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माननीय सभामखुज्यू, 

प�रवतर्नको पक्षमा लड्दै आएका �व�भ� राजनी�तक दलको लामो स�षर्को प�रणाम हो, 
संघीयता स�हतको सं�वधान र गणतन्�।गणतन्� घोषणा भएको जेठ १५ गते १३ औ ंगणतन्� 
�दवस मनाउने तयार�मा य�तबेला हामी ज�ुटरहेका छ�।संघीयता स�हतको सं�वधान घोषणा भएको 
पाँच वषर् पगेुको छैन।अ�हले प�न हामी सं�वधान कायार्न्वयनको चरणमा छ�।�नकै ज�टल 
स�षर्का बीचबाट यो ���या अगा�ड ब�ढरहेको छ। 

नेपालको इ�तहासमा प�हलो पटक गठन ग�रएको �देश सभाको सदस्य हनुकुो नाताले 
हामीले आफू��त गौरव गनुर् पदर्छ।इ�तहासले हामीलाई �नकै ठूलो िजम्मेवार� �दएको छ।यस 
िजम्मेवार�लाई आन्दोलनको ममर्, भावना र िस्�ट अनसुार कुशलतापवूर्क �नवार्ह गनर् सक्य� या 
सकेन� ? य�द हामी यसको कायार्न्वयनमा असफल भय� भने इ�तहासले �दएको िजम्मेवार� पूरा 
गनर् नसकेको अपजशको भार� हामीले बोक्नपुछर्।जनअपेक्षा अनसुार �देशको औिचत्यता, 
आवश्यकता बोध गराउन हामीले स�करहेका छैन�।यो तीतो यथाथर्तालाई हामीले आत्मसात 
गन�पछर्। 

आ�थर्क सम�ृ� नपेाल� जनताको सपना हो।सम�ृ नपेाल र सखुी नपेाल� सरकारको नारा 
हो।यसको �निम्त सशुासन, पारदिशर्ता, जवाफदे�हता र ��ाचारमा शून्य सहनशीलता जरुर� 
पदर्छ।बागमती �देशमा सावर्ज�नक लेखा स�म�तको गठन �देश अन्तगर्तका सबै सावर्ज�नक 
�नकायको अ�नय�मतता, साधन �ोतको �हना�मना र दरुुपयोग तथा ��ाचार �नयन्�ण लगायत 
�देश सरकारलाई �व�ीय अनशुासनमा रा�का ला�गभएको हो भ�े कुरा यस सदनलाई अवगत न ै
छ।सावर्ज�नक लेखा स�म�तले यस बीचमा गरेका तमाम कायर्हरु �देश सरकारलाई �देश सभा 
��त उ�रदायी बनाउन गरेको �य� नै हो। 

माननीय सभामखुज्यू,  

सावर्ज�नक लेखा स�म�तले महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन २०७५ मा�थ छलफल 
गर� �देश सरकारको योजना �नमार्णमा देिखएको कुशलता, कायर्दक्षता, कायर्सम्पादनको 
�भावका�रता अत्यन्त कमजोर रहेको ठहर गरेको छ।स�म�तले गरेका �व�भ� �नणर्य तथा 
�नद�शनहरु कायार्न्वयन गनर् सरकार गम्भीर नहनु,ुनी�त तथा योजनामा घोषणा भएका कायर्�महरु 
कायार्न्वयनमा देखाएको उदा�सनता जस्ता �वषयहरु स�म�तले चनुौतीका रुपमा �लएको छ।त्यस्तै 
स�म�तले सरकारलाई आफ्ना काम कारवाह�हरुलाई �नयमसंगत, ���यागत ढंगले गराउन ुपन�मा 
जोड �ददै आवश्यक �नद�शन �दँदै आएको छ।    
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सावर्ज�नक लेखा स�म�तले �व�भ� रा��य �म�डया तथा यस सदनमा माननीय ज्यूहरुले 
उठाउन ुभएको �देशको �ोतको रुपमा रहेको नद�जन्य र खानीजन्य बस्तकुो उत्खनन,् राजस्वको 
संकलन, बाँडफाँड, चवुाहट अ�नय�मताको  सम्बन्धमा एक उपस�म�त बनाएर अध्ययन गरेको 
छ।अध्ययनले �देश सरकार सं�वधानले �दएको अ�धकार �योग गनर् गम्भीर छैन वा स�करहेको 
छैन भ�े देखाउँछ।त्यस्तै �देश सरकारले स्थानीय तहलाई स्प� �दशा �नद�श गनर् प�न 
स�करहेको छैन भ�े स�म�तको ठहर छ।�देशले ख�नज तथा नद�जन्य �ोतलाई व्यविस्थत गनर् 
बनाएको नयाँ कायर्�व�ध तथा मापदण्डहरु प�न समयानकूुल, भगूोल अनकूुल नभएकोले त्यसलाई 
संशोधन गरेर जानपुन� स�म�तले सझुाव �दएको छ।मन्�ालयका मन्�ीहरुलाई बोलाएर हामीले 
गनुर्पन� नी�तगत र व्यवहा�रक सझुाव र �नद�शनहरु �दइसकेका छ�।यस सम्बन्धी अध्ययनको 
�वस्ततृ ��तवेदन यस सदनको सम्पि� ब�नसकेको जानकार� गराउन चाहन्छु। 

माननीय सभामखुज्यू, 

�व�भर फै�लरहेको को�भड–१९ नाम �दइएको कोरोना भाइरसबाट हा�ो मलुकु प�न 
आ�ान्त बन्दै गइरहेको छ।नाग�रकको जीवन रक्षा �दान बनेर आएको यस्तो महा�वपि�को 
संवेदनशील अवस्थामा प�न ��ाचार र अ�नय�मतताको खबरहरु आउँदा हामीलाई �नकै िचिन्तत 
बनायो।मानव जा�तमा�थ देिखएको यस्तो संकटको बेलामा सरकार� कोष मा�थको अ�नय�मता, 
दरुुपयोग जघन्य अपराध हो भ�े म ठान्दछु।यो �वृ�तलाई �नरुत्सा�हत गनर् जरुर� छ।त्यसको 
�निम्त कडाई पूवर्क �स्ततु हनुपुन� आवश्यकता रहेको म देख्दछु।हा�ो स�म�त आफ्नो कायर्क्षे� 
�भ� परेका राज्यकोष मा�थको दरुुपयोगको �वषयमा उच्च �न�ानी र छान�वन गनर् सँधै तत्पर र 
दृढ रहेको कुरा प�न म अवगत गराउन चाहन्छु।  

स�म�तले �व�भ� समयमा यस क्षे�का �वषय�वज्ञहरुसँग स�म�तका काम, कतर्व्य र 
अ�धकार सम्बन्धमा छलफल प�न चलाएको छ।यस छलफल र अन्तर��याले म लगायत 
स�म�तका सदस्यहरुलाई प�रपक्व बनाउँदै लगेको मैले पाएको छु।सभाप�त लगायत सदस्यहरुको 
क्षमता बढाउन छलफल र अन्त��र् याका ला�ग हामीलाई ��ेरत र सहयोग गनुर् हनु े माननीय 
सभामखुज्यूलाई �वशेष धन्यवाद �दन चाहन्छु।म सम्पूणर् स�म�तका माननीय सदस्यहरुको सहयोग, 

स��यता तथा िजम्मेवार�को कुशलतापूवर्क �नवार्ह गन� भ�ूमका��त आभार� छु।भ�वष्यका 
�दनहरुमा प�न स�म�तका सदस्यहरुले दल भन्दा मा�थ उठेर काम गन� अपके्षा गरेको छु।यस 
स�म�तका सिचव तथा अन्य कमर्चार� साथीहरुको सहयोग, स��यता र इमान्दा�रतालाई म 
धन्यवाद �दन चाहन्छु।त्यस्तै हामीले बोलाएको समयमा उपिस्थत भएर हा�ा कुरा स�ुे धैयर्ता 
गनुर्भएकोमा मन्�ालयका मन्�ी र सिचव ज्यूहरु��त प�न आभार व्य� गनर् चाहन्छु। 
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अन्तमा, यस स�म�तको कायर् संचालनलाई �भावकार� बनाउन ��व�ध मै�ी बनाई 
सवर्साधरणको पहुँचमा परु् याउने उदेश्यका साथ अगा�ड ब�ढरहेको कुरा सदनलाई जानकार�  
गराउँदछु । 

माननीय सभामखुज्यू,  

नेपालको सं�वधानको धारा १९३ तथा बागमती �देशको प�हलो संशोधन स�हतको �देश 
सभा �नयमावल�को �नयम १४६ अनसुार गठन भएको सावर्ज�नक लेखा स�म�तको दो�ो बा�षर्क 
��तवेदन �देश सभा �नयमावल� २०७४ (प�हलो संशोधन स�हत) को �नयम १५१ (५) 
बमोिजम यस ग�रमामय सदन समक्ष पेश गदर्छु।  

धन्यवाद 

जे� १४, २०७७ 

न्हकु्षे नारायण �े� 
सभाप�त 
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1 
 

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१.१ प�ृभ�ूम 

सावर्ज�नक लेखा स�म�त �देश सभाका �वषयगत स�म�तहरु मध्ये एक महत्वपणूर् स�म�त 
हो।यसको �व� इ�तहासलाई हेन� हो भन ेसावर्ज�नक लेखा स�म�तको गठन बेलायतको संसदमा 
सन १८६१ मा भएको �थयो। नपेालमा सावर्ज�नक लेखा स�म�तको इ�तहास २०१६ सालदेिख 
नै सरुुवात भएको पाइन्छ। २०१६ सालमा �नवार्िचत ��त�न�ध सभामा सावर्ज�नक लेखा 
स�म�तको व्यवस्था �थयो।नेपाल अ�धराज्यको सं�वधान, २०४७ को धारा ६४ मा सावर्ज�नक 
लेखा स�म�तको संवैधा�नक व्यवस्था नै ग�रएको �थयो। 

सावर्ज�नक सम्पि�को �भावकार� व्यवस्थापन अन्तरार्��य रुपमा सवार्�धक चासो र 
सावर्ज�नक सरोकारको �वषय हो।सरकार� कोषको रकम भरपूर उपयोग गन�, �वतरणमा 
�भावका�रता ल्याउने र खचर् गनर् सक्ने क्षमतामा वृ�� ल्याउनकुो अ�त�र� खचर् गन� �णाल�मा 
पारदिशर्ता, औिचत्यतता र खचर्को �हना�मनाहलाई रोक्नको ला�ग सावर्ज�नक लेखा स�म�त 
आवश्यकता महशसु ग�रएको पाइन्छ।यस स�म�तका सदस्यहरुले गैर-राजनी�तक रूपमा काम 
गन� अपके्षा प�न ग�रएको हनु्छ।सरकारको ‘वाच डग’ को रुपमा प�न यो स�म�तलाई हेन� 
ग�रन्छ।कायर्पा�लकाको खचर् �णाल� व्यवस्था�पका ��त जवाफदेह� हनुे ढंगले भएको छ वा छैन 
भनी �नपष्क्ष दृ��बाट हेनर् र कायर्पा�लकालाई व्यवस्था�पका ��त िजम्मेवार बनाइरा� बेलायतमा 
स्था�पत परम्परा अनसुार सावर्ज�नक लेखा स�म�तको सभाप�त संसदको �वपक्षी दललाई �दने 
ग�रएको �थयो र नेपालमा प�न सामान्यतया सोह� बमोिजम नै अभ्यास ग�रंदै आएको छ। 

यो स�म�तको उ�ेश्य भनेको केवल �ा�व�धक अ�नय�मतताहरु, महालेखापर�क्षकले 
औलं्याएको बेरुज ु फ��ट र त्यस उपर छान�बन गन� मा� होइन, बरु �देशको �व�भ� 
सावर्ज�नक खचर् संचालनको मा�मलामा भएको अकुशलता, ��चार वा कायर्सम्पादनको 
�भावका�रतामा भएको कुनै कमीको �माणहरु प�न खोजी गनुर् र चासो रा�कुा साथै सम्बिन्धत 
�नकायलाई आवश्यक �नद�शन �दने, �नद�शन बमोिजम कायर्सम्पादन भए नभएको �नगरानी रा� ु
प�न हो। त्यस्तै बजेट आ�धका�रक रुपमा वा ऐन बमोिजम खचर् ग�रएको छ वा छैन वा जनु 
उ�ेश्यको ला�ग �व�नयोजन ग�रएको हो त्यसै काममा खचर् भएको छ वा छैन भ�े प�ा लगाउन ु
प�न स�म�तको उ�ेश्य हो। 
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य�द अ�त�र� रकम खचर् भयो भने थप खचर् हनेु अवस्थाको छान�वन गछर् र �सफा�रस 
गछर्।त्यस्ता थप खचर्को �नयमन र औिचत्य प�ु�को ला�ग सरकारले सदन समक्ष पेश गनुर् 
आवश्यकताको बोध गराउन ुप�न हो।�देश सभाले बेलायती परम्पराको अनशुरण गद� सावर्ज�नक 
लेखा स�म�तको सभाप�त �वपक्षी दललाई नै �दएको छ।हाल भने संिघय संसदमा प�न सावर्ज�नक 
लेखा सा�मतको नेततृ्व �वपक्षी दलबाट नै ग�रएको छ।सावर्ज�नक लेखा स�म�तमा सभामखुले 
सभाको सहम�त �लई मनो�नत गरेका बढ�मा २२ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।स�म�तका 
सदस्यहरूले आफूमध्येबाट �नवार्िचत गरेको व्यि� स�म�तको सभाप�त हनु े व्यवस्था 
छ।सभाप�तको �नवार्चन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्ये� सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गन� 
व्यवस्था रहेको छ। मन्�ीले सभाप�त हनु वा बैठकको अध्यक्षता गनर् न�मल्ने व्यवस्था ग�रएको 
छ।कुनै प�न सदस्य एकसाथ एक भन्दा बढ� �वषयगत स�म�तको सदस्य हनु सक्न ेछैन। कुनै 
सदस्य आफू सदस्य नभएको स�म�तको बैठकमा सहभा�ग नभई छलफलमा भाग �लन चाहेमा 
बैठक बस्ने �दन भन्दा किम्तमा एक �दन अगावै सम्बिन्धत स�म�तको सभाप�तलाई जानकार� 
�दन ुपन�छ।य��प �नजलाई मतदानको अ�धकार हनेु छैन। 

स�म�तले आफ्नो कायर् समयमै सम्पादन गनर्का ला�ग बा�षर्क कायर्ता�लका �नमार्ण 
गन�छ।स�म�तको गणपूरक संख्या स�म�तको सम्पूणर् सदस्य संख्याको एक चौथाई हनुछे।बैठकमा 
अनपुिस्थत रहन े सदस्यले सभाप�तलाई जानकार� �दन ु पन�छ।स�म�तको �नणर्य स�म�तका 
सदस्यहरुको बहमुतबाट हनेुछ।मत बराबर भएमा सभाप�तले �नणार्यक मत �दनछे।स�म�तले 
आफ्नो कामको ��तवेदन एवम ्बा�षर्क ��तवेदन सभाप�तले वा �नजको अनपुिस्थ�तमा सभाप�तले 
तोकेको अन्य कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गन�छ। 

१.२ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको गठन 

नेपालको सं�वधानको धारा १९३ मा �देशमा �वषयगत स�म�त गठन गन� अ�धकार 
�त्याभतू ग�रए बमोिजम �देश सभा �नयमावल� २०७४ (प�हलो संसोधन स�हत) को �नयम 
१४६ ले गरेको व्यवस्था गरे अनसुार स�म�त वा �वशेष स�म�त गठन गनर् सक्नेछ।उ� 
संवैधा�नक व्यवस्था अनरुुप �देश सभा �नयमावल�, २०७४ को �नयम १४६ बमोिजम �देश 
सभाको कायर्�णाल�लाई व्यविस्थत गनर्, �देश सरकारलाई �देश सभा��त उ�रदायी र जवाफदेह� 
बनाउन, �देश सरकारबाट भए/गरेका काम कामकारबाह�को अनगुमन र मूल्या�न गर� 
आवश्यक �नद�शन वा राय सल्लाह समेतका ला�ग �देश सभामा �व�भ� �वषयगत स�म�तहरुको 
गठन भएको छ।त्यसमध्ये एक अत्यावश्यक र मह�वपूणर् स�म�तको रुपमा सावर्ज�नक लेखा 
स�म�त रहेको छ। 
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सभामखुले कायर्व्यवस्था परामशर् स�म�तको परामशर्मा �नयम १४६ बमोिजम स�म�तमा 
बढ�मा २२ जना सदस्यहरु �देश सभामा ��त�न�ध�व गन� राजनी�तक दलको सदस्य संख्या, 
म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, थारु, मिुस्लम, �पछ�डएको क्ष�े, खस-आयर् तथा अन्य 
समदुायको समानपुा�तक ��त�न�ध�व रहने गर� मनोनयन गनुर् पन� व्यवस्था रहेको छ।यसै 
व्यवस्था अनसुार �म�त २०७४ साल फागनु १५ गते २१ सदस्य सावर्ज�नक लेखा स�म�तको 
गठन भएको हो।स�म�तका सभाप�त �देश सभाका �मखु ��तपक्ष दलका सदस्य माननीय न्हकु्षे 
नारायण �े� चयन हनुभुएको छ।बागमती �देश सभाको पाँच� अ�धवेशनको �म�त २०७६ पसु 
२३ गतेको वैठकले केह� सदस्यको हेरफेर गरेको छ।  

 
१.३ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको कायर्क्ष�े, काम,कतर्व्य र अ�धकार  

कायर्क्ष�े  

 महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन, 
 बेरुजू फ��ट, 
 �देश सरकारको सावर्ज�नक लेखा, 

स�म�तको कायर्क्षे� सम्बन्धमा �ववाद उठेमा सभामखुको �नणर्य अिन्तम हनुेछ। 
काम, कतर्व्य र अ�धकार  

�देश सभा �नयमावल� २०७४, को �नयम १५१ मा व्यवस्था ग�रए बमोिजम सावर्ज�नक लेखा 
स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार �नम्नानसुार  रहेको छ: 

 मन्�ालय, �वभाग र अन्तगर्तका �नकायको सावर्ज�नक लेखा सँग सम्बिन्ध नी�त तथा 
कायर्�म, �ोत प�रचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै ��याकलापको मूल्या�न गर� सम्बिन्धत 
�नकायलाई आवश्यक �नद�शन �दने र समिुचत �टप्पणी, �सफा�रस र �नद�शन स�हतको वा�षर्क 
��तवेदन बैठकमा पेश गन�। 

 मन्�ालय, �वभाग र अन्तगर्तका �नकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनमुानको जाँच गर� 
वा�षर्क अनमुान तयार गन� त�रका, वा�षर्क अनमुानमा �न�हत नी�तको स�ा अपनाउन स�कने 
वैकिल्पक नी�त र वा�षर्क अनमुानमा रहेको रकममा के क�त �कफायत गनर् स�कन्छ भ�े 
सम्बन्धमा सम्बिन्धत �नकायलाई आवश्यक �नद�शन �दने र आफ्नो राय स�हतको वा�षर्क 
��तवेदन बैठकमा पेश गन�। 
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 मिन्�प�रषद्का सदस्यले बैठकमा सावर्ज�नक लेखासँग सम्बिन्धत �वषयमा समय–समयमा 
�दएका आ�ासनलाई परूा गनर् �देश सरकार�ारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन ् सो 
सम्बन्धमा अध्ययन गर� सम्बिन्धत �नकायलाई आवश्यक �नद�शन �दने र बैठकमा ��तवेदन 
पेश गन�। 

 महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन, बेरुजू फ��ट र �देश सरकारको सावर्ज�नक लेखा 
सँग सम्बिन्धत सरकार� �नकायको सावर्ज�नक सम्पि�को �हना�मना भए, नभएको अध्ययन, 
अनगुमन र मूल्या�न गर� आवश्यक �नद�शन �दने र बैठकमा ��तवेदन पेश गन�। 

 सभा�ारा �त्यायोिजत अ�धकार अन्तगर्त बनाइएको सम्बिन्धत ऐन, �नयम �च�लत कानून 
बमोिजम वनेको छ वा छैन र सरकार�ारा �च�लत ऐन, �नयम अनरुुप काम भए गरेको छ 
वा छैन भ�े �वषयमा मूल्या�न गर� सम्बिन्धत �नकायलाई आवश्यक �नद�शन �दन।े 

 �देश सरकार�ारा समय–समयमा गठन हनेु छान�बन आयोग, स�म�त र जाँचबझु आयोग, 

स�म�त�ारा �स्ततु ��तवेदन कायार्न्वयनको अनगुमन गर� सम्बिन्धत �नकायलाई आवश्यक 
राय, सल्लाह र �नद�शन �दने। 

 मन्�ालय, �वभाग र अन्य �नकायबाट सम्पादन भएका कामको अनगुमन तथा मूल्या�न गर� 
सो सम्बन्धमा आवश्यक �नद�शन �दने। 

 बैठकले समु्पेको अन्य काम गन�। 

 स�म�तको �सफा�रसमा सभामखुबाट अनमुो�दत बजेट र कायर्�मको अधीनमा रह� आफ्नो 
कायर्�म स�ालन गन�। 

 सावर्ज�नक लेखा स�म�तले आफ्नो कायर् सम्पादन गदार् सम्बिन्धत मन्�ालय तथा �वभाग, 
आयोग र �नकायका ��त�न�ध र आवश्यक परे तत ् तत ् �वषयका �वशेषज्ञहरुसँग समेत 
�वचारको आदान-�दान गनर् सक्नछे। 

 छलफलमा थप �वषयवस्तकुो जानकार� आवश्यक परेमा �वज्ञ तथा �वशेषज्ञहरुलाई आमन्�ण 
गनर् सक्नेछ। 

 सावर्ज�नक लेखा स�म�तले सभामा पेश ग�रएको महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदनमा 
उल्लेिखत बेरुजकुो जाँच गर� महालेखापर�क्षक�ारा भए गरेका काम कारबाह� र सो 
सम्बन्धमा सम्बिन्धत �नकायबाट हनु ु पन� काम कारबाह� कानूनसम्मत र औिचत्यपूणर् 
तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर� आवश्यक �नद�शन �दन सक्न।े 

 स�म�तको कायर् सम्पादनको �सल�सलामा स�म�तका सदस्यले सभामखुको पूवर् स्वीकृ�त �लई 
आवश्यक स्थानको �मण गनर् सक्नछेन।् यस्तो स्वीकृ�त माग गदार् �मण गनुर् पन� कारण 
स्प� खलुाईएको हनुपुन�। 
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 सभाप�तले उपय�ु सम्झेमा स�म�तले आन्त�रक काम कारवाह� स�ालन गनर् वा स�म�तको 
कायर्क्षे� �भ�को �वषयको अध्ययन गर� ��तवेदन �दन उपस�म�त वा कायर्दल गठन गनर् 
सक्नेछ।त्यस्तो उपस�म�तले गन� काम र काम सम्प� हनु ुपन� अव�ध �कटान ग�रन ुपन�छ। 

 स�म�तले बैठकमा �स्ततु गनुर् पन� वा�षर्क ��तवेदन वा�षर्क अनमुान पेश हनु ुअगावै र अरू 
��तवेदन जनु सकैु समयमा �स्ततु गनर् सक्नेछ। 

१.३ सावर्ज�नक लेखा स�म�त सिचवालय 

�देश सभा �नयमावल� २०७४ (प�हलो संशोधन स�हत) को �नयम १६१ मा स�म�तको 
सिचवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।�देश सभा सिचवालय अन्तगर्त स�म�तको सिचवालय 
रहन े छ। सिचव �त्येक स�म�तको पदेन सिचव हनेुछ।सिचवले आफू मातहतको अ�धकृतलाई 
सभाको कुनै स�म�तको सिचव भई काम गनर् तोक्न सक्न ेव्यवस्था छ।सिचव वा स�म�त सिचवले 
सभाम�तको अनमु�त �लई बैठकको �वचाराधीन �वषयमा आफ्नो राय �दन सक्नेछ।स�म�तको 
सिचवले स�म�तका कायर् सम्पादनमा सहयोग पयुार्उन सम्बिन्धत मन्�ालय, �वभाग वा �नकायसँग 
आवश्यक जानकार� माग्न सक्नेछन।् यस स�म�त सिचवालयमा कायर्रत कमर्चार�हरु देहाय 
बमोिजम रहेका छन।् 

�.सं. नाम थर पद सम्पकर्  नं 

१ अिम्बक िघ�मरे स�म�त सिचव ९८५११०७७०० 

२ ��परुार� ब�ले अ�धकृत छैट� ९८४१५९५२०६ 

३ उमेश सोती क. अ�धकृत छैट� ९८५५०३४१३४ 

४ दामोदर  �. िघ�मरे कायार्लय सहयोगी ९८४४२०५२७३ 

५ पावर्ती �े� कायार्लय सहयोगी ९८४३३६९४९१ 
 

�देश सभा �नयमावल�, २०७४ (प�हलो संशोधन स�हत) �नयम १५१ को उप�नयम (२) 
बमोिजम स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे� अन्तगर्तको िजम्मेवार� स–ुव्यविस्थत ढ�ले बहन गन� 
सन्दभर्मा आवश्यक कायर्�व�ध, कायर्योजना र कायर्ता�लका बनाई लागू गनर् सक्ने व्यवस्था अनरुुप 
सावर्ज�नक लेखा स�म�त कायर्स�ालन कायर्�व�ध, २०७५ को �नमार्ण ग�रएको छ। �देश सभाले 
दईु वषर् व्य�तत गर� सक्दा स�म�तले आफ्नो कायर्सम्पादनको प�हलो बा�षर्क ��तवेदन २०७६ 
पेश ग�रसकेको छ।�देश सभा �नयमावल� १५१(५) बमोिजम स�म�तले बैठकमा पेश गनुर् पन� 
बा�षर्क ��तवेदन वा�षर्क अनमुान पेश हनु ु अगावै �स्ततु गनुर् पन� व्यवस्था भए बमोिजम 
सावर्ज�नक लेखा स�म�तले आफ्नो दो�ो वा�षर्क ��तवेदन २०७७ सम्मा�नत सभामा पेश गरेको छ। 
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प�रच्छेद-२ 

स�म�तको बैठकको �नणर्य तथा �नद�शनहरु 
 

२.१ स�म�तको �नणर्यहरु (बैठक संख्या १८ देिख ४३ सम्म) 
 
 
 

�म�तः २०७६÷२÷१७ 

बैठक संख्याः १८ 

�नणर्यहरु 

 

1. बा�षर्क ��तवेदन लेखन उपस�म�तले पेश गरेको बा�षर्क ��तवेदन उपर छलफल गर� 
माननीयहरुबाट �ा� सझुावहरु समावेश गर� तयार पा�रएको स�म�तको बा�षर्क ��तवेदन 
�देश सभाको आगामी बैठकमा पेश गन� �नणर्य ग�रयो।  

2. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाडँ र 
चहुावटको सम्बन्धमा �ा� उजरु� र समस्याका �बषयमा आवश्यक अध्ययन तथा अनगुमन 
गर� स�म�तलाई ��तवेदन बझुाउनका ला�ग देहाय बमोिजमका सदस्यहरु रहने गर� एक 
अनगुमन उपस�म�तको गठन गन�। 

मा. र� �साद ढकाल  - संयोजक 

मा. �दपक �नरौला   - सदस्य 

मा. रमेश पौ�ाल  - सदस्य 

मा. �रता माझी  - सदस्य 

मा. सन्त बहादरु �जा - सदस्य 

उपस�म�तको कायर्क्षे�ः �देश नं. ३ का १३ वटै िजल्लामा आवश्यकता अनसुार स्थलगत 
अध्ययन तथा अनगुमन गनर् सक्न।ेउपस�म�तको कायार्व�ध उपस�म�तको प�हलो बैठक 
बसेको �म�तले ३० �दन। 
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�म�तः२०७६÷५÷१० 

बैठक संख्याः १९ 

�नणर्यहरु 

 

1. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनेु राज�को संकलन, बाँडफाँड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तको म्याद 
२०७६ साल असोज मसान्त सम्म थप गन�। 

2. महालेखा पर�क्षकको बा�षर्क ��तवेदन २०७५ �देश नं.३ ले बेरुजू देखाएका आन्त�रक 
मा�मला तथा कानून मन्�ालय र भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालयसंग बेरुजूको 
दफा स�हतको �वस्ततृ �बवरण र फ��ट सम्बन्धमा हालसम्म भएको �ग�त ७ (सात) 
�दन �भ� यस स�म�तमा उपलव्ध गराउन �नद�शन �दन।े 

 
 

�म�तः २०७६/०८/२४ 

बैठक संख्याः २० 

�नणर्यहरु 
 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाँड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तको म्याद �म�त 
२०७६ पसु १५ गतेसम्म थप गन� �नणर्य ग�रयो। 

२. य�ग इनोभेसन्स ् �ा.�ल.ले  पेश गरेको सावर्ज�नक लेखा स�म�तसँगको �ा�व�धक सहकायर् 
सम्बन्धी �स्तावको स�म�तले अध्ययन गन� र �स्तावको �वस्ततृ जानकार�को ला�ग 
�स्ततुीकरण गनर् स�म�तको आगामी बैठकमा सम्बिन्धत �स्तावकलाई नै बोलाउन े �नणर्य 
ग�रयो। 

३. �देश नं. ३ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको आयोजनामा सातै �देशको सावर्ज�नक लेखा 
स�म�तको कायर्शाला गो�ी स�ालन गन� तथा उ� कायर्�मको �म�त तथा स्थान स�म�तको 
आगामी बैठकमा तय गन� �नणर्य ग�रयो । 
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प�रच्छेद-२ 

स�म�तको बैठकको �नणर्य तथा �नद�शनहरु 
 

२.१ स�म�तको �नणर्यहरु (बैठक संख्या १८ देिख ४३ सम्म) 
 
 
 

�म�तः २०७६÷२÷१७ 

बैठक संख्याः १८ 

�नणर्यहरु 

 

1. बा�षर्क ��तवेदन लेखन उपस�म�तले पेश गरेको बा�षर्क ��तवेदन उपर छलफल गर� 
माननीयहरुबाट �ा� सझुावहरु समावेश गर� तयार पा�रएको स�म�तको बा�षर्क ��तवेदन 
�देश सभाको आगामी बैठकमा पेश गन� �नणर्य ग�रयो।  

2. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाडँ र 
चहुावटको सम्बन्धमा �ा� उजरु� र समस्याका �बषयमा आवश्यक अध्ययन तथा अनगुमन 
गर� स�म�तलाई ��तवेदन बझुाउनका ला�ग देहाय बमोिजमका सदस्यहरु रहने गर� एक 
अनगुमन उपस�म�तको गठन गन�। 

मा. र� �साद ढकाल  - संयोजक 

मा. �दपक �नरौला   - सदस्य 

मा. रमेश पौ�ाल  - सदस्य 

मा. �रता माझी  - सदस्य 

मा. सन्त बहादरु �जा - सदस्य 

उपस�म�तको कायर्क्षे�ः �देश नं. ३ का १३ वटै िजल्लामा आवश्यकता अनसुार स्थलगत 
अध्ययन तथा अनगुमन गनर् सक्न।ेउपस�म�तको कायार्व�ध उपस�म�तको प�हलो बैठक 
बसेको �म�तले ३० �दन। 
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�म�तः२०७६÷५÷१० 

बैठक संख्याः १९ 

�नणर्यहरु 

 

1. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनेु राज�को संकलन, बाँडफाँड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तको म्याद 
२०७६ साल असोज मसान्त सम्म थप गन�। 

2. महालेखा पर�क्षकको बा�षर्क ��तवेदन २०७५ �देश नं.३ ले बेरुजू देखाएका आन्त�रक 
मा�मला तथा कानून मन्�ालय र भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालयसंग बेरुजूको 
दफा स�हतको �वस्ततृ �बवरण र फ��ट सम्बन्धमा हालसम्म भएको �ग�त ७ (सात) 
�दन �भ� यस स�म�तमा उपलव्ध गराउन �नद�शन �दन।े 

 
 

�म�तः २०७६/०८/२४ 

बैठक संख्याः २० 

�नणर्यहरु 
 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाँड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तको म्याद �म�त 
२०७६ पसु १५ गतेसम्म थप गन� �नणर्य ग�रयो। 

२. य�ग इनोभेसन्स ् �ा.�ल.ले  पेश गरेको सावर्ज�नक लेखा स�म�तसँगको �ा�व�धक सहकायर् 
सम्बन्धी �स्तावको स�म�तले अध्ययन गन� र �स्तावको �वस्ततृ जानकार�को ला�ग 
�स्ततुीकरण गनर् स�म�तको आगामी बैठकमा सम्बिन्धत �स्तावकलाई नै बोलाउन े �नणर्य 
ग�रयो। 

३. �देश नं. ३ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको आयोजनामा सातै �देशको सावर्ज�नक लेखा 
स�म�तको कायर्शाला गो�ी स�ालन गन� तथा उ� कायर्�मको �म�त तथा स्थान स�म�तको 
आगामी बैठकमा तय गन� �नणर्य ग�रयो । 
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�म�तः २०७६/०९/१७ 

बैठक संख्याः २१ 

�नणर्य 

१. �देश सभा सावर्ज�नक लेखा स�म�त, �देश मन्�ालय र महालेखापर�क्षकबीच आ�थर्क 
अनशुासन, �मतव्य�यता एवम ्�भावका�रताका ला�ग कायर्सम्पादनको अवस्था, लेखापर�क्षण 
र बेरुजू km5\of}{6 सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर��या कायर्�म सफलताका साथ सम्प� 
भयो। 
 

�म�तः २०७६/०९/१७ 

बैठक संख्याः २२ 

�नणर्यहरु 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तको म्याद �म�त 
२०७६ पसु १५ गतेसम्म भएकोमा �म�त २०७६ पसु १७ गते �भ� ��तवेदन पेश गन� 
गर� उपस�म�तको म्याद �म�त २०७६ पसु १७ गतेसम्म थप गन� �नणर्य ग�रयो। 

२. सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त २०७६।०८।२४ गतेको बैठकको �नणर्यानसुार यो� 
इनोभेसन्स �ा.�ल. ले पेश गरेको �स्ताव अनसुार स�म�तको �म�त २०७६ पसु १८ गते 
�दनको १:०० बजे बस्ने बैठकमा सम्बिन्धत �स्तावकलाई �स्ततुीकरण गनर् अनमु�त �दने, 

र माननीय सभामखुको सहम�त �लई सिचवालयसँग छलफल गर� सहकायर् गन� �नणर्य 
ग�रयो। 

 

�म�तः २०७६/०९/१८ 

बैठक संख्याः २३ 

�नणर्य 

१. सावर्ज�नक लेखा स�म�त र मन्�ालयबीच चौमा�सक �ग�त ��तवेदन सम्बन्धी छलफल तथा 
अन्तर��या गन� �स्ताव बमोिजम भू�म व्यवस्था कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय, भौि�क 
पूवार्धार �वकास मन्�ालय, सामािजक �वकास मन्�ालय, आन्त�रक मा�मला तथा कानून 
मन्�ालय र उ�ोग पयर्टन वन तथा वातावरण मन्�ालयसँग चौमा�सक �ग�त सम्बन्धी 
समीक्षा तथा छलफल सम्प� भयो। 
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�म�तः २०७६/०९/२० 

बैठक संख्याः २४ 

�नणर्य 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तले पेश गरेको 
��तवेदन उपर छलफल ग�रयो साथै उपस�म�तले गरेको �सफा�रस तथा सझुाव सम्बन्धमा 
आगामी बैठकमा छलफल गर� टँुग्याउँने गन� �नणर्य ग�रयो। 

�म�तः २०७६/०९/२२ 

बैठक संख्याः २५ 
�नणर्यहरु 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तले पेश गरेको  
��तवेदन सम्बन्धमा छलफल ग�रयो साथै उ� छलफलका �ममा माननीय सदस्यहरुले 
उठाउन ु भएका सझुाव समेतलाई समावेश गर� उपस�म�तले पेश गरेको ��तवेदन 
सवर्सम्म�तले पा�रत गन� �नणर्य ग�रयो। 

२. सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त २०७६।०८।२४ गतेको बैठकको �नणर्यानसुार यो� 
इनोभेसन्स �ा.�ल. ले पेश गरेको �स्ताव अनसुार स�म�तको �म�त २०७६ पसु १८ गते 
�दनको १:०० बजे बसेको बैठकमा सम्बिन्धत �स्तावकले �स्ततुीकरण ग�रसकेको र 
माननीय सभामखुज्यूको समेत मौिखक सहम�त �ा� भईसकेकोले सावर्ज�नक लेखा स�म�तले 
य�� इनोभेसन्स �ा.�ल.सँग �ा�व�धक सहकायर्का ला�ग सम्झौता गन� �नणर्य सवर्सम्म�तले 
पा�रत ग�रयो। 

�म�तः २०७६/०९/२६ 
बैठक संख्याः २६ 

�नणर्य 

१. �देश सभाको �म�त २०७६ पौष २६ गतेको बैठकले गरेको स�म�त सदस्यहरुको हेरफेर 
तथा थपघट सम्बन्धी �नणर्य बमोिजम यस स�म�तबाट अथर् तथा �वकास स�म�तमा 
जानभुएका माननीय सन्त बहादरु �जा तथा िशक्षा स्वास्थ्य तथा कृ�ष स�म�तमा जानभुएका 
माननीय �भमसेन ख�ीलाई �बदाई तथा अथर् तथा �वकास स�म�तबाट यस स�म�तमा 
आउनहुनेु माननीय �भात तामा� र माननीय पकुार महजर्नलाई स्वागत ग�रयो। 
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�म�तः २०७६/०९/१७ 

बैठक संख्याः २१ 

�नणर्य 

१. �देश सभा सावर्ज�नक लेखा स�म�त, �देश मन्�ालय र महालेखापर�क्षकबीच आ�थर्क 
अनशुासन, �मतव्य�यता एवम ्�भावका�रताका ला�ग कायर्सम्पादनको अवस्था, लेखापर�क्षण 
र बेरुजू km5\of}{6 सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर��या कायर्�म सफलताका साथ सम्प� 
भयो। 
 

�म�तः २०७६/०९/१७ 

बैठक संख्याः २२ 

�नणर्यहरु 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तको म्याद �म�त 
२०७६ पसु १५ गतेसम्म भएकोमा �म�त २०७६ पसु १७ गते �भ� ��तवेदन पेश गन� 
गर� उपस�म�तको म्याद �म�त २०७६ पसु १७ गतेसम्म थप गन� �नणर्य ग�रयो। 

२. सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त २०७६।०८।२४ गतेको बैठकको �नणर्यानसुार यो� 
इनोभेसन्स �ा.�ल. ले पेश गरेको �स्ताव अनसुार स�म�तको �म�त २०७६ पसु १८ गते 
�दनको १:०० बजे बस्ने बैठकमा सम्बिन्धत �स्तावकलाई �स्ततुीकरण गनर् अनमु�त �दने, 

र माननीय सभामखुको सहम�त �लई सिचवालयसँग छलफल गर� सहकायर् गन� �नणर्य 
ग�रयो। 

 

�म�तः २०७६/०९/१८ 

बैठक संख्याः २३ 

�नणर्य 

१. सावर्ज�नक लेखा स�म�त र मन्�ालयबीच चौमा�सक �ग�त ��तवेदन सम्बन्धी छलफल तथा 
अन्तर��या गन� �स्ताव बमोिजम भू�म व्यवस्था कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय, भौि�क 
पूवार्धार �वकास मन्�ालय, सामािजक �वकास मन्�ालय, आन्त�रक मा�मला तथा कानून 
मन्�ालय र उ�ोग पयर्टन वन तथा वातावरण मन्�ालयसँग चौमा�सक �ग�त सम्बन्धी 
समीक्षा तथा छलफल सम्प� भयो। 
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�म�तः २०७६/०९/२० 

बैठक संख्याः २४ 

�नणर्य 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तले पेश गरेको 
��तवेदन उपर छलफल ग�रयो साथै उपस�म�तले गरेको �सफा�रस तथा सझुाव सम्बन्धमा 
आगामी बैठकमा छलफल गर� टँुग्याउँने गन� �नणर्य ग�रयो। 

�म�तः २०७६/०९/२२ 

बैठक संख्याः २५ 
�नणर्यहरु 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तले पेश गरेको  
��तवेदन सम्बन्धमा छलफल ग�रयो साथै उ� छलफलका �ममा माननीय सदस्यहरुले 
उठाउन ु भएका सझुाव समेतलाई समावेश गर� उपस�म�तले पेश गरेको ��तवेदन 
सवर्सम्म�तले पा�रत गन� �नणर्य ग�रयो। 

२. सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त २०७६।०८।२४ गतेको बैठकको �नणर्यानसुार यो� 
इनोभेसन्स �ा.�ल. ले पेश गरेको �स्ताव अनसुार स�म�तको �म�त २०७६ पसु १८ गते 
�दनको १:०० बजे बसेको बैठकमा सम्बिन्धत �स्तावकले �स्ततुीकरण ग�रसकेको र 
माननीय सभामखुज्यूको समेत मौिखक सहम�त �ा� भईसकेकोले सावर्ज�नक लेखा स�म�तले 
य�� इनोभेसन्स �ा.�ल.सँग �ा�व�धक सहकायर्का ला�ग सम्झौता गन� �नणर्य सवर्सम्म�तले 
पा�रत ग�रयो। 

�म�तः २०७६/०९/२६ 
बैठक संख्याः २६ 

�नणर्य 

१. �देश सभाको �म�त २०७६ पौष २६ गतेको बैठकले गरेको स�म�त सदस्यहरुको हेरफेर 
तथा थपघट सम्बन्धी �नणर्य बमोिजम यस स�म�तबाट अथर् तथा �वकास स�म�तमा 
जानभुएका माननीय सन्त बहादरु �जा तथा िशक्षा स्वास्थ्य तथा कृ�ष स�म�तमा जानभुएका 
माननीय �भमसेन ख�ीलाई �बदाई तथा अथर् तथा �वकास स�म�तबाट यस स�म�तमा 
आउनहुनेु माननीय �भात तामा� र माननीय पकुार महजर्नलाई स्वागत ग�रयो। 
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�म�तः २०७६/१०/१३ 

बैठक संख्याः २७ 

�नणर्य 

१. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तले पेश गरेको 
��तवेदन उपर थप छलफल ग�रयो साथै उपस�म�तले गरेको �सफा�रस तथा सझुाव 
सम्बन्धमा �देश सभाका �वषयगत स�म�तलाई सम्बिन्धत प�रमािजर्त ��तवेदन र मूल 
��तवेदनस�हत आवश्यक सझुाव तथा जानकार�को ला�ग प�ाचार गन� �नणर्य ग�रयो। 

 
 

�म�तः २०७६/१०/२९ 

बैठक संख्याः २८ 

�नणर्यहरु 

१. अन्तर�देश व्यवस्थापक�य अध्ययन, अनभुव आदान�दान तथा अन्त��र् या कायर्�म 
अन्तगर्त सावर्ज�नक लेखा स�म�तले �देश नम्बर १ र �देश नम्बर २ मा �वषयगत स�म�त 
तथा �देश सभा स�ालन एवम ्काम कारबाह�को ���या, उ� �देश सभा र त्यहाँको 
सावर्ज�नक लेखा स�म�त लगायत अन्य स�म�तहरुले गरेको �ग�तबाट बागमती �देश सभा 
र स�म�तले आगामी �दनमा गनुर्पन� �वषयको थप जानकार� हा�सल गनर् फलदायी हनेु 
भएकोले माननीय सभामखुज्यूको समेत सहम�त �लई �म�त २०७६ चै� म�हना �भ� �देश 
नम्बर १ र २ को अध्ययन तथा अवलोकन �मणमा जान े �नणर्य ग�रयो। साथै सो को 
आवश्यक व्यवस्थापनको ला�ग �देश सभा सिचवालयलाई अनरुोध गन� र आवश्यक ���या 
स�म�त सिचवालयले पूरा गन� �नणर्य सवर्सम्म�तले पा�रत ग�रयो। 

२. ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनुे राज�को संकलन, बाँडफाड र 
चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत अनगुमन उपस�म�तको ��तवेदनले 
औलं्याएका मन्�ालयसँग सम्ब� �वषय उपर सम्बिन्धत मन्�ालयका सिचवलाई छलफलको 
ला�ग स�म�तमा बोलाउने �नणर्य ग�रयो।साथै उ� ��तवेदन �देश सभाको आगामी 
बैठकमा पेश गन� �नणर्य ग�रयो। 
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�म�तः २०७६/१२/०५ 

बैठक संख्याः २९ 

�नणर्यहरु 

१ महालेखापर�क्षकको बा�षर्क ��तवेदन २०७५ को सम्बन्धमा सावर्ज�नक लेखा स�म�त र 
सम्बिन्धत मन्�ालयबीच महालेखापर�क्षकका ��त�न�धको सहभा�गतामा हनुे दफावार 
छलफल �म�त २०७७ साल बैशाख म�हनाको प�हलो साता�भ� गन� �नणर्य ग�रयो। 

२ सावर्ज�नक लेखा स�म�त अन्तगर्त ग�ठत ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत 
�ा� हनेु राज�को संकलन, बाँडफाडँ र चहुावट सम्बन्धी अध्ययन तथा अनगुमन 
उपस�म�तले पेश गरेको ��तवेदनमा �वषयगत स�म�तसंग सम्बिन्धत �वषय (सझुाव तथा 
�सफा�रस) मा स�म�तको कायर्क्षे� बमोिजम सम्बिन्धत मन्�ालयका माननीय मन्�ी र 
सिचवसँग छलफल गर� आवश्यक जानकार� �लने �नणर्य ग�रयो। 

३ स�म�तको बा�षर्क ��तवेदन तयार� र काम कतर्व्य र अ�धकार क्षे� �भ�का �वषय उपर 
अध्ययन, अनगुमन तथा मूल्या�न गनर् आवश्यक उपस�म�तहरुको गठन स�म�तको आगामी 
बैठकमा गन� �नणर्य ग�रयो। 

बैठक संख्याः ३० 
�म�तः २०७६/१२/०५ 

�नणर्यहरु 

१ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनेु 
राज�को संकलन, बाँडफाड र चहुावट सम्बन्धी अध्ययन तथा अनगुमन सम्बन्धी ��तवेदन 
�देश सभाको �म�त २०७६ चै� ०६ गतेको बैठकमा पेश गन� �नणर्य ग�रयो। 

२ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बा�षर्क ��तवेदन २०७७ को तयार� सम्बन्धमा छलफल गदार् 
�म�त २०७७ साल बैशाख १५ गते �भ� स�म�त समक्ष ��तवेदन पेश गन� गर� माननीय 
सीता अ�धकार�को संयोजक�वमा तप�सल बमोिजमको पाँच सदस्य बा�षर्क ��तवेदन मस्यौदा 
उपस�म�त गठन गन� �नणर्य ग�रयो। 

तप�सल  
१  मा. सीता अ�धकार�  - संयोजक 

२  मा. �भात तामा�  - सदस्य 

३  मा. मनु ु�सग्देल   -   " 

४  मा. रमेश पौ�ाल  -   " 

५  मा. �रता माझी  -   " 
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३ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बा�षर्क ��तवेदन २०७६ एवम ्स�म�तले सम्बिन्धत मन्�ालय र 
मातहतका �नकायहरुलाई �व�भ� समयमा �दएको �नद�शन तथा पेश गरेको ��तवेदनको 
कायार्न्वयनको अवस्था बारे अध्ययन, अनगुमन तथा मूल्या�न गर� �म�त २०७७ साल 
बैशाख ७ गते �भ� स�म�त समक्ष ��तवेदन पेश गन� गर� माननीय बेल�मैया घलेको 
संयोजक�वमा तप�सल बमोिजमको पाचँ सदस्य ��तवेदन तथा �नद�शन कायार्न्वयन 
अनगुमन तथा मूल्या�न उपस�म�त गठन गन� �नणर्य ग�रयो। 

तप�सल  

१  मा. बेल�मैया घले  - संयोजक  

२  मा. द�पक �नरौला  - सदस्य  

३  मा. पकुार महजर्न  -   " 

४  मा. र��साद ढकाल   -   " 

५ मा. �वनोद कुमार खड्का -   " 

४  स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार क्षे�सँग सम्बिन्धत रह� �देश मन्�ालय र मातहतका 
�नकायहरुले गरेका काम कारबाह�को सम्बन्धमा अध्ययन, अनगुमन तथा मूल्या�न गर� 
�म�त २०७७ साल बैशाख ७ गते �भ� स�म�त समक्ष ��तवेदन पेश गन� गर� माननीय 
जीवन डंगोलको संयोजक�वमा तप�सल बमोिजमको पाचँ सदस्य �देश मन्�ालय र 
मातहतका �नकायले गरेका काम कारबाह�को अध्ययन, अनगुमन तथा मूल्या�न उपस�म�त 
गठन गन� �नणर्य ग�रयो। 

तप�सल  

१ मा. जीवन डंगोल  - संयोजक  

२ मा. ओम बहादरु ग्लान - सदस्य  

३ मा. गणेश दलुाल  -   " 

४ मा. जीवन खड्का   -   " 

५ मा. देवक� �े�  -   " 
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�म�तः २०७६/१२/०६  

बैठक संख्याः ३१ 
�नणर्य 

१ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनेु 
राज�को संकलन, बाँडफाड र चहुावट सम्बन्धी अध्ययन तथा अनगुमन ��तवेदनको 
�वषयगत स�म�तसंग सम्बिन्धत �वषय (सझुाव तथा �सफा�रस) मा स�म�तको कायर्के्ष� 
बमोिजम सम्बिन्धत मन्�ालयका मन्�ी र सिचवसँग छलफल गर� आवश्यक जानकार� 
�लने भनी भएको �म�त २०७६ चै� ५ गतेको �नणर्यानसुार उ�ोग, पयर्टन, वन तथा 
वातावरण मन्�ालय, आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालय र आ�थर्क मा�मला तथा 
योजना मन्�ालयसँगको छलफल सम्प� भयो।उ� छलफलमा माननीय आ�थर्क मा�मला 
तथा योजना मन्�ी �ी कैलाश �साद ढु�ेलले राजस्व संकलनमा �भावकार� अनगुमन गर� 
ठोस नी�त ल्याउने ��तब�ता व्य� गनुर्भयो र मन्�ालयका सिचव �ी डा. मकुुन्द �साद 
पौडेलले राजस्व संकलन �योजनाथर् �देश लेखा �नयन्�ण कायार्लय र सम्बन्धी कोष तथा 
लेखा �नयन्�ण कायार्लयसँग प�ाचार भईसकेको, आगामी वषर् राजस्व �क्षेपण वैज्ञा�नक 
रुपमा गन� र स�म�तको सझुाव �भावकार� ढ�बाट कायार्न्वयन गन� ��तब�ता व्य� 
भएकोले सोह� बमोिजम गन� �नणर्य ग�रयो। 

२ आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालयसँग भएको छलफल अनसुार माननीय आन्त�रक 
मा�मला तथा कानून मन्�ी �ी शा�लकराम जम्क�ेलले उ�ोग दतार् गन� ���या एंव 
मापदण्ड हालको अवस्थामा अव्यवहा�रक भएकोले आवश्यक सहजीकरण गन� र 
अनगुमनका ला�ग �देश स�ाल नभएको र संघीय सरकारका �नकायलाई �नद�शन गनर् 
नस�कएकोले स�म�तले �दएको सझुाव बमोिजम �देशले नै आवश्यक व्यवस्थापन गन� �नणर्य 
भयो। 

३ उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ालयसँग भएको छलफल अनसुार माननीय उ�ोग, 
पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ी �ी अरुण �साद नेपालले स�म�तले गहन ढ�बाट 
अध्ययन गर� ��तवेदन पेश गरेकोले यसलाई कायार्न्वयनको ला�ग मन्�ालयले आवश्यक 
व्यवस्था गनर् नी�तगत सधुार गनर् र �योग �वह�न डाँडाकाडँालाई समेत �योगमा ल्याउन 
आवश्यक ऐन, कानून, कायर्�व�ध र मापदण्डको �नमार्ण गर� उत्खनन गन� ��तब�ता व्य� 
गनुर् भएकोले सोह� बमोिजम गन� साथै खानी उत्खननमासंघ सँग अ�धकार क्षे� सम्बन्धी 
अस्प�ता रहेको र ठूला आयोजनाले नद� तथा ख�नजन्य पदाथर्को अवैध उत्खनन गरेकोले 
उ� �वषयमा �देश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गर� क्षे�ा�धकारको सम्बन्धमा 
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स्प�ता �नधार्रण गन� र ठूला आयोजनाले गन� उत्खननलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने 
व्यवस्था �मलाउने �नणर्य ग�रयो। 

 
�म�तः २०७७/०१/१०  

बैठक संख्याः ३२ 

�नणर्यहरु 

१ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त २०७६/१२/०५ गते बैठकले �म�त २०७७/०१/१५ 
गते �भ� ��तवेदन पेश गन� गर� "बा�षर्क ��तवेदन मस्यौदा उपस�म�त" र �म�त 
२०७७/०१/०७ गते �भ� ��तवेदन पेश गन� गर� "��तवेदन तथा �नद�शन कायार्न्वयन 
अनगुमन तथा मलू्या�न उपस�म�त" र "�देश मन्�ालय र मातहतका �नकायले गरेका 
काम कारबाह�को अध्ययन, अनगुमन तथा मूल्या�न उपस�म�त" गठन ग�रएकोमा कोरोना 
भाइरस (COVID-19) को �व�व्या�प महामार�को कारण देश नै बन्दाबन्द�को अवस्थामा 
गएकोले तो�कएको समय-सीमा �भ� उपस�म�तले कुनै काम गनर् नसकेका कारण तीन वटै 
उपस�म�तको म्याद एक म�हनाको ला�ग थप गन� �नणर्य ग�रयो। 

२ �व�व्या�प महामार�को रुपमा फै�लएको कोरोना भाइरस अथार्त ् COVID-19 को रोकथाम 
तथा �नयन्�णका ला�ग �देश सरकारले चालेको कदम, भावी कायर्�दशा तथा सो को ला�ग 
स्था�पत कोषको प�रचालन, �मतव्य�यता र पारदिशर्ताका सन्दभर्मा भएको व्यापक छलफल 
प�ात ्�देश सरकारलाई तत्काल देहाय बमोिजम कदम चाल्न �नद�शन �दने �नणर्य ग�रयो। 

(बैठक संख्या ३३ देिख ४१ सम्मका �नणर्यहरु महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदनको सम्बन्धमा 
भएकोले उ� �नणर्यलाई प�रच्छेद ४ मा उल्लेख ग�रएको छ) 

 

�म�तः २०७७/०२/१२  

बैठक संख्याः ४२ 

�नणर्यहरु 

१. �म�त २०७६/१०/२९ गते बसेको बैठकले अन्तर�देश व्यवस्थाप�कय अध्ययन, अनभुव 
आदान�दान तथा अन्तर��या कायर्�म अन्तरगत सावर्ज�नक लेखा स�म�तले �देश नं. १ 
र २ मा �मण गन� �नणर्य ग�रएकोमा हाल को�भड १९ कोरोना रोगको �व�व्यापी 
महामार�को कारण उ� �मण यस आ.व. मा गनर् नस�कने भएकोले उ� कायर्�म स्थगन 
गन� �नणर्य ग�रयो । 
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२. मन्�ालयहरुले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फाटोकपी मेशीन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�पङ �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन ग�रएको छ । सो 
सम्बन्धमा उपस�म�तको ��तवेदनलाई आधार मानेर स�म�तले �नणर्य गरे बमोिजम हनुेगर� 
�नणर्य ग�रयो। 

तप�सल  

मा. �भात तामा� —संयोजक 

मा. ओमबहादरु ग्लान  —सदस्य 

मा. मनु ु�सग्देल — सदस्य 

मा. रमेश पौ�ाल —सदस्य 

मा. �रता माझी  — सदस्य 

३. �म�त २०७६/१२/०५ गते बसेको बैठकले �व�भ� उपस�म�त गठन ग�रएकोमा उ� 
स�म�तहरुको म्याद समाप् त भएकोले उपस�म�तहरुको म्याद एक म�हना थप गन� �नणर्य 
ग�रयो।  

�म�तः २०७७/०२/१४ 

बैठक संख्याः ४३ 

�नणर्यहरु 

१. �देश सभा �नयमावल� २०७४ (प�हलो संशोधन स�हत) को �नयम १५१(५) बमोिजम 
स�म�तले पेश गनुर् पन� वा�षर्क ��तवेदन सम्बन्धी छलफल भए अनसुार सावर्ज�नक लेखा 
स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन २०७७ लाई �देश सभाको आज �म�त २०७७/०२/१४ 
गतेको बैठकमा पेश गन� �नणर्य ग�रयो। 

 

२.१ स�म�तले �दएको �नद�शन 

क.   �देश सरकारलाई �दएको �नद�शन 

१ क�तपय िजल्लाका स्वास्थ्य इलाकामा PPE, मास्क, प�ा तथा औषधी लगायतका 
स्वास्थ्य सामा�ीको अभाव रहेको र केह�ले आफ�  ख�रद गर� ल्याएकोमा त्यसले प�न 
अपगु भएकोले आवश्यक स्वास्थ्य सामा�ी तत्काल उपलब्ध गराउन।े 
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२ सबै ठाउँमा �नि�त मापदण्ड पूरा गर� एक�ार �णाल�बाट राहत �वतरण कायर् 
नभएको र क�तपय स्थानमा लिक्षत वगर्ले राहत नपाएको भ�े जनगनुासो आएकोले 
सो को �भावकार� अनगुमन गर� �नि�त मापदण्डका आधारमा लिक्षत वगर्ले राहत 
�ा� गन� व्यवस्था �मलाउन।े 

३ �व�भ� स्थानमा अझै प�न क�तपय मजदरु तथा सवर्साधारण नाग�रकहरु अलप� 
परेको समाचार बारम्बार �काशन भएकोले �देश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय 
तहसगँ समन्वय एवम ् परामशर् गर� उनीहरुलाइर् गन्तव्यसम्म पगु्ने व्यवस्था 
�मलाउने। 

४ बन्दाबन्द�को समयमा �डपाटर्मेन्टल स्टोर तथा केह� �कराना पसल र औषधी 
पसलहरुले म्याद ग�ुकेा र चक� मूल्यमा दै�नक उपभोग्य वस्त ु लगायत स्वास्थ्य 
सामा�ी �ब��-�वतरण गरेको जनगनुासो आएकोले सो को �भावकार� अनगुमन गर� 
कारवाह�को दायरामा ल्याउने। 

५ COVID-19 को कारण देशका सबै क्षे� ठप्प भएको हुँदा कुनै प�न उत्पादनका कायर् 
नभएकोले �देश सरकारले खा� संकटको जोिखम �निम्तन सक्ने अवस्थालाइर् 
मध्यनजर गद� कृ�ष क्षे�लाइर् �ाथ�मकतामा राखेर कृषकलाइर् मल, बीउ-�वजन, ��व�ध 
उपलब्ध गराउने लगायत ठूला कृ�ष प�रयोजनाका कायर्�म तत्काल अगा�ड 
बढाउने। 

६ आवश्यक सरुक्षा सामा�ीको �योग र सामािजक दूर� कायम गद� �वकास �नमार्णको 
कायर्लाई अगा�ड बढाउने। 

७ कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी �देश राहत कोषमा 
हालसम्म के क�त रकम जम्मा भयो र सो कोषबाट भएको खचर्को यथाथर् जानकार� 
स�म�तलाई उपलब्ध गराउने। 

८ �देश मन्�ालय,  सिचवालय,  �वभाग, आयोग तथा अन्य �नकायमा भएको तत्काल 
खचर् गनर् नस�कन ेर खचर् गनर् आवश्यक नभएको �व�भ� कायर्�म खचर्को बजेट र 
सांसद पूवार्धार �वकास कायर्�मको सम्झौता हनु बाँक� रकम कोरोना भाइरस 
(COVID-19) रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी �देश राहत कोषमा जम्मा गन� 
व्यवस्था �मलाउने। 
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ख.  उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ालयलाई �दएको �नद�शन 

 

१ वन, रा��य �नकु�, मध्यवत� क्षे�, चरेु लगायतको �भा�वत क्षे� �भ� उत्खनन र 
�व�� �वतरणको �निम्त �देश सरकारले स्थानीय तह िजल्ला र सम्बिन्धत कायार्लय 
सँग समन्वय र सहजीकरण गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�,   

२ वन, रा��य �नकु�, मध्यवत� क्षे�, चरेु क्षे�हरूको �नयम, काननु परुानो र व्यवहा�रक 
नभएकाले संशोधनको �न�म� स�ीय सरकारसँग समन्वय गर� व्यवहा�रक काननुी 
व्यवस्था गनर् पहल गनुर्पन�,  

३ �त्येक स्थानीय तहले आफूले उत्खनन र �ब�� गनर्का ला�ग टेन्डर ���या र 
तो�कए अनसुार भए नभएको ��तवेदन तयार गर� िजल्ला समन्वय र �देशमा �रपोटर् 
बझुाउनपुन� व्यवस्थालाई अ�नवायर् कायार्न्वयनमा ल्याउन ुपन�,  

४ वन सम्बन्धी �नयम काननु उ�ोग मै�ी तथा व्यवहा�रक बनाउन ुपन�,  

५ उ�ोग मै�ी वातावरण सजृना गनर् �सर उ�ोग, वािशङ सेन्टर, खानी लगायतको 
व्यवसायसगँ सम्बिन्धत �वषयमा स्थानीय तह र �देश सरकारले औ�ो�गक क्षे� 
तोक� �दनपुन�,  

६ �सर उ�ोग, खानी तथा वािशङ सेन्टरको नवीकरण गनर् मापदण्ड पगेु नपगेुको 
अनगुमन गर� तत्काल नवीकरण गनुर् पन�,   

७ नवीकरण गदार् शत ��तशत मापदण्ड बा�हर रहेकाहरूलाई बन्द गनुर् पन�,  

८ दतार् गदार् एक स्थान तथा स�ालन अक�  स्थानमा रहेका उ�ोगहरूलाई बन्द गनुर् पन�,  

९ दतार् ���या परुा गरेका तर मापदण्ड पणुर्रुपले परुा गनर् नसकेकाका हकमा 
स्थानान्तरणको �निम्त �नि�त समयाव�ध तोक� मापदण्ड परुा गन� व्यवस्था �मलाउन 
स्थानीय तहले पहल गनुर् पन�,   

१० खानी  तथा �ोतहरूको स�ुनि�तता �वना �सर उ�ोग स�ालन गनर् �दन ुहुँदैन, नद� 
तथा खोलामा स�ा�लत उ�ोगहरूले टेन्डर �वना ढु�ा �ग�ी, बालवुा चोर� �नकासी 
ग�ररहेकाले �ाकृ�तक �ोत तथा साधनहरूको दोहन रोक्न �भावकार� अनगुमन 
गनुर्पन�, 

११ नद� तथा खोला �कनारामा उ�ोग स�ालन गदार् �कनाराका (दह�र बह�र) ढु�ा 
�ग�ी बालवुाको दरुुपयोग मा� होइन �ाकृ�तक र वातावरणीय सन्तलुन समेत 
�ब��एकोले अनगुमन तथा �नयन्�ण कायर्लाई �भावकार� बनाउन ुपन�,   
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१२ खोला तथा नद�को पानी �सर तथा वािशङ सेन्टरका कारण १२ म�हना नै परैु 
ध�म�लने गरेको, जसले गदार् खानेपानीमा ठुलो समस्या परेको साथै �सँचाई गनर् न�मल्ने 
गर� पानी �दू�षत भएको, जलचर लगायतलाई असर परेकोले यसको �नयन्�णमा 
कडाइ गनुर्पन�,  

१३ नद� �कनारामा बनेका स्थानीय तथा रा��य राजमागर् नद� जि�कै �भा�वत रहेको, 
जसले लाख� या�ीहरूको स्वास्थ्यमा �त्यक्ष असर परेकोले त्यस्ता जोिखम बढाउने 
गर� स�ालनमा रहेका खानी तथा उ�ोगहरू  �नयन्�ण ग�रन ुपन�, 

१४ रा��य गौरवका आयोजनाहरूको नाममा स�ा�लत �सर, बालवुा उ�ोग तथा खानीहरू 
आयोजना सम्प� भइसकेप�छ प�न स�ा�लत रहने गरेकाले आयोजना सम्प� 
भएप�ात ्अ�नवायर् बन्द ग�रन ुपन�,  

१५ �सर एवं बालवुा �शोधन केन्� स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको संलग्नता तथा शयेर सहभा�गता रहेका कारण ती उ�ोगहरूले 
�च�लत मापदण्ड लागू गनर् अटेर गरेको भ�े जन गनुासो व्यापक ढ�ले आएको 
सन्दभर्मा यथाथर् िस्थ�त के, कसो हो सो को बारेमा �देश सरकारले सम्बिन्धत 
उ�ोगहरूको स�ालक वा �त्यक्ष, अ�त्यक्ष संरक्षणमा रहेका व्यि�हरूको बारेमा 
अध्ययन गर� सत्य तथ्य बा�हर ल्याउन ुपन�,  

१६ नद� तथा ख�नज जन्य उ�ोग स�ालन तथा उत्खनन जथाभाबी ग�रदा मापदण्ड 
�वपर�त बस्ती, सडक, नद�नाला लगायतका क्षे�मा �दूषण बढ� वातावरणीय सन्तलुन 
�ब�केोले उ� कायर् �नयन्�ण तथा बन्द ग�रन ुपन�, 

१७ नद� तथा ख�नज जन्य उ�ोग स�ालन तथा उत्खननबाट जलचर �वनाश भइरहेकोले 
जलचर संरक्षण तथा �वधर्नका ला�ग �नयन्�णका उपायहरू खोिजन ुपन�, 

१८ कायर्�व�धमा व्यवस्था ग�रए बमोिजम EIA र IEE ��तवेदन बनाएर स्वीकृत भइसके 
प�छ अन्य मापदण्ड तोक� रहन ुनपन�,  

१९  EIA र IEE गनर् �वज्ञहरूको कायर्�व�ध �नमार्ण गर� मापदण्ड बनाई रो�र तयार गन� 
तथा �वज्ञ सिम्म�लत कन्सल्टेन्सीको सचुीकृत गन� व्यवस्था ग�रन ुपन�,  

२०  EIA र IEE ��तवेदनको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग एक �वज्ञ टोल� बनाइनपुन�,  

२१  वन सम्बन्धी �नयम काननु उ�ोग मै�ी तथा व्यवहा�रक बनाउन ुपन�,   

18



सार्वजनिक लेखा सनिनि                                          रार््वक प्रनिरेदि २०७७  
सावर्ज�नक लेखा स�म�त                                                                               वा�षर्क ��तवेदन २०७७                                                                              

19 
 

२२  स्थानीय सरकार तथा सम्बिन्धत �नकायले उत्खनन गरेर भण्डारण गन�, त्यसप�छ 
मौज्दात �माणीकरण मूल्या�न गर� टेन्डर माफर् त �ब�� �वतरण ���या गनुर्पन� साथै 
मौज्दात �माणीकरण गन� अ�धकार िजल्ला समन्वय स�म�तलाई �दनपुन�,  

२३  नद� तथा खोलामा स�ा�लत उ�ोगहरूले टेन्डर �वना ढु�ा �ग�ी, बालवुा चोर� 
�नकासी ग�ररहेकाले �ाकृ�तक �ोत तथा साधनहरूको दोहन रोक्न �भावकार� 
अनगुमन गनुर्पन�, 

२४ =ज�रवाना ग�रएको रकम कहाँ जम्मा गन� स्प� नभएकाले स्प�  पा�रन ुपन�,  

२५  कारबाह�  तथा ज�रवाना सम्बन्धी अ�धकार िजल्ला समन्वय स�म�तलाई �दइनपुन�, 
,  

१.  कायर्�व�ध तथा मापदण्ड सम्वन्धमाः  

1. कायर्�व�ध तथा मापदण्ड व्यवहा�रक नभएकोले कायार्न्वयन गनर् क�ठनाइ देिखएकाले 
यस्ता कायर्�व�धहरू भगूोल तथा अन्य अवस्था समेत हेर� समयानकूुल प�रमाजर्न 
गनुर्पन�,  

2. अध्ययनका �ममा IEE तथा EIA ��तवेदनहरूको गणुस्तर अत्यन्तै कमजोर 
देिखएकाले �वज्ञहरूको सचुी �नमार्ण गर� सचुीकृत �वज्ञहरुमा�ले यस्ता अध्ययन गनर् 
पाउने व्यवस्था गन�, यसर� IEE र EIA गन� व्यवस्था भइसके प�ात ् मापदण्ड 
तो�करहन ुनपन�, 

3. कायर्�व�धको शीषर्क नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् (स�लन र उपयोग) कायर्�व�ध 
रा� ुपन� तथा �स्तावना र प�रभाषामा खानी समेत उल्लेख गर� प�रभा�षत गनुर् पन�, 

4. नद� तथा खानी जन्य पदाथर् सम्बन्धी उपयोग–उत्खनन र �व�� गन� कायर्�व�ध तथा 
काननुी व्यवस्था िजल्ला समन्वय स�म�त र स्थानीय तह सम्म अ�नवायर् परु् याउनपुन�,  

5. कायर्�व�ध र मापदण्ड वारे सम्बिन्धत मन्�ालयले िजल्ला समन्वय स�म�त र स्थानीय 
तहलाई अ�भमखुीकरण, अन्त��र् या, ता�लम माफर् त जानकार� �दनपुन�,  

 

२. �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टर सम्वन्धमाः  

1. दतार् ���या बेगर स�ालनमा रहेका खानी, �सर तथा वा�स� सेन्टरहरू �देश 
स्तर�य अ�धकार सम्प� अनगुमन स�म�त बनाई �भावकार� अनगुमन गर� अनमु�त 
बेगर स�ा�लत उ�ोगहरूलाई बन्द गन�,  
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2. दतार् ���या परुा गरेका तथा केह� मापदण्ड परुा गनर् नसकेकाहरूको हकमा �नि�त 
समयाव�ध �दई स्थानान्तरण समेत गर� मापदण्ड परुा गनर् �नद�शन �दने साथै 
सावर्ज�नक जग्गा तथा नद�नाला �कनारका खानी, �सर तथा वा�संग सेन्टरहरूले 
�ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको दोहन ग�ररहेकाले त्यसको तत्काल �नयन्�ण गनुर्पन�,  

3. �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टरहरूले आफ्नो खानी देखाए प�छ मा� स�ालन 
अनमु�त �दनपुन�,  

4. �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टरहरूको २०७२ साल देिख नै नवीकरण नभएको हुँदा 
अवैध उ�ोगहरूबाट राज� असलु गनुर् वैधा�नक नहनुे हुँदा मापदण्ड परुा गरेका 
उ�ोगहरूलाई अ�वलम्ब नवीकरण गराउन �देश सरकारलाई �नद�शन �दने,  

5. खानी स�ालन गदार् IEE र EIA ��तवेदनको गहन अध्ययन एवं सझुाइएका 
�वषयहरूको प�रपालनाको स�ुनि�तता प�ात ् स्वीकृत गन� व्यवस्था गनर् सम्बिन्धत 
मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,   

6. नद� नालाको �कनारा तथा रा��य राजमागर् आसपास �सर उ�ोग, खानी तथा बालवुा 
�शोधन केन्� स�ालन अनमु�त न�दन सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,   

३. राज� सम्वन्धमाः  

1. िजल्ला अनगुमन स�म�तलाई अनगुमन व्यवस्थापन गनर् �नि�त ��तशत राज� 
छुट्�ाउने तथा त्यस कायर्मा संलग्न हनेु सरुक्षाकम�लाई �ोत्साहन भ�ाको व्यवस्था 
गन�,  

2. क�तपय िजल्लाहरूले नद� �कनारका स्थानीयहरूको आ�थर्क उपाजर्नका ला�ग 
वषार्याममा प�न जोिखमपूणर् त�रकाबाट बालवुा तथा रोडा स�लन गन� अनमु�त 
�दएकाले मानवीय क्ष�त ब�ढरहेको हुँदा यसको रोकथामका ला�ग चेक �ाम 
लगायतका �व�धहरू अपनाई सरुिक्षत तवरबाट मा� स�लनको अनमु�त �दनका ला�ग 
सम्बिन्धत िजल्लाहरूलाई �नद�शन �दने 

3. �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको �ब�� �वतरण गदार् गणुस्तर तथा भगूोलका आधारमा 
वग�करणका गर� वैज्ञा�नक दररेट �नधार्रण गन� व्यवस्था गनुर्पन�,  
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ग.  आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालयलाई �दएको �नद�शन 

 

१ तो�कएको मापदण्ड कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गनर् तथा अन्तर िजल्लागत 
तथा अन्तर स्थानीय तहगत �समाना लगायत �ववाद हल गनर् �देशले एक �ा�व�धक 
टोल�को व्यवस्था गनुर् पन�,  

२ नद� तथा खोला �कनारामा उ�ोग स�ालन गदार् �कनाराका (दह�र बह�र) ढु�ा 
�ग�ी बालवुाको दरुुपयोग मा� होइन �ाकृ�तक र वातावरणीय सन्तलुन समेत 
�ब��एकोले अनगुमन तथा �नयन्�ण कायर्लाई �भावकार� बनाउन ुपन�,  

३ रा��य गौरवको आयोजनाको नाममा स�ा�लत योजनाहरू सम्प� गनर् ढु�ा, �ग�ी, 
बालवुा, उत्खनन गनर् कुनै प�न तहको अनमु�त समेत न�लई काम गर� रहेकाले 
अनमु�त �लने र �देशले तोकेको राज� बझुाउने र उठाउन स्थानीय तहलाई �नद�शन 
�दन ुपन�,  

४ तो�कएको मापदण्ड कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गनर् तथा अन्तर िजल्लागत 
तथा अन्तर स्थानीय तहगत �समाना लगायत �ववाद हल गनर् �देशले एक �ा�व�धक 
टोल�को व्यवस्था गनुर् पन�,  

५ ढु�ा, �ग�ी, बालवुा बोक्न ेसवार� साधनहरू सडकको क्षमता भन्दा ठुला गाडी �नयम 
�वपर�त स�ालन गदार् बाटोमा खाल्डा पन� तथा सडक �ब��ने गरेको पाइएकोले 
मापदण्ड भन्दा बढ� भार वाहक सवार�को व्यवस्थापनमा कडाइ गनुर्पन�, 

६ =ज�रवाना ग�रएको रकम कहाँ जम्मा गन� स्प� नभएकाले स्प�  पा�रन ुपन�,  

७ कारबाह�  तथा ज�रवाना सम्बन्धी अ�धकार िजल्ला समन्वय स�म�तलाई �दइनपुन�,  

८ �सर एवं बालवुा �शोधन केन्� स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको संलग्नता तथा शयेर सहभा�गता रहेका कारण ती उ�ोगहरूले 
�च�लत मापदण्ड लागू गनर् अटेर गरेको भ�े जन गनुासो व्यापक ढ�ले आएको 
सन्दभर्मा यथाथर् िस्थ�त के, कसो हो सो को बारेमा �देश सरकारले सम्बिन्धत 
उ�ोगहरूको स�ालक वा �त्यक्ष, अ�त्यक्ष संरक्षणमा रहेका व्यि�हरूको बारेमा 
अध्ययन गर� सत्य तथ्य बा�हर ल्याउन ुपन�,  
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१.  कायर्�व�ध तथा मापदण्ड सम्वन्धमाः  

१ कायर्�व�ध तथा मापदण्ड व्यवहा�रक नभएकोले कायार्न्वयन गनर् क�ठनाइ देिखएकाले 
यस्ता कायर्�व�धहरू भगूोल तथा अन्य अवस्था समेत हेर� समयानकूुल प�रमाजर्न 
गनुर्पन�,  

२ अन्यथा �व�मान कायर्�व�ध प�रमाजर्न गर� नयाँ मापदण्ड �नधार्रण गनर् िजल्ला र 
स्थानीय तहलाई मध्यनजर गर� भगूोल अनसुार बनाउन सम्बिन्धत मन्�ालयलाई 
�नद�शन �दने, 

३ कायर्�व�ध तथा मापदण्ड समयानकूुल, वैज्ञा�नक तथा व्यवहा�रक बनाउन �देश 
सरकारलाई स�ीय सरकारसँग समन्वय गनर् सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,  

४ स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ (केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, २०७५) 
ले सं�वधानमा �न�दर्� गरेको साझा अ�धकारको सचुी �भ� रहेको हकको गम्भीर 
उल्ल�न हनुे भएकाले सो �ावधान हटाउन स�ीय सरकारसँग समन्वय गनर् �देश 
सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने,  

५ सम� वातावरणीय �भावलाई मध्यनजर गद� �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको उत्खनन, 

स�लन र �व���वतरण गनर् गराउन सम्बिन्धत सबैलाई �नद�शन �दने,  

६ वन, रा��य �नकु�, मध्यवत� क्षे� तथा चरेुको ऐन �नयम व्यवहा�रक नभएको हुँदा 
समयानकूुल प�रमाजर्नका ला�ग स�ीय सरकारसँग समन्वय गर� संशोधनका ला�ग 
पहल गनर् �देश सरकारलाई �नद�शन �दने, 

२. �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टर सम्वन्धमाः  

1. रा��य गौरवकाआयोजनाको नाममा संचा�लतखा�न �सर उ�ोग तथा वा�संग सेन्टरहरु 
आयोजना सम्प� भए पस्चात प�न संचालनमा रहेकाहरुलाई बन्ध गनर् �नद�शन �दने। 

2. नद�नालाको �कनारा तथा रा��य राजमागर् आसपास �सर उ�ोग, खानी तथा बालवुा 
�शोधन केन्� स�ालन अनमु�त न�दन सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,   

३. राज� सम्वन्धमाः  

1. िजल्ला अनगुमन स�म�तलाई अनगुमन व्यवस्थापन गनर् �नि�त ��तशत राज� 
छुट्�ाउने तथा त्यस कायर्मा संलग्न हनेु सरुक्षाकम�लाई �ोत्साहन भ�ाको व्यवस्था 
गन�,  
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2. उत्खनन तथा स�लनका ला�ग छु�ै कायर्�व�ध बनाउने तथा स��लत मौज्दातको 
�माणीकरण गर� त्यसको �व�� �वतरणका ला�ग छु�ै ठे�ा लगाउने व्यवस्था गनर् 
सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन�दने, 

3. खा�न तथा �सर उ�ोगहरू क�हले खोल्न े र क�हले बन्द गन� ���याले राज� 
उठाउन समस्या रहेको, 

4. क�तपय िजल्लाहरूले नद� �कनारका स्थानीयहरूको आ�थर्क उपाजर्नका ला�ग 
वषार्याममा प�न जोिखमपूणर् त�रकाबाट बालवुा तथा रोडा स�लन गन� अनमु�त 
�दएकाले मानवीय क्ष�त ब�ढरहेको हुँदा यसको रोकथामका ला�ग चेक �ाम 
लगायतका �व�धहरू अपनाई सरुिक्षत तवरबाट मा� स�लनको अनमु�त �दनका ला�ग 
सम्बिन्धत िजल्लाहरूलाई �नद�शन �दने,  

5. उत्खनन गर� स�लन भएका वस्तहुरूको मौज्दात (स्टक) �माणीकरणको व्यवस्था 
�व�मान कायर्�व�धमा उल्लेख नभएकोले चोर� �नकासी हनेु तथा मौज्दात र�ह रहँदा 
�ब�� �वतरण नभई राज� स�लनमा �भाव परेकोले कायर्�व�धमा मौज्दात 
�माणीकरणको व्यवस्था गर� �ब�� �वतरण गनर् अनमु�त �दन �नद�शन �दने, 

6. रा��य गौरवका आयोजनाहरूले नद�जन्य पदाथर्हरूको उत्खनन र उपयोग गदार् 
सम्बिन्धत �नकायसँग समन्वय नगरेको पाइएकाले त्यस्तो �योजनको ला�ग उपयोग 
गदार् स्थानीय �नकायमा समन्वय गर� तो�कएको राज� अ�नवायर् �लने व्यवस्थाका 
गनर्का ला�ग सम्बिन्धत �नकायलाई �नद�शन �दने,  

7. चोर� �नकासी तथा राज� छल� गन�लाई कारबाह� गन� व्यवस्थामा रहेको �च�लत 
काननु बमोिजम भ�े �वषयलाई स्प� रूपमा कायर्�व�धमा रािखन ुपन� साथै ज�रवाना 
रकम कहाँ जम्मा गन� स्प� खलुाउन ुपन�, 
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घ.  भ�ूम व्यवस्था कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालयलाई �दएको �नद�शन 

1. खोला तथा नद�को पानी �सर तथा वािशङ सेन्टरका कारण १२ म�हना नै परैु 
ध�म�लने गरेको, जसले गदार् खानेपानीमा ठुलो समस्या परेको साथै �सँचाई गनर् न�मल्ने 
गर� पानी �दू�षत भएको, जलचर लगायतलाई असर परेकोले यसको �नयन्�णमा 
कडाइ गनुर्पन�,  

2. बालवुा �शोधनबाट �निस्कएको धलुो जन्य �वकार/वस्त ुमानव स्वास्थ्यका ला�ग �नकै 
हा�नकारक हनुे हुँदा मानव स्वास्थ्यमा असर परेको तथा त्यसकै कारण खे�तयोग्य 
ज�मनमा समेत नकारात्मक �भाव पारेकोले सोको व्यवस्थापन गनर् कडाइका साथ 
�नद�शन �दन ुपन�,  

3. नद� �कनारामा बनेका स्थानीय तथा रा��य राजमागर् नद� जि�कै �भा�वत रहेको, 
जसले लाख� या�ीहरूको स्वास्थ्यमा �त्यक्ष असर परेकोले त्यस्ता जोिखम बढाउने 
गर� स�ालनमा रहेका खानी तथा उ�ोगहरू  �नयन्�ण ग�रन ुपन�, 

4. नद� तथा ख�नज जन्य उ�ोग स�ालन तथा उत्खनन जथाभाबी ग�रदा मापदण्ड 
�वपर�त बस्ती, सडक, नद�नाला लगायतका क्षे�मा �दूषण बढ� वातावरणीय सन्तलुन 
�ब�केोले उ� कायर् �नयन्�ण तथा बन्द ग�रन ुपन�, 

5. नद� तथा ख�नज जन्य उ�ोग स�ालन तथा उत्खननबाट जलचर �वनाश भइरहेकोले 
जलचर संरक्षण तथा �वधर्नका ला�ग �नयन्�णका उपायहरू खोिजन ुपन�, 

6. �सर तथा खानी उ�ोगहरु स�ालन गदार् जलचरहरु लोप हनु गई जलचरमा आि�त 
समदुायको आय आजर्न र रोजीरोट� संकटमा पन� भएकोले उिचत व्यवस्था गनुर् पन�, 

7. दतार् ���या परुा गरेका तथा केह� मापदण्ड परुा गनर् नसकेकाहरूको हकमा �नि�त 
समयाव�ध �दई स्थानान्तरण समेत गर� मापदण्ड परुा गनर् �नद�शन �दने साथै 
सावर्ज�नक जग्गा तथा नद�नाला �कनारका खानी, �सर तथा वा�संग सेन्टरहरूले 
�ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको दोहन ग�ररहेकाले त्यसको तत्काल �नयन्�ण गनुर्पन�,  

8. जथाभाबी उत्खनन गदार् नद�को धार प�रवतर्न गर� खेतीयोग्य ज�मन मा�सन े तथा 
राजमागर् तथा पलु पलेुसाहरू जोिखममा प�ररहेकाले यस्ता कायर् रोक्न �नद�शन �दने, 

9. �सर तथा खानी उ�ोगहरु स�ालन गदार् जलचरहरु लोप हनु गई जलचरमा आि�त 
समदुायको आय आजर्न र रोजीरोट� संकटमा पन� भएकोले उिचत व्यवस्था गनुर् पन�, 
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ङ.  आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयलाई �दएको �नद�शन 

1. िजल्ला अनगुमन स�म�तलाई अनगुमनका ला�ग बजेट खचर् व्यवस्था ग�रन ुपन� साथै 
अनगुमनका ला�ग  �ा�व�धकको व्यवस्था ग�रनपुन�,  

2. =�ाकृ�तक �ोत र साधनको दोहन रोक्न �हर� �शासनलाई �ोत्साहन भ�ाको 
व्यवस्था गनुर् पन�,  

3. =ढु�ा, �ग�ी, बालवुा बोक्न ेसवार� साधनहरू सडकको क्षमता भन्दा ठुला गाडी �नयम 
�वपर�त स�ालन गदार् बाटोमा खाल्डा पन� तथा सडक �ब��ने गरेको पाइएकोले 
मापदण्ड भन्दा बढ� भार वाहक सवार�को व्यवस्थापनमा कडाइ गनुर्पन�,  

4. रा��य गौरवका आयोजनाहरूको नाममा स�ा�लत �सर, बालवुा उ�ोग तथा खानीहरू 
आयोजना सम्प� भइसकेप�छ प�न स�ा�लत रहने गरेकाले आयोजना सम्प� 
भएप�ात ्अ�नवायर् बन्द ग�रन ुपन�,  

5. रा��य गौरवको आयोजनाको नाममा स�ा�लत योजनाहरू सम्प� गनर् ढु�ा, �ग�ी, 
बालवुा, उत्खनन गनर् कुनै प�न तहको अनमु�त समेत न�लई काम गर� रहेकाले 
अनमु�त �लने र �देशले तोकेको राज� बझुाउने र उठाउन स्थानीय तहलाई �नद�शन 
�दन ुपन�, 

6. खानीहरूको रोयल्ट� वष� अगाडी देिखको मूल्यमा उत्खनन र �ब�� भइरहेकोले समय 
सापके्ष दररेट प�रमाजर्न ग�रन ुपन�, 

7. खानीहरूको रोयल्ट� बापत �ा� हनेु राज� �भा�वत क्षे�का स्थानीय तह र �देश 
सरकारलाई समेत व्यवस्था ग�रनपुन�, 

8. टेन्डर ���यामा ठेकेदार वा स्थानीयहरूको �मलेमतोमा IEEले तोकेको वा 
�ा�व�धकहरूले मूल्या�न गरेको भन्दा �नकै कम रकममा टेन्डर स्वीकृत हनुे गरेको 
देिखएकाले यसको �नयन्�ण गनुर् पन�, 

9. भौगो�लक बनावटको कारण खास गर� �भ�ी मधेस, चरेु, महाभारत, पहाड, उपत्यका 
तथा �हमाल� क्षे�का ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, पा�ो माटो लगायतका फरक गणुस्तरका 
पदाथर्हरू पाइने हुँदा एउटै मूल्य कर लगाउन ुवैज्ञा�नक नहनेु हुँदा नद� तथा ख�नज 
जन्य पदाथर्को वग�करण गनुर् पन�, 
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10. नीिज ज�मन तथा खानीहरूबाट �नका�लने माटो तथा बालवुा उत्खनन र �ब�� 
�वतरण गदार् राज� �तरेको पाइएन तसथर् कायर्�व�धमा भएको र तो�कएको व्यवस्था 
अनसुार राज� स�लन गनर् स्थानीय तहलाई �नद�शन �दन ुपन�, 

11. व्यवसायीहरूले अ�हलेसम्म आयकर �तन� गरेको देिखएन तसथर् मूल्य अ�भव�ृ� कर 
तथा आयकरलाई कडाइका साथ �तन� व्यवस्था ग�रन ुपन�,   

12. ज�रवाना ग�रएको रकम कहाँ जम्मा गन� स्प� नभएकाले स्प�  पा�रन ुपन�,  

13. कारबाह�  तथा ज�रवाना सम्बन्धी अ�धकार िजल्ला समन्वय स�म�तलाई �दइनपुन�,   

14. समयमा राज� नबझुाउने वा गम्भीर तवरले राज� स�लनमा नलाग्ने, उदासीनता 
देखाउने, अटेर गन� स्थानीय तहको सशतर्, �वशेष, �व�ीय समानीकरण तथा समपूरक 
अनदुानहरू कटौती गन� व्यवस्था गनुर्पन�,  

15. राज� स�लन र समयमा नै बझुाउन ेस्थानीय तहलाई �ोत्साहन कायर्�म रा� ुपन�,  

16. राज�को अवस्था बझु्न �ववरण स�लन गनर् सम्बिन्धत मन्�ालयले छु�ै डेस्क 
रा�पुन�, 

17. राज�को अवस्था वारे वा�षर्क ��तवेदन सावर्ज�नक गनुर्पन�,  

18. राज�को �क्षेपण वैज्ञा�नक हनुपुन�, 

19. खानीहरूको रोयल्ट� वष� अगाडी देिखको मूल्यमा उत्खनन र �ब�� भइरहेकोले समय 
सापके्ष दररेट प�रमाजर्न ग�रन ुपन�, 

20. �सर तथा खानी उ�ोगहरु स�ालन गदार् जलचरहरु लोप हनु गई जलचरमा आि�त 
समदुायको आय आजर्न र रोजीरोट� संकटमा पन� भएकोले उिचत व्यवस्था गनुर् पन�, 

 

१.  कायर्�व�ध तथा मापदण्ड सम्वन्धमाः  

1. नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् (दह�र बह�र) सम्बन्धी राज� स�लन गन� अ�धकार 
स्थानीय तहलाई मा� �दँदा आ�थर्क असमानता, �वकासमा असन्तलुन, सामािजक �न्� 
हनेु, �ाकृ�तक �ोत उपलब्ध हनेु तथा नहनेु स्थानीय तहका �बच �न्� तथा अस्वस्थ 
��तस्पधार् समेत हनेु हुँदा साझा अ�धकार�भ� रहेको व्यवस्था कायम रा� �देश 
सरकारले संघीय सरकार समक्ष आवश्यक राजनी�तक एवं काननुी पहल �लनपुन�, 
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२. �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टर सम्वन्धमाः 

१ दतार् ���या बेगर स�ालनमा रहेका खानी, �सर तथा वा�स� सेन्टरहरू �देश 
स्तर�य अ�धकार सम्प� अनगुमन स�म�त बनाई �भावकार� अनगुमन गर� अनमु�त 
बेगर स�ा�लत उ�ोगहरूलाई बन्द गन�,  

२ �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टरहरूको २०७२ साल देिख नै नवीकरण नभएको हुँदा 
अवैध उ�ोगहरूबाट राज� असलु गनुर् वैधा�नक नहनुे हुँदा मापदण्ड परुा गरेका 
उ�ोगहरूलाई अ�वलम्ब नवीकरण गराउन �देश सरकारलाई �नद�शन �दने,  

३. राज� सम्वन्धमाः  

1. =िजल्ला अनगुमन स�म�तलाई अनगुमन व्यवस्थापन गनर् �नि�त ��तशत राज� 
छुट्�ाउने तथा त्यस कायर्मा संलग्न हनेु सरुक्षाकम�लाई �ोत्साहन भ�ाको व्यवस्था 
गन�,  

2. समय अव�ध�भ� नै टेन्डर नगदार् राज� स�लन �ढला हनेु तथा चहुावट समेत 
भएकोले IEE र EIA ��तवेदन बन्द अव�ध (आषाढ, �ावण र भा� म�हना) �भ� 
स्वीकृत गर� समय मै टेन्डर ���या सरुु गन� व्यवस्था गनर् �नद�शन �दने,  

3. उत्खनन तथा स�लनका ला�ग छु�ै कायर्�व�ध बनाउने तथा स��लत मौज्दातको 
�माणीकरण गर� त्यसको �व�� �वतरणका ला�ग छु�ै ठे�ा लगाउने व्यवस्था गनर् 
सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,  

4. �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको �ब�� �वतरण गदार् गणुस्तर तथा भगूोलका आधारमा 
वग�करणका गर� वैज्ञा�नक दररेट �नधार्रण गन� व्यवस्था गनुर्पन�,  

5. क�तपय िजल्लाहरूले नद� �कनारका स्थानीयहरूको आ�थर्क उपाजर्नका ला�ग 
वषार्याममा प�न जोिखमपूणर् त�रकाबाट बालवुा तथा रोडा स�लन गन� अनमु�त 
�दएकाले मानवीय क्ष�त ब�ढरहेको हुँदा यसको रोकथामका ला�ग चेक �ाम 
लगायतका �व�धहरू अपनाई सरुिक्षत तवरबाट मा� स�लनको अनमु�त �दनका ला�ग 
सम्बिन्धत िजल्लाहरूलाई �नद�शन �दने,  

6. उत्खनन गर� स�लन भएका वस्तहुरूको मौज्दात (स्टक) �माणीकरणको व्यवस्था 
�व�मान कायर्�व�धमा उल्लेख नभएकोले चोर� �नकासी हनेु तथा मौज्दात र�ह रहँदा 
�ब�� �वतरण नभई राज� स�लनमा �भाव परेकोले कायर्�व�धमा मौज्दात 
�माणीकरणको व्यवस्था गर� �ब�� �वतरण गनर् अनमु�त �दन �नद�शन �दने, 
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7. रा��य गौरवका आयोजनाहरूले नद�जन्य पदाथर्हरूको उत्खनन र उपयोग गदार् 
सम्बिन्धत �नकायसँग समन्वय नगरेको पाइएकाले त्यस्तो �योजनको ला�ग उपयोग 
गदार् स्थानीय �नकायमा समन्वय गर� तो�कएको राज� अ�नवायर् �लने व्यवस्थाका 
गनर्का ला�ग सम्बिन्धत �नकायलाई �नद�शन �दने,  

8. राज� स�लन समन्वयको ला�ग आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयमा छु�ै 
डेस्कको व्यवस्था गनुर् पन� तथा तीन-तीन म�हनामा राज� स�लनको �ववरण 
सावर्ज�नक गनुर् पन�, 

9. चोर� �नकासी तथा राज� छल� गन�लाई कारबाह� गन� व्यवस्थामा रहेको �च�लत 
काननु बमोिजम भ�े �वषयलाई स्प� रूपमा कायर्�व�धमा रािखन ुपन� साथै ज�रवाना 
रकम कहाँ जम्मा गन� स्प� खलुाउन ुपन�, 

10. व्यवसायीहरूले सम्बिन्धत उ�ोगबाट �ा� मनुाफाको २५% लाभकर बझुाउन ु
पन�व्यवस्था लागू गनुर् पन�, 
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ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग वापत �ा� हनु ेराज�को संकलन, बाडँफाड र चहुावट 
सम्बन्धी अध्ययन तथा अनगुमन उपस�म�त 

प�रच्छेद–१ 
�ारिम्भक 

१.१  प�ृभ�ूमः 

मलुकु स�ीय लोकतािन्�क गणतन्�मा गए सगैँ सात �देश स�हत तीन तहको स�ीय 
व्यवस्थात्मक राज्यको अभ्यासमा छ�। भगूोल, प�हचान, �ाकृ�तक �ोतलाई आधार मानेर 
�देशहरूको संरचना बनाइएको छ। जसमध्ये �देश नम्बर तीन भगूोल, जनसङ्ख्या, स�ीय 
राजधानीका कारण �वकासको ग�त, आ�थर्क आधार सबै दृ��कोणले समेत ऐ�तहा�सक मा� 
छैन, यस �देशको भ�ूमका अन्य �देशहरूको भन्दा �विश�समेत रहेको छ। यो �देश भौगो�लक 
�हसाबले �भ�ी मधेश, चरेु, महाभारत �ंृखला, पहाड, उपत्यका सँगै �हमाल� क्षे� समेत 
समे�टएको �व�वधताय�ु छ। समनु्� सतह देिख १४१ �मटर देिख ७२२९ �मटर सम्मको 
उचाइमा रहेको यो �देश नपेालको कुल क्षे�फल मध्ये २०३०० वगर् �मटर ओगटेर रहेको छ। 
जसमा १३ िजल्ला, ३ महानगरपा�लका, १ उप-महानगरपा�लका, ४१ नगरपा�लका र ७४  
गाउँपा�लका स�हत ११९ स्थानीय तह रहेका छन।् यस क्षे�को हावापानी भगूोल अनसुार फरक 
फरक रहेको छ। यस �देश ऐ�तहा�सक, परुाताि�वक तथा धा�मर्क स्थलहरू एवं ताल, कुण्ड, 
नद�नाला, खोलाहरू र जातजा�त, भाषाभाषीका साथै आ�थर्क सम्भावनाका �हसाबले समेत 
मह�वपूणर् रहेको छ। 

�शस्त नद�नाला, रा��य �नकु�, घना ज�लहरू समेत रहेका कारण �देश तीन 
�ाकृ�तक �ोत र साधनहरूमा समेत धनी रहेको छ। यस �देश �भ� पन� �मखु नद�हरूमा 
तामाकोसी, भोटेकोशी, सनुकोसी, बागमती, नारायणी, बढु� गण्डक�, कमला, म�रन, 
िखम्ती, �लखू, लाल बकैया, इन्�ावती लगायत दजर्न� खोला, झरना, ताल, पाँच पोखर�, 
च्छोरोल्पा, टौदह, गोसा�कुण्ड, इन्�सरोवर, �बस हजार� ताल, छैया ताल, रानीपोखर� 
जस्ता दजर्न� ताल तथा कुण्डहरू रहेका छन।् देशको �मखु �हम�ंृखला र �हमालहरू मध्ये 
लाङटाङ र गौर�श�र लगायतका �हम�ंृखलाहरु समेत यसै �देशमा पदर्छन।् 

यस �देशमा कुल ज�मनको ५३.७ ��तशत (१०९००८५ हेक्टर) ज�मन वन र ७.५७ 
��तशत (१५३७५९ हेक्टर) ज�मन झाडी ब�ुान गर� कुल ५९.२७ ��तशत (१२४३८४४ 
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हेक्टर) ज�मन वनले ढाकेको छ। २४.३४ ��तशत (४९४०८४ हेक्टर) ज�मन खेती योग्य 
छ। यस �देशमा नद�जन्य क्षे�, ताल तलैया, खोला, खहरे, चरेु, �भ�ी मधेस क्षे��भ� 
�शस्त मा�ामा �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको उपलब्धता रहेको छ। चरेु,पहाड र �हमालमा 
खानीहरूको �चरु सम्भावना प�न देिखन्छ। उपत्यकाको म�ललो माटो, पाँगो माटो देिख 
नद�नालामा रहेको बालवुा समेत मह�वपूणर् �ाकृ�तक �ोत हनु।् पहाडका ढु�ा देिख चनुढु�ा 
समेत पाइने यस क्षे�मा �सलौट, ख�रढु�ा, चनुढु�ा, रातो माटो, काल�माट� देिख �व�भ� 
ढु�ाखानीहरुका साथै सनु, तामा खानी, फलाम खानी, वनजंगल, जडीबटु�, तराई, 
महाभारत, पहाड र लेकमा �व�भ� �जा�तका वनस्प�तहरु समेत पाइन्छ। 

नेपालको सं�वधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मखु अथर्तन्�को �वकास गनर् तथा 
सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�को नारालाई साकार तलु्याउन �वकासका ग�त�व�ध �त�तर रूपमा 
स�ालन गनर् काला�ग आम्दानीको मखु्य �ोतको रूपमा नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्लाई नै �लन 
स�कन्छ। साझा अ�धकारको सूची �भ� रहेका �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको उपयोगसम्बन्धी 
अ�धकारलाई �योग गद� यस �देशले नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को उपयोग गनर् कर तथा गैर 
कर सम्बन्धी �वधेयक पा�रत गर� त्यसलाई कायार्न्वयन गनर् कायर्�व�ध �नमार्ण गर� कायार्न्वयनमा 
समेत गइसकेको छ। उल्लेिखत काननु तथा कायर्�व�धका आधारमा आ�थर्क मा�मला तथा 
योजना मन्�ालयले वा�षर्क राज�को �क्षेपण गरेको छ। चाल ुआ.ब.२०७६/०७७ को बजेट 
�नमार्ण गदार् नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को राज�  दईु अबर् पचास लाख �क्षेपण ग�रएको छ। 
यसै सन्दभर्मा नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्हरूको दोहन र चोर�समेत व्यापक बढेको समाचारहरू 
�व�भ� स�ार माध्यमहरुमाफर् त ् सावर्ज�नक भइरहेको,आम नाग�रकहरूको व्यापक गनुासो 
आएको, स्थानीय तहलाई समेत लिक्षत गद� उजरु� र समाचारहरू �कािशत भइरहेको अवस्थामा 
�देश सभा तथा सावर्ज�नक लेखा स�म�तको समेत गम्भीर ध्यानाकषर्ण हनु पगुी यसका �वषयमा 
उपस�म�त गठन गर� अध्ययन गनर् सावर्ज�नक लेखा स�म�तले तदारुकता देखायो। 

नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को �वगत र वतर्मानलाई हेदार् प�ायत र बहदुल�य 
व्यवस्थाको अव�धमा ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, दह�र बह�र सम्बन्धी राज� स�लन गन� 
िजम्मेवार� �मशः तत्काल�न िजल्ला प�ायत र िजल्ला �वकास स�म�त तथा िजल्ला वन 
कायार्लयमा �थयो। त्यस बेला उत्खनन तथा �व�� �वतरण सम्बन्धी अनगुमन गन� अ�धकार 
�मखु िजल्ला अ�धकार�लाई �दइएको �थयो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलन प�छ चरेु एवं 
अ�धकांश नद�नालाहरूमा �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको दरुुपयोग तथा चोर� �नकासी बढ्न 
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थालेकोले तात्का�लन सरकार र व्यवस्था�पका संसद्को ध्यानाकषर्ण भएको देिखन्छ। �म�त 
२०६६/९/२० मा व्यवस्था�पका संसद्को �ाकृ�तक �ोत र साधन स�म�तले सरोकारवाला 
मन्�ालयहरूलाई उत्खनन र �नकासी रोक्न �नद�शन �दएको देिखन्छ l खास गर� चरेु र 
महाभारत क्षे�मा अव्यविस्थत र अना�धकृत तवरले डोजर तथा एस्काभेटर समेत �योग गर� 
व्यापक अ�नय�मतता गर� ढु�ा, �ग�ी, बालवुा र �ाभेल उत्खनन गर� स्वदेश तथा �वदेशमा 
�ब�� �वतरण गरेको गनुासो आएप�छ स�म�तको ध्यानाकषर्ण भएको पाइन्छ।  त्यसप�छ यस 
�वषयमा अध्ययन गनर् �म�त २०६६/९/२७ मा माननीय चन्�देव जोशीको संयोजकत्वमा ग�ठत 
चरेु भावर लगायतका क्ष�ेबाट ढु�ा, �ग�ी, बालवुा उत्खनन र �नकासी अध्ययन उपस�म�त र 
�म�त २०६६/९/२३ मा रा��य योजना आयोगका माननीय डा. �दनेशचन्� देवकोटाको 
संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय स�म�त गठन भई �वस्ततृ अध्ययन भएको देिखन्छ। 

सव�च्च अदालतले यस सम्बन्धमा �नवेदक अ�धव�ा नारायण�साद देवकोटा र �वपक्षी 
�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय समेत रहेको २०६६ सालको �रट नं. ०५२१ को 
सम्बन्धी सव�च्च अदालतको संय�ु इजलासले �म�त २०६६ साल पौष २१ मा वातावरण 
संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण �नयमावल�, २०५४ लगायतका अन्य ऐन तथा 
�नयमावल� बमोिजम �सर, ढु�ा, �ग�ी, बालवुा �नकासीमा काननु �वपर�त भए त्यसको 
प�हचान गर� त्यस्तो उ�ोग वा ढु�ा, �ग�ी, बालवुा �नकासी समेत नगनर् नगराउन ु भनी 
अन्त�रम आदेश �दएको �थयो।  

त्यसप�छ स्थानीय �वकास मन्�ालयको सिचवको संयोजकत्वमा कायर्दल गठन गर� 
��तवेदन पेस गरेको देिखयो। �व�भ� स�म�त तथा सरकारको ध्यानाकषर्ण प�छ वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण �नयमावल�, २०५४ लाई समते मध्यनजर गद� २०६९ 
सालमा प�हलो पटक कायर्�व�ध बनेको र प�छ २०७१ सालमा दो�ो पटक नपेाल सरकारबाट 
स्वीकृत कायर्�व�ध लागू भएको देिखन्छ। सोह� कायर्�व�धको आधारमा �देश तीनले नद� जन्य 
पदाथर् स�लन र उपयोग सम्बन्धी कायर्�व�ध २०७५ लागू गरेको छ। 

१.२  उपस�म�तको गठन र कायर्क्ष�ेः 

सावर्ज�नक लेखा स�म�तको काम कारबाह�लाई सहयोग परु् याउन आवश्यकता बमोिजम 
�व�भ� �वषयगत उपस�म�तहरू गठन गन� ग�रन्छ। यसै �ममा सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त 
२०७६ साल ज्ये� १७ गते बसेको बैठकको �नणर्य बमोिजम �देश अन्तगर्तका स्थानीय तहमा 
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ख�नज तथा नद� जन्य वस्तहुरूको उपयोग बापत �ा� हनुे राज�को स�लन, बाँडफाँड, 
�देशको सि�त कोषमा �ा� हनु ु पन� राज� बापतको रकम न्यून �ा� भएको र चहुावटको 
सम्बन्धमा �ा� उजरु� र समस्याका �वषयमा आवश्यक अध्ययन, अनगुमन तथा सम्बिन्धत 
�नकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर��या गर� स�म�तलाई ��तवेदन पेस गनर् माननीय सांसद 
र� �साद ढकालको संयोजकत्वमा देहायका सदस्यहरू रहन ेगर� उपस�म�तको गठन ग�रएको 
�थयो।  

उ� उपस�म�तको कायर्�व�ध प�हलो बैठक बसेको �म�तले ३० �दन तो�कएकोमा 
बषार्दको समय, बाढ� प�हरो तथा बजेट अ�धवेशनको कारणले तो�कएको समयमा कायर् सम्प� 
गनर् असम्भव देिखएकाले स�म�तबाट आवश्यक म्याद थप भई २०७६ साल पौषसम्मको 
समयाव�ध तो�कएको �थयो। यस उपस�म�तलाई �देश अन्तगर्तका १३ िजल्ला तथा त्यस 
अन्तगर्तका सबै स्थानीय तहरुहरुमा आवश्यकताअनसुार स्थलगत अध्ययन तथा अनगुमन गनर् 
सक्ने कायार्देश �ा� भएको �थयो। यस उपस�म�तमा अनसूुची-२ बमोिजमका माननीय सदस्य एवं 
कमर्चार�हरु संलग्न रहन ुभएको छ। 

स�म�तका सदस्यहरुः  

मा. र� �साद ढकाल -संयोजक 

मा. द�पक �नरौला -सदस्य 

मा. रमेश पौ�ाल -सदस्य 

मा. �रता माझी  -सदस्य 

मा. सन्त बहादरु �जा -सदस्य 

१.३  अध्ययन �व�धः 

उपस�म�तले अध्ययनका �ममा देहाय बमोिजमको अध्ययन �व�ध अपनाएको �थयोः 

१.  स्थलगत (�त्यक्ष) अध्ययन अवलोकन, 
२.  �व�भ� तहमा छलफल तथा अन्तर��या, 
३.  उपलब्ध साम�ीहरूको अध्ययन, 
४.  आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयबाट �ा� राज� संकलन सम्बन्धी 

�बवरण। 
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१.४  अध्ययनको सीमाः 

१.  सबै स्थानीय तहमा रहेका नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को उत्खनन र स�लन 
सम्बन्धी कायर्को स्थलगत अध्ययन अनगुमन गनर् नस�कएको, 

२.   बषार्यामको बाढ� प�हरोको कारण उत्खनन भएका स्थलहरू प�ुरएको अवस्थाले 
गदार् स्थलगत अनगुमन गनर् व्यवहा�रक नभएको,  

३.  स्थानीय तहहरूको बजेट �नमार्ण गन� समय भएकोले सम्बिन्धत सबैको पूणर् 
सहभा�गता नभएको, 

४.  समयाव�ध, �नि�त भगूोल �भ� केिन्�त तथा सी�मत उ�ेश्यले ग�रएको अध्ययन 
भएकाले दह�र बह�रका सबै �वषयलाई यस अध्ययनले समेट्न सकेको छैन। 

१.५  अध्ययनको उ�ेश्यः 

१.  नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् (स�लन र उपयोग) को अवस्थाका बारेमा अध्ययन 
गन�,  

२.  नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को सम� अवस्था तथा राज� सम्बन्धी अनगुमनको 
हालको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूको राय तथा धारणा बझु्न,े  

३.  नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् (स�लन र उपयोग) को अवस्थाको साथै �ाकृ�तक 
�ोत तथा साधनको सह� ढ�ले उपयोग भए नभएको अध्ययन गन�, 

४.  यस �वषयसँग सम्बिन्धत राज� स�लनको अवस्था तथा चहुावट भए नभएको 
�वषयमा अध्ययन गर� सझुाव पेस गन�,  

५.  नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को उत्खनन, स�लन तथा �व���वतरण तथा त्यस 
सम्बन्धी कायर्�व�ध तथा मापदण्डको हालको अवस्थाका �वषयमा पनुरावलोकन 
गर� सझुाव पसे गन�,  

६.  यस �वषयसँग जो�डएका आ�थर्क तथा सामािजक पक्षहरूको अवस्थाको अध्ययन 
तथा मूल्या�न गन�। 
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प�रच्छेद–२ 
उपस�म�तले सम्प� गरेका कायर्हरु 

 

सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त २०७६ साल जे� १७ गतेको �नणर्य बमोिजम �देश 
अन्तगर्तका स्थानीय तहमा नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्हरूको उपयोग बापत �ा� हनेु राज�को 
स�लन, बाँडफाँड, �देशको सि�त कोषमा �ा� हनु ु पन� राज� बापतको रकम न्यून �ा� 
भएको र चहुावटको सम्बन्धमा �ा� उजरु� र समस्याका �वषयमा आवश्यक अध्ययन, अनगुमन 
तथा सम्बिन्धत �नकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्त��र् या गर� स�म�तलाई ��तवेदन पेस गनर् 
ग�ठत यस उपस�म�तले कायार्देश बमोिजमको कायर् सम्प� गनर् अनसूुची-१ बमोिजम अध्ययन, 
अनगुमन तथा अन्त��र् या सम्प� गरेको छ।  

उपस�म�तले िजल्लागत रूपमा आयोजना गरेको अन्त��र् या कायर्�ममा सहभागीहरूको 
नामावल� अनसूुची-३ मा �स्ततु ग�रएको छ। यसै गर� उपस�म�तको माग बमोिजम आ�थर्क 
मा�मला तथा योजना मन्�ालयबाट �ा� प� र राज� सम्बन्धी �ववरण अनसूुची-४, उपस�म�तले 
आयोजना गरेको अन्त��र् या कायर्�ममा सहभा�गताका ला�ग िजल्ला समन्वय स�म�तहरूमा ��ेषत 
प� अनसूुची-५ तथा छलफल कायर्�ममा उपिस्थ�तका ला�ग मन्�ालयहरूमा ��ेषत प� 
अनसूुची-६ मा रहेको छ। उपस�म�तले िजम्मेवार� वहन गन� �ममा १५ वटा बैठक बसी 
�व�भ� �नणर्यहरू गर� आफ्नो कायर् सम्प� गरेको छ। 

प�रच्छेद–३ 

३.१ िजल्लागत अध्ययनका �ममा उठेका �बषयवस्तहुरुः 

िजल्ला समन्वय स�म�तको सभा हलमा िजल्ला समन्वय स�म�तका �मखु, उप�मखु तथा 
सदस्यहरू, स्थानीय तहका पदा�धकार�हरू, �मखु िजल्ला अ�धकार�, िजल्ला िस्थत सरुक्षा 
�नकायका �मखु, �वषयगत कायार्लयका �मखु, �मखु �शासक�य अ�धकृत, प�कार, 
व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूसँग भएको अन्त��र् यामा उठेका �वषयवस्तहुरू िजल्लागत रूपमा 
तप�सल बमोिजम रािखएको छः 

1. का�पेला�ोकः 

1. अ�धकांश उ�ोग, खानी, �सर मापदण्ड �वपर�त रहेका। 
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2. नद� जन्य पदाथर्को समयमा नै IEE नगराउँदा ठे�ा लगाउन �ढला भएको साथै 
IEE ले ३ म�हनाको मा� समयाव�ध तो�कएकोले फागनु सम्म मा� �नकाल्न 
पाएकोले क�तपय व्यवसायीहरु म�ुामा गएको। 

3. ख�नज जन्यको होइन नद� जन्यको मा� राज� बझुाउन ुपन� भ�े बझुाई केह� 
स्थानीय तहको रहेको। 

4. साझा अ�धकारको सूचीको बझुाईमा स्प�ता नभएकोले समयमा राज� 
नबझुाएको। 

5. बन्द गन� र खलुाउने ���याले �शासन पारदश� नरहेको। 

6. अवैधा�नक उ�ोग र खानीबाट राज� स�लन गनुर् प�न अवैधा�नक रहेको भनाई। 

7. अनगुमन र संरक्षणको ला�ग �हर�, िजल्ला समन्वय स�म�तलाई खचर्को व्यवस्था 
गनुर् पन�। 

8. िजल्ला अनगुमनलाई थप ब�लयो बनाउन बन्द गन�,कारबाह� गन� अ�धकार �दन ु
पन�। 

9. मापदण्ड खकुुलो बनाउन ुपन�। 

10. ज�रवाना गरेको राज� कहाँ जम्मा गन� स्प� नभएको। 

11. मापदण्ड अनसुार चले नचलेको हेनर् �ा�व�धक जनशि� आवश्यक रहेको। 

12. व्यवसायीले पूणर् रूपमा काम गनर् नपाएको। 

13. स्थानीय सरकारले ठे�ा लगाए प�न िजल्ला समन्वय स�म�तले बन्द गन� गरेको। 

14. �सर तथा खानीले कालो प�े सडकमा क्ष�त, वातावरण �दूषण, नद�नाला सकु्ने, 
ध�म�लने र ध्व�न �दूषण भएको। 

15. रातभ�र चो�र भएर �नकासी हुँदा कुन �नकायले �बल काट्न े वा नकाट्नेमा 
अन्यौलता। 

16. ठे�ा प�छ IEE आउँदा समस्या। 

17. अनगुमन पक्ष �फतलो भएको हुँदा अ�धकार सम्प� अनगुमन स�म�त बनाइन ु
पन�। 

18. अनगुमनको ला�ग �देश सरकारले पठाउने रकम नपठाउँदा म�ुामा व�कललाई 
�दने शलु्कको समस्या। 
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19. सरुक्षाको कारण स्थानीय व्यि�हरूले उजरु गन� अवस्था नहुँदा सरुक्षाको व्यवस्था 
हनु ुपन�। 

20. ठे�ा पाए प�न स्थानीय बा�सन्दाबाट केह� स्थानमा अवरोध। 

21. �दउँसो �टप्पर नचल्दा नोक्सानी हनु े र उ� नोक्सानीको क्ष�तपू�तर् कहाँबाट 
पाउने। 

22. IEE अनसुार बालवुा नभएको। 

23. िजल्ला समन्वय स�म�तले अवैध भ�नएको �सरलाई �देश उ�ोग, पयर्टन तथा 
बन मन्�ालयबाट सचुारु गनर् �नद�शन स�हतको प� व्यवसायीलाई �दँदा समस्या। 

24. िजल्ला अनगुमन स�म�तले दतार् नभएका खानीहरूमा उत्खनन कायर् रोक्न �नद�शन 
�दँदा प�न नरो�कएको। 

25. �नकासी कर स्थानीय तह �पच्छे लगाउने गरेको। 

26. �सर एवं बालवुा �सोधन उ�ोग संचालनमा �व�भ� तहका जन��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको समेत संलग्नता रहेकोले मापदण्ड पालना नहनेु तथा 
दरुुपयोग बढ्न ेगरेको। 

2. �सन्धपुाल्चोकः 

1. स्वीकृत �ा� उ�ोगहरू मापदण्ड �वपर�त भ� न�मल्ने। सम्पूणर् �सर-खानी, 
वा�सङ सेन्टर वैधा�नक रहेको। 

2. अ�हलेको मापदण्ड कायार्न्वयन गदार् पथृ्वीमा होइन चन्�मामा मा� उ�ोग 
स�ालन गनर् स�कन।े 

3. जल�व�तु आयोजनामा �योग हनु े खानी तथा बालवुाको कुनै राज� 
नउठ्न।ेरा��य गौरवका आयोजनाहरूले अ�हलेसम्म कुनै कर शलु्क न�तरेको। 

4. ��वधाको कारणले ख�नज जन्य पदाथर्को राज� नबझुाएको। 

5. अमानत र टेन्डर दवैु ���याबाट राज� स�लन गरेको। 

6. कायर्�व�ध र �नयम भगूोल हेरेर बनाउन ुपन�। 

7. असार, �ावण र भा�मा धेरै बालवुा बगेर खेर जाने तथा काम गरेर खानकेो 
रोजगार� नहनेु समस्यालाई हल गनुर् पन�। 

8. अनगुमनलाई �देश सरकारले �े�नङ, �ा�व�धक जनशि� र आ�थर्क �ोत उपलब्ध 
गराउनपुन�। 
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9. का�पेलान्चोक िजल्लासँग �समाना �ववाद रहेको। 

10. उ�ोग मै�ी वातावरण बनाउन �नि�त स्थान तोक� उ�ोग स�ालन गनर् �दन ुपन� 
साथै भौ�तक पूवार्धार सरकारले �नमार्ण गनुर् पन�। 

11. �सर उ�ोगहरूले खोलाको बहाव प�रवतर्न गर� उत्खनन गरेको अवस्था 
रहेको। 

12. अनमु�त �दन ुअिघ नै �सर स�ालन गन� स्थान उपय�ु/अनपुय�ु �नधार्रण गनुर् 
पन�। 

13. जरेुमा स�ा�लत �सर उ�ोग तथा वा�सङ सेन्टरका कारण बस्ती जोिखममा 
परेको �लिखत उजरु� परेको। 

14. बालवुा �शोधन केन्� दतार् गर� �सर उ�ोग स�ालन भएको। 

15. �सर एवं बालवुा �सोधन उ�ोग संचालनमा �व�भ� तहका जन��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको समेत संलग्नता रहेकोले मापदण्ड पालना नहनेु तथा 
दरुुपयोग बढ्न ेगरेको। 

16. रा��य �नकु�का कारण नद� जन्य पदाथर् उत्खननमा समस्या भई राज� 
स�लनमा कमी भएको। 

3. �सन्धलु�ः 

1. मारुती �समेन्टले (दधुौल� नपा) खानी �योग गरेको, रोयल्ट� राज� स्थानीय 
तहलाई न�तरेको, बाटो, बस्ती जोिखममा रहेको। 

2. �दउसो ��पर चल्न बन्द गदार् राज� उठ्न नसकेको तर चल्न �दए बाटो ठप्प 
हनेु र धेरैको ज्यान जाने खतरा रहेको। 

3. कुनै प�न �सरको मापदण्ड नपगेुको। 

4. भगूोल अनसुारको मापदण्ड बनाउन ुपन�। 

5. राज� भन्दा प�न �ाकृ�तक �ोत साधन मा�थको दोहन व्यवस्थापन ग�रन ुपन�। 

6. चरेु क्षे�को नद� जन्य पदाथर् �नकाल्न ुपन�। 

7. अव्यविस्थत बाटो ख�े काम धेरै भएकाले प�हरोको जोिखम बढेको। 

8. वा�सङ सेन्टरको नाममा �सर स�ा�लत छन।् 

9. वषार्को बेलामा प�न बालवुा �नका�लएको। 

10. वातावरणीय �भावलाई प�न ध्यान �दन ुपन�। 
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11. �सर एवं बालवुा �शोधन उ�ोग स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको समेत संलग्नता रहेकोले मापदण्ड पालना नहनेु तथा 
दरुुपयोग बढ्न ेगरेको। 

12. अमानत र टेन्डर दवैु ���याबाट राज� स�लन गरेको। 

13. स्थलगत अनगुमन �वना नै IEE��तवेदन तयार हनु े गरेकाले समस्या सजृना 
भएको। 

14. अनगुमन कायर्का ला�ग खचर्को व्यवस्थापन गनर् समस्या रहेको। 

15. �सर उ�ोगको कारण बस्ती र खेती योग्य ज�मन कटानको समस्या रहेको। 

16. सम्बिन्धत िजल्लाले कायर्�व�ध बनाउने हो भने आफ्नो भौगो�लक िस्थ�त अनसुार 
कायर्�व�ध बनाउन स�कने। 

17. सडक स�ाल नभएका कारण केह� स्थानमा उत्खनन कायर् हनु नसकेको। 

 

4. काठमाण्डौः 

1. मापदण्डले केह� पक्षहरू स्प� नपारेको।मनोहरा, �वष्णमुती, वागमती लगायतको 
क्षे�मा नद� जन्य पदाथर्हरू सतह भन्दा मा�थ आएकोले बस्ती डुबान हनु ेसमस्या 
रहेको त्यसको ला�ग त्यस्ता नद�हरूबाट नद� जन्य पदाथर्हरू �नकाल्न �मल्न े
कायर्�व�ध आवश्यक रहेको। 

2. माटो तथा बालवुा खानी �नजी जग्गाको नाममा िझक्ने गरेको। 

3. वा�सङ सेन्टरको कायर्�व�ध ब�ु पन�। 

4. �हर�लाई �ोत्साहनको व्यवस्था हनु ुपन�। 

5. अनमु�त �दने �नकायले अनगुमन नगदार् समस्या भएको। 

6. बषार्दको समयमा दोहन बढ� हनेु गरेको। 

7. कायर्�व�ध कायार्न्वयनमा समस्या रहेको। 

8. मापदण्ड अनरुूपका �सर उ�ोगहरू नरहेको। 

5. नवुाकोटः 

1. असार, �ावण र भा�मा सबैभन्दा धेरै बालवुा आउने बेलामा �नकाल्न पाउन ुपन� 
तर नद�मा डोजर लगाउन न�दने काम रा�ो भएको। 
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2. नद� �कनारामा बस्ने, दै�नक �म गरेर खान े��मकको रोजीरोट�हरूको समस्या 
भएकोले  बालवुा िझक्न �दइएको। 

3. जोिखमपूणर् त�रकाले बषार्याममा बालवुा �नकाल्न ेग�रएको। 

4. दररेट महँगो भएको। 

5. रा��य �नकु� र स्थानीय सरकारको चेपवुामा व्यवसाय रहेको। 

6. रा��य गौरवका आयोजनाहरूले स्थानीय सरकारलाई जानकार� समेत नगराई 
�सर खोल्न ेर कुनै राज� समेत न�तरेको। 

7. उ�ोग मै�ी वातावरण नभएकोले काम गनर् सक्ने िस्थ�त नरहेको। 

8. �सर उ�ोगहरू बन्द रहेका। 

9. धा�दङमा �नबार्ध चल्दा नवुाकोटमा मा� बन्द �कन? 

10. वन र �नकु�को छु�ाछु�ै काननुले असिजलो बनाएको। 

11. यो मापदण्ड अनसुार न �सर उ�ोग स�ालन गनर् स�कन्छ नत राज� नै 
उठ्दछ। 

12. अवैध उत्खननमा �योग ग�रएको स्काभेटरलाई �शासन�ारा फलामे �स��ले 
बाँधेर रािखएको। 

13. िजसस र �शासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर� �सधै हस्तक्षेप गन� 
गरेको। 

14. से�टङमा तस्कर� हनु ेगरेको। 

15. �नयम, काननु र �नयतमा फरक फरक देिखएको। 

16. कायर्�व�ध बनाउँदा स्थानीय स्तरमा छलफल नगर� मा�थबाट ल्याइयो जसले 
कायार्न्वयनमा समस्या पैदा गरेको। 

17. रसवुासँगको सीमा �ववाद रहेको। 

18. नद�को बहाव बढ� भएको स्थानमा उत्खनन हनु ेप�रपाट�ले समस्या। 

19. अनगुमन खचर् व्यवस्थापनमा समस्या। 

20. भगूोल अनसुार कायर्�व�ध फरक-फरक हनु ुपन�। 

21. IEE समयमा नआउँदा छोटो समयको ला�ग ठे�ा आव्हान गदार् समेत कुनै टेन्डर 
नपरेको। परेको स्थानमा स्थानीयबाट अवरोध हनेु गरेको। 

22. ठे�ा लगाए प�न ठेकेदारले क्ष�तपू�तर् भराई पाउँ भनी �नवेदन �दँदा समस्या। 
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23. िशवपरु� क्षे�मा बफर जोन कायर्�म बारे बझुाउन ुपन�। 

24. �सर दतार्को ला�ग आए प�न मापदण्डको कारण स्वीकृ�त �दन नसकेको 
अवस्था। 

25. करारमा राखेको कमर्चार� नै �बल स�हत भागी �दँदा असाध्यै ज�टल समस्या 
आएको। 

26. �िजअ र एसपी सरुवा हनुा साथ बन्द भएको �सर स�ालन गन� �विृ� रहेको। 

27. रा��य गौरवको आयोजनालाई ५०० �मटर लाग ुनहनु ेतर अन्यलाई �कन? 

28. अनगुमनको पाटो �फतलो भएको हुँदा यसलाई अ�धकार सम्प� र �भावकार� 
बनाउन ुपछर्। 

29. �नि�त क्षे�मा औ�ो�गक क्षे� स्थापना गनुर् पन�। 

30. �सर एवं बालवुा �शोधन उ�ोग स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको समेत संलग्नता रहेकोले मापदण्ड पालना नहनेु तथा 
दरुुपयोग बढ्न ेगरेको। 

6. धा�द�ः 

1. बषार्याममा समेत साबेलबाट बालवुा उत्खनन गनर् पाउन ुपन�। 

2. धा�दङमा �नबार्ध रूपमा �सर स�ालनमा रहेको।  

3. वा�सङ सेन्टरको नाममा �सर उ�ोग तथा �फर�फरे उ�ोग स�ालनमा रहेका।  

4. खानी दतार् �देश मातहतमा ल्याउन ुपर् यो। 

5. अवैध रूपमा उत्खनन ग�रएका खाल्डोमा परेर बस��न मा�नसहरू मन� गरेको। 

6. IEE अनसुार तो�कएको क्षे�भन्दा बढ� उत्खनन भएकोमा अनगुमन गन� �नकाय को 
हो ? 

7. स्थानीय तहमा मापदण्ड हेन� �ा�व�धक जनशि� आवश्यक रहेको। 

8. कायर्�व�ध अनकूुल नभएकोले संशोधन हनु ुपन�। 

9. ठेकेदारले परैु रकम नबझुाई म�ुामा गएको। 

10. ढु�ा खानी स�ालन गनर् उपय�ु रहेका स्थान प�हचान गर� IEE गर� खानी 
स�ालन गनुर् पन�। 

11. IEE गरेको स्थानमा प�न मापदण्डको कारण उत्खनन गनर् समस्या। 
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12. कायर्�व�ध �ढलो आउँदा समस्यामा परेको। 

13. IEE देखाउने दाँत मा� भएको। 

14. क�तपय स्थानीय तहले राज� स�लन खाता नै नखोलेको। 

15. मापदण्ड र नवीकरणको कारण उ�ोगहरू बन्द भएप�छ राज�मा कमी भएको। 

16. व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर म�ुामा नजान अनरुोध। 

17. IEE अनसुार काम हनु ुपछर्। �देश काननु वातावरण र भगूोलसँग सम्बिन्धत छ। 

18. IEE ले तोकेको भन्दा बढ� खनेमा ज�रवाना �तराउन ुपछर्। 

19. �टप्परहरु जहाँतहाँ पा�कर् ङ र ती� ग�तको कारण समस्या। 

20. �हर� �वरु� सरुाक� पठाउने गरेको। 

21. IEE ले भनेको भन्दा बढ�मा ठे�ा लगाउँदा चनुौती। 

22. बन्द भएको उ�ोगलाई जनु अवस्था �थयो त्यह� अवस्थामा स�ालन गनर् �देश 
सरकारबाट प� आएप�छ समस्या। 

23. सडक ख�े नाममा लैजाने स्काइभेटरले बालवुा �नकाल्न �योग गरेको र हेनर् 
जाँदा लकुाएर रा� ेगरेको। 

24. व्यवसायी, स्थानीय सरकार र �शासन �बच असमझदार�। 

25. बगर बगरमा समेत �हर�लाई �ुट�मा खटाउन बाध्य भएको। 

26. धा�दङको पहाडहरू ग�ह�रँदै गएको। 

27. भगूोल अनसुार दररेट तोक्ने अ�धकार स्थानीय तहलाई �दन ुपन�। 

28. �सर एवं बालवुा �शोधन उ�ोग स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको समेत संलग्नता रहेकोले मापदण्ड पालना नहनेु तथा 
दरुुपयोग बढ्न ेगरेको। 

7. भ�परुः 

1. खानीहरु बन्द ग�रएका, अिख्तयारले हे�ररहेको अवस्था भएकाले उ� खानी 
स�ालन हनु नसकेको। 

2. �देशको राज� संकलनमा मा� ध्यान गएको। 

3. व्यवसायीको सरुक्षा कसले गन�। 

4. कायर्�व�धले खानी सम्बन्धी स्प� पानर् नसकेको। 
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5. मनोहरामा नद�जन्य पदाथर्हरु ज�मन भन्दा मा�थ आएकोले बस्ती डवुान हनेु 
समस्या रहेकोले नद�जन्य पदाथर्हरु �नकाल्न �मल्ने �नयम आवश्यक रहेको। 

6. कर एक�ार हनुपुय�। �नकासी कर बा� र आन्त�रकको फरक छु��न 
नसकेको। 

7. इटाभ�ाको ला�ग माटो उत्खनन भएकोछ। 

8. संघ र �देश सरकारबाट बनेका कायर्�व�धले अन्यौलता थपेको। 

9. अव्यविस्थत उत्खनन्का कारण बस्ती जोिखममा रहेका। 

10. �दउँसो �टप्परहरु चल्न न�दँदा रा�त मा�ै व्यवसाय संचालन गनुर् पदार् �त� ग�तको 
कारण समस्या। 

11. नगर र खानीका कमर्चार�हरुलाई नै काननुको बारेमा जानकार� नभएको। 

12. �ाकृ�तक �ोत साधनको दोहन बन्द भएको छ। 

 
8. िचतवनः 

1. स्थानीय सरकार स�ालन ऐनको केह� संशोधन भएर आएको काननुी व्यवस्था 
अनसुार नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को राज� स्थानीय सरकारको अ�धकार क्षे� 
�भ� रहेको भनाई, राज� �देशमा बझुाउन ुनपन� बझुाई। 

2. िचतवन िजल्लाको नद� जन्य पदाथर्हरू चरेु क्षे�बाट माटो �म�सएर आउने हुँदा 
अन्य िजल्लाको जस्तो रा�ो नरहेकोले दररेट फरक हनु ुपन� साथै वग�करण हनु ु
पन�। 

3. रा�प�त चरेु संरक्षण क्षे�, मध्यवत� क्षे� र �नकु�हरूमा कसर� उत्खनन गन� 
स्प� कायर्�व�ध आउन ुपन� तथा स्टक सामा�ी �शस्त रहेको। 

4. स्टक �मािणत गन� �व�ध र �नकाय स्प� नहुँदा ठुलो समस्या परेको। 

5. सीमा �ववाद रहेको। 

6. �समेन्ट फ्याक्��लाई ��त बोराको दररेट तोक्न ुपन�। 

7. IEE र EIA Report �ा�व�धकले �फल्डमा नगई गगुल सचर् गर� तयार गन� गदार् 
वस्तवुाद� र व्यवहा�रक �रपोटर् नआउने। 

8. व्यवसायीले काननु हातमा �लने कायर् िचतवनमा हाबी रहेको। टेन्डर वा अमानत 
उठाउँदा धम्क� आउने गरेको। 
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9. टेन्डर गरेको ठाउँमा ठेकेदारले प�हलो �कस्ता बझुाउने, दो�ो बझुाउन अटेर गन� 
र म�ुामा जाने गरेको। 

10. ठुला आयोजनाको नामा खलेुका �सर उ�ोगहरू आयोजना सम्प� भए प�छ प�न 
सचुारु रहने गरेको। 

11. दररेट वैज्ञा�नक भएन। 

12. चरेु क्षे�, मध्यवत� क्षे� र �नकु�, �हमाल, पहाड, तराईलाई मध्य नजर गरेर 
वैज्ञा�नक कायर्�व�ध बनाउन ुपन�। 

13. अनगुमन स�म�तलाई मापदण्ड �वपर�त उ�ोग बन्द गन�, कारबाह� गन� स्प� 
अ�धकार �दन ुपन�। 

14. दतार् प�हला, मापदण्ड प�छ आउँदा समस्या। 

15. �नकासी र आन्त�रकलाई एउटै दररेट व्यवहा�रक भएन। 

16. �देश नं. २ र ४ मा भन्दा महँगो दर रेटको कारण �ब��मा समस्या, फाइदाको 
ला�ग अन्य �देशबाट सामान ल्याउने गरेको। 

17. व्यवसायी कर भनेर १० हजार बाट ५० हजार सम्म �तनर् लगाउँदा समस्या। 

18. एक �ार �णाल�बाट कर �तन� वातावरण बनाउन आ�ह। 

19. कर �तन� व्यवसायीलाई सरकार र राज्यले घाँट� �नचोन� काम गरेको छ। 

20. ठे�ालाई व्यविस्थत गन� काननु बेग्लै हनु ुजरुर� छ। 

21. चोर� गन�लाई प�ाउ गदार् प�न मा�थबाट छोड्न दबाब आउने। 

22. अवैध उत्खनन व्यापक भएको छ। 

23. मागको आधारमा उत्खनन र स�लन गनर् जरुर� छ। 

24. व्यि�गत घर बनाउन करको कारणले समस्या। 

9. मकवानपरुः 

1. �सर उ�ोग स�ालनमा एकरूपता हनु ुपन�।असारबाट उ�ोगहरू बन्द रहेका। 

2. �सर उ�ोगको नवीकरण कसले गन� स्प� हनु ुपन� ? 

3. दररेट स्थानीय तह तोक्ने अ�धकार �दन ुपन� र �सर र वा�सङ सेन्टर खोल्न र 
बन्द गन� अ�धकार स्थानीय तहलाई �दन ुपन�। 

4. IEE गदार् धेरै खचर् हनु ेगरेको। 
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5. खानीहरूको रोयल्ट� बाँडफाँड के भइरहेको छ। 

6. व्यवसायीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको। 

7. अवैध भ�े राज� उठाउने, मापदण्ड र �वना दतार् स�ा�लतबाट राज� कसर� 
उठाउन।े 

8. मकवानपरुमा चनुढु�ा खानी �शस्त रहेका छन।्त्यस सम्बन्धी स्प� कायर्�व�ध 
आवश्यक रहेको। 

9. रा�प�त चरेु संरक्षण क्षे�, मध्यवत� क्षे� र �नकु�हरूमा कसर� उत्खनन गन� 
स्प� कायर्�व�ध आउन ुपन�। 

10. खानीले गदार् बस्तीहरू प�हरोको जोिखममा रहेका। 

11. स�ालनमा रहेका �सर उ�ोगहरूलाई व्यविस्थत गर� मापदण्ड परु् याउन लगाउने 
�क बन्द गरेर नयाँ खोल्ने स्प� हनु ुपन�। 

12. ठे�ा सम्झौतामा तो�कएको प�रमाण भन्दा बढ� उत्खनन भई अदालतमा म�ुा 
रहेको। 

13. �नि�त स्थान तोक� उ�ोग स�ालन गनर् �दन ुपन� साथै भौ�तक पूवार्धार सरकारले 
�नमार्ण गनुर् पन�। 

14. राज� स�लनमा मा� स्थानीय तह केिन्�त रहेको तर IEE अनसुारको संरक्षण 
कायर् नभएको। 

15. दररेट र प�रमाण तोकेर ठे�ा लगाउँदा नाफा कमाउन �शास�नक �मलेमतोमा 
चोर� �नकासी हनेु गरेको। 

16. �सर एवं बालवुा �शोधन उ�ोग स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको समेत संलग्नता रहेकोले मापदण्ड पालना नहनेु तथा 
दरुुपयोग बढ्न ेगरेको। 

17. नद� जन्य पदाथर्को वग�करण गर� दररेट तोक्न ुपन�। 

18. �देश नं. २ को भन्दा दररेट महँगो भएको। 

19. रािक्सराङ गा.पा., वडा नं. ४ र कैलाश गा.पा., वडा नं. ३ मा रहेको चनुढु�ा 
खानीको उत्खननले बस्ती जोिखममा पनुर्को साथै खोलामा रहेको बालवुामा 
प�हरोको माटो �म�सदा उ� �ोत प�न उपयोग गनर् नस�कने अवस्थामा पगुेको। 
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10. रामेछापः 

1. मापदण्ड खकुुलो बनाउन ुपन�। 

2. सीमा �ववाद समाधान गनुर् पन�। 

3. वन र सडकले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नगन�। 

4. पहाड, चरेु, मधेस भगूोल अनसुार मापदण्ड बनाउन ुपन�। 

5. नी�त �नयम �देश भ�र एकरूपता आउन ुपन�। 

6. रणजोर खोलाको नद�जन्य पदाथर्ले पलु नै छोप्न ेअवस्था हनु लागेको उत्खनन 
कसर� गन�। 

7. अवैध चोर� �नकासी र उत्खननमा कारबाह� तथा ज�रवानाको �व�ध उपय�ु 
नभएको। 

8. अनगुमन कायर्मा जनशि� र आ�थर्क अभाव रहेको। 

9. नद�को बहाव प�रवतर्न हनेु गर� उत्खनन हनेु गरेको। 

10. तो�कएको क्षे� भन्दा बढ� क्षे�मा उत्खनन हनेु गरेको। 

11. उत्खनन तथा स�लन गनर् नपाएको भनी व्यवसायीले म�ुा हालेको। 

12. सडक स�ालको �वकास नहुँदा समस्या। 

13. �देश र स�ले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गन� गरेको। 

14. �शासनले बढ� आखँा लगाउने गरेको। 

 

11. दोलखाः 

1. बा�ै म�हना नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् उत्खनन गनर् पाउन ु पछर् भ�े माग 
रहेको। 

2. असार, �ावण र भा�मा प�न खोला बगरमा एक्स्काभेटर बालवुा �नकाल� चोर� 
�नकासी बढेको। 

3. स्थानीय तहले टेन्डर गदार् िजल्लासँग समन्वय नगरेको, IEE प�न नगरेको। 

4. सडक र खानीले प�हरोको जोिखम बढेको। 
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5. स्थानीय तह गम्भीरतापूवर्क राज� स�लन गनर् नलागेको। 

6. �वकट भौगो�लक िस्थ�तका कारण बाटोघाटो �नमार्ण नहुँदा ठे�ा �लन ठेकेदारहरू 
नआउन।े 

7. संरक्षण गर� उपयोग गनुर् पन� नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्हरूको दोहन ती� 
रूपमा भएको। 

8. बन क्षे�लाई सडक स�ाल बनाई उत्खनन गनुर् पन� भएकोले बोट�बरुवा मा�सँदा 
�ववादमा। 

9. �नयमन �देशले र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गनुर् पन�। 

 

12. ल�लतपरुः 

1. साझा अ�धकारको �वषय स्प� नहुँदा समस्या रहेको। 

2. गोदावर� न.पा.ले �सर उ�ोगहरुलाई स्थानान्तरण गनर् २ वषर्को समयाव�ध 
नगर सभाबाट पा�रत ग�र�दएको। जसले मापदण्ड �वव�रत उ�ोगहरू �नबार्ध 
च�लरहेका। 

3. �सर दतार् गदार् प�हले ५ हजार �लने गरेकोमा हाल �सरलाई ५ लाख र 
खानीलाई ७ लाख �लने गरेको। 

4. िजल्लामा नद� तथा खानी जन्य उ�ोगहरू मापदण्ड अनरुूप नभएकाले अनगुमन 
आफैले नगर� स्थानीय तहलाई अनगुमनको िजम्मा �दएको। 

5. िजल्ला अनगुमन स�म�त नै अलमलमा परेको। 

6. उ�ोग गैर काननुी रूपमा स�ालन भएकोले अनगुमन बाध्यकार� नभएको। 

7. �सर एवं बालवुा �शोधन उ�ोग स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको समेत संलग्नता रहेकोले मापदण्ड पालना नहनेु तथा 
दरुुपयोग बढ्न ेगरेको। 

8. स� र �देशको मापदण्ड फरक-फरक भएकाले अनगुमनमा समस्या आएको। 

9. िजल्लाभरको खानी उ�ोगहरूको �ववरण माग गदार् स्थानीय तहले उपलब्ध 
नगराएको। 
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10. उ�ोग मन्�ालय, खानी �वभाग, घरेल ुकायार्लय सबैलाई एक �ार �णाल�मा ल्याई 
स्वीकृ�त �दने र अनगुमन गन� �नकाय एउटै हनु ुपन�। 

11. मापदण्ड/कायर्�व�ध व्यवहा�रक नरहेको। 

12. केह� खानी क्षे� खानी �वभागबाट रो�ा राखेकोले उत्खनन गनर् नस�कएको। 

13. गत वषर् ठे�ा लगाएको तर म�ुा परेको कारण राज� स�लनमा समस्या। 

14. स�ालनमा रहेका �सर उ�ोगहरू व्यविस्थत गर� मापदण्ड परु् याउन लगाउने �क 
बन्द गरेर नयाँ खोल्न ेस्प� हनु ुपन�। 

15. खानीको कारण बस्ती स्थानान्तरण गनुर् पन� देिखएको। 

16. वनसँग सल्लाह र सहम�तमा मा� खानी स�ालन गनर् अनरुोध। 

17. सा�ठ�नक अपराध मौलाएको। 

18. �टकाभैरवको मिन्दर र पलु निजक खानी स�ालन हुँदा समस्या। 

19. अनगुमनमा जान ेसूचना चहुावट हुँदा अनगुमन �फतलो। 

20. �व�भ� �नकायबाट फोनबाट दबाब आउँदा काम गनर् समस्या। 

21. बस्तीमा �टपर आत� रहेको। 
 

13. रसवुाः 
1. हाइ�ोपावरहरूबाट नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् �योग गरे बापतको राज� �ा� 

नभएको। 

2. काननुी अस्प�ता रहेको। 

3. रा��य �नकु� र मध्यवत� क्षे�मा IEE गनर् काननुी समस्या रहेको। 

4. �नजी जग्गामा खानी देखाउने तर सावर्ज�नक जग्गाबाट ढु�ा �ग�ी स�लन 
गरेको। 

5. स्टक सामा�ी रहेको तर स्टक �मािणत गनर् �ा�व�धक समस्या रहेकोले �ब�� 
�वतरणमा समस्या। 

6. �भरालो नद� खोलाबाट बगेर जाने बालवुा स�लन गनर् नयाँ व्यवस्था गनुर् पन�। 

7. नद� छेउमा रहेको �नजी जग्गामा पोखर� बनाई बालवुा स�लन ग�रएको। 

8. IEE Report अध्ययन गनर् �ा�व�धक जनशि�को अभाव रहेको। 
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9. रा��य �नकु�को काननु समय सापके्ष सहज बनाउन ुपन�। 

10. वषार् याममा बगेर जाने सामा�ी उत्खनन गनर् पाउन ुपन�। 

11. का�लका गाउँपा�लकाले नद� जन्य पदाथर् उत्खनन गनर् आफैले कायर्�व�ध बनाई 
उत्खनन गन� गरेको। 

३.२ अध्ययनका �ममा उपस�म�तले देखेको िजल्लागत अवस्थाः 

उपस�म�तको आयोजनामा सरोकारवालाहरुसंग भएको अन्त��र् या तथा स्थलगत अध्ययन 
अवलोकनमा उपस�म�तले देखेको िजल्लागत अवस्थालाई तप�सल बमोिजम रािखएको छः  

1. का�पेला�ोक: 
1. �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको दरुुपयोग भइरहेको, 

2. िजल्ला अनगुमन स�म�तले अनगुमन ग�ररहेता प�न �भावका�रता नदेिखएको, 

3. �सर, खानी तथा �फर�फरेहरूको एक �ा�व�धक स�म�त बनाई �वस्ततृ अध्ययन 
गरेको साथै ��तवेदन िजल्ला समन्वय स�म�तलाई बझुाई सकेको, 

4. ��तवेदन अनसुार केह� �सर  तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू अनमु�त 
बेगर च�लरहेका, 

5. रोशी र सनुकोसी नद� �कनारमा स�ा�लत उ�ोगहरूले सावर्ज�नक तथा नद� 
�कनारका ढु�ा, �ग�ी, बालवुाहरूको चरम दोहन ग�ररहेको तथा उ�ोगबाट 
�नस्केका धलुोका कण लगायत उपयोगमा नआउने वस्तहुरू नद� र सडक छो�पने 
गर� थपुा�रएकोले नद� खोला ध�मलो र सडक बस्ती धलुाम्मे बनेको, 

6. स्थानीय तहले IEE गराउँदा समय सीमा तथा गणुस्तरमा ध्यान �दन नसकेको, 

7. व्यवसायी र स्थानीय तह �बच �ववाद भई म�ुा च�लरहेको, 

8. क�तपय स्थानमा स्थानीय तह �पच्छे �नकासी कर लगाउने गरेको, 

9. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको, 

10. अ�धकांश �सर  तथा खानी उ�ोग  र वा�सङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका। 

2. �सन्धपुाल्चोक: 

1. िजल्ला समन्वय स�म�तको तफर् बाट आफ्नो अ�धकार क्षे��भ� ग�रन ु पन� 
अनगुमनमा पयार्� ध्यान नपगेुको,  
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2. कायर्�व�ध र मापदण्ड ख्याल नगर� उत्खनन तथा �ब�� �वतरण गरेको,  

3. उ�ोग तथा खानीहरू दतार् ���या परुा गरेप�छ अन्य सतर्हरू परुा नगरेको भए 
प�न वैधा�नक नै रहेको भ�े बझुाइ,  

4. वषार् याम (�ावण, भा� र असोज) मा प�न �च�लत �नयम काननु �वपर�त नद�मा 
बालवुा उत्खनन गर� रहेको,   

5. �नयम स�त ���या भन्दा बा�हरकाले समेत चोर� �नकासी गन� गरेको भे�टएको,  

6. नद� �कनारमा रहेका खानी र �सरहरूको �भावका कारणले जरेु लगायत केह� 
क्षे� प�हरोको जोिखममा रहेका, 

7. मध्य पहाडी लोक मागर् �नमार्णका �निम्त कम्पनीले कुनै प�न तह सँग समन्वय 
नगर� ढु�ा, �ग�ी, बालवुा उत्खनन गन� गरेको,  

8. �नकु� र वनले �भा�वत क्षे�मा उत्खनन गनर् समस्या रहेको,  

9. भगूोल र समयानकूुल कायर्�व�ध र मापदण्ड व्यवहा�रक बनाउन सझुाव आएको, 

10. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको, 

11. अ�धकांश �सर  तथा खानी उ�ोग  र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका। 

3. �सन्धलु� : 

1. िजल्ला समन्वय स�म�तले अनगुमन ग�ररहेको भएता प�न आवश्यक जनशि� 
अभावका कारण अवैध उत्खनन तथा �नकासी लगायतका ग�त�व�ध �नयन्�ण गनर् 
नसकेको,  

2. कायर्�व�धलाई लाग ुगनर् कायार्न्वयन तहमा अझै प�न अप्�ारो रहेको,   

3. िजल्ला अनगुमनका �ममा �ाकृ�तक �ोतहरूको �नयम �वपर�तको दोहन 
रोक्नपुछर् भ�ेमा एकरूपता रहेको,  

4. उपयोग नहनुे तथा चरेु क्षे�का खहरेमा जम्मा हनु ेख�नज तथा नद� जन्य पदाथर् 
बालवुा, पाँगोमाटो लगायतको उत्खननमा समस्या रहेको,  

5. िजल्लाका �ायः ख�नज तथा नद� जन्य उ�ोगहरूले मापदण्ड पणुर्रुपमा परुा गनर् 
नसकेको,  

6. ढु�ा, �ग�ी, बालवुा बोक्ने सवार� साधनका कारणले सडक दघुर्टना बढेको, 
यातायात आवागमनमा समेत अप्�ारो परेको र वातावरण �दूषण गरेको, 
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7. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज� दािखला गनर् बाँक� रहेको, 

8. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका l 

4. रामेछाप : 

1. नद� तथा खानीजन्य �ोतको कमी रहेको,  

2. अनगुमन हनेु गरेको भएता प�न कायर्�व�ध अनसुार कायार्न्वयन गनर् क�ठनाइ 
रहेको,  

3. रणजोर खोलाको सतह बढ्न गई बस्ती, सडक, पलु तथा खेती योग्य ज�मन 
जोिखममा परेको,  

4. वनको आफ्नै मापदण्ड भएका कारण प�न उत्खननमा समस्या आएको,  

5. भौगो�लक �वकटताले उत्खनन र �ब��मा समस्या रहेको,  

6. िजल्लाका सम्बिन्धत �नकाय �बच �भावकार� समन्वय नभएको, 

7. केह� स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज� दािखला गनर् बाँक� रहेको,  

8. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका l  

5. दोलखा : 
1. िजल्ला समन्वय स�म�तको भ�ूमका �भावकार� नरहेको,  

2. �नय�मत अनगुमन तथा कायर्�व�ध कायार्न्वयनमा तदारुकता नदेिखएको,  

3. स्थानीय तह राज� स�लनमा संवेदनशील नरहेको ��त जन गनुासो व्यापक 
रहेको, 

4. चोर� �नकासी  हनेु गरेको तथा वषार् याममा प�न उत्खनन नरो�कएको,  

5. िजल्ला समन्वय स�म�त माफर् त IEE Report स्वीकृत नगर� टेन्डर गर� �ब�� 
�वतरणलाई अनमु�त �दइएको,  

6. िजल्लाका सम्बिन्धत �नकाय �बच समन्वयको अभाव रहेको, 

7. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको, 

8. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका,  
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6. नवुाकोट : 
1. िजल्ला समन्वय स�म�तले �नय�मत अनगुमन गन� गरेको, 

2. अनगुमन भए प�न कायर्�व�धको �भावकार� कायार्न्वयनमा भने समस्या रहेको,  

3. ��तबिन्धत समयमा जोिखम पूणर् त�रकाबाट नद� �कनारका स्थानीयवासीले नद� जन्य 
पदाथर्को उत्खनन  तथा स�लन गन� गरेको,  

4. मापदण्ड परुा गनर् नसकेर िजल्लाका �सर उ�ोगहरू बन्द रहनकुा साथै ��तबिन्धत 
समयमा केह� एक्स्काभेटर नद�मा �योग हनु न�दन ताला लगाएर रािखएको,  

5. �नय�मत तवरले उत्खनन खोल्नपुन� माग रहेको,  

6. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको,  

7. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त स�ालनमा 
रहेका l 

7. धा�दङ : 

1. सबैभन्दा धेरै बालवुा �शोधन केन्� (�फर�फरे) रहेको,  

2. अनगुमन भए प�न कायार्न्वयन हनु नसकेको,  

3. ��तबिन्धत समयमा जोिखम पूणर् त�रकाबाट नद� �कनारका स्थानीयवासीले नद� 
जन्य पदाथर्को उत्खनन  तथा स�लन गन� गरेको,  

4. �सर उ�ोग र �फर�फरे (वा�सङ सेन्टर) ले पथृ्वी राजमागर् धलुाम्मे हनु ेगरेको, 
धलुोको कारण बस्ती तथा नद�मा �दूषण हनु ेगरेको,  

5. व्यविस्थत ढ�ले उपयोग गनर् सके नद� जन्य तथा ख�नज जन्य पदाथर्को �ोत 
�शस्त रहेको,  

6. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको,  

7. अ�धकांश �सर  तथा खानी उ�ोग  र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका l  

 

8. िचतवन : 

1. गण्डक�  �देशको तलुनामा नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को दररेट महँगो भएको,  
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2. टेन्डर ���यामा कमर्चार�लाई डर �ास देखाएर �भा�वत बनाउन खोजेको,  

3. व्यवसायीहरू �मलेर तो�कएको भन्दा कम दररेटमा टेन्डर हाल्ने �विृ� देिखएको,  

4. चरेु, मध्यवत� र �नकु� �भा�वत क्षे� रहेकाले राज� स�लनमा समस्या रहेको,  

5. िजल्ला समन्वय स�म�तले अनगुमन गरे प�न �भावकार� कायार्न्वयन नभएको,  

6. स्थानीय तहका नद�को �समानामा �ववाद रहेको,  

7. मौज्दात �माणीकरणमा समस्या रहेको, 

8. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज� दािखला गनर् बाँक� रहेको,  

9. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका, 
 

9. मकवानपरु : 

1. िजल्ला समन्वय स�म�तले अनगुमन �नय�मत गर� रहेको,  

2. असार मसान्त प�छ �सर उ�ोगहरू बन्द रहेको तर �देश सरकारको �नद�शन 
प�छ पनुः स�ालनमा आएको,  

3. दईु नम्बर �देशको भन्दा नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को दररेट महँगो रहेको,  

4. चरेु, मध्यवत� र �नकु� �भा�वत क्षे� रहेकाले राज� उठाउन क�ठनाइ रहेको,  

5. खानी स�ालन गरे बापत स्थानीय तहलाई बझुाउन ुपन� रोयल्ट� नबझुाएको,  

6. �ाकृ�तक �ोत र साधनहरू (चनुढु�ा, स्लेट) साथै �सर उ�ोग र �फर�फरे 
�शस्त मा�ामा रहेकोले त्यसको व्यविस्थत उपयोग गनर् सके राज� स�लनमा 
व�ृ� हनुे,  

7. केह� स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको,  

8. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका l  

10. ल�लतपरु : 

1. िजल्ला अनगुमन स�म�तको �नय�मत बैठक नबसेको र अनगुमन समेत नगरेको, 
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2. िजल्ला समन्वय स�म�तले अनगुमन गन� अ�धकार स्थानीय तहलाई नै �दएको,  

3. IEE स्वीकृत गन� नगरेको,  

4. गोदावर� नगरपा�लकाले �देश सरकारको �नद�शन �वपर�त उ�ोगहरूलाई मापदण्ड 
पगु्ने स्थानमा स्थानान्तरण गनर् २ वष� समय �दएको,  

5. िजल्ला समन्वय स�म�त आफ्नो क्षे�ा�धकार, काम, कतर्व्य ��तको बझुाइमा स्प� 
नरहेको,  

6. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको, 

7. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका l 

11. काठमाण्ड� : 

1. काठमाण्ड� �भ�का नद�हरूबाट बालवुा, माटो, पाँगो लगायतका वस्तहुरू थ�ु�दैँ 
जाँदा बस्ती जोिखममा रहेको,  

2. �नजी जग्गाको माटो, बालवुा उत्खननको �व�ध नहुँदा अध्ययनमा समस्या रहेको,  

3. �नजी खानीले घरायसी �योजनका ला�ग उत्खनन भएको �ोतको  �ब�� �वतरण 
गन� गरेकाले राज�  स�लनमा समस्या रहेको,  

4. �सर उ�ोग र �फर�फरे (वा�सङ सेन्टर) कम रहेको,  

5. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको, 

6. अ�धकांश �सर  तथा खानी उ�ोग  र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेकाl  

12. भ�परु : 

1. सबै खानीहरू बन्द रहेको,  

2. खानी जन्य पदाथर्हरू �शस्त हुँदा हुँदै प�न स्थानीय तह राज� उठाउन गम्भीर 
नदेिखएको,  

3. �नजी खानीले घरायसी �योजनका ला�ग उत्खनन भएको �ोतको  �ब�� �वतरण 
गन� गरेकाले राज�  स�लनमा समस्या रहेको,  

4. राज� रा� ैउठ्ने सम्भावना रहे प�न IEE तथा टेन्डर नगदार् समस्या देिखएको, 
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5. बन्द खानीहरू पनुः स�ालन गनर् सम्बिन्धत �नकाय उदासीन देिखएको जसले 
गदार् राज� स�लन हनु नसकेको, 

6. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको,  

7. अ�धकांश �सर तथा खानी उ�ोग र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका l  

 

13. रसवुा : 

1. वन, रा��य �नकु� तथा मध्यवत� क्षे�को �नयमले राज� उठाउन समस्या रहेको,  

2. स्थानीय तहहरू कायर्�व�धबारे अन�भज्ञ रहेको,  

3. IEE स्वीकृत �वना उत्खनन र �ब�� गन� गरेको,  

4. मौज्दात �माणीकरणमा समस्या देिखएको,  

5. ��तबिन्धत समयमा जोिखम पूणर् त�रकाबाट नद� �कनारका स्थानीयवासीले नद� 
जन्य पदाथर्को उत्खनन  तथा स�लन गन� गरेको,  

6. �सर उ�ोग  तथा �फर�फरे (वा�सङ सेन्टर)  कम रहेको,  

7. केह�  स्थानीय तहले �देश सि�त कोषमा राज�  दािखला गनर् बाँक� रहेको,  

8. अ�धकांश �सर  तथा खानी उ�ोग  र वािशङ सेन्टरहरू मापदण्ड �वपर�त 
स�ालनमा रहेका। 

 

प�रच्छेद-४ 

४.१ वातावरण�वदसंगको छलफलका �वषयबस्तःु 

नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्का (स�लन र उपयोग) को अवस्था र राज� सम्बन्धी 
अनगुमन उपस�म�तले �व�भ� िजल्लाहरूमा गरेको अध्ययन तथा छलफलमा उठेका 
�वषयवस्तहुरू, कायर्�व�ध तथा मापदण्डका �वषयमा वातावरण �वदहरुसंग २०७६ साल असोज 
२८ गते सानेपामा छलफल गरेको �थयो।  

छलफलका �ममा उठेका �बषयवस्तःु 

1. बा� �नकासी बन्द गदार् चोर� �नकासी बढ्न।े 

55



सार्वजनिक लेखा सनिनि                                          रार््वक प्रनिरेदि २०७७
 

सावर्ज�नक लेखा स�म�त                                                                               वा�षर्क ��तवेदन २०७७                                                                              
56 

 

2. वातावरण संरक्षण गर� �ाकृ�तक �ोत साधनको उपयोग तथा राज� स�लन गनुर् 
पन�। 

3. भौगो�लक अवस्था अनसुार मापदण्ड समयसापेक्ष सधुार गद� �ा�व�धक स�हतको 
मापदण्ड हेन� �देश स�म�त बनाइन ुपन�। 

4. नद�मा मा� भर नपर� खानी क्षे�बाट �ाकृ�तक �ोत साधन स�लन र उपयोग 
गनुर् पन�। 

5. कम गणुस्तरका नद� जन्य पदाथर्हरू �ा� हनु े नद� तथा खोलाहरूमा जम्मा 
पदाथर्हरू नहटाउँदा बस्ती जोिखममा पन� हुँदा सरकारले नै त्यस्ता बस्तहुरू 
उत्खनन गर� हटाउन ेव्यवस्था गनुर् पन�। 

6. IEE स्वीकृ�तको ���या लामो भएकोले घटाउन ु पन� तथा संरक्षणको कायर् 
कडाइका साथ कायार्न्वयन गन�। 

7. IEE गन� �वज्ञको योग्यता तोक� दक्षता पर�क्षण गन� संस्थाको व्यवस्था गनुर् पन�। 

8. �वज्ञको रो�र तयार गर� �तनीहरूबाट IEE गन� गराउने व्यवस्था �मलाउन ुपन�। 

9. स�टमा परेका जलचर लगायतका जीवजन्तहुरूको संरक्षण गनर् ढु�ा �ग�ी 
उत्खनन गदार् �तनीहरूको वासस्थानमा असर पयुार्उन नहनेु। 

10. नद�हरूमा चेक �ाम बनाई ढु�ा �ग�ी बालवुा स�लन गर� उपयोग गन� 
व्यवस्था गनुर् पन�। 

11. �त्येक नद� खोलाको नद� जन्य पदाथर् उत्खनन गनर् न�मल्ने हनुाले कुन कुन 
स्थानबाट उत्खनन गनर् स�कन्छ भनी �वस्ततृ अध्ययन गराउन ुपन�। 

12. �नयम सिजलो अनगुमन कडा बनाउन ुपन�। 

13. IEE मा तोकेको संरक्षण कायर् उत्खनन गन�ले वा �देश सरकारले उठेको राज�को 
�नि�त ��तशत छुट्�ाइ खचर् गनुर् पन�। 

14. �देश सरकारले नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्हरूको उत्खनन प�रमाण, उठेको 
राज� र संरक्षण कायर्को �ववरण (स्थान र कायर् समेत) उल्लेख गर� सम��गत 
��तवेदन सावर्ज�नक गनुर् पन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�। 

15. IEE �रपोटर् वैज्ञा�नक ढ�ले स्वीकृत गराई कायार्न्वयनमा ल्याएप�छ मापदण्ड लगाई 
रहन ुनपन�। 

16. नद� जन्य पदाथर्हरूको उत्खनन र स�लन गर� घाट ग�ी प�रमाण अनसुार टेन्डर 
गदार् राज� चहुावट नहनेु। 
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४.२ �वषयगत मन्�ालयसँग भएको छलफलका �वषयवस्तःु 

नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्का (स�लन र उपयोग) को अवस्था र राज� सम्बन्धी 
अनगुमन उपस�म�तले �व�भ� �वषयगत मन्�ालयहरुसंग राज� स�लनको हालको अवस्था, 
कायर्�व�ध तथा मापदण्डका �वषयमा केिन्�त भई �देश सभा सिचवालयमा २०७६ साल का�तर्क 
७ गते मन्�ीज्यहुरु, �मखु सिचव तथा मन्�ालयका सिचवहरूसँग छलफल आयोजना गरेको 
�थयो।  

छलफलका �वषयः  

1. हालको राज� स�लनको अवस्था तथा त्यसमा सधुार गनर् पन� क्षे�हरू,  

2. �देश सरकारले दह�र बह�र शीषर्कमा स�लन हनु ेराज� �क्षेपणका आधारहरू 
के के हनु,्  

3. कायर्�व�ध तथा मापदण्ड स्थानीय तहहरूमा समय सीमा �भ� नै उपलब्ध गराउने 
कायर् भयो या भएन,  

4. �देश स्तर�य अनगुमन स�म�तले यस �वषयमा अध्ययन एवं अनगुमन गर् यो �क 
गरेन,  

5. दह�र बह�र तथा �सर तथा वा�स� सेन्टरहरूको स�ालनका �वषयमा �देश 
भर� एकरूपता कायम ग�रएको छ �क छैन,  

6. राजस्व स�लनमा भएको �ग�तको आव�धक अनगुमन एवं फलो अप (follow up) 

गन� ग�रएको छ या छैन ? 

 

प�रच्छेद-५ 

अध्ययन तथा �ब�षेण 

५.१  संकलन र उत्खननको अवस्थाः 

उत्खनन, स�लन तथा �ब�� �बतरण गदार् सम्बिन्धत क्षे�को भौगो�लक अवस्थाको 
वैज्ञा�नक लेखाजोखा तथा आवश्यक अनगुमन तथा �ा�व�धकको वातावरणीय पवूर् मूल्या�न नगर� 
मापदण्ड �वपर�त ग�हराई, लम्बाइ, चौडाइ �नधार्रण गर� नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को 
अव्यविस्थत टेन्डर गन� ग�रएको अध्ययनका �ममा पाइयो। िजल्ला तथा स्थानीय तहको 
अनगुमन स�म�तले नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गनुर् 
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पन�मा त्यसो गन� गरेको पाइएन। �ारिम्भक वातावरणीय पर�क्षण (IEE) र वातावरणीय �भाव 
मूल्या�न (EIA) ��तवेदन स्वीकृत नगराई केह� स्थानहरूमा ठे�ा लगाइएको पाइयो। 
व्यविस्थत अध्ययन एवं अनगुमनको कमी तथा मौज्दात �माणीकरणको �भावकार� संयन्� नहुँदा 
तो�कएको मा�ा तथा क्षे� भन्दा बढ� मा�ामा उत्खनन तथा �व���वतरण हनु े गरेको समेत 
अध्ययन अवलोकनका �ममा भे�टयो। एस्काभेटर �योग गर� मापदण्ड भन्दा ठुला ठुला खाडल 
बनाई उत्खनन ग�रएको पाइयो। एका�तर जथाभाबी उत्खननले भकू्षय बढ्नकुा साथै वन �वनाश 
हनेु गरेको समेत देिखयो भने अकार्�तर उत्खनन गन� अ�धकांश स्थान �नजी जग्गा वा अनमु�त 
�ा� खानी नभई नद� नाला तथा सावर्ज�नक जग्गाहरूबाट उत्खनन भइरहेको समेत भे�टयो। 

५.२ �सर उ�ोग र वालवुा �शोधन केन्�हरुको अवस्थाः  

�सर तथा वा�स� सेन्टरहरू घरेल ु तथा साना उ�ोग �वभाग एवं त्यस मातहतका 
कायार्लयबाट पुजँीको आधारमा दतार् गन� ग�रएको छ। दतार्प�छ �वषयगत कायार्लयहरूबाट समय 
समयमा अनगुमन नगन� तथा सम्बिन्धत �नकायहरूबाट यथोिचत �नयन्�ण नहुँदा �ाकृ�तक �ोत 
साधनको दोहन हनुकुा साथै वातावरणमा समेत �भाव पारेका देिखन्छ।  

अ�धकांश �सर उ�ोग तथा बालवुा �शोधन केन्�हरू मापदण्ड �वपर�त स�ा�लत रहेको 
छन। केह� स्थानमा दतार् नै नग�र उ�ोग स�ालन भएको समेत पाइयो। क�तपय उ�ोग दतार् र 
स�ालन फरक फरक स्थानमा रहेको समेत पाइयो। �ाय: उ�ोगहरू नद� �कनारा, सडक छेउ 
तथा सावर्ज�नक स्थलहरूमा स�ा�लत रहेका, जसले गदार् �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको 
दरुुपयोग भइरहेको र वातावरणीय सन्तलुन �ब��एको देिखयो। सडकहरू धलुाम्मे हनेु, 
जलचरहरू न� हनु,े पानीको महुानहरू �दू�षत हनेु, �सर एवं बालवुा �शोधन उ�ोगबाट 
�नस्केको धलुो एवं पागँो माटो खेती योग्य ज�मनहरूमा भ�रँदा ज�मनको उत्पादकत्वमा �ास 
आएको समेत पाइयो।  

५.३  सामािजक आ�थर्क अवस्थाः 

नद� �कनारमा बसोबास गन� स्थानीयहरूको दै�नक रोजीरोट�को आय �ोत ढु�ा, �ग�ी, 
बालवुा मै आि�त देिखएको तर त्यसको स�लन व्यविस्थत तवरले गनुर्को साटो वषार् याममा 
समेत जोिखमपूणर् तवरबाट समेत त्यसको स�लन गन� प�रपाट�ले मानवीय क्ष�त समेत हनेु गरेको 
छ। वािश� सेन्टर तथा �सर उ�ोगको स्थापना प�ात ् रोजगार�का अवसरहरू थप हनु े
देिखएता प�न जोिखम घटाउने तथा थप आय आजर्न हनु ेखालका रोजगार�का अवसर भने �ृजना 
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भएको पाइएन। खोला �कनारमा म�दरा जन्य पदाथर्को �ब�� �वतरण तथा यातायतमा आधा�रत 
रोजगार�को कारण केह� आम्दानी बढे प�न जोिखम भने घटेको पाइएन। त्यसका साथै आशा गरे 
अनरुूप राज� स�लन समेत सन्तोषजनक रूपमा हनु सकेको छैन। कुनै स्थानीय तहमा नद� 
तथा खानीहरू हनेु तथा कुनै स्थानीय तहसंग सोह� अनपुातको �ाकृ�तक �ोतहरू नहुँदा राज� 
स�लनमा असमानता आउँदा �वकासका ग�त�व�ध स�ालन तथा आ�थर्क उपाजर्नमा एकरूपता 
नभएका कारण असमानता बढ्न जाने तथा सामािजक स�ाव �ब�न ेजस्ता �वषयहरूमा समते थप 
ध्यान �दन जरुर� देिखन्छ। अकार् तफर्  नद� �कनारका रैथान ेबा�सन्दाहरू नद� जन्य पदाथर्का 
साथै परम्परागत तवरले जलचरमा समेत आि�त हनुे भएता प�न अव्यविस्थत खानी संचालन एवं 
उत्खननले त्यस्ता परम्परागत पशेा व्यवसायलाई समेत संकटमा धकेलेको अवस्था देिखन्छ।  

५.४  सडक तथा सवार� साधनहरुको अवस्थाः 

एका तफर्  सडक भार भन्दा बढ� बोक्ने, पैसाका ला�ग मा� ��तस्पधार् गन� जस्ता 
कारणले यसमा आि�त यातायात ��मकहरू हरपल जोिखमपूणर् अवस्थामा रहेका छन ्भने अक� 
तफर्  सवार� चालक अनमु�त प� बेगर तथा सानो उमेरमै यस्तो पेसामा लाग्दा यसले अन्य 
जोिखमहरू समेत थप गरेको पाइएको छ। यसर� व्यवसाय व्यविस्थत तथा सम्मानजनक बनाउन 
नसक्दा धलुाम्मे हनेु, खाल्डाखलु्डी पन� जसका कारण सडक दघुर्टना बढ्ने तथा बस्तीहरूमा 
वातावरणीय �भाव समेत पारेको पाइयो।  

५.५  संकलन र उत्खनन हनु नसकेको अवस्थाः 

क�तपय नद� तथा खोलाहरूमा जथाभाबी उत्खननको अवस्था देिखयो जसले भकू्षय 
लगायतका जोिखम बढेको पाइयो भने क�तपय स्थानमा त्यसको �वपर�त  ढु�ा, �ग�ी बालवुा 
�ाभेल पाँगो माटो लगायतका अनपुयोगी वस्तहुरू थु्��दै जाँदा नद� खोलाहरूको सतह भन्दा 
मा�थ सम्म प�ुरन आई सडक पलु बस्ती आ�द जोिखममा रहेको अवस्था समेत देिखयो। जस्तै : 
धो�वखोला, मनोहरा, �वष्णमुती, बाग्मती आ�द। 

५.६  सम� वातावरणीय अवस्थाः 

अध्ययनका �ममा क�तपय स्थानहरूमा वातारिणय �भाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन 
नगर� उत्खनन ग�रएको पाइयो भने वातावरणीय �भाव मूल्या�न लगायतका अध्ययनहरू 
�भावकार� तवरले गनुर्पन�मा औपचा�रकताका ला�ग मा� गन� गरेको भे�टयो। जसले यस्ता कायर् 
गदार् अपनाउनपुन� वातावरणीय पवूर् सावधानीका सतर्हरू अवलम्बन गरेको पाइएन। जसका 
कारण अव्यविस्थत तवरले ढु�ा �ग�ी, बालवुा उत्खनन र �सर तथा �फर�फरे उ�ोगहरूको 
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स�ालनबाट वातावरणीय सन्तलुन �ब��एको पाइयो भने क�तपय अवस्थामा भकू्षय बढेको, 
सावर्ज�नक वन अ�त�मण बढेको तथा त्यसको दरुुपयोग बढेको समेत पाइयो। जथाभाबी 
उत्खनन गदार् खेती योग्य जग्गा मा�सँदै गएको, �पउने पानी �दू�षत भएको तथा महुानहरू 
�भा�वत हनुकुा साथै �सँचाइ गन� पानी समेत लेदो भई उपयोगमा आउन नसकेको समेत 
देिखएको �थयो। सडक खाल्डाखलु्डीका कारण दघुर्टना बढेको साथै धलुाम्मे सडक,अत्य�धक 
भार वाहक सवार�ले पारेको खाल्डाका कारण राजमागर्हरू तथा छेउ छाउका बस्तीहरूमा समेत 
�त्यक्ष नकारात्मक असर परेको पाइयो।जसले मानवीय स्वास्थ्यमा समेत असर परेको �थयो भने 
पलु तथा नद� �कनारका बस्ती जोिखममा परेको, राजमागर्, वन, ज�मनमा भकू्षय बढ्न गई 
वातावरणमा नकारात्मक �भाव पारेको भे�टयो।  

५.७  �ा�व�धक पक्षः 

व्यविस्थत �हसाबले तो�कएको मापदण्ड अनसुार ��व�ध तथा �ा�व�धक �योग गर� IEE 
र EIA पर�क्षण गराउने तथा अनगुमनमा समेत �ा�व�धकको सहयोग �लने गरेको अध्ययनको 
�ममा नदेिखएको।उ�ोग स�ालन तथा टेन्डर मूल्या�नमा समेत पयार्� तयार� तथा �ा�व�धक 
पक्षलाई मह�व �दएको समेत भे�टएन। 

 ५.८ काननुी  पक्षः 

नेपालको सं�वधानले �नधार्रण गरेका साझा अ�धकारका सचुीका �वषयमा समान धारणा 
ब� नसक्दा क�तपय अवस्थामा स�,�देश तथा स्थानीय तहले �नधार्रण गरेका मापदण्ड तथा 
कायर्�व�ध बािझने तथा अस्प�ता समेत पाइएको छ। यसका साथै उ�ोग तथा केन्�हरूको दतार् 
तथा नवीकरणका �वषयमा समेत स्प� व्यवस्था हनु नसकेको। 

 

प�रच्छेद-६ 

राज� संकलनमा कमी हनुकुा कारणहरु 

1. आ�थर्क वषर् २०७५/०७६ सरुुको वषर् भएकोले समय सीमा �भ� कायर्�व�ध िजसस तथा 
स्थानीय तहमा पगु्न नसक्दा IEE गन� र स्वीकृत गराउने ���या �ढला भएकोले केह� 
स्थानीय तहहरूमा टेन्डर हनु नसक्न ु र टेन्डर भएका स्थानीय तहहहरुको उत्खनन र 
स�लनको समय समेत छोटो अव�ध रहेकोले राज� कम उठेको, 
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2. काननुी अस्प�ता : स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�हलो संशोधनले स्थानीय 
तहलाई नै नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को उत्खनन, स�लन र राज� उठाउन ेअ�धकार 
�दएकोले अन्योल पैदा भएकोले, 

3. कायर्�व�ध समयमानै िजल्ला र स्थानीय तहमा पगु्न नसक्न,ु कुनै  (िजल्ला र स्थानीय तह) 
लाई अ�हले सम्म प�न जानकार�  नभएको, 

4. िजल्ला समन्वय र स्थानीय तहलाई आफ्नो काम कतर्व्य र अ�धकार स्प� नहनु,ु िजम्मेवार� 
र जबाफदेह� बोध नहनु,ु 

5. नद� जन्य पदाथर्को प�रभाषाले नद� र खोलाको बालवुा, ढु�ा, �ग�ी (दह�र/बह�र) मा� हो 
क� भ�े बझुाइ रहेको, खानी र �सर उ�ोगहरूबाट आउने राज� बझुाउन ुनपन� बझुाइ 
रहेको साथै कायर्�व�धमा स्प�ता नभएको, 

6. मापदण्ड �वपर�त स�ालनमा रहेका तथा नवीकरण समेत नभएको उ�ोग व्यवसायसगँ 
राज� उठाउन ेटेन्डर गनुर् क�त वैधा�नक भ�े �� रहेको, 

7. केह� स्थानीय तहहरूको �वभाज्य कोषमा राज�  दािखला नगदार् प�न हनु्छ भ�े बझुाइ 
रहेकोले, 

8. धेरै स्थानीय तहले समयमानै IEE �रपोटर् बनाई स्वीकृत गराएर टेन्डर गनर् नसकेको, टेन्डर 
भएका ठाउँमा समयाव�ध छोटो रहेको (फाल्गणु मसान्तसम्म) भ�े समस्या भई राज� 
नउठेको, 

9. स्थानीय तह, स्थानीय समदुाय र व्यवसायी �बच समन्वय नहुँदा ठाँउ-ठाउँमा अवरोध �ृजना 
भएको तथा केह� व्यवसायी र स्थानीय तह �बचमा म�ुा चलेकोले, 

10. केह� स्थानीय तहले कमर्चार� र �ा�व�धक समस्याका कारण चाल ुआ.ब. �भ� राज� जम्मा 
गनर् नसकेको, 

11. दह�र बह�र टेन्डर गदार् कुनै स्थानीय तहहरूले प�रणाम भन्दा घट� र बढ� टेन्डर गन� 
गदार् नी�तगत चहुावट हनु ेर नी�तगत ��ाचार हनु ेसम्भावना रहेको, 

12. उत्खनन र �ब�� �वतरण कायर्को अ�भलेख तयार गदार् प�रणाममा घटबढ हनु गई राज� 
चहुावट हनेु, 

13. केह� स्थानीय तहहरूले अमाननतबाट �ब�� �वतरण गन� �नयतका साथ प�रमाण भन्दा 
बढाएर टेन्डर गन� जसले गदार् व्यवसायीहरू �मल�जलु� टेन्डर नहाल्न े र स्थानीय तहले 
अमानतबाट �ब�� �वतरण कायर् गदार् राज� चहुावट हनु ेदेिखएको, 
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14. खानी तथा �सर उ�ोगहरू क�हले खोल्न ेर क�हले बन्द गन� ���याले राज� उठाउन 
समस्या रहेको, 

15. आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयले राज� सम्बन्धी स्थानीय तहहरूसँग समन्वय तथा 
ताकेता/फलो अप नहुँदा समेत राज� कम उठेको, 

16. रा��य �नकु�, मध्यवत� क्षे�, चरेु, बन लगायतका क्षे�हरूमा उत्खनन तथा �व�� �वतरण 
गनर् �व�भ� काननुी ज�टलता रहेकाले कम राज� स�लन हनेु गरेको, 

 

प�रच्छेद-७ 

�नश्कषर्, सझुाव एवं �सफा�रस 

७.१ �नश्कषर्ः 
यस �देश �भ�का नद� जन्य पदाथर् ढु�ा, �ग�ी, बालवुा तथा दह�र बह�रले उल्लेख 

गरेको बस्तहुरू साथै खानी, �सर र �फर�फरेहरूबाट जम्मा हनेु राज�को अवस्था �नकै 
सन्तोषजनक देिखएको छ। �देश सरकारले आ.ब. २०७६/०७७ मा �लएको २ अबर् ५० 
लाख ल�य परुा हनेु देिखन्छ। यस सम्बन्धी बनकेा ऐन �नयम र कायर्�व�ध सह� ढ�ले लाग ुहनु 
सकेको छैन। �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको स�लन र उपयोग व्यविस्थत र �नयिन्�त गनर् 
सक्दा रा� �नमार्णको ���यामा मह�वपूणर् योगदान पगु्दछ। 

नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर्को उत्खनन र �व�� �वतरण अव्यविस्थत र अ�नयिन्�त 
छ, जसले गदार् वातावरणीय सन्तलुन �ब��एको छ। नद� �कनारा, सडक छेउछाउ तथा बस्ती 
निजक उत्खनन र उ�ोग स�ालनले गम्भीर समस्याहरू पैदा गरेको छ। खास गर� नद� 
खोलाहरूबाट जथाभाबी उत्खननले  नद�हरूको धार प�रवतर्न, भकू्षय, ठुलठुला खाडलहरूले 
मानवीय क्ष�त, नद� �कनाराका खेती योग्य ज�मन बगरमा प�रणत, जलचरको �वनाश, खान े
पानी एवं �सँचाई समेत �भा�वत भएको देिखन्छ। साथै �सर तथा �फर�फरेहरूले �ाकृ�तक �ोत 
र साधनहरूको दोहन तथा सडक, बस्ती र खोला नद�मा �वकारय�ु धलुो (ड�) फ्याँक्न,े 
बस्ती तथा सडक धलुाम्मे भइरहेको छ। 

�देश �भ�का खानी तथा �सर, �फर�फरेहरू अ�धकांश मापदण्ड �वपर�त स�ा�लत 
रहेका छन।् लामो समय देिख �सर तथा �फर�फरे उ�ोगहरूको �नयमन, अनगुमन तथा 
नवीकरण समेत भइरहेको छैन जसले गदार् वैध, अवैध छुट्�ाउन र �नयन्�ण गनर् समस्या 
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परेको छ। �देश सरकारले बनाएको नद� जन्य पदाथर् सम्बन्धी कायर्�व�ध तथा मापदण्ड हा�ो 
भौगो�लक अवस्था अनकूुल नरहेको, �देशको भौगो�लक अवस्था फरक फरक रहेकोले 
समयानकूुल एवं व्यवहा�रक कायर्�व�ध तथा मापदण्ड बनाई लागू गनुर् पन� देिखन्छ। िजल्लाहरूमा 
�ायः बन क्षे�, �नकु�, मध्यवत� क्षे�, चरेु लगायतका क्षे�मा छु�ै �नयम काननुहरू रहेकोले 
उ� क्षे�मा उत्खनन र �व��  �वतरणमा समस्या पैदा भइरहेको पाइन्छ।तसथर् संघीय 
सरकारसँग समन्वय गर� �नयम काननुहरू वातावरण मै�ी एवं उ�ोग मै�ी बनाउन पहल गनुर् 
पदर्छ। 

संघीय सरकारले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ (केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, 

२०७५) माफर् त स्थानीय तहको एकल अ�धकार �भ� नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् उत्खनन, 
स�लन तथा �ब�� �वतरण गनर् पाउने व्यवस्था ग�रनलेु स�ीय सरकार सं�वधानले व्यवस्था 
गरेको साझा अ�धकार सूची ��त गम्भीर देिखँदैन। सं�वधानत: व्यवस्था भएका अ�धकार रक्षाका 
ला�ग समयमै �देश सरकार र सम्बिन्धत मन्�ालयले समन्वय तथा अ�धकार रक्षाथर् पहल गनुर् 
पदर्छ। य�द स्थानीय तहलाई मा� एकल अ�धकार �दन ेहो भने �ोतको उपलब्धता भएका र 
नभएका स्थानीय तह �बच आ�थर्क असन्तलुन पैदा भई �न्� बढ्नकुा साथै �वकास �नमार्णमा 
अस्वस्थ ��तस्पधार् हनु जान्छ। स�ीयता कायार्न्वयन तथा साझा अ�धकारका सूचीहरू �मशः 
खो�सँदै जान सक्छ यस्तो �वषयमा समयमा नै संवेदनशील ब� जरुर� छ। 

राज� स�लनको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र िजल्ला समन्वय स�म�तलाई िजम्मेवार र 
जबाफदेह� बनाउन ु पन� देिखन्छ। �देशको सम्बिन्धत मन्�ालयले एक पटक �वज्ञ सिम्म�लत 
अनगुमन स�म�त बनाई उ�ोगहरूलाई �नयम काननु बमोिजम स�ालन गनर्, मापदण्ड �वपर�त 
भएकालाई बन्द गनर् तथा रा��नमार्णको अ�त आवश्यक पदाथर् ढु�ा, �ग�ी, बालवुाहरुको सह� 
ढ�ले उपयोग गनर् �नयमन, अनगुमन तथा �नयन्�णका ���याहरू तत्काल सरुु गनुर् पदर्छ। 
उ�ोग मै�ी वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारलाई िजम्मेवार र जबाफदेह� बनाउन ुपदर्छ जसले 
गदार् वातावरणीय सन्तलुन �ब�न नपाओस ् साथै मापदण्ड �वपर�त अवैध ढ�ले स�ा�लत 
उ�ोगहरू मापदण्ड �भ� ल्याउन स�कयोस।् �नयम काननु बमोिजम उत्खनन, स�लन एवं 
�ब�� �वतरण तथा उ�ोगहरू स�ालन गदार् लिक्षत राज� स�लन हनेु अवस्था बन्दछ। 
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७.२ सझुावः 

नद� तथा ख�नजजन्य पदाथर् (संकलन र उपयोग) को अवस्था र राज� सम्बन्धी 
अनगुमन उपस�म�तले राज�को ल�यमा पगु्न �नम्न �बषयहरुमा केिन्�त रह� सझुावहरु पेश 
ग�रएको छ: 

१ कायर्�व�धको शीषर्क नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् (स�लन र उपयोग) कायर्�व�ध रा� ु
पन� तथा �स्तावना र प�रभाषामा खानी समेत उल्लेख गर� प�रभा�षत गनुर् पन�, 

२ नद� तथा खानी जन्य पदाथर् सम्बन्धी उपयोग–उत्खनन र �व�� गन� कायर्�व�ध तथा 
काननुी व्यवस्था िजल्ला समन्वय स�म�त र स्थानीय तह सम्म अ�नवायर् परु् याउनपुन�,  

३ कायर्�व�ध र मापदण्ड वारे सम्बिन्धत मन्�ालयले िजल्ला समन्वय स�म�त र स्थानीय 
तहलाई अ�भमखुीकरण, अन्त��र् या, ता�लम माफर् त जानकार� �दनपुन�,  

४ कायर्�व�धमा व्यवस्था ग�रए बमोिजम EIA र IEE ��तवेदन बनाएर स्वीकृत भइसके प�छ 
अन्य मापदण्ड तोक� रहन ुनपन�,  

५ EIA र IEE गनर् �वज्ञहरूको कायर्�व�ध �नमार्ण गर� मापदण्ड बनाई रो�र तयार गन� तथा 
�वज्ञ सिम्म�लत कन्सल्टेन्सीको सचुीकृत गन� व्यवस्था ग�रन ुपन�,  

६ EIA र IEE ��तवेदनको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग एक �वज्ञ टोल� बनाइनपुन�,  

७ तो�कएको मापदण्ड कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गनर् तथा अन्तर िजल्लागत तथा 
अन्तर स्थानीय तहगत �समाना लगायत �ववाद हल गनर् �देशले एक �ा�व�धक टोल�को 
व्यवस्था गनुर् पन�,  

८ �त्येक स्थानीय तहले आफूले उत्खनन र �ब�� गनर्का ला�ग टेन्डर ���या र तो�कए 
अनसुार भए नभएको ��तवेदन तयार गर� िजल्ला समन्वय र �देशमा �रपोटर् बझुाउनपुन� 
व्यवस्थालाई अ�नवायर् कायार्न्वयनमा ल्याउन ुपन�,  

९ िजल्ला अनगुमन स�म�तलाई अनगुमनका ला�ग बजेट खचर् व्यवस्था ग�रन ु पन� साथै 
अनगुमनका ला�ग  �ा�व�धकको व्यवस्था ग�रनपुन�,  

१० �ाकृ�तक �ोत र साधनको दोहन रोक्न �हर� �शासनलाई �ोत्साहन भ�ाको व्यवस्था 
गनुर् पन�,  
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११ वन, रा��य �नकु�, मध्यवत� क्षे�, चरेु लगायतको �भा�वत क्षे� �भ� उत्खनन र �व�� 
�वतरणको �निम्त �देश सरकारले स्थानीय तह िजल्ला र सम्बिन्धत कायार्लय सगँ 
समन्वय र सहजीकरण गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�,   

१२ वन, रा��य �नकु�, मध्यवत� क्षे�, चरेु क्षे�हरूको �नयम, काननु परुानो र व्यवहा�रक 
नभएकाले संशोधनको �न�म� स�ीय सरकारसँग समन्वय गर� व्यवहा�रक काननुी 
व्यवस्था गनर् पहल गनुर्पन�,  

१३ वन सम्बन्धी �नयम काननु उ�ोग मै�ी तथा व्यवहा�रक बनाउन ुपन�,  

१४ उ�ोग मै�ी वातावरण सजृना गनर् �सर उ�ोग, वािशङ सेन्टर, खानी लगायतको 
व्यवसायसगँ सम्बिन्धत �वषयमा स्थानीय तह र �देश सरकारले औ�ो�गक क्षे� तोक� 
�दनपुन�,  

१५ �सर उ�ोग, खानी तथा वािशङ सेन्टरको नवीकरण गनर् मापदण्ड पगुे नपगेुको 
अनगुमन गर� तत्काल नवीकरण गनुर् पन�,   

१६ नवीकरण गदार् शत ��तशत मापदण्ड बा�हर रहेकाहरूलाई बन्द गनुर् पन�,  

१७ दतार् गदार् एक स्थान तथा स�ालन अक�  स्थानमा रहेका उ�ोगहरूलाई बन्द गनुर् पन�,  

१८ दतार् ���या परुा गरेका तर मापदण्ड पणुर्रुपले परुा गनर् नसकेकाका हकमा 
स्थानान्तरणको �निम्त �नि�त समयाव�ध तोक� मापदण्ड परुा गन� व्यवस्था �मलाउन 
स्थानीय तहले पहल गनुर् पन�,   

१९ खानी  तथा �ोतहरूको स�ुनि�तता �वना �सर उ�ोग स�ालन गनर् �दन ुहुँदैन,  

२० क�तपय ठाउँमा नद� तथा खोलाहरू थनुेर �सर तथा वािशङ स�ा�लत छन ् यस्तो 
अवस्था तत्काल हटाउन पहल गनुर् पन�,   

२१ नद� तथा खोलामा स�ा�लत उ�ोगहरूले टेन्डर �वना ढु�ा �ग�ी, बालवुा चोर� �नकासी 
ग�ररहेकाले �ाकृ�तक �ोत तथा साधनहरूको दोहन रोक्न �भावकार� अनगुमन गनुर्पन�, 

२२ नद� तथा खोला �कनारामा उ�ोग स�ालन गदार् �कनाराका (दह�र बह�र) ढु�ा �ग�ी 
बालवुाको दरुुपयोग मा� होइन �ाकृ�तक र वातावरणीय सन्तलुन समेत �ब��एकोले 
अनगुमन तथा �नयन्�ण कायर्लाई �भावकार� बनाउन ुपन�,   
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२३ खोला तथा नद�को पानी �सर तथा वािशङ सेन्टरका कारण १२ म�हना नै परैु 
ध�म�लने गरेको, जसले गदार् खानेपानीमा ठुलो समस्या परेको साथै �सँचाई गनर् न�मल्ने 
गर� पानी �दू�षत भएको, जलचर लगायतलाई असर परेकोले यसको �नयन्�णमा कडाइ 
गनुर्पन�,  

२४ बालवुा �शोधनबाट �निस्कएको धलुो जन्य �वकार/वस्त ुमानव स्वास्थ्यका ला�ग �नकै 
हा�नकारक हनु े हुँदा मानव स्वास्थ्यमा असर परेको तथा त्यसकै कारण खे�तयोग्य 
ज�मनमा समेत नकारात्मक �भाव पारेकोले सोको व्यवस्थापन गनर् कडाइका साथ 
�नद�शन �दन ुपन�,  

२५ नद� �कनारामा बनेका स्थानीय तथा रा��य राजमागर् नद� जि�कै �भा�वत रहेको, जसले 
लाख� या�ीहरूको स्वास्थ्यमा �त्यक्ष असर परेकोले त्यस्ता जोिखम बढाउने गर� 
स�ालनमा रहेका खानी तथा उ�ोगहरू  �नयन्�ण ग�रन ुपन�, 

२६ ढु�ा, �ग�ी, बालवुा बोक्ने सवार� साधनहरू सडकको क्षमता भन्दा ठुला गाडी �नयम 
�वपर�त स�ालन गदार् बाटोमा खाल्डा पन� तथा सडक �ब��न े गरेको पाइएकोले 
मापदण्ड भन्दा बढ� भार वाहक सवार�को व्यवस्थापनमा कडाइ गनुर्पन�,  

२७ रा��य गौरवका आयोजनाहरूको नाममा स�ा�लत �सर, बालवुा उ�ोग तथा खानीहरू 
आयोजना सम्प� भइसकेप�छ प�न स�ा�लत रहने गरेकाले आयोजना सम्प� भएप�ात ्
अ�नवायर् बन्द ग�रन ुपन�,  

२८ रा��य गौरवको आयोजनाको नाममा स�ा�लत योजनाहरू सम्प� गनर् ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, 
उत्खनन गनर् कुनै प�न तहको अनमु�त समेत न�लई काम गर� रहेकाले अनमु�त �लने र 
�देशले तोकेको राज� बझुाउने र उठाउन स्थानीय तहलाई �नद�शन �दन ुपन�, 

२९ खानीहरूको रोयल्ट� वष� अगाडी देिखको मूल्यमा उत्खनन र �ब�� भइरहेकोले समय 
सापके्ष दररेट प�रमाजर्न ग�रन ुपन�, 

३० खानीहरूको रोयल्ट� बापत �ा� हनेु राज� �भा�वत क्षे�का स्थानीय तह र �देश 
सरकारलाई समेत व्यवस्था ग�रनपुन�, 

३१ टेन्डर ���यामा ठेकेदार वा स्थानीयहरूको �मलेमतोमा IEE ले तोकेको वा 
�ा�व�धकहरूले मूल्या�न गरेको भन्दा �नकै कम रकममा टेन्डर स्वीकृत हनु े गरेको 
देिखएकाले यसको �नयन्�ण गनुर् पन�, 
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३२ स्थानीय सरकार तथा सम्बिन्धत �नकायले उत्खनन गरेर भण्डारण गन�, त्यसप�छ 
मौज्दात �माणीकरण मूल्या�न गर� टेन्डर माफर् त �ब�� �वतरण ���या गनुर्पन� साथै 
मौज्दात �माणीकरण गन� अ�धकार िजल्ला समन्वय स�म�तलाई �दनपुन�,  

३३ IEE �रपोटर् तयार गदार् �ा�व�धकले गगुल सचर् तथा क�प पेस्ट गर� ��तवेदन बझुाउने 
गरेकोले सम्बिन्धत �नकायले ध्यान �दनपुन�, 

३४ बषार्याममा प�न बालवुा उत्खनन र स�लन ग�ररहेको देिखएकोले �नयन्�ण गनुर् पन�, 

३५ मे�सन �योग गर� उत्खनन भएका केह� ठाउँमा ग�हरो खाडल भई मानवीय क्ष�त 
भैरहेकोले उत्खननको अनगुमन कडाइ तथा उत्खनन प�छ घेरा वार (खतरा) स�ेत 
रा� ेवा पनु� व्यवस्था �मलाउन ुपन�,   

३६ भौगो�लक बनावटको कारण खास गर� �भ�ी मधेस, चरेु, महाभारत, पहाड, उपत्यका तथा 
�हमाल� क्षे�का ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, पा�ो माटो लगायतका फरक गणुस्तरका पदाथर्हरू 
पाइन े हुँदा एउटै मूल्य कर लगाउन ु वैज्ञा�नक नहनुे हुँदा नद� तथा ख�नज जन्य 
पदाथर्को वग�करण गनुर् पन�, 

३७ नीिज ज�मन तथा खानीहरूबाट �नका�लने माटो तथा बालवुा उत्खनन र �ब�� �वतरण 
गदार् राज� �तरेको पाइएन तसथर् कायर्�व�धमा भएको र तो�कएको व्यवस्था अनसुार 
राज� स�लन गनर् स्थानीय तहलाई �नद�शन �दन ुपन�, 

३८ व्यवसायीहरूले अ�हलेसम्म आयकर �तन� गरेको देिखएन तसथर् मूल्य अ�भव�ृ� कर तथा 
आयकरलाई कडाइका साथ �तन� व्यवस्था ग�रन ुपन�,   

३९ ज�रवाना ग�रएको रकम कहाँ जम्मा गन� स्प� नभएकाले स्प�  पा�रन ुपन�,  

४० कारबाह�  तथा ज�रवाना सम्बन्धी अ�धकार िजल्ला समन्वय स�म�तलाई �दइनपुन�,   

४१ समयमा राज� नबझुाउन े वा गम्भीर तवरले राज� स�लनमा नलाग्ने, उदासीनता 
देखाउने, अटेर गन� स्थानीय तहको सशतर्, �वशेष, �व�ीय समानीकरण तथा समपूरक 
अनदुानहरू कटौती गन� व्यवस्था गनुर्पन�,  

४२ राज� स�लन र समयमा नै बझुाउने स्थानीय तहलाई �ोत्साहन कायर्�म रा� ुपन�,  

४३ राज�को अवस्था बझु्न �ववरण स�लन गनर् सम्बिन्धत मन्�ालयले छु�ै डेस्क रा�पुन�, 
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४४ �सर एवं बालवुा �शोधन केन्� स�ालनमा �व�भ� तहका जन ��त�न�ध एवं 
राजनी�तक नेततृ्वको संलग्नता तथा शेयर सहभा�गता रहेका कारण ती उ�ोगहरूले 
�च�लत मापदण्ड लागू गनर् अटेर गरेको भ�े जन गनुासो व्यापक ढ�ले आएको 
सन्दभर्मा यथाथर् िस्थ�त के, कसो हो सो को बारेमा �देश सरकारले सम्बिन्धत 
उ�ोगहरूको स�ालक वा �त्यक्ष, अ�त्यक्ष संरक्षणमा रहेका व्यि�हरूको बारेमा 
अध्ययन गर� सत्य तथ्य बा�हर ल्याउन ुपन�,  

४५ राज�को अवस्था वारे वा�षर्क ��तवेदन सावर्ज�नक गनुर्पन�,  

४६ राज�को �क्षेपण वैज्ञा�नक हनुपुन�, 

४७ नद� तथा ख�नज जन्य उ�ोग स�ालन तथा उत्खनन जथाभाबी ग�रदा मापदण्ड �वपर�त 
बस्ती, सडक, नद�नाला लगायतका क्षे�मा �दूषण बढ� वातावरणीय सन्तलुन �ब�केोले 
उ� कायर् �नयन्�ण तथा बन्द ग�रन ुपन�, 

४८ नद� तथा ख�नज जन्य उ�ोग स�ालन तथा उत्खननबाट जलचर �वनाश भइरहेकोले 
जलचर संरक्षण तथा �वधर्नका ला�ग �नयन्�णका उपायहरू खोिजन ुपन�, 

४९ �सर तथा खानी उ�ोगहरु स�ालन गदार् जलचरहरु लोप हनु गई जलचरमा आि�त 
समदुायको आय आजर्न र रोजीरोट� संकटमा पन� भएकोले उिचत व्यवस्था गनुर् पन�, 

७.३ �सफा�रसः  

नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् (संकलन र उपयोग) को अवस्था र राज� सम्बन्धी 
अनगुमन उपस�म�तले १३ वटा िजल्लामा अध्ययन तथा छलफल प�छ लागू गनुर् पन� केह� 
�वषयवस्त ुसम्बिन्धत �नकायमा पयुार्उन �नम्न �सफा�रस गदर्छ: 

१. कायर्�व�ध तथा मापदण्ड सम्वन्धमाः  

१ कायर्�व�ध तथा मापदण्ड व्यवहा�रक नभएकोले कायार्न्वयन गनर् क�ठनाइ देिखएकाले 
यस्ता कायर्�व�धहरू भगूोल तथा अन्य अवस्था समेत हेर� समयानकूुल प�रमाजर्न गनुर्पन�,  

२ अध्ययनका �ममा IEE तथा EIA ��तवेदनहरूको गणुस्तर अत्यन्तै कमजोर देिखएकाले 
�वज्ञहरूको सचुी �नमार्ण गर� सचुीकृत �वज्ञहरुमा�ले यस्ता अध्ययन गनर् पाउने 
व्यवस्था गन�, यसर� IEE र EIA गन� व्यवस्था भइसके प�ात ्मापदण्ड तो�करहन ुनपन�, 
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३ अन्यथा �व�मान कायर्�व�ध प�रमाजर्न गर� नयाँ मापदण्ड �नधार्रण गनर् िजल्ला र 
स्थानीय तहलाई मध्यनजर गर� भगूोल अनसुार बनाउन सम्बिन्धत मन्�ालयलाई 
�नद�शन �दने,  

४ कायर्�व�ध तथा मापदण्ड समयानकूुल, वैज्ञा�नक तथा व्यवहा�रक बनाउन �देश 
सरकारलाई स�ीय सरकारसँग समन्वय गनर् सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,  

५ नद� तथा ख�नज जन्य पदाथर् (दह�र बह�र) सम्बन्धी राज� स�लन गन� अ�धकार 
स्थानीय तहलाई मा� �दँदा आ�थर्क असमानता, �वकासमा असन्तलुन, सामािजक �न्� 
हनुे, �ाकृ�तक �ोत उपलब्ध हनेु तथा नहनेु स्थानीय तहका �बच �न्� तथा अस्वस्थ 
��तस्पधार् समेत हनेु हुँदा साझा अ�धकार�भ� रहेको व्यवस्था कायम रा� �देश 
सरकारले संघीय सरकार समक्ष आवश्यक राजनी�तक एवं काननुी पहल �लनपुन�,  

६ स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ (केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, २०७५) ले 
सं�वधानमा �न�दर्� गरेको साझा अ�धकारको सचुी �भ� रहेको हकको गम्भीर उल्ल�न 
हनु े भएकाले सो �ावधान हटाउन स�ीय सरकारसँग समन्वय गनर् �देश सरकारको 
ध्यानाकषर्ण गराउने,  

७ सम� वातावरणीय �भावलाई मध्यनजर गद� �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको उत्खनन, 

स�लन र �व���वतरण गनर् गराउन सम्बिन्धत सबैलाई �नद�शन �दने,  

८ जथाभाबी उत्खनन गदार् नद�को धार प�रवतर्न गर� खेतीयोग्य ज�मन मा�सने तथा 
राजमागर् तथा पलु पलेुसाहरू जोिखममा प�ररहेकाले यस्ता कायर् रोक्न �नद�शन �दने, 

९ वन, रा��य �नकु�, मध्यवत� क्षे� तथा चरेुको ऐन �नयम व्यवहा�रक नभएको हुँदा 
समयानकूुल प�रमाजर्नका ला�ग स�ीय सरकारसँग समन्वय गर� संशोधनका ला�ग पहल 
गनर् �देश सरकारलाई �नद�शन �दने, 

 

 २. �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टर सम्वन्धमाः  

१ रा��य गौरवका आयोजनाको नाममा स�ा�लत खानी, �सर उ�ोग तथा वा�सङ 
सेण्टरहरु आयोजना सम्प� भए प�ात ्प�न स�ालनमा रहेकाहरूलाई बन्द गनर् �नद�शन 
�दने, 
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२ दतार् ���या बेगर स�ालनमा रहेका खानी, �सर तथा वा�स� सेन्टरहरू �देश स्तर�य 
अ�धकार सम्प� अनगुमन स�म�त बनाई �भावकार� अनगुमन गर� अनमु�त बेगर 
स�ा�लत उ�ोगहरूलाई बन्द गन�,  

३ दतार् ���या परुा गरेका तथा केह� मापदण्ड परुा गनर् नसकेकाहरूको हकमा �नि�त 
समयाव�ध �दई स्थानान्तरण समेत गर� मापदण्ड परुा गनर् �नद�शन �दने साथै सावर्ज�नक 
जग्गा तथा नद�नाला �कनारका खानी, �सर तथा वा�संग सेन्टरहरूले �ाकृ�तक �ोत र 
साधनहरूको दोहन ग�ररहेकाले त्यसको तत्काल �नयन्�ण गनुर्पन�,  

४ �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टरहरूले आफ्नो खानी देखाए प�छ मा� स�ालन अनमु�त 
�दनपुन�,  

५ �सर उ�ोग तथा वा�स� सेन्टरहरूको २०७२ साल देिख नै नवीकरण नभएको हुँदा 
अवैध उ�ोगहरूबाट राज� असलु गनुर् वैधा�नक नहनेु हुँदा मापदण्ड परुा गरेका 
उ�ोगहरूलाई अ�वलम्ब नवीकरण गराउन �देश सरकारलाई �नद�शन �दने,  

६ खानी स�ालन गदार् IEE र EIA ��तवेदनको गहन अध्ययन एवं सझुाइएका �वषयहरूको 
प�रपालनाको स�ुनि�तता प�ात ् स्वीकृत गन� व्यवस्था गनर् सम्बिन्धत मन्�ालयलाई 
�नद�शन �दने,   

७ नद� नालाको �कनारा तथा रा��य राजमागर् आसपास �सर उ�ोग, खानी तथा बालवुा 
�शोधन केन्� स�ालन अनमु�त न�दन सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,   

३. राज� सम्वन्धमाः  

१ िजल्ला अनगुमन स�म�तलाई अनगुमन व्यवस्थापन गनर् �नि�त ��तशत राज� 
छुट्�ाउने तथा त्यस कायर्मा संलग्न हनेु सरुक्षाकम�लाई �ोत्साहन भ�ाको व्यवस्था 
गन�,  

२ समय अव�ध�भ� नै टेन्डर नगदार् राज� स�लन �ढला हनेु तथा चहुावट समेत भएकोले 
IEE र EIA ��तवेदन बन्द अव�ध (आषाढ, �ावण र भा� म�हना) �भ� स्वीकृत गर� 
समय मै टेन्डर ���या सरुु गन� व्यवस्था गनर् �नद�शन �दने,  

३ उत्खनन तथा स�लनका ला�ग छु�ै कायर्�व�ध बनाउने तथा स��लत मौज्दातको 
�माणीकरण गर� त्यसको �व�� �वतरणका ला�ग छु�ै ठे�ा लगाउने व्यवस्था गनर् 
सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन �दने,   
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४ �ाकृ�तक �ोत र साधनहरूको �ब�� �वतरण गदार् गणुस्तर तथा भगूोलका आधारमा 
वग�करण गर� वैज्ञा�नक दररेट �नधार्रण गन� व्यवस्था गनुर्पन�,  

५ क�तपय िजल्लाहरूले नद� �कनारका स्थानीयहरूको आ�थर्क उपाजर्नका ला�ग 
वषार्याममा प�न जोिखमपणूर् त�रकाबाट बालवुा तथा रोडा स�लन गन� अनमु�त �दएकाले 
मानवीय क्ष�त ब�ढरहेको हुँदा यसको रोकथामका ला�ग चेक �ाम लगायतका �व�धहरू 
अपनाई सरुिक्षत तवरबाट मा� स�लनको अनमु�त �दनका ला�ग सम्बिन्धत 
िजल्लाहरूलाई �नद�शन �दने,  

६ उत्खनन गर� स�लन भएका वस्तहुरूको मौज्दात (स्टक) �माणीकरणको व्यवस्था 
�व�मान कायर्�व�धमा उल्लेख नभएकोले चोर� �नकासी हनेु तथा मौज्दात र�ह रहँदा 
�ब�� �वतरण नभई राज� स�लनमा �भाव परेकोले कायर्�व�धमा मौज्दात 
�माणीकरणको व्यवस्था गर� �ब�� �वतरण गनर् अनमु�त �दन �नद�शन �दने, 

७ रा��य गौरवका आयोजनाहरूले नद�जन्य पदाथर्हरूको उत्खनन र उपयोग गदार् 
सम्बिन्धत तहसँग समन्वय नगरेको पाइएकाले त्यस्तो �योजनको ला�ग उपयोग गदार् 
स्थानीय तहसँग समन्वय गर� तो�कएको राज� अ�नवायर् �लने व्यवस्था गनर्का ला�ग 
सम्बिन्धत �नकायलाई �नद�शन �दने,  

८ राज� स�लन समन्वयको ला�ग आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयमा छु�ै 
डेस्कको व्यवस्था गनुर् पन� तथा तीन-तीन म�हनामा राज� स�लनको �ववरण 
सावर्ज�नक गनुर् पन�, 

९ चोर� �नकासी तथा राज� छल� गन�लाई कारबाह� गन� व्यवस्थामा रहेको �च�लत 
काननु बमोिजम भ�े �वषयलाई स्प� रूपमा कायर्�व�धमा रािखन ु पन� साथै ज�रवाना 
रकम कहाँ जम्मा गन� स्प� खलुाउन ुपन�, 

१० व्यवसायीहरूले सम्बिन्धत उ�ोगबाट �ा� मनुाफाको २५% लाभकर बझुाउन ु पन� 
व्यवस्था लागू गनुर् पन�, 

११ एक स्थानीय तहबाट अक� स्थानीय तहमा जाँदा पटकै �पच्छे �लँइदै आएको �ब�� कर 
तथा �नकासी करको व्यवस्था हटाई �ब�� कर एक पटक मा� �लन पाउने र �नकासी 
कर एक िजल्लाबाट अक� िजल्लामा जाँदा मा� �लन पाउने व्यवस्था गनुर्पन�।  
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प�रच्छेद-४ 

महालेपर�क्षकको बा�षर्क ��तवेदन २०७५ ले औलं्याएको बेरुजूका सम्बन्धमा भएका 
�नणर्यहरु 

�म�त २०७७/०२/२६ गते देिख �म�त २०७७/०२/३० गते (बैठक संख्या ३३ देिख ४१) 
सम्म �देश मन्�ालय, सिचवालय र मखु्यन्याय�धव�ाको कायार्लयको बेरुजूका सम्बन्धमा भएको 
�नणर्यहरु। 

बैठक संख्याः ३३ 

�म�तः २०७७/०१/२६ �बहान ८ बजे 

१. उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ालयः 

क)  नी�त तथा कायर्�म अनसुार कायर्सम्पादन गनर्/गराउन �नद�शन �दन।े 

ख)  मन्�ालयले सम्पादन गनुर्पन� काम यथासक्य �छटो सम्पादन गनर्/गराउन �नद�शन �दने। 

ग)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराइ कायर्संचालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

घ)  मन्�ालयले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 

ङ)  खानी तथा उ�ोगको उिचत �बन्ध तथा व्यवस्थापनको ला�ग संघीय सरकारसंग समन्वय 
गर� �देश �भ� रोजगार� तथा उत्पादन तफर्  उिचत ध्यान �दइ खानी अन्वेषण र 
व्यवस्थापन तफर्  हालसम्मको �ग�त यथािश� स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

च)  राज्यले उपलबध गराउने सेवा �वाह चसु्त र भरपद� गन� उ�ेश्य अनरुुप मन्�ालयले 
आवश्यक नी�त, मापदण्ड एवं कायर्�व�ध �नमार्णको काम बाँक� रहेकोले मन्�ालयको 
संस्थागत, �ा�व�धक र �ोत प�रचालन क्षमता व�ृ� गनर् �नद�शन �दने। 
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छ) आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  मन्�ालय र मातहतका �नकायको कामको �कृ�त 
अनसुारको �नयन्�ण �णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

ज)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने।  

 
 

बैठक संख्याः ३४ 

�म�तः २०७७/०१/२६ �बहान ११ बजे 

२. �देश सभा सिचवालयः 

क)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराइ कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन गन�। 

ख)  सिचवालयले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 

ग)  �देश सभाका पदा�धकार�हरुको मा�सक स�ुवधा भ�ुानी �च�लत ऐन बमोिजम भएकाले 
सोह� अनसुार गनर् �नद�शन �दने। 

घ)  पदा�धकार�हरुको आवास तथा घरभाडा स�ुवधा उपलब्ध गराउँदा �देश राजधानी रहेको 
िजल्ला �भ� घर हनेु र नहनेुलाई समान रुपमा घरभाडा उपलब्ध गराएको पाइएकाले सो 
सम्बन्धमा �च�लत ऐन बमोिजम भ�ूानी गनर् �नद�शन �दन।े 

ङ)  �देश सरकारलाई �देश सभा��त उ�रदायी र जवाफदेह� बनाउन, �देश सरकारबाट भए 
गरेका काम कारबाह�को अनगुमन गर� आवश्यक �नद�शन �दन स�म�त गठन गन� �ावधान 
अनरुुप महालेखापर�क्षकले �देश �मखुलाई पेश गन� ��तवेदन �देश सभाको सावर्ज�नक 
लेखा स�म�तको कायर्क्षे� �भ� नभएको तर �देश सभा �नयमावल� २०७४ को प�हलो 
संशोधनले उ� व्यवस्था ग�रसकेकोले सोह� बमोिजम हनुे �नणर्य ग�रयो। 
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च) आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  सिचवालयको कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 

छ)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

 

बैठक संख्याः ३५ 

�म�तः २०७७/०१/२८ �बहान ११ बजे 

३. आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालयः 

क)  मन्�ालयले आवश्यक कानून �नमार्णमा �ाथ�मकता �नधार्रण गरेको भएता प�न सबै कानून 
�नमार्ण भएको नदेिखएकोले, के क�त कारणले कानून �नमार्णमा �ढलाइ भएको हो सो 
सम्बन्धमा �लिखत जवाफ माग गन�। 

ख)  कानून �नमार्ण गदार् �देश सरकारले संघीय कानूनसंग साम�स्य हनुे गर� कानून �नमार्ण गनर् 
�नद�शन �दन।े 

ग)  �देश �हर� सम्बन्धमा आवश्यक कानून �नमार्ण एवं कायार्न्वयनको सम्बन्धमा हालसम्मको 
�ग�त बारे लेिख पठाउन �नद�शन �दने। 

घ)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराई कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

ङ)  जनताबाट उठाएको करबाट आ�थर्क सहायता �वतरण गनर् न�मल्न ेर नी�त, �नयम, मापदण्ड 
एवं कायर्�व�ध �बना आ�थर्क सहायता �वतरण गरेको देिखएको हुँदा आ�थर्क सहायता 
�वतरणलाई �नरुत्सा�हत गनुर् पन�मा त्यस्तो नग�रएको देिखन आएकोले आगामी �दनमा 
आ�थर्क सहायता �वतरण कायर्लाई पूणर् रुपमा बन्देज गनर् �नद�शन �दन।े 

च)  मन्�ालयले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 
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छ)  राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा �वाह चसु्त र भरपद� गन� उ�ेश्य अनरुुप मन्�ालयले 
आवश्यक नी�त, मापदण्ड एवं कायर्�व�ध �नमार्णको काम बाकँ� रहेकोले मन्�ालयको 
संस्थागत, �ा�व�धक र �ोत प�रचालन क्षमता व�ृ� गनर् �नद�शन �दने। 

ज)  आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  मन्�ालयले कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 

झ)  मन्�ालयमा कायम भएको बेरुजू असलु उपर भए नभएको सम्बन्धमा �मािणत कागजात 
पेश गनर् �नद�शन �दने। 

 

 

बैठक संख्याः ३६ 

�म�तः २०७७/०१/२८ �दनको २ बजे 

४. मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयः 

क)  �च�लत ऐन बमोिजम पदा�धकार�हरुको सेवा, स�ुवधा भ�ुानी गनर् �नद�शन �दने। 

ख)  तीन तहबाट एउटै �कृ�तका कायार्लय छु�ाछु�ै स्थापना हुँदा दोहोरो खचर् हनु ेदेिखएकोले  
संघीय सरकार र स्थानीय सरकार संग समन्वय गर� एउटै �कृ�तका दोहोरो कायार्लय 
नरहने व्यवस्था �मलाउन �नद�शन �दने। 

ग)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराई कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

घ)  मन्�ालयले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 

ङ)  आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  मन्�ालयले कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 
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च)  मन्�ालयले उपलब्ध गराउने सेवा �वाह चसु्त र भरपद� गन� उ�ेश्य अनरुुप आवश्यक 
नी�त, मापदण्ड एवं कायर्�व�ध �नमार्णको काम बाँक� रहेकोले मन्�ालयको संस्थागत, 

�ा�व�धक र �ोत प�रचालन क्षमता व�ृ� गनर् �नद�शन �दने। 

छ)  �च�लत कानून एवं कायर्�व�धमा भएको व्यवस्थाको पालना गर� �व�ीय जवाफदे�हता कायम 
गनर् �नद�शन �दने। 

ज)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

 

बैठक संख्याः ३७ 

�म�तः २०७७/०१/२९ �बहान ८ बजे 

५. भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालयः 

क) स्वीकृत वा�षर्क बजेट बमोिजम �देश गौरवका आयोजनाको अध्ययन र प�हचानका 
सम्बन्धमा मन्�ालयको ध्यानाकषर्ण हनु �नद�शन �दने। 

ख)  मन्�ालयले सम्पादन गनुर्पन� काम यथासक्य �छटो सम्पादन गर� यस स�म�तलाई जानकार� 
गराउन �नद�शन �दने। 

ग)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराई कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

घ)  मन्�ालयले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 

ङ)  राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा �वाह चसु्त र भरपद� गन� उ�ेश्य अनरुुप मन्�ालयले 
आवश्यक नी�त, मापदण्ड एवं कायर्�व�ध �नमार्णको काम बाँक� रहेकोले मन्�ालयको 
संस्थागत, �ा�व�धक र �ोत प�रचालन क्षमता व�ृ� गनर् �नद�शन �दने। 
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च)  आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  मन्�ालयले कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 

छ)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

 

बैठक संख्याः ३८ 

�म�तः २०७७/०१/२९ �बहान ११ बजे 

६. आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयः 

क)  स्वीकृत वा�षर्क बजेट बमोिजमका कायर्�म कायार्न्वयन गनुर् पन�मा वा�षर्क कायर्�ममा 
उल्लेख  भए बमोिजमका �देश गौरवका आयोजनाको अध्ययन र प�हचान, आव�धक योजना 
तजुर्मा र �काशन, अनगुमन तथा मूल्या�न �नद� िशका �नमार्ण एवं सवार� साधन ख�रद र 
सावर्ज�नक खचर् सम्बन्धी कायर्�व�ध र मापदण्ड �नमार्ण लगायतका कायर् कायार्न्वयन 
नभएकोमा सो सम्बन्धमा बाँक� काम यथासक्य �छटो सम्प� गर� स�म�तलाई जानकार� 
गराउन �नद�शन �दने। 

ख)  मन्�ालयले सम्पादन गनुर्पन� काम यथासक्य �छटो सम्पादन गर� यस स�म�तलाई जानकार� 
गराउन �नद�शन �दने। 

ग)   स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराई कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

घ)   मन्�ालयहरुले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 
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ङ)  मन्�ालयले उपलबध गराउने सेवा �वाह चसु्त र भरपद� गन� उ�ेश्य अनरुुप आवश्यक 
नी�त, मापदण्ड एवं कायर्�व�ध �नमार्णको काम बाँक� रहेकोले मन्�ालयको संस्थागत, 

�ा�व�धक र �ोत प�रचालन क्षमता व�ृ� गनर् �नद�शन �दने। 

च) आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  मन्�ालयको कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 

छ)  मन्�ालयले �देश सरकारबाट �सिजर्त आ�थर्क दा�यत्व तथा नेपाल सरकारबाट सम्झौता 
तथा �नणर्य भई हस्तान्तरण भई आएका वा �देश सरकारबाट राजस्व छुट �दन ��तब�ता  
जनाएइको रकमको ब्यहोरा देिखने गर� लेखा तथा सोको अ�भलेख रा� �नद�शन �दन।े 

ज)  �वि�य व्यवस्थापनमा पारदिशर्ता र जवाफदे�हता अ�भव�ृ� गन� �देश सरकारको दा�यत्व 
अनरुुप सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन �भावकार� बनाउन �नद�शन �दने। 

झ)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

 

बैठक संख्याः ३९ 

�म�तः २०७७/०१/३० �बहान ८ बजे 

७. मखु्य न्याया�धव�ाको कायार्लयः 

क)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराई कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

ख)  कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  फोटोकपी 
मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको पाइएकाले 
सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका आधारमा 
स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 
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ग)  आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  कायार्लयले कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 

घ)  कानून एवं कायर्�व�धमा भएको व्यवस्थाको पालना गर� �व�ीय जवाफदे�हता कायम रा� ु
�नद�शन �दन।े 

ङ)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

 

बैठक संख्याः ४० 

�म�तः २०७७/०१/३० �बहन ११ बजे 

८.  सामािजक �वकास मन्�ालयः 

क)  मन्�ालयले सम्पादन गनुर्पन� काम यथासक्य �छटो सम्पादन गर� स�म�तलाई जानकार� 
गराउन �नद�शन �दने। 

ख)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराई कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

ग)  मन्�ालयहरुले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 

घ)  मन्�ालयले उपलबध गराउने सेवा �वाह चसु्त र भरपद� गन� उ�ेश्य अनरुुप मन्�ालयले 
आवश्यक नी�त, मापदण्ड एवं कायर्�व�ध �नमार्णको काम बाँक� रहेकोले मन्�ालयको 
संस्थागत, �ा�व�धक र �ोत प�रचालन क्षमता व�ृ� गनर् �नद�शन �दने। 

ङ)  आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  मन्�ालयले कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 
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च)  �देश स्वास्थ्य सेवा अन्तगर्त आफ्ना नाग�रकहरुलाई सलुभ स्वास्थ्य सेवा �वाह गनर् र  
�भावकार� बनाउन स्वास्थ्य संस्थाको समानपुा�तक �वतरण, सेवाको अनगुमन, स्वास्थ्य वीमा, 
उपचार, पोषणको महत्वको जागरण लगायतका �वषयमा केिन्�त भई मन्�ालयले ठोस कायर् 
गनर् �नद�शन �दने। 

छ)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

 

बैठक संख्याः ४१ 

�म�तः २०७७/०१/३० �दनको २ बजे 

९. भमूी व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालयः 

क)  नी�त तथा कायर्�म अनसुार यथासक्य �छटो कायर्सम्पादन गर� यस स�म�तलाई जानकार� 
गराउन �नद�शन �दने। 

ख)  मन्�ालयले सम्पादन गनुर्पन� काम यथासक्य �छटो सम्पादन गर� यस स�म�तलाई जानकार� 
गराउन �नद�शन �दने। 

ग)  स्वीकृत दरबन्द� अनसुार स्थायी पदपू�तर् गराई कायर्स�ालन गर� तत ् सम्बन्धी भएको 
�ग�त यस स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 

घ)  मन्�ालयले कायार्लय सामान अन्तगर्त फ�नर्चर, सवार� साधन, कम्प्यटुर, ल्यापटप, ��न्टर,  

फोटोकपी मे�सन लगायतका सामान सोझै ख�रद र क्याटलग स�प� �व�धबाट ख�रद गरेको 
पाइएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, उपस�म�तको ��तवेदनका 
आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 

ङ)  मन्�ालयले कृ�ष तथा पश ु �वकास सम्बन्धी तयार गरेको बृ�िच� को सम्बन्धमा एक 
�म�डया हाउससंग गरेको सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गनर् एक उपस�म�त गठन गर�, 
उपस�म�तको ��तवेदनका आधारमा स�म�तले आवश्यक �नणर्य गन�। 
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च)  मन्�ालयले उपलब्ध गराउने सेवा �वाह चसु्त र भरपद� गन� उ�ेश्य अनरुुप मन्�ालयले 
आवश्यक नी�त, मापदण्ड एवं कायर्�व�ध �नमार्णको काम बाँक� रहेकोले मन्�ालयको 
संस्थागत, �ा�व�धक र �ोत प�रचालन क्षमता व�ृ� गनर् �नद�शन �दने। 

छ)  आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्थापन तफर्  मन्�ालयले कामको �कृ�त अनसुारको �नयन्�ण 
�णाल� बनाएर कायार्न्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा स�म�तलाई जानकार� गराउन �नद�शन 
�दने। 

ज)  भमूी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भ�ूममा रहेको दोहोरो स्वा�मत्वको अन्त्य तथा �कसानको �हत 
सम्बन्धमा हालसम्म के क�त काम भयो सो को जानकार� स�म�तलाई गराउन �नद�शन 
�दने। 

झ)  सहकार� सम्बन्धमा �देश �भ� छ�रएर रहेको �म, सीप, ��व�ध र पुजँीलाई एक��त गर� 
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृ�� गन� सम्बन्धमा मन्�ालयलको ध्यानाकषर्ण हनु �नद�शन 
�दने। 

ञ)  सै�ािन्तक र ���यागत बेरुजू फ��टको िस्थ�त यथासक्य �छटो यस स�म�तलाई 
जानकार� गराउन �नद�शन �दने। 
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प�रच्छेद-५ 

सावर्ज�नक लेखा स�म�तबाट सम्पादन भएका गो�ी तथा अन्त��र् या कायर्�महरु 

 

४.१ �देश मन्�ालय, महालेखापर�क्षक र सावर्ज�नक लेखा स�म�तबीच भएको छलफल तथा 
अन्त��र् या कायर्�म (�म�तः २०७६/०९/१७) 

  
 आ�थर्क अनशुासन, �मतव्य�यता एवम ् �भावकार�ताका ला�ग कायर्सम्पादनको अवस्था, 
लेखापर�क्षण र बेरुजू फछय�ट सम्बन्धी छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�म। 
 

१. प�ृभ�ूम 

�देश सभा �नयमावल� २०७४ को �नयम १४५ बमोिजम �देश सभाको कायर्�णाल�लाई 
व्यविस्थत गनर् �वषयगत स�म�त र �वशेष स�म�त गठन गनर् स�कने व्यवस्था रहेको छ भन े
�नयमावल�को �नयम १४६ बमोिजम �देश सरकारलाई �देश सभा��त उ�रदायी र जवाफदेह� 
बनाउन, �देश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाह�को अनगुमन र मूल्याङकन ्गर� आवश्यक 
�नद�शन वा राय सल्लाह �दन समेतका ला�ग �देश सभामा सं�वधानको धारा १९३ बमोिजम 
�व�भ� स�म�तहरु रहनेछन।्त्यस्ता स�म�तहरुमध्ये सावर्ज�नक लेखा स�म�त प�न रहेको छ। यस 
स�म�तको कायर्क्षे� �भ� महालेखा प�रक्षकको वा�षर्क ��तवेदन, बेरुजू फछय�ट र �देश 
सरकारको सावर्ज�नक लेखा सम्बन्धी �वषय पदर्छन।् 

यसै कायर्के्ष� �भ� रह� सावर्ज�नक लेखा स�म�तले �व�भ� मन्�ालय/�नकायसगँ बैठक 
छलफल तथा अन्त��र् या गन� एवम ्समय-समयमा अनगुमन प�न गनर् सक्नेछ।�देश सरकारको 
गठन भएप�ात ्प�हलो पटक महालेखा पर�क्षकले आफ्नो वा�षर्क ��तवेदन �देश �मखु समक्ष 
पेश गरेको छ भने उ� ��तवेदन �देश सरकार माफर् त ् �देश सभामा पेश भएको छ।उ� 
��तवेदन र बेरुजू फछय�ट सम्बन्धमा �देश मन्�ालयहरुसँग महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 
स�हतको उपिस्थ�तमा अध्यययन तथा छलफल गनुर्पन� हनु्छ।�देशको अभ्यास प�हलो भएकोले 
प�न यस सम्बन्धमा स�म�तले गनुर्पन� कामको ���याको ला�ग पयार्� ज्ञानको आवश्यकता 
पदर्छ।��तवेदनले  औलं्याएका �वषयमा �नणर्य गनर् धेरै ज�टल हनु े भएकोले प�न महालेखा 
पर�क्षकसँगको पयार्� छलफल तथा अन्त��र् या आवश्यक देिखन्छ। 
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�देश सभा सावर्ज�नक लेखा स�म�तले महालेखा पर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन उपर �त्येक 
मन्�ालयसँग छु�ा-छु�ै छलफल गर� त्यसमा  औलं्याइएका कमी-कमजोर�, अ�नय�मतता तथा 
बेरुजूको टु�ो लगाउन ुपन� एवम ्आवश्यकता अनसुार कारबाह�का ला�ग समेत �सफा�रस गनुर्पन� 
हनु्छ।यस्ता थ�ु ै �वषयमा केिन्�त भई स�म�तले आफ्नो कायर् अगाडी बढाउन महालेखापर�क्षक 
समेतको �त्यक्ष सहभा�गतामा रहेर पूवर् तयार� स्वरुप आ�थर्क अनशुासन, �मतव्य�यता एवम ्
�भावकार�ताका ला�ग कायर्सम्पादनको अवस्था, लेखापर�क्षण र बेरुजू फछय�ट सम्बन्धी 
छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�म ग�रएको हो। 

छलफल तथा अन्त��र् यामा सहभा�गहरुः 

�मखु अ�त�थः माननीय सान ुकुमार �े� -सभामखु  

�विश� अ�त�थः माननीय टंकमणी शमार् दंगाल - महालेखापर�क्षक 

अ�त�थहरुः माननीय न्हकु्षे नारायण �े� - सभाप�त, सावर्ज�नक लेखा स�म�त 

माननीय माधव �साद पौडेल - सभाप�त, �देश मा�मला स�म�त 

माननीय सरेश नेपाल - सभाप�त, अथर् तथा �वकास स�म�त 

सावर्ज�नक लेखा स�म�तका माननीय सदस्यहरु, 

�मखु सिचव �ी तोयम राय 

उपमहालेखापर�क्षक �ी रामू�साद डोटेल 

�देश सभा सिचव �ी रामशरण िघ�मरे 

�देश मन्�ालयका सिचवहरु 

मन्�ालयका महाशाखा �मखुहरु 

महालेखापर�क्षकको कायार्लयका �नद�शक लगाएत अन्य ��त�न�धहरु 

�देश सभाका �व�भ� स�म�तका सिचवहरु 

�देश सभा सिचवालयका कमर्चार�हरु 

प�कारहरु 

मयार्दापालक एवम ्सरुक्षाकम�हरु 
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२. कायर्�मको उ�शे्यः 

महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन २०७५ को सम्बधमा सो ��तवेदनले औलं्याएका 
�वषयमा छलफल गर� आ�थर्क �मतव्य�यता तथा पारदिशर्ता कायम गन�/गराउने, देिखएको 
बेरुजूको �कृ�त अनसुार असूल एवम ्�नय�मत गन�/गराउने, अ�नय�मतता उपर कारबाह�को ला�ग 
�सफा�रस गन� लगाएतका �वषयमा सावर्ज�नक लेखा स�म�त, महालेखापर�क्षक र �देश 
मन्�ालय/सिचवालय/�नकायको भ�ूमका तथा दा�य�व एवम �व�ध/���याका बारेमा जानकार� 
हा�सल गनुर्। 

३. छलफलको �ममा उठेका �वषयहरुः 
उपमहालेखापर�क्षकः 

 महालेखापर�क्षकले लेखापर�क्षण गदार् �नय�मतता, �मतव्य�यता, कायर्दक्षता, 
�भावकार�ता र औिचत्यताका आधारमा लेखापर�क्षण गन� गदर्छ।जस अन्तगर्त 
देहायका �वषयहरु पदर्छन-् 

o कानूनी ���या पूरा गरेर खचर् गरे/नगरेको भनी �नय�मतताका आधारमा 
हे�रने। 

o खचर् गदार् �मतव्य�यता अपनाएको छ/छैन भनी �मतव्व�यताका आधारमा 
हे�रने। 

o खचर् कटौतीको �यास गन� उपायको अबलम्बन गनर् क�त सक्षम  रहेको 
भनी कायर्दक्षताका आधारमा हेन� ग�रएको। 

o उ�ेश्य पूरा भए/नभएको भनी त्यसको �भावकार�ताका आधारमा हेन�। 

o खचर् गदार् �बवेक �योग गरे/नगरेको भनी खचर्को औिचत्यताका आधारमा 
समेत हेन�। 

 �रत नपरु् याई गरेको खचर्लाई बेरुजू मा�ुपन� कानूनी प�रभाषा रहेको । 

 देहायका �कारमा बेरुजूलाई उल्लेख ग�रनेः 

१. सै�ािन्तक बेरुजूः �णाल�गत कमजोर� भएको बेरुजूलाई सै�ािन्तक 
बेरुजूमा रािखने। 
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२. लगती बेरुजूः रकम नै �कटेर देखाइएको बरुजूलाई लगती बेरुजूमा 
रािखन।े 

३. असूल गनुर्पन� बेरुजूः बढ� भ�ूानी �दइएको, �दन ुनपन� भ�ूानी �दइएको, 
दोहोरो भ�ूानी जस्ता �वषय पन�। 

४. अ�नय�मत बेरुजूः ऐन पालना नगर� ग�रएको खचर् पन�। 

५. िजम्मेवार� नसारेको बेरुजू। 

६. शोधभनार्को बेरुजू। 
७. पेिश्क बेरुजू। 

माननीय सदस्यहरुबाट उठेका �वषयहरुः  

 Policy corruption लाई प�न बेरुजूमा रा�पुन�।मा. रमेश पौ�ाल 

 क्षे� �वकास कायर्�मको �वषयलाई �कन बेरुजूमा उल्लेख नगन�।मा. रमेश 
पौ�ाल 

 मन्�ालयको हालसम्मको बेरुजू फछय�टको अवस्था के छ? मा. �रता माझी 

 कस्ता-कस्ता बेरुजूलाई स�म�तले �मनाहा गनर् पाउने हो? मा. सीता अ�धकार� 

 स्थानीय तहको बेरुजू(पा�र��मक सम्बन्धमा) स्थानीय तह�पच्छे फरक देिखनकुो 
कारण के रहेको छ? मा. सरेश नेपाल  

 िजल्ला �वकास स�म�त हाल िजल्ला समन्वय स�म�त भईसक्दा प�न िजम्मेवार� 
नसा�रएको देिखन्छ।मा. बेल�मैया घले 

 बोलप� आव्हान गन� �बि�कै �ग�तमा रािखने हो वा होइन? मा. गणेश दलुाल 

 यातायातको नम्बर प्लेट सम्बन्धमा �कन एकरुपता भएन? मा. जीबन खड्का 
 स्थानीय तहले उठाएको राज� संकलन गन� सम्बन्धमा स�म�तले �नद�शन �दन 

सक्ने क� नसक्न?े मा. न्हकु्षे नारायण �े� 

 भौि�क �नमार्ण गदार् वन, �बजलु�को पोलको कारण देखाएर बष��पच्छे म्याद थपेर 
१५% �लने गरेको देिखन्छ (price scalation)।मा. माधव �साद पौडेल 
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मन्�ालयका ��त�न�धबाट उठेका �वषयहरुः 

१. �मखु सिचव (�ी तोयम राय) 
 ��तवेदनमा ९९ वटा कानून ब�ुपन� उल्लेख भएकोमा त्यो बाँक� नै रहेको 

छ। 

 अझै प�न संघीय कायार्लयहरुमा भर पनुर् परेको अवस्था छ। 

 Project Bank तयार भईसकेको छ आगामी आ�थर्क बषर्बाट कायार्न्वयनमा 
आउँछ। 

 संघबाट �ा� हनेु अनदुानको रकम �देशको बजेट आउन ुभन्दा अगाडी नै 
�� हनुपुर् यो। 

 
२. भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय(सिचव-डा.योगेन्� कुमार काक�) 

 ३६० हजारको �माण छुटेकोमा �माण पेश भईसकेको छ।बाँक� �माण 
नपगेुको हो क� वा अन्य केह� बाँक� भएको हो सो को कारबाह� ���या 
अगाडी बढाईएको छ। 

३. आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालय(सिचव-�वनोद �काश �संह) 

 ६ लाख ८ हजार रुप�या �फतार् गनुर्पन� देिखन्छ। 

४. भौि�क पूवार्धार �वकास मन्�ालय(सिचव-तेजराज भ�) 

 क�तपय आयोजना केन्�मा हस्तान्तरण भएको। 

 कायर्�व�ध आफ�  बनाएर काम गनर् सक्न ेवा नसक्ने ? 

महालेखापर�क्षक (मा. टंकमणी शमार् दंगाल) 

 कानूनमा overlapping भएको �वषय महालेखापर�क्षकले हेनर् सक्न ेछ। 

 लेखा राख्दा स्वीकृत ढाँचामा राखे/नराखेको �वषय हन�। 

 अन्तरा��य मान्यतामा आधा�रत �स�ान्तलाई अबलम्बन गरे/नगरेको सम्बन्धी 
�नय�मतताको आधारमा समेत हन�। 
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 ��तवेदन उपर दफावर छलफल गदार् सम्बिन्धत ् मन्�ालय र 
महालेखापर�क्षकको कायार्लयको समेत उपिस्थ�तमा गनुर्पन�। 

 कुनै �वषयमा �नणर्य गनर् अप्�ारो परेमा महालेखापर�क्षकलाई सोध्न स�कने। 

४. �नष्कषर् तथा सझुाव 
 
१. �नि�त समय तोकेर सम्पर�क्षण गनर् स�कन्छ। 

२. Sector तोकेर �वषयगत उपस�म�तको गठन गन�। 

३. कुनै �वषयमा �नणर्य गनुर् भन्दा अगाडी उपस�म�त बनाएर अध्ययन गनुर्पन�। 

४. असूल गनुर्पन� बेरुजूको सम्बन्धमा �नणर्य गदार् समय तो�कन ुपन�। 

५. सम्बिन्धत ्पदा�धकार�बाट असूल गन� गर� कारबाह� गनर् स�कने। 

६. िजम्मवार पदा�धकार�लाई कारबाह� नै गन� �नणर्य ग�रन्छ। 

७. असलु गनुर्पन� तर सम्बिन्धत ्व्यि� फेला पनर् नसकेको खण्डमा वा फेला पनर् नसक्ने 
देिखएमा (मा�नसको मतृ्य भईसकेमा) �नि�त ��तशत सम्म लेखा उ�रदा�य 
अ�धकृतले �मनाहा गनर् सक्ने र बाँक� मिन्�प�रषद्ले �नणर्य गरेर गनर् सक्नेछ। 

 

४.२ �देश नम्बर १ र बागमती �देशको सावर्ज�नक लेखा स�म�तबीच भएको अन्त��र् या 
�म�त २०७६ साल मं�सर २४ गतेका �दन बागमती �देश सभा सावर्ज�नक लेखा स�म�त 

र �देश नम्बर १ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तबीच �देश सभा सिचवालय हेटौडा, मकवानपरुमा 
अन्तर�देश अन्तर��या कायर्�म सम्प� भयो।यस कायर्�मको अध्यक्षता बागमती �देशको 
सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सभाप�त माननीय न्हकु्षे नारायण �े�ले गनुर्भएको �थयो।कायर्�ममा 
�देश नम्बर १ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सभाप�त माननीय िशवनारायण गनगाईको 
नेततृ्वमा आएको स�म�त बागमती �देशको सावर्ज�नक लेखा स�म�तका माननीय सदस्यहरु, 
कमर्चार�, सरुक्षाकम� र प�कारका उपिस्थ�त र�ो। 

दवैु �देशको स�म�तका सदस्यहरुको उपिस्थ�तमा भएको कायर्�ममा �देश सभाको 
तफर् बाट �देश सभा सिचव �ी रामशरण िघ�मरेले स्वागत मन्तव्य स�हत �देश सभाको काम 
कारबाह�को �वषयमा संिक्ष� जानकार� �स्ततु गनुर्भएको �थयो।कायर्�ममा बागमती �देशको 
तफर् बाट ख�नज तथा नद�जन्य वस्तहुरुको उपयोग बापत �ा� राजस्व संकलन, बाँडफाड र 
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चहुावटको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनगुमन गनर् ग�ठत उपस�म�तका संयोजक माननीय र� 
�साद ढकालले ख�नज तथा नद�जन्य वस्तकुो उपयोग, राजस्व संकलनको अवस्था, वातावरणीय 
संरक्षण, एवम ्�ाकृ�तक �ोतको उपयोग र त्यसको �योगले वातावरणमा पारेको असर र उ� 
असर कम गनर् �देश सरकारले चाल्न ुपन� कदमका बारेमा आफ्नो अनभुव रा�भुएको।आगामी 
�दनमा �त्येक �देशले यस्तै अध्ययन तथा अनगुमन गर� �ाकृ�तक �ोतको उच्चतम उपयोग हनुे, 
�ोतको दोहनलाई �नरुत्सा�हत गन� र वातावरण संरक्षण कायर्मा योगदान �दन अन्तर�देश 
समन्वय गरेर अगाडी बढ्न ु पन� आवश्यकता रहेको एवम ् साझा धारणा बनाउनपुन� भनाई 
रा�भुयो। 

�देश इन्धन खचर् सम्बन्धी छान�बन गनर् ग�ठत उपस�म�तका संयोजक माननीय रमेश 
पौ�ालले �देश एवम ्मातहतका �नकायको इन्धन सम्बन्धी अ�नय�मतताको छान�बन ग�रएको 
बताउन ु भयो।छान�बनका �ममा इन्धनको दरुुपयोग ग�रएको नभई �ेस्ता व्यवस्थापनमा 
कमजोर� देिखएकोले आगामी �दनमा यस्ता कमी कमजोर� नगनर् �नद�शन �दएको बताउन ु
भयो।यस कायर्ले �देश �भ� सशुासन कायम गनर् स�म�तको भ�ूमका मह�पूणर् रहेको स्प� पानुर् 
भयो। 

त्यस्तै अन्त��र् यामा सावर्ज�नक लेखा स�म�तको काम कारबाह� सवु्यविस्थत मयार्�दत र 
अनशुा�सत ढ�बाट स�ालन गनर्को ला�ग स�म�त स�ालन कायर्�व�ध २०७५ को �नमार्ण गनर् 
ग�ठत उपस�म�तका संयोजक माननीय मनु ु�सग्देलले प�न आफ्नो धारणा रा� ुभएको �थयो।हाल 
सावर्ज�नक लेखा स�म�तको कायर् स�ालन प�न यसै कायर्�व�ध बमोिजम हनेु गरेको छ। 

अन्तमा बागमती �देशको तफर् बाट �देश �देश सरकार�ारा आ�थर्क वषर् ०७५/७६ मा 
स�ा�लत योजना तथा कायर्�मको स्थलगत अनगुमन, अवलोकन र �नर�क्षण गनर् ग�ठत चार 
वटा उपस�म�तका संयोजक मध्ये माननीय द�पक �नरौलाले आफ्नो धारणा रा� ुभएको �थयो। 
�देश सरकारले स�ालन गरेका योजना तथा कायर्�मको १३ वटा िजल्लामा अनगुमन गर� 
स�म�तले सरकारलाई आवश्यक सझुाव तथा �नद�शन समेत �दएको र आगामी �दनमा सरकारको 
काम कारबाह� थप �भावकार� एवम ् पारदश� ढ�बाट स�ालन हनेु �व�ास व्य� गनुर्भयो र 
अन्य �देशका स�म�तले प�न यस्ता �वषयमा साझा धारणा बनाएर जानपुन� �वचार व्य� गनुर्भयो। 

�देश नम्बर १ को तफर् बाट माननीय तलुसी �साद न्यौपाने, माननीय कुसमु कुमार� �े� 
र माननीय लोक �साद सं�ौलाले स�म�तमा आफ्नो भ�ूमका, त्यसबाट �सकेका नयाँ �वषयहरु र 
गनुर्पन� आवश्यक कायर्का �वषयमा अनभुव व्य� गनुर् भएको �थयो।�वशेषत स�म�तमा म�हला 
माननीयको सहभा�गता, योगदान र अवसरका बारेमा समेत �वचार व्य� भएको �थयो।त्यसप�छ 
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�देश नम्बर १ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सभाप�त माननीय िशव नारायण गनगाईले आफ्नो 
भनाई रा�भुएको �थयो। �देश नम्बर १ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तले सदूुरपि�म �देश, �देश 
नम्बर ५ र बागमती �देशको �मणका �ममा थ�ैु नयाँ �वषयहरु स�म�तले गरेका काम 
कारबाह�हरु बारेमा जानकार� वा अनभुव हा�सल गरेको बताउन ुभयो। 

यस �कारको �मणले स�म�तले आगामी �दनमा के कस्ता नयाँ कायर्हरु गनर् स�कन्छ र 
अन्य �देशले के कस्ता नयाँ काम गरेर कस्ता उपलब्धी हा�सल गरेका छन ्भ�े �वषयको ज्ञान 
हा�सल हनेु हनुाले समय समयमा हनुे यस �कारको �मण फलदायी रहने धारणा व्य� 
गनुर्भयो।आफूले तीन वटा �देशको �मणबाट थ�ु ै नयाँ कुराहरु �सकेको �वचार रा�भुयो। 
माननीय सभाप�तले बागमती �देश सभा सावर्ज�नक लेखा स�म�तलाई �देश नम्बर १ को 
�मणको ला�ग आमन्�ण समेत गनुर्भएको �थयो। 

कायर्�मको अन्त्यमा बागमती �देश सभाको सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सभाप�त 
माननीय न्हकु्षे नारायण �े�ले दईु �देशबीचको अन्त��र् या कायर्�म अत्यन्त उपयोगी एवम ्नयाँ 
ज्ञानको �ा��को अवसरको रुपमा रहेको �वचार रा�भुयो। स�म�तले गरेका थ�ु ैकायर्को बारेमा 
आफ्नो धारणा राख्दै कायर्�म सफलतापवूर्क सम्प� भएको र स�म�तले यस �देशको �मण गर� 
थप गौरव बढाई �दएको र बागमती �देश सभा सावर्ज�नक लेखा स�म�तले प�न आगामी �दनमा 
यस्तो �मण हनु े�व�ास व्य� गनुर्भयो।बागमती �देश सभा सावर्ज�नक लेखा स�म�तको तफर् बाट 
स�म�त सभाप�त माननीय न्हकु्षे नारायण �े�ले सावर्ज�नक लेखा स�म�त, �देश नम्बर १ लाई 
मायाको िचनो �दान गर� कायर्�म समापन गनुर्भयो। 

 

४.३ सात �देशका सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सभाप�त र सिचवहरुबीच �भ�डयो कन्�ेन्स 
माफर् त भएको अन्त��र् या 

�म�त २०७७/०१/१८ मा सातै �देशका सावर्ज�नक लेखा स�म�तका माननीय सभाप�तज्यू 
र सिचवहरुबीच गण्डक� �देश सभा, सावर्ज�नक लेखा स�म�तको सभाप�त माननीय �ी कुमार 
खड्काज्यूको अध्यक्षतामा �भ�डयो कन्�ेन्स माफर् त छलफल तथा अन्त��र् या सम्प� भयो।उ� 
छलफल तथा अन्त��र् यामा देहायको सहभा�गता रहेको �थयो।यस छलफल तथा अन्त��र् या 
कायर्�मबाट सरकारले तत्काल गनुर् पन� आवश्यक कामबारे देहाय बमोिजम �नणर्य भयो। 
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१. �त्येक �देशमा खा�ा�, औषधी तथा अत्यावश्यक वस्तहुरुको पयार्� भण्डारण गन� तथा 
राहत �वतरण गदार् वस्तगुत तथ्या�को आधारमा लिक्षत वगर्लाई सम्बोधन हनु ेगर� 
वैज्ञा�नक रुपले �वतरण गन�। 

२.  RDT �कट प�रक्षण पूणर् रुपमाबन्द गर� �त्येक िजल्लामा PCR Test मे�सनको 
व्यवस्था गर� व्यापक प�रक्षण गनुर्पन�। 

३.  खलु्ला �समा, नाका भएका अन्तरार्��य  �समा नाका तथा अन्तरार्��य हवाइ उडान पूणर् 
रुपमा बन्द गद� देशमा ��नजोन, येल्लो जोन, रेड जोन वग�करण गर� सामािजक दरु� 
कायमगद� जनजीवन सामान्य हनु ेगर� आन्त�रक रुपमा लकडाउन खकुुलो पान�। 

४.  को�भड–१९ को सन्दभर्मा स्वास्थ्य साम�ी ख�रद, राहत �वतरण लगायत सरकार� 
सम्पि� व्यय हनु ेगर� ग�रने �त्येक आ�थर्क ��याकलापमा अ�नय�मत कायर्मा संलग्न 
सबैलाई काननुको दायरामा ल्याई कारवाह�को ���या थाल्न ुपन�। 

५.  को�भड–१९बाहेक अन्य �बरामीको ला�ग �नय�मत स्वास्थ्य सेवा सचुारु हनु ुपन�। 
को�भड–१९ को ला�ग मा� अलग्गै �वशेष अस्पतालको व्यवस्था गनुर् पन�। 

६.  �त्येक िजल्लामा किम्तमा १०० बेडको आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गनुर् 
पन�। 

७. को�भड–१९ महामार� �नयन्�णका ला�ग अ� मोचार्मा रहेर ख�टने स्वास्थ्यकम�, 
सरुक्षाकम�लाई आवश्यक सरुक्षा प�हरन, मास्क, स्या�नटाइजर उपलब्ध गराई 
उत्�रेणाको व्यवस्था गनुर् पन�। 

८.  �वदेशमा अलप� रहेका नेपाल�लाई सरुिक्षत रुपले उ�ार गर� स्वदेश फकार्उने 
व्यवस्था गनुर् पन�। 

९. सावर्ज�नक ख�रद, �नमार्ण कायर् आ�द गदार् पारदिशर्ता अपनाई यथा समयमा खचर् तथा 
सम्प� गनुर् पन�। 

१०. को�भड–१९ जस्ता रा��य संकटको अवस्थामा �देश सभा सदस्य तथा �देश 
सरकारलाई प�रचालन गन� भ�ूमका बढाइन ुपन�। 
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प�रच्छेद-५ 

�नष्कषर् एवं सझुावहरु 

५.१ �नष्कषर् 

�देश सभा संघीयताको नयाँ स्वरुप, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यास भएकोले �देशको 
सावर्ज�नक लेखा स�म�त प�न त्यसभन्दा पथृक हनु सक्दैन।बागमती �देशमा सावर्ज�नक लेखा 
स�म�त गठन भएप�ात ् स�म�तको महत्वपूणर् कायर् �देश सरकारलाई िजम्मेवार बनाउन गरेको 
�य� नै हो।स�म�तले �देशका सात वटै मन्�ालयका मन्�ीहरुलाई आफ्नो कायर्क्षे� अनसुारको 
िजम्मेवार� गम्भीरतापूवर्क �नवार्ह गनर् �नद�शन मा�ै गरेन उ� �नद�शन अनसुारको कायर् अगा�ड 
बढाउन के क�त �य� भयो भ�े कुराको �नगरानी समेत गरेको छ।बजेटको �भावकार� ढंगले 
खचर् भयो वा बजेट खचर्को �ग�त कस्तो र�ो साथै सरकारको सावर्ज�नक जवाफदे�हता कस्तो 
र�ो भ�े �वषयमा मन्�ालयका सिचवहरुलाई बोलाएर बजेटको �ग�त बारेमा जानकार� �लने 
काम गरेको छ।�देश सरकारको बजेट खचर् गन� �व�ध, मापदण्ड तथा क्षमता कमजोर रहेको 
छ।समयमै त्यसतफर्  सधुार गरेर जानपुन� आवश्यकता रहेको छ। 

सावर्ज�नक लेखा स�म�तले �देश सरकारले �क्षेपण गरेको राजस्व संकलनमा कमी 
आउनकुो कारणहरु खोतल्दै १३ वटै िजल्लाको स्थलगत �मण गरेर त्यहाँका स्थानीय तह र 
सरोकारवाला पक्षहरुसँग महत्वपूणर् छलफल चलायो।�ाकृ�तक �ोतमा�थको दोहोन, राजस्व 
चवुाहट, छ�ल वा अ�नय�मततामा केह� सै�ािन्तक, काननुी र व्यवहा�रक समस्याहरुलाई उजागर 
गरेको छ साथै सम्बिन्धत मन्�ालयहरुलाई आवश्यक �नद�शनसमेत �दएको छ।सरकारलाई 
�दएको �नद�शन समयमा नै कायार्न्वयन गरे �देशको आ�थर्क व�ृ� हनेु प�ा देिखन्छ। 

�व�व्यापी देिखएको को�भड–१९ को जोिखम नेपालमा प�न परेको कारण �देशका सबै 
ग�त�व�धहरुमा जस्तै स�म�तका केह� अत्यावश्यक कामहरुमा प�न ध�ा पगेुको छ।केह� �नधार्�रत 
भइसकेका वैठक र कायर्�महरु स्थ�गत हनु पगेुका छन।्नयाँ प�रवेशमा त्यह� ढंगको ��व�धको 
उपयोग गद� �भ�डयो कन्�ेन्समाफर् त को�भड–१९ ले पारेको असर त्यसको रोकथामका ला�ग 
�देश सरकारले चालेको कदममा �भावका�रता ल्याउन तथा आगामी नी�त योजनाहरुसँग 
सम्बिन्धत रहेर स�म�तले �देश सरकारलाई केह� सझुाव र �नद�शन �दएको छ।त्यस्तै सातै 
�देशका सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सभाप�तहरुले �भ�डयो कन्�ेन्समाफर् त अन्तर��या र 
छलफल सम्प� गद� राहत �वतरणलाई लिक्षत वगर्मा प¥ुयाउन, आर�डट� �कटलाई बन्द गर� 
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�प�सआर ��व�धको दायरा बढाउन ुपन�, अन्तरार्��य उडान र सीमा नाका बन्द गर� जनजीवनलाई 
सामान्य बनाउन, राहत �वतरण र स्वास्थ्य सामा�ी ख�रद �करणमा भएको अ�नय�मतामा 
संलग्नलाई कारवाह�को दायरामा ल्याउन ु पन�, �त्येक िजल्लामा १०० बेडको आइसोलेसन 
वाडर्को व्यवस्था हनुपुन� लगायत �देश सरकारले यस बीचमा खेलेका भ�ूमका बढाउनपुन� 
महत्वपूणर् सझुावहरु �दइएको छ। 

त्यस्तै �नकै लामो समयसम्म छलफल हनु नसकेको मलेपको २०७५ को ��तवेदनमा�थ 
स�म�त, मन्�ालय, र मलेपका ��त�न�धस�हत �ी पक्षीय छलफल भएको छ।�नयमसंगत हनु 
नसकेका कायर्��त स�म�तले आवश्यक सझुाव, �नद�शन �दएको छ। 

अन्तमा, देशले खोजेको सशुासन तथा आ�थर्क सम�ृ� �ा� गनर् सरकारको पारदिशर्ता तथा 
आ�थर्क अनशुासनको ज�त जरुर� छ सरकारको ‘बाच डग’को भ�ूमका �नवार्ह गनर् सावर्ज�नक 
लेखा स�म�तका सदस्यहरुको स��यता तथा स�म�तको अ�धकार र कायर्क्षे� बढाउन उि�कै 
आवश्यकता रहेको स�म�तले महससु गरेको छ।  

 ५.२ सझुावहरु 

१ संघ, �देश र स्थानीय तह बीचको आवश्यक समन्वयको जरुर� छ। 

२ �देशका १३ वटै िजल्लामा ए�ककृत कायार्लयको स्थापना गनर् आवश्यक देिखएको 
छ।यसले सरकारको कायर्सम्पदनमा �भावका�रता ल्याउनकुो साथै जनतामा पनर् गएको 
अप्�ाराहरुको प�न सम्बोधन हनु जान्छ।   

३ बागम�त �देश सरकारको सम्पणुर् मन्�ालय, आयोग, �नकाय र सरकार माफर् त स्था�नय 
तहमा �दान गन� अनदुान पारदश�, जनता��त जवाफदेह� र उ�रदा�य बनाउनपुन�। 

४ �देश सरकारले सम्पणुर् योजना तथा कायर्�महरुको छनोट र अनगुमनमा सम्बिन्धत 
�नवार्चन क्षे�को �देश सभा सदस्यलाई अ�नवायर् सहभा�गता गराउने व्यवस्था स�ुनि�त 
गनुर्पन�। 

५ �देश आयोजनाहरु आवश्यकताको आधारमा छनोट ग�र प�रयोजना ब�कको अवधारणा 
अनसुार नी�त तथा कायर्�म र बजेट �व�नयोजन गनर् सरकारले सबै �नकायलाई 
�नद�शन �दनपुन�। 
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६ �देशको महत्वपूणर् �ोतको रुपमा रहेको नद�जन्य र खानीजन्य पदाथर्को उत्खनन,् 

स�लन र उपयोगलाई व्यविस्थत र �नयिन्�त गनपुन�। 

७ सरकारले तयार गरेको दह�र बह�र सम्बन्धी कायर्�व�ध र मापदण्ड संशोधन गरेर 
�देशको भगूोल अनकूुल, समयानकूुल एवं व्यवहा�रक बनाउन ुपन�।  

८ �देश अन्तगर्तका उ�ोगहरुको न�वकरण, अनगुमन र �नयमन गनर् आवश्यक रहेको 
छ।व्यवसायीहरुलाई मूल्य अ�भव�ृ� कर तथा आयकरमा कडाइ गर� राजस्व बढाउन ु
पन�। 

९ सावर्ज�नक लेखा स�म�तले �व�भ� समयमा उपस�म�तहरु गठन भई स्थलगत �न�रक्षण 
गर� आएका सझुावहरुलाई सावर्ज�नक लेखा स�म�त माफर् त सम्बिन्धत 
मन्�ालय/�नकायहरुलाई �दएको �नद�शन र सझुावहरु समयमै लाग ुगनुर् पन�। 

१० महालेखाप�रक्षकको कायार्लयबाट औल्याएका सै�ािन्तक बेरुजलुाई सबै �नकायले 
ज�तसक्दो कम वा अन्त्य गनुर्पन�।  

११ को�भड १९ को महा�वपि�को जोिखम न्यूनीकरण, राहत �वतरण तथा उपचारको पूवर् 
तयार�को ला�ग �देश सरकारको भ�ूमका र स��यता बढाउनपुन� देिखन्छ। 

१२ कोरोना महामार�बाट अस्तब्यस्त भएको अथर्तन्�लाई उकास्ने गर� आ�थर्क उपाजर्नको 
नी�त योजना बनाउन ुपन�। 

१३ सरकारले तत्काल उपलिब्ध हा�सल गनर् सक्ने कृ�ष, उ�ोग लगायतका कायर्�मलाई 
अगाडी बढाउन ुपन�। 

१४ चाल ुआ�थर्क वषर्मा खचर् हनु नसकेको रकमलाई रकमान्तर गरेर कोरोना रोकथामका 
ला�ग स्थापना भएको कोषमा जम्मा गनुर् पन�।  
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अनसूुची-१ 

सावर्ज�नक लेखा स�म�त कायर् स�ालन कायर्�व�ध, २०७५ 

�स्तावना 

�देश सभा ३, सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बैठक र काम कारबाह�हरूलाई व्यविस्थत, 
मयार्�दत, अनशुा�सत, चसु्त दरुुस्त, �छटोछ�रतो, पारदश�, जवाफदेह� र �भावकार�रुपले 
स�ालन गन� उ�ेश्यले �देश सभा ३, सावर्ज�नक लेखा स�म�तको �म�त २०७५ साल९ 
म�हनाको १२ गते बसेको बैठकले �देश सभा ३, सावर्ज�नक लेखा स�म�त कायर्सन्चालन 
कायर्�व�ध, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।  

प�रच्छेद १ 

�ारिम्भक: 

१) संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस कार्यर्�वधीको नाम “�देश सभा ३, सावर्ज�नक लेखा 
स�म�त कायर्संचालन कायर्�व�ध, २०७५” रहेको छ । 

२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुछे । (१) प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा 
यस कायर्�वधीमा:–  

(क)  “आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ी” भ�ाले �देश ३ सरकारको आ�थर्क मा�मला तथा 
योजना मन्�ी मन्�ी सम्झन ुपछर् र सो शब्दले �देश३ सरकारको आ�थर्क मा�मला तथा 
योजना मन्�ीको काम गनर् तो�कएको अन्य कुनै मन्�ी वा राज्यमन्�ी समेतलाई 
जनाउँछ। 

(ख)  “टेबलु” भ�ाले स�म�तको टेबलु सम्झन ुपछर् र सो शब्दले स�म�त समक्ष कुनै �नवेदन, 
�स्ताव, कागजप� वा �ववरण पेस गन� कायर् टेबलु समेतलाई जनाउँछ। 

(ग)  “पदा�धकार�” भ�ाले �देश सरकारका �व�भ� मन्�ालय, संस्थाका सिचव वा कायर्कार� 
�मखु वा योजना वा कायार्लयको �मखुलाई जनाउँछ।  

(घ)  “�स्ताव” भ�ाले स�म�तमा कुनै सदस्य�ारा आफ्नो क्षे�ा�धकारको �वषयमा छलफलको 
ला�ग पेस ग�रएको कुनै �नवेदन वा �स्ताव सम्झन ुपछर्। 
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(ङ)  “�स्ततु कतार् सदस्य” भ�ाले स�म�तमा छलफलको ला�ग  �नवेदन वा �स्ताव 
�स्ततुकतार् स�म�तको सदस्य सम्झन ुपछर्।  

(च)  “�वज्ञ वा �वशषेज्ञ” भ�ाले स�म�तले आफ्नो कायर् क्षे� अन्तरगतको िजम्मेवार�  पूरा गन� 
सम्बन्धमा राय सझुाव �लन स�म�तको बैठकमा �वशेषज्ञको रूपमा आमन्�ण ग�रएको 
व्यि�लाई जनाउँदछ।   

(छ)  “बैठक” भ�ाले  �देश सभा ३ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बैठक  सम्झन ुपछर् ।  

(ज)  “बैठक कक्ष” भ�ाले  �देश सभा ३ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बैठक कक्ष सम्झन ु
पछर् र सो शब्दले बैठक कक्षसँग जो�डएको दशर्कद�घार् तथा बरन्डा समेतलाई 
जनाउँछ। 

(झ)  “मन्�ी” भ�ाले �देश ३ को �देश सरकार को मखु्यमन्�ी, मन्�ी, राज्यमन्�ी वा 
सहायक मन्�ी समेतलाई सम्झन ुपछर्। 

(ञ)  “मिन्�प�रषद्” भ�ाले नेपालको सं�वधान बमोिजम ग�ठत �देश ३ को  मिन्�प�रषद् 
सम्झन ुपछर्। 

(ट)  “मयार्दा पालक” भ�ाले �देश ३ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बैठकमा सरुक्षा 
व्यवस्थाको ला�ग नेपाल �हर�बाट ख�टएका तथा सिचवालयले सेवा करारमा �नयिु� 
गरेका पूवर् सै�नक वा �हर�लाई सम्झन ुपछर् । 

(ठ)  “सिचव” भ�ाले �देश सभा ३ को सभामखु�ारा �नय�ु �देश सभा ३ को सिचव सम्झन ु
पछर् र सो शब्दले सिचवको काम गनर्  तो�कएको व�र� कमर्चार� समेतलाई जनाउँछ ।  

(ड)  “सदस्य” भ�ाले �देश सभा ३, को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको सदस्य  सम्झन ुपछर् र 
सो शब्दले सावर्ज�नक लेखा स�म�त�ारा अध्ययन एवं छान�बनको ला�ग ग�ठत 
उपस�म�तको सदस्य  समेतलाई जनाउँछ । 

(ढ)  “सभाप�त” भ�ाले �देश सभा ३ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको सभाप�त  सम्झन ुपछर्। 

(ण)  “स�म�त सिचव” भ�ाले �देश सभा ३, को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको सिचव भई काम 
गनर् तो�कएको कमर्चार�  सम्झन ुपछर्। 
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(त)  “सावर्ज�नक लेखा” भ�ाले  �देश ३ अन्तगर्तका सबै सरकार� कायार्लय, �नकाय,  
सिचवालय, आयोग, संस्था र गैर सरकार� संस्थाले राजस्व असलु� तथा खचर् गदार् वा 
सेवा �वाह गदार्, मालसामान ख�रद तथा उपयोग वा संरक्षण गदार्, योजना स�ालन 
गदार् वा सावर्ज�नक सरोकारको �वषयमा �नणर्य वा काम कारबाह� गदार् �च�लत काननु 
तथा र�त �वपर�त गरेको वा पारदिशर्ता र सावर्ज�नक जवाफदे�हता सम्बन्धी काननुको 
पालना नगरेको वा सावर्ज�नक �हत र सरोकार �वपर�त खचर् गन� काम वा �नणर्य गरेको  
वा सावर्ज�नक साधन र �ोतको उपयोग गदार् सरकारलाई वा सामािजक, आ�थर्क, 
संस्कृ�त, पयार्वरणीय तथा वातावरणीय नोक्सानी र क्ष�त पगु्ने गर� �नणर्य वा काम 
कारबाह� गरेको �वषयलाई  समेत जनाउँदछ। 

�नजी कम्पनीले प�न  �वन्धप�मा उिल्लिखत सतर् र कायर् गदार् �च�लत काननु 
�वपर�त कुनै  काम वा �नणर्य गर� जनता वा सेवा�ाह� वा रा�लाई  क्ष�त वा नोक्सानी 
पयुार्एको �वषयलाई  प�न सावर्ज�नक लेखाको �वषय मा�ु पदर्छ।   

(थ)  “सावर्ज�नक लेखा स�म�त” भ�ाले �देश सभा ३ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तलाई 
जनाउँदछ।  

(द)  “सूचना प�” भ�ाले देहायका �वषयहरू समावेश भएको �देश सभा ३ सावर्ज�नक 
लेखास�म�तको सूचना प� सम्झन ुपछर् :–   

(१) �देश सभा ३ सावर्ज�नक लेखा स�म�तको कायर्सूची वा बैठकको कारबाह� 
सम्बन्धी सूचना—  १,  

(२) बैठकको कारबाह�को संिक्ष� �ववरण —  २, 
(३) स�म�तसँग सम्बिन्धत सूचना—  ३, 

 (ध) “सं�वधान” भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झन ुपछर् । 

प�रच्छेद २ 

�देश  सभा ३, सावर्ज�नक लेखा स�म�तको  बैठक स�ालन �कृयाः 

३) बैठकको आव्हान: (१) �देश सभा ३ को अ�धवेशन नभएको वेला �देश सभा ३ सावर्ज�नक 
लेखा स�म�तको बैठक बस्न अत्यावश्यक भएमा स�म�तका सभाप�तले �देश सभा ३ को सभामखु 
समक्ष बैठक बस्न पनार्को कारण र बैठक बस्ने �दन र समय खोल� �नवेदन वा �स्ताव  पसे 
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गनुर्पन�  पन�छ र सभामखु�ारा सो �नवेदन वा �स्ताव स्वीकृत भए अनसुार स�म�तको बैठक 
आव्हान ग�रनेछ।बैठक आव्हान गरेको सूचना स�म�त सिचवले एस.एम.एस. माफर् त सदस्यलाई 
�दनेछ। 

(२) सभाको बैठक च�लरहेको वेलामा स�म�तको बैठक बस्नको ला�ग उपदफा १ को व्यवस्था 
आवश्यक पन� छैन। 

४) �देश सभाको बैठक च�लरहेको वेलामा स�म�तको बैठक स�ालन सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१) �देश सभाको बैठक च�लरहेको वेलामा सभामखुसँग समय व्यवस्थापनको �वषयमा छलफल 
गर� स�म�तको प�न बैठक स�ालन गनर् स�कनेछ।   

(२) स�म�तको बैठक सभाप�त�ारा तो�कएको �दन र समयमै सरुु हनेुछ।  

(३) कारणवश तो�कएको समयमा स�म�तको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आएमा सो को कारण 
र आधार खोल� सभाको सूचना पाट�मा टाँ�सनेछ र सो को सूचना सम्बिन्धत सदस्यलाई 
एस.एम.एस वा फोन�ारा �दइनेछ । यसर� �दइएको सूचना सबै सदस्यले पाएको मा�ननेछ।  

(४) स�म�तको बैठकको कायर्सूची सभाप�तले स्वीकृत गर� बैठक बस्ने समय र छलफल हनेु 
�वषय एवंकायर्सूचीको जानकार� सभामखुको सिचवालय, उपसभामखुको सिचवालय, दलका 
संसद�य कायार्लय, सिचवको कायार्लय र �शासन शाखा, �ा�व�धक शाखा, मयार्दा पालन 
शाखा समेतलाई जानकार� �दनपुन�छ।   

(५)  तो�कएको कायर्सूची अनसुार नै बैठकमा छलफल हनेुछ। 

(६)  बैठक स�ालनमा स�म�तका सबै सदस्य तथा ख�टएका सबै कमर्चार�हरूले सहयोग गनुर् 
सबैको दा�यत्व हनुेछ। 

प�रच्छेद ३ 

बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या र सदस्यहरूको उपिस्थ�तः 

५) बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या र सदस्यहरूको उपिस्थ�त : (१) बैठकमा स�म�तका एक चौथाइ 
सदस्य उपिस्थत भएमा गणपूरक सङ्ख्या पगेुको मा�ननेछ। 

(२)  गणपूरक सङ्ख्या पगुे प�छ मा�ै स�म�तको बैठक सरुु हनेुछ। 

(३)  छलफलमा सबै सदस्य उपिस्थत भई स��यरुपमा सहभागी हनुपुन�छ।   
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प�रच्छेद ४ 

�वषय �वशे: 

६) स�म�तमा  �वषय �वेश : (१) स�म�तमा  सदस्य�ारा आफ्नो कायर्क्षे� वा सरकार� लेखा वा 
कारोबार वा �नणर्य वा सावर्ज�नक लेखा वा सावर्ज�नक सरोकार वा सावर्ज�नक चासो वा 
सावर्ज�नक सम्पि�को दरुुपयोग वा �हना�मनाको �वषयमा आधार र �माण स�हत �लिखत �स्ताव 
वा �नवेदन �दई �वषय �वेश गराउन स�कनेछ।   

(२) कुनै प�न व्यि� तथा संस्था�ारा सरकार� लेखा वा कारोबार वा �नणर्य वा सावर्ज�नक लेखा 
वा सावर्ज�नक सरोकार वा सावर्ज�नक चासो वा सावर्ज�नक सम्पि�को दरुुपयोग वा �हना�मनाको 
�वषयमा आधार र �माण स�हत �लिखत �नवेदन �दन स�कनछे।  

(३) सदस्य�ारा तथा कुनै व्यि� तथा संस्था�ारा �नवेदन वा �स्ताव पेस गदार् �देश ३ 
अन्तगर्तका सरकार� कायार्लय, �नकाय, सावर्ज�नक संस्था, गै�सरकार� संस्था तथा �नजी 
कम्पनीले सावर्ज�नक सरोकारको �वषयमा �नणर्य वा काम कारबाह� गदार् �च�लत काननुको 
उलंघन गरेको, राजस्व नोक्सानी वा �हना�मना गरेको वा सावर्ज�नक साधन र �ोतको दरुुपयोग 
वा अ�नय�मत रूपमा खचर् गरेको वा सावर्ज�नक �हत र सरोकारमा अ�हत, क्ष�त र नोक्सानी 
पयुार्एको भनी आधार र �माण खोल� �नवेदन वा �स्ताव �दन ुपन�छ। 

(४) कसैलाई �रसईवी साध्ने, दखु �दने तथा बेइज्जत गन� �नयतले कसैले प�न स�म�तमा 
�नवेदन वा �स्ताव पसे गनर् पाइने छैन।  

(५) सदस्य बाहेक कुनै व्यि� तथा संस्था�ारा�नवेदन वा �स्ताव �ा� भएप�छ सत्य तथ्य जांची 
कारबाह� अगा�ड बढाउन उपस�म�त गठन गन� ���या:-  

१. कुनै व्यि� तथा संस्था�ारा�नवेदन वा �स्ताव �ा� भएप�छ सत्य तथ्य जांची 
कारबाह� अगा�ड बढाउन �मल्ने न�मल्ने सम्बन्धमा सभाप�तको नेततृ्वमा बढ�मा दईु जना 
अरू सदस्य भएको उपस�म�त गठन गनर् स�कनेछ। 

२. सो उपस�म�तले जाँच गर� कारबाह� अगा�ड बढाउन आवश्यक देखेको �नवेदन वा 
�स्ताव मा�ै छलफलदको ला�ग अगा�ड बढाइनेछ। 
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प�रच्छेद ५ 

�ववरण तथा कागजात िझकाउन ेव्यवस्थाः 

७) स�म�तले आवश्यक कागजात तथा �नणर्य िझकाउन ेसम्बन्धमा देहायको व्यवस्था अपनाउनेछ :  

(१)  स�म�तले सावर्ज�नक लेखा सम्बन्धी �वषय वा स�म�तको कायर् क्षे�को �वषयमा �नणर्य गर� 
सम्बिन्धत मन्�ालय, आयोग, सिचवालय, कायार्लय तथा संस्थाबाट �लिखतरुपमा माग गर� 
आवश्यक कागजात तथा �नणर्य िझकाउन सक्नेछ।  

(२) स�म�तबाट माग भएको कागजात, �ववरण तथा �नणर्य तो�कएको समय �भ�ै िजम्मेवार 
पदा�धकार� वाट �मािणत गर� स�म�तमा उपलब्ध गराउन ुसम्बिन्धत मन्�ालय, कायार्लय तथा 
संस्थाको कतर्व्य हनुछे।  

(३) सम्बिन्धत मन्�ालयबाट माग भए बमोिजमको कागजात, �ववरण तथा �नणर्यका ��तहरु, 
(आवश्यकता अनसुार, �व�तुीय ��तसमेत)�ा� भए प�छ स�म�त सिचवालयले सबै सदस्यहरूलाई 
छलफल हनु ुभन्दा कम्तीमा ३ �दन अगा�ड नै उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

(४) स�म�तले सम्बिन्धत मन्�ालय, कायार्लय तथा संस्थाबाट कागजात, �ववरण तथा �नणर्य 
�ा� भए प�छ सो मा�थ सामान्यरुपमा छलफल गन�छ। 

प�रच्छेद ६ 

पदा�धकार� तथा �वज्ञ �वशेषज्ञलाई आमन्�ण गन�  सम्बन्धी व्यवस्था: 

८) स�म�तले पदा�धकार� तथा �वज्ञ �वशेषज्ञलाई आमन्�ण गन� सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था 
अवलम्बन गन�छ :  

(१) �ा� �ववरणमा�थ थप छलफल गनर् वा जानकार� �लन आवश्यक परे स�म�तले �नणर्यकतार् 
मन्�ी, पदा�धकार� वा कमर्चार� वा सो �वषयसँग सम्बिन्धत �वज्ञ, �वशेषज्ञलाई प�न स�म�तको 
बैठकमा आमन्�ण गर� �� वा िजज्ञासा सोध्न स�कनेछ।   

(३) स�म�तले आमन्�ण गरेको �दन र समयमा स�म�तमा उपिस्थत भई �नणर्य वा काम 
कारबाह�को बारेमा सत्य तथ्य जानकार� �दन ु सम्बिन्धत मन्�ी, पदा�धकार� वा कमर्चार� वा 
�वज्ञ, �वशेषज्ञको कतर्व्य हनेुछ। 

(४)  उपरो� छलफल वा काम कारवाह�को अ�डयो वा �भ�डयो रेक�डर्ङ समेतगनर् स�कनछे। 
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प�रच्छेद ७ 

उपस�म�त गठन सम्बन्धी व्यवस्थाः 

९) स�म�तले उपस�म�त गठन गदार् देहाय बमोिजमको  व्यवस्था अवलम्बन गनर् सक्नेछ :  

(१) स�म�तका काम कारबाह�हरूलाई व्यविस्थत, �भावकार� र �छटोछ�रतो बनाउने उदेश्यले 
आवश्य�ानसुार स�म�तले उपस�म�त बनाई अध्ययन गनर् सक्नेछ।  

(२) सामान्यतः एक सदस्यलाई एक भन्दा बढ� उपस�म�तमा संयोजक वा सदस्य रािखनेछैन । 

(३)  उपस�म�तमा �व�भ� दलको ��त�न�धत्व हनेु गर� ३ देिख ५ जना सदस्य तो�कनेछ र सो 
मध्ये एक जनालाई संयोजकको िजम्मेवार� तो�कनछे। 

(४)  उपस�म�त गठन गदार् उपस�म�तको कायर्क्षे�, अध्ययन गन� समय सीमा र ��तवेदन पेस 
गन� समय प�न तो�कने छ। 

(५) उपस�म�तलाई स�म�तले अवलम्बन गन� सबै कायर् ���या अवलम्बन गनर् सक्ने अ�धकार 
प�न �दइनेछ।  

(६) तो�कएको समय सीमा �भ� सझुाव र �नष्कषर् स�हतको ��तवेदन स�म�तमा पसे गनुर् 
उपस�म�तको कतर्व्य हनेुछ।  

(७) कारणवश तो�कएको समय सीमा �भ� ��तवेदन पेस गनर् नसक्न ेअवस्था आएमा स�म�त 
समक्ष समय सीमा थप्न �नवेदन �दन स�कने। 

प�रच्छेद ८ 

स्थलगत अध्ययन �मण सम्बन्धी व्यवस्था: 

१०)  स�म�तले स्थलगत अध्ययन �मण सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था अवलम्बन गन�छ : 

(१) स�म�तको कायर्क्षे�को �वषय वा सावर्ज�नक लेखा वा सावर्ज�नक सम्पि�को दरुुपयोग वा 
�हना�मना तथा हानी नोक्सानी भएको तथा �च�लत काननु �वपर�त काम कारबाह� भएको यथे� 
आधार देिखएमा स�म�तले उपस�म�त बनाई सम्बिन्धत सरकार� कायार्लय, योजना, कायर् 
भइरहेको स्थल, सिचवालय तथा अन्य संस्थाको स्थलगत अध्ययन �मण गनर् सक्नेछ। 

(२) स्थलगत अध्ययन �मण तथा खचर् सम्बन्धी कायर्�मको स्वीकृ�त सभामखु वाट �लन ु
पन�छ।  
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(३) स्थलगत अध्ययन �मण सिचवालयको �ोतबाट �कफायत र �मतव्ययी �क�समबाट गनुर्पन�छ 
र अरू कायार्लय वा �नकायबाट थप खचर् �लन पाइने छैन।  

(४) अध्ययन वा छान�बन गनर् जान ेसंस्थाको आ�तथ्य �हण गनर् प�न पाइने छैन। 

प�रच्छेद ९ 

स�म�तका सदस्यहरूले पालना गनुर्पन� �नयम तथा आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाः 

११) स�म�तमा सदस्यहरूले देहाय बमोिजमको �नयम तथा आचरण पालना गनुर् पन ुर् पन�छ :-  

(१) सदस्यहरूले स�म�तमा उपिस्थत हनु ु पूवर् छलफल हनेु �वषयसँग सम्बिन्धत कागजात वा 
�नणर्य वा इमेल अध्ययन गरेर आउन ुपन�छ। 

(२) स�म�तमा �वचाराधीन �वषयसँग कुनै सदस्य वा सदस्यको हक, वैयि�क �हत वा सरोकार 
गां�सएको भए सो �वषयको छलफल र �नणर्यमा सम्बिन्धत सदस्यले भाग �लन हुँदैन।  

(३) अध्ययन वा छान�बन गनर् जान ेसंस्थाको आ�तथ्य �हण गनर् प�न पाइने छैन। 

(३) सदस्यले स�म�तको मान, सम्मान, गौरव तथा ��त�ा बढाउने गर� अनकुरणीय काम 
कारबाह�, व्यवहार र आचरण देखाउन ुपन�छ। 

(४) स�म�तले बैठक स�ालन गदार् सिचवालय वाट िचयाको व्यवस्था ग�रनेछ। 

(५) अन्य सावर्ज�नक संस्था वा पदा�धकार�ले अनावश्यक वा अ�नय�मततापूवर्क गरेको खचर् 
लगायतको काम कारबाह�को अनगुमन गन� िजम्मेवार� पाएको यो स�म�तले कायर् सम्पादन गदार् 
सध� �नय�मतता, �मतव्य�यता, औिचत्यता, कायर्दक्षता, �भावका�रता र काननुी �स�ान्तको 
पालना गनुर्, गराउन ुपन�छ। 

(६)  कुनै सरकार� तथा गैर सरकार� कायार्लय तथा संस्थाको कामकारबाह�को अध्ययन गदार् 
प�न �नय�मतता, �मतव्य�यता, कायर्दक्षता र �भावका�रताको �स�ान्त अवलम्बन ग�रएको छ वा 
छैन वा �च�लत काननुको पालना ग�रएको छ वा छैन भनी आधार �लनपुन�छ। 

(७) स�म�त वा उपस�म�तको काममा सभाप�त वा संयोजकलाई आवश्यक सहयोग गनुर् सदस्यको 
कतर्व्य हनेुछ।  

(८) सभाप�तले छलफलमा सहभागी हनु चाहने सबै सदस्यलाई समय तोक� �� वा िजज्ञासा 
सोध्न ेवा छलफल गन� समय �दनपुन�छ। 
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(९) सदस्यले सभाप�तसँग समय �लई आफ्ना �वचार रा� े वा आमिन्�त मन्�ी, पदा�धकार� 
तथा कमर्चार�सँग न�, �मजा�सलो र मयार्�दत भई आधार र �माणगत रूपमा �� वा िजज्ञासा 
सोध्न पन�छ। 

(१०) सबै सदस्यले �वचार राखी सकेप�छ सभाप�तले आमिन्�त मन्�ी, पदा�धकार� तथा 
कमर्चार�लाई जवाफ �दन समय �दनपुन�छ। 

प�रच्छेद १० 

स�म�तमा सवु्यवस्था र अनशुासन कायम गन� सम्बन्धमा सभाप�तको अ�धकार सम्बन्धी व्यवस्थाः 

१२) स�म�तमा सवु्यवस्था र अनशुासन कायम गन� सम्बन्धमा सभाप�तको अ�धकार देहाय बमोिजम 
हनुछे : 

(१) स�म�तको बैठकमा शािन्त सवु्यवस्था कायम गर� अनशुा�सत र मयार्�दत रूपमा सभाप�तले  

बैठक स�ालन गन�छ।  

(२) बैठक स�ालनमा सभाप�तलाई आवश्यक सहयोग गनुर् सबै सदस्य तथा कमर्चार�को दा�यत्व 
हनेुछ।  

(३) बैठकलाई अनशुा�सत र मयार्�दत बनाउन आवश्यक परे सभाप�तले मयार्दा पालक प�न 
�योग गनर् सक्नेछ।   

प�रच्छेद ११ 

स�म�तको बैठक वा काम कारबाह�हरू �से तथा �म�डयाको ला�ग खलु्ला गन� सम्बन्धी व्यवस्था: 

१३)  स�म�तको बैठक वा कामकारबाह�हरू सामान्यतः सं�वधान तथा �च�लत काननुले रोकेको 
अवस्थामा बाहेक �से तथा �म�डयाको ला�ग खलु्ला गनर् देहायको व्यवस्था ग�रनछे : 

(१) अ�नय�मत तथा काननु �वपर�तका काम कारबाह� तथा �नणर्य गन� �विृ�लाई �नरुत्सा�हत 
गनर् तथा सरकार� काम कारबाह�हरूलाई व्यविस्थत, मयार्�दत, पारदश� र जवाफदेह� बनाउन 
सामान्यतः स�म�तका बैठक वा काम कारवाह�हरु �से तथा �म�डयाको ला�ग खलु्ला ग�रनेछ।  

(२) �से तथा �म�डयाका ��त�न�धहरूलाई सामान्यतः छलफलमा सहभागी गराइने छैन। 

(३) स�म�तका काम कारबाह� �नय�मतता, �मतव्य�यता तथा असल शासन, पारदिशर्ता र 
जवाफदे�हता अ�भव�ृ�मा केिन्�त ग�रनेछ।  
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(४) स�ारका माध्यमबाट स�म�तका सबै �नणर्य तथा काम कारबाह� आम नाग�रक समक्ष 
सहजरुपमा परु् याउन ेकायर् �भावकार� ढ�ले ग�रनछे।   

प�रच्छेद १२ 

�नणर्य ���या र �माणीकरण 

१४) स�म�तले कुनै प�न �वषयमा�थ छलफल गर� �नणर्य गदार् देहाय बमोिजमको �कृया 
अपनाउनछे :  

(१) स�म�तमा सभाप�तले सबै सदस्यलाई समय तोक� आफ्नो �वचार वा धारण रा� �दनपुन�छ । 

(२)  सभाप�तले आमिन्�त पदा�धकार�, �वज्ञ, �वशेषज्ञ वा अन्य पदा�धकार�लाई सो �वषयमा 
आफ्नो आधार, �माण तथा धारणा रा� समय �दनपुन� छ।  

(३)  सदस्यहरूले कुनै पूरक �� सोध्न चाहेमा सभाप�तले सम्बिन्धत सदस्यलाई समय 
�दनपुन�छ। 

(४) स�म�त सिचवले सभाप�तको अनमु�त �लई आफ्नो धारणा वा �वचार बैठकमा रा� सक्नछे। 

(५) कुनै प�न �वषयमा�थ छलफल समा� भए प�छ सभाप�तले �नणर्यको ला�ग बैठकमा �स्ताव 
पेस गनुर्पन�छ। 

१५)  स�म�तको  �नणर्य देहाय बमोिजम हनेुछ : 

(१) स�म�तको �नणर्य उपिस्थत सदस्य सङ्ख्याको बहमुतबाट ग�रनेछ।  

(२)  मत बराबर हनु गएमा सभाप�तले �नणार्यक मत �दन पाउनेछ।  

(३)  स�म�तको �नणर्य सभाप�त�ारा तथा उपस�म�तको �नणर्य संयोजक�ारा �मािणत ग�रनेछ। 

प�रच्छेद १३ 

प�ाचार र �नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाः 
१६)  स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयनको सन्दभर्मा स�म�तले सामान्यतया �नम्न व्यवस्था अवलम्बन 
गनुर्पन�छ :  

(१) स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयनको ला�ग स�म�त सिचवले सम्बिन्धत मन्�ालय, आयोग, 
सिचवालयमा समय तोक� पठाउन ुपन�छ। 
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(२) स�म�तले पठाएका �नणर्य तो�कएको समय �भ�ै कायार्न्वयन गनुर् सम्बिन्धत मन्�ालय, 
आयोग, सिचवालय वा कायार्लयको कतर्व्य हनेुछ।  

(३) तो�कएको समयमा कायार्न्वयन गनर् नसकेमा सो को कारण र आधार खोल� सम्बिन्धत 
मन्�ालय, आयोग, सिचवालय, कायार्लयले म्याद थपको ला�ग तो�कएको समयमै स�म�त 
समक्ष अनरुोध गनुर् पन�छ र यसर� म्याद थपको ला�ग अनरुोध भई आएमा स�म�तले बैठक बसी 
आवश्यक �नणर्य गनर् सक्नछे।  

१७)  पनुरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था :  

स�म�तको �नणर्य सम्बन्धमा स�म�तले देहायको व्यवस्था अवलम्बन गनर् सक्नेछ।-  

(१) काननुी वा �ा�व�धक वा अन्य कुनै कारणले स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयन गनर् अप्ठेरो 
परेको भए सो को आधार र कारण खोल� सम्बिन्धत मन्�ालय, आयोग, सिचवालय वा 
कायार्लयले �नणर्य पनुरावलोकनको ला�ग स�म�तमा अनरुोध गनुर्पन�छ।  

(२) पनुरावलोकन सम्बन्धमा �ा� अनरुोधका �वषयमा स�म�तले छलफल गर� आवश्यक �नणर्य 
गनर् सक्नेछ र सो �नणर्य कायार्न्वयनको ला�ग सम्बिन्धत मन्�ालय, आयोग, सिचवालय वा 
कायार्लयमा पठाइनेछ। 

(३) स�म�तको पनुरावलोकन सम्बन्धी �नणर्य कायार्न्वयन गनुर् सम्बिन्धत मन्�ालय आयोग, 
सिचवालय वा कायार्लयको कतर्व्य हनेुछ। 

प�रच्छेद १४ 
�नणर्य कायार्न्वयनको �ग�त समीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः 

१८) स�म�तले गरेका �नणर्य समयमै कायार्न्वयन भए नभएको सम्बन्धमा स�म�तले �नणर्य 
कायार्न्वयनको �ग�त समीक्षा सम्बन्धी �नम्न व्यवस्था अपनाउन सक्नेछ : 

(१) स�म�त सिचवालयले �त्येक मन्�ालय, आयोग, सिचवालय, कायार्लयको �नणर्य 
कायार्न्वयनको �ैमा�सक �ग�त सम्वनधी तलुनात्मक �ववरण तयार गर� बैठकमा पेस गनुर्पन�छ र 
यो �ववरण स�म�तका सस्यहरुलाई प�न इमेल माफर् त उपलब्ध गराउन ुपन�छ।  

(२) स�म�तको बैठकमा �नणर्य कायार्न्वयनको �ग�त �ववरण सम्बन्धमा छलफल गनर् सम्बिन्धत 
मन्�ालय, योजना, सिचवालय र कायार्लयका �मखुहरूलाई बेग्ला बेग्लै वा साम�ुहक रुपमा 
आमन्�ण गर� छलफल गनर् स�कनेछ। 
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(३) स�म�तका �नणर्य सन्तोषजनकरुपमा कायार्न्वयन नगन� मन्�ालय, आयोग, सिचवालयका 
पदा�धकार�लाई ३ पटक समय थप गर� कायार्न्वयन गन� थप मौका �दन स�कनेछ। 

१९) स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयन नगन� नगराउनेलाई कारबाह� सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१)  स�म�तले गरेका �नणर्य तथा �दएका सझुावहरू सन्तोषजनकरुपमा कायार्न्वयन भएको 
नपाइए �च�लत काननु बमोिजम सम्बिन्धत पदा�धकार� र कमर्चार�लाई �च�लत काननु बमोिजम 
कारबाह� गनर् �देश मिन्�प�रषद् सिचवालय र सम्बिन्धत मन्�ालयलाई अनरुोध गनर् सक्नछे । 

(२) �देश सावर्ज�नक लेखा स�म�तबाट कारबाह�को ला�ग अनरुोध भई आएमा �च�लत काननु 
बमोिजम कारबाह� गर� सो को सो को जानकार� स�म�तलाई �दन ु�देश मिन्�प�रषद् सिचवालय 
र सम्बिन्धत मन्�ालयको कतर्व्य हनेुछ।  

२०) स�म�तका �नणर्य सन्तोषजनकरुपमा कायार्न्वयन गन� गराउनलेाई परुस्कृत गनर् अनरुोध गनर् 
सक्ने व्यवस्था देहाय बमोिजम हनुछे: 

(१)  स�म�तका �नणर्य सन्तोजनकरुपमा कायार्न्वयन गन� मन्�ालय, आयोग, सिचवालय वा 
कायार्लयका �मखु वा अन्य कमर्चार�लाई �च�लत काननु बमोिजम परुस्कृत गर� �ोत्सा�हत गनर् 
�देश मिन्�प�रषद् सिचवालयलाई स�म�तले �नणर्य गर� अनरुोध गनर् सक्नेछ। 

(२) स�म�तको अनरुोध अनसुार रा�ो काम गन� पदा�धकार�, �मखु वा कमर्चार�लाई �च�लत 
काननु बमोिजम परुस्कृत गर� सोको जानकार� स�म�तलाई �दन ु�देश मिन्�प�रषद् सिचवालयको 
कतर्व्य हनेुछ। 

प�रच्छेद १५ 

स�म�तका �नणर्य तथा कागजात एवम ् सरसामानको �हफाजत र संरक्षणको िजम्मा सम्बन्धी 
व्यवस्था  

२१)  स�म�तका �नणर्य तथा कागजातको िजम्मा र संरक्षण सम्बन्धमा �नम्न व्यवस्था अपनाइनछेः 

(१) स�म�तका �नणर्य, कागजात तथा फ�नर्चर लगायतका सबै िजन्सी तथा अन्य सरसामानको 
िजम्मा र संरक्षण गन� दा�यत्व स�म�त सिचवको हनुेछ। 

(२) स�म�त सिचवले आफूले गनर् पन� काम सहायक कमर्चार�हरूलाई प�न लगाउन सक्नेछ । 
तर अिन्तम जवाफदेह�ता भने स�म�त सिचवकै हनेुछ। 
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(३) आफ्नो स�म�तको िजम्मेवार�बाट सरुवा भएप�छ �नजले स�म�तमा सरुवा भई आउन ेसिचव 
वा िजम्मेवार अ�धकार�लाई सामान र �नणर्य बझुाउनपुन�छ। 

प�रच्छेद १६ 
वा�षर्क ��तवेदन पेस गन� सम्बन्धी व्यवस्था: 

२२) स�म�तले ��तवेदन पसे गन� सम्बन्धमा�नम्न  व्यवस्था अपनाउने छ :   

(१)  स�म�तले वषर्भरमा गरेका सबै काम कारवाह�को ��तवेदन तयार गनर् एक उपस�म�त 
बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपस�म�तको ��तवेदन पेस भए प�छ स�म�तले सो ��तवेदन मा�थ छलफल गर� बजेट पसे 
गनुर् अगावै सभामा पेस गनुर् पन�छ र ��तवेदनमा स�म�तका �नणर्य कायार्न्वयन िस्थ�तको 
तलुनात्मक �ववरण र स�म�तको सझुाव प�न समावेश गनुर्पन�छ।  

(३) स�म�तको ��तवेदन कायार्न्वयन गनुर् सम्बिन्धत मन्�ी र सिचवको कतर्व्य हनेुछ। 

(४) स�म�तको ��तवेदनमा�थ सभामा छलफल गनर् सभामखुसगँ परामशर् गनर् स�कनेछ।    

प�रच्छेद १७ 
कायर्�व�ध संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थाः 

२३) स�म�तको कायर्�व�ध संशोधन सम्बन्धमा �नम्न व्यवस्था अपनाइनेछ :  

(१) स�म�तले कायर्�व�धमा संशोधन र प�रमाजर्न गनर् उपस�म�त बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपस�म�तको ��तवेदन स�म�तमा पेस भए प�छ स�म�तले सो ��तवेदनलाई यथावत ्रूपमा वा 
संसशोधन स�हत पा�रत गनर् सक्नेछ। 

प�रच्छेद १८ 
अन्य व्यवस्थाः 

२४) कायर्�व�ध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था देहाय बमोिजम हनुेछ : (१) यस कायर्�व�धमा उल्लेख 
भए बाहेकका अन्य व्यवस्था �देश ३ को �देश सभा कायर् स�ालन �नयमावल� बमोिजम 
हनेुछ। 
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अनसूुची-४ 

स�म�तको बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपिस्थ�तको अवस्था 
(बैठक संख्या १८ देिख ४३ सम्म) 

 

�.सं. नाम थर उपिस्थ�त कै�फयत 
1  मा. न्हकु्षे नारायण �े�- सभाप�त २६  
2  मा. ओम बहादरु ग्लान १९  
3  मा. कृष्ण �साद शमार् खनाल १०  
4  मा. गणेश दलुाल १४  
5  मा. चन्� बहादरु लामा १८  
6  मा. जीवन खड्का २२  
7  मा. जीवन डंगोल २२  
8  मा. द�पक �नरौला २४  
9  मा. देवक� �े� २६  
10  मा. पशपु�त चौलागाई १२  
11  मा. पकुार महजर्न ८ �म�त २०७६/०९/२६ को �देश सभा 

बैठकले स�म�त हेरफेरको �नणर्य गरेको। 
(२६औ ं बैठकबाट यस स�म�तमा रहन ु
भएको) 

12  मा. �भात तामा� १३ 

13  मा. �मे बहादरु तामा� १  
14  मा. वेल�म�या घले १४  
15  मा. मनु ु�सग्देल १९  
16  मा. र� �साद ढकाल २२  
17  मा. रमेश पौ�ाल २६  
18  मा. �रता माझी २३  
19  मा. �वनोद खड्का १८  
20  मा. सीता अ�धकार� २५  
21  मा. �हमाल� गोले १९  
22  मा. �भमशेन ख�ी १ �म�त २०७६/०९/२६ को �देश सभा 

बैठकले स�म�त हेरफेरको �नणर्य 
गरेको।(हाल यस स�म�तमा नरहन ुभएको) 23  मा. सन्त बहादरु �जा २ 
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१. माननीय सभामखु �ी सान ुकुमार �े�
आयोिजत छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�म

२. �देश नं.१ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बागमती �देशमा 

३. �देश नं.१ को सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सदस्यहरुलाई बागमती �देश सभामा स्वागत गद�

                                           वा�षर्क ��तवेदन 

सभामखु �ी सान ुकुमार �े� र महालेखापर�क्षक माननीय टंकमणी शमार् दंगालको उपिस्थ�तमा 
आयोिजत छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�म 

को सावर्ज�नक लेखा स�म�तको बागमती �देशमा भएको �मण 

को सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सदस्यहरुलाई बागमती �देश सभामा स्वागत गद�
 

वा�षर्क ��तवेदन २०७७                                                                              

 
को उपिस्थ�तमा 

 

 
को सावर्ज�नक लेखा स�म�तका सदस्यहरुलाई बागमती �देश सभामा स्वागत गद� 
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४ मा. न्हकु्षे नारायण �े� (सभाप�त

५ �देश नं.१ का सभाप�त मा

                                           वा�षर्क ��तवेदन 

सभाप�त -सा.ले.स. बागमती �देश) र मा. िशव नारायण गनगाइ
सा.ले.स. �देश नं.१) 

 

का सभाप�त मा. िशव नारायण गनगाइ आफ्नो भनाई रा�हुदैु  

 
वा�षर्क ��तवेदन २०७७                                                                              

 
गनगाइ (सभाप�त- 
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५ बागमती �देशका सावर्ज�नक लेखा 
 
 

७  मा. न्हकु्षे नारायण �े� (सभाप�त -सा
�देश नं

  

                                           वा�षर्क ��तवेदन 

सावर्ज�नक लेखा स�म�त सदस्य मा. रमेश पौ�ाल आफ्नो भनाई रा�हुदैु 

सा.ले.स. बागमती �देश) ले मा. िशव नारायण गनगाइ (सभाप�त
�देश नं.१) लाई मायाको िचनो �दान गनुर्हुँदै। 

 
वा�षर्क ��तवेदन २०७७                                                                              

 

रमेश पौ�ाल आफ्नो भनाई रा�हुदैु  

 

सभाप�त- सा.ले.स. 
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८. मन्�ालयको चौमा�सक आयव्यय सम्बन्धमा माननीय मन्�ीज्यूहरुसँगको छलफल  

 

 
९. मा. सभाप�त समक्ष स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन २०७७ को मस्यौदा पेश गनुर् हुँदै मा. सीता अ�धकार� 
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१०. माननीय सभामखु समक्ष स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन २०७७ पेश गनुर् हुँदै माननीय सभाप�त न्हकु्षे नारायण 

�े� 
 
 

 
११. स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन २०७७ सभा समक्ष पेश गनुर् हुँदै माननीय सभाप�त न्हकु्षे नारायण �े� 
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१२.  ZOOM माफर् त महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन सम्बन्धमा छलफल हुँदै (�देश सभा सिचवालय) 

 
 

 
१३. य�ग इनोभेसन्स ्�ा.�ल सँग भएको �ा�व�धक सहकायर् सम्बन्धी सम्झौता प�मा हस्ताक्षर कायर्�म 
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