२०69 - 50 सौं  11250781 322988 2.87 

२०70 - 51 िौं  12118946 639187 5.27 

२०71 - 52 िौं  18582924 1159745 6.24 

२०७२ - ५३ औ ं 15453814  809329 5.24 

२०७३ - ५४ औ ं 20747508 1332865 6.42 

२०७४ - ५५ औ ं 18542891 2156471 11.63 

२०७5 - ५६ औ ं 25881666 1262433 4.88 
२०७7 - ५7 औ ं 19797300 1250817 6.22 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  611133 6260 200188 206448 33.78 

२०68 - 49 सौं  1251652 12135 835197 847332 67.70 

२०69 - 50 सौं  889039 48010 489836 537846 60.50 

२०70 - 51 िौं  994255 16086 568876 584962 58.83 

२०71 - 52 िौं  1420128 15059 917989 933048 65.70 

२०७२ - ५३ औ ं 1325377 6004 640134 646138 48.75 

२०७३ - ५४ औ ं 2006331 5485 1028566 1034051 51.54 

२०७४ - ५५ औ ं 3869304 481 1830475 1830956 47.32 

२०७5 - ५६ औ ं 3300781 2 337846 337848 10.24 
२०७7 - ५7 औ ं 4213750     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ प्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा       
रु. 33,78,48 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

2962933 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

1250817 

जम्मा बरेुजू  4213750 
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5.25 गहृ मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  25258759 741546 2.94 

२०68 - 49 सौं  27381841 697192 2.55 

२०69 - 50 सौं  37008239 1419909 3.84 

२०70 - 51 िौं  36100802 1170141 3.24 

२०71 - 52 िौं  50476524 1123609 2.23 

२०७२ - ५३ औ ं 49824015 5116341 10.27 

२०७३ - ५४ औ ं 49518513 2776780 5.61 

२०७4 - ५5 औ ं 84885484 2310668 2.72 

२०७५ - ५६ औ ं 104823541 1141059 1.09 
२०७7 - ५7 औ ं 86135419 1344794 1.56 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को का. 
बाट सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  1377128 132313 698572 830885 60.33 

२०68 - 49 सौं  1229928 43 597911 597954 48.62 

२०69 - 50 सौं  1978018 829 1205986 1206815 61.01 

२०70 - 51 िौं  1941344 235 1085400 1085635 55.92 

२०71 - 52 िौं  1979627 423 1014502 1014925 51.27 

२०७२ - ५३ औ ं 6081043 1644 4546453 4548097 74.79 

२०७३ - ५४ औ ं 4309726 4924 2711305 2716229 63.03 

२०७4 - ५5 औ ं 3880695 97 2887711 2887808 74.41 

२०७५ - ५6 औ ं 2165725 30807 1633916 1664723 76.87 

२०७7 - ५7 औ ं 1845796     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७4/७5 (५6 औ ं प्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा      
रु. 1,66,47,23 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

501002 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट थप 
बेरुजू 

1344794 

जम्मा बेरुजू  1845796 

(घ) गतबषव आनथवक बषव २०७४/७५ सम्मको जम्मा बेरुजू रु. २,१३,३९,४६ हजाि िहेकोमा िेपाल प्रहिीको वर्गत देर्ख छुट िएको   रु. 
३,१७,७९ हजाि थप िई आएकोले रु. २,१६,५७,२५ हजाि कायम िएको  

(ङ) तत्कानलि र्शार्न्त तथा पिुःनिमावण मन्रालय समेत चाि इकाईको बेरुजू रु. २६,४८,०६ हजाि मन्रालयको प.सं. १०३ नमनत 
2076/05/08 को परािसुाि चाल ुआनथवक बषव देर्ख लगत कायम गिी फछ यौट गरििे ििी उल्लेख िई आएकोमा हालसम्म लगत 
कायम गिी फछ यौट िगिेको ।  
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5.२६ ऊजाव, जलस्रोत तथा नसँचाई मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  9379004 474745 5.06 

२०68 - 49 सौं  8929373 691878 7.75 

२०69 - 50 सौं  10162908 1185646 11.67 

२०70 - 51 िौं  11313596 1397925 12.36 

२०71 - 52 िौं  12430306 1613771 12.98 

२०७२ - ५३ औ ं 16394920  2686906 16.39 

२०७३ - ५४ औ ं 22083466 3056699 13.84 

२०७४ - ५५ औ ं 42061029 3319256 7.89 

२०७५ - ५६ औ ं 81066945 5907160 7.29 
२०७७ - ५७ औ ं 64481790 2143398 3.32 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  1156819 133903 409306 543209 46.66 

२०68 - 49 सौं  1331598 28932 631986 660918 49.63 

२०69 - 50 सौं  1909324 52998 976148 1029146 53.90 

२०70 - 51 िौं  2263845 0 888086 888086 39.23 

२०71 - 52 िौं  3000607 14276  1375207 1389483 46.31 

२०७२ - ५३ औ ं 4298030 2 2172304 2172306 50.54 

२०७३ - ५४ औ ं 6586266 66 2598907 2598973 39.46 

२०७4 - ५5 औ ं 7426238 0 4383813 4383813 59.03 

२०७५ - ५६ औ ं 9634424 53 5234253 5234306 54.33 
२०७७ - ५७ औ ं 6543516     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७४/७५ (५६ औ ंप्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७5/७7 मा 
रु. 5,23,43,06 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

4400118 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बेरुजू 

2143398 

जम्मा बेरुजू  6543516 

(घ) गत र्षव आ.ब. २०७4/७5 सम्मको जम्मा बेरुजू रु. 8,94,95,85 हजाि िहेकोमा सावर्क ऊजाव मन्रालयको बेरुजू निडाि गदाव 
आ.ब. २०७०/७१ को लगतमा छुट िएको बेरुजू रु. ६८,५८,४१ हजाि लगतमा थप गरिएको ि िनूमगत जलश्रोत वर्कास सनमनतको 
रु. १०,०२ हजाि सनमनत तफव  लगत कायम गरिएको हुँदा आ.ब. २०७४/७५ मा रु. ९,६३,४४,२४ हजाि लगत कायम िएको ।  
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5.27 िौनतक पूर्ावधाि तथा यातायात मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  29264600 4117686 14.07 

२०68 - 49 सौं  22008712 2928030 13.30 

२०69 - 50 सौं  34185643 5355935 15.67 

२०70 - 51 िौं  40630970 6589147 16.22 

२०71 - 52 िौं  46232568 5398907 11.68 

२०७२ - ५३ औ ं 57462658  9022996 15.70 

२०७३ - ५४ औ ं 70686726 12793982 18.10 

२०७४ - ५५ औ ं 119571123 20573581 17.21 

२०७५ - ५६ औ ं 135248872 20667646 15.28 
२०७७ - ५७ औ ं 117888640 14697204 12.47 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को का. 
बाट सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  3613112 6006 1142142 1148148 31.78 

२०68 - 49 सौं  5392994 18310 1942343 1960653 36.36 

२०69 - 50 सौं  8792066 0 3920784 3920784 44.59 

२०70 - 51 िौं  11460429 0 5158949 5158949 45.02 

२०71 - 52 िौं  11700387 0 4910128 4910128 41.97 

२०७२ - ५३ औ ं 15813255 0 6401930 6401930 40.48 

२०७३ - ५४ औ ं 21583868 0 8606509 8606509 39.87 

२०७४ - ५५ औ ं 33550940 20 13877352 13877372 41.36 

२०७5 - ५6 औ ं 40341214 0 12243429 12243429 30.35 
२०७7 - ५7 औ ं 42794989     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 12,24,34,29 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

28097785 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बेरुजू 

14697204 

जम्मा बरेुजू  42794989 
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5.28 पििाि मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  3040073 181789 5.98 

२०68 - 49 सौं  4961562 649480 13.09 

२०69 - 50 सौं  6272507 658418 10.50 

२०70 - 51 िौं  5942449 462892 7.79 

२०71 - 52 िौं  9682681 793935 8.20 

२०७२ - ५३ औ ं 12844011  657295 5.12 

२०७३ - ५४ औ ं 12867743 418647 3.25 

२०७४ - ५५ औ ं 9594496 581744 6.06 

२०७५ - ५६ औ ं 10676475 664691 6.23 
२०७7 - ५7 औ ं 7983989 99002 1.24 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  434056 0 148173 148173 34.14 

२०68 - 49 सौं  935363 0 376731 376731 40.28 

२०69 - 50 सौं  1217050 0 533163 533163 43.81 

२०70 - 51 िौं  1146779 0 719042 719042 62.70 

२०71 - 52 िौं  1221672 542 618233 618775 50.65 

२०७२ - ५३ औ ं 1260192 0 709219 709219 56.28 

२०७३ - ५४ औ ं 969620 0 228716 228716 23.59 

२०७४ - ५५ औ ं 1322648 0 438139 438139 33.13 

२०७५ - ५६ औ ं 1549200 0 938464 938464 60.58 

२०७7 - ५7 औ ं 709738     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 93,84,64 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

610736 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

99002 

जम्मा बरेुजू  709738 
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5.2९ संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड डयि मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  771581 33023 4.28 

२०68 - 49 सौं  1338613 19353 1.45 

२०69 - 50 सौं  2756596 111980 4.06 

२०70 - 51 िौं  3451757 111075 3.22 

२०71 - 52 िौं  3930170 135665 3.45 

२०७२ - ५३ औ ं 3211487 93372 2.91 

२०७३ - ५४ औ ं 5056937 526259 10.41 

२०७४ - ५४ औ ं 6814977 853638 12.53 

२०७५ - ५६ औ ं 6838520 598045 8.75 
२०७7 - ५7 औ ं 5154115 438444 8.51 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  134551 25402 30719 56121 41.71 

२०68 - 49 सौं  205847 7558 117465 125023 60.74 

२०69 - 50 सौं  192804 855 111181 102036 52.92 

२०70 - 51 िौं  201843 263 113290 113553 56.26 

२०71 - 52 िौं  310794 3986  141726 145712 46.88 

२०७२ - ५३ औ ं 258454 853 135862 136715 52.90 

२०७३ - ५४ औ ं 647997 1369 336296 337665 52.11 

२०७४ - ५५ औ ं 1163970 3449 373913 377362 32.42 

२०७५ - ५६ औ ं 997582 1300 272966 274266 27.49 
२०७7 - ५7 औ ं 1161760     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ं प्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा रु. 
27,42,66 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

723316 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ंप्रनतरे्दि) को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट 
थप बेरुजू 

438444 

जम्मा बेरुजू  1161760 

(घ) आ.र्. २०७5/७6 सम्मको जम्मा बेरुजू रु. 1,38,46,53 हजािमा कायम िएकोमा लरु्म्बिी वर्कास कोषको बेरुजू रु. 
38,70,71 हजाि सनमनत तफव  सारिएको हुँदा रु. 99,75,82 हजाि कायम िएको ।   
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5.30 र्ि तथा र्ातार्िण मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  4175158 141939 3.40 

२०68 - 49 सौं  4277862 203782 4.76 

२०69 - 50 सौं  6006813 360779 6.01 

२०70 - 51 िौं  6325601 464266 7.34 

२०71 - 52 िौं  8788328 437162 4.97 

२०७२ - ५३ औ ं 9986519 427644 4.28 

२०७३ - ५४ औ ं 12925313 302561 2.34 

२०७४ - ५५ औ ं 17336744 4५8139 2.64 

२०७5 - ५6 औ ं 19864958 723005 3.64 
२०७7 - ५7 औ ं 11553196 257319 2.23 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को का. 
बाट सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  429869 19004 119333 138337 32.18 

२०68 - 49 सौं  508585 1802 247348 249150 48.99 

२०69 - 50 सौं  631452 5946 337177 343123 54.34 

२०70 - 51 िौं  755045 2905 432289 435194 57.64 

२०71 - 52 िौं  764828 1238 369025 370263 48.41 

२०७२ - ५३ औ ं 822209 5455 355245 360700 43.87 

२०७३ - ५४ औ ं 999182 1771 532407 534178 53.46 

२०७४ - ५५ औ ं 927469 3221 451060 454281 48.98 

२०७५ - ५६ औ ं 1207925 145 450171 450316 37.28 
२०७७ - ५7 औ ं 1014928     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ ंप्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा रु. 45,03,16 
हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

757609 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५७ औ ंप्रनतरे्दि) को से्रस्ता ले.प.बाट थप बेरुजू 257319 

जम्मा बेरुजू  1014928 

(घ) गत बषव आ.ब. २०७4/७5 सम्मको जम्मा बेरुजू रु. 1,19,67,93 हजाि िहेकोमा िेड कायावन्र्यि केन्रको आ.ब. २०७४/७५ को 
लगतमा छुट िएको हुँदा रु. १,१७,३२ हजाि थप गदाव रु. १,२०,७९,२५ हजाि कायम िएको ।  

(ङ) आ.ब. २०७5/७6 को लेखापिीक्षणबाट म.ले.प.को प्रनतरे्दि अिसुाि जम्मा बेरुजू रु. 25,06,73 हजाि िहेकोमा म.ले.प.को र्ावषवक 
प्रनतरे्दिमा पर्वतीय जलाधािहरुको जलर्ायू परिर्तवि इकाई अछामको रु. ५४,९५ ि डंडेलधिुाको रु. ११,५१ हजाि समेत रु. 
६६,४६ हजाि बेरुजू समारे्र्श गिव छुट िएको ििी मन्रालयबाट थप िई आए अिसुाि रु. 25,73,19 हजाि बेरुजू कायम िएको ।  
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5.३१ िनूम व्यर्स्था, सहकािी तथा गरिबी निर्ािण मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  14604139 286177 1.96 

२०68 - 49 सौं  10577137 634818 6.00 

२०69 - 50 सौं  10685827 581420 5.44 

२०70 - 51 िौं  9044843 345070 3.82 

२०71 - 52 िौं  11547224 662045 5.73 

२०७२ - ५३ औ ं 23990319  665827 2.78 

२०७३ - ५४ औ ं 32776552 838741 2.56 

२०७४ - ५५ औ ं 40750686 2280593 5.60 

२०७5 - ५६ औ ं 45734685 2327195 5.09 
२०७७ - ५7 औ ं 41545102 2639828 6.25 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  474092 4710 234002 238712 50.35 

२०68 - 49 सौं  872748 340 486501 486841 55.78 

२०69 - 50 सौं  967327 0 522332 522332 54.00 

२०70 - 51 िौं  790065 2 314473 314475 39.80 

२०71 - 52 िौं  1137635 6 599746 599752 52.72 

२०७२ - ५३ औ ं 1203710 410 618273 618683 51.40 

२०७३ - ५४ औ ं 1423768 22 735147 735169 51.64 

२०७४ - ५५ औ ं 3358749 331 1077924 1078255 32.10 

२०७5 - ५6 औ ं 4607689 0 735337 735337 15.96 
२०७7 - ५7 औ ं 6512180     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 73,53,37 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

3872352 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

2639828 

जम्मा बरेुजू  6512180 
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5.३2 िक्षा मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  24011856 937548 3.90 

२०68 - 49 सौं  21488266 1231355 5.73 

२०69 - 50 सौं  28941211 1256153 4.34 

२०70 - 51 िौं  27880446 1706933 6.12 

२०71 - 52 िौं  36686180 4059671 11.07 

२०७२ - ५३ औ ं 39429138  3091059 7.84 

२०७३ - ५४ औ ं 37638295 2375448 6.31 

२०७4 - ५5 औ ं 55579356 6592385 11.86 

२०७5 - ५6 औ ं 68909625 11237677 16.31 
२०७७ - ५७ औ ं 70293655 9103043 12.95 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  1931925 167107 740388 907495 46.97 

२०68 - 49 सौं  2183512 395 1093884 1094279 50.12 

२०69 - 50 सौं  2345386 1106 1434023 1435129 61.19 

२०70 - 51 िौं  2617189 0 1209283 1209283 46.21 

२०71 - 52 िौं  5467577 8 3170046 3170054 57.98 

२०७२ - ५३ औ ं 5388582 34 3293603 3293637 61.12 

२०७३ - ५४ औ ं 4470393 4730 2482600 2487330 55.64 

२०७4 - ५5 औ ं 9334405 1282 6286366 6287648 67.36 

२०७5 - ५6 औ ं 14284433 2746 9895838 9898584 69.30 
२०७7 - ५7 औ ं 13488892     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७४/७५ (५६ औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 9,89,85,84 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बरेुजू  

4385849 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

9103043 

जम्मा बरेुजू  13488892 
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5.33 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्शासि मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  33027638 4910040 14.87 

२०68 - 49 सौं  40226419 4356636 10.83 

२०69 - 50 सौं  35208581 3541211 10.06 

२०70 - 51 िौं  35977345 4236811 11.78 

२०71 - 52 िौं  41860348 4487152 10.72 

२०७२ - ५३ औ ं 40164803  7236965 18.02 

२०७३ - ५४ औ ं 67062555 8034771 11.98 

२०७४ - ५४ औ ं 155742899 11364382 7.30 

२०७5 - ५6 औ ं 63139228 4146661 6.57 
२०७7 - ५7 औ ं 9568913 1256647 13.13 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  8125142 97319 2860597 2957916 36.40 

२०68 - 49 सौं  9382043 16565 4279795 4296360 45.79 

२०69 - 50 सौं  8626894 3465 3497751 3501216 40.58 

२०70 - 51 िौं  9362489 61 4007540 4007601 42.80 

२०71 - 52 िौं  9842040 2130 4255710 4257840 43.26 

२०७२ - ५३ औ ं 12821165 168 6809985 6810153 53.12 

२०७३ - ५४ औ ं 14045783 5 5780364 5780369 41.15 

२०७4 - ५5 औ ं 19630623 0 9063076 9063076 46.17 

२०७5 - ५६ औ ं 14714208 1386 1838707 1840093 12.51 
२०७7 - ५7 औ ं 14130762     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा  रु. 
1,84,00,93 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

12874115 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

1256647 

जम्मा बरेुजू  14130762 
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5.३४ सञ्चाि तथा सूचिा प्रवर्नध मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  3904640 50638 1.30 

२०68 - 49 सौं  4420820 61889 1.40 

२०69 - 50 सौं  5835977 1681651 28.82 

२०70 - 51 िौं  9627016 141644 1.47 

२०71 - 52 िौं  10115353 545951 5.40 

२०७२ - ५३ औ ं 9814484  543597 5.54 

२०७३ - ५४ औ ं 10341429 698730 6.76 

२०७४ - ५५ औ ं 12843400 1282014 9.98 

२०७5 - ५6 औ ं 13229080 1430863 10.82 
२०७7 - ५7 औ ं 17777255 1377535 7.45 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  162093 36139 36851 72990 45.03 

२०68 - 49 सौं  150992 0 80858 80858 53.55 

२०69 - 50 सौं  1766788 0 954819 954819 54.04 

२०70 - 51 िौं  953613 0 175337 175337 18.39 

२०71 - 52 िौं  1324227 0 688766 688766 52.01 

२०७२ - ५३ औ ं 1179058 0 608611 608611 51.62 

२०७३ - ५४ औ ं 1275395 0 588284 588284 46.13 

२०७4 - ५5 औ ं 1969040 114 1099975 1100089 55.87 

२०७5 - ५6 औ ं 2299814 2 599777 599779 26.08 
२०७७ - ५७ औ ं 3077570     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७४/७५ (५६ औ ंप्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 59,97,79 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

1700035 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बेरुजू 

1377535 

जम्मा बेरुजू  3077570 

(घ) आ.ब. २०७5/७6 को म.ले.प.को प्रनतरे्दि अिसुाि रु. 1,38,17,93 हजाि बेरुजू उल्लेख िएको मध्ये हलुाक बचत बैक 
तफव को रु. 42,58 हजाि सनमनत तफव  सारिएको हुँदा रु. 1,37,75,35 हजाि कायम िएको ।  
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5.35 स्र्ास््य तथा जिसंख्या मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  14778845 1134656 7.68 

२०68 - 49 सौं  16580144 957514 5.78 

२०69 - 50 सौं  21000767 1500428 7.14 

२०70 - 51 िौं  17874272 2464659 13.79 

२०71 - 52 िौं  20833612 2397137 1.51 

२०७२ - ५३ औ ं 24274106  2236386 9.21 

२०७३ - ५४ औ ं 30324713 1183108 3.90 

२०७4 - ५5 औ ं 37674000 2642206 7.01 

२०७5 - ५6 औ ं 31322921 1494412 4.77 
२०७७ - ५७ औ ं 19637613 1321766 6.73 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  2426400 110240 775386 885626 36.50 

२०68 - 49 सौं  2498288 22488 898765 921253 36.88 

२०69 - 50 सौं  3077463 34286 1168828 1203114 39.09 

२०70 - 51 िौं  4339008 64282 1895990 1960272 45.18 

२०71 - 52 िौं  4775873 56729 2403412 2460141 51.51 

२०७२ - ५३ औ ं 4552118 64390 2031148 2095538 46.03 

२०७३ - ५४ औ ं 3639688 103741 1404821 1508562 41.45 

२०७4 - ५5 औ ं 4773332 66967 1918691 1985658 41.60 

२०७5 - ५6 औ ं 4282086 58827 414596 473423 11.06 
२०७7 - ५7 औ ं 5130429     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 47,34,23 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

3808663 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

1321766 

जम्मा बरेुजू  5130429 
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5.36 र्र्शक्षा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  46913112 3177435 6.77 

२०68 - 49 सौं  55786376 3925718 7.04 

२०69 - 50 सौं  62981396 3272743 5.20 

२०70 - 51 िौं  60016128 2520663 4.20 

२०71 - 52 िौं  77106378 3394242 4.40 

२०७२ - ५३ औ ं 75512014  3799222 5.03 

२०७३ - ५४ औ ं 93986154 7764397 8.26 

२०७४ - ५५ औ ं 111748986 10794116 9.66 

२०७5 - ५6 औ ं 48354785 7142690 14.77 
२०७7 - ५7 औ ं 30174168 2953073 9.79 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  6819120 78887 2196205 2275092 33.36 

२०68 - 49 सौं  8469746 141 4021820 4021961 47.49 

२०69 - 50 सौं  7720528 835 2478876 2479711 32.12 

२०70 - 51 िौं  7761480 1198 3177562 3178760 40.96 

२०71 - 52 िौं  7976962 0 3393688 3393688 42.54 

२०७२ - ५३ औ ं 8382496 41 3359408 3359449 40.08 

२०७३ - ५४ औ ं 12898665 61 3663992 3664053 28.41 

२०७4 - ५5 औ ं 18175681 3191 3457890 3461081 19.04 

२०७5 - ५6 औ ं 21845573 21 1521981 1522002 6.97 
२०७७ - ५७ औ ं 23276644     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 1,52,20,02 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

20323571 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बेरुजू  

2953073 

जम्मा बेरुजू  23276644 

(घ) गत बषव आ.ब. २०७4/७5 सम्मको जम्मा बेरुजू रु. 21,85,72,90 हजाि िहेकोमा र्ी.पी. कोइिाला मेमोरियल 
प्लाटोरियम तफव को बेरुजू रु. 1,17,17 हजाि सनमनत तफव  सािीएको हुँदा रु. 21,84,55,73 हजाि कायम िएको ।  
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5.37 श्रम, िोजगाि तथा सामार्जक सिुक्षा मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  7834122 66820 0.85 

२०68 - 49 सौं  6413548 84897 1.32 

२०69 - 50 सौं  6743256 20662 0.31 

२०70 - 51 िौं  8402551 36374 0.43 

२०71 - 52 िौं  10986650 119200 1.08 

२०७२ - ५३ औ ं 14121086  138599 0.98 

२०७३ - ५४ औ ं 4895843 94636 1.93 

२०७४ - ५५ औ ं 21493890 188668 0.88 

२०७5 - ५6 औ ं 43232656 73633 0.17 
२०७7 - ५7 औ ं 9598501 38796 0.40 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  83307 1644 48654 50298 60.38 

२०68 - 49 सौं  117906 3970 52512 56482 47.90 

२०69 - 50 सौं  79923 18 34595 34613 43.31 

२०70 - 51 िौं  81684 551 39273 39824 48.75 

२०71 - 52 िौं  161060 823 111462 112285 69.72 

२०७२ - ५३ औ ं 187374 0 129370 129370 69.04 

२०७३ - ५४ औ ं 152640 0 107839 107839 70.65 

२०७4 - ५5 औ ं 233469 19 136950 136969 58.67 

२०७5 - ५6 औ ं 170133 331 94456 94787 55.71 
२०७7 - ५7 औ ं 114142     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 9,47,87 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

75346 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

38796 

जम्मा बरेुजू  114142 
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5.38 मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागरिक मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  977028 66258 6.78 

२०68 - 49 सौं  1080419 91661 8.48 

२०69 - 50 सौं  1333454 63222 4.74 

२०70 - 51 िौं  1225378 60873 4.97 

२०71 - 52 िौं  1677273 81119 4.84 

२०७२ - ५३ औ ं 1902904  331980 17.45 

२०७३ - ५४ औ ं 2823277 313915 11.12 

२०७४ - ५५ औ ं 2707549 190294 7.03 

२०७5 - ५6 औ ं 1938988 31624 1.63 
२०७7 - ५7 औ ं 700543 17244 2.46 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  103897 2401 49852 52253 50.29 

२०68 - 49 सौं  143697 726 87581 88307 61.45 

२०69 - 50 सौं  119671 1059 59573 60632 50.67 

२०70 - 51 िौं  120664 752 48092 48844 40.48 

२०71 - 52 िौं  152973 57 72390 72447 47.36 

२०७२ - ५३ औ ं 412505 0 339621 339621 82.33 

२०७३ - ५४ औ ं 386800 1 279864 279865 72.35 

२०७4 - ५5 औ ं 309184 69 180456 180525 58.39 

२०७5 - ५6 औ ं 160283 1 34686 34687 21.64 
२०७7 - ५7 औ ं 142840     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा  रु. 
3,46,87 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बेरुजू  

125596 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बरेुजू 

17244 

जम्मा बरेुजू  142840 
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5.39 उद्योग, र्ार्णज्य तथा आपूनतव मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  1224387 23881 1.95 

२०68 - 49 सौं  1445125 166215 11.50 

२०69 - 50 सौं  1628189 80462 4.94 

२०70 - 51 िौं  2184426 188869 8.65 

२०71 - 52 िौं  3167013 254005 8.02 

२०७२ - ५३ औ ं 2984645  103434 3.47 

२०७३ - ५४ औ ं 4261२08 175419 4.12 

२०७४ - ५५ औ ं 5261079 235068 4.47 
२०७५ - ५६ औ ं 7997648 212838 2.66 
२०७7 - ५7 औ ं 7301695 215583 2.95 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को का. 
बाट सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  79129 419 29549 29968 37.87 

२०68 - 49 सौं  215376 0 151089 151089 70.15 

२०69 - 50 सौं  144749 0 79270 79270 54.76 

२०70 - 51 िौं  260484 0 103159 103159 39.60 

२०71 - 52 िौं  411330 0 192916 192916 46.90 

२०७२ - ५३ औ ं 321848 0 243580 243580 75.68 

२०७३ - ५४ औ ं 253687 16 117657 117673 46.39 

२०७४ - ५५ औ ं 415115 91 274080 274171 66.05 
२०७5 - ५6 औ ं 407698 0 226348 226348 55.52 
२०७7 - ५7 औ ं 396933     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा रु. 22,63,48 
हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

181350 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ंप्रनतरे्दि) को से्रस्ता ले.प.बाट थप बेरुजू 215583 

जम्मा बेरुजू  396933 

(घ) गत बषव आनथवक बषव २०७4/७5 मा जम्मा बेरुजू रु. 35,37,82 हजाि िएकोमा ग्रानमण उद्यम वर्प्ररे्शण आयोजिाको रु. 
6,17,25 हजाि, कम्पिी िर्जिाि कायावलयको रु. 18,19 हजाि ि िापतौल वर्िागको रु. 35,18 हजाि समेत जम्मा रु. 
६,७०,६२ हजाि लगत छुट िएको िनि थप गिेको ि उद्योग वर्िागको लगतमा र्ढी िएको रु. 1,31,46 हजाि घटाउँदा 
खदु लगत रु. ४०,76,९८ हजाि बेरुजू कायम िएको ।  

(ङ) आ.ब. २०७5/७6 मा म.ले.प.को प्रनतरे्दि अिसुाि रु. 21,80,28 हजाि बेरुजू उल्लेख िएकोमा व्यापाि तथा निकासी 
प्रबधवि केन्रको बेरुजू रु. 24,45 हजाि सनमनततफव  िहि ु पिेमा सो समेत समारे्र्श िएको हुँदा सनमनततफव  लगत कायम 
गरिएकोले रु. 21,55,83 हजाि कायम िएको ।  
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5.40 यरु्ा तथा खेलकुद मन्रालय  
बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०67 - 48 सौं  426960 15023 3.44 

२०68 - 49 सौं  473374 20947 4.43 

२०69 - 50 सौं  906091 1025 0.11 

२०70 - 51 िौं  648802 900 0.14 

२०71 - 52 िौं  1167177 44609 3.82 

२०७२ - ५३ औ ं 1484137  18899 1.27 

२०७३ - ५४ औ ं 1991666 163197 8.19 

२०७४ - ५५ औ ं 225646 502 0.22 
२०७5 - ५6 औ ं 248139 154889 62.42 
२०७7 - ५7 औ ं 106182 30196 28.42 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०67 - 48 सौं  16640 0 13674 13674 82.18 

२०68 - 49 सौं  12470 0 9713 9713 77.89 

२०69 - 50 सौं  3782 32 1930 1962 51.88 

२०70 - 51 िौं  2720 0 1082 1082 39.78 

२०71 - 52 िौं  46248 0 28985 28985 62.67 

२०७२ - ५३ औ ं 36162 0 19662 19662 54.37 

२०७३ - ५४ औ ं 179697 0 108171 108171 60.20 

२०७४ - ५५ औ ं 72028 0 42362 42362 58.81 
२०७5 - ५6 औ ं 184555 0 14038 14038 7.61 
२०७7 - ५7 औ ं 200713     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 1,40,38 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

170517 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतरे्दि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप बेरुजू रु. 5,45,89 हजाि िहेकोमा िाविय यूर्ापरिषद् तफव को रु. 2,43,93 
हजाि सनमनत तफव  सािीएको िनि उल्लेख िई आएअिसुाि कायम िएको बेरुजू  

30196 

जम्मा बेरुजू  200713 

(घ) संस्कृनत, पयवटि तथा िागरिक उड डयि मन्रालयबाट लगत सिी आएको यस मन्रालयसँग सम्बन्धी आ.ब. 2067/68 को 
बेरुजू रु. १,१४,४३ हजाि ि आ.र्. २०६९/७० को बेरुजू रु. ८,२७,४४ हजाि समेत रु. 9,41,87 हजािको से्रस्ता उि 
मन्रालयबाट प्राप्त ििएको िनि लगत कायम िगिेको ।  
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5.४१ र्शहिी वर्कास मन्रालय 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बेरुजू निस्किे िमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  लेखापिीक्षण अङ्क  बेरुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०68 - 49 सौं  13656087 1385389 10.14 

२०69 - 50 सौं  11823967 1980719 16.75 

२०70 - 51 िौं  15861251 206813 13.01 

२०71 - 52 िौं  17825775 4062873 22.79 

२०७२ - ५३ औ ं 9513450 1379591 14.50 

२०७३ - ५४ औ ं 11899743 2358668 19.82 

२०७४ - ५५ औ ं 31801832 5806317 18.26 
२०७5 - ५6 औ ं 36139078 6334765 17.53 
२०७7 - ५7 औ ं 43374225 3687565 8.50 

(ख) बेरुजू फछ यौट हिेु िमः  
रु. हजािमा 

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतरे्दि  बेरुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक तथा 
के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को का. 
बाट सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०68 - 49 सौं  3646677 9323 1456284 1465607 40.19 

२०69 - 50 सौं  4161789 1241 2096616 2097857 50.41 

२०70 - 51 िौं  4145697 233 2280478 2280711 55.01 

२०71 - 52 िौं  1456913 33 770959 770992 52.92 

२०७२ - ५३ औ ं 2065512 98 1039190 1039288 50.32 

२०७३ - ५४ औ ं 3320934 46 1396191 1396237 42.04 

२०७४ - ५५ औ ं 7231493 0 2953455 2953455 40.84 
२०७5 - ५6 औ ं 10654448 8 3544749 3544757 33.27 
२०७7 - ५7 औ ं 10797256     

(ग) जम्मा बेरुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आनथवक बषव २०७4/७5 (५6 औ ं प्रनतरे्दि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आनथवक बषव २०७6/७7 मा      
रु. 3,54,47,57 हजाि लगत कट्टी िई अब बाँकी बेरुजू  

7109691 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ंप्रनतरे्दि) को से्रस्ता लेखापिीक्षणबाट थप 3687565 

जम्मा बेरुजू  10797256 

(घ) गत बषव आनथवक बषव 2074/75 सम्मको जम्मा बेरुजू रु. 10,61,28,03 हजाि िहेकोमा द्बन्दोत्ति र्शार्न्त तथा पिुःनिमावण 
परियोजिा ि िाविय र्शहीद तथा निजामती पाकव  आयोजिा समेतको बेरुजू रु. 4,16,45 हजाि समेत गिी रु. 10,65,44,48 हजाि 
कायम िएको ।  

(ङ) आ.ब. 2075/76 को म.ले.प.को प्रनतरे्दि अिसुाि जम्मा बेरुजू रु. 3,34,42,68 हजाि िहेकोमा काठमाण्डौं उपत्यका वर्कास 
प्रानधकिण, र्जल्ला आयूिको कायावलय काठमाडौं, ििपिु लनलतपिु ि अनधकाि सम्पन्न र्ाग्मनत सभ्यता एकीकृत वर्कास सनमनत 
समेतको िमर्शः रु. 56312, 212208, 2314२, 40270, 8562 हजाि समेत रु. 34,04,94 हजाि सनमनतबाट सिकािी 
तफव  थप गरिएको अनतरिि सं.प.बाट थप िएको बेरुजू रु. 28,03 हजाि समेत जम्मा रु. 3,68,75,65 हजाि कायम िएको ।  
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5.42 खािपेािी मन्रालय 

बेरुजू ि बरेुजू फछ यौटको र्स्थनत  

(क) बरेुजू निस्कि ेिमः  
रु. हजािमा  

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  लेखापिीक्षण अङ्क  बरेुजू अङ्क प्रनतर्शत 

२०७२ - ५३ औ ं १४०५२०६३ २२९४९७३ १६.३३ 

२०७३ - ५४ औ ं १४६४३४०५ ३८२५०८० २६.१२ 

२०७४ - ५५ औ ं 29326758 5750130 19.61 
२०७5 - ५6 औ ं 26818247 6044007 22.57 
२०७7 - ५7 औ ं 17776775 4282641 24.09 

(ख) बरेुजू फछ यौट हिु ेिमः  
रु. हजािमा 

म.ले.प.को र्ावषवक प्रनतर्देि  बरेुजू अङ्क फछ यौट अङ्क प्रनतर्शत 

कुमािीचोक 
तथा 

के.त.का.बाट 
लगत कट्टा 

म.ले.प.को 
का. बाट 
सम्पिीक्षण 

जम्मा  

२०७२ - ५३ औ ं ५४८२८४४ ३५९५ २५९९७७३ २६०३३६८ 47.48 

२०७३ - ५४ औ ं ६७०४५५६ 29 2817415 2817444 42.02 

२०७४ - ५५ औ ं 9814775 690 4230361 4231051 43.11 
२०७5 - ५6 औ ं 11746861 0 4780108 4780108 40.69 
२०७7 - ५7 औ ं 11249394     

(ग) जम्मा बरेुजू बाकँीः  
रु. हजािमा 

आ.र्. २०७4/७5 (५6 औ ंप्रनतर्देि) सम्मको जम्मा बेरुजू मध्ये आ.र्. २०७6/७7 मा 
रु. 4,78,01,08 हजाि लगत कट्टी िई अब बाकँी बरेुजू  

6966753 

महालेखापिीक्षकको कायावलयबाट आ.र्. २०७5/७6 (५7 औ ं प्रनतर्देि) को से्रस्ता 
लेखापिीक्षणबाट थप 

4282641 

जम्मा बरेुजू  11249394 

(घ) गत बषव आनथवक बषव २०७4/७5 सम्मको बेरुजू रु. 11,62,77,31 हजाि िहेकोमा लगत निडाि गदाव आयोजिा 
कायावन्र्यि निदेर्शिालयको आनथवक बषव २०60/61 देर्ख आनथवक बषव 2073/74 सम्मको बेरुजू छुट िएको ििी 
रु. 11,91,30 हजाि थप िई आएकोले जम्मा लगत रु. 11,74,68,61 हजाि कायम िएको ।  

 

 

 
 

 



-cf=k|=zfvf_

ldlt M– @)^(÷)^÷!(

laifo M– s'df/Lrf]s tyf s]Gb|Lo txl;n sfof{nonfO{ lhDd]jf/L tf]Sg] af/]df ePsf] g]kfn ;/sf/sf] 
lg0f{o k7fPsf] ;DaGwdf . 

g]kfn ;/sf/ dlGqkl/ifb\af6 a]?h' km5of}{6 ;ldltsf] ;lrjfnosf] ?kdf s'df/Lrf]s tyf 
s]Gb|Lo txl;n sfof{non] cf=a= @)%(÷^) ;Ddsf] a]?h'sf] nut /fvL ;f] dWo] ;/sf/L xfgL 
gf]S;fgL jf d:of}6 ePsf] afx]s cGo a]?h' ;DalGwt dGqfnosf ;lrj jf clwsf/ k|fKt 
lgsfosf k|d'vn] u/]sf] km5of}{6sf cwf/df nut s§f ug]{ / ;f] sf] ljj/0f rf}dfl;s ?kdf dxfn]
vf k/LIfssf] sfof{no, cy{ dGqfno / dxfn]vf lgoGqs sfof{nodf k7fpg] tyf ;f] sfo{sf] 
cg'udg dxfn]vf k/LIfssf] sfof{non] ug]{ u/L lhDd]jf/L tf]Sg] lg0f{o ldlt @)^)÷)^÷!! df 
ePsf]n] lg0f{osf] k|ltlnlk ;+nUg /fvL cfjZos sfof{y{ k7fPsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

•	 >L /fi6«kltsf] sfof{no, lztnlgjf;, sf7df8f}+ . 
•	 >L pk–/fi6«kltsf] sfof{no, axfb'/ejg, sf7df8f}+ . 
•	 >L Joj:yflksf ;+;b ;lrjfno, l;+xb/af/ .
•	 >L ;jf]{Rr cbfnt, /fdzfxky, sf7df8f}F .
•	 >L clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u, 6+ufn, sf7df8f}+ . 
•	 >L nf]s ;]jf cfof]u, cgfdgu/, sf7df8f}+ . 
•	 >L lgjf{rg cfof]u, axfb'/ejg, sf7df8f}F . 
•	 >L dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no, /fdzfxky, sf7df8f}+ . 
•	 >L /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]u, xl/x/ejg, nlntk'/ . 
•	 >L k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no, l;+xb/af/ . 
•	 >L cy{ dGqfno, l;+xb/af/ .
•	 >L u[x dGqfno, l;+xb/af/ .  
•	 >L /Iff dGqfno, l;+xb/af/ .



•	 >L k//fi6« dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L ef}lts of]hgf, lgdf{0f tyf oftfoft Joj:yf dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L ;"rgf tyf ;~rf/ dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L lzIff dGqfno, l;+xb/af/ .
•	 >L ;fdfGo k|zf;g dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L s[lif ljsf; dGqfno, l;+xb/af/ .
•	 >L;xsf/L tyf ul/jL lgjf/0f dGqfno, l;+xb/af/ .  
•	 >L ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p8\8og dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno, /fdzfxky, sf7df8f}F . 
•	 >L o"jf tyf v]ns"b dGqfno, sdnkf]v/L, sf7df8f}+ . 
•	 >L dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L pBf]u dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L jg tyf e"–;+/If0f dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L zflGQ tyf k'glg{df{0f dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L e"ld;'wf/ tyf Joj:yf dGqfno, l;+xb/af/ .
•	 >L l;+rfO{ dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L >d tyf /f]huf/ dGqfno, l;+xb/af/ .
•	 >L zx/L ljsf; dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L pmhf{ dGqfno, l;+xb/af/ .
•	 >L jftfj/0f, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L sfg"g, Gofo, ;+ljwfg;ef tyf ;+;lbo dfldnf dGqfno, l;+xb/af/ . 
•	 >L /fli6«o of]hgf cfof]usf] ;lrjfno, l;+xb/af/ .
•	 >L /fli6«o ;ts{tf s]Gb|, cgfdgu/, sf7df8f}+ . 

af]wfy{ M
>L dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no, 
aa/dxn, sf7df8f}+ . 

-ds'Gb /fh kGyL_
pk–;lrj -n]vf_





>L ;lrj,
cy{ dGqfno, l;+xb/af/ . 

 s'df/L rf]s tyf s]Gb|Lo txl;n sfof{nonfO{ cf=a= @)%(÷^) ;Ddsf] a]?h'sf] 
nut /fVg] / ;f]sf] km5of}{6sf] cfwf/df nut s§f ug]{ sfo{sf] lhDd]af/L tf]Sg] laifosf] 
cy{ dGqfnosf] g+= @.#(–)^(.^.% sf] k|:tfj d+=k=a}=;+= #&.)^( ldlt @)^(.^.!! sf] 
dlGqkl/ifb\sf] a}7sdf k]z x'Fbf To;df g]kfn ;/sf/, dlGqkl/ifb\n] b]xfoadf]lhd lg0f{o 
u/]sf]n] ;f]adf]lhd sfof{Gjog x'g g]kfn ;/sf/ -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, @)^$ sf] 
lgod @( adf]lhd cg'/f]w u/]sf] 5' . 

g]kfn ;/sf/sf] lg0f{o

æk|:tfjdf n]lvPadf]lhd ug]{Æ

-nLnfdl0f kf}8\ofn_
d'Vo;lrj
@)^(.^.!!
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आमथिक वर्ि २०७६/७७ को  
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आमथिक वर्ि २०७६/७७ को  
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