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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 िमोम्जम 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सिै सरकारी कार्ाालर्, पूर्ा स्वातमत्व भएका 
संिठीि संस्था र संघीर् काननु िमोम्जम महालेखा परीक्षकिाट लेखापरीक्षर् हनेु 
भनी िोर्कएका संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकारीिा र औम्चत्र् समेिको आधारमा लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । 
नेपालको संर्वधानको धारा 294(३) िमोम्जम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क 
प्रदेशको काम कारवाहीको सबिन्धमा अलि अलि प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेश िना सक्ने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 
१९(४) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु समक्ष वार्षाक प्रतिवेदन पेश िने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा 
उक्त प्रतिवेदन मखु्र्मन्री माफा ि प्रदेश सभामा पेश हनेु व्र्वस्था छ । उल्लेम्खि व्र्वस्था िमोम्जम आतथाक 
वषा 2076/77 को लेखापरीक्षर् िरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षर् िररएको 
तनकार्को र्ववरर्, लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका िेरुजकुो म्स्थति, लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका मखु्र् व्र्होराहरू, 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न म्स्थति र भर्वष्र्मा िनुापने सधुार समावेश िररएको छ । प्रस्ििु प्रतिवेदन 
प्रदेश सभा, सावाजतनक लेखा सतमतिमा छलफलद्वारा कार्ाान्वर्नमा आई आतथाक अनशुासन कार्म िना 
महत्त्वपूर्ा र्ोिदान पगु्ने कुरामा र्वश्वस्ि छु ।  

नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, संघ एवं प्रदेशले िजुामा िरेका काननु, लेखापरीक्षर् मानदण्ड एवं 
असल अभ्र्ासहरू अनसुरर् िरी वस्ितुनष्ठ ढंिले र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । सरकारी 
लेखापरीक्षकहरूको आचारसंर्हिा लाि ु िरी सो को पालना सतुनम्िि िना अनिुमनको समेि व्र्वस्था 
तमलाईएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि लिार्ि सबिर्द् पक्षसँि आवश्र्क छलफल 
िरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाव िमोम्जम लेखापरीक्षर्लाई उदे्दश्र्मूलक िनाउने प्रर्ास िररएको छ । 
लेखापरीक्षर्को िरु्स्िर अतभवरृ्र्द् िना िरु्स्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रर्ालीलाई सदुृढ िलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषा काननुको पालना, जवाफदेर्हिा वहन, लेखापालन र आतथाक कारोिारको म्स्थति, सावाजतनक 
सबपम्त्त र स्रोि साधनको उपर्ोि, सावाजतनक तनमाार् र सेवा प्रवाह जस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षर्को क्षेरमा 
समावेश िररएको छ । र्ो वषा प्रदेश अन्ििाि मखु्र्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ाालर् सर्हि मन्रालर् र 
मािहिका कार्ाालर्, प्रदेशसभा सम्चवालर्, मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 
समेि 18२ तनकार् र १ र्वषर्को रु.39 अिा 64 करोड 78 लाख 65 हजार  लेखापरीक्षर् सबपन्न भएकोमा 
रु.94 करोड 74 लाख 85 हजार िेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो िेरुज ुकुल लेखापरीक्षर् अङ्कको 2.39 
प्रतिशि हनु आउँछ । िि वषा लेखापरीक्षर् अंकको 3.13 प्रतिशि िेरुज ुकार्म रहेकोमा र्स वषा 2.39 
प्रतिशि भई िेरुज ुप्रतिशि घटेको छ । र्स वषा बर्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लििी िेरुज ुमातनएको छैन । 

प्रदेश अन्ििािका कार्ाालर्हरूको लेखापरीक्षर्िाट मखु्र् रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु तनमाार् 
िनुापने, दरिन्दी िमोम्जमका कमाचारीको पदपूतिा िनुापने, िजेटमा समावेश भएका नीति िथा कार्ाक्रमको 
प्रभावकारी कार्ाान्वर्न िनुापने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वम्स्थि िना एकीकृि 
कार्ाालर्को अवधारर्ा अनसुार सीतमि संख्र्ाका कार्ाालर्िाट कार्ासबपादन िने व्र्वस्था िररनपुने देम्खएको 
छ । प्रदेश र स्थानीर् िहका पदातधकारीले प्राप्त िने सेवा सरु्वधामा एकरुपिा कार्म िनुापने, राजस्व 
सङ्कलनलाई प्रभावकारी िनाई संघीर् सरकारिाट प्राप्त हनेु अनदुानप्रतिको तनभारिालाई न्रू्तनकरर् िने, 

अनतु्पादक खचा तनर्न्रर् िना तमिव्र्र्र्िा सबिन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ाान्वर्न िने, ददिो र्वकास 
लक्ष्र्लाई प्राप्त िने र्ोजना िथा कार्ाक्रममा समावेश िरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँि समन्वर्ात्मक 
ढङ्गले कार्ा िनुापदाछ ।  



 
 

र्वकास तनमाार्िफा  पररर्ोजना िैंकमा संकतलि र्ोजनामध्रे् िढी उपलब्धीमलुक छनौट िरी कार्ाान्वर्न 
िने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफा ि एकै प्रकृतिका कार्ाक्रमहरू सबपादन भई दोर्हररने, खम्टटने िथा टुर्क्रने 
प्रवमृ्त्त तनर्न्रर् िने, साना िथा टुके्र आर्ोजनमा लिानी निने, अनदुान र सहार्िा जस्िा र्विरर्मखुी 
कार्ाक्रमहरूमा िजेट पररचातलि िदाा उपलम्ब्धको सतुनम्िििा िने, अनदुानको अनिुमन प्रभावकारी िनाउने र 
जर्टल प्रकृतिका तनमाार् सधुारका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतििाट िराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार िरी 
जनसहभातििा जटुाई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न िनुापने देम्खन्छ । त्र्स्िै फजलु खचा घटाउने, अनावश्र्क खचा 
कटौिी िने, प्रदेश सरकार र मािहिका तनकार्मा हनेु अतनर्तमििा, भ्रिचारजन्र् र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रर् िना 
तनर्तमि अनिुमन, तनरीक्षर् िथा सपुररवेक्षर् िरी सशुासन कार्म िने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।   

प्रदेशस्िरमा सावाजतनक स्रोिको सममु्चि उपर्ोि िदै र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहलाई नमनुाको रूपमा 
सञ्चालन िना सर्कने देखेको छु । र्स प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कार्ा क्षेर र मन्रालर् िथा तनकार्हरुको 
र्वस्ििृ र्वश्लषेर् सर्हि समावेश भएका प्रतिवेदनका व्र्होरा र सझुाविाट प्रदेशस्िरको शासकीर् व्र्वस्था र 
र्वकास तनमाार् कार्ा सञ्चालनमा सहर्ोि पगु्ने अपेक्षा िररएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेश 
िरेको प्रतिवेदन र्थासमर्मा प्रदेश सभामा पेश हनुपुदाछ । र्सिाट जनप्रतितनतधको थलोमा समर्मै 
प्रतिवेदनउपर छलफल भई समस्र्ा समाधान िना सहज हनेु भएकोले र्स्िो प्रतिवेदन पेश भएपतछ प्रदेश सभामा 
ित्काल पेश िरी छलफलको व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीर् िहिीच समन्वर् कार्म िरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म िना र 
उपलब्ध स्रोि साधनको अतधकत्तम प्रर्ोि िदै र्वकास तनमाार्, सेवा प्रवाह र रोजिारी तसजाना जस्िा कार्ामा 
महत्त्वपूर्ा र्ोिदान परु् र्ाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालको संर्वधान िमोम्जम आन्िररक आर् 
पररचालन िरी आत्मतनभार हनेुिफा  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेम्शि िनुापने देम्खन्छ ।  

अन्त्र्मा, लेखापरीक्षर् सबपन्न िरी प्रतिवेदन िर्ार िने क्रममा अमूल्र् सझुाव ददई सहर्ोि िने माननीर् 
प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखु्र्मन्री िथा मन्रीज्रू्हरू, माननीर् प्रदेश सभाका सभामखु िथा उपसभामखुज्रू्, 

प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरू लिार्ि प्रदेशका सिै तनकार् र पदातधकारी िथा र्वकास साझेदार, नािररक समाज र 
सञ्चारकमीहरूप्रति हाददाक आभार व्र्क्त िना चाहन्छु । साथै, कोरोना भाइरसको महामारीको िािजूद अहोरार 
खर्टई समर्मै लेखापरीक्षर् सबपन्न िरी प्रतिवेदन िर्ार िने कार्ाालर्का सबपूर्ा कमाचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ददन चाहन्छु । 

  
 

 

 

(टंकमम्र् शमाा, दंिाल) 
महालेखापरीक्षक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

 

1. संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था : नेपालको संर्वधानको धारा २४१ िमोम्जम प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार 
र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननुिमोम्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र 
औम्चत्र्समेिको र्वचार िरी महालेखापरीक्षकिाट लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश आतथाक 
कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ र लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ िमोम्जम प्रत्रे्क कार्ाालर्ले सिै 
प्रकारका आर् व्र्र् िथा कारोिारको िोर्कएिमोम्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िरी 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्िाट अम्न्िम लेखापरीक्षर् िराउनपुने व्र्वस्था छ ।  

2. उद्दशे्र् : सावाजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोि िथा सावाजतनक सेवा प्रवाहको सबिन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र औम्चत्र्को आधारमा लेखापरीक्षर् िरी उम्चि तनष्कषा र 
सझुाव प्रदान िना िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर आश्वस्ििा प्रदान िनुा लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र् 
रहेको छ । देहार्का र्वषर्हरू सतुनम्िि िनुा लेखापरीक्षर्को अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेका छन:् 
 आतथाक र्ववरर् िोर्कएको ढाचँामा िर्ार िरी र्थाथा म्स्थति म्चरर् िरेको, 
 संम्चिकोष िथा अन्र् सरकारी कोषको र्हसाि र्थाथापरक रहेको,  
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनिमोम्जम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ा र प्रर्ोजनमा खचा िरेको, 
 राजस्वलिार्ि समस्ि आबदानी र धरौटी असलुी एवं दाम्खला िरेको, 
 सरकारी सबपम्त्तको व्र्वस्थापन एवं स्रोिको हातन नोक्सानी र दरुुपर्ोि हनु नपाउने िरी 

आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था िरेको र सोको कार्ाान्वर्न भएको, 
 आतथाक कारोिार िदाा प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना िरेको एवं पषु्याई िने प्रमार् 

र्थेष्ठ राखेको, 
 स्वीकृि कार्ाक्रमअनसुार तनधााररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलम्ब्ध हातसल िरेको, 
 सावाजतनक तनकार्ले िोर्कएिमोम्जम र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाह िरेको, 
 आतथाक कारोवार िदाा तमिव्र्र्र्िा कार्ादक्षिा र प्रभाकाररिामा पर्ााप्त ध्र्ान ददएको, 
 सावाजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन िरेको, 
 कोतभड १९ को र्वश्वब्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रर् िथा उपचार सबिन्धमा संचातलि 

र्क्रर्ाकलाप र खचा काननुसबमि एवं प्रभावकारी िवरले िरेको ।  

3. क्षरे : र्ो वषा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंि, प्रदेश कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् 
संस्था समेि 182 तनकार् र र्वषर्को २०७6।७7 को कारोिारको लेखापरीक्षर् सबपन्न िररएको 
छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहको म्स्थति मूल्र्ांकन 
िना सूचना िथा िथर्ांकसमेि संकलन िरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेर् िररएको छ  । 

4. पर्द्ति : लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ मा उल्लेम्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मान, र्वत्तीर्, 
कार्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभाक लेखापरीक्षर् तनदेम्शका, मािादशान र असल 
अभ्र्ासको अनसुरर् िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ । समग्र लेखापरीक्षर् िनुापने तनकार्हरुलाई 
जोम्खम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोम्खमर्कु्त तनकार्मा विीकरर् िरी उच्च 
जोम्खमर्कु्त 49 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षर्, मध्र्म जोम्खमर्कु्त 70 तनकार्को प्रदेश एकल कोष 
खािािाट छनौट िररएका कारोवारको परीक्षर् र न्रू्न जोम्खमर्कु्त 63 तनकार्को सबिन्धमा दूर 
लेखापरीक्षर् कार्ार्वतध अवलबिन िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ ।  



 

 

र्सका अलावा लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होराउपर सबिम्न्धि तनकार्का प्रमखुसँि 
छलफल िरेपिाि ् लेखापरीक्षर्को प्रारम्बभक प्रतिवेदन जारी िररएको र सो उपर तनकार्िाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिकृर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । लेखापरीक्षर्को िरु्स्िर 
अतभवरृ्र्द् िना उच्च िहिाट सपुरीवेक्षर्, स्थलिि तनरीक्षर्, लेखापरीक्षर् सबपन्न फाइल िथा 
प्रतिवेदनको पनुरावलोकन र छनौट भएका लेखापरीक्षर् फाइलको िरु्स्िर पनुरावलोकनसमेि िने 
िररएको छ । नीतििि र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षर् सल्लाहकार सतमति िठन िररएको र र्वतभन्न 
क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न िराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िर्क्रा र्ा : महालेखापरीक्षकको 2076/77 को लेखापरीक्षर्को तसलतसलामा लमु्बिनी 
प्रदेशका सबपूर्ा तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरुसँि लेखापरीक्षर्मा महालेखापरीक्षकको भतूमका, 
जवाफदेर्हिा, पारदम्शािा र लेखापरीक्षर् कार्ाक्रम सबिन्धमा भच ुाअल माध्र्मिाट छलफल भएको 
तथर्ो ।  

6. वार्षाक प्रतिवेदन : महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले िरेको काम कारवाहीको सबिन्धमा 
अलि अलि प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश िनासक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ 
को उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ 
पररच्छेद िथा 15 अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्को र्ववरर्, 
पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका िेरुजकुो म्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका 
प्रमखु व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न म्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षरेहरु 
उल्लेख िररएको छ । 
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पररच्छेद —१ 

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्को र्ववरर् 

 

 समर्ििि लेखापरीक्षर् 

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार् र र्वषर् संख्र्ा (रु.हजारमा) 
१. प्रदेश  कार्ाालर् 16^ 36900716 

२. सतमति र अन्र् संस्था  16 2747149 

3. कार्ामूलक लेखापरीक्षर्-1   

जबमा 182 39647865 

  र्ो वषा प्रदेश मािहि १६६ सरकारी तनकार्को रु.३६ अिा 90 करोड 7 लाख 16 हजार र 
सतमति िथा अन्र् संस्था १६ को रु.२ अिा ७४ करोड ७१ लाख ४९ हजार समेि रु.39 अिा 64 
करोड 78 लाख 65 हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्हरूको 
र्ववरर् अनसूुची- 1(क) मा उल्लेख छ । 

1. सरकारी तनकार् : र्ो वषा १६६ प्रदेश कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र्िफा  तनबनानसुार 
लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ ।  

                                                                              (रु.हजारमा) 
क्र.सं. कारोिार जबमा 

  २०७६।७७ २०७५।७६ 
!= र्वतनर्ोजन तनकासा   25305032 17034123 

@= राजस्व असलुी   9217184 10186795 

#= धरौटी आबदानी   1662950 1351824 

$= अन्र् कारोिार  715550 305821 

जबमा 36900716 28878563 

र्सको र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-२ मा छ । 

2. सतमति र अन्र् संस्था : र्ो वषा १६ सतमति र अन्र् संस्थाको रु.२ अिा ७४ करोड ७१ लाख ४९ 
हजारको लेखापरीक्षर् िररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची–४ मा उल्लेख छ । लेखापरीक्षर्िाट 
देम्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद ३ को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ । लेखापरीक्षर् सबपन्न तनकार् र 
लेखापरीक्षर्को र्ववरर् अनसूुची - 4 र 5 मा उल्लेख छ ।  

 प्रदेश िजेट र राजस्वको कार्ाान्वर्न म्स्थति 

3. प्रदेश िजेट िथा खचा : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७६।७७ को िजेट 
अनमुान र र्थाथा खचा तनबनानसुार छः 
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(रु.हजारमा) 

शीषाक/क्षरे 

२०७६।७७ को 
िजेट अनमुान र्थाथा खचा प्रतिशि 

चाल ुखचा  15427341 10685759 69.27 

पुजँीिि खचा 20989459 14721313 70.14 

जबमा 36416800 25407072 69.77 

4. खचाको म्स्थति : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषाको कुल चाल ुर पुजँीिि 
खचाको र्ववरर् तनबनानसुार छः 

(रु.हजारमा) 
तस.नं. तनकार् िजेट रकम र्थाथा खचा रकम जबमा 

चाल ु पुजँीिि खचा चाल ु पुजँीिि 

1.  प्रदेश सभा सम्चवालर् 231103 27024 186861 25263 212124 

2.  मखु्र्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को 
कार्ालर्  

135305 33456 95610 26755 122365 

3.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 920064 612466 299517 35022 334539 
4.  आन्िररक मातमला िथा काननु 

मन्रालर्  
295096 345870 155438 110389 265827 

5.  पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्  1361922 1444016 901877 1106059 2007936 

6.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा  सहकारी 
मन्रालर् 

3340948 213900 1590806 100957 1691763 

7.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्  1000624 17232792 
456077 

12714424 13170501 

8.  सामाम्जक र्वकास मन्रालर्  3737212 1072675 2758172 596229 3354401 

9.  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्  15267 7260 9083 6215 15298 
10.  स्थानीर् िह अनदुान 4389800 0 4232318 0 4232318 

जबमा 15427341 20989459 10685759 14721313 25407072 

5. स्रोििि अनमुान र र्थाथा खचा : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७६।७७ 
को अनमुान र र्थाथा खचाको स्रोििि र्ववरर् तनबनानसुार छः 

(रु.हजारमा) 

स्रोि 

२०७६।७७ को रकम अनमुानको िलुनामा खचा प्रतिशि 

अनमुान र्थाथा खचा 
संघीर् सरकार अनदुान 16610500 11743916 70.70 

समानीकरर् अनदुान  7540100 3215539 42.65 

शसिा अनदुान 7770400 8184861 105.33 

र्वशेष अनदुान 500000 190329 38.07 

समपरुक अनदुान 800000 153187 19.15 

प्रदेश सरकार 19806300 13663156 68.98 

जबमा 36416800 25407072 69.76 

द्रिव्र्ः र्ो वषाको र्थाथा खचा  रु.25 अिा 40 करोड 70 लाख 7२ हजार मध्रे् १ इकाईको रु.१० करोड २० 
लाख ४० हजार लेखापरीक्षर् िक्र्ौिा रहेको छ ।  
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र्ो वषा र्वतनर्ोजन िफा  संघीर् सरकारको अनदुानिाट 70.70 प्रतिशि र प्रदेश सरकारको 
राजस्विाट 68.98 प्रतिशि प्राप्त भई रु.25 अिा 40 करोड 70 लाख 72 हजार खचा भएको छ । 
कुल खचा मध्रे् संघीर् सरकारको अनदुानिाट 46.2३ प्रतिशि र प्रदेश सरकारको राजस्विाट 53.77 
प्रतिशि व्र्होरेको छ । उपलव्ध स्रोििाट र्वकास तनमाार्, खचा व्र्वस्थापन िथा कार्ासबपादन नतिजामा 
प्रभावकाररिा हातसल हनु सकेको छैन ।  

6. संघ िथा स्थानीर् िहलाई िजेट : प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्ाक्रम र िजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाको 
लािी प्रदेश काननु िमोम्जम र्वकास तनमाार् िथा सेवा प्रवाहका कार्ा अिाडी िढाउन ुपने कार्ाक्रममा 
प्रदेशले र्वतनर्ोजन िरेको िजेटिाट स्थानीर् सरकारका कार्ाक्रम सन्चालन िना िजेट अम्ख्िर्ारी ददएको 
मध्रे् संघीर् सरकारका ७८ तनकार्ले पूजँीिििफा  रु.७ करोड २९ लाख ८० हजार र चालिुफा  रु.३ 
करोड २ लाखसमेि १० करोड 31 लाख ८० हजार र स्थानीर् िहका १०९ कार्ाालर्हरूले चाल ु
म्शषाकिाट रु.४ अिा २३ करोड २३ लाख १७ हजार िरी रु.४ अिा ३३ करोड ५४ लाख ९७ हजार 
िजेट खचा िरेका छन ्। उक्त रकमको लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होराहरू सबिम्न्धि लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिलाई उपलब्ध िराइएको छ । र्स सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची-13 मा समावेश छ । 

7. राजस्व असलुी : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७६।७७ मा प्रदेश 
सरकारले प्राप्त िरेको राजस्व आर्को र्ववरर् तनबन अनसुार छ : 

(रु.हजारमा)  
शीषाक राजस्व  असलुी प्रतिशि 

लक्ष्र् र्थाथा असलुी 
कर राजस्व १३०३२३०० 7927673 60.83 

अन्र् राजस्व १७७४००० 895914 50.50 

र्वर्वध ० 393888 ० 

जबमा १४८०६३०० 9217475 ६२.२५ 

7.1. आतथाक वषा २०७६।७७ मा प्रदेश सरकारले प्राप्त िरेको राजस्व रु.9 अिा 21 करोड 74 लाख 
75 हजार रहेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन करिाट रु.१ अिा 85 करोड ३४ लाख ४ 
हजार असलु िरेकोमा ६० प्रतिशिले हनेु रु.90 करोड ९९ लाख ५० हजार प्रदेश संम्चिकोषमा 
आबदानी देखाएको छ । 

7.2. प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िथा 
आतथाक नीतिको िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन िने कार्ा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्को रहेको 
छ । साथै प्रदेशले िनाएको काननु िमोम्जम प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको र्वषर्मा कर 
लिाउन र िी स्रोिहरूिाट राजस्व उठाउन सक्ने समेि व्र्वस्था छ । सो अनसुार घर जग्िा रम्जषे्ट्रशन 
शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पर्ाटन शलु्क, सेवा शलु्क, दस्िरु, दण्ड जररवाना 
समेि िाट र्ो वषा असलु िरेको राजस्वको र्ववरर् अनसूुची–9 मा उल्लेख छ । 

8. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषा प्रदेश संम्चिकोषिाट 
स्थानीर् िहमा िरेको र्वत्तीर् हस्िान्िरर्को म्स्थति तनबनानसुार छ । 
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                                                                                                       (रु.हजारमा) 
क्र स अनदुानको र्ववरर् वार्षाक िजेट हस्िान्िरर् प्रतिशि 

१ समातनकरर् अनदुान ५००००० ५००००० १००.०० 

२ सशिा अनदुान १३८९८०० १३४३२६० ९६.६५ 

३ समपरुक अनदुान १५००००० १४२४७११ ९४.९८ 

४ र्वशेष अनदुान १०००००० ९६४३४६ ९६.४३ 

 जबमा ४३८९८०० ४२३२३१७ ९६.४१ 

प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्िरर् माफा ि र्ो वषा १०९ स्थानीर् िहमा रु.4 अिा 23 करोड 
23 लाख 1७ हजार हस्िान्िरर् िरेको छ । हस्िान्िररि अनदुान मध्रे् समपरुक अनदुानको रकम सिै 
भन्दा िढी रहेको छ । उम्ल्लम्खि स्थानीर् िह मध्रे् र्ो वषा 95 वटाको अम्न्िम लेखापरीक्षर् सबपन्न 
भई १४ स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् िक्र्ौिा रहन िएको छ । 
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पररच्छेद — २ 

लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका िेरुजकुो म्स्थति 

 

1. िेरुज ु: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २(द) ले प्रचतलि काननुिमोम्जम परु् र्ाउनपुने रीि 
नपरु् र्ाई कारोिार िरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा िेमनातसव िररकाले आतथाक 
कारोिार िरेको भनी लेखापरीक्षर् िदाा औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको कारोिारलाई िेरुजकुो रूपमा 
पररभार्षि िरेको छ ।  

सोही ऐनले, २०७४ ले िेरुजलुाई असलु िनुापने, तनर्तमि िनुापने र पेस्की  िरी ३ विामा 
विीकरर् िरेको छ । र्स कार्ाालर्ले िेरुजू विीकरर् िदाा असलु िनुापने िेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, 
हानी, नोक्सानी र अन्र् असलु िनुापने िरी ३ समूहमा, तनर्तमि िनुापने िेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, 
प्रमार् कािजाि पेश नभएको, म्जबमेवारी नसारेको र शोधभनाा नतलएको िरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमाचारी, मोतिलाइजेसन, प्रिीिपर र संस्थािि पेस्की िरी ४ समूहमा विीकरर् िरेको छ ।  

र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षर्िाट औलँ्र्ाइएको 
िेरुज ुरु.94 करोड 74 लाख 85 हजार रहेको छ । सो िेरुज ुअंकको विीकरर् तनबनानसुार छः 

 (रु.हजारमा) 
ििीकरर् सरकारी 

कार्ाालर् 
सतमति िथा अन्र् संस्था जबमा िेरुज ु कुल वेरुजूको प्रतिशि 

जबमा िेरुज ु 868203 79282 947485 100 

१.असलु हनुपुने 57373 4082 61455 6.49 

२.तनर्तमि हनुपुने 751074 63285 814359 85.95 

अतनर्तमि भएको  365147 47618 412765 43.56 

प्रमार् कािजाि पेस नभएको  385927 15667 401594 42.39 

३.पेश्की  59756 11915 71671 7.56 

 कमाचारी पेश्की   5530 533 6063 0.64 

 अन्र् पेश्की 54226 11382 65608 6.92 

िेरुज ुविीकरर्को र्ववरर् अनसूुची —10 र 11 मा छ ।  
2. अद्यावतधक िेरुज ु: िि वषा सबम रु.94 करोड 73 लाख 42 हजार  िेरुज ुरहेकोमा र्ो वषा रु.57 

करोड 36 लाख 71 हजार सबपरीक्षर् भई रु.37 करोड 36 लाख 71 हजार िाँकी रहेको र र्ो वषा 
रु.94 करोड 74 लाख 85 हजार थप भई जबमा िेरुज ुरु.1 अिा 32 करोड 11 लाख 56 हजार 
कार्म भएको छ । 

(रु.हजारमा) 
 क्र.सं. र्ववरर् िि वषा सबमको र्ो वषाको थप जबमा िेरुज ुरकम 

! सरकारी कार्ाालर्िफा  281206 868203 1149409 
@ सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  92465 79282 171747 

जबमा 373671 947485 1321156 
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र्स सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची - १2 मा रहेको छ । 

3. प्रदेश कार्ाालर् अन्ििाि र्ो वषा उपर्ुाक्त पररभाषा िमोम्जम िेरुज ु ठहररने रकम देहार्अनसुार रु.९४ 
करोड ७४ लाख ८५ हजार रहेको छः 

4. िेरुज ुर्वश्लषेर् – प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमतिको िेरुजकुो अवस्था तनबनानसुार रहेको 
छ :  

4.1 प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा िेरुज ुफस्र्ौट िने म्जबमेवारी सबिम्न्धि लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५ मा औलँ्र्ाइएको िेरुजकुो ३५ ददन वा 
बर्ाद थप भएकोमा सो बर्ादतभर फस्र्ौट िने र फस्र्ौट निरेमा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभािीर् 
मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ददने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्था िमोम्जमको प्रर्क्रर्ा पूरा िदाा समेि 
२०७६।७७ को िेरुज ु फस्र्ौट नभएकाले सो अवतधमा कार्ारि लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको 
नामावली र िेरुज ुरकम अनसूुची-14 मा समावेश िररएको छ ।  

4.2 प्रदेश कार्ाालर्िफा  र्ो वषा रकमिि आधारमा िेरुज ुभएका मन्रालर्/तनकार् तनबनानसुार छनः् 
(रु.हजारमा) 

क्र.सं मन्रालर् लेखापरीक्षर् 
अङ्क 

िरेुज ुरकम कुल 
िरेुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा 
िरेुज ु
प्रतिशि 

असलु 
हनुपुने 

तनर्तमि 
हनुपुने 

पेश्की 
िाकँी 

जबमा 

1.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 16709656 34267 632830 43226 710323 74.97 4.25 

2.  सामाम्जक र्वकास मन्रालर् 6572959 6709 77032 23733 107474 11.34 1.64 

3.  उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 3060698 12219 57057 4712 73988 7.81 2.42 

4.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 1734672 7617 30491 0 38108 4.02 2.20 

5.  प्रदेश सभा सम्चवालर् 227069 0 12015 0 12015 1.27 5.29 

6.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 374778 643 4532 0 5175 0.55 1.38 

7.  मखु्र्मम्न्र िथा मम्न्रपरीषद्को कार्ाालर् 196544 0 402 0 402 0.04 0.21 
8.  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 15439 0 0 0 0 0 0 

9.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 6523732 0 0 0 0 0 0 

जबमा 35415547 61455 814359 71671 947485 १०० 2.68 

सरकारी कार्ाालर्िफा  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् िढी िेरुज ुहनेु मन्रालर् िथा तनकार्को 
क्रममा पर्हलो स्थानमा रहेको, सामाम्जक र्वकास मन्रालर् दोस्रो, उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् 
मन्रालर् िेस्रो र भमूी व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् चौथो स्थानमा रहेका छन ्। 

4.3 र्ो वषा १६६ प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् िरेकोमा 97 कार्ाालर् (58.43 प्रतिशि) मा लििी िेरुज ु
देम्खएको छ। त्र्सैिरी सतमति िथा अन्र् संस्था १६ मध्रे् 1३ (8१.2५ प्रतिशि) कार्ाालर्मा लििी 
िेरुज ुदेम्खएको छ ।  
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4.4 र्ो वषा प्रदेश मािहिका तनकार् िथा सतमतिको १ हजार 922 िेरुज ुदफा मध्रे् प्रतिर्क्रर्ािाट ६5 दफा 
फस्र्ौट भई १ हजार 857 दफा िेरुज ुदेम्खएकोमा १ हजार 385 दफा सैर्द्ाम्न्िक र 472 दफा लििी 
िेरुज ुकार्म भएको छ ।   

4.5 प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  ििवषासबमको पेस्की रु.28 करोड 39 लाख 25 हजार िाकँी रहेको मध्रे् 
रु.18 करोड 60 लाख 49 हजार (65.53 प्रतिशि) फस्र्ौट भई िाकँी रु.9 करोड 78 लाख 76 
हजार र र्ो वषा थप रु.68 करोड 79 लाख 34 हजार समेि कुल पेस्की रु.78  करोड 58 लाख 
10 हजार िाँकी रहेको छ । र्ो वषा थप भएकोमध्रे् बर्ाद ननाघेको पेस्की रु.62 करोड 81 लाख 
78 हजार  र बर्ाद नाघेको पेस्की रु.5 करोड 97 लाख 56 हजार रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारीिफा  
रु.68 लाख 95 हजार  (0.88 प्रतिशि), मोतिलाइजेशनिफा  रु.72 करोड 4६ लाख 89 हजार 
(92.22 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.5 करोड 42 लाख 26 हजार  (6.90 प्रतिशि)  रहेको छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफा  ििवषासबमको पेस्की रु.3 करोड 88 लाख 79 हजार िाँकी रहेको 
र र्ो वषा थप रु.1 करोड 19 लाख 15 हजार  समेि  कुल पेस्की रु.5 करोड 7 लाख 94 हजार 
िाँकी देम्खएको छ । सोमध्रे् कमाचारी पेश्की रु.15 लाख 78 हजार (3.10 प्रतिशि), मोतिलाइजेशन 
पेश्की रु.3 करोड 78 लाख 34 हजार (74.49 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.1 करोड 13 लाख 82 
हजार (22.41 प्रतिशि) रहेको छ । र्स सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची 6 मा छ ।  

4.6 सरकारी कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् संस्थािाट र्ो वषा लेखापरीक्षर्को दौरानमा रु.५ लाख ६३ हजार, 
प्रारम्बभक प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.४१ लाख ५३ हजार र सबपरीक्षर्को क्रममा रु.२ करोड ७१ लाख 
१६ हजार समेि रु.३ करोड १८ लाख ३२ हजार असलु भई राजस्वमा दाम्खला भएको छ । र्स 
सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची–7 मा उल्लेख छ । 

4.7 सरकारी कार्ाालर्, सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  20 तनकार्को अग्रीम कर कट्टी नभई रु.२१ लाख १२  
हजार िाँकी रहेकोमा रु.१ लाख १८ हजार असलु भई रु.१९ लाख 9४ हजार िाँकी रहेको छ । र्स 
सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची – 8 मा उल्लेख छ ।  

4.8 प्रदेश कार्ाालर्िफा  ३ वषाको लेखापरीक्षर् र िेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक म्स्थति तनबनानसुार छः 
(रु.हजारमा) 

प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् अङ्क िेरुज ुअङ्क प्रतिशि 
2075 203540 508 0.25 
2077 30283753 946834 3.13 
2078 39647865 947485 2.39 
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पररच्छेद-३ 

लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होरा 
 

 

लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका प्रमखु व्र्होरा 
 

1. लेखापरीक्षर् िक्र्ौिा : र्स प्रदेश अन्ििाि जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, पाल्पाको 
र्वतनर्ोजन िफा  रु.10 करोड २० लाख ४० हजार, राजस्व िफा  रु.2 लाख ९१ हजार र धरौटी िफा  
रु.1 करोड ६३ लाख ५५ हजार समेि रु.11 करोड ८६ लाख ८६ हजारको लेखापरीक्षर् िक्र्ौिा 
रहेको छ ।र्स सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची–3 मा उल्लेख छ । 

2. काननु तनमाार् : प्रदेश सरकारिाट िजुामा हनुपुने सिै ऐन, तनर्म प्राथतमकिाका आधारमा िजुामा िरी 
प्रदेश सभामा पेश हनु ुपदाछ । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्िाट  आवतधक र्ोजना अनसुार 
र्स वषा र्वतभन्न २५ वटा काननु तनमाार् िने लक्ष्र् रहेकोमा ११ काननु तनमाार् िरेको छ । त्र्स्िै 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर्, सामाम्जक र्वकास 
मन्रालर्ले िजुामा िनुा पने ४८ ऐन, तनर्म िजुामा िरेका छैनन।् उक्त काननु र्थाशीघ्र तनमाार् िरी 
कार्ाान्र्न हनु ुपदाछ । 

3. नीति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्र्न : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
मन्रालर्हरूलाई प्राप्त कार्ा म्जबमेवारीहरू प्राथतमकिाको आधारमा आवतधक र्ोजना, वार्षाक नीति िथा 
कार्ाक्रम र िजेट िक्तब्र्मा समावेश िरी कार्ाान्वर्न हनु ुपनेमा प्रदेश सरकार िठन भएको िीन वषा 
भन्दा िढी अवतधमा सरकार िठन पिाि िरुुन्ि हनु ु पने प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन र तनर्म िजुामा, 
सावाजतनक सेवा र्विरर् र िरु्स्िर मापदण्ड तनधाारर्, स्थानीर् िहका कमाचारीहरूको काननु िजुामा, 
कार्ासबपादन करार कार्ाान्वर्न, र्वद्यालर्हरूको पाठ्यक्रम सधुार, प्रदेश िौरवका आर्ोजना छनौट, 
लोकसेवा आर्ोििाट ररक्त दरवन्दीको पदपूतिा लिार्िका कामहरू हालसबम िरेको देम्खएन । उक्त 
प्रर्क्रर्ा अनसुार प्राथतमकिाको आधारमा कार्ा सबपादन हनु ुपदाछ । 

4. ऐन तनर्मको पालना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मावली, २०६४ अनसुार सावाजतनक 
तनकार्हरूले सावाजतनक खररद कार्ालाई व्र्वम्स्थि िना िनुापने कामहरू मध्रे् लमु्बिनी प्रदेशका 
तनकार्हरूले कतिपर् खररद कार्ामा खररद र्ोजना िर्ार निने, र्ोजना अधरुो राख्न,े मालसामान वा तनमाार् 
कार्ाको टर्ाकेज निनाउने, कम अवतधको जमानि तलने, छनौट भएको वोलपरदािा सबझौिा िना 
नआएको अवस्थामा कालो सूम्चमा राख् न नपठाउने, परामशादािा मातथ तनभार रहने, प्रितिका आधारमा ५० 
प्रतिशि पेश्की ददनपुनेमापूरै पेश्की ददने, भेररर्सन आदेश स्वीकृि निराई काम िराउने, तनमाार् 
व्र्वसार्ीको र्ढलाईको कारर् काम नभएमा पूवातनधााररि क्षतिपूतिा नतलई बर्ाद थप िने, सबझौिा वमोम्जम 
काम शरुु निने, वीचैमा काम छोड्ने, सबझौिा अनसुार कार्ा प्रिति निने तनमाार् व्र्वसार्ीको जमानि 
जफि िरी िाँकी काम िना लाग्ने रकम असूल निने, तनमाार् स्थलको िर्ारी वेिर वोलपर प्रकाशन िने 
जस्िा कार्ा िरेको छ । 
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र्सैिरी नबसा वेिर परामशा सेवाको लािि अनमुान िर्ार िने, िोलपरिाट िनुापने काम टुक्रा 
पारी सोझै खररद वा तनमाार् िने, उपभोक्ता सतमतििाट रु.१ करोड भन्दा िढी लािि अनमुानको काम 
िराउने,उपभोक्ताको र्ोिदान कम िराउने, र्ोजना हस्िान्िरर् निने, समर्मा पेश्की फस्र्ौट निने, कार्ा 
स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार निने, सबझौिाको बर्ाद थप िदाा मूल्र् समार्ोजनमा पने व्र्र्भारलाई र्वचार 
निने, पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा नतलई बर्ाद थप िने, ५० प्रतिशि मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टा निरी पूरै 
भकु्तानी ददने िरेको देम्खर्ो । ऐन र तनर्ममा उम्ल्लम्खि व्र्वस्थाको पालना हनेु िरी कार्ा सबपादन 
िनुापदाछ । 

5. अधरुा ठेक्का : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९, ६३ र सो को तनर्मावलीको तनर्म १२८ 
अनसुार खररद िथा तनमाार्को सबझौिा िनेले सबझौिा िमोम्जम काम शरुु निरेमा, काम शरुु िरी िीचमै 
छोडेमा वा सबझौिा िमोम्जम प्रिति निरेमा सावाजतनक तनकार्ले त्र्स्िो सबझौिा जनुसकैु िखि अन्त्र् 
िना सक्ने, १० प्रतिशिसबम पूवातनधााररि क्षतिपूतिा लिाउने, िाँकी काम सबझौिा िनेको लािििाट पूरा 
िराउने र कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउने व्र्वस्थाहरू छन ् । र्स प्रदेश अन्ििाि सडक पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर् कर्पलवस्ि,ु खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर् रुपन्देही, जलस्रोि िथा तसंचाइ 
र्वकास तडतभजन कार्ाालर् रुपन्देही समेि ३ कार्ाालर् अन्ििाि रु.२ अिा ६९ करोड ३३ लाख ७ 
हजार ठेक्का अंकका ४६ ठेक्काहरूको रु.१ अिा ८८ करोड ५६ लाख ५७ हजारको (70 प्रतिशि) काम 
नभई ठेक्काहरू अधरुा रहेका छन ्। पटक पटक बर्ाद थप िदाा पतन तनमाार् व्र्वसार्ीहरूकै कारर्िाट 
िी ठेक्काहरूको काम अधरुो रहन िएको अवस्थामा सबिम्न्धि कार्ाालर्हरूले पूवातनधााररि क्षतिपूतिा 
लिाउने, ठेङ्का िोड्ने, कालोसूचीमा राख्न ेकारवाहीहरू िरी काम पूरा िराउन ुपनेमा कुनै पतन कारवाही 
िरेको छैन । लामो समर्देम्ख काम अधरुो रहँदा लिानी िररएको रकमिाट प्रतिफल प्राप्त नभइ 
जनिालाइा ठेक्कािाट प्राप्त हनुपुने सेवा प्राप्त नहनेु, ठेक्काको संख्र्ा वरृ्र्द्सँिै ठेक्का प्रशासन जर्टल िन्दै जाने 
भएकोले कानूनी व्र्वस्थाहरूको कार्ाान्वर्न िरी अधरुा ठेक्काहरूको काम पूरा िररनपुदाछ । 

6. िरु्स्िर परीक्षर् िथा तनर्न्रर् : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ को उपतनर्म १ 
को खण्ड (ङ) अनसुार ठेक्का सबझौिा कार्ाान्वर्न िदाा िरु्स्िर पक्षको तनरीक्षर् िथा परीक्षर् हनुपुने 
व्र्वस्था छ । भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् र अन्ििाि रहेका सडक पूवााधार र्वकास, जलश्रोि िथा 
तसंचाइ, खानेपानी िथा सरसफाई र भवन िथा सहरी र्वकाससँि सबिम्न्धि ४२ वटा कार्ाालर्हरूले र्स 
वषा तनमाार् कार्ामा रु.१२ अिा ७१ करोड ४४ लाख २४ हजार खचा िरेका छन ्। आफ्नै प्रर्ोिशाला 
वा अन्र् कार्ाालर्हरूको प्रर्ोिशालािाट स्पेम्शर्फकेसन अनसुारको संख्र्ामा तनमाार् सामाग्रीहरूको िरु्स्िर 
परीक्षर् िनुा पनेमा पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरूले केही मारामा आफ्नै प्रर्ोिशालािाट िरु्स्िर परीक्षर् 
िरेको पाइए पतन अन्र् कार्ाालर्हरूको प्रर्ोिशाला नरहेको र िरु्स्िर परीक्षर् पतन निराएको म्स्थति छ । 
प्रदेश स्िरमा िरु्स्िर परीक्षर्को आधार स्पेम्शर्फकेसन िजुामा िरेको छैन । तसलिन्दी नमनुा प्रर्ोि िरी 
िरु्स्िर परीक्षर् िराउन ुपनेमा खलु्ला नमनुािाटै परीक्षर् िराउने िरेको देम्खन्छ । सडक िथा पूलहरूको 
भारवहन क्षमिा परीक्षर् हाल सबम िने िरेको छैन । तनमाार् सामाग्रीहरू प्राप्त िने स्थान निोक्ने िरेको र 
िी सामाग्रीहरूको अभाव रहन िएको कारर्िाट समेि िरु्स्िरीर्िामा प्रभाव पना िएको छ । िरु्स्िर 
परीक्षर् िथा तनर्न्रर्िाटै ददिो र्वकास सतुनम्िि हनेु भएकोले र्सलाई अतनवार्ा िराई तनमाार् िने िराउने 
प्रार्वतधकलाई र्स प्रति म्जबमेवार िराउनपुदाछ ।  
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7. दरिन्दी र पदपूतिा : प्रदेशहरू २०७४ सालमा स्थापना भएपतछ प्रदेश लोकसेवा आर्ोिको स्थापना, 
आर्ोिको लाति चार्हने काननु तनमाार्, प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन िथा तनर्मावली तनमाार् र पाठ्यक्रम 
िजुामा िरी प्रदेश दरिन्दीका ररक्त पदहरू पदपूतिा हनुपुनेमा र्स प्रदेशको प्रदेशस्िरीर् कार्ाालर्को ४ 
हजार ४१४ दरिन्दी मध्रे् 2 हजार 568 पदपूतिा भई 1 हजार 846 अथााि ४१.82 प्रतिशि ररक्त 
रहेको छ । दरिन्दी ररक्त रही कमाचारीहरूको अभाव भएकोले कार्ा सबपादन िथा सेवा प्रवाहमा असर 
परेको छ । ररक्त दरिन्दी पदपूतिा िराई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाइन ुपदाछ ।   

8. परामशा सेवा खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२(2) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्हरूले सबिम्न्धि मन्रालर्ले िर्ार िरेको नबसाको आधारमा परामशा सेवाको लािि अनमुान िर्ार 
िनुापने व्र्वस्था रहेकोमा प्रदेश मन्रालर्हरूले र्स सबिन्धी नबसा िर्ार िरेका छैनन ् । र्स वषा 
खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू रुपन्देही, िाँके, टर्ठुान, भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्, 
सहरी र्वकास िथा भवन तनमाार् कार्ाालर् दाङ समेि ८ तनकार्हरूले र्ोजनाहरूको सभे, तडजाइन, र्वस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदन आदद कामको लाति परामशा सेवा खररद िरी रु.४ करोड २१ लाख ६१ हजार 
भकु्तानी िरेकोमा नबसा वेिर िजेटको आधारमा लािि अनमुान िर्ार िरी परामशा सेवा खररद िथा 
भकु्तानी िरेको देम्खर्ो । नबसा िजुामा िरी र्स कार्ालाई व्र्वम्स्थि हनुपुदाछ ।साथै सभे, तडजाइन, 
र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िने कार्ाको लाति पूर्ा रूपमा परामशादािा मातथ भर पने िरेको 
र्वद्यमान अवस्थालाई तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

9. ढंुिा तिट्टी र िालवुाको कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को सार्वकको दफा ६४ मा ढंुिा, 
तिट्टी र वालवुामा संकलन िररने कर  प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकारको रूपमा रहने र सोको 
दर प्रदेशले तनधाारर् िने र स्थानीर् िहले संकलन िरी प्रदेश स्िरको कोषमा जबमा िने व्र्वस्था िरी 
प्रदेश काननु अनसुार िाँडफाटँ हनेु िरेको देम्खन्छ ।िर उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, २०७५ द्वारा 
खारेज िरी दफा ६२क थप िरेर ढंुिा तिट्टी वालवुा र्वर्क्रिाट प्राप्त रकम स्थानीर् संम्चिकोषमा जबमा 
िने िरी सो करमा स्थानीर् िहको एकल अतधकार कार्म िरेको िर सोही अनरुूप प्रदेश काननु संशोधन 
हनुपुनेमा निरेको कारर्ले सो करिाट संकतलि राजस्व िाँडफाँटमा अस्पििा देम्खएको अवस्थामा उक्त 
दफा ६२क र्वपरीि हनेु िरी संघीर् मम्न्रपररषद्ले ढंुिा तिट्टी िालवुा तिक्री िथा व्र्वस्थापन सबिन्धी 
मापदण्ड २०७७ जारी िरी उक्त करमा प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकार कार्म िरेको देम्खएिाट 
थप अस्पििा सजृना िरेको देम्खर्ो ।र्ो वषा प्रदेशका १०९ स्थानीर् िहहरू मध्रे् ३० स्थानीर् िहहरूले 
राजस्व असलु िरेको रकमको ४० प्रतिशिले हनेु रु.१६ करोड ९८ लाख ७० हजार प्रदेशलाई पठाएको 
छ भने अन्र् स्थानीर् िहहरूले पतन असलु िरेको परैु रकम आफ्नै संम्चिकोषमा राखेको छ। स्पि 
कानूनी व्र्वस्था िरी प्राकृतिक स्रोिको उपर्ोि हनुपुदाछ ।  

10. प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २२(3) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्िाट र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी लिार्ि सिै र्वत्तीर् 
र्ववरर् तलई प्रदेशको एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् र एकीकृि र्हसाि िर्ार िनुापने व्र्वस्था भएकोमा कुनै 
पतन मन्रालर्ले मन्रालर्िि एकीकृि र्वत्तीर् र्वववरर् िर्ार िरेका छैनन ् । ऐन िमोम्जम र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार िनुापदाछ ।  
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11. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका तनकार्िाट 
सबपादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंििाट सबपादन िना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् िनाउन, कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको म्जबमेवारी हनेु व्र्वस्था छ । ऐन प्रमार्ीकरर् भएको ३ वषा र्वतिसक्दा पतन 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार निरेकोले िर्ार िरी लाि ुहनुपुदाछ । र्स सबिन्धमा ििवषा समेि 
औलं्र्ाइएकोमा कुनै सधुार भएको देम्खएन । 

12. आन्िररक लेखापरीक्षर् - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्रदेश सरकार अन्ििािका सिै कार्ाालर्हरूको आतथाक कारोिारको आन्िररक 
लेखापरीक्षर् िराउन ुपने र दफा ३२(६) मा आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्र्होरा 
अम्न्िम लेखापरीक्षर् हनु ुअिावै फस्र्ौट िथा संपरीक्षर् िराई अम्न्िम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्ििु हनु ुपने 
व्र्वस्था छ । र्ो प्रदेश अन्ििाि १६६ वटा कार्ाालर् र १६ वटा सतमतिहरूसमेि जबमा १८२ 
तनकार्को आन्िररक लेखापरीक्षर्िाट असूल उपर हनुपुने िेरुज ुरु.३ करोड ७८ हजार, तनर्तमि हनुपुने 
िेरुज ुरु.९ करोड ७७ लाख ५४ हजार, र पेस्की िाकँी रु.१४ करोड ४७ लाख ८९ हजारसमेि कुल 
रु.२७ करोड २६ लाख २१ हजार िेरुज ु कार्म भएकोमा अम्न्िम लेखापरीक्षर् अवतधसबम िेरुज ु
फस्र्ौट िरेको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर्िाट कार्म भएको िेरुज ु अम्न्िम लेखापरीक्षर् अिावै 
फस्र्ौट िनेिफा  म्जबमेवार पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

13. अिन्डा रकम : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १० िमोम्जम तनकार्हरूले िजेट प्रस्िाव 
िदाा सोही ऐनको दफा ५ िमोम्जम प्रस्िार्वि र्ोजना कार्ाक्रमको र्क्रर्ाकलापिि र्ववरर् र सोको प्रति 
ईकाई लािि समेिको आधारमा िर्ार भएको मध्र्मकालीन खचा संरचनामा आधाररि रही कार्ाान्वर्न 
िररने र्ोजना, र्क्रर्ाकलाप र लािि समेि खलुाई आिामी आतथाक वषाको िजेट अनमुान िररन ुपदाछ। 
उक्त ऐनले िजेट अवण्डा राख्न े सबिन्धमा स्पि व्र्वस्था समेि निरेको अवस्थामा र्स वषा भौतिक 
पूवााधार, आतथाक मातमला र भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले उल्लेम्खि प्रावधान र्वपररि 
रु.१४ करोड ७८ लाख ३० हजार अिन्डा िजेट राखेको छ । स्वीकृि आर्ोजना, कार्ाक्रम र 
र्क्रर्ाकलाप अनसुार िजेट र्वतनर्ोजन िररन ुपदाछ । 

14. रकमान्िर : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७(१) अनसुार रकमान्िर िदाा कुनै अनदुान 
संकेि अन्ििािको िजेट उपशीषाकमा रकम नपिु हनेु भएमा रकमान्िर वा थप िजेट व्र्वस्था िरी खचा 
िनुापनेमा सबिम्न्धि कार्ाालर्हरूले पर्हले नै खचा िने र ित्पिाि आतथाक वषाको अन्िमा रकमान्िर 
िराउने िरेको देम्खर्ो । र्ो वषा भौतिक पूवााधार मन्रालर् अन्ििाि ६ वटा खानेपानी तडतभजनहरूमा 
रु.३२ करोड ६६ लाख १५ हजार, जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, कर्पलवस्िमुा रु.४ 
करोड २९ लाख ६ हजार, तडतभजन तसंचाई कार्ाालर्, रुपन्देही र टर्ठुान िथा लरु्ङ्गमाडी तसँचाई आर्ोजना 
र पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, टर्ठुानमा रु.१९ करोड १६ हजार समेि रु.५६ करोड ११ लाख २१ 
हजार  आषाढ २९ मा रकमान्िर िरेको छ । रकमान्िर पूवा खचा िने कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

15. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ अनसुार रु.२० लाख भन्दा िढीको 
खररद िनुापदाा िोलपरको माध्र्मद्वारा प्रतिस्पधाात्मक र्वतध अपनाई खररद िनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश 
सभा सम्चवालर्, भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्, उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् र 
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सामाम्जक र्वकास मन्रालर् र अन्ििािका कार्ाालर्हरूिाट िोलपरको माध्र्मिाट िनुापने सामान खररद 
र तनमाार् कार्ा टुक्राटुक्रा पारी प्रतिस्पधाा वेिर सोझै खररद िथा तनमाार् कार्ा िराई रु.१२ करोड ६९ 
लाख ६२ हजार भकु्तानी िरेको छ । प्रतिस्पधााको माध्र्मद्वारा खररद िरी सरकारी खचामा तमिव्र्र्र्िा र 
पारदम्शािा कार्म िने िफा  सबिम्न्धि कार्ाालर्ले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

16. तनमाार् स्थलको पूवा िर्ारी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा तनमाार्स्थलको 
वािावरर्ीर् अध्र्र्न, जग्िा प्रातप्त र रुख कटान िरेपतछ िोलपर आव्हान हनुपुने व्र्वस्था छ । भौतिक 
पूवााधार र्वकास मन्रालर् अन्ििाि दाङ म्जल्लाका सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर् र सहरी र्वकास िथा 
भवन तनमाार् कार्ाालर्हरूमा पर्ााप्त पूवा िर्ारी निरी रु.१६ करोड ८७ लाख ३१ हजारको खररद 
सबझौिा भएकोमा  तनमाार् कार्ा अिातड वढेको छैन । पर्ााप्त पूवा िर्ारी िरेपतछ मार तनमाार् कार्ाको 
ठेक्का व्र्वस्था िररनपुदाछ ।  

17. जनसहभातििािाट कार्ा : सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४४ िथा तनर्मावलीको तनर्म ९७ मा 
उपभोक्ता सतमतििाट काम िराउने व्र्वस्था छ । र्स सबिन्धमा लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होरा 
तनबन छन ्: 

17.1. सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४४ र  तनर्मावलीको तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरूिाट 
संचालन िररने तनमाार् कार्ामा सहमति िेिर भारी उपकरर् प्रर्ोि िना नपाउने व्र्वस्था छ । मेम्शन, 

औजार उपकरर्हरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको म्जबमेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् अन्ििाि खानेपानी िथा सरसफाई अस्थाई तडतभजन कार्ाालर् िाँकेिाट 
तडप िोररङ्ग २ र खानेपानी र्वद्यतुिकरर् २ र्ोजना तनमाार् कार्ामा उपभोक्ता सतमति माफा ि रु.१ करोड 
१९ लाख २० हजार र खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर् रुपन्देहीिाट तडप िोररङ्ग २ र 
ओभरहेड टंकी ३ र्ोजना तनमाार् कार्ाकालाति उपभोक्ता सतमति माफा ि रु.२ करोड ५८ लाख ९७ 
हजारसमेि कुल रु.३ करोड ७८ लाख १७ हजारको भारी उपकरर्िाट कार्ा िराई भकु्तानी ददएको 
छ । जर्टल संरचना तनमाार्कालाति चार्हने व्र्वस्थापर्कर् ज्ञान, उपकरर्, प्रार्वतधक जनशक्ती नभएका 
उपभोक्तािाट उक्त जटील प्रार्वतधक संरचनाहरू तनमाार् िराउन ुउम्चि भएन । र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क 
र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमािाट िोलपरको माध्र्मिाट प्रतिस्पधाा माफा ि ् िराउन उपर्कु्त हनेु 
देम्खन्छ। 

17.2. सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(१) मा एक करोडसबम लािि अनमुान भएको 
तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमतििाट िराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । साथै सो तनर्म मा एक करोड 
रुपैर्ाँसबमको लािि अनमुानमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कम्न्टन्जेम्न्स र जनसहभातििाको अंश समेि 
समावेश हनेु व्र्वस्था छ । भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् अन्ििाि रु.१ करोडभन्दा िढी लािि 
अनमुान भएको ६ वटा कार्ाालर्हरूको ३४ वटा र्ोजनाहरूमा रु.३९ करोड ५९ लाख ८९ हजार 
लािि अनमुानको काम उपभोक्ता सतमतििाट िराएको छ । सीमाभन्दा िढी लािि अनमुानको कार्ा 
उपभोक्ता सतमति माफा ि िराउने कार्ामा सधुार हनु ुपदाछ ।  

17.3. सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमतििाट कार्ाान्वर्न िररने 
र्ोजनामा िोर्कएको जनसहभातििा हनुपुने व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार सबझौिामा उपभोक्ता 
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सतमतिले रकम प्राप्त िने र जनसहभातििा स्वरूप िने कामको छुट्टाछुटै्ट व्र्वस्था िरी नापजाँच पतन अलि 
अलि िनुा पनेमा एकमषु्ठ काममा जनसहभातििाको अंश देखाउने िरेको छ । साथै जनसहभतििािाट हनु ु
पने कामको भकु्तानी कार्ाालर्ले िना नतमल्नेमा जलश्रोि िथा तसंचाइ र खानेपानी िथा सरसफाईसबिन्धी 
२ कार्ाालर्का ५५ र्ोजनामा रु.२७ लाख ६२ हजार जनसहभातििाको रकम समेि कार्ाालर्हरूले 
भकु्तानी िरेको देम्खन्छ । जनसहभातििािाट िने कामको लाति चार्हने रकम काम शरुु हनु ुअिातडनै 
निद र्ोिदानको रूपमा जबमा िने व्र्वस्था तमलाइ र्स्िो भकु्तानीमा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

17.4. सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१२) अनसुार उपभोक्ता सतमतििाट तनतमाि 
र्ोजनाहरू ममाि सबभार र संचालनको लाति सबिम्न्धि लाभग्राहीलाई हस्िान्िरर् िनुा पने व्र्वस्था छ । 
र्स प्रदेश अन्ििाि तसंचाइसँि सबिम्न्धि ४ कार्ाालर्हरूले रु.३३ करोड २७ लाख २५ हजारका र्स 
वषा तनमाार् सबपन्न भएका १३३ आर्ोजनाहरूको हस्िान्िरर् िरेका छैनन ्।  

  हस्िान्िररि खानेपानी आर्ोजनाको सधुार िथा ममाि उपभोक्ता सतमतिहरूले नै िनुा पनेमा 
खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ाालर्हरू दाङ, रुपन्देही, िाँके, पाल्पा, िलु्मी र टर्ठुानले हस्िान्िरर् 
िरेका आर्ोजनाहरूको ममाि संभारमा रु.१२ करोड ६४ लाख खचा िरेकोले उक्त कानूनी व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िरेको देम्खदैन । तनर्मको पालना िरी र्वकास कार्ामा उपभोक्ताहरूको र्ोिदान र सहभातििा 
वरृ्र्द् हनु ुपदाछ । 

18. सबपम्त्त व्र्वस्थापन : प्रदेश सरकारको कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ३ अनसूुची - २ मा 
प्रदेश म्स्थि सरकारी सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरर् र सरकारी िाँकी रकमको लिि िथा असलु िने कार्ा 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । संघीर् सरकारिाट प्रदेश सरकार मािहि 
आएका कृर्ष, वन, तसंचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थर् लिार्िका कार्ाालर्हरूले प्रर्ोि िरेको 
सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िरेको पाइएन । र्ो व्र्होरा िि वषासमेि औलं्र्ाइएकोमा कुनै सधुार 
भएको देम्खएन ।काननुले िोके अनसुार सबपम्त्त िथा सरकारी रकमको लिि अद्यावतधक िरी उम्चि 
संरक्षर् हनु ुपदाछ ।  

19. सेवा प्रवाह : िजेट िक्तव्र् 2076/077 मा सेवा प्रवाह प्रर्क्रर्ालाई प्रर्वतधमैरी िनाउने, प्रथम आवतधक 
र्ोजनामा हेलो सरकार संचालन िने र मोवाइल एटस माफा ि जनिनुासो संकलन िरी व्र्वस्थापन िने 
उल्लेख छ । त्र्सैिरी प्रदेश सरकार ((कार्ार्वभाजन)) तनर्मावली, २०७४ को अनसूुची २(22) मा 
सेवा र्विरर्को न्रू्निम मापदण्ड तनधाारर् िने, सेवाग्राही सन्िरु्ि सवेक्षर् िने र सेवा प्रवाहको अनिुमन 
िने उल्लेख छ । उक्त व्र्वस्थाहरूको कार्ाान्वर्न िरेको नदेम्खएकोले कार्ाान्वर्न िरी सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी िनाइन ुपदाछ ।  

20. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन : कारोिारको लेखा र प्रतिवेदनको ढाँचा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को 
तसफाररसमा २०७६।२।१९ र नेपाल सावाजतनक र्वत्तीर् क्षेर प्रतिवेदन लेखामान, नेटसासको ढाँचा 
२०७५ मंतसरमा नै स्वीकृि भइ सकेको छ । प्रदेश मन्रालर् िथा केन्द्रीर् तनकार्हरूिाट स्वीकृि भए 
िमोम्जमको ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन हनुपुनेमा सो अनसुार िरेको पाईएन । िोर्कएको ढाँचामा 
लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन हनुपुदाछ । 
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कोतभड - 19 को व्र्वस्थापन सबिन्धी र्वशेष लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका प्रमखु व्र्होरा 
21. पूवािर्ारी र जोम्खम आकलन - महामारी रोकथाम र तनर्न्रर्को लाति महामारी शरुु हनु ुपूवा नै जोम्खम 

आकलन र पूवािर्ारी िनुापने हनु्छ । कोतभड-१९ को संक्रमर्को जोम्खम आकलन िरी पूवािर्ारी एवं 
महामारी रोकथाम, तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन सबिन्धमा मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा उच्चस्िरीर् तनदेशक 
सतमति,सामाम्जक र्वकास मन्रीको नेितृ्वमा कोष संचालक सतमति र  स्वास्थर् तनदेशनालर्का तनदेशकको 
नेितृ्वमा प्रार्वतधक सतमति िठन भएका छन ् । आतथाक वषा २०७६।७७ मा उच्चस्िरीर् तनदेशक 
सतमतिले ४ िटा िैठकवाट र्वतभन्न तनर्ार् िरेको भए पनी प्रदेशले जोम्खम आंकलन िथा  न्रू्नीकरर् 
कार्ा र्ोजना िर्ार िरेको छैन । साथै संक्रमर् फैतलन ुअम्घ शैर्ा र्वस्िार जनशम्क्त थप भेम्न्टलेटर र 
अम्क्सजन व्र्वस्थापन िने जस्िा कार्ा समेि िरेको पाईएन । 

22. कोतभड कोष - कोतभड १९ तनर्न्रर् िथा रोकथाम िना सामाम्जक र्वकास मन्रालर्ले स्थापना िरेको 
कोतभड कोषमा सङ घीर् सरकारिाट रु.7 करोड, प्रदेश सरकारिाट रु.10 करोड, मन्रालर् िथा 
सम्चवालर्का पदातधकारीहरू, कार्ाालर्का कमाचारीहरू, उद्योि िथा व्र्वसार्ीक संघ संस्था समेििाट 
रु.23 करोड १८ लाख ७६ हजार प्राप्त भएको देम्खर्ो । प्राप्त आबदानी मध्रे् लमु्बिनी प्रादेम्शक 
अस्पिाललाई रु.2 करोड ४० लाख, राप्तीप्रादेम्शक अस्पिाललाई रु.30 लाख, भेरी अस्पिाललाई रु.1 
करोड ४४ लाख, प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशालालाई रु.2 करोड ७ लाख, प्रदेश स्वास्थर् तनदेशनालर्लाई 
रु.१० लाख, प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्द्रलाई रु.55 लाख, राप्ती स्वास्थर् र्वज्ञान 
प्रतिष्ठानलाई रु.60 लाख, र्वतभन्न ६ स्वास्थर् कार्ाालर् र १० म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरूलाई रु.१ 
करोड ४० लाख, ३ उप-महानिरपातलकालाई रु.50 लाख र अन्र् खचा रु.1 करोड 23 लाख 31 
हजार समेि रु.10 करोड ५९ लाख ३1 हजार तनकासा ददई २०७७ असारमा रु.12 करोड ५९ लाख 
४५ हजार मौज्दाि रहेको देम्खर्ो । तनकासा ददएको रकम िोर्कएको प्रर्ोजनमा खचा भए नभएको 
अनिुमन िरेको छैन । 

23. लमु्बवनी प्रादेम्शक अस्पिाल - कोरोना र्वशेष अस्पिालको रुपमा समेि रहेको लमु्बिनी प्रादेम्शक 
अस्पिालको कोतभड -१९ िफा  रु.९ करोड ९ लाख ५७ हजार आबदानी भएकोमा सेफ्टी र्कट िथा 
सामग्री खररदमा रु.९ लाख ९१ हजार, जनशक्ती व्र्वस्थापनमा रु.२९ लाख १५ हजार, कमाचारी 
जोम्खम भत्तामा रु.१ करोड ५० लाख,  होटेल वास खचा रु.७७ लाख ३३ हजार,  अम्क्सजन खररद 
रु.१९ लाख २० हजार, औषतध जन्र् सामग्री खररदमा रु.१५ लाख ८१ हजार, मेशीनरी औजार खररद 
रु.१६ लाख ३ हजार, र्प.सी आर िथा वेड खररद रु.१ करोड ४८ लाख २ हजार, संरचना तनमाार् 
रु.२ करोड ४२ लाख ५७ हजार आई.तस.रू् उपकरर् खररदमा रु.९७ लाख ६९ हजार समेि जबमा 
रु.८ करोड ५ लाख ७१ हजार,  खचा भएको छ । र्स सबिन्धमा देम्खएका व्र्होरा तनबन अनसुार 
रहेका छन:् 

23.1. कोतभड १९ महामारीको सन्दभामा कोतभड िथा अन्र् स्वास्थर् सेवा प्रिाहका लाति जारी अन्िररम 
तनदेम्शका िमोम्जम कोतभडका तिरामीको उपचार िना लेिल २ कोतभड अस्पिालको भतूमका महत्वपूर्ा 
रहेको छ । तनदेम्शका अनसुार र्ी अस्पिालले प्रषेर् िररएका वा र्ी अस्पिालमा पर्हचान भएका मध्र्म 
जर्टल र अति जर्टल केशहरू हाइतडपेन्डेन्सी र आईसीरू् केर्र माफा ि प्रोटोकल अनसुार उपचार िनुापने 
व्र्वस्था छ ।  
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लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिालले कोतभड-१९ उपचारको अन्िरङ्ग िथा वर्हरङ्ग सेवा उपलब्ध 
िराएको छ । अस्पिालवाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार 2077 आषाढ मसान्िसबमको कोरोना परीक्षर्को 
अवस्था कुल पी.तस.आर जाचँ सङख्र्ा ३९३, पोजेटीभ २४१ अस्पिाल भनाा ८८, मतृ्र् ु 69 र अन्र्र 
रीफर सङख्र्ा 5 रहेको उल्लेख छ । अस्पिालमा तिरामीको औषि वसाई 20 ददन रहेको छ । 
अस्पिालमा कुल ४०० शय्र्ामध्रे् ४५ सामान्र् शय्र्ा, १६ आईसीरू् शय्र्ा, कोतभडको लाति 
छुयाईएको तथर्ो । अस्पिालमा ५ भेम्न्टलेटर र १ एबिलेुन्स रहेको अवस्था देम्खर्ो । कोतभड र्वशेष 
अस्थाई अस्पिालमा म्चर्कत्सक २४, नसा ७१ समेि 424 दरिन्दी रहेकोमा कोतभड उपचारमा १३५ 
जनशम्क्त खर्टएको छ भने ५४ दरिन्दी ररक्त रहेको छ । अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोतभड 
तिरामीहरूको उपचार िना िटुवल धािो कारखानामा िेग्लै भिनको व्र्वस्था िरी उक्त प्रादेम्शक 
अस्पिालिाट उपचार िने िरेको पाईर्ो । अस्पिालमा कोतभड उपचारको लाति आवश्र्क भेम्न्टलेटर 
आसोलेशन िेड लिार्िका स्वास्थर् उपकरर् पर्ााप्त रहेको देम्खएन। थप जनशम्क्त उपलब्ध नभएका 
कारर् िी उपकरर् सञ्चालन हनु नसक्दा कोतभड १९ को उपचारमा समस्र्ा परेको देम्खन्छ । कोतभड र 
नन-्कोतभड समेिको उपचार व्र्वस्थापन िनुापदाा उपलब्ध जनशम्क्त पर्ााप्त देम्खएन । 

23.2. अस्पिालमा २०७७।३।१० देम्ख कोतभड उपचार सेवा शरु िरेपतन शैर्ाको अभावले उपचारमा 
कदठनाई रहेकोमा २०७७।५।१८ मा १४४ शैय्र्ा थप िरेको छ । कोतभड उपचारको लाति 
आवश्र्क एबिलेुन्स, भेम्न्टलेटर, लिार्िका स्वास्थर् सामग्रीको अभाव देम्खर्ो । 

23.3. अस्पिालले कोतभड-१९ तिरामी उपचारमा भएको खचाको िेग्लै अतभलेख राखेको छैन कोतभड-१९ 
उपचारमा संलग्न स्वास्थर्कमीलाई होटलमा राखेको खचा भकु्तानी िदाा होटलमा िस्नेको नामावली र 
िसेको अवतध खलु्ने र्ववरर् पतन संलग्न हनुपुनेमा लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिालले केवल होटलको र्वलको 
आधारमा रू.77 लाख ३३ हजार भकु्तानी ददएको छ ।2077 आषाढ मसान्िसबम अस्पिालमा ८८ 
तिरामी भनाा भइा उपचार सेवा तलएकोमा प्रति तिरामी स्वास्थर्कमीको होटल क्वारेम्न्टन खचा रु.८७ हजार 
८७५ रहेको छ। होटलमा िस्ने स्वास्थर्कमीहरूको र्ववरर् सर्हि खचाको पषु्याइा हनुपुदाछ। 

23.4. कोतभड-19 को संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशम्क्तको जोम्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७  को 
िुदँा नं. ७ अनसुार र्वतभन्न ५५२ कमाचारी िथा स्वास्थर्कमीलाई रु.१ करोड ५० लाख जोम्खम भत्ता 
भकु्तानी भएको छ । 

23.5. कोतभड र्वशेष अस्पिाल स्थापना िथा सञ चालनको लाति र्वतभन्न 34 व्र्म्क्त िथा संस्थािाट निद रु.23 
लाख 9 हजार, सेभ द म्चल्रेनवाट १ ईतसम्ज मेतसन, 7 व्र्म्क्त िथा संस्थािाट 15 हजार 70 सम्जाकल 
मास्क,22 व्र्म्क्त िथा संस्थािाट 642 र्प.र्प.ई सेट, र्वतभन्न 86 व्र्म्क्त िथा संस्थािाट फेस तसल्ड, 
स्र्ातनटाईजर जस्िा मेतडकलजन्र् सामग्री प्राप्त भएका छन ्। अस्पिालले प्राप्त सामग्रीहरू मूल्र् खलुाई 
म्जन्सी अतभलेख जनाएको छैन । 

23.6. सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064, को तनर्म 1453 १ मा सावाजतनक तनकार्ले रु.10 लाखभन्दा 
िढी रकमको र्वशेष पररम्स्थतिमा खररद िदाा खररदको र्ववरर् सावाजतनक िरी सो को जानकारी सावाजतनक 
खररद अनिुमन कार्ाालर्मा पठाउन ुपने व्र्वस्था छ ।अस्पिालले पाँच ददने सूचना प्रकाशन िरी र्वतभन्न 
फमािाट ४ भेम्न्टलेटर, 13 आईसीर् ुवेड, १ र्पतसआर मेतसन, 30 ईन्रारेड थमोतमटर, 1 हजार 560 
र्पर्पईसेट, 65 हजार 288  माक्स लिार्िका सामग्री खरीद िरी रु.२ करोड ६५ लाख ५१ हजारको 
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र्वशेष पररम्स्थति खररद िरेकोमा र्स्िो खररदको र्ववरर् सावाजतनक िरी सोको जानकारी सावाजतनक खररद 
अनिुमन कार्ाालर्मा पठाएको छैन । खररद कार्ा तमिव्र्र्ी भएको छ भन्ने आधार देम्खएन । 
तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना हनुपुदाछ । 

24. लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिाल प्रर्ोिशाला - प्रर्ोिशालामा २०७७।३।१० मा र्पसीआर मेतसन प्रातप्त पिाि 
र्पसीआर परीक्षर् शरुुवाि िररएको छ । अस्पिाल प्रर्ोिशालािाट आषाढ मसान्िसबम ३९३ पीसीआर र 
२५आरतडटी परीक्षर् िररएको छ । प्रर्ोिशालामा २०७६ चैरदेम्ख २०७७ आषाढसबम र्पसीआर र्कट 
२ हजार ४०० प्राप्त भएकोमा ३९३ परीक्षर् भई २ हजार र्कट मौज्दािमा रहेको छ। २०७७ आषाढ 
मसान्िसबम ४०० पीतसआर र्कट खचा भई ७ र्कट वेिेज देखाएको छ । 
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मन्रालर् र तनकार्िि व्र्होरा 
 

प्रदेश सभा सम्चवालर् 

 

नेपालको संर्वधानको धारा १७६ िमोम्जम प्रदेश सभाको िठन भएको छ । प्रदेशमा पर्हलो हनेु तनवााम्चि 
हनेु तनवााचन प्रर्ाली र समानपुातिक तनवााचन प्रर्ालीिाट ८७ जना सदस्र् रहेको प्रदेश सभा रहेको छ । प्रदेश 
सभा तनर्मावली, 2074 िमोम्जम र्वतभन्न सतमतिहरू, संसदीर् दलहरू, प्रमखु सचेिकहरू, सचेिकहरू जस्िा संरचना 
रहने व्र्वस्था छ । प्रदेश जनिाका भावना िथा अपेक्षा अनसुार काननु तनमाार् िने, सरकार िठन िथा तनर्न्रर् 
िने  उदे्दश्र्ले नेपालको संसदको काम कारवाहीमा सहर्ोि िना प्रदेश सभा सम्चवालर् रहेको छ ।   

प्रदेश सभा सम्चवालर्को र्स वषा र्वतनर्ोजन िफा  रु.21 करोड 21 लाख 24 हजार, राजस्विफा  रु.97 
हजार, धरौटी िफा  रु.9 लाख 57 हजार र र्वर्वध खचा रु.1 करोड 38 लाख 91 हजार समेि रु.22 करोड 
70 लाख 69 हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ । कारोिारको लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका उल्लेख्र् 
व्र्होरा तनबनानसुार छन:् 

1. काननु तनमाार् :  प्रदेश सभा तनर्मवली, २०७४ को पररच्छेद-१५ मा र्वधेर्क पाररि िने प्रर्क्रर्ा 
अनसुार हालसबम ६५ र्वधेर्क दिाा भएकोमा, ५९ पाररि, ५ र्वचारातधन र १ र्फिाा िरेको छ। काननु 
तनमाार् सबिन्धमा संसदीर् सतमतिले ददएको प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरूसँि पर्ााप्त छलफल निररएको, 
काननु तनमाार् पतछ जाँच परीक्षर् निरेको िथा र्वषर् र्वज्ञहरूसँि पर्ााप्त परामशा भएको नदेम्खएको 
उल्लेख भएकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

2. सवारी साधन खररद : लमु्बिनी प्रदेश, सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध र तमिव्र्र्र्िा सबिन्धी 
तनदेम्शका, २०७५ को दफा ९ अनसुार सभामखु, उपसभामखु, मन्री र मन्रीस्िर िथा प्रमखु सम्चवले 
रु.७५ लाखसबम मूल्र् पने िाडी प्रर्ोि िना सक्ने व्र्वस्था छ । सम्चवालर्ले सो तनदेम्शका र्वपररि 
सम्चवालर् संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको २०७६ पसु १४ को वैठकको तनर्ार् अनसुार रु.75 
लाखको सवारी साधन खररद िनुापनेमा रु.१ करोडमा एक िाडी खररद िरेको छ । खररद कार्ामा 
तनर्मको पालना हनुपुदाछ ।  

3. सफ्टवेर्र र मोवाइल एम्टलकेशन प्रर्ोि :  प्रदेश सभाको व्र्वस्थापन कार्ार्वतध िर्ार िने, प्रश्नोत्तर 
प्रस्िावहरू, र्वधेर्क दिाा देम्ख प्रमार्ीकरर्का सबपूर्ा प्रर्क्रर्ालाई अतभलेखन िदै चरर्िर्द् रूपमा 
र्वधेर्कको अवस्था ट्रर्ाक िने, वेभ वेश सफ्टवेर्रलाई जोड्ने र आवश्र्क प्रर्क्रर्ाहरू र सूचनाहरूलाई 
मोवाइल एटस माफा ि प्रदेश सभा सदस्र्सबम परु् र्ाउने, आवतधक िथा अन्र् प्रतिवेदन तनकाल्ने उदे्दश्र्ले 
सूचना प्रर्वतध सफ्टवेर्र िथा मोिाइल एम्टलकेशन िर्ार िरी रु.१९ लाख ५२ हजार भकु्तानी ददएको 
छ । कार्ाक्षेरिि शिा अनसुारका केही कृर्ाकलाप स्वचातलि रूपमा सफ्टवेर्रिाट हनु नसकेको, 
सफ्टवेर्र जडान पतछ सबिम्न्धि कमाचारीलाई िातलम नददएको िथा सूचना र्वभाििाट सो सफ्टवेर्र 
संचालन िना अनमुति समेि प्राप्त िरेको देम्खएन । सबझौिाका शिा अनसुारका सिै काम पूरा िरेर मार 
खचा लेख्न ेव्र्वस्था हनुपुदाछ ।  
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4. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 31 मा वीस लाख भन्दा िढीको 
मालसामान खलुा िोलपरको माध्र्मिाट खररद िनुापने उल्लेख छ । सम्चवालर्ले प्रतिस्पधाा िेिर र्वतभन्न 
फमािाट 34 पटक लािि अनमुानकै हाराहारीमा रु.63 लाख 40 हजारका फतनाचर र्फक्चसा, ल्र्ापटप 

लिार्िका सामानहरू सोझै खररद िरेको छ । र्ससबिन्धमा ििवषाको प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएकोमा र्ो 
वषासमेि सधुार भएको छैन । खररद प्रर्क्रर्ालाई तमिव्र्र्ी िनाउन िोलपरिाट खररद िने र्वतध 
अवलबवन हनुपुदाछ । 

5. माइक खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म (३) मा खररद कार्ाको लाति 
आवश्र्किा पर्हचान िरी ऐनको दफा (४) अनसुार मालसामान खररद िनुा अम्घ प्रार्वतधक िथा 
िरु्स्िरीर्िाको आधारमा सो सबिन्धी स्पेम्शर्फकेशन र र्ोजना िर्ार िरी खररद िनुापने उल्लेख छ । 
सम्चवालर्ले तडम्जटल माइक्रोफोन कन्ट्रोलर तसस्टम १ थान र पोतडर्म कन्डेन्सर माइक्रोफोन ९० थान 
रु.4 लाख 90 हजारमा खररद िरेकोमा माइक्रोफोनले राम्रोसँि काम निरेको कारर् जनाई पनु: रु.14 
लाख 95 हजार मूल्र्का ६० थान माइक्रोफोन तसिम खररद िरेको छ । िरु्स्िर परीक्षर् निरी खररद 
िरेको कारर् रु.4 लाख 90 हजारका सामान प्रर्ोि र्वहीन हनु िएको छ । िरु्स्िर परीक्षर् वेिर 
सामान प्राप्त िरी प्रर्ोि िने व्र्वस्थामा सधुार हनु ुपदाछ ।   

 िेरुज ु म्स्थति : सम्चवालर्को लेखापरीक्षर्िाट रु.1 करोड 20 लाख 43 हजार िेरुज ु देम्खएकोमा 
प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.28 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.1 करोड 20 लाख 15 हजार 
फस्र्ौट िना िाँकी रहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरर् अनसूुची – 10 मा छ । 
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मखु्र्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 

 प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम कार्ाालर्को कार्ाक्षेरमा प्रदेशतभरको 
शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र संचालन िने, प्रदेश मम्न्रपररषदमा पेश हनेु तनर्म र आदेशको 
िजुामा, स्वीकृति िथा प्रमार्ीकरर् िने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ाान्वर्न र प्रतिवेदन िने लिार्िका कार्ा 
रहेका छन ्।  

 र्ो वषा मािहि समेि ३ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.12 करोड 23 लाख 65 हजार, राजस्व रु.२६ 
लाख ४4 हजार र धरौटी रु.10 लाख 3 हजार र कोतभड कोष रु.७ करोड 5 लाख 32 समेि रु.१9 करोड 
65 लाख 44 हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ । सो कारोिारको लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका मखु्र् 
व्र्होरा तनबनानसुार छनः्  

1. कार्ा म्जबमेवारी :  प्रदेश (सरकार कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम िनुापने काम र म्जबमेवारी 
मध्रे् प्रदेश सरकारको सशुासन तनर्मावली िजुामा िने, मानव अतधकारको संरक्षर् र प्रिर्द्ान िना 
प्रदेशस्िरको ऐन तनमाार् िने, प्रशासन सधुार सबिन्धी ऐन, नीति, तनर्म िजुामा, प्रदेश प्रमखुको तनदेशन 
कार्ाान्वर्नको अनिुमन, मानव संशाधन र्वकास र्ोजना िजुामा, प्रदेश तनजामिी सेवा र अन्र् प्रदेश 
सरकारी सेवा संचालन सबिन्धी नीति, काननु िजुामा, सरकारी तनकार्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् 
र व्र्वस्थापन परीक्षर्, िातलम नीति िथा मापदण्ड तनधाारर्, प्रदेशस्िरमा सावाजतनक सेवा र्विरर्को 
न्रू्निम मापदण्ड तनधाारर् र सेवाग्राही सन्ििुी सवेक्षर्, िाँउपातलका र निरपातलकाको कमाचारी सबिन्धी 
काननु िजुामा लिार्िका कार्ा िरेको छैन । कार्ा र्वभाजन तनर्मावलीमा िोर्कएका म्जबमेवारी परुा 
िनुापदाछ । 

2. आवतधक र्ोजना कार्ाान्वर्न : प्रदेश आवतधक र्ोजना (2076/77-2080/81) मा उल्लेख िररएका 
र्स कार्ाालर्ले सबपादन िनुापने कार्ाहरूमध्रे् पर्हलो वषामा कार्ाान्वर्नको शरुुवाि हनुपुने प्रदेशको 
सावाजतनक सेवाहरूलाई िरु्स्िरीर्, प्रभावकारी एवं जनिाको पहुँचर्ोग्र् िनाउन र्वद्यिुीर् शासन प्रर्ालीको 
अवलबिन िरी प्रशासतनक कार्ार्वतधलाई सरलीकरर् र संक्षेपीकरर् िने, हेलो सरकार, मोिाइल एटस 
माफा ि जनिनुासो संकलन िरी तिनको र्थाम्शघ्र व्र्वस्थापन र सबिोधन िने व्र्वस्था तमलाउने, नैतिकिा 
र सदाचार प्रवर्द्ान िना र्वद्यालर्हरूमा पाठ्यक्रम सधुार, म्शक्षर् प्रम्शक्षर्, जनचेिना िथा जनजािरर्का 
कार्ाक्रम संचालन िने, जनप्रतितनतध र कमाचारीको क्षमिा र्वकास िथा सशुासन सबिन्धी िातलम संचालन 
िने, सरोकारवालाहरूको सहर्ोिमा प्रदेशलाई चार्हने दक्ष जनशम्क्तको माि प्रक्षेपर् िने र श्रम िजारको 
माि र आपूतिामा आउने पररविानलाई सकु्ष्म रूपमा अध्र्र्न िने कार्ाहरू िरेको छैन । आवतधक 
र्ोजनामा उल्लेम्खि कार्ाक्रमहरू साधनस्रोि सर्हिको कार्ािातलका वनाइ कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

3. नीति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न : प्रदेश सभामा प्रस्ििु िररएका नीति िथा कार्ाक्रमहरूको उदे्दश्र् परुा िना 
वार्षाक कार्ाक्रम र िजेट िजुामा िरी कार्ाान्वर्न िना आवश्र्क आतथाक श्रोि, संिठन संरचना र 
जनशम्क्त र्वकासको कार्ार्ोजना िर्ार िने, प्रदेशहरूिीच अनभुव िथा सहर्ोि आदान प्रदान िने, प्रदेशको 
र्वकासका लाति महत्वपूर्ा ठातनएका िढीमा १० वटा प्रादेम्शक िौरवका आर्ोजनाहरू छनोट िने, सिै 
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स्थानीर् िहिाट पाररि भएका काननुको संकलन, अतभलेखांकन र र्वश्लषेर् िरी सोको आधारमा स्थानीर् 
िहलाई आवश्र्क सझुाव ददने व्र्वस्था तमलाउने, म्जल्ला समन्वर् सतमतिलाई अनिुमन र समन्वर्को 
प्रभावकारी इकाईको रूपमा र्वकास िना सो सबिन्धी नीति, तनदेम्शका, मापदण्ड िजुामा िने, प्रदेश सेवामा 
प्रवेश िने सबपूर्ा कमाचारीहरूलाई आधारभिू िातलम ददने कार्ाहरू कार्ाान्वर्न भएको देम्खएन । र्समा 
सधुार हनु ुपदाछ । 

4. िजेट िक्तव्र्को कार्ाान्वर्न : िजेट िक्तव्र्मा उल्लेख भएका कार्ाक्रमहरू मध्रे् प्रदेश अन्ििािका सिै 
र्ोजनाहरूलाई र्ोजना िैंकमा समावेश िने,  प्रदेशमा जनशम्क्त व्र्वस्थापनका लाति प्रदेश तनजामिी सेवा 
ऐन िजुामा िने, मन्रालर्का सम्चव र ठूला र्वकास आर्ोजनाका प्रमखुहरूिीच कार्ासबपादन करार िने 
कार्ाहरू कार्ाान्वर्न भएको छैन । िजेट िक्तव्र्मा उल्लेख िरेका कार्ाहरू कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । 

5. र्वत्तीर् म्स्थति : र्स वषा कार्ाालर्को लाति रु.१४ करोड २ लाख ४३ हजार िजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
चालखुचा रु.८ करोड ३४ हजार र पूमँ्जििखचा रु.१ करोड १० लाख ६८ हजारसमेि रु.९ करोड १३ 
लाख २ हजार (६५.१० प्रतिशि) खचा भएको छ । लम्क्षि कार्ाक्रम संचालन िरी खचा दक्षिा वरृ्र्द् 
िनुापदाछ ।  

6. ददिो र्वकास लक्ष्र् : ददिो र्वकासको नीति कार्ाान्वर्न िना तनकार्हरूिीच समन्वर् लिार्िका कार्ा िना 
तनदेशक सतमति िठन हनु ुपनेमा िठन िरेको छैन ्।ददिो र्वकासका १७ लक्ष्र् प्रातप्तका मध्र्मकालीन 
खचा संरचना अनसुार २०७६।७७ देम्ख २०७८।७९ सबमका लाति िजेट व्र्वस्था िथा प्रक्षेपर् हनु ु
पनेमा २०७६।७७ का लाति मार रु.३६ अिा ४१ करोड ६८ लाख व्र्र् अनमुान िरेको छ । साथै 
ददिो र्वकास लक्ष्र्का सूचक मापन िना प्रादेम्शक िथर्ाङ्क प्रर्ाली स्थापना नभएकोले अनिुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन समेि भएको छैन । ददिो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्तका लाति िजेट व्र्वस्था िथा तनर्तमि अनिुमन 
माफा ि उपलम्ब्ध मूल्र्ाङ्कनसमेि िनुा पदाछ । 

7. मध्र्मकालीन खचा संरचना : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ मा प्रदेश 
सरकारले सावाजतनक खचाको र्ववरर् िर्ार िदाा आिामी ३ आतथाक वषामा हनेु खचाको प्रक्षेपर् सर्हिको 
मध्र्मकातलन खचा संरचना िर्ार हनुपुने र दफा २२ मा िजेट प्रस्िाव िदाा मध्र्मकातलन खचा 
संरचनालाई आधार तलन ुपने व्र्वस्था छ । लमु्बिनी प्रदेश र्ोजना आर्ोिले आतथाक वषा २०७६।७७ 
देम्ख िजेट साथ पेश िरेको मध्र्मकातलन खचा संरचनामा र्वतनर्ोजन कुशलिा, कार्ाान्वर्न दक्षिा र 
र्वत्तीर् अनशुासनलाई मूल लक्ष्र् कार्म िरी प्रादेम्शक लक्ष्र्, िन्िव्र् र सूचक िथा र्वषर् क्षरेिि लक्ष्र्, 
िन्िव्र् र सूचकहरू िोर्कएका छन । संरचनामा उम्ल्लम्खि लक्ष्र्, िन्िव्र् र सूचकहरूको अनिुमन, 
मूल्र्ाङ्कन िथा प्रतिवेदन िने संर्न्र अभ्र्ासमा नआएकोले मध्र्मकातलन खचा संरचना कार्ाान्वर्नमा 
आएको देम्खएन । िजेट िजुामा िथा प्रतिवेदन प्रर्ालीमा मध्र्मकातलन खचा संरचनाको कार्ाान्वर्न हनु ु
पदाछ । 

8. आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार प्रदेश िहका सिै 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले आफ्नो र मािहिका सवै सरकारी कार्ाालर्हरूिाट सबपादन िररने 
कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी र दक्षिापूर्ा ढंििाट सबपादन िना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम सबपादन िनुापने कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी र्ो ऐन प्रारबभ भएको तमतिले एकवषा तभर लाि ुिररसक्न ुपने िथा दफा ३१ अनसुार 
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आन्िररक तनर्न्रर् सतमति िठन िनुापने व्र्वस्था छ । उक्त ऐन प्रमार्ीकरर् भएकोले 2 वषा पूरा हुँदा 
समेि आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । साथै आन्िररक तनर्न्रर् सतमति समेि 
िठन भएको छैन ।आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाई कार्ा संचालन प्रभावकारी 
िनाउनपुदाछ ।  

9. व्र्वस्थापन परीक्षर् : प्रदेशस्िरका सरकारी तनकार्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् र व्र्वस्थापन 
परीक्षर् िररएको हनुपुदाछ । िर कार्ाालर्ले व्र्वस्थापन परीक्षर्को प्रकृर्ा अिलबिन िरेको देम्खएन । 
प्रदेश स्िरका सरकारी तनकार् िथा स्थानीर् िहहरू समेिको व्र्वस्थापन सवेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर् 
िरी कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।  

10. सरु्वधा िथा मापदण्ड : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 मा मखु्र्ममन्री िथा 
मम्न्रपररषद कार्ाालर्को कार्ा म्जबबवारीमा िाउँपातलका र निरपातलकाको कमाचारी र कार्ाालर् 
व्र्वस्थापन सबिन्धी काननु िजुामा िनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारले स्थानीर् िहका पदातधकारीको 
भत्ता िथा सरु्वधा सबिन्धी काननु िजुामा िरेको भए िापतन कार्ाालर् व्र्वस्थापन र कमाचारीको सेवा 
सरु्वधा िथा व्र्वस्थापन सबिन्धी मापदण्ड तनधाारर् िरेको छैन । कमाचारीहरूको सेवा सरु्वधाका 
सबिन्धमा संघीर् काननुसँि िाम्झने िरी कमाचारीहरूलाई १५ देम्ख १०० प्रतिशिसबम प्रोत्साहन भत्ता, 
इन्धन भत्ता, र्फल्ड भत्ता, अतिररक्त समर् भत्ता िथा र्ािार्ाि भत्तासमेिका भत्ता ददने िथा पदातधकारीहरू 
स्वरं्मले तनर्ार् िरी पोशाक भत्ता, इन्धन भत्ता आदद तलने िरेकोले सेवा सरु्वधामा र्वर्वधिा देम्खएको  
छ । अिः कमाचारी र कार्ाालर् व्र्वस्थापन सबिन्धी काननु िजुामा िरी आतथाक प्रशासनलाई पारदशी, 
व्र्वम्स्थि, तमिव्र्र्ी र र्वतधसबमि िनाउन ुपदाछ ।  

मखु्र्मन्री ग्रातमर् र्वकास िथा रोजिार कार्ाक्रम 

आतथाक िथा सामाम्जक रूपमा र्वपन्न घरपररवार वा व्र्म्क्तहरूको िरु्स्िररर् म्शक्षा, स्वास्थर्, 
रोजिारी, स्वरोजिारी, प्रर्वतध हस्िान्िरर्, सीप र्वकास, आर् आजानका अवसरहरू िथा सामाम्जक संरक्षर्का 
कार्ाक्रम माफा ि जीवनस्िर सधुार िरी िररवी तनवारर् िने उदे्दश्र्ले मखु्र् मन्री िथा मन्रीपररषद्को 
कार्ाालर् र स्थानीर् िहिाट संचालन िने मूख्र्मन्री ग्रातमर् र्वकास िथा रोजिार कार्ाक्रम संचालनका 
लाति प्रदेश सरकार मम्न्रपररषदिाट २०७५/05/31 को तनर्ार्ले मखु्र् मन्री ग्रातमर् र्वकास िथा 
रोजिार कार्ाक्रम संचालन िरी रु.39 करोड १७ लाख ३१ हजार खचा िरेको छ ।  लेखापरीक्षर्िाट 
तनबन व्र्होरा देम्खएका छन ्: 

१. पररर्ोजना कार्ाान्वर्न : मखु्र्मन्री ग्रामीर् र्वकास िथा रोजिार कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ 
को िुदँा नं. 15 देम्ख १९ सबम कार्ाक्रम तसफाररस सतमतिले छनौट िरेका कार्ाक्रमको र्ववरर् प्रथम 
चौमातसकतभर व्र्वस्थापन सतमतिमा पठाउने, व्र्वस्थापन सतमतिले जाँचिझु िरी २१ ददन तभर स्वीकृि 
िरेर कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न िथा समन्वर् इकाइमा पठाउन ुपने िथा एकपटक स्वीकृि भएको कार्ाक्रम 
व्र्वस्थापन सतमतिको स्वीकृिी िेिर थपघट िना नपाइने व्र्वस्था छ । र्सैिरी आवश्र्किा अनसुार 
रोजिार प्रवर्द्ान िने, दीघाकालीन प्रभाव पाने खालका कार्ाक्रम छनौट िने र कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
कार्ार्ोजना िनाई लाि ुिराउने व्र्वस्था छ । कार्ार्वतधमा कार्ाक्रम छनौट, स्वीकृति र कार्ाान्वर्न िने 
समर्ावतध निोकेकोले कार्ार्वतध संशोधन िरी िोक्न ुपदाछ ।  
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२. कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न र प्रभाव : आतथाक वषा २०७५।७६ मा ३५ स्थानीर् िहिाट कार्ाारबभ भएकोमा 
र्ो वषा ७३ स्थानीर् िहमा कार्ाान्वर्नमा आएको छ । २०७५/76 मा आवास तनमाार् सहर्ोिमा 
५२५ वटा, िातलम कार्ाक्रम २ हजार ४४३, अतभममु्खकरर् ९ हजार ६६७, सामाग्री र्विरर् 32 हजार 
750, म्शर्वर संचालन 4 हजार 180 र अन्र् २१७ समेि 47 हजार 912 विा लाभाम्न्वि भएकोमा 
र्ो वषा आवास तनमाार् १०५ वटा, िातलम कार्ाक्रम 7 हजार 392, अतभममु्खकरर् 56 हजार 766, 
सामाग्री र्विरर् 1 लाख 20 हजार 54, म्शर्वर संचालन 9 हजार 150, अन्र् 3 हजार 536 र 
कोतभड १९ मा 23 हजार 920 समेि 2 लाख 3 हजार 913 विा लाभाम्न्वि भएका छन ्।   

३. कार्ाक्रम अनिुमन/मूल्र्ाकंन : मखु्र्मन्री ग्रातमर् र्वकास िथा रोजिार कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, 
२०७५ को िुदँा २१, २२ र २३ अनसुार सञ्चातलि कार्ाक्रमको अनिुमन िरी कार्ाक्रम तसफाररस 
सतमतिले मातसक प्रतिवेदन व्र्वस्थापन सतमतिमा, व्र्वस्थापन सतमतिले समन्वर् इकाईमा पठाउन ुपने र 
समन्वर् इकाईले वार्षाक अनिुमन प्रतिवेदन िर्ार िने व्र्वस्था रहेकोमा वार्षाक अनिुमन प्रतिवेदन िर्ार 
िरेको छैन । वार्षाक अनिुमन प्रतिवेदन िर्ार िरी भर्वष्र्मा संचालन िररने काममा सधुार िनुापदाछ ।  

 िेरुज ुम्स्थति — र्ो वषा मािहिसमेि २ कार्ाालर्मा रु.4 लाख 34 हजार िेरुज ुदेम्खएकोमा प्रारम्बभक 
प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.32 हजार फस्र्ौट भई रु.4 लाख  2 हजार िेरुज ुिाँकी रहेको छ । 
र्स सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची – 10 मा छ । 
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आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

 प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 िमोम्जम मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश् लेषर् िथा आतथाक नीतिको िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन, प्रदेशस्िरको आतथाक श्रोिको िाँडफाँट, लिानी प्रक्षेपर् र  

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 िमोम्जम मन्रालर्को कार्ा क्षेरमा प्रदेशको आतथाक 
अवस्थाको र्वश्लषेर् िथा आतथाक नीतिको िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन, प्रदेशस्िरको आतथाक स्रोिको िाँडफाँट, 
लिानी प्रक्षपेर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन िथा प्रदेश राजस्व सबिन्धी नीति िथा काननुको िजुामा, कार्ाान्वर्न र 
तनर्मन िने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र अन्ििािका 14 इकाइको र्वतनर्ोजन रु.३3 करोड 45 लाख 39 हजार राजस्व रु.6 
अिा 18 करोड 20 लाख र धरौटी रु.71 लाख 93 हजार समेि रु.6 अिा 52 करोड 37 लाख 32 हजारको 
लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ । सो कारोिारको लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होराहरू तनबनानसुार छन ्। 

१. कार्ा म्जबमेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली अनसुार कार्ाान्वर्न हनुपुने कार्ाहरू मध्रे् 
प्रदेशस्िरको आतथाक स्थार्र्त्व र मूल्र्म्स्थरिा सबिन्धी नीति िजुामा, संघको स्वीकृतिमा वैदेम्शक सहर्ोि, 

वैदेम्शक ऋर् र अनदुान प्राम्ट ि, प्रदेशम्स्थि सरकारी सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरर् र सरकारी िाँकी 
रकमको लिि िथा असलुउपर िने, रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरप्रदेश र्वकास आर्ोजनाको समन्वर्, संघीर् नीति 
अनरुूप सहर्वत्तीर्करर्, प्रदेश आकम्स्मक कोष स्थापना, प्रदेशिि र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, कार्ा संचालन 
कोष र अन्र् सरकारी कोष िथा सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ारी, राजस्व चहुावट तनर्न्रर् सबिन्धी 
प्रादेम्शक नीति, िथर्ाङ्क, सूचना प्रर्ाली िथा अतभलेख व्र्वस्थापन, िीमा र िीमा व्र्वसार्को संचालन र 
व्र्वस्थापन, प्रदेशस्िरका सावाजतनक संस्थान, र्वत्तीर् संस्था, सतमति, प्रतिष्ठान िथा कबपनी आददको संचालन 
र व्र्वस्थापन सबिन्धी ऐन, नीति, तनर्म िजुामा िने कार्ा सरुु िरेको छैन। तनर्मावली अनसुारका 
कार्ाहरू कार्ाान्वर्न हनु ुपदाछ। 

२. आवतधक र्ोजना कार्ाान्वर्न : प्रदेश आवतधक र्ोजना (2076/77-2080/81) मा उल्लेख िरेका 
र्स मन्रालर्सँि सबिम्न्धि कार्ाहरू कार्ाान्वर्न हनुपुनेमा प्रदेशका िढी प्रतिफल ददने रर्नीतिक 
आर्ोजनाहरू छनोट िने, संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् सबपन् न िरी आवश्र्किा अनरुूप प्रदेशस्िरीर् 
सरकारी संरचनाहरूको स्थापना िने, आर्ोजना िथा कार्ाक्रमको प्रितिलाई कमाचारीको कार्ासबपादन 
मूल्र्ाङ्कनसँि आवर्द् िने, सरकारी खचाको सदपुर्ोि र प्रभावकाररिा िढाउन तनर्तमि अनिुमन िने, 

आर्ोजना िैंक िनाई उच्च प्रतिफल ददने आर्ोजनाहरूमा आन्िररक ऋर् पररचालन िने, आर्ोजना लम्क्षि 
ऋर्परहरू तिक्री िने, उच्च प्रतिफल भएका आर्ोजनाहरूका लाति वैदेम्शक सहर्ोिको खोजी िने जस्िा 
कार्ाहरू िरेको देम्खएन ।आवतधक र्ोजनामा उम्ल्लम्खि कार्ाहरू कार्ाान्वर्न हनु ुपदाछ । 

३. वार्षाक िजेट कार्ाान्वर्न : प्रदेशको िजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका र्वषर् िथा कार्ाक्रमहरू मध्रे् भैरहवा 
देम्ख लमु्बिनीसबम मोनोरेल, स्विाद्वारीमा केवलकार तनमाार् समेि महत्त्वपूर्ा १२ वटा आर्ोजनालाई लिानी 
िोडा माफा ि लिानी जटुाउने, प्रदेश र्ोजना आर्ोि माफा ि प्रदेशमा तनजी क्षेरको लिानी आकर्षाि िने, 

पररर्ोजना िैंक स्थापना िने, िीव्र आतथाक र्वकासका लाति लिानी सबमेलनको आर्ोजना िने, र्वदेशमा 
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रहेका नेपालीहरूको पूजँीलाई प्रदेशको र्वकासमा लिानी िना प्ररेरि िने, प्रदेशको समरृ्र्द्का लाति 
सावाजतनक-तनजी साझेदारी प्रवर्द्ान िने आदद कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्वर्न भएको छैन। वार्षाक िजेटमा 
उम्ल्लम्खि कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न िनुा पदाछ । 

४. र्वत्तीर् म्स्थति : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६(६) अनसुार प्रदेशले िर्ार िने 
तित्तीर् प्रतिवेदन नेपाल सरकारिाट स्वीकृि मापदण्ड िमोम्जम हनेु व्र्वस्था अनरुूप आतथाक वषा समाप्त 
भएको िीन मर्हना तभर वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन िर्ार हनुपुने र दफा ४४ मा सावाजतनक हनुपुने 
व्र्वस्था छ । र्स वषा मन्रालर्कोलाति रु.७ करोड १८ लाख ८४ हजार िजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
चालखुचा रु.३ करोड ४१ लाख ७० हजार र पूमँ्जििखचा रु.१ करोड २२ लाख ४६ हजारसमेि रु.४ 
करोड ६४ लाख १६ हजार (६४.५७ प्रतिशि) खचा भएकोमा प्रतिवेदन िर्ार िरी सावाजतनक िरेको 
पाइएन । मन्रालर्ले वार्षाक प्रिति र्ववरर् र कार्ासबपादन प्रतिवेदन िर्ार िरी मूल्र्ाङकन िनुापदाछ । 

५. रकमान्िर : प्रदेश कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 17(१) अनसुार रकमान्िर िदाा रकम नपिु हनेु 
भएमा रकमान्िर वा थप िजेट व्र्वस्था िरी खचा िनुापदाछ । र्ो वषा भौतिक पूवााधार मन्रालर् अन्ििाि 
र्वतभन्न म्जल्लाका 12 खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, सडक र तसंचाई आर्ोजनाहरूमा असार 
19 देम्ख 29 सबम रु.55 करोड 95 लाख 37 हजार िजेट व्र्वस्था निरी रकमान्िर िरी पर्हले नै 
खचा भएको रकमको लाति रकमान्िर िरी तनकासा िरेको छ । िजेटमा व्र्वस्था निरी खचा िने र 
पतछ रकमान्िर िराउने कार्ा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

६. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २५(२) मा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले 
मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क वषाको सबपूर्ा आर् व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्मा कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने व्र्वस्था 
भएकोमा प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् र्वववरर् िर्ार िरेको छैन । ऐन िमोम्जम एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् 
िर्ार िरी पेश िनुापदाछ । 

७. ढंुिा तिट्टी वालवुाको कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ (च) को खण्ड ३ र ४ 
मा ढंुिा तिट्टी वालवुामा संकलन िररने कर  प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकारको रूपमा रहने र 
सोको दर प्रदेशले तनधाारर् िने र स्थानीर् िहले संकलन िरी प्रदेश स्िरको कोषमा जबमा िने व्र्वस्था 
िरी प्रदेशले लाि ु िरेको काननु अनसुार िाँडफाँट हनेु िरेको छ । उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 
२०७५ द्वारा खारेज िरी दफा ६२क थप िरेर ढंुिा तिट्टी िालवुा र्वर्क्रिाट प्राप्त रकम स्थानीर् 
संम्चिकोषमा जबमा िने िरी सो करमा स्थानीर् िहको एकल अतधकार कार्म िरेको छ । सोही 
अनरुूप प्रदेश काननु संशोधन हनुपुनेमा निरेको कारर्ले सो करिाट संकतलि राजस्व िाँडफाटँमा 
अस्पििा देम्खएको अवस्थामा उक्त दफा ६२(क) र्वपरीि हनेु िरी सङ्घीर् मम्न्रपररषदले ढंुिा तिट्टी 
वालवुा तिक्री िथा व्र्वस्थापन सबिन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी िरी उक्त करमा प्रदेश र स्थानीर् 
िहको साझा अतधकार नै कार्म िरेको देम्खए िाट थप अस्पििा सजृना िरेको देम्खर्ो ।र्ो वषा लमु्बिनी 
प्रदेशका १०९ स्थानीर् िहमध्रे् ३० स्थानीर् िहले असलु िरेको रकमको ४० प्रतिशिले हनेु रु.१६ 
करोड ९८ लाख ७० हजार प्रदेशलाई पठाएको छ भने अन्र् स्थानीर् िहहरूले असलु िरेकोमा परैु 
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रकम आफ्नै संम्चिकोषमा राखेको छ । स्पि काननुी व्र्वस्था िरी प्राकृतिक स्रोिको उपर्ोि हनुपुदाछ 
।  

८. अनदुानको प्रिति : समपूरक अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा १० मा स्थानीर् िहलाई 
उपलब्ध िराइने समपूरक अनदुानको एक चौथाईले हनु आउने रकम प्रत्रे्क आतथाक वषाको भदौ १०, 
कातिाक १०, माघ १० र वैशाख १० ििे तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् माफा ि चार र्कस्िामा 
उपलब्ध िराइने उल्लेख छ । त्र्स्िै स्थानीर् िहले असोज, पौष र चैर मसान्ि तभर अम्घल्लो र्कस्िा 
वापि रकमको भौतिक र र्वत्तीर् प्रिति सोही कार्ार्वतधको अनसूुची २ वमोम्जमको ढाँचामा उपलब्ध 
िराउन ु पने र प्रिति उपलब्ध निराएका स्थानीर् िहलाई िाकँी र्कस्िाको रकम हस्िान्िरर् निररने 
उल्लेख छ । स्थानीर् िहले मन्रालर्मा त्र्स्िो प्रिति र्ववरर् पठाएको छैनन ्। कार्ार्वतधको पालना 
िरी स्थानीर् िहिाट भौतिक र र्वत्तीर् प्रितिको आधारमा अनदुान उपलव्ध िराउन ुपदाछ ।  

९. एकीकृि सबपम्त्त र्ववरर् : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मन्रालर्को कार्ा 
म्जबमेवारीमा प्रदेश म्स्थि सरकारी सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िने रहेको छ । एकीकृि सबपम्त्त 
र्ववरर् िर्ार िने प्रर्ोजनको लाति सफ्टवेर्र तनमाार् िने लक्ष्र् भएिा पतन सफ्टवेर्र तनमाार् नभएकोले 
प्रदेश म्स्थि सरकारी जग्िा, भवन, सवारी साधान, ल्र्ापटप िथा डेक्सटप कबटरू्टर, फतनाचर लिार्िका 
सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िरेको छैन । सरकारी सबपम्त्त संरक्षर्, संभार िथा अनिुमनको लाति 
सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार हनुपुदाछ ।  

१०. वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १९१ मा प्रत्रे्क 
कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हना तभर वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन िर्ार हनुपुने 
उल्लेख छ । मन्रालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार िरेको नदेम्खएकोले सो प्रतिवेदन िर्ार हनुपुदाछ । 

११. िजेट सीमा र मािादशान : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ७ िमोम्जम िजेट िथा 
कार्ाक्रम िजुामा ढाँचाको तनमाार् िदाा प्रस्िार्वि िजेटको पषु्याईका लाति आवश्र्क र्ववरर् समेि 
खलु्नेिरी िर्ार हनुपुनेमा प्रस्िार्वि िजेट अनकूुल हनेु िरी िर्ार नहुँदा र्वतनर्ोजन दक्षिा कमजोर 
देम्खएको छ । मािादशान र सीमा र्थाथापरक िथा पषु्याईपरक हनुपुने देम्खन्छ । साथै िजेट िजुामा 
िदाा नै ददिो र्वकास लक्ष्र्सँि समन्वर्न समेि हनुपुदाछ ।  

१२. िजेट िथा कार्ाक्रमको मूल्र्ाकंन : िजेट िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न अवस्था मूल्र्ाङ्कन िरी सबिम्न्धि 
मन्रालर्ले अधावार्षाक वा वार्षाक रूपमा सो अवतध समाप्त भएको २ मर्हना तभर र्ववरर् सावाजतनक 
हनुपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्को राजस्व, खचा, आर्ोजना र कार्ाक्रम संचालन िना नेपाल सरकारिाट 
प्राप्त भएको समानीकरर् अनदुान िथा र्वशेष अनदुान, मन्रालर्को लाति प्रदेश सरकारको नीति िथा 
िजेटमा समावेश भएका कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्वर्न अवस्थाको िारेमा मूल्र्ाङ्कन िरी र्थाथा नतिजाको 
र्ववरर् िर्ार हनुपुनेमा िरेको छैन । िजेटमा समावेश भएका कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्वर्न अवस्थाको 
मूल्र्ाङ्कन र सावाजतनकीकरर् िने व्र्वस्था िोर्कएको समर्मा हनुपुदाछ । 

१३. प्रदेश आन्िररक आर् : र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ अनसुार कूल राजस्व रु.१४ अिा ८० करोड ६३ लाख 
अनमुान िरेकोमा रु.१० अिा १९ करोड ३२ लाख असूली भएको छ । प्राप्त िरेको राजस्व रकम 
अनमुानको िलुनामा ६९ प्रतिशि देम्खएको छ । मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर र अन्िःशलु्क शीषाकमा रु.9 अिा 
91 करोड 23 लाख रहेकोमा संघिाट िाँडफाँट भई रु.6 अिा 67 करोड 27 लाख प्राप्त भएको छ 
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जनु सरुु अनमुानको 67 प्रतिशि हनु आउँछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्िररक स्रोि िथा स्थानीर् 
िह र मालपोि कार्ाालर्िाट िाँडफाँट िरी प्राप्त हनेु राजस्विफा  रु.4 अिा 59 करोड 40 लाख अनमुान 
िरेकोमा उक्त अनमुानको 70.16 प्रतिशि राजस्व प्राप्त भएको छ ।राजस्वको पूवाानमुान वस्ितुनष्ठ 
िवरले हनु नसकेको, राजस्व प्रातप्तका वैकम्ल्पक श्रोिहरू पर्हचान िरी आर् वरृ्र्द् िनेिफा  कार्ा र्ोजना 
निनाएको कारर् राजस्व अनमुानभन्दा घटी राजस्व आबदानी भएको छ । र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

१४. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका तनकार्िाट 
सबपादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंििाट सबपादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी एक वषा 
तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको म्जबमेवारी हनेु व्र्वस्था छ । ऐन प्रमार्ीकरर् भएको २ वषा 
तितिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार नभऐकोले मन्रालर्ले अन्िररक तनर्न्रर् तनदेम्शका 
िर्ार िरी लाि ुहनुपुदाछ । 

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा २६ (२) िमोम्जम आफ्नो कार्ाक्षेर तभरका 
कार्ाालर्हरुको संघीर् र प्रदेश सरकारिाट प्राप्त भएको अनदुान, राजस्व िाँडफाटँिाट प्राप्त रकम, आन्िररक ऋर् र 
अनदुान समेिको र्ववरर् र आफ्नो क्षरेतभरका स्थातनर् िहको आतथाक कारोिारको छुट्टा छुटै्ट र एकीकृि र्ववरर् 
िर्ार िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउने म्जबमेवारी प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को हनेु व्र्वस्था छ ।  

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले र्वतभन्न तनकार्हरूसँि समन्वर् िरी प्रदेश संम्चिकोषको लेखा 
अद्यावतधक राख्न ेिथा सोको एकीकृि वार्षाक र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, 
महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्मा पेश हनु ु िदाछ । प्रदेश सरकारको िजेट 
कार्ाान्वर्नमा सहजीकरर् िने, आर्–व्र्र्को अतभलेख राख्न,े प्रदेश सरकारका मन्रालर् र सो अन्ििािका 
तनकार्हरूको आतथाक प्रशासनको संचालन सबिन्धमा तनदेशन ददने, आन्िररक लेखापरीक्षर् िने िराउने कार्ाहरू 
समेि सबपादन िनुापदाछ । 

1. प्रदेश सम्ञ्चिकोष : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २२(१) मा प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्ले प्रदेशको संम्चिकोषको एकीकृि लेखा िर्ार िरी राख्नपुने उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था 
अनसुार प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले प्रदेश संम्चिकोषको वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी पेश 
िरेको छ । सो संम्चिकोषको सारांश देहार् अनसुार रहेको छ ।   

(रु. हजारमा) 

र्ववरर् 
र्स आतथाक वषा 
2076/77 

िि आतथाक वषा  
2075/76 

प्रातप्त 
१. राजस्व िथा अनदुान 27272072 27439996 

   क. राजस्व 9799306 10134922 

       अ. कर 8606326 7018515 
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       आ. अन्र् राजस्व 1192980 3116407 

       इ. प्राकृतिक श्रोि वापिको रोर्ल्टी -   

   ख. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् िाट प्राप्त रकम 17078878 17253200 

       अ. समानीकरर् 7540100 6869700 

       आ. सशिा 697700 690000 

       इ. समपरुक 8265818 9693500 

       ई. तिशेष 575260 0 

   ि. िेरूज ुिथा अन्र् प्राप्ती (िेरूज ुरकम िथा अन्र् रकम असलुी 
िापिको प्रातप्त) 

393888 51874 

2. र्स वषाको खदु प्राप्ती 27272072 27439996 

भकु्तानी िफा  
3. चाल ुिथा पूजँीिि िफा को भकु्तानी  21174757 15154789 
   क. संम्चिकोष मातथ व्र्र्भार हनुे रकमिाट खचा 4652 3511 
       अ. चाल ुखचा  4652 3511 
       आ. पुंजीिि खचा 0 0 
   ख. र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचा 21170105 15151278 
       अ. चाल ुखचा (अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर् िाहेक) 6448792 4978449 
       आ. पुंजीिि खचा 14721313 10172829 
4. र्वत्तीर् हस्िान्िरर्  4232316 1879337 
5. अन्िर सरकारी कारोिार/अनदुान    
6. अन्र् कारोिारको समार्ोजन (िैंकिाट चेक भकु्तानी नभएको) 1476 7435 
7. र्स वषाको जबमा भकु्तानी (३+४-६ 25405597 17026691 
8. संघीर् सरकारलाई खचा नभएको अनदुान र्फिाा िरेको 1010401 3718477 
8. र्स अवतधको कोषमा भएको थप घट (२-7-8 856074 6694828 
9. आतथाक वषाको सरुूवािको मौज्दाि 7524669 829841 

द्रिव्र्  :  खचा रकम मध्रे् रु.१४ लाख ७६ हजारको चेक बर्ाद तभर सार्टएको छैन ।  

2. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन : कारोिारको लेखा र प्रतिवेदनको ढाँचा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को 
तसफाररसमा २०७६।२।१९ र नेपाल सावाजतनक र्वत्तीर् क्षेर प्रतिवेदन लेखामान (नेटसास) को ढाचँा 
२०७५ मंतसरमा नै स्वीकृि भई सकेको छ । केम्न्द्रर् तनकार्हरूले स्वीकृि ढाँचामा प्रतिवेदन िथा 
लेखाङ्कन िनुापनेमा सो अनसुार िरेको पाइएन । िोर्कएको ढाँचामा लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन िनुापदाछ । 

3. प्रदेश संम्चिकोष  :  प्रदेश संम्चिकोषको लेखा परीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छनः् 
3.1. प्रदेश सरकारको कुल खचा रु.२५ अिा ४० करोड ७० लाख ७२ हजार रहेको छ । जनु वार्षाक शरुु 

र्वतनर्ोजन रु.३६ अिा ४१ करोड ६८ लाखको िलुनामा ६९.७७ प्रतिशि रहेको छ ।  

3.2. प्रदेश सरकारले २०७६।७७ मा संकलन िरेको राजस्व रु.१० अिा १९ करोड ३१ लाख ९४ 
हजारमध्रे् र्वभाज्र् कोषको आतथाक र्ववरर् अनसुार सवारी साधन कर रु.१ अिा ८५ करोड ३४ लाख 
४ हजार उठेको मध्रे् सोही वषा ९० करोड ९२ लाख ४६ हजार र २०७७।७८ मा रु.२० करोड 
२७ लाख ९६ हजार ट्रान्सफर िरेको छ । शीषाकिि राजस्वको र्ववरर् अनसुार संम्चिकोषमा 
२०७६।७७ मा रु.९० करोड ९९ लाख ५० हजार र २०७७।७८ मा रु.२० करोड २७ लाख ९६ 
हजार िरी रु.१ अिा ११ करोड २७ लाख ४६ हजार प्राप्त भई रु.७ लाख ४ हजार फरक परेको छ । 
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फरक रकम एक िाउँपातलकाले सोझै प्रदेश संम्चिकोषमा जबमा िरेकोले उक्त रकम प्रदेश र्वभाज्र् 
कोषको आतथाक र्ववरर्मा समावेश छैन । 

3.3. आतथाक वषा 076/77 मा संकलन भएको वन रोर्ल्टी, खानी िथा खतनज रोर्ल्टी, जलर्वद्यिु रोर्ल्टी र 
पवािारोहर् रोर्ल्टी वापि िाडँफाँट भई प्राप्त हनेु रकमको र्ववरर् महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्राप्त 
भएकोमा प्राप्त र्ववरर्का आधारमा प्रदेश संम्चिकोषमा आबदानी जनाइएको छ र िैंक र्हसाि तमलान 
र्ववरर् अनसुार रु.२९ करोड ७० लाख ६७ हजार रोर्ल्टी प्राप्त हनु िाँकी देम्खन्छ । िाँकी रकम प्राप्त 
हनु ु पदाछ ।  

3.4. आतथाक वषा २०७६।७७ मा नेपाल सरकारिाट रु.17 अिा ७ करोड ८८ लाख ७८ हजार अनदुान 
प्राप्त भएकोमा समपरुक अनदुान रू ८ अिा २६ करोड ५८ लाख १८ हजार (४८.४० प्रतिशि) रहेको 
छ।  

3.5. सशिा, समपरुक र र्वशेष अनदुान िरी रु.९ अिा ५३ करोड ८७ लाख ७८ अनदुान प्राप्त भएकोमा रु.८ 
अिा ५२ करोड ८३ लाख ७७ हजार (८९.४१ प्रतिशि) खचा भई िाँकी रु.१ अिा १ करोड ४ लाख १ 
हजार संघीर् संम्चिकोषमा र्फिाा िरेको छ । र्फिाा हनुपुने रकम आतथाक वषातभरै सघीर् संम्चिकोष 
दाम्खला हनु ुपदाछ । 

3.6. प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को अतभलेख अनसुार आतथाक वषा २०७६।७७ मा लमु्बिनी प्रदेश 
सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्िरर् माफा ि रु.४ अिा २३ करोड २३ लाख १६ हजार १०९ स्थानीर् िहमा 
हस्िान्िरर् िरेको रकम चाल ुिजेटमा खचा देखाएको छ ।  

3.7. राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीिाट संघीर् र्वभाज्र् कोषमा आबदानी िाँधेको मध्रे् प्रदेश िथा स्थानीर् 
संम्चिकोषमा ट्रान्सफर हनु िाँकी रहेको रकमको अतभलेख राखेको छैन । अद्यावतधक अतभलेख िर्ार 
हनु ुपदाछ । 

4. रकमान्िर : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा रकमान्िर सबिन्धी व्र्वस्था छ । 
साथै प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ३(३) मा रकम सादाा जबमा रकमको १० प्रतिशिमा 
नवढ्ने िरी साना सर्कने उल्लेख छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को र्ववरर् अनसुार शरुु र्वतनर्ोजन 
नै नभएको खचा म्शषाकमा रकमान्िर िरेको िथा २१.५ देम्ख १८१.६ प्रतिशिसबम रकमान्िरिाट थप 
िरेकोले र्वतनर्ोजन ऐनको पालना भएको छैन । र्वतनर्ोजन ऐनिाट खचा िना स्वीकृि भएको रकम र 
एकीकृि आतथाक र्ववरर् अनसुार प्रत्रे्क तनकार्ले िरेको खचा देहार् अनसुार छः 

(रु.हजारमा) 
शीषाकको नाम र्वतनर्ोम्जि रकम र्थाथा खचा िढी खचा प्रतिशि 

पर्ाटन र्वकास िथा प्रवर्द्ान कार्ाक्रम (चाल)ु 48670 59133 10463 21.50 

भौतिक पूवााधार  र्वकास मन्रालर् (संघ शसिा अनदुान) 4597905 6301172 1703267 37.04 

सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू (प ुजँीिि) 0 11712 11712 100.00 

जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्हरू (पुजँीिि) 0 24311 24311 100.00 

तसंचाई आर्ोजना ममाि सधुार िथा र्वस्िार कार्ाक्रम (पुजँीिि) 96200 148991 52791 54.88 

जल उत्पन्न प्रकोप न्र्नुीकरर् िथा व्र्वस्थापन कार्ाक्रम (पुजँीिि) 173768 489326 315558 181.60 

सहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्हरू (पुजँीिि) 0 26485 26485 100.00 

खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू (पुजँीिि) 0 17869 17869 100.00 

खानेपानी आर्ोजना ममाि सधुार िथा र्वस्िार कार्ाक्रम (पुजँीिि) 70000 106193 36193 51.70 

प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्द्र (प ुजँीिि) 10000 12774 2774 27.74 

उच्च  म्शक्षा कार्ाक्रम (पुजँीिि) 0 794 794 100.00 

अस्पिालहरू (पुजँीिि) 67200 93106 25906 38.55 

आर्वेुद औषधालर्हरू (पुजँीिि) 3750 8240 4490 119.73 
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कुल जबमा 5067493 7300106 2232613 1032.74 

प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनले िोकेको सीमातभर रही रकमान्िर हनुपुदाछ । 

5. आन्िररक लेखापरीक्षर् - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्िाट प्रदेश सरकार अन्ििािका सिै कार्ाालर्हरूको आतथाक कारोिारको आन्िररक 
लेखापरीक्षर् िराउन ुपने र दफा ३२(६) मा आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्र्होरा 
अम्न्िम लेखापरीक्षर् हनु ुअिावै फस्र्ौट िथा संपरीक्षर् िराई अम्न्िम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्ििु हनु ुपने 
व्र्वस्था छ । र्ो प्रदेश अन्ििाि १६६ वटा कार्ाालर् र १६ वटा सतमतिहरूसमेि जबमा १८२ 
तनकार्को आन्िररक लेखापरीक्षर्िाट असूल उपर हनुपुने रु.३ करोड ७८ हजार, तनर्तमि हनुपुने रु.९ 
करोड ७७ लाख ५४ हजार, र पेश्की िाँकी रु.१४ करोड ४७ लाख ८९ हजारसमेि कुल रु.२७ 
करोड २६ लाख २१ हजार िेरुज ुकार्म भएकोमा अम्न्िम लेखापरीक्षर् अवतधसबम िेरुज ुफस्र्ौट 
िरेको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर्िाट कार्म भएको िेरुज ु अम्न्िम लेखापरीक्षर् अिावै फस्र्ौट 
िनेिफा  म्जबमेवार पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

6. िलिी प्रतिवेदन : लमु्बिनी प्रदेश सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध र तमिव्र्र्र्िा सबिन्धी तनदेम्शका, 
२०७५ को दफा १७(ख) मा िलि भत्ता भकु्तानी िदाा सबिम्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्िाट 
िलिी प्रतिवेदन पाररि निराई खचा लेख्न नपाइने र िलिी प्रतिवेदन पाररि नभएको रकम खचा लेख्न े
पदातधकारीिाट असलु उपर िररने व्र्वस्था छ । र्ो वषा प्रदेश अन्ििाि रु.१ अिा ७६ करोड ४० लाख 
१२ हजार िलि खचा लेखेकोमा रुपन्देही, नवलपरासी, कर्पलवस्ि,ु रोल्पा, टर्ठुान, पाल्पा, िलु्मी र 
अघााखाँची म्जल्ला म्स्थि कुनै पतन कार्ाालर्को िलिी प्रतिवेदन पाररि िरेका छैनन ् । तनदेम्शकाको 
उम्ल्लम्खि व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न हनु ुपदाछ । 

 िेरुज ु म्स्थति : र्ो वषा मन्रालर् र मािहिका 1३ तनकार्को लेखापरीक्षर्िाट रु.4 लाख 12 हजार 
िेरुज ुदेम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ फस्र्ौट िरेकोले फस्र्ौट हनुपुने लििी िेरुज ु
िाँकी रहेको छैन । र्स सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची – 10 मा छ । 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 िमोम्जम मन्रालर्को कार्ा क्षेरमा प्रदेशको शाम्न्ि 
सवु्र्वस्था सबिन्धी नीति, काननु मापदण्ड र र्ोजना िजुामा, कार्ाान्वर्न, तनर्मन, सूचना संकलन, मूल्र्ाङ्कन, काननु 
न्र्ार् िथा प्रदेश सभा मातमला सबिन्धी कार्ा, आधारभिू मानव अतधकारको संरक्षर्, नािररक स्विन्रिाको रक्षा 
िथा प्रवार्द्न, स्थानीर् प्रशासनको संचालन व्र्वस्थापन र समन्वर् लिार्िका कार्ा म्जबमेवारी रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि २ इकाईको र्वतनर्ोजन िफा  रु.26 करोड 58 लाख 27 हजार, 

राजस्व रु.६2 लाख 22 हजार, धरौटी रु.39 लाख 41 हजार कार्ासंचालन कोष िफा  रु.९ करोड ८७ लाख 
८८ हजार समेि रु.37 करोड 47 लाख 78 हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ । मन्रालर्िाट संघ 
अन्ििािका 78 तनकार्मा तनकासा ददएको रु.10 करोड 31 लाख 81 हजार समेि र्वतनर्ोजन खचामा समावेश 
छ । सो कारोिारको लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छनः् 

1. कार्ा म्जबमेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम मन्रालर्लाई िोर्कएका 
म्जबमेवारी मध्रे् प्रादेम्शक कारािार िथा र्हरासिको व्र्वस्थापन, सामदुार्र्क प्रहरी िठन, सरकारी 
प्रर्ोजनकालाति जग्िा अतधग्रहर् िथा सबपम्त्त प्रातप्त सबिन्धी प्रादेम्शक नीति िथा काननु िजुामा, जग्िा 
र्ववाद समाधान सबिन्धी, प्रदेश स्िरमा िारर्कु्त र िाररर्हि ब्रोडब्र्ाण्ड पूवााधारको र्वकास, प्रदेशस्िरका 
इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि सञ्चार माध्र्मको दिाा र तनर्मन, साइवर सरुक्षा 
अनिुमन, केिलु र्विरर्को इजाजि, चलम्चर तनमाार्, हल संचालन िथा प्रदशान अनमुति र तनर्मन 
लिार्िका कार्ा शरुुवाि भएको छैन । प्राथतमकिा तनधाारर् र िजेट व्र्वस्था िरी िोर्कएको म्जबमेवारी 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

2. काननु तनमाार् : लमु्बिनी प्रदेश प्रथम आवतधक र्ोजना (२०७६।७७–२०८०।८१) अनसुार 
मन्रालर्िाट र्ो वषा र्वतभन्न २५ वटा नीति, ऐन र काननु तनमाार् िने लक्ष्र् रहेकोमा ११ काननु िजुामा 
भएको छ ।आवतधक र्ोजनाको वार्षाक लक्ष्र् अनसुार िाँकी काननु िजुामा हनुपुदाछ । 

3. आवतधक र्ोजना कार्ाान्वर्न  : प्रदेशको आवतधक र्ोजना 2076।७७-२०८०।८१ मा समावेश 
भएका कार्ाहरू प्रदेश प्रहरी संिठन स्थापना र संचालन, साईवर सरुक्षा र सशुासन अनभुतूि सवेक्षर् आदद 
कार्ा भएको छैन । आवतधक र्ोजनामा समावेश भएका कार्ाहरू कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ। 

4. िजेट िक्तव्र्को कार्ाान्वर्न  : र्ो वषा मन्रालर्को वार्षाक िजेटमा समावेश भएका र्वपद् व्र्वस्थापन 
प्रतिकार्ा िातलम केन्द्रको स्थापना, मानव वन्र्जन्ि ु द्वन्द न्रू्नीकरर् अध्र्र्न कार्ा, र्वपद् व्र्वस्थापन 
सामान भण्डारर् केन्द्र स्थापना, प्रदेश सभा सदस्र्का लाति काननु िजुामा िोष्ठी कार्ाक्रम, 20 स्थानीर् 

िहलाई प्रतिकार्ा िातलम, प्रदेश फोरेम्न्सक ल्र्ाव स्थापना,  प्रदेश स्िरीर् डाटा सेन्टर  स्थापना लिार्िका 
कार्ाहरू कार्ाान्वर्न िरेको छैन । मन्रालर्को वार्षाक िजेटमा उल्लेख भएका र्वषर्हरू कार्ाान्वर्न 
हनुपुदाछ। 

5. िजेट खचा र प्रतिवेदन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६(६) अनसुार प्रदेशले िर्ार 
िने र्वत्तीर् प्रतिवेदन नेपाल सरकारिाट स्वीकृि मापदण्ड िमोम्जम हनेु व्र्वस्था अनरुूप आतथाक वषा 
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समाप्त भएको िीन मर्हना तभर वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन िर्ार हनुपुने र र दफा ४४ मा 
सावाजतनक हनुपुने व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर्को लाति रु.३८ करोड ४९ लाख ३५ हजार िजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा पँूजीिि खचा रु.९४ लाख ६३ हजार र चालखुचा १२ करोड ७७ लाख १५ 
हजारसमेि १३ करोड ७१ लाख ७९ हजार खचा भएकोमा प्रतिवेदन िर्ार िरी सावाजतनक िरेको 
छैन । वार्षाक प्रिति र्ववरर् र कार्ासबपादन प्रतिवेदन िर्ार िरी मूल्र्ाङ्कन िनुा पदाछ ।  

6. िजेट अिन्डा : लमु्बिनी प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १० िमोम्जम तनकार्हरूले िजेट 
प्रस्िाव िदाा सोही ऐनको दफा ५ िमोम्जम प्रस्िार्वि र्ोजना कार्ाक्रमको र्क्रर्ाकलापिि र्ववरर् र सोको 
प्रतिईकाई लािि समेिको आधारमा िर्ार भएको मध्र्मकालीन खचा संरचनामा आधाररि रही आिामी 
आतथाक वषाको िजेट अनमुान हनुपुदाछ । मन्रालर्ले उम्ल्लम्खि प्रावधान र्वपररि रु.२ करोड २५ लाख  
अिन्डा िजेट राखी २०७६ फािनु मर्हनामा सूचना प्रर्वतध प्रतिष्ठान िठन िना रु.५० लाख तनकाशा 
ददएको छ । प्रथतमकिा िेिरको काममा िजेट तनकासा ददने कार्ा तनर्न्रर् िरी स्वीकृि आर्ोजना, 
कार्ाक्रम र र्क्रर्ाकलाप अनसुार िजेट र्वतनर्ोजन हनु ुपदाछ । 

7. सामग्री मौज्दाि : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म (३) मा खररद कार्ाको आवश्र्किा 
पर्हचान हनु ु पदाछ। मन्रालर्ले र्पर्पई सेट २५० िथा मास्क ३५ हजार थान रु.१२ लाख ९७ 
हजारमा खररद िरी मौज्दाि राखेको छ । उक्त सामग्रीहरू प्रदेश मािहिका अस्पिालहरूमा हस्िान्िरर् 
हनुपुदाछ । 

8. अधरुो कार्ा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ अनसुार सबझौिा अनसुारको कार्ा 
सबपन्न भए पतछ कार्ा सबपन्न प्रतिवेदन िर्ार िनुापदाछ । रेतडर्ो प्रशारर् संघ दाङको भवन तनमाार् िना 
रु.४१ लाख २९ हजारमा सबझौिा िरी झ्र्ाल, ढोका, टलास्टर, लिार्िका कार्ा वेिर रु.२३ लाख ७५ 
हजारको मार कार्ा भएको अवस्थामा कार्ासबपन्न प्रतिवेदन जारी िरेको छ । अधरुो तनमाार् कार्ा स्वीकार 
िरी कार्ासबपन्न प्रतिवेदन जारी िने पदातधकारीलाई म्जबमेवार िनाई तनमाार् कार्ा सबपन्न िनुा पदाछ ।   

9. तस.तस.र्ट.तभ. को अवस्था : तस.तस.र्ट.भी. जडान िना २०७५।७६ मा मन्रालर् मािहिका १३ 
कार्ाालर्िाट रु.२ करोड ५९ लाख ९३ हजार खचा भएकोमा तस.तस.र्ट.भी. जडान भए नभएको अनिुमन 
िरी प्रतिवेदन िर्ार िनुापने व्र्होरा ििवषाको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा  औल्र्ाइएको तथर्ो । र्स वषाको 
लेखापरीक्षर् िदाा मन्रालर्सँि तस.तस.र्ट.भी. हरू संचालनको अवस्था माि िररएकोमा ५ कार्ाालर्का 
४६ थान तस.तस.र्ट.भी. मध्रे् ३ ममाि िनुापने र्ववरर् प्राप्त भएको छ । ८ कार्ाालर्मा जडान िररएका 
तस.तस.र्ट.भी. को प्राप्त र्ववरर्मा संचालन अवस्था खलुाएको छैन । ममाि संभार समेि िरी सिै 
तस.तस.र्ट.भी. हरू संचालन िनुा पदाछ ।  

10. र्ािार्ाि व्र्वस्थापन : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा प्रदेश तभरको सडक 
सरुक्षाको म्जबमेवारी र्स मन्रालर्को रहेको देम्खन्छ । प्रदेश तभरको सडक सरुक्षा, र्ािार्ाि क्षेरको 
तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रर् िना आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रीको अध्र्क्षिामा भौतिक 
पूवााधार र्वकास मन्री समेि रहेको सतमति िठन भएिापतन र्ािार्ाि क्षेरको तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ 
तनर्न्रर् सबिन्धी प्रदेश ऐन तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा नभएकोले र्ािार्ाि क्षरेको व्र्वस्थापन िथा 
तनर्न्रर् कार्ा प्रभावकारी हनु सकेको छैन ।  
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11. िैर सरकारी संघ संस्था : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा र्स मन्रालर्को कार्ा 
म्जबमेवारीमा प्रदेश तभरका िैर सरकारी संघ संस्थाहरूको अतभलेख र समन्वर् िने रहेको छ । सो कार्ा 
म्जबमेवारी पूरा िना मन्रालर्ले ऐन िथा तनर्मावली िजुामा िरेको देम्खन्छ । संघीर् सरकार मािहि 
रहेको सो कार्ा प्रदेश सरकार अन्ििाि आएपतन संघमा दिाा र संचालन भएका िैरसरकारी संघ संस्थाको 
अतभलेख (इन्भेन्ट्री) प्रदेशमा प्राप्त हनु नसकेकोले मन्रालर्मा अतभलेख अधावतधक हनु नसकेको र नर्ाँ 
िैर सरकारी संघसंस्था दिाा कार्ा पतन हनु नसकेको अवस्था छ । कार्ा र्वभाजन तनर्मावलीले िोकेको 
म्जबमेवारी पूरा हनुपुदाछ ।  

12. र्वद्यिुीर् संचार : प्रदेशस्िरको कार्ा म्जबमेवारीमा र्वद्यिुीर् संचार माध्र्म (रेतडर्ो, एफ.एम.िथा टेतलतभजन 
समेि) सबिन्धी नीति, काननु र मापदण्ड, िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन िथा अनमुति, इजाजि र 
नवीकरर् िने समेि रहेको छ । सो कार्ा म्जबमेवारी पूरा िना मन्रालर्ले प्रदेश प्रसारर् ऐन, २०७५ 
जारी िरेको छ । प्रदेश प्रसारर् तनर्मावली, २०७६ प्रदेश राजपरमा प्रकाम्शि भएको देम्खएन । नर्ाँ 
र्वद्यिुीर् संचार माध्र्म दिाा कार्ा शरुु नभएको, संघमा दिाा भई संचालन रहेका र्वद्यिुीर् संचार माध्र्मको 
अतभलेख प्राप्त भई नसकेकोले तनर्मन िथा अनिुमनको कार्ा भएको देम्खएन ।   

13. ईन्टरनेट सेवाको अनिुमन : प्रदेश सरकार कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ मा मन्रालर्को कार्ा 
म्जबमेवारीमा प्रदेशस्िरका ईन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि संचार माध्र्मको 
दिाा, अतभलेख, अनमुति, नवीकरर्, अनिुमन र तनर्मन िने उल्लेख छ । र्स सबिन्धी ऐन तनर्म िजुामा 
नभएकोले ईन्टरनेट िथा अनलाइन सेवाको अनिुमन हनु सकेको छैन । 

14. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्तमि िथा व्र्वम्स्थि िना िनेको ऐन, २०७४ को दफा 
३० मा प्रदेश िहका तनकार्िाट सबपादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंििाट सबपादन 
िना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ु िने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको म्जबमेवारी हनेु व्र्वस्था छ । ऐन 
प्रमार्ीकरर् भएको ३ वषा तितिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरेको छैन । आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुहनुपुदाछ । 

  िेरुज ु म्स्थति  : र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि २ तनकार्मा रु.५३  लाख १०  हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.1 लाख ३५ हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.५१ लाख 
७५ हजार िाँकी रहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरर् अनसूुची – 10 मा छ ।  
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उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 

 प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 िमोम्जम मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा उद्योि, पर्ाटन, वन 
िथा वािावरर् सबिन्धी कार्ाका लाति आवश्र्क नीति, काननु, कार्ाक्रम िथा र्ोजनाहरू िर्ार िने, औद्योतिक 
िथा व्र्ापार व्र्वसार्को प्रवर्द्ान, र्वकास र तनर्मन, पर्ाटन र्वकासको लाति र्ोजना तनमाार्, पूवााधार र्वकास 
प्रवर्द्ान र तनर्मन, खानी िथा खतनज पदाथाको अन्वेषर् िथा व्र्वस्थापन र तनर्मन, वन, वनस्पति, वन्र्जन्ि,ु जैर्वक 
र्वर्वधिा, जलाधार व्र्वस्थापन सबिन्धी तनर्मन र व्र्वस्थापन, र्वज्ञान प्रर्वतधको उन्नर्न र र्वकास, वािावरर् 
क्षेरको अध्र्र्न, अनसुन्धान, क्षमिा अतभवरृ्र्द् र तनर्मन लिार्िका कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि ३५ तनकार्हरूको लाति र्वतनर्ोजनिफा  रु.२ अिा ७९ लाख ३६ 
हजार र राजस्व रु.५४ करोड ५५ लाख २५ हजार धरौटी रु.२८ करोड ८४ लाख ६१ हजार र कार्ासन्चालन 
कोषिफा  रु.२१ करोड ८७ लाख ७६ हजारसमेि रु.३ अिा ६ करोड ६ लाख ९८ हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न 
भएको छ । लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छन:् 

1. कार्ा म्जबमेवारी : प्रदेश सरकार कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ ले मन्रालर्लाई िोकेका 
म्जबमेवारीहरूमध्रे् व्र्ापार/वाम्र्ज्र् र िजार प्रतिस्पधाा, तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रर्, औद्योतिक 
व्र्वसार् तनर्मावली, सावाजतनक सेवा, अत्र्ावश्र्क सेवा र वस्ि ुआपूतिा, संघीर् मापदण्ड अनसुार स्याण्डस्ा 
ििीकरर्, िरु्स्िर परीक्षर्, वन अतिक्रमर् तनर्न्रर् िथा रोकथाम, वनसंरक्षर्, प्रदेशस्िरमा जलाधार संरक्षर् 
िथा जलउपर्ोि, प्रर्वतध र्वकास र व्र्स्थापन सबिन्धी ऐन, तनर्म, नीति कार्ार्वतध एवं मापदण्ड िजुामा िरेको 
छैन । तनर्मावलीमा उम्ल्लम्खि व्र्वस्था कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।  

2. काननु िजुामा : मन्रालर्ले प्रदेश सरकार कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार िजुामा िनुापने 
काननुहरू मध्रे् िजार तनर्मन िथा प्रतिस्पधाा प्रवर्द्ान तनर्मावली, खानी अन्वेषर् र व्र्वस्थापन 
तनर्मावली, प्रादेम्शक सार्हत्र् र कला एकेडेमी सबिन्धमा व्र्वस्था िना िनेको ऐन िथा तनर्मावली, 
वन्र्जन्ि ुव्र्वस्थापन ऐन र तनर्मावली, र्वद्यिु चोरी तनर्न्रर् ऐन र तनर्मावली, भ ूिथा जलाधार संरक्षर् 
ऐन र तनर्मावली िजुामा िरेको छैन । काननु तनमाार् िरी उम्ल्लम्खि कार्ाहरू सबपादन हनुपुदाछ ।  

3. नीति िथा कार्ाक्रम : प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्ाक्रममा उल्लेख िरेका कार्ाहरूमध्रे् उद्योि 
क्षेरलाई प्रोत्साहन, उद्यम र्वकास कोष स्थापना, उद्योिको लाति चार्हने दक्ष जनशम्क्त उत्पादन, िरु्स्िर 
परीक्षर्लाई प्रातथमकिा, खानीजन्र् स्थानको पर्हचान र उत्खनन, पहाडी म्जल्लामा र्हल स्टेसन तनमाार्, 
वनजन्र् कच्चा पदाथामा आधाररि उद्योि संचालन, श्रतमकको सामाम्जक सरुक्षा व्र्वस्था लिार्िका 
कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न िरेको छैन । कतिपर् नीति िथा कार्ाक्रम मन्रालर्को विामान क्षमिा र 
अवस्थाले धान्न कदठन हनेु खालका रहेका र कतिपर् नीतिहरूलाई िजेटले सबिोधन समेि निरेको 
अवस्था छ । नीति िथा कार्ाक्रममा उल्लेख िररएका र्वषर्हरू िजेटमा समावेश िरी कार्ाान्वर्न 
िनुापदाछ । 

4. आवतधक र्ोजना कार्ाान्वर्न : प्रदेशको प्रथम आवतधक र्ोजनामा उल्लेम्खि कार्ाक्रमहरू मध्रे् रुपन्देही, 
िाँके र दाङमा नर्ाँ औद्योतिक क्षेर स्थापना, वस्िकुो आपूतिामा आउने व्र्वधान न्रू्नीकरर् िना र्थेि 
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मौज्दाि सर्हिको भण्डारर् व्र्वस्था, रोल्पा र रुकुम पूवाका दिुाम ठाँउहरूमा अत्र्ावश्र्क वस्िहुरूको 
तडपो राख्न,े पर्ाटन र्वकास पररषद िठन, सबपदा संरक्षर्का लाति आवश्र्क कानूनी िथा संस्थािि 
संरचनाको व्र्वस्था, भैरहवा—नेपालिञ्ज र पोखरा—नेपालिञ्ज हवाई उडान शरुु, वन िथा वािावरर् 
सबिन्धी नीति तनमाार्, वन अपराधका र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रर्, जतडिटुी िथा सिुम्न्धि वनस्पतिको 
व्र्ावसार्र्क खेिी प्रवर्द्ान, जडीिटुीको व्र्ावसार्र्क खेिी िथा ददिो उत्पादनका लाति वनक्षेर तलजमा ददने 
नीति कार्ार्वतध िजुामा सबिन्धी ऐन, तनर्म, कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न भएको छैन ।कार्ान्वर्न र्ोग्र् 
कार्ाक्रमहरू मार आवतधक र्ोजनामा समावेश िरी वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रम र िजेटमा सामान्जस्र्िा 
ल्र्ाई कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

5. िजेट िक्तव्र्को कार्ाान्वर्न : िजेट वक्तव्र् 2076/77 मा उल्लेम्खि मन्रालर्सँि सबिम्न्धि नीति 
िथा कार्ाक्रम मध्रे् र्स वषा संचालन िने उल्लेख भएका कार्ाक्रम मध्रे् तनजी क्षेरसँि सहकार्ा िरी 
स्विाद्वारीमा केवलुकार तनमाार् िने, प्रदेशतभर लिानी मैरी वािावरर् तसजाना िने, नेपाल आर्ल 
तनिमसँिको सहकार्ामा ग्र्ासँ भण्डारर् र िोटतलङ टलान्टको स्थापना िने, प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा 
उद्योिग्राम स्थापना िने, एक तनवााचन क्षेर एक औद्योतिक ग्राम स्थापना िने कार्ाक्रमका लाति ६८ वटा 
डी.पी.आर िर्ार िने, लिानीकिाा प्रोत्साहनका लाति ठूला उद्योि स्थलसबम पगु्ने सडक िथा अन्र् 
पूवााधार र्वकासलाई प्राथतमकिामा राखी तनमाार् र स्िरोन्नति िने िथा उद्योिका लाति आवश्र्क दक्ष 
जनशम्क्त उत्पादनका लाति र्वश्वर्वद्यालर् र प्रार्वतधक म्शक्षालर्हरूसँि सहकार्ा िने आदद कार्ाक्रमहरू 
संचालन िरेको देम्खएन । िजेटलाई र्थाथापरक िनाई कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

6. िजेट खचा र प्रतिवेदन — प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६(६) अनसुार प्रदेशले िर्ार 
िने तित्तीर् प्रतिवेदन नेपाल सरकारिाट स्वीकृि मापदण्ड िमोम्जम हनेु व्र्वस्था अनरुूप आतथाक वषा 
समाप्त भएको िीन मर्हना तभर वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन िर्ार हनुपुने र र दफा ४४ मा सावाजतनक 
हनुपुने व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर्कोलाति रु.४० करोड ६४ लाख ८५ हजार िजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा पूजँीिि खचा रु.५ करोड ६७ लाख ३२ हजार र चालखुचा रु.७ करोड ३६ लाख २७ 
हजारसमेि १३ करोड ३ लाख ५९ हजार खचा भएकोमा प्रतिवेदन िर्ार िरी सावाजतनक िरेको छैन । 
मन्रालर्को वार्षाक प्रिति र्ववरर् र कार्ासबपादन प्रतिवेदन िर्ार िरी मूल्र्ाङकन िनुापदाछ । 

7. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुार रु.20 लाख भन्दा 
िढीको मालसामान िोलपरको माध्र्मिाट खररद िनुापनेमा मन्रालर्ले रु.5 लाख तभरको सीमामा रही 
पटक पटक रु.41 लाख ४० हजारका फतनाचर िथा र्फक्सचर सोझै खररद िरेको छ । तनर्मावलीको 
व्र्वस्था अनसुार िोलपरको माध्र्मिाट खररद िनुापदाछ ।  

8. तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा उद्योि, पर्ाटन, वन िथा 
वािावरर् मन्रालर्को कार्ा म्जबमेवारीमा व्र्ापार वाम्र्ज्र् क्षेरमा तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रर् िने 
म्जबमेवारी समेि रहेको देम्खन्छ । तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रर् सबवम्न्ध ऐन िथा तनर्मावली 
िजुामा भई नसकेकोले ित्सबवम्न्ध कार्ा हनु सकेको देम्खएन । तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रर् 
सबवम्न्ध ऐन िथा तनर्मावली िर्ार िरी व्र्ापार िथा वाम्र्ज्र् क्षेरमा हनुसक्ने तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ 
तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 
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9. टुररजम हव : प्राचीन सभ्र्िाको धरोहर, धातमाक, साँस्कृतिक, परुािाम्त्वक एवं ऐतिहातसक सबपदाले 
तसंिाररएको र्ो प्रदेशले लमु्बिनी र नेपालिन्जलाई टुररजम हवको रूपमा र्वकास िना भैरहवा देम्ख 
लमु्बिनी सबम मोनोरेल तनमाार् िने र स्विाद्वारीमा केिलुकार तनमाार् िने र्वषर् वार्षाक िजेट वक्तव्र्मा 
उल्लेख भएकोमा वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश निरेकोले कार्ाान्वर्न भएको छैन । िजेट वक्तव्र्मा 
उल्लेख भएका कार्ाक्रमहरू िाषाक कार्ाक्रममा समावेश िरी कार्ाान्वर्न िने व्र्वस्था हनु ुपदाछ ।  

10. वन अतिक्रमर् : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मन्रालर्ले वन अतिक्रमर्, 
तनर्न्रर् र रोकथाम सबवम्न्ध नीति, समन्वर् र सहर्ोि िने कार्ा िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्िाट 
प्राप्त र्ववरर् अनसुार मािहिका ६ तडतभजन वन कार्ाालर् अन्ििाि १३ हजार ५९८ हेक्टर वनक्षेर 
अतिक्रमर् भएको देम्खन्छ । वन सबिन्धी प्रादेम्शक ऐन तनर्म िजुामा िरी अतिक्रतमि वनलाई वनक्षेरमै 
फकााउने िथा थप अतिक्रमर् हनुिाट जोिाउन ुपदाछ । 

11. वन डढेलो तनर्न्रर् : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मन्रालर्को म्जबमेवारीमध्रे् 
वन डढेलो तनर्न्रर् िथा रोकथाम सबवम्न्ध नीति, समन्वर् र सहर्ोि िने कार्ा समेि समावेश छ । 
मन्रालर्को र्ववरर् अनसुार र्ो वषा पाल्पा र पवुी रूकुम िाहेक अन्र् १० म्जल्लाका १९ स्थानमा 
१७०.15 हेक्टर वन क्षरे डढेलोिाट क्षति भएको छ । वन डढेलो तनर्न्रर् सबिन्धी प्रादेम्शक रर्नीति 
िर्ार भएको छैन । वन डढेलो तनर्न्रर् सबिम्न्ध प्रादेम्शक रर्नीति िर्ार िरी प्रभावकारी रूपमा 
कार्ाान्वर्न िरर डढेलो तनर्न्रर् िनुापदाछ ।    

12. वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन : प्रदेशस्िरमा वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन सबवम्न्ध कार्ा िना, वन क्षरेको पर्हचान, 
वतिाकरर्, संरक्षर् र व्र्वस्थापन सबवम्न्ध कार्ा िना, जलाधार संरक्षर् िना, भ-ूस्खलन तनर्न्रर् लिार्िका 
र्वतभन्न कार्ा िना प्रादेम्शक वन ऐन िथा तनर्मावली िजुामा भई नसकेकोले िी कार्ा व्र्वम्स्थि हनु 
सकेको छैन । ऐन, तनर्म िजुामा िरी वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन हनुपुदाछ । 

13. काठ, दाउरा व्र्वस्थापन : मन्रालर्ले काठ, दाउरा उत्पादन, र्वर्क्र िथा मौज्दािको अतभलेख अद्यावतधक 
िनुा पदाछ । मन्रालर्को राजस्वको आतथाक र्ववरर् अनसुार वन रोर्ल्टीिाट रु.२६ करोड ७० लाख 
५५ हजार राजस्व प्राप्त भएको छ । काठ िथा दाउराको र्ो वषा हनेु उत्पादन िथा तिक्रीको लक्ष्र् 
निोकेको भए िापतन वार्षाक प्रिति अनसुार र्ो वषा १७ लाख ८६ हजार ७७९ क्रू्.र्फट काठ र ३ 
हजार ७७१ चट्टा दाउरा उत्पादन भई १२ लाख ९० हजार ३६५ क्रू्र्फट काठ र २ हजार ९९० 
चट्टा दाउरा तिक्री भएको देम्खन्छ । मन्रालर्ले काठ दाउराको अद्यावतधक लिि िर्ार निरेकोले 
ििवषाको मौज्दाि परीमार् र्र्कन भएन । काठ दाउराको अद्यावतधक लिि िर्ार िरी वार्षाक उत्पादन 
र तिक्री लक्ष्र् तनधाारर् िरर कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

14. तिरुवा उत्पादन : मन्रालर्को वार्षाक प्रिति र्ववरर्मा काठ जन्र् २२ लाख ४५ हजार र जडीवटुी िथा 
िैर काठजन्र् ५ लाख १ हजार िरी जबमा २७ लाख ४६ हजार तिरुवा उत्पादन भई र्विरर् िथा रोपर् 
िररएको उल्लेख छ । मन्रालर्ले तिरुवा उत्पादन, र्विरर् िथा रोपर् िने म्जल्लािि लक्ष्र् र पररमार् 
िथा प्रिति म्स्थतिको अतभलेख नराखेकोले तिरुवा उत्पादन, र्विरर् एवं रोपर्को म्जल्लािि अवस्था एकीन 
िने आधार भएन । तिरुवा उत्पादन, र्विरर् िथा रोपर् िने म्जल्लािि लक्ष्र् र पररमार् िथा प्रिति िर्ार 
िरर र्वश्लषेर् िनुापदाछ । 
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15. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका तनकार्िाट 
सबपादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष एव प्रभावकारी ढंििाट सबपादन िना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् िनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको म्जबमेवारी हनेु उल्लेख छ । ऐन प्रमार्ीकरर् भएको ३ वषा र्वतिसक्दा पतन 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार नभएकोले िर्ार िरी लाि ुहनुपुदाछ । र्स सबिन्धमा ििवषा समेि 
औलं्र्ाइएकोमा सधुार भएको छैन । 

तडतभजन वन कार्ाालर्हरू 

16. काठ दाउराको मौज्दाि : तडतभजन वन कार्ाालर्, िाँकेले उपलव्ध िराएको काठ दाउराको र्ववरर्मा र्स 
वषाको काठको उत्पादन, तिक्री र मौज्दाि उल्लेख िररए पतन ििवषाको मौज्दाि उल्लेख िरेको छैन । 
र्स वषा 61818.9 क्रू्.र्फट काठ उत्पादन िरी ५१३९.2 क्रू्. र्फट तिक्री िरेर ५६६७९.67 क्रू्. 
र्फट मौज्दाि देखाएको छ । अम्घल्लो वषाको मौज्दाि समेि देम्खने िरी काठ र दाउराको अतभलेख 
राख्नपुदाछ ।  

17. तलज सबझौिा : तडतभजन वन कार्ाालर्, घोराही, दाङ र एक तसमेन्ट उद्योििीच २०७६ असोज ६ ििे 
भएको सबझौिा अनसुार कार्ाालर्को कार्ा क्षेरमा पने ५ हेक्टर जतमन १५ वषाको लाति उक्त उद्योिलाई 
तलजमा ददएको छ । तलजमा ददएको जग्िामा परेको २ हजार २२५ रुख काटेपतछ ३९.७७ हेक्टर 
जतमनमा वकृ्षारोपर् िना िथा िारिारकोलाति कार्ाालर्ले िर्ार पारेको लािि अनमुान अनसुार 
२०७६।९।२४ मा रु.६१ लाख ५० हजार रकम प्राप्त िरी कार्ा संचालन कोषमा जबमा िरेको छ । 
र्ो र्स वषा वकृ्षारोपर्, संरक्षर्, िोडमेल िथा स्र्ाहार सबभार, पनु:रोपर् र हेरालकुो पाररश्रतमक समेिमा 
रु.२४ लाख ५७ हजार खचा िरी रु.३६ लाख ९३ हजार मौज्दाि रहेको छ । र्स्िो रकम खचा िने 
सबिन्धमा कार्ार्वतध नभएकोले प्राप्त रकम राजस्व दाम्खला िरी पनुः िजेट व्र्वस्था िरेर वकृ्षारोपर् 
िनुापनेमा कार्ा संचालन कोषमा राम्ख अतनर्तमि रूपले खचा िरेको छ । िाँकी रकम राजस्व दाम्खला 
हनुपुदाछ । 

18. तिरुवा उत्पादन : तडतभजन वन कार्ाालर् टर्ठुानको स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रममा १ लाख १५ हजार 
तिरुवा उत्पादन िने लक्ष्र् रहेकोमा र्वतभन्न ४ नसारीिाट १ लाख २० हजार तिरुवा उत्पादन िरी 
वकृ्षारोपर् िना र्विरर् िरेको छ । प्रत्रे्क वषा िररने वकृ्षारोपर्िाट वकृ्षारोपर्िाट हकेुका तिरुवा र 
र्वस्िार भएको जंिलको अतभलेख राखी उपलम्ब्धको मूल्र्ाङ्कन िनुा पदाछ ।  

19. सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूह : आर्कर ऐन, 2058 को दफा 78 ले कुनै व्र्म्क्तको पर्हचानको लाति 
आन्िररक राजस्व र्वभािले स्थार्ी लेखा नबिर जारी िने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ाालर्, 
टर्ठुानद्वारा हस्िान्िरर् भएका 444 वटा सामदुार्र्क वन उपभोक्ता समूह मध्रे् कुनै पतन सामदुार्र्क वन 
उपभोक्ता समूह आर्करमा दिाा भएको देम्खएन । वन तनर्मावली, 2051 को तनर्म 27 (6) अनसुार 
दिाा हनेु सामदुार्र्क वनहरू आर्कर ऐन, 2058 िमोम्जम व्र्म्क्तको पररभाषा तभर पने हुँदा आर्कर 
प्रर्ोजनका लाति स्थार्ी लेखा नबिर तलन प्रोत्साहन िनुापने देम्खन्छ । 
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20. िजेट र्वतनर्ोजन : उपभोक्ता सतमतििाट पर्ाटन पूवााधार र्वकास तनमाार्सबिन्धी कार्ा िराउने कार्ार्वतध, 
२०७१ अनसुार कार्ाक्रम छनौट िदाा स्मिृी प्रतिष्ठान भवन,  तमर्टङहल र शातलक तनमाार्को र्ोजना 
छनौट िना तमल्ने देम्खँदैन । तडतभजन वन कार्ाालर्, रुपन्देहीले कार्ार्वतध र्वपररि पर्ाटन पूवााधार 
कार्ाक्रमिाट स्मतृि केन्द्र िथा प्रतिष्ठानको भौतिक पूवााधारको लाति २ स्मतृि केन्द्रलाई रु.72 लाख 
भकु्तानी ददएको छ । कार्ार्वतधको पालना हनुपुदाछ । 

21. साझेदारी िन व्र्वस्थापन अनदुान : साझेदारी वन व्र्वस्थापन तनदेम्शका, २०६८ अनसुार साझेदारी वन 
समहुलाई ददएको साझेदारी वन व्र्वस्थापन कार्ाक्रम अनदुानको उपर्ोिको प्रभावकारी अनिुमन हनु ु
पदाछ । स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार र्सवषा साझेदारी िन व्र्वस्थापन कार्ाक्रम अन्िरिि तडतभजन 
वन कार्ाालर्, रुपन्देहीलेले दईु वन समहुलाई रु.१ करोड १५ लाख र तडतभजन वन कार्ाालर् िौिम 

िरु्द्ले िीन वन समहुलाई रु.३ करोड ९४ लाख िथा कर्पलिस्िलेु दईु वन समहुलाई रु.२ करोड ४२ 
लाख ५० हजारसमेि रु.७ करोड ५१ लाख ५० हजार साझेदारी वन व्र्वस्थापन कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नकालािी सशिा अनदुान ददएको छ । कार्ाालर्ले साझेदारी वन समहुको कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
कार्ार्ोजना िथा प्रिति र्ववरर् िर्ार िरेको छैन । कार्ाालर्ले सशिा अनदुानको उपर्ोि म्स्थतिको 
अनिुमन िथा र्र्कन िरी र्ो वषा कार्ान्वर्न नभएको खचा असलु िनुा पदाछ । 

22. िढी कम्न्टन्जेन्सी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० को उपतनर्म (७) को १ 
अनसुार तनमाार् कार्ाको लािि अनमुान िर्ार िदाा ४ प्रतिशिसबम कम्न्टन्जेन्सी खचा िना सर्कने व्र्वस्था 
छ । भ ू िथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्, दाङले कुल तनमाार् खचा रु.७ करोड ६० लाख ३ 
हजारको ४ प्रतिशिले हनेु रु.३० लाख ४० हजार कम्न्टन्जेन्सी खचा िना पाउनेमा ज्र्ालामा रु.५ लाख 
६५ हजार, भ्रमर् खचामा रु.7 लाख ७८ हजार तनमाार्मा रु.10 लाख ६ हजार, मेतसनरी औजार खररद 
७ लाख १९ हजार र अन्र् रू 8 लाख ४ हजार समेि रु.३८ लाख ८१ हजार खचा िरेकोले रु.७ 
लाख ६० हजार िढी खचा िरेको छ । तनर्मले िोकेको भन्दा िढी कम्न्टजेन्सी खचा िनेलाई कारवाही 
हनुपुदाछ । 

 िेरुज ु म्स्थति : र्ो वषा मन्रालर् र मािहिसमेिका 27 तनकार्मा रु.7 करोड 72 लाख 48 हजार 
िेरुज ु देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.32 लाख 60 हजार फस्र्ौट िरेकोले 
रु.7 करोड 39 लाख 88 हजार फस्र्ौट िना िाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.47 लाख 12 हजार 
बर्ाद नाघेको पेश्की िेरुज ुरहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरर् अनसूुची – 10 मा छ ।  
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 

 प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 िमोम्जम मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा लमु्बिनी प्रदेश 
तभरको कृर्ष, कृर्ष उत्पादन, पश ु र्वकास िथा खाद्य पोषर् सबिन्धी प्रादेम्शक नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना 
िजुामा कार्ाान्वर्न र तनर्मन िने लिार्िका कार्ा म्जबमेवारी रहेको छ ।  

 र्ो वषा मन्रालर् र मािहिसमेि २६ तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.1 अिा 69 करोड 17 लाख 63 हजार, 
राजस्व रु.1 करोड 78 लाख 5 हजार, धरौटी रु.87 लाख 12 हजार र अन्र् कारोिार रु.1 करोड 63 लाख 
92 हजार समेि जबमा रु.1 अिा 73 करोड 46 लाख 72 हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ । सो 
कारोिारको लेखापरीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छन:् 

1. नीति िथा कार्ाक्रम : प्रदेश सरकारको र्ो वषाको नीति िथा कार्ाक्रममा व्र्वस्था भएका कृर्षकमी 
रोजिार कार्ाक्रम, माछा िीमा िथा िजारीकरर् कार्ाक्रम, र्टस्र्कुल्चर टलान्ट स्थापना, प्रांिाररक पकेट 
क्षेर िोक्ने कार्ा, िरल नाइट्रोजन सर्हिको प्रजनन ् केन्द्र स्थापना, एक पातलका एक फमा स्थापना 
लिार्िका कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न भएको छैन । नीति िथा कार्ाक्रममा समावेश भएका कार्ाक्रम संचालन 
हनुपुदाछ। 

2. आवतधक र्ोजना : लमु्बिनी प्रदेश आवतधक र्ोजनामा समावेश भएका कार्ाक्रम मध्रे् िाली र्वशेष स्रोि 
केन्द्रको स्थापना, कृर्ष सबिन्धी प्रादेम्शक िथर्ांक प्रर्ालीलाई व्र्वम्स्थि एवम ्अद्यावतधक, भतूम िैंकको 
स्थापना, कृर्ष उपजको अन्िरप्रदेश िथा अन्िरदेशीर् व्र्ापारका लाति प्रदेश स्िरीर् नीति तनमाार्, कृर्ष 
उपजको न्रू्निम ्समथान मूल्र् िोक्ने, पश ुकल्र्ार् ऐन िजुामा, भउूपर्ोि र्ोजना िजुामा िथा कार्ाान्वर्न, 
भतूमको िथर्ाङ्क संकलन र र्वश्लषेर्, सहकारी संस्थाको अनिुमन लिार्िका कार्ाहरूको कार्ाान्वर्न शरुु 
िरेको देम्खएन ।आवतधक र्ोजनामा समावेश िरेका म्जबमेवारीहरूको कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ। 

3. िजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न : र्ो वषाको िजेटमा समावेश भएका कार्ाक्रम मध्रे् कृषकलाई सलुभ कजाा, 
कृषकसँि र्वद्याथी, र्टस्र् ुकल्चर स्थापना, खाद्य भण्डारर् िहृ िथा सामदुार्र्क िीउ िैंक स्थापना, उत्कृि 
कृषक िथा सहकारीलाई प्रादेम्शक परुस्कार प्रदान िने, र्कसान कल सेन्टर स्थापना िने कार्ाक्रम संचालन 
भएको छैन।मन्रालर्ले वार्षाक िजेटमा समावेश भएका कार्ाक्रमको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न िनुा पदाछ । 

4. िजेट खचा र प्रिति — प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६(६) अनसुार प्रदेशले िर्ार िने 
तित्तीर् प्रतिवेदन नेपाल सरकारिाट स्वीकृि मापदण्ड िमोम्जम हनेु व्र्वस्था अनरुूप आतथाक वषा समाप्त 
भएको िीन मर्हना तभर वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने र दफा ४४ मा सावाजतनक िनुापने 
व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर्कोलाति रु.५६ करोड ७८ लाख १७ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा 
पूजँीिि खचा रु.२३ लाख ७४ हजार र चालखुचा रु.२७ करोड ९५ लाख २६ हजारसमेि रु.२८ करोड 
१९ लाख १ हजार खचा भएकोमा प्रतिवेदन िर्ार िरी सावाजतनक िरेको छैन । वार्षाक प्रिति र्ववरर् र 
कार्ासबपादन प्रतिवेदन िर्ार िरी मूल्र्ाङकन िनुा पदाछ । 
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5. दरिन्दी र पदपूतिा : मन्रालर्मा स्वीकृि दरवन्दी अनसुार पदपूतिा हनुपुदाछ । मन्रालर्ले उपलब्ध 
िराएको र्ववरर् अनसुार र्वतभन्न िहमा ७३ पदको दरवन्दी रहेकोमा २७ पदपूतिा भई ४६ ररक्त देम्खन्छ । 
लोकसेवा आर्ोिको स्थापनामा र्ढलाई भएको र आर्ोिले काम िने काननुको समेि अभाव रहन िई 
स्थार्ी पदपूतिा हनु नसक्दा पदहरू ररक्त छन ्। उपरोक्त पक्षहरूको व्र्वस्थापन िरी स्थार्ी पदपूतिा िनुा 
पदाछ। 

6. अनदुान र्विरर् : कृर्ष व्र्वसार्को लाति कृर्षमन्री कार्ाक्रम संचालन तनदेम्शका, २०७५ मा प्रदेश 
अन्ििािका १२  म्जल्लामा कार्ाक्रम लािू हनेु उल्लेख भएकोमा मन्रालर्िाट उपलव्ध िराएको अनदुान 
र्विरर् र्ववरर् अनसुार कर्पलवस्ि,ु िाँके, रुपन्देहीका २३ कृषक िथा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई मार 
पबपसेट, वोररङ लिार्िका सामग्रीहरू खररद िनाको लाति रु.२४ लाख ३८ हजार अनदुान र्विरर् िरेको 
छ । मन्रालर्िाट कार्ाक्रम संचालनका लाति सूचना आव्हान समेि निरी ३ म्जल्लामा मार अनदुान 
र्विरर् भएकोले १२ वटै म्जल्लालाई समेट्ने िरी कार्ाक्रम संचालन हनुपुदाछ । 

7. शीि भण्डार अनदुान : आतथाक वषा २०७५।७६ को वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रम अनसुार म्शिभण्डार 
तनमाार् कार्ाका लाति मन्रालर्िाट 2076।77 मा तनमाार् सबपन्न ४ र तनमाार्ातधन ६ समेि 10 
शीिभण्डारका तनमाार्का लाति रु.4 करोड 6 लाख 47 हजार अनदुान उपलब्ध िराएकोमा देम्खएका 
व्र्होरा तनबनानसुार छन ्: 

7.1. शीि भण्डार  तनमाार् अनदुान कार्ार्वधी २०७५ को दफा ११ ि अनसुार अनदुान प्राप्त िने संस्थाको 
नाममा जग्िा भएको वा २० वषाको जग्िाको भोिातधकारको करारनामा परको प्रतितलपी पेश हनु ुपनेमा 
सोको प्रमार् संलग्न नरहेको िथा दफा ११ घ अनसुार मेशीनरी आपिुीका लाति मन्रालर्, उपभोक्ता र 
आपिुाकिीच तरपक्षीर् सबझौिा िरी मेम्शनरी सामाग्री आपूतिा हनुपुनेमा सो िमोम्जम सबझौिा भएको  
छैन ।  

7.2. र्सैिरी कार्ार्वधीको दफा १० क, ख  अनसुार शीि भण्डारमा प्रर्ोि हनेु मेतसनरी सामाग्रीहरू रार्ष्ट्रर् वा 
अन्िराार्ष्ट्रर् मान्र्िा प्राप्त ब्रान्ड भएको हनुपुने, मेम्शनरी सामाग्रीको घटीमा एक वषाको वारेन्टी िथा 
कबिीमा पाचँ वषासबम सतभास ग्र्ारेन्टी भएको हनुपुने उल्लेख भएकोमा २ सहकारी संस्थािाट खररद 
भएका रु.८३ लाख ९० हजारका मेशनरी औजारको रार्ष्ट्रर् वा अन्िराार्ष्ट्रर् मान्र्िा प्राप्त ब्रान्ड खलेुको 
िथा सतभास वारेन्टी खलु्ने प्रमार् कािजाि िेिर भकु्तानी िरेको छ ।  

7.3. कार्ार्वतधको दफा ११ च अनसुार अनदुान पाउने सहकारी संस्थाहरूले समूह सदस्र्हरूलाई सलुभ सेवा 
ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा मन्रालर्िाट २०७६।७७ मा र्वतभन्न ५ तनजी िथा नाफामूलक संस्थाहरूलाई 
शीिभण्डार तनमाार्को लाति रु.४४ लाख ९३ हजार अनदुान उपलब्ध िराएकोले कृषक िथा लाभग्राही 
समदुार् त्र्सिाट लाभाम्न्वि हनुसक्ने अवस्था नदेम्खँदा सधुार हनुपुदाछ । 

7.4. कार्ार्वतधको दफा १५ क, ख अनसुार प्रदेशस्िरमा संचातलि कार्ाक्रमको भतूम व्र्वस्था िथा सहकारी 
मन्रालर्िाट िथा म्जल्ला स्िरमा संचातलि कार्ाक्रमको सबिम्न्धि कृर्ष ज्ञानकेन्द्र र स्थानीर् िहिाट 
अनिुमन िथा मलु्र्ाङ्कन िरी सोको प्रतिवेदन मातथल्लो तनकार्मा पेश िनुा पने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा 
२०७५।७६ मा मन्रालर्िाट सबझौिा भई संचालनको िर्ारीमा रहेकामध्रे् २०७६।७७ मा १९ करोड 
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६२ लाख लािि अनमुानका ८ शीिभण्डार तनमाार्का लाति ८ म्जल्लाका ८ पातलकालाई रु.१४ करोड 
७० लाख अनदुान उपलब्ध िराएकोमा मन्रालर्, कृर्ष ज्ञानकेन्द्र र स्थानीर् िहहरूले अनिुमन िरी 
प्रतिवेदन पेश भएको छैन । अनदुान ददने तनकार्ले अनिुमन िनुापदाछ । 

8. कृर्षर्न्र अनदुान : कृर्षर्न्र अनदुान सहर्ोि कार्ाक्रम कार्ार्वतध, २०७६ मा अनसुार कृर्षर्न्र अनदुान 
कार्ाक्रम अन्ििाि एक उद्योिसँि ५० प्रतिशिको लािि साझेदारीमा रु.१ करोड १० लाख लािि 
अनमुानको थोपा तसंचाई पाइप उद्योि स्थापना सबिन्धी सबझौिामा ३ वषासबम ३ वषासबम उद्योि िन्द 
वा तिक्री र्विरर् िना नपाइने व्र्वस्था छ । र्ो वषा उक्त कार्ाको लाति रु.46 लाख 93 हजार 
अनदुान भकु्तानी ददएकोमा सबपम्त्त तिक्री िना नपाउने िरी राखेको छैन।र्सैिरी सबझौिामा उत्पादन 
तिक्रीमा प्रदेशका कृषकलाई ५ प्रतिशि छुट ददने, रोजिारीमा ५० प्रतिशि प्रदेशका िातसन्दा हनुपुने शिा 
भएकोमा सो व्र्वस्था कार्ाान्वर्न म्स्थतिको अनिुमन िरेको छैन । अनदुानको अनिुमन िरी सोको 
उपलम्ब्ध मापन िनुा पदाछ । 

9. अनदुानको अनिुमन : लमु्बिनी प्रदेश सरकार अनदुान व्र्वस्थापन एकीकृि मािादशन, २०७६ को दफा 
१४(१) अनसुार अनदुान रकमिाट संचालन हनेु कार्ाक्रम पारदशी र प्रभावकारी भए नभएको सबिन्धमा 
मन्रालर् वा तनकार्ले दै्वमातसक रूपमा अनिुमन िनुा पनेमा मन्रालर् िथा पशपंुक्षी िथा मत्स्र् र्वकास 
तनदेशनालर् रुपन्देही, कृर्ष ज्ञान केन्द्र िलु्मी, भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्द्र घोराही, 
दाङसमेि ७ तनकार्िाट ४१९ कृर्ष फमा, सहकारी संस्था िथा व्र्म्क्तलाई रु.८ करोड ३ लाख १९ 
हजार अनदुान उपलब्ध िराईएको छ । अनदुान रकमिाट भएका कामको अनिुमन िरेको छैन । 
मन्रालर्ले उपलब्ध िराएको अनदुानको िोर्कएिमोम्जम अनिुमन िरी कार्ाक्रमको प्रभावकाररिा 
मूल्र्ाङ्कन हनुपुदाछ। 

10. भतूम िथा िठुी व्र्वस्थापन कार्ाक्रम : प्रदेश सरकार ( कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा जग्िाको 
प्रादेम्शक अतभलेख, िठुी जग्िा नापी, सरकारी जग्िा भाडामा ददने लिार्िका १० कार्ा समावेश छ । 
िठुी िथा भतूम व्र्वस्था सबिन्धी कार्ा िना वार्षाक कार्ाक्रममा र्वतभन्न १४ र्क्रर्ाकलापका लािी रु.१२ 
करोड ६९ लाख ५० हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा जग्िा चक्लािम्न्द अध्र्र्न, भतुम िैङ्क स्थापना, एकीकृि 
िसोवास कार्ाक्रम, अतिक्रतमि जग्िा अध्र्र्न, भतूमसधुार सबिम्न्ध अध्र्र्न र्वश्लषेर्, िठुी सबिन्धी िथर्ाङ्क 
सचुना िथा तडम्जटल अतभलेख लिार्िका रु.१२ करोड १६ लाख ४ हजारका र्वतभन्न ८ र्क्रर्ाकलाप 
संचालन भएका छैनन ्। वार्षाक िजेट िथा कार्ाक्रममा समावेश कार्ाक्रम संचालन हनुपुदाछ । 

11. सहकारी र्वकास कोष : प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८९ अनसुार सहकारी माफा ि ऋर्  
पररचालन िरर कृर्ष उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारर्, िजारीकरर् िदै रोजिारी प्रवर्द्ानका लािी रु.१५ 
करोडको कोष स्थापना भएको छ । सहकारी र्वकास कोष पररचालन कार्ार्वधी,२०७७ को िदुा ३ 
अनसुार िोर्कएका क्षेरहरूमा प्रदेश सहकारी तनर्मावली २०७७ को तनर्म ५५ िमोम्जमको तसमा तभर 
ऋर् पररचालन िने व्र्वस्था भएकोमा र्ो वषा कोषिाट ऋर् प्रवाह नभई मौज्दाि रहेको छ । ऐन 
तनर्मावलीको उदे्दश्र् अनसुार कोष पररचालन िररनपुदाछ ।      

12. सहकारी िथा िररवी तनवारर् कार्ाक्रम : मन्रालर्लाई समु्बपएको कार्ा म्जबमेवारी अनसुार प्रदेश तभर 
संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको तनर्मन हनुपुदाछ । प्रदेशतभर ििवषा सबम ६६१ सहकारी संस्था 
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रहेकोमा र्स वषाको अद्यावतधक र्ववरर् िर्ार िरेको छैन । मािहि कार्ाालर् स्थापना िरी सोही 
कार्ाालर् माफा ि सहकारी संस्थाहरूको दिाा, नवीकरर्, अनिुमन र तनर्न्रर् हनुपुने व्र्होरा िि र्वििको 
लेखापररक्षर्मा समेि उल्लेख भएकोमा म्स्थति सधुार भएको छैन।र्सै िरर वार्षाक िजेटमा समावेश 
भएको सहकारी व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ाली स्थापना, उत्कृि सहकारी परुस्कृि कार्ाक्रम, आर् आजानका 
लाति नमनुा सहकारी िाँउ स्थापना, कोपोतमक्स िातलम  िररवी तनवारर्का लािी लम्क्षि विा आर् आजान 
र्वशेष कार्ाक्रम लिार्िका रु.६ करोड ४० लाखका र्वतभन्न १६ र्क्रर्ाकलाप र्क्रर्ाकलाप संचालन 
भएका छैनन ्। वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश िने िर कार्ाक्रम संचालन निने प्रवमृ्त्तमा सधुार हनुपुदाछ ।  

13. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका तनकार्िाट 
सबपादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, कार्ादक्ष र प्रभावकारी ढंििाट सबपादन िना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी एक वषा 
तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्र् अतधकृिको म्जबमेवारी हनेु व्र्वस्था छ । ऐन प्रमाम्र्करर् भएको ३ वषा 
तितिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार नभएकोले मन्रालर्ले अन्िररक तनर्न्रर् तनदेम्शका 
िर्ार िरी लाि ुहनुपुदाछ । 

कृर्ष ज्ञान केन्द्र 

14. स्माटा कृर्ष िाउँ कार्ाक्रम — स्माटा कृर्ष िाउँ कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७६ को दफा (६) मा 
स्माटा कृर्ष िाउँ छनौटका मापदण्डहरूमा ५० तििाहा जतमन क्लिरमा हनुपुने, कम्बिमा ५० घरधरुी 
हनुपुने,  ५० प्रतिशि भन्दा िढी घरधरुीले खेिी िने िढीमा २ िाली मध्रे् मखु्र् १ िाली छनौट हनुपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । कार्ार्वतधको दफा ७ (६) मा कार्ाक्रम संचालन भएका िाउँमा चार वषासबम प्रदेश 
सरकारको र्ोिदान २५ प्रतिशिले क्रमश: घटाउँदै लिी चौथो वषामा पूर्ारूपमा सबिम्न्धि स्थानीर् 
िहलाई हस्िान्िरर् िना कार्ार्ोजना िर्ार िरी सबझौिा िथा भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । र्स 
सबिन्धमा िपतसलका व्र्होरा देम्खएका छन ्: 

14.1. स्माटा कृर्ष िाउँ कार्ाक्रम संचालन िना नवलपरासीका ४ र रुपन्देहीका ६ िरी १० वटा स्माटा िाउँ 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लाति प्रति िाउँ लािि अनमुान रु.४८ लाख ७५ हजार मध्रे् कार्ाालर्ले रु.३७ 
लाख ५० हजारका दरले अनदुान ददने िरर ७ वटा िाउँ संचालक सतमतिसँि रु.२ करोड ६२ लाख ५० 
हजारको सबझौिा भएकोमा खदु खचा रु.७८ लाख ७५ हजार मध्रे् कार्ाालर्ले रु.५६ लाख ३६ हजार 
भकु्तानी ददएको छ । छनौट भएका १० मध्रे् नवलपरासी पम्श् चमका २ र रुपन्देहीका १ समेि ३ वटा 
कार्ाक्रममको सबझौिा नै भएन । र्सै िरी कार्ाान्वर्न भएका ५ स्माटा िाँउमा सबझौिा िमोम्जम 
रु.७७ लाख ९१ हजार लािि अनमुानका िोवर ग्र्ासँ तनमाार्‚ कृर्ष उपज केन्द्र तनमाार् िथा धान खेिी 
िातलम समेि र्वतभन्न ५४ र्क्रर्ाकलापहरू कार्ाान्वर्न िरेको छैन । लाि ुिरेको कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
हनुपुदाछ ।  

14.2. कृर्ष ज्ञानकेन्द्र, िलु्मीका ३ स्माटा िाउँमा रु.१ करोड ३४ लाख ३० हजार र िाँकेका ६ स्माटा िाँउमा 
रु.१ करोड ५५ लाख ८७ समेि रु.२ करोड ९६ लाख ८७ हजार, स्माटा िाउँले पेश िरेको अधरुो 
कार्ार्ोजनाकै आधारमा सबझौिा िथा भकु्तानी िरेको छ ।  
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15. अनपुातिक कट्टी — सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 9७ मा उपभोक्ताले िनुापने कार्ाको 
सबझौिा अनसुार अनपुातिक अशं कट्टा िरेर भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा कृर्ष ज्ञानकेन्द्र, अघााखाँचीले 
४ उपभोक्ता सतमतिलाइा अनपुातिक अंश कट्टा निरी रु.१० लाख ७० हजार िढी भकु्तानी ददएको छ ।  

16. पटक पटक अनदुान — प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध 
(ब्लक/पकेट) २०७३ अनसुार उत्पादनमलुक िथा रोजिारमलुक लिानी िरी अतधकाशं जनिाहरूलाई 
फाइदा हनेु र दोहोरो नपने िरी कार्ाक्रम संचालन हनुपुनेमा कृर्ष ज्ञानकेन्द्र, िलु्मीिाट र्वतभन्न ४ सहकारी 
संस्थालाई २ देम्ख ३ पटकसबम रु.९८ हजार देम्ख ६ लाखसबम र्विरर् िरर रु.४ लाख ४६ हजार 
दोहोरो अनदुान र्विरर् िरेको छ । सरकारी पक्षिाटै कार्ार्वतध पालना निररने कार्ा तनर्न्रर्   
हनुपुदाछ । 

 िेरुज ुम्स्थति — र्ो वषा मन्रालर् र मािहिसमेिका २४ तनकार्मा रु.4 करोड 20 लाख २१ हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.39 लाख 13 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.३ करोड 
81 लाख 8 हजार िेरुज ुिाँकी रहेको छ । र्स सबिन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 मा छ । 
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भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074  िमोम्जम मन्रालर्को कार्ाक्षरेमा प्रदेश स्िरको 
सडक, उजाा, र्वद्यिु, तसंचाई, खानेपानी भवन िथा सहरी र्वकास, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्र्वस्थापन 
सबिन्धी अध्र्र्न, अनसुन्धान, नीति, काननु, मापदण्ड, िरुुर्ोजना कार्ाान्वर्न, समन्वर् र तनर्मन िने लिार्िका 
कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 48 ईकाइको र्वतनर्ोजन रु.13 अिा 6 करोड 84 लाख 61 हजार, 
राजस्व रु.२ अिा 41 करोड 30 लाख, धरौटी रु.1 अिा 22 करोड 71 लाख 58 हजार र अन्र् कारोिार 
रु.10 लाख ३७ हजारसमेि रु.16 अिा 70 करोड 96 लाख 56 हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ। 
सो कारोिारको लेखारीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होराहरू तनबनानसुार छन ्। 

1. कार्ा म्जबमेवारी : प्रदेश सरकार कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्लाई िोर्कएका 
कार्ाहरू मध्रे् ऊजाा, र्वद्यिु, तसंचाइ सेवा र्वस्िारमा तनजी क्षेरको सहभातििा र लिानी प्रवर्द्ान, रार्ष्ट्रर् 
जलस्रोि नीति र संघीर् र्ोजना िमोम्जम प्रदेश सीमा जल उपर्ोि सबिन्धी आर्ोजनाको पर्हचान, तनमाार् 
संचालन, सबभार र व्र्वस्थापन, प्रदेश स्िरमा जलाधार संरक्षर् िथा जल उपर्ोि, प्रर्वतधको र्वकास र 
व्र्वस्थापन, मौसम र जलमापन, सञ्चार व्र्वस्थापन, जल िरु् िथा वार् ु िरु् सबिन्धी प्रर्ोिशाला 
व्र्वस्थापन र रज्जमुािा, जलमािा लिार्िका वैकम्ल्पक र्ािार्ाि प्रर्वतधको प्रवर्द्ान सबिन्धी नीति, तनर्मन, 
मापदण्ड िजुामा लिार्िका कार्ाहरू िरेको छैन । िोर्कएको म्जबमेवारी परुा िनुापदाछ ।  

2. आवतधक र्ोजना : िजेट व्र्वस्थापन िरी आवतधक र्ोजनामा उल्लेख िरेका कार्ाहरू कार्ाान्वर्न िनुा 
पदाछ। प्रदेशको प्रथम आवतधक र्ोजनामा र्स मन्रालर्सँि सबिम्न्धि काम मध्रे् िाल िथा पोखरी 
संरक्षर्, िहृि दाङ उपत्र्का जलस्रोि आर्ोजना, प्रादेम्शक र्वद्यिु र्वकास, प्रसारर् लाइन, वन हािेमालो, 
जलर्वद्यिु प्रवर्द्ाक प्रोत्साहन अनदुान, जलाशर्र्कु्त आर्ोजना, सौर्ा ऊजाा सहरी र्वकास मापदण्ड िथा 
तनदेम्शका, जग्िा एकीकरर्, िहउुदे्दश्र्ीर् भवन तनमाार्, आधतुनक िसपाका  लिार्िका कार्ाक्रम वार्षाक 
िजेटमा समावेश नभएकाले कार्ाान्वर्न भएका छैनन ् । प्राथतमकिा तनधाारर् िरी िजेट िजुामा िरी 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

3. नीति िथा कार्ाक्रम : प्रदेश सभाको िैठकमा पेश िरेको प्रदेशको नीति िथा कार्ाक्रमका व्र्वस्थाहरू 
िजेट व्र्वस्थापन िरी कार्ाान्वर्न िनुा पदाछ। मन्रालर्ले प्रादेम्शक र्ािार्ाि ब्र्वस्था नीति, र्वपद 
व्र्वस्थापन नीति, सडक सरुक्षा नीति,  प्रादेम्शक जलस्रोि,  प्रादेम्शक र्वद्यिु,  प्रादेम्शक सहरी र्वकास िथा 
आवास,  प्रादेम्शक पनुवाास िथा पनुस्थाापना नीतिका साथै प्रादेम्शक सडक ऐन, प्रादेम्शक र्वद्यिु  ऐन, सडक 
सरुक्षा ऐन, प्रादेम्शक जलस्रोि ऐन लिार्िका नीति िथा ऐन िजुामा िरेको छैन । नीति िथा कार्ाक्रम र 
िजेटिीच समन्वर् कार्म िरी िी व्र्वस्थाहरू कार्ाान्वर्न िनुा पदाछ । 

4. िजेट कार्ाान्वर्न : मन्रालर्सँि सबिम्न्धि प्रदेश सरकारको र्स वषाको िजेट िक्तव्र्मा उल्लेख भएका 
कार्ासबपादन करार िथा प्रोत्साहन कोषको स्थापना िथा संचालनको िर्ारी, सावाजतनक–तनजी साझेदारीमा 
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रोजिार कोषको स्थापना, र्वम्शि व्र्म्क्त आवास कार्ाक्रमको लाति आवश्र्क नीति तनमाार् िथा तनदेम्शका 
िर्ार िने, प्रदेश राजधानी िथा अन्र् म्जल्लाहरूमा उपर्कु्त स्थानहरूको छनोट िरी आवासहरूको र्वस्ििृ 
तडजाइन िथा पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िने लिार्िका कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न भएका छैनन ् । िजेट 
िक्तव्र्मा समावेश भएका कार्ाक्रमहरूको  कार्ाान्वर्न प्रभावकारी िनाउन ुपदाछ । 

5. र्वत्तीर् प्रतिवेदन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६(६) अनसुार प्रदेशले िर्ार िने 
तित्तीर् प्रतिवेदन नेपाल सरकारिाट स्वीकृि मापदण्ड िमोम्जम हनेु व्र्वस्था अनरुूप आतथाक वषा समाप्त 
भएको िीन मर्हना तभर वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन िर्ार हनुपुने र र दफा ४४ मा सावाजतनक हनुपुने 
व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर्को लाति रु.१ अिा ८६ करोड ९५ लाख ५१ हजार र्वतनर्ोजन 
भएकोमा पूजँीिि खचा रु.५ करोड ४४ लाख १० हजार र चालखुचा रु.४ करोड ४४ हजारसमेि रु.९ 
करोड ४४ लाख ५४ हजार खचा भएकोमा प्रतिवेदन िर्ार िरी सावाजतनक िरेको पाइएन । वार्षाक 
प्रिति र्ववरर् र कार्ासबपादन प्रतिवेदन िर्ार िरी मूल्र्ाङ्कन िररन ुपदाछ । 

6. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ अनसुार रु.२० लाख भन्दा िढीको 
खररद िोलपरको माध्र्मिाट िनुापने व्र्वस्था छ । सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर् िाँके र िददार्ा, 
खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर् रुपन्देही र िाँके, जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन 
कार्ाालर् टर्ठुान र िलु्मीले िोलपरको माध्र्मिाट िनुा पने सडक िथा तसंचाई संरचना तनमाार्, खानेपानी 
पाइप िथा र्फर्टङ्गस खररद कार्ाको लािि अनमुान टुक्रा टुक्रा पारी प्रतिस्पधाा वेिर सोझै तनमाार् कार्ा 
िराई रु.८ करोड ५६ लाख ७२ हजार भकु्तानी ददएको छ । प्रतिस्पधााको माध्र्मद्वारा खररद िरी 
सरकारी खचामा तमिव्र्र्र्िा र पारदम्शािा कार्म िनुा पदाछ । 

7. कम्न्टन्जेन्सी खचा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को अनसूुची तनर्म १० को १ अनसुार 
कार्ाालर्ले लािि अनमुान िर्ार िदाा िढीमा ४ प्रतिशि कम्न्टन्जेन्सी समावेश िरी खचा िना सक्ने 
व्र्वस्था छ । र्स वषा मन्रालर् अन्ििाि सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू कर्पलवस्ि,ु दाङ र िाँके, 
खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू रुपन्देही, दाङ, पाल्पा, टर्ठुान र िाँकेले रु.४ करोड ५८ 
लाख ६३ हजार कम्न्टन्जेन्सी खचा लेखेको छ । कम्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख ठेक्कािि रूपमा राख्नपुनेमा 
नराखी खचा िने प्रवमृ्त्तले तनर्न्रर् पक्ष कमजोर रहेको छ । तनर्तमि िजेटमा रकम व्र्वस्था िररएका 
कार्ाालर् सामान, ममाि, भ्रमर् खचा, इन्धन जस्िा कार्ामा समेि कम्न्टन्जेन्सीिाट खचा िने िरेको छ । 
कम्न्टन्जेन्सी खचा िदाा कार्ार्वतध िनाई खचा िनुा पदाछ । 

सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू 

8. मूल्र् समार्ोजन : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) अनसुार तनमाार् व्र्वसार्ीको र्ढलाइको 
कारर्िाट सबझौिा िमोम्जमको अवतधतभर कार्ा सबपन्न नभएमा मूल्र् समार्ोजन ददन तमल्ने देम्खँदैन । 
उक्त व्र्वस्थालाई िोलपर िथा सबझौिाको कािजािहरूमा समावेश िरेको छैन । सडक पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर्, रुकुम (पूवा) को सानी भेरी (िरवारा) मोटरेवल पलु तनमाार् कार्ा तनमाार् व्र्वसार्ीको 
कारर्िाट र्ढलाइ भई बर्ाद थप भएको अवस्थामा पतन मूल्र् समार्ोजन रु.२४ लाख ४२ हजार भकु्तानी 
ददएकोले थप व्र्र्भार परेको छ । काननुको उक्त व्र्वस्था सबझौिामा समावेश िररनपुदाछ । 
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9. पूवातनधााररि क्षतिपूतिा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ अनसुार तनमाार् 
व्र्वसार्ीको कारर्ले खररद सबझौिा िमोम्जमको काम िोर्कएको समर्मा सबपन्न िना नसकेमा 
पूवातनधााररि क्षतिपूतिा असलु िनुापने व्र्वस्था छ । ठेक्का सबझौिामा भेररर्शन आदेश र काव ुवार्हरको 
पररम्स्थति तसजाना भएमा वाहेक अन्र् कारर्ले बर्ाद थप नहनेु र त्र्स्िो अवस्थामा पूवातनधााररि क्षतिपूतिा 
लाग्ने व्र्वस्था छ । र्स सबिन्धमा तनबन व्र्होरा देम्खएका छन ्: 

9.1. सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, म्शवपरु, कर्पलवस्िकुो िबघास-रेसङु्गा सडक स्िरोन्नतिको कवोल अंक 
रु.१३ करोड ४५ लाख ८३ हजारको कार्ा २०७५।९।३० मा सबपन्न िनेिरी २०७४।३।३० मा, 
िबघास-तसमलटारी सडक तनमाार् िने कार्ाको कवोल अंक रु.५ करोड ६३ लाख ७६ हजारको 
२०७६।१२।३० मा सबपन्न िने िरी  ०७१।३।३१ मा, परासी झिुा लतलिपरु वरवा सडक 
स्िरोन्नति कार्ाको कवोल अंक रु.१ करोड ५० लाख ८५ हजार (मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर वाहेक) को 
२०७४।३।३१ मा सबपन्न िने िरी २०७२।४।७ मा सबझौिा भएको छ । उक्त तनमाार् कार्ाको 
बर्ाद समाप्त भएको क्रमश: ५३ ददन, ९३ ददन र १९ मर्हना हदुाँसबम बर्ाद थप भएको छैन ् । 
िबघास-सरुमटारी सडक तनमाार् िने ठेक्कामा ५ र िबघास-रेसङु्गा सडक स्िरोन्नति ठेक्कामा २ पटक बर्ाद 
थप िदाा समेि भौतिक प्रिति ८५ प्रतिशि र ५८ प्रतिशि मार भएको र परासी झिुा लतलिपरु वरवा 
सडक स्िरोन्नति कार्ाको ठेक्का सबझौिा अनसुार कार्ा सबपन्न िनुापने बर्ाद समाप्त भएको १९ मर्हनासबम 
पतन कार्ा सबपन्न नभएकाले तनमाार् व्र्वसार्ीिाट अत्र्तधक र्ढलाई भएको देम्खंदा उक्त िीन सडकका 
तनमाार् व्र्वसार्ीिाट पूवातनधााररि क्षतिपूतिा रु.७६ लाख ९६ हजार असलु िरी कार्ाालर् प्रमखुहरूलाई 
म्जबमेवार िनाउनपुदाछ । 

9.2. सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, टर्ठुानको सकुौरा-िैिाङ्ग सडक स्िरोन्नति कार्ाकालाति कवोल अंक रु.3 
करोड 28 लाख 70 हजारको २०७3।07।1० मा सबपन्न िने िरी तमति 2072।04।11 मा 
सबझौिा भएकोमा ३ पटक बर्ाद थप िदाासमेि ३७ प्रतिशि मार भौतिक प्रिति भएको र काम चाल ु
नरहेको, सलुीचौर-थवाङ सडक स्िरोन्नति कार्ाका लाति किोल अंक रु. ३९ लाख १२ हजारको 
२०७१।२।२३ सबम सबपन्न िने िरी  २०७०।१।२४ मा सबझौिा भएकोमा भौतिक प्रिति ४० 
प्रतिशि मार भएको, बर्ाद थप नभएको िथा कार्ा अम्घ नवढेको र फते्तपरु वैजापरु सडक स्िरोन्नति कार्ाका 
लाति किोल अंक रु.४२ लाख २६ हजार (मू अ कर वाहेक) को २०७५।३।१५ मा कार्ा सबपन्न िने 
िरी २०७४।१२।२२ मा सबझौिा भएकोमा भौतिक प्रिति ५१ प्रतिशि मार भएको, बर्ाद थप नभएको र 
काम चाल ुनरहेको अवस्था छ । ठेक्काको काम छोड्ने िीन तनमाार् व्र्वसार्ीिाट  पूवातनधााररि क्षतिपूतिा 
रु.४१ लाख असलु िरी िाँकी काम सबवम्न्धि तनमाार् व्र्वसार्ीिाट िराउन ुपदाछ ।   

9.3. सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, िलु्मीको म्चलाङदी-चापपानी-राबदी सडक तनमाार् िना तमति 
२०७४।९।१९  मा सबपन्न िने िरी रु.६ करोड ६४ लाख ९६ हजारमा तमति २०७३।६।४ मा 
सबझौिा िरी प्रथम र दोस्रो पटक िरी १ वषा ७ मर्हना २३ ददन बर्ाद थप भएको छ । दोस्रो पटक 
मन्रालर्का सम्चविाट पूवातनधााररि क्षतिपूतिा लिाउने िरी बर्ाद थप िरेर रु.१८ लाख ९२ हजार 
पूवातनधााररि क्षतिपूतिा असलु िरेकोमा िेस्रो पटक ९ मर्हना ६ ददन बर्ाद थप िदाा सो क्षतिपूतिा नलाग्ने 
िरी २०७६।११।१४ मा बर्ाद थप िरेको छ । दोस्रो पटक बर्ाद थप िरेको तनर्ार्िाट ठेक्का 
अंकको १० प्रतिशिसबम पूवातनधााररि क्षतिपूतिा लाग्ने भएकोले तनमाार् व्र्वसार्ीिाट रु.४७ लाख 57 
हजार नपिु पूवातनधााररि क्षतिपूतिा असलु िरी िाँकी काम िराउन ुपदाछ ।   
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9.4. सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, िलु्मीको िबघास नेटा सडकको २ र्क.मी. कालोपरे िनाको लाति एक 
तनमाार् व्र्वसार्ीसँि किोल अंक रु.३ करोड ३२ लाख ४९ हजारको २०७७।३।१५ सबम सबपन्न 
िने िरी २०७६।१०।२८ मा सबझौिा भएको छ । र्ो वषा दोस्रो रतनङ तिलसबम रु.१ करोड ४० 
लाख ३ हजार भकु्तानी भएको छ । तनमाार् कार्ाको शरुु बर्ाद ४.5 मर्हना रहेकोमा २०७७।९।१५ 
सबम ६ मर्हना थप िरेकोमा भएपतन थप अवतधमा पतन काम िरेको छैन । समर्मा काम सबपन्न निने 
तनमाार् व्र्वसार्ीिाट ठेक्का अंकको १० प्रतिशिले रु.३३ लाख २४ हजार पूवातनधााररि क्षतिपूतिा असलु 
िरी िाकँी काम सबवम्न्धि तनमाार् व्र्वसार्ीिाट कार्ा सबपन्न िराइन ुपदाछ ।  

10. एक ठेक्काको काम पूरा नहुँदै अको ठेक्का : सडकको ग्राभेल िने ठेक्काको काम सबपन्न नभई सोही सडकको 
कालोपर िने ठेक्का लिाउन ुहदैुन । सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, म्शवपरु कर्पलवस्िकुो वेलवास 
नवुाकोट सडकको चेनेज ०+०००  देम्ख 10+500 सबम सडक ग्राभेल िना एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि 
रु.१२ करोड ९३ लाख २२ हजारमा सबझौिा भई सो ठेक्काको बर्ाद दईु पटक थप िरी कार्ासबपन्न 
िनुापने बर्ाद 2०७६।१२।३० सबम रहेको अवस्थामा पनु: सोही चेनेजमा कालोपरे र नाली तनमाार् 
िने कार्ाका लाति अको तनमाार् व्र्वसार्ीसँि र्ो वषा रु.९ करोड २७ लाख ५१ हजारको खररद 
सबझौिा भएको छ । पर्हलो ठेक्काको काम पूरा नभएकोले दोस्रो ठेक्काको काममा र्ढलाई भई २८ 
प्रतिशि मार प्रिति िथा १३ मर्हना बर्ाद थप भएको छ ।  

11. बर्ाद थप : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२० अनसुार बर्ाद सर्कन ुकम्बिमा २१ 
ददन अिावै बर्ाद थपका लाति तनवेदन ददनपुने र भेररएसन आदेश वा काि ुवार्हरको पररम्स्थतिमा मार 
बर्ाद थप िररने र तनर्म १२१ मा तनमाार् व्र्वसार्ीको र्ढलाइका कारर् तनधााररि समर्मा कार्ा सबपन्न 
नभएको भए पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा लिाइ बर्ाद थप िररने व्र्वस्था छ । सडक पूवााधार र्वकास 
कार्ाालर्, म्शवपरु कर्पलवस्िलेु एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि रुद्रवेनी वातमटक्सार सडक स्िरोन्नतिका लाति 
कवोल अंक रु.१० करोड १७ लाख ५३ हजार भएकोमा अम्न्िम पटक उल्लेख िरी िेस्रो पटक 
2०७६।४।३० मा काम सबपन्न िने िरी बर्ाद थप भएकोमा पनु: २०७७।२।३० सबम बर्ाद थप 
िदाा सबझौिानसुार तनमाार् व्र्वसार्ीद्वारा कार्ािातलका अद्यावतधक निरेको, बर्ाद थप िनुापने घटनाको पूवा 
सूचना नददएको र कामको दैतनक कार्ा अतभलेख नराखेको साथै तनमाार् व्र्वसार्ीको कारर् र्ढलाइ 
नभएको भन्ने र्र्कन निरर पनुःबर्ाद थप िरेको छ । अम्न्िम पटक उल्लेख िरी बर्ाद थप िरेकोमा 
एक पटक भई सकेको तनर्ार् कार्ाान्वर्न  निरर पनुः बर्ाद थप िरेकोले तनर्ार्किाालाई म्जबमेवार 
िनाउन ुपदाछ ।   

12. अधरुो तनमाार् कार्ा : सबझौिानसुार भेररएसन आदेश वा काि ु िार्हरको पररम्स्थतिको कारर्िाट मार 
ठेक्काको बर्ाद थप िना सर्कन्छ । सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, म्शवपरु कर्पलवस्िकुो वेलवास 
नवुाकोट सडक स्िरोन्निी कार्ाको कवोल अंक रु.१२ करोड ९३ लाख २२ हजार को 
२०७३।४।१४ मा सबझौिा भई २०७६।१२।३० सबम,  वटुवल नवुाकोट सडक सधुार कार्ाको 
कवोल अंक रु.९ करोड २७ लाख ५१ हजार को २०७४।४।१३ मा सबझौिा भई 
२०७७।१०।१३ सबम, परासीझुंिा सडक सधुार कार्ाको कवोल अंक रु.१० करोड ७० लाख ४६ 
हजार को २०७४।४।१० मा सबझौिा भई २०७५।३।२४ सबम, िबघास खाबसेपानी नर्ािाउँ नादी 
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सडक स्िरोन्निी कार्ाको कवोल अंक रु.६ करोड ३७ लाख ५ हजार को २०७१।३।३१ मा सबझौिा 
भई २०७७।९।१३ सबम, मातडफाटँ पाल्पा सडक स्िरोन्नति कार्ाको कवोल अंक रु.६७ लाख ९० 
हजार को २०७४।७।१५ मा सबझौिा भई २०७६।१२।३० सबम ठेक्काको बर्ाद रहेकोमा त्र्स पतछ 
बर्ाद थप भएको छैन। उक्त ५ तनमाार् कार्ाको कुल ठेक्का अंक रु.39 करोड ९६ लाख १४ हजार 
रहेकोमा पटक पटक िरी ठेक्का अर्वधको २५ देम्ख ८० प्रतिशि सबम बर्ाद थप िदाा पतन रु.21 
करोड 20 लाख 31 हजारको काम  िाकँी रही ठेक्काहरू अधरुा रहेका छन ्। कार्ािातलका अनसुार 
कार्ा निने, िीचिीचमा काम छोड्ने र कुनै आतथाक वषामा काम निरेको कारर् िी ठेक्काहरूको काम 
अधरुो रहन िएकोले सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा 59  र तनर्मावलीको तनर्म १२८ 
अनसुार तनमाार् कार्ा सबपन्न िराउन ुपदाछ।   

13. तनमाार् स्थलको िर्ारी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा तनमाार्स्थलको 
वािावरर्ीर् अध्र्र्न, जग्िा प्रातप्त र रुख कटान िरेपतछ िोलपर आव्हान िनुापदाछ । सडक पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर्, घोराही, दाङले र्वजौरी हातडमे स्र्ालापानी डरु्वङ सडक तनमाार् कार्ाकोलाति 
२०७५।७६ मा रु.१५ करोड रुख हटाउन ुपने कारर् देखाई िजेट र्फिाा िरेकोमा २०७६।७७ मा 
रु.१३ करोड १२ लाख ३८ हजारमा ठेक्का सबझौिा िरेपतन वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन र रुख 
कटानको काम िरेको छैन । त्र्स्िै सडकको भोिातधकार तनधाारर् निरी सडक तनमाार्को ठेक्का आह्वान 
िरेको देम्खर्ो। तनमाार्स्थलमा पर्ााप्त पूवा िर्ारी िरेपतछ मार सडक तनमाार्को ठेक्का सबझौिा िनुापदाछ ।   

14. रटुीपूर्ा तडजाइन : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा तनमाार् कार्ा िनुा अम्घ त्र्स सबिन्धी 
स्पेम्शर्फकेशन, र्ोजना, नक्सा, तडजाइन, र्वशेष आवश्र्किा िर्ार िनुापने िथा दफा ५ र ५(क) िमोम्जम 
लािि अनमुान िर्ार िरी स्वीकृि िने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै दफा ५ (क)(२) मा तिशेष कारर् िाहेक 
स्वीकृि तडजाइन संशोधन िनुा पदाा ररु्टपूर्ा तडजाईन िरेको कारर् खररद कार्ा प्रभार्वि भएमा त्र्स्िो 
तडजाइन िर्ार, जाँच वा स्वीकृि िने पदातधकारी र सो कार्ामा संलग्न परामशादािा प्रचतलि काननु 
िमोम्जम कारिार्हको भातिदार हनेु व्र्वस्था छ । पलुको तडजाइन िनुा अम्घ र्वििदेम्खको िाढीको 
िथर्ाङ्क, तनमाार्स्थलको भौिोतलक अवम्स्थति, प्रार्वतधक पक्षहरू र खोला डाइभसान िनासक्ने म्स्थति र्वचार 
िरी पलुको प्रकृति, लबिाइ, चौडाइ र उचाइ तनधाारर् िनुापदाछ । सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, 
िलु्मीको िडािाँउ र वामीलाई जोड्न िडीिाडा खोलामा ५५ तमटर लामो र्प्र स्टे्रस पलु तनमाार् िना रु.५ 
करोड १७ लाख ८४ हजारमा २०७५।३।२७ मा सबपन्न िने िरी २०७३।०३।२७ मा ित्कातलन 
म्जल्ला र्वकास सतमति र तनमाार् व्र्वसार्ीिीच सबझौिा भई २०७६।०७७ सबम रु.३ करोड १५ लाख 
८० हजार भकु्तानी भएकोमा २०७४ असार र साउनमा आएको िाढीले पलुको क्र्ाप नम्जक परेुको 
कारर् देखाइ प्रथम पटक पलुको लबिाई १.३ तमटर र उचाई २.४६ तमटर िढाई तडजाइन संशोधन 
िरेको तथर्ो । संशोतधि तडजाइन अनसुार पलु तनमाार् िदै जाँदा २०७६ िैशाखमा डेक स्लाि ढलानको 
क्रममा भम्त्कएको र २०७७ िैशाखमा आएको िाढीले पलुको सपुर स्ट्रकचर पनु: भत्कन िई त्र्सको 
वैकम्ल्पक तडजाइन स्वीकृतिको क्रममा रहेकोले हाल तनमाार् कार्ा िन्द छ । पलुको संशोतधि तडजाइन 
समेि ररु्टपूर्ा भएकोले तनमाार् कार्ा पनु: क्षति हनु िएको छ । उक्त पलुको तडजाइन िने 
परामशादािालाई म्जबमेवार िनाउन ुपदाछ । 
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15. िढी भकु्तानी : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५२ अनसुार कार्ाालर् र तनमाार् व्र्वसार्ीतिच 
भएको ठेक्का सबझौिाको तिल अफ क्वाम्न्टटीमा उल्लेख िरर व्र्वसार्र्ले ददएको छुट कट्टा िरी भकु्तानी 
ददनपुनेमा सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर् िलु्मीको एक तनमाार् व्र्वसार्ीलाई तनस्िी खोला पलु 
तनमाार्को रकम भकु्तानी ददँदा ४.५ प्रतिशि छुट रु.6 लाख 90 हजार कट्टा निरी भकु्तानी िरेको छ । 
उक्त रकम असलु हनुपुदाछ ।  

16. घटी पेश्की कट्टी : ठेक्का सबझौिाको तस.नं. 57(3) अनसुार ठेक्काको काम ३० प्रतिशि भन्दा िढी भएपतछ 
प्रत्रे्क रतनङ तिलको ४० प्रतिशिका दरले पेश्की फस्र्ौट िने व्र्वस्था छ । सो अनसुार सडक पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर्, िाँकेको खजरुा धनौली चौकीदेम्ख नेपालिञ्ज िौघाट हलुाकी जोडने सडकको तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी ददएको रु.१ करोड ७३ लाख ५५ हजारको तिलिाट रु.69 लाख ४२ हजार 
पेश्की कट्टी िनुापनेमा रु.२0 लाख ३५ हजार मार कट्टा िरेकोले रु.४९ लाख ७ हजार घटी कट्टी िरेको 
छ । त्र्सै िरी सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, िददार्ाको भरुरिाँउ नेउलापरु िोदाना सखु्खड ठाकुरद्वारा 
सडक तनमाार्को सबझौिा अनसुार रु.३३ लाख ७४ हजार पेश्की कट्टी िनुापनेमा रु.२० लाख कट्टी 
िरेकोले रु.१३ लाख ७४ हजार घटी कट्टी िरेको छ । खररद सबझौिा र्वपररि घटी पेश्की कट्टा िने 
कार्ामा सधुार हनुपुदछा। सबझौिाको पालना निने अतधकारीलाई म्जबमेवार िनाउन ुपदाछ ।  

17. एकै पटक पेश्की भकु्तानी : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५२क.१ र 52क.2 मा सावाजतनक 
तनकार्ले पर्हलो पटक स्वीकृि पेश्की रकमको आधा र कार्ा प्रितिका आधारमा आधा िरी खररद 
सबझौिा रकमको िीस प्रतिशिमा निढ्ने िरी पेश्की ददन सक्ने व्र्वस्था छ । सडक पूवााधार र्वकास 
कार्ाालर्, िददार्ाले भरुरिाँउ नेउलापरु िोदाना सखु्खड ठाकुरद्वारा सडक तनमाार्को मू.अ. कर र पी.एस. 
वाहेकको कवोल अंक रु.१ करोड ६६ लाख ४९ हजारको शरुुमै एकै पटक २० प्रतिशि भन्दा िढी 
हनेु िरी रु.33 लाख ७४ हजार पेश्की ददएको छ ।  ऐनको उम्ल्लम्खि व्र्वस्थाको अनशुरर् निरर 
खचा लेख्न ेअतधकारीलाई म्जबमेवार िनाउन ुपदाछ । 

18. तनमाार् कार्ाको िरु्स्िर : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ्ग तिलको 
भकु्तानी िदाा  प्रार्वतधक नापजाँच िरी नापी र्किािमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासबपादनको आधारमा 
सबिम्न्धि अतधकारीले ३० ददनतभर भकु्तानी िनुापने व्र्वस्था छ । सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर् 
िददार्ाले ५ ठेक्काका तनमाार् व्र्वसार्ीको अम्न्िम तिल भकु्तानी िदाा िरु्स्िर आस्वस्ि हनु नसकेको कारर् 
रु.२५ लाख ५० हजार कट्टा िरेको छ । िरु्स्िर सतुनम्िि नभई भकु्तानी िनुा मनातसव देम्खएन । 

19. िरु्स्िर परीक्षर् : सडक तनमाार् कार्ाको सबझौिा स्पेतसर्फकेसन िथा सावाजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म १११ अनसुार िरु्स्िर परीक्षर् िराई भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । सडक पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर्, िाँकेले र्पपरहवा खजरुा िाउँपातलकाको जलपोखरी हुँदै म्शवपरुी सैिनु सीमा सडक 
स्िरोन्नति कार्ाको प्रथम रतनङ्ग तिलको रु.१२ लाख ८३ हजार भकु्तानी ददँदा सडकको िाँध तनमाार् 
कार्ाको माटो भने कामकोलाति नापी र्किािको कुल पररमार् ३७६४.३३ घन.तम. िाट अपर्ााप्त 
कबटर्ाक्सन भएको उल्लेख िरी २० प्रतिशिले हनेु ७५३ घन.तम. घटाई िाँकीको भकु्तानी भएको छ । 
प्रर्ोिशाला परीक्षर् वेिर कबटर्ाक्सनको स्िर तनधाारर् िना नसर्कने भएकोले पनु: तडजाइन अनसुार 
कबटर्ाक्सन िराउन ुपदाछ ।  
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20. िीमा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ मा रु.१० लाख रुपैर्ाँ भन्दा िढी 
मूल्र्को तनमाार् कार्ा िने तनमाार् व्र्वसार्ीले रटुी सच्र्ाउने अवतध १२ मर्हनासमेिको िीमा िराउन ुपने 
व्र्वस्था छ । सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, रुपन्देहीले िराएका तनमाार् कार्ामा रु.१९ करोड ९९ 
लाख ६१ हजार ठेक्का अंकका ८ ठेक्काको तनमाार् कार्ा मध्रे् १ ठेक्काको िीमा निराएको, ४ ठेक्काको 
िीमाको प्रमार् नभएको र ३ ठेक्काको रटुी सच्र्ाउने अवतधभन्दा घटी अवतधको िीमा िराएको देम्खर्ो । 
तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अनसुार तनमाार् कार्ाको िीमा िराई जोम्खम न्रू्नीकरर् िररन ुपदाछ । 

खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू 

21. उपभोक्ता सतमतििाट खररद : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ िथा सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ िमोम्जम स्थानीर् तसप, प्रर्वतध र रोजिारी सजृना हनेु र्कतसमका 
तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमतििाट िराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन 
कार्ाालर्, रुपन्देही र टर्ठुानले २० सबझौिािाट रु.४ करोड ३ लाख २२ हजारको  पाइप िथा 
र्फर्टङसहरू उपभोक्ता सतमति माफा ि खररद िरेको छ । उपभोक्ता सतमति माफा ि खररद कार्ा अतनर्तमि 
देम्खन्छ । र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।  

22. पाइप िथा र्फर्टङ्गस मौज्दाि : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म ३(क), ७ र ८ अनसुार 
खररद आवश्र्किाको पर्हचान िरी खररद िरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िनाई खररद िनुापने 
व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, रुपन्देही, दाङ्ग, पाल्पा, िलु्मी, र टरू्ठानले 
आवश्र्किाको पर्हचान निरी पाइप िथा र्फर्टङ्गस ्खररद िरेकोले आतथाक वषाको अन्िमा रु.22 करोड 
६ लाखको मौज्दाि रहेको देम्खन्छ। कार्ालर्ले न्र्नुिम मौज्दाि िोर्क िढी नहनेु िरी खररद 
व्र्वस्थापन िनुापदाछ । 

23. घटी पाइप जडान : कार्ाालर्ले खररद िरी म्जन्सी खािामा आबदानी िाँधेका सामानहरू सबिम्न्धि काममा 
प्रर्ोि भएपतछ मार खचा घटाउन ुपदाछ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू दाङको रु.४ 
करोड ३ लाख ४३ हजार, िाँकेको ८३ लाख ८२ हजार, टर्ठुानको रु.३ करोड १६ लाख ६३ हजार र 
रुपन्देहीको रु.२५ करोड ११ लाख १५ हजारसमेि  रु.३३ करोड १५ लाख ३ हजारको पाइपहरू 
खानेपानी र्ोजनाहरूमा जडान निरेको र नापी र्किािमासमेि प्रर्वि निरी म्जन्सी र्किाििाट खचा लेखेको 
देम्खर्ो । र्सरी खचा िदाा पाइप खचाको तनर्न्रर् पक्ष कमजोर हनु िएको छ । प्रचतलि म्जन्सी 
लेखाप्रर्ालीको पालना निने कार्ाालर् प्रमखुहरूलाई र्स प्रति म्जबमेवार र जवाफदेही िनाइन ुपदाछ ।  

24. अधरुा ठेक्काहरू : तनमाार् सबपन्न िनुापने अवतध तभर सबपन्न निररएका र िजेट कम र्वतनर्ोजन िरेको 
कारर् लामो समर्सबम अधरुो रहेका खानेपानी र्ोजनाहरूको सबिन्धमा तनबन व्र्होराहरू देम्खएका छन ्: 

24.1. सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म १२८ अनसुार तनमाार् व्र्वसार्ीको र्ढलाईको कारर्ले खररद 
सबझौिा िमोम्जमको काम सो सबझौिामा िोर्कएको बर्ादमा सबपन्न हनु नसकेमा तनजले सावाजतनक 
तनकार्लाई सबझौिा रकमको १० प्रतिशिमा निढ्ने िरी साधारर्िर्ा प्रतिददन सबझौिा रकमको 
०.05% पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा ददनपुने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, 
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रुपन्देहीले २०७३।२।२ मा हाटी वनिाईमा ओभरहेड टंकी तनमाार्का लाति एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि 
रु.९२ लाख ९० हजारमा खररद सबझौिा िरेको छ । बर्ाद थप समेि कार्ा सबपन्न िनुापने बर्ाद 
२०७५।०७।०१ सबम रही २०७४।७५ सबम रु.37 लाख 33 हजारको भकु्तानी भई काम अधरुो 
छोडेको र िि ् पिाि बर्ाद थप समेि भएको छैन । उपर्ुाक्त कानूनी व्र्वस्था अनसुार तनमाार् 
व्र्वसार्ीिाट रु.९ लाख २९ हजार पूवातनधााररि क्षतिपूतिा असलुी िरी तनमाार् कार्ा सबपन्न िनुापदाछ । 

24.2. खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, रुपन्देहीिाट सञ्चातलि आर्ोजनाहरू मध्रे् २०६५।६६ देम्ख 
२०७१।०७२ सबम शरुु भएका रु.२ अिा ९ करोड ३२ लाख लािि अनमुानका ३५ आर्ोजनाहरूको 
हालसबमको  भौतिक प्रिति १.76 देम्ख 69.25 प्रतिशि रही अधरुा रहेका छन ्। िी आर्ोजनाहरूमा 
२०७६।७७ सबम  रु.१ अिा ६० करोड 7७ लाख ७० हजारको  (77 प्रतिशि) काम िाकँी छ । 
नपिु िजेट र्वतनर्ोजन, नर्ाँ र्ोजनामा प्राथतमकिा र कार्ाान्वर्न क्षमिाको कतमले िी आर्ोजनाहरू अधरुा 
रहन िएको हुँदा खचा भएको रकमिाट प्रतिफल प्राप्त हनु नसकेकोले परुाना आर्ोजनाहरूलाई पर्हलो 
प्राथतमकिा ददई अधरुो काम सबपन्न िररन ुपदाछ ।  

25. खचा प्रभावकारीिा : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा 
सरकारी रकम खचा िदाा साधन स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हनेु र िरु्स्िरसमेि कार्म हनेु िरी 
तमिव्र्र्ी िवरले िनुापने व्र्वस्था छ । िनापरु १-९ खानेपानी र्ोजनाको तडप वोररङ्ग तनमाार् िना 
खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, िाँके र तनमाार् व्र्वसार्ीिीच रु.२५ लाख २२ हजारमा 
खररद सबझौिा िरी तरतलङ्ग कबपनीले तरतलङ्ग र लतिङ्ग कार्ा सबपन्न िरे पतछ लतिङ्ग ररपोटामा शरु्द् पानी 
आउने सतुनम्िििा नभएको देखाई हालसबम भएको कामको कार्ा सबपन्न िरी रु.२० लाख ७३ हजार 
भकु्तानी ददएको छ । र्वस्ििृ सबभाव्र्िा अध्र्र्निाट सबभाव्र् देम्खएका स्थानमा मार कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न िरी िजेटको सममु्चि उपर्ोि हनु ुपदाछ । 

26. खानेपानीको िरु्स्िर : खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, दाङिाट तनतमाि खानेपानी 
आर्ोजनाहरूमा रार्ष्ट्रर् खानेपानी िरु्स्िर मापदण्ड, २०६२ अनसुार परीक्षर् िनुापने आइरन, हाइरोजन 
र्वभव, स्वाद र िन्ध, मेिानीज, म्जक, कपर, आसेतनक, कोतलफमा, धतमलोपनसमेिका ित्वहरूको परीक्षर् 
िराउन ुपने व्र्वस्था रहेकोमा अतधकाश खानेपानी र्ोजनामा उम्ल्लम्खि अनसुार परीक्षर् हनेु िरेको छैन । 
भिवार खानेपानी आर्ोजना दाङ्ग को खानेपानीको िरु्स्िर परीक्षर्मा धतमलोपन मापदण्ड भन्दा िढी 
देम्खर्ो । खानेपानी िथा सरसफाई अस्थाई तडतभजन कार्ाालर्, िाँकेिाट र्स वषा ११ वटा तडप वोररङ्ग 
तनमाार् िरी प्राप्त पानी र र्वििमा तनतमाि खानेपानी र्ोजनाहरूिाट आपूतिा िररएको पानीको िरु्स्िर 
परीक्षर् पतन िरेको छैन । उपर्ुाक्त मापदण्डको व्र्वस्था अनसुार खानेपानीका सिै प्रकारका परीक्षर्हरू 
िरी पानी आपूतिा िने व्र्वस्था हनु ुपदाछ ।  

27. तडजाइन पररविान : सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा ४ मा तनमाार् कार्ा िनुा अम्घ त्र्स सबिन्धी 
स्पेम्शर्फकेसन र्ोजना, नक्सा, तडजाइन, र्वशेष आवश्र्किा वा अन्र् र्ववरर् िर्ार िनुापने व्र्वस्था छ । 
म्झमरुक िामाखोली सौिामारे खानेपानी र्ोजनाको कूल लािि अनमुान रु.५ करोड २ लाख २७ हजार 
रहेकोमा र्स वषा रु.९० लाख ४३ हजारको ठेक्का िरेकोमा ठेक्काको परामशादािाले िर्ार िरेको लािि 
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अनमुानमा सबपवेल तनमाार् कार्ा नरहेकोमा ठेक्कामा समावेश िरी रु.29 लाख ६४ हजार व्र्वस्था िरेको 
भए पतन र्ोजना तनमाार् िदाा सबपवेल नवनाई कलेक्सन याँङ्की िनाएको छ । र्वस्ििृ सबभाव्र्िा 
अध्र्र्निाट सबभाव्र् आर्ोजनामा प्रार्वधक रूपमा आवश्र्क पने संरचना शरुुमै तडजाइन िरी कार्ाान्वर्न 
िनुापनेमा पटक पटक संरचनाको तडजाइन पररविान िनुा उपर्कु्त हुँदैन । र्समा सधुार हनु ुपदाछ । 

28. जनसहभातििा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमतिलाई 
तनमाार् कार्ाको भकु्तानी ददँदा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कम्न्टन्जेन्सी र जनसहभातििाको अंश कट्टा 
िरेर ददनपुने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, टर्ठुानले लािि अनमुान रु.2 
करोड 20 लाख 7१ हजार रहेको डाडािाउँ िाइसमलु खानेपानी आर्ोजनामा र्सवषा इन्टेक तनमाार्, 
केिल क्रतसङ, फेरोटेङ्क, मखु्र् पाइप र सहार्क पाइप लाइन खन्न ेपनेु कार्ाको समेि रु.64 लाख 9१ 
हजारको कार्ा उपभोक्ता सतमति माफा ि िराउँदा र्विरर् लाइन खन्ने पनेु रु.22 लाख 63 हजारको काम 
सबझौिानसुार जनसहभातििा माफा ि िराउन ुपनेमा उक्त कार्ाको रु.7 लाख 9३ हजारसमेि कार्ाालर्ले 
भकु्तानी ददएको छ । र्सरी भकु्तानी ददएको रकम असलु हनु ुपदाछ । 

कार्ामलुक लेखापरीक्षर् 

लमु्बवनी प्रदेश अन्ििाि खानेपानी व्र्वस्थापन 

29. प्रदेश सरकारको भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्का लाति आतथाक वषा २०७६।७७ मा चाल ुिफा  रु 
५५ करोड ९४ लाख ८६ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा रु ४२ करोड ६८ लाख १० हजार अथााि ्
७६.२९ प्रतिशि खचा भएको देम्खन्छ । पूमँ्जिि िफा  रु १४ अिा ५३ करोड ७० लाख १२ हजार 
र्वतनर्ोजन भएकोमा रु १२ अिा ५४ करोड ७५ लाख ४६ हजार अथााि ८६.३१ प्रतिशि खचा भएको 
देम्खन्छ । प्रदेश खानेपानी र्ोजना तनमाार्, सञ्चालन र व्र्वस्थापनका लाति ६ कार्ाालर्हरुिाट रु ३ 
अिा ८२ करोड ४६ लाख १९ हजार खचा भएको छ । लमु्बवनी प्रदेशमा आतथाक िषा २०७५।७६ मा 
खानेपानी पिेुको घरपररवारको संख्र्ा ८९=८३ प्रतिशि रहेकोमा २०७६ फािनुसबम ९२ प्रतिशि पिेुको 
छ । प्रदेश  सरकारले आतथाक वषा २०८०।८१ मा १०० प्रतिशि घरपररवारमा खानेपानी परु्ााउने 
लक्ष्र् राखेको छ । र्स सबवन्धमा देम्खएका व्र्होराहरु तनबनानसुार रहेका छन ्: 

30. आवश्र्किा पर्हचान र छनोट : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३ (क) मा खररद 
आवश्र्किा पर्हचान िनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक िषा २०७६।७७ को वजेट वक्तव्र्मा खानेपानी 
सरसफाई िथा स्वच्छिा िरुुर्ोजना िर्ार िरी खानेपानी िथा सरसफाई र्ोजनाहरुको प्राथतमर्ककरर् िरी 
कार्ाान्वर्न िनुापने व्र्वस्था रहेको छ । र्ोजनाको आवश्र्किा पर्हचान िथा छनोटका लाति सावाजतनक 
तनकार्ले प्रदेशिि, म्जल्लािि र स्थातनर् िहिि रुपमा खानेपानीको र्वद्यमान अवस्था िर्ार िनुा पदाछ । 
िरु्स्िरीर् खानेपानी सेवावाट लाभाम्न्वि जनसंख्र्ा एर्कन िरी िरु्स्िरीर् खानेपानी परु् र्ाउन वाकँी 
जनसंख्र्ा तनधाारर् िरेर खानेपानीको माि र आवश्र्किाको तिश्लषेर् िनुा पदाछ । सबपन्न खानेपानी 
र्ोजना, तनमाार्ातधन खानेपानी  र्ोजना, सबभाव्र् खानेपानी र्ोजना दसााउने िथर्ाकं प्रर्ालीको र्वकास पतन 
िनुापदाछ । हालसबम कतिपर् स्थातनर् िहहरुमा सरसफाई िथा स्वच्छिा िरुु र्ोजना िर्ार निरेका 
कारर् प्रदेश िरुुर्ोजना िर्ार भएको छैन । र्व.सं. २०७५ साल पतछ र्स प्रदेशको एकीकृि िथा 
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म्जल्लािि रुपमा खानेपानीको वास्िर्वक अवस्था पर्हचान भएको छैन । र्सिाट वस्ििुि रुपले खानेपानी 
र्ोजना कार्ा छनोट चनुौतिपूर्ा भएको छ । खानेपानीको वास्िर्वक माि र आवश्र्किाको प्रक्षेपर् निरी 
वजेट र्वतनर्ोजन िथा कार्ाक्रम िर्ार िरी खानेपानी र्ोजना कार्ाान्वर्न िदाा लाभग्राहीहरुले 
आवश्र्किानसुार समर्मा िरु्स्िरीर् खानेपानी प्राप्त िना नसकेको र आवश्र्किाका आधारमा खानेपानी 
र्ोजना छनौट हनेु सबभावना कम रहेको देम्खन्छ । र्सले लाभग्राहीहरु समर्मा िरु्स्िरीर् पानीको 
उपर्ोि वाट वम्ञ्चि हनुकुा साथै खानेपानीको रार्ष्ट्रर् िथा ददिो र्वकास लक्ष्र्को प्रातप्त समेि प्रभार्वि हनेु 
देम्खन्छ । वस्ििुि आधार िर्ार िरी र्ोजनाको आवश्र्किा पर्हचान िने िफा  सबवम्न्धि तनकार्ले 
ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

31. लक्ष्र् प्रिति : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म २३ अनसुार स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रम 
वमोम्जम प्रिति हातसल िनुापदाछ । प्रदेशलाई पूर्ा सरसफाईर्कु्त िथा स्वच्छ खानेपानीमा शि प्रतिशि 
पहुँच परु् र्ाउने प्रथम आवतधक र्ोजनाको लक्ष्र् रहेको छ । आतथाक िषा २०७६।७७ को भौतिक 
पूवााधार र्वकास मन्रालको खानेपानी िफा को लक्ष्र् र प्रिति र्वश्लषेर् िदाा ४ खानेपानी कार्ाालर्वाट 
सञ्चातलि र्ोजना मध्रे्  १०९ वटा र्ोजनामा शनु्र् प्रतिशि, ३ वटामा २५ प्रतिशि भन्दा कम, १४ 

वटामा ५० प्रतिशि भन्दा कम र ३५ वटामा ७५ प्रतिशि भन्दा घर्ट प्रिति भएको छ । खानेपानी 
िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर् रुपन्देहीद्वारा सञ्चातलि र्ोजनाहरु मध्रे् आतथाक िषा २०६५।६६ देम्ख 
२०७१।०७२ सबममा शरुुवाि भएका २ अवा ९ करोड ३२ लाख लािि अनमुानका ३५ र्ोजनाहरुमा 
२०७६।७७ सबममा ४८ करोड ५४ लाख ३० हजार खचा भई १.७६ देखी ६९.२५ प्रतिशि मार 
भौतिक प्रिति भएको देम्खन्छ । कार्ाान्वर्न सरुु भएको लामो अवतधसबम र्ोजना सबपन्न हनु नसक्दा 
र्ोजनाको लािि िढ्न जाने िथा लम्क्षि विाले समर्मा खानेपानी सेवा प्राप्त िना नसक्ने समस्र्ा तसजाना 
भएको छ । तनधााररि समर्मा र्ोजना सबपन्न िना परुाना र्ोजना सबपन्न नभएसबम नर्ा ँर्ोजना थप निरी 
पर्ााप्त िजेट र्वतनर्ोजन िनुापदाछ । 

32. समस्र्ाग्रस्ि र्ोजना : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १११, सावाजतनक खररद ऐन, 
२०६३ को दफा ५९, 63 र तनर्मावलीको तनर्म १२८ मा ठेक्का कार्ाान्वर्न िने, तनमाार् व्र्वसार्ीको 
कारर् अधरुो रहेका ठेक् काका तनमाार् व्र्वसार्ीहरु लाई कारवाही िने व्र्वस्था छ । र्स सबिन्धमा 
तनबन व्र्होरा देम्खएका छन:् 

32.1. रुपन्देही म्जल्लाको हाटी वनिाई  ओभरहेड टंकी तनमाार्का लािी  रु ९२ लाख ९० हजार  को 
लाििमा तमति २०७५।०७।०१ मा सबपन्न हनेुिरी तनमाार् व्र्वसार्ीसि ँ तमति २०७३।२।२ मा 
सबझौिा िरेको तथर्ो । तनमाार् कार्ामा आतथाक िषा २०७४।७५ सबम रु ५५ लाख ५७ हजार 
भकु्तानी भएकोमा हालसबम उक्त काम अधरुो रहेको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीले कार्ािातलका अनसुार कार्ा 
निरेको र  िीचिीचमा काम छोडेकोले ठेक्का तनमाार् कार्ा अधरुो रहेको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीको कारर् 
काम अधरुो रहेकोले खररद ऐन तनर्म अनसुार उक्त कार्ा परुा िनुा पदाछ । 

32.2. िाँके म्जल्लाको िनापरु १-९ खानेपानी र्ोजनाको तडप वोररङ्ग तनमाार् िना र्स कार्ाालर् र तनमाार् 
व्र्वसार्ी वीच रु २५ लाख २२ हजार कवोल अंकमा २०७६।४।२५ मा सबपन्न िने िरी 
२०७६।१।८ मा सबझौिा भएकोमा तरतलङ्ग कबपनीले तरतलङ्ग र लतिङ्ग कार्ा सबपन्न िरी पेश िरेको 
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लतिङ्ग ररपोटा अनसुार पानी आउने सतुनम्िििा नभएको कारर् देखाई भएको कार्ा सबपन्न िरी रु २० 
लाख ७३ हजार तनमाार् व्र्वसार्ीलाइ भकु्तानी  ददएको छ । संभाव्र्िा अध्र्र्निाट संभाव्र् देम्खएका 
र्ोजना मार कार्ाान्वर्न िनुा पदाछ । 

32.3. खानेपानीको लाति १०५ मीटर िोररङ्ग िररएको दाङ म्जल्लाको कोइलािास खानेपानी र्ोजनाको पानीको 
क्षमिा प्रति सेकेण्ड ५ लीटर रहेको र िोररङ्गवाट हाल एक ददनमा एक घण्टा मार पानी आउने िरेको 
उपभोक्ता सतमतिले जनाएको छ । पानीको सिह घटेको कारर्ले हाल िोररङ्गिाट पर्ााप्त पानी नआउने 
िरेको कारर् खोलाको पानी उपर्ोि िनुापने अवस्था रहेको छ । संभाव्र्िा अध्र्र्न िाट सिह र सिह 
मतुनको पानीको आपूतिाको अध्र्र्न िरी खानेपानीको सतुनम्िििा िनुा पदाछ । 

32.4. दाङ म्जल्लाको सराा सहलिानी खानेपानी र्ोजना, ढकेलपूर आन्द्रमरर्ा खानेपानी र्ोजना, सनुपरु खानेपानी 
र्ोजना लिार्ि ६ र्ोजनाहरु तनमाार्का लाति रु ११ करोड ४२ लाख ६८ हजारमा आ.ि. 
२०७५/७६ मा सबपन्न िने िरी सबझौिा भएकोमा ३७ प्रतिशि प्रिति भई काम अधरुो रहेकोले लम्क्षि 
३५०० घरधरुीले खानेपानी सरु्वधा प्राप्त िना सकेका छैनन ्।  तनमाार् व्र्वसार्ीवाट बर्ाद थपका लाति 
पेश भएको कार्ासबपादन जमानि नक्कली भएकोले हाल तनमाार् व्र्वसार्ीलाई कालो सूचीमा राख्नका लाति 
सूचना प्रकाशन िरेको देम्खन्छ । सावाजतनक खररद ऐन तनर्मको प्रर्क्रर्ािाट िी र्ोजनाहरु सबपन्न िनुा 
पदाछ । 

33. आर्ोजना हस्िान्िरर् : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को दफा ९७ मा उपभोक्ता सतमतिले 
तनमाार् कार्ा सबपन्न िररसकेपतछ रेखदेख, ममाि सबभार िने म्जबमेवारी समेि िोकी र्ोजनाको स्वातमत्व 
उपभोक्ता सतमतिलाई नै हस्िान्िरर् िनुापने र उपभोक्ता सतमतिले हस्िान्िररि र्ोजनाको सेवा शलु्क 
िोक्नसक्ने र त्र्स्िो शलु्क कोषमा जबमा िरी सञ्चालन िथा ममाि सबभार िनुा पने व्र्वस्था छ । र्स 
प्रदेशमा २०७५/७६ मा ११ र २०७६/७७ मा ३७ र्ोजना सबपन्न भई हस्िान्िरर् भएका छन ्। 
हस्िान्िररि र्ोजनाको ममाि सबभार कोष पर्ााप्त नभएको, उपभोक्ताहरुमा प्रार्वतधक ज्ञानको कमी रहेको 
िथा सञ्चालन र ममाि पमु्स्िका नभएको कारर् उपभोक्ता सतमति िाट ममाि संभार र संचालन हनु नसर्क 
र्स प्रदेशमा खानेपानी र्ोजनाको सधुार िथा ममाि कार्ाक्रमका लाति रु १२ करोड ६४ लाख १३ 
हजार र्वतनर्ोजन िरी रु. १० करोड ६१ लाख ९४ हजार खचा भएको छ । ममाि संभारका लाति 
र्ोजनासँि पर्ााप्त कोष नहदुाँ अन्र् तनकार्मा भर पनुा पने अवस्था रहेको उपभोक्ता सतमतिले जानकारी 
ददएको छ । खानेपानीका उपभोक्ताहरु टाढा टाढा सबम छररएर रहेको अवस्थामा र्ोजनाको शरुु लािि 
समेि वढी पने र ममाि सबभार लािि समेि वढी हनेु िदाछ । म्जल्ला म्स्थि र्वतभन्न खानेपानी र्ोजनाको 
म्स्कमलाई सबभाव्र्िाका आधारमा एर्ककृि िरी ठूलो र्ोजना वनाएमा उपभोक्ताको संख्र्ा िढने र प्राप्त 
खानेपानी महशलु िढ्न जाने देम्खन्छ । 

34. खानेपानी िरु्स्िर : रार्ष्ट्रर् खानेपानी िरु्स्िर मापदण्ड, २०६२ र रार्ष्ट्रर् खानेपानी िरु्स्िर मापदण्ड 
कार्ाान्वर्न तनदेम्शका, २०६२ िमोम्जम खानेपानीको िरु्स्िर परीक्षर् िनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
सबवन्धमा देम्खएको व्र्होरा तनबनानसुार रहेका छन ्:  
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34.1. र्स प्रदेशका ४३.५६ प्रतिशि घरधरुीहरुले परीक्षर् वेिर युवेलको भतूमिि पानी प्रर्ोि िरररहेका छन ्। 
सिहको खानेपानीको सेवा पाइरहेका घरधरुी ४२.२२ प्रतिशिले प्रर्ोि िने पानी केही हदसबम सरुम्क्षि 
भएपतन कतिपर् खानेपानीको िरु्स्िर परीक्षर् निरी खानेपानी आपूतिा हनेु, िषाादमा महुान विाउने िथा 
धतमलो हनेु, खानेपानीका पाइपहरु फुटने र ढल तमतसने लिार्िका समस्र्ाले िरु्स्िररर् खानेपानी उपभोि 
िना वाट िम्ञ्चि रहेको अवस्था छ । िरु्स्िर परीक्षर् िरेको खानेपानी मार आपूतिा िनुा पदाछ । 

34.2. खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, वाँकेले कुमालिाँउ, खासकुस्मा लिार्ि ११ खानेपानी 
र्ोजनाको तडप िोरीङ् तनमाार् कार्ा सबपन्न भएकोमा खानेपानीको िरु्स्िरको परीक्षर् िरेको देम्खएन । 
उक्त मापदण्ड अनसुार खानेपानीको िरु्स्िर सतुनम्िि िरी र्विरर् िनुा पदाछ । 

34.3. दाङ म्जल्लाको र्टकुलीिैरा खानेपानी र्ोजनावाट लाभाम्न्वि हनेु घरधरुीको संख्र्ा १०० रहेको र र्ो 
र्ोजना तनमाार् अम्घ कुवा र खोलाको पानी वोकेर खाने िरेकोमा हाल १ लाख तलटरको ओभरहेड टंकी 
तनमाार् िरी पानी आपूतिा भएपतन खोला पारी रहेका १० घरधरुीमा पानी आपूतिा हनु नसक्दा खोलाको 
पानी खान ु परेको उपभोक्ताले जानकारी  ददएका छन ् । र्ो र्ोजना तनमाार् भई खानेपानी र्विरर् 
भइरहेिा पतन पानीको िरु्स्िर परीक्षर् हालसबम नभएको उपभोक्ता सतमतिले जानकारी ददएको छ । 

34.4. लािि अनमुान रु. ६ करोड ३२ लाख ६० हजार को िाँकेको र्वराट खानेपानी र्ोजनाको िोररङ्ग िाट 
वालवुा र धतमलो पानी तनस्केको छ । र्ोजनाको तनमाार् कार्ा सबपन्न भएिा पतन वोररङ्ग वाट िालवुा र 
धतमलो पानी आएको हनुाले उपभोक्ताहरुलाई हालसबम पानी र्विरर् हनु नसकेको जानकारी र्वराट 
खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्ता सतमतिले ददएको छ । पानीको िरु्स्िर परीक्षर्को लाति पटक पटक 
पानी सफा िने कार्ा िरेको भएिा पतन सधुार नभएको समेि सो सतमतिले जानकारी ददएको छ । वोररङ्ग 
तनमाार् र पानी परीक्षर् िरे पतछ ओभरहेड टंकी, पबप हाउस तनमाार्, पाइप लाइन, र धारा जडान िने 
कार्ा िनुापनेमा परीक्षर् निरी तनमाार् िरेकोले लिानी िरेको रकम उपर्ोि र्वर्हन भएको छ । पानीको 
परीक्षर् पिाि अन्र् संरचना तनमाार् िनुापदाछ । 

34.5. दाङको हापूरे परुन्धारा खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्ता सतमतिले मातसक रुपमा परीक्षर् िनुापने 
नाइटे्रट, क्र्ाम्ल्सर्म, इ-कोली, कुल कोलफमाको िार्षाक रुपमा परीक्षर् िने िरेको देम्खर्ो । पानीमा 
पाइने िी वाहेक अन्र् ित्वहरुको िरु्स्िर परीक्षर् िरेको देम्खएन । र्टकुलीिैरा, ढकेलपूर आन्द्र मरैर्ा 
खानेपानी उपभोक्ता सतमतिहरुले िरु्स्िर परीक्षर् वेिर खानेपानी र्विरर् िने िरेको देम्खर्ो । 

35. अन्िर तनकार् समन्वर् : सावाजतनक तनकार्ले कार्ाक्रम सञ्चालन िदाा कार्ाक्रम सँि सबिम्न्धि अन्र् 
तनकार्सि ँ समन्वर् िरी कार्ाक्रम संचालन िनुा पदाछ । दाङ म्जल्लाको िंिापरशपरु स्कीम नं.१ 
खानेपानी र्ोजनाको तनमाार् कार्ा अम्न्िम चरर्मा रहेकोमा र्वद्यिु ट्रान्सतमटर राख्न ेकाममा र्ढलाइ भई 
र्ोजना सञ्चालनमा र्ढलाई भएको, महदेवा खानेपानी र्ोजना स्कीम नं. ३ जंिलतभर रहेको हनुाले तनर्तमि 
र्वद्यिु आपूतिामा समस्र्ा रहेको र कम भोल्टेजको कारर् खानेपानी आपूतिामा समस्र्ा हनेु िरेको उपभोक्ता 
सतमतिले जानकारी ददएको छ । नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर्लाई अनरुोध िरी समर्मा नै र्वधिु ट्रान्सतमटर 
जडान िने र पर्ााप्त भोल्टेजको व्र्वस्था िनुा पदाछ । 
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36. हािे पबपको प्रर्ोिः िाँके म्जल्लाम्स्थि डडुवुा िाँउपातलका, नरैनापरु िाँउपातलकाका लिार्िका वम्स्िमा 
खानेपानीको स्रोि हािे पबप रहेको छ । कतिपर् वम्स्िमा िषाादको समर्मा िाढी आउने र वाढीले डवुान 
भई हािे पबपको पाइपको जाली वन्द भई पानी नआउने समस्र्ाले िदाा वषेनी नर्ा हािेपबप जडान 
िनुापने अवस्था हनेु िरेको उपभोक्ताहरुको भनाई रहेको छ । र्हाँका उपभोक्ताहरुको तडप वोररङ्ग र्द्ारा 
खानेपानी र्विरर् प्रर्ाली प्रति कम आकषार् देम्खन्छ । उक्त वस्िीका उपभोक्ताहरु लाई हािे 
पबप/नल्का को र्वकल्पको रुपमा तडप वोररङ्ग िरी पाइप लाईनवाट खानेपानी र्विरर् िदाा हनेु फाइदा 
वारे जानकारी िराउन सबवम्न्धि तनकार्ले सचेिनामूलक कार्ाक्रम संचालन िनुा पने देम्खन्छ । खानेपानी 
आर्ोजनाका लाति उपभोक्ताको अतनवार्ा र्ोिदान हनुपुने व्र्वस्था प्रति र्हाँका उपभोक्ताहरु उदातसन 
रहेको पाइर्ो । सबवम्न्धि खानेपानी तडतभजन कार्ाालर्ले उपभोक्ताको र्क्रर्ाम्शल सहभातििा नहदुाँ 
आर्ोजना संचालन िना समस्र्ा भोग्न ु पने र स्थानीर् िहले िषेनी हािे पबप र्विरर् िनााले एकातिर 
सरकारी सबपत्तीको तमिव्र्र्ी र दक्षिापूर्ा उपर्ोि नहनेु  र अकोिफा  उपभोक्ताहरु िरु्स्िरीर् पानीको 
उपभोि िनावाट वम्ञ्चि रहने अवस्था हनेु देम्खर्ो । अन्िर तनकार् समन्वर् र सहर्ोिलाई प्रभावकारी 
िनाई खानेपानीको स्रोि र िरु्स्िरका वारेमा सचेिनामूलक कार्ाक्रम संचालन िरी खानेपानी आपूतिा िना 
सबवम्न्धि तनकार्ले ध्र्ान ददन ुपदाछ ।  

तनष्कषा : खानेपानी मानव जीवनको अति आवश्र्क ित्व हो । खानेपानी उपलब्ध भएको जनसंख्र्ाको 
प्रतिशि सन्िोषजनक नै रहेिापतन युवेलको पानी उपभोि िने जनसंख्र्ा ४३.५६ प्रतिशि रहेकोमा 
परीक्षर् निरी खानेपानीको उपभोि िरररहेको अवस्था छ । खानेपानी आपूतिाको प्रादेम्शक नक्साङ्कन िने, 
र्ोजना छनौटको तनम्िि र्वतध र मापदण्ड िर्ार िने, अन्िर तनकार् समन्वर् िने, पर्ााप्त मारामा वजेट 
र्वतनर्ोजन िने, खररद सबझौिाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न िने, सावाजतनक खररद ऐन र तनर्मको 
पररपालना िने, र्ोजना सञ्चालन र व्र्वस्थापनमा उपभोक्ता सतमतिको क्षमिा र्वकास िने, खानेपानीको 
संरक्षर् र सदपुर्ोिमा नािररक सचेिना जिाउने कार्ाहरुमा ध्र्ान ददएमा िरु्स्िरीर् पानीको तनर्तमि 
आपूतिा भई मानव स्वास्थर्मा सकारात्मक प्रभाव पदाछ । खानेपानी र्ोजनामा लिानी, प्राप्त उपलव्धी र 
लाभग्राही  समदुार्मा र्ोजनाले पारेको प्रभावका वारेमा सबवम्न्धि तनकार्ले अध्र्र्न िथा र्वश्लषेर् िनुा 
पदाछ । र्ोजना छनौट हदुैँ जाने, सोही आधारमा सातलन्दा वजेट र्वतनर्ोजन भई खचा हनेु िर अपेम्क्षि 
नतिजा प्राप्त नहनुाले लाभग्राही विा समर्मा सेवा उपभोिवाट वम्ञ्चि हनेु िरेको अवस्था छ । र्ोजना 
कार्ाान्वर्न, अनिुमन िथा मूल्र्ाकंन कार्ालाई प्रभावकारी वनाउन ुपदाछ । 

भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर् 

37. कार्ासबपन्न प्रतिवेदन : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११७ अनसुार काम सबपन्न भए 
पतछ कार्ा स्वीकार िरी रटुी सच्र्ाउने अवतध समाप्त भए पतछ तनर्म १२५ अनसुार कार्ा सबपन्न 
प्रतिवेदन िर्ार िनुापनेमा भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, रुपन्देहीले 
नवलपरासीको सरावल िाउँपातलका म्स्थि २ वटा तडप युववेल िथा पबपसेट तनमाार् कार्ाको ठेक्का अंक 
रु.४१ लाख ६९ हजार को ५० प्रतिशिले  रु.२१ लाख ९ हजारको मार कार्ा भएकोमा अधरुो 
अवस्थामा कार्ासबपन्न िरेकोले तनमाार्को उदे्दश्र् पूरा भएको छैन । तनमाार् कार्ा सबपन्न नभई 
कार्ासबपन्न िने कमाचारी िथा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई म्जबमेवार िनाई िाकँी कार्ा सबपन्न िराउन ुपदाछ । 
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38. िढी लािि अनमुान : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० अनसुार तनमाार् कार्ाको 
लािि अनमुान िर्ार िदाा तनमाार् व्र्वसार्ी माफा ि िराउने कामको लाति १५ प्रतिशि ओभरहेड थप 
िना सर्कनेमा भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, रुपन्देही र दाङले १५ प्रतिशि 
ओभरहेड थप िरेपतछ ८ आइटममा पनु: ३ देम्ख १५ प्रतिशिसबम ममाि सधुार खचा जोडी लािि 
अनमुान िर्ार िदाा रु.28 लाख 7 हजार िढीको लािि अनमुान िर्ार िरेको छ । िढी लािि 
अनमुानले ठेक्का अंक वरृ्र्द् िने भएकोले तनमाार् कार्ामा थप व्र्र्भार पना जान्छ । तनर्मानसुार लािि 
अनमुान िर्ार िनुापदाछ । 

39. निरेको कामको भकु्तानी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ उपतनर्म १ को खण्ड 
(ख) िमोम्जम नापजाँच पिाि नापी र्किािमा भएको वास्िर्वक कार्ासबपादन पररमार्का आधारमा मार 
खचा िथा भकु्तानी लेख्नपुने व्र्वस्था छ । भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, 
रुपन्देहीले नवलपरासीको रामग्राम मन्झरीर्ा ८ र रामग्राम १२ मा तनमाार् व्र्वसार्ी माफा ि रु.४१ लाख 
५३ हजारमा तनतमाि तडप युववेलको पबप टेि िदाा दवैुको िर्हराई २३५ तमटर रहेको देखाएकोछ । 
रामग्राम मन्झररर्ा ८ को तडप युववेल  सावाजतनक जग्िामा तनमाार् िनुापनेमा व्र्म्क्तको तनजी जग्िामा 
तनमाार् िरी िोररङ पाइप मार िातडएकोले अधरुो रहेको छ । कार्ाालर्को प्रार्वतधकको रोहवरमा 
तडपयूववेलको िर्हराई नाटदा १८० तमटरमार रहेकोले ५५ तमटर  िढीको भकु्तानी ददएको छ। र्स 
सबिन्धमा छानवीन हनुपुदाछ। 

40. पेश्की जमानिको अवतध : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३(३) मा तनमाार् 
व्र्वसार्ीिाट िैंक जमानि तलई पेश्की ददनपुने र तनर्म ११३(४) मा त्र्स्िो िैंक जमानिको मान्र् 
अवतध पेश्की फस्र्ौट िनुापने अवतधभन्दा कबिीमा एक मर्हनाभन्दा िढी अवतधको हनुपुने व्र्वस्था छ । 
जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, िाँकेले ३ वटा ठेक्कामा पेश्कीको िैंक जमानिको अवतध 
कम भएको अवस्थामा समेि रु.३९ लाख ४७ हजार पेश्कीको भकु्तानी ददएको छ । िोर्कएको 
समर्ावतधको िैङ्क जमानि तलनपुदाछ । 

जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्हरू 

41. कार्ाक्रम खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३(१) मा मन्रालर्ले आफ्नो 
मन्रालर् र अन्ििाि संचालन हनेु कार्ाक्रम स्वीकृि िनुापने र तनर्म २५ मा कार्ाालर्ले स्वीकृि 
कार्ाक्रम संशोधन िना आवश्र्क भएमा स्पि कारर् खोली िालकु मन्रालर्को स्वीकृति तलन ु पने 
व्र्वस्था छ । जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, िाँकेले िोलपरिाट लािि अनमुान भन्दा 
न्रू्न कवोल भई वचि भएको रकमिाट कार्ाक्रम संसोधन निराई उपभोक्ता सतमतिमाफा ि दईु तनमाार् 
कार्ामा भएको रु.१६ लाख ३२ हजार खचा िरेको तनर्म देम्खएन । र्समा सधुार हनु ुपदाछ । 

42. अधरुा र्ोजनाहरू : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९, 63 र तनर्मावलीको तनर्म १२८ मा 
तनमाार् व्र्वसार्ीले काम शरुु निरेमा, अधरुो छोतड सबझौिा कार्ाान्वर्न निरेमा कारवाही िररने व्र्वस्था 
छ । तनमाार् व्र्वसार्ीहरूले ठेक् काको काम खररद सबझौिामा उल् लेम्खि समर्ावतध तभर सब पन् न िनुा 
पदाछ । जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, रुपन्देहीमा तनमाार् व्र्वसार्ीहरूले रु.11 
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करोड ४८ लाख ६२ हजारका 5 ठेक् काको थप भएको बर्ाद तभर पतन काम सबपन् न निरी अधरुो 
रहेका छन ् । िी ठेक् काहरूको पनुः बर्ाद थप पतन िरेको छैन। कार्ासबपादन निने तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई सावाजतनक खररद ऐन, 2063 िमोम्जम म्जबमेवार िनाई तनमाार् कार्ा सबपन् न िराउन ु
पदाछ ।  

43. सीमा भन्दा िढीको कार्ा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) अनसुार उपभोक्ता 
सतमतििाट मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कम्न्टन्जेन्सी रकम र जनसहभातििाको अंश समेि रु.१ करोड 
रुपैर्ाँसबमको लािि अनमुानको काम िराउन सर्कन्छ । प्रिन्ना वड्कापथ तसंचाई व्र्वस्थापन 
कार्ाालर्, दाङले प्रिन्ना कुलो जल उपभोक्ता मूल समन्वर् सतमतििाट रु.1 करोड ११ लाख १२ 
हजारको तसंचाई प्रर्ाली तनमाार् कार्ा िराएको छ । सीमा भन्दा िढीको कार्ा उपभोक्ता सतमतििाट 
िराउने कार्ा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

शहरी र्वकास िथा भवन तनमाार् कार्ाालर्हरू 

44. तनमाार् स्थलको व्र्वस्था : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा सावाजतनक 
तनकार्ले तनमाार्स्थलको व्र्वस्था नभई िोलपर आव्हान िना नहनेु व्र्वस्था छ । घोराही १८ मा 
शवदाह स्थल िथा र्क्रर्ापरुी भवन तनमाार्को लाति सहरी र्वकास िथा भवन तनमाार् कार्ाालर्, दाङ र 
एक तनमाार् व्र्वसार्ीिीच रु.३ करोड ११ लाख ९५ हजारमा सबपन्न िनेिरी खररद सबझौिा भएकोमा 
र्ो वषासबम रु.१ करोड ४७ लाख ७३ हजार भकु्तानी िरेको छ ।2076/03/08 मा शरुु िरी 
2077/02/09 मा सबपन्न िनुापने उक्त काम तनमाार् स्थलको र्ववादको कारर्िाट अधरुो रहेको 
देम्खर्ो । त्र्सैिरी घोराही १३ मा अको शवदाह स्थल िथा र्क्रर्ापरुी भवन तनमाार्को लाति सहरी 
र्वकास िथा भवन तनमाार् कार्ाालर्, दाङ र तनमाार् व्र्वसार्ीिीच रु.६२ लाख ९८ हजारमा सबझौिा 
िरेकोमा तनमाार्स्थलकै  र्ववादको कारर्ले काम शरुु िरेको छैन । तनमाार् स्थल छनौट भएपतछ मार 
खररद कारवाही शरुु िररन ुपदाछ । 

 िेरुज ु म्स्थति : र्ो वषा मन्रालर् र मािहिसमेिका 4६ तनकार्मा रु.72 करोड 76 लाख 40 हजार 
िेरुज ु देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.1 करोड 73 लाख 17 हजार फस्र्ौट 
िरेकोले रु.71 करोड ३ लाख २३ हजार फस्र्ौट िना िाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.4 करोड 32 
लाख 26 हजार बदाद नाघेको पेश्की िेरुज ुरहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 मा छ । 
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सामाम्जक र्वकास मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 िमोम्जम मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा प्रदेशस्िरको 
र्वश्वर्वद्यालर्  िथा उच्चम्शक्षा, स्वास्थर्, मानव संसाधन, सामाम्जक सरुक्षा, मर्हला र र्वुासबिन्धी नीति, काननु िथा 
मापदण्ड िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन माफा ि शैम्क्षक परामशा, मानव संसाधनको आवश्र्किा प्रक्षेपर्, औषतध 
तनिरानी िथा औषतधको उम्चि प्रर्ोि, खोप र पररवार तनर्ोजन, सरुवा िथा नसने रोि तनर्न्रर् िथा रोकथाम 
लिार्िका कार्ाहरू सबपादन िने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र अन्ििािका 36 तनकार्हरूको र्वम्जर्ोजन  रु.3 अिा 35 करोड 44 लाख 1 
हजार, राजस्व रु.4 करोड 98 लाख 85 हजार, धरौटी रु.12 करोड 53 लाख 90 हजार र अन्र् कारोिार 
रु.29 करोड 61 लाख 34 हजार  िथा अन्र् संस्था सतमति 16 को रु.2 अिा 74 करोड 71 लाख 49 
हजार समेि रु.6 अिा 57 करोड 29 लाख 59 हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ । सो कारोिारको 
लेखारीक्षर्िाट देम्खएका व्र्होराहरू तनबनानसुार छन:् 

1. कार्ा म्जबमेवारी : कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार सामाम्जक र्वकास मन्रालर्ले िनुापने 
कार्ाहरूमध्रे् प्रदेशस्िरको म्शक्षा, र्वश्वर्वद्यालर्, पसु्िकालर्, संग्रालर्, अतभलेखालर्, मानव संशाधन, स्वास्थर् 
सेवा प्राम्ज्ञक, व्र्वसार्र्क र पेशािि संघसंस्था, स्वास्थर् सेवाको िरु्स्िर तनधाारर्, औषतधजन्र् िथा स्वास्थर् 
प्रर्वतध सबिन्धी सामग्रीको उत्पादन िथा सञ चर्, स्वास्थर् िीमा, स्वास्थर्कमी िथा स्वास्थर् संस्थाको 
सरुक्षा‚ ज्रे्ष्ठ नािररक‚ मानव िेचर्वखन िथा ओसारपसार तनर्न्रर्‚ घरेल ु र्हंसा तनर्न्रर्‚ सामाम्जक 
सरुक्षा‚ रोजिारीको हक, सूतिा, मददरा र लािूपदाथाजन्र् िस्िकुो मापदण्ड, प्रदेशस्िरको खानेपानी सरसफाई 
िथा स्वच्छिा, लैंतिक र्हंसा, मानव िेचतिखन िथा ओसारपसार आदद क्षरेको संचालन, तनर्मन र 
व्र्वस्थापन िना नीति, काननु, िथा अध्र्र्न अनसुन्धान सबिन्धी कार्ा लिार्िका कार्ा िरेको छैन । 
म्जबमेवारीहरू कार्ाान्वर्न भएको देम्खदैन। प्राथतमकिाको आधारमा िोर्कएको म्जबमेवारी पूरा िनुापदाछ ।  

2. आवतधक र्ोजना कार्ाान्वर्न : आवतधक र्ोजना (2076/77) मा उल्लेख िरेका र्स मन्रालर्ले 
िनुापने कार्ाहरू मध्रे् स्थानीर्स्िरमा रहेका िालिातलकाहरूलाई अतनवार्ा रूपमा माध्र्तमक िहसबमको 
अध्र्र्न, अल्पसंख्र्क, न्रू्न आर् भएका दतलि, सीमान्िकृि, अनाथ र अपाङ्गिा भएका व्र्म्क्तलाई आधारभिू 
िहको म्शक्षा हातसल िना छारवतृिको व्र्वस्था, नक्साङ्कनको आधारमा र्वद्यालर्हरूको समार्ोजन, दरिन्दी 
तमलान र स्थापना, िहकुक्षा म्शक्षा म्शक्षर् पर्द्ति, पाठ्यक्रममा सधुार र पररमाजान, सरकारी कोषिाट 
पाररश्रतमक सरु्वधा तलने सिैका छोराछोरीलाई सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा अध्र्र्न िराउन जोड ददने, मानतसक 
स्वास्थर् व्र्वस्थापन, भ्र्ाम्क्सन सिसेन्टर र कोल्डसेन्टर स्थापना, प्रादेम्शक ट्रमा सेन्टर स्थापना, 
म्जल्लास्िरसबम मिृौला डार्लातसस सेवा र्वस्िार, ज्रे्ष्ठ नािररक सेवा केन्द्र संचालन, अपांि पनुस्थाापना 
केन्द्रहरू स्थापना, िाह्र वषा भन्दा िढी समर् पति वेपत्ता भएका मर्हलालाई एकल मर्हला सरहको सरु्वधा 
उपलब्ध िराउने, र्वपन् न विाका मर्हलाहरूको कानूनी मदु्दा मातमलामा लाग्ने खचा र परामशा सेवा तनःशलु्क 
उपलब्ध िराउने आदद कार्ाहरूको कार्ाान्वर्न िरेको छैन । कार्ाक्रम र िजेट व्र्वस्था िरी िी 
कार्ाहरू प्राथतमकिाको आधारमा कार्ाान्वर्न हनु ुपदाछ । 
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3. नीति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न : प्रदेश सभाको िैठकमा पेश भएको प्रदेश नीति िथा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न हनु ुपदाछ। प्रदेश सभामा पेश भएका सामदुार्र्क क्र्ाबपसलाई विीकरर् िरी तनम्श् चि र्वषर् 
केम्न्द्रि क्र्ाबपसको रूपमा अिातड िढाउने, नौ वटा पातलकालाई पूर्ा साक्षर िनाउने, अस्पिालहरूको 
सरसफाईलाई दण्ड र परुस्कारसँि आवर्द् िने, पानीको शरु्द्िा महुानमै मापन िरी महुान प्रमार्ीकरर् िने, 

10 वटा पातलका पूर्ा खोपर्कु्त िनाउने आदद कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न भएका छैनन ।नीति िथा 
कार्ाक्रम र िजेटिीच िादबर्िा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

4. िजेट िक्तव्र् कार्ाान्वर्न : र्ो वषा मन्रालर्को वार्षाक िजेटमा उल्लेख िरे अनसुार र्वश् वर्वद्यालर्को 
स्थापना, मािभृाषामा पाठ्यक्रम तनमाार्, म्शक्षक सामग्री र्वकास, मर्हलाहरूको अवस्था अध्र्र्न, मर्हला 
कमाचारीका म्शशकुो लाति म्शशसु्र्ाहार केन्द्रको स्थापना, जािीर् छुवाछुि र्वरुर्द् सचेिना अतभर्ान, साइवर 
अपराध सबिन्धी सचेिना कार्ाक्रम संचालन, िटुवल उपमहानिरपातलका र दाङमा अन्िराार्ष्ट्रर् स्िरको 
रंिशाला तनमाार् िना तडर्पआर तनमाार्, प्रदेश खेलकुद पररषदको स्थापना, श्रम संवाद केन्द्रको स्थापना, ब्लड 
िैंक नभएका 5 म्जल्लामा ब्लड िैंक स्थापना आदद कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न भएको छैन । 

5. र्वत्तीर् म्स्थति : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६(६) अनसुार प्रदेशले िर्ार िने तित्तीर् 
प्रतिवेदन नेपाल सरकारिाट स्वीकृि मापदण्ड िमोम्जम हनेु व्र्वस्था अनरुूप आतथाक वषा समाप्त भएको 
िीन मर्हना तभर वार्षाक कार्ा सबपादन प्रतिवेदन िर्ार हनुपुने र र दफा ४४ मा सावाजतनक हनुपुने 
व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर्को लाति रु.२० करोड ७४ लाख ६९ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा 
पूजँीिि खचा रु.३२ लाख २६ हजार र चालखुचा रु.९ करोड ६४ लाख ४१ हजारसमेि रु.९ करोड 
९६ लाख ६७ हजार खचा भएकोमा प्रतिवेदन िर्ार िरी सावाजतनक िरेको पाइएन । वार्षाक प्रिति 
र्ववरर् र कार्ासबपादन प्रतिवेदन िर्ार िरी मूल्र्ाङकन हनु ुपदाछ । 

6. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका तनकार्िाट 
सबपादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, कार्ादक्ष र प्रभावकारी ढंििाट सबपादन िना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी एक वषा 
तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको म्जबमेवारी हनेु व्र्वस्था छ । ऐन प्रमार्ीकरर् भएको ३ वषा 
तितिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार नभएकोले मन्रालर्ले अन्िररक तनर्न्रर् तनदेम्शका 
िर्ार िरी लाि ुहनुपुदाछ ।  

7. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ मा सावाजतनक तनकार्ले रु.२० 
लाखभन्दा िढी लािि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा, मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद हनुपुदाा िोलपरको 
माध्र्मद्वारा खररद िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर् अन्ििािका रुकुम पूवा अस्पिाल रु.22 लाख २४ 
हजार, भीम अस्पिाल रु.7 लाख ६६ हजार, पथृवीचन्द्र अस्पिाल रु.7 लाख ५१ हजार, िददार्ा अस्पिाल 
रु.54 लाख ६ हजार र िलु्मी अस्पिाल रु.63 लाख ८८ हजार समेि 7 कार्ाालर्ले ८५ टुक्रामा 
पटक पटक िरी लािि अनमुानको हाराहारीमा प्रतिस्पधाा निराई रु.१ करोड ५५ लाख 35 हजारका 
फतनाचर, औषतधजन्र् मालसामान िथा उपकरर् लिार्िका सामान सोझै खररद िरेको छ । खररद 
कार्ालाई तमिव्र्र्ी र प्रतिष्पधी िनाउन ुपदाछ । 

8. स्वास्थर् मापदण्ड : स्वास्थर् सेवा सबिन्धी संघ संस्थाको िरु्स्िर, दिाा, संचालन, अनमुति, नवीकरर्, 
तनर्न्रर् सबिन्धी प्रादेम्शक मापदण्ड िथा कार्ाक्रम संचालन िरेको हनु ु पदाछ । मन्रालर्ले त्र्स 
सबिन्धी मापदण्ड, काननु िर्ार िरेको देम्खएन। त्र्स सबिन्धी काननु मापदण्ड िर्ार िरी स्वास्थर् 
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सेवालाई प्रभावकारी िनाउन ु पदाछ । त्र्स्िै मन्रालर्ले औषधी िफर स्टक, स्वास्थर् िीमा, औषधी 
तनिरानी, सूतिा, मददरा, लािपुदाथा िथा कुलिजन्र् लािपुदाथाको प्रादेम्शक मापदण्ड र नीति तनमाार् सबिम्न्ध 
कार्ाहरू िरेको छैन । र्स सबिम्न्ध नीति िथा मापदण्ड तनधाारर् हनुपुदाछ । 

9. कोतभड कोष : कोतभड-१९ तनकार् िथा रोकथाम िना र्स मन्रालर्ले स्थापना िरेको कोतभड कोषमा 
संघीर् सरकारिाट रु.7 करोड, प्रदेश सरकारिाट रु.10 करोड, मन्रालर् िथा सम्चवालर्का 
पदातधकारीहरूको रु.26 लाख ९९ हजार, प्रदेश अन्िरििका कार्ाालर्का कमाचारीहरूको र्ोिदान 
रु.80 लाख ५९ हजार, स्थानीर् िह टर्ठुान निरपातलका र मार्ादेवी िाउँपातलकािाट रु.2 लाख 84 
हजार, र्वतभन्न िैंक िथा र्वत्तीर् संस्थािाट रु.2 करोड ३२ लाख ८८ हजार, उद्योि िथा व्र्वसार्ी 
संघिाट रु.2 करोड १२ लाख ९४ हजार, र्वद्यालर् म्शक्षकहरूिाट रु.3 लाख १५ हजार, अन्र् 
संघसंस्थािाट १३ लाख ४० हजार, र्वतभन्न ४ जनाको व्र्म्क्तिि र्ोिदान रु.2 लाख 92 हजार र नाम 
नामेसी र्ववरर् नखलेुकाहरूिाट रु.43 लाख ६ हजार समेि रु.23 करोड १८ लाख ७६ हजार 
आबदानी भएको छ । मन्रालर्ले प्राप्त आबदानी मध्रे् लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिाललाई रु.2 करोड ४० 
लाख, राजी प्रादेम्शक अस्पिाललाई रु.30 लाख, भेरी अस्पिाललाई रु.1 करोड ४४ लाख, प्रदेश 
जनस्वास्थर् प्रर्ोिशालालाई रु.2 करोड ७ लाख, प्रदेश स्वास्थर् तनदेशनालर्लाई रु.१० लाख, प्रदेश 
स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्द्रलाई रु.55 लाख, राट िी स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु.60 लाख, 
र्वतभन्न ६ स्वास्थर् कार्ाालर्लाई रु.30 लाख, १० म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्हरूलाई रु.१ करोड ४० 
लाख, ३ उप महानिरपातलकालाई रु.50 लाख समेि रु.10 करोड ५९ लाख ३० हजार तनकासा ददई 
२०७७ असारमा रु.12 करोड ५९ लाख ४५ हजार मौज्दाि रहेको देम्खर्ो ।  

सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्हरू 

सामाम्जक र्वकास मन्रालर्को कार्ाक्षेर तभर रहेका र्वतभन्न र्वषर्हरू मध्रे् स्वास्थर् िाहेकका 
म्शक्षा, मर्हला, िालिातलका िथा जेष्ठ नािररक, र्वुा िथा खेलकुद, श्रम िथा रोजिार, भाषा िथा तलर्प र 
र्वज्ञान िथा प्रर्वतधसँि सबिम्न्धि र्वषर्हरूको म्जल्ला िथा स्थानीर्स्िरमा संचालन हनेु कार्ाक्रमहरूको 
संचालन र कार्ाान्वर्न िने उदे्दश्र्ले प्रदेश सरकार मम्न्रपररषदको २०७६ कातिाक १८ ििेको तनर्ार् 
अनसुार प्रदेश तभरका रुपन्देही, कर्पलवस्ि,ु पाल्पा, टर्ठुान, दाङ र िाँके म्जल्लामा िरी ६ वटा  
कार्ाालर्को स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । र्ो वषा ६ वटा तडतभजनका लाति रु.66 करोड ३१ 
लाख १५ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.52 करोड १२ लाख ५८ हजार खचा मध्रे् रु.36 करोड ४५ 
लाख ४८ हजार अनदुान खचा लेखेको छ।  

10. अनदुान व्र्वस्थापन र अनिुमन : कार्ाालर्ले ददएको अनदुान तनकासाको उपर्ोिको अनिुमन िरेको हनु ु
पदाछ । सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, रुपन्देहीले नवलपरासी र रुपन्देहीका शैम्क्षक संस्थाहरूलाई 
पाठ्यसामाग्री, छारवमृ्त्त चाल ुिथा पूमँ्जिि अनदुान समेिका लाति रु.11 करोड ७१ लाख ३३ हजार 
र्वतनर्ोजन मध्रे् रु.9 करोड ६ लाख २ हजार िथा िाँकेले 12 वटा संघ संस्थाहरूलाई रु.63 लाख 
अनदुान खचा लेखेकोमा अनदुानको उपर्ोिको अनिुमन िथा वार्षाक प्रिति प्रतिवेदन िर्ार िरेको छैन । 
अनदुानको उपर्ोि सबिन्धमा प्रभावकारी अनिुमन हनुपुदाछ । 
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11. अतिररक्त कक्षा संचालन खचा : सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा िम्र्ि र र्वज्ञान र्वषर्मा नतिजा सधुार कार्ाक्रम 
संचालन मािादशान, २०७६ को पररच्छेद 5 को िुदँा नं 5 मा कार्ाक्रमको सावाजतनक सनुवुाई हनुपुने र 
िुदँा नं ६ मा नतिजा र्वश् लेषर् अन्ििाि एस.ई.ई को नतिजा आएपतछ कार्ाक्रमको नतिजा मलु्र्ाङ कन 
िरी प्रतिवेदन पेश हनुपुने व्र्वस्था िरेको छ । सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर् िाँकेले कक्षा १० 
को िम्र्ि र र्वज्ञान र्वषर्मा नतिजा सधुार अतभर्ान कार्ाक्रममा िाँके र िददार्ाका 147 र्वद्यालर्हरूलाई 
रु.82 लाख 14 हजार र अनिुमन सतमतिका पदातधकारीहरूलाई र्ािार्ाि खचा रु.1 लाख 2 हजार 
भकु्तानी िरेकोमा अनिुमन प्रतिवेदन िर्ार िरेको छैन । 

12. नमनुा र्वद्यालर् तनमाार् : नमनुा र्वद्यालर् र्वकास एवं संचालन तनदेम्शका २०७७ को िदुाँ २० मा नमनुा 
र्वद्यालर् छनोट भए पश् चाि उक्त र्वद्यालर्लाई 3 वषासबम िजेट र्वतनर्ोजन हनेु प्रावधान रहेको छ । 
सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर् िाँकेले र्स कार्ाक्रम अन्ििाि कृष्र् माध्र्तमक र्वद्यालर् कोहलपरु 
र पञ्चकन्र्ा माध्र्तमक र्वद्यालर् वददार्ासँि रु.१ करोड 50 लाखको सबझौिा िरी िीन र्कस्िामा 
भकु्तानी ददएको छ । र्वद्यालर्हरूले पेश िरेको प्रस्िावमा रु.9 करोड 51 लाख 40 हजार अनदुान 
माि भएकोमा प्रति र्वद्यालर् रु.75 लाखका दरले रु.1 करोड 50 लाखको सबझौिा भएको छ । 
नमनुा र्वद्यालर् छनोट भए पश् चाि उक्त र्वद्यालर्लाई 3 वषासबम िजेट र्वतनर्ोजन हनेु र कार्ाालर्ले 
र्वद्यालर्सँि ३ वषे िरुुर्ोजना माि िरी सो र्ोजना अनसुार वार्षाक िजेट सबझौिा हनुपुनेमा िरुुर्ोजनामा 
र्क्रर्ाकलाप र पररमार् उल्लेख निरी सबझौिा िरेको छ । र्वद्यालर्ले पेश िरेको प्रस्िाव मध्रे् र्स 
वषाको अनदुानिाट र्क्रर्ाकलापको पररमार्, सबपन्न र सबपन्न हनु िाँकीको अतभलेख राखेको छैन ् । 
र्क्रर्ाकलाप र लम्क्ष्र्ि पररमार् स्पि िरी सबझौिा हनु ुपदाछ । 

13. आनपुातिक कट्टी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(३) मा सावाजतनक तनकार्ले 
तनमाार् कार्ाका लाति उपभोक्ता सतमतिसँि खररद सबझौिा िदाा उपभोक्ता सतमतिले व्र्होने अंश उल्लेख 
हनुपुने र तनर्म ९७(४) मा जनसहभातििाको अंश कट्टा िरेर मार भकु्तानी हनुपुने व्र्वस्था छ । 
सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, पाल्पाले  उपभोक्ता सतमति माफा ि िरेको काममा तनबन अनसुार 
देम्खर्ो  

13.1. खेल मैदान उपभोक्ता सतमति मतुसकोट, िलु्मीले रु.35 लाखको काममा कार्ाालर्िाट रु.15 लाख 
भकु्तानी ददने सबझौिा भएकोमा प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन िथा कार्ासबपन्न प्रतिवेदन अनसुार रु.21 लाख 74 
हजारको कार्ा िरेकोले अनपुातिक र्हसावमा रु.9 लाख 31 हजार मार भकु्तानी ददन ुपनेमा रु.15 लाख 
भकु्तानी ददएकोले रु.5 लाख 68 हजार िढी भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

13.2. सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, पाल्पाको जनिा माध्र्तमक र्वद्यालर् िानसेनसँि रु.94 लाखको 
काममा कार्ाालर्ले रु.75 लाख भकु्तानी िने सबझौिा भएको र र्वद्यालर्को खचा र्ववरर् अनसुार रु.82 
लाख 45 हजार कार्ा िरेकोले रु.65 लाख भकु्तानी ददएको मध्रे् शौचालर् ममाि िथा टेवा 
पखाालसमेिको तनमाार् कार्ा सबपन्न प्रतिवेदन अनसुार रु.43 लाख 32 हजारको कार्ा भएकोमा रु.49 
लाख ६५ हजार भकु्तानी ददएकोले कार्ा सबपन्न रकम भन्दा रु.6 लाख 3३ हजार िढी भकु्तानी ददएको 
छ। उक्त रकम असलु हनु ुपदाछ ।  
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14. जनसहभातििा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्लाई तनमाार् कार्ाको तिल भकु्तानी ददँदा लािि अनमुानमा रहेको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, 
ओभरहेड, कम्न्टन्जेन्सी र जनसहभातििाको अंश कट्टा िरेर मार भकु्तानी ददन ु पने व्र्वस्था छ । 
सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, पाल्पाले ६ र्वद्यालर्को तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमति माफा ि 
िराउँदा उपभोक्ता सतमति र कार्ाालर्ले व्र्होने अंश उल्लेख िरी सबझौिा भएकोले सबझौिा अनसुार 
जनसहभातििाको अंश कटाई रु.७५ लाख ६ हजार भकू्तानी ददन ु पनेमा रु.८४ लाख २९ हजार 
ददएकोले उपभोक्ता सतमतिलाई रु.९ लाख २३ हजार िढी भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम असलु हनु ु
पदाछ । 

लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिाल, िटुवल रुपन्देही  

15. र्वििको ठेक्कािाट खररद : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ३१ अनसुार रु.२० लाख भन्दा 
वढीको खररद वोलपरको माध्र्मवाट िनुापने व्र्वस्था छ । सो व्र्वस्था अनसुार र्स अस्पिालले र्स 
िषा रु.3 करोड २८ लाख ५२ हजारका औषतध िथा स्वास्थर् सामग्री खररद िदाा िोलपरको माध्र्मिाट 
प्रतिष्पधाा निराई िि िषाको औषतध खररदको ठेक्काको दरमा खररद िरी अतनर्तमि रूपले भकु्तानी ददएको 
छ । अतनर्तमि खररद तनर्न्रर् िनुा पदाछ । 

16. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ अनसुार रु.२० लाख भन्दा िढीको 
खररद िदाा िोलपरको माध्र्मद्वारा प्रतिस्पधाात्मक र्वतध अपनाई िनुापने व्र्वस्था छ । अस्पिालले 
िोलपरको माध्र्मिाट िनुापने सामान खररद र तनमाार् कार्ा टुक्राटुक्रा पारी प्रतिस्पधाा वेिर सावाजतनक 
तनर्म ८५(१ख) र्वपररि तनमाार् कार्ा िराई रु.35 लाख 52 हजार भकु्तानी ददएको छ । प्रतिस्पधााको 
माध्र्मद्वारा खररद िरी सरकारी खचामा तमिव्र्र्र्िा र पारदम्शािा कार्म हने िरी खररद व्र्वस्थापन 
िनुापदाछ । 

17. िक्र्ौिा भाडा : लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिालले भाडामा लिाएका सटरहरूको भाडा सबझौिा अनसुार 
मातसक रूपमा असलु हनु ुपनेमा भाडामा लिाएका १८ सटरहरूको २०७७ असार मसान्िसबम रु.१९ 
लाख ६४ हजार भाडा असलु हनु िाँकी रहेको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

18. पाररश्रतमक कर : आर्कर ऐन, २0५८ को दफा 88 अनसूुची १ को २ घ िमोम्जम पाररश्रतमक कट्टा 
िनुापने व्र्वस्था छ । लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पत्तालको रेतडर्ोलोजी तडपाटामेन्टमा कार्ारि ३ म्चर्कत्सक 
समेि ११ कमाचारीलाई पाररश्रतमक भकु्तानी िदाा रु.६ लाख २ हजार घटी कट्टी िरेकोले असलु हनु ु
पदाछ। 

19. सबझौिा भन्दा िढी भकू्तानी : सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 123 मा खररद सबझौिा 
अनसुार सावाजतनक तनकार्ले तिल र्वजकको भकु्तानी िदाा करारका शिा िमोम्जम भकु्तानी िनुापने व्र्वस्था 
छ । अस्पिालले मेतडतसन िथा सम्जाकल सामग्री खररद िना र्वतभन्न फमासँि इकाई दरमा सबझौिा िरेको 
छ । अस्पिालले र्वतभन्न 11 सटलार्सा सँिको सबझौिा भन्दा िढी दर राम्ख रु.६ लाख 45 हजार िढी 
भकु्तानी िरेको छ । उक्त रकम असलु हनु ुपदाछ । 
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20. अस्पिाल फामेशी : अस्पिाल फामेशीको ििवषाको मौज्दाि रु.७ लाख ६५ हजार समेि र्ो वषाको 
आबदानी रु.४ करोड ५७ लाख २४ हजार  भएकोमा खचा रु.४ करोड ५२ लाख ७२  भई रु.४ लाख 
५२ हजार िाँकी रहेको देम्खएको छ । फामेशी संचालन सबिन्धमा देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छन ्: 

20.1. औषतध खररद िदाा सबझौिामा उल्लेख िरेको पररमार् र रकमको औषतध आपूतिा िनुा पनेमा ४ 
आपतुिाकिाासँि रु.१६ लाख ९२ हजारको औषतध खररद िने सबझौिा भएको मध्रे् रु.४ लाख २ 
हजारको औषतध आपतुिा भई रु.१२ लाख ९० हजारको औषतध आपतुिा िना िाँकी देम्खन्छ । सबझौिा 
अनसुारको पररमार्मा आपतुिा निने आपतुिाकिाालाई अस्पिालले कुनै कारवाही िरेको छैन ्।   

20.2. अस्पिाल फामेसी सेवा तनदेम्शका, २०७२ को िुदँा नं. १६.२ अनसुार खदु नाफाको १० प्रतिशि रकम 
र िुदँा नं. १५.७ अनसुार औषधी तिक्रीको कुल रकमिाट हरेक मर्हना कम्बिमा १० प्रतिशि रकम 
अस्पिालको मलु खािामा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । फामेसीले र्ो वषाको तिक्री रु.४ करोड ४९ लाख 
५९ हजारको १० प्रतिशि रु.४४ लाख ९५ हजार मलु खािामा दाम्खला हनुपुनेमा िरेको छैन ्। उक्त 
रकम अस्पिालको मूल खािामा दाम्खला िनुापदाछ । 

20.3. अस्पिाल फामेसी सेवा तनदेम्शका, २०७२ को िुदँा नं. १६.२ अनसुार फामेसी कारोिारिाट प्रत्रे्क 
ददनको कारोिारिाट प्राप्त रकम सोर्ह ददन वा भोलीपल्ट मध्र्ान्ह सबममा िैक दाम्खला िररसक्न ुपनेमा 
अस्पिाल फामेसी िफा  कारोिारिाट प्राप्त भएको रकम रु.४ लाख ७ हजार िैक दाम्खला निरी निद 
मौज्दाि राखेको छ । तनदेम्शकाको व्र्वस्थाको पालना हनु ुपदाछ ।     

20.4. औषतधको मौज्दाि र्ववरर् : अस्पिाल फामेशीले आतथाक वषाको अन्त्र्मा फामेसीसँि रहेको औषधी 
मौज्दािको र्ववरर् िथा म्जन्सी तनरीक्षर्को प्रमाम्र्ि प्रतिवेदन निरेकोले आतथाक वषाको अन्त्र्मा 
फामेम्शमा कति रकमको औषतधहरू िाँकी छन ्भन्ने सबिन्धमा एर्कन हनु सकेन। अस्पिालले मौज्दािको 
र्ववरर् िथा म्जन्सी तनरीक्षर्को प्रमाम्र्ि प्रतिवेदन िर्ार िनुा पदाछ।  

21. कोतभड-19 महामारी : कोरोना र्वशेष अस्पिालको रूपमा समेि रहेको र्स अस्पिालको कोतभड १९ िफा  
रु.९ करोड ९ लाख ५७ हजार आबदानी भएकोमा सेफ्टी र्कट िथा सामाग्री खरीद रु.९ लाख ९१ 
हजार जनशम्क्त व्र्वस्थापनमा ३९ लाख ७२ हजार,  कमाचारी जोम्खम भत्ता रु.१ करोड ५० लाख, 
होटेल वास खचा ७७ लाख ३३ हजार,  अम्क्सजन खररद रु.१९ लाख २० हजार, मेशीनरी औजार खरीद 
रु.१६ लाख ३ हजार, र्प.तस.आर. िथा वेड खररद रु.१ करोड ४८ लाख २ हजार र संरचना तनमाार् 
रु.२ करोड ४२ लाख ५७ हजार समेि  जबमा रु.८ करोड ५ लाख ७१ हजार खचा भएको छ । सो 
सबिम्न्ध देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छन ्: 

21.1. जनशक्ती व्र्वस्थापन : कोतभड 19 अस्पिालको लािी कन्सल्टेन्ट म्चर्कत्सक २४, मेडीकल अर्फसर ४० 
लिार्ि  जबमा १८० करार दरिन्दी रहेकोमा १३५ पद मार पदपूतिा भई कन्सल्टेन्ट म्चर्कत्सक २४, 
मेतडकल अर्फसर १३, रेतडर्ो ग्रारर २ समेि ५४ पद ररक्त रहेको छ ।सेवा प्रवाहको आवश्र्किा 
अनसुार पदपूतिा हनुपुदाछ । 

21.2. जोम्खम भत्ता : कोतभड-19 को संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशम्क्तको जोम्खम भत्ता व्र्वस्थापन 
आदेश 2077 को दफा ७ अनसुार र्वतभन्न ५५२ कमाचारी िथा स्वास्थर्कमीलाई रु.१ करोड 50 
लाख भकू्तानी भएको छ । 
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21.3. व्र्म्क्त िथा संस्थाको सहार्िा : कोतभड र्वशेष अस्पिाल स्थापना िथा संचालनको लाति र्वतभन्न 34 
व्र्क्ती िथा संस्थािाट निद २३ लाख ८ हजार सेभ द म्चल्रेनिाट १ ईतसम्ज मेम्शन, 7 व्र्म्क्त िथा 
संस्थािाट 15 हजार सत्तरी थान सम्जाकल माष्क, 22 व्र्म्क्त िथा संस्थािाट 642 र्प.र्प.ई सेट, र्वतभन्न 
86 व्र्म्क्त िथा संस्थािाट फेस तसल, स्र्ानीटाईजर लािर्ि मेडीकलजन्र् सामाग्री प्राप्त भएका छन ्। 

अस्पिालले प्राप्त सामाग्रीहरू मलु्र् खलुाई म्जन्सी अतभलेख जनाएको छैन । 

21.4. होटल खचा भकु्तानी : कोतभड १९ उपचारमा संलग्न स्वास्थर्कमीलाई होटलमा राखेको खचा भकु्तानी िदाा 
होटलमा िस्नेको नामावली र िसेको अवतध खलु्ने र्ववरर् पतन संलग्न हनु ु पनेमा लमु्बिनी प्रादेम्शक 
अस्पिालले केवल होटलको तिलको आधारमा रु.77 लाख ३३ हजार भकु्तानी ददएको छ । होटलमा 
िस्ने स्वास्थर्कमीहरूको र्ववरर् सर्हि खचा पषु्याई हनुपुदाछ । 

21.5. कोरोना परीक्षर् : अस्पिालिाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार 2077 कातिाक मसान्ि सबमको कोरोना परीक्षर्को 
अवस्था कुल पी.तस.आर जाचँ सङख्र्ा 26197 पोजेटीभ सङख्र्ा 3785 अस्पिाल भनाा सङख्र्ा 241 
मतृ्र् ुसङख्र्ा 69 अन्र्र रीफर संख्र्ा 5 तिरामीको  औषि िसाई 20 ददन रहेको छ । 

21.6. स्वास्थर् उपकरर् िथा  औजार खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064, को तनर्म 145 मा र्वशेष 
पररम्स्थतिमा खररद िने सबिन्धी व्र्वस्था िरेको छ। सोको उपतनर्म 3 मा सावाजतनक तनकार्ले रु.10 
लाख भन्दा िढी रकमको र्वशेष परीम्स्थतिमा खरीद िदाा सोको र्ववरर् सावाजतनकरर् िने व्र्वस्था 
िमोम्जम पाँच ददने सूचना प्रकाशन िरी र्वतभन्न फमािाट ४ थान भेन्टीलेटर, 13 थान आईसीर् ुवेड, १ 
र्पतसआर मेम्शन, 30 ईन्रारेड थमोतमटर, 1 हजार 560 सेट र्पर्पई 65 हजार 288 माक्स लिार्िका 
सामाग्री खरीद िरी रु.२ करोड ६५ लाख ५१ हजार खचा िरेको छ। 

रातप्त प्रादेम्शक अस्पिाल, दाङ्ग 

22. सोझै खररद : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ को २ मा प्रतिस्पधाा तसतमि हनेु िरर टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद िना नहनेु व्र्वस्था  छ । कार्ाालर्ले ४ र्वके्रिािाट रु.३४ लाख ६१ हजारको 
औषधी िथा उपकरर् टुक्रा टुक्रा पारी सौझै खररद िरेको छ । प्रतिष्पधाा तसतमि हनेु िरी खररद िररने 
कार्ामा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

23. रकम दाम्खला : अस्पिाल फामेसी सेवा तनदेम्शका, २०७२ को िुदँा नं. १६.२ अनसुार खदु नाफाको ९० 
प्रतिशि रकम र दफा िुदँा नं. अनसुार औषधी र्वर्क्रको कुल रकमिाट हरेक मर्हना कम्बिमा १० 
प्रतिशि रकम अस्पिालको मलु खािामा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । फामेसीले र्ो वषाको तिक्री रु.१ करोड 
४७ लाख ६५ हजार को १० प्रतिशि रु.१४ लाख ७६ हजार र खदु नाफा रु.३ लाख ४१ हजारको 
९० प्रतिशि रु.३ लाख ६ हजारसमेि रु.१७ लाख ८२ हजार मलु खािामा दाम्खला िरेको छैन । 
उक्त रकम अस्पिालको मूल खािामा दाम्खला हनुपुदाछ । 

24. र्वल भपााई : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा खचा िदाा खचाको तिल भपााई 
सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले कोरोना र्वशेष अस्पिाल िेलझमु्न्डमा पान िील िेिर 
खाजा खचा र्टपोटको आधारमा रु.१ लाख ११ हजार र कमाचारीलाई रु.४ लाख ५० हजार पेश्की समेि 
रु.५ लाख 61 हजार भकु्तानी िरेको छ । तनर्म वमोम्जम र्वल भपााई राखी खचा िनुा पदाछ । 
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र्वतभन्न अस्पिालहरू 

25. दरिन्दी भन्दा िढी तनर्मु्क्त : तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ि) मा दरवन्दी वेिर ज्र्ालादारी 
वा करारमा तनर्मु्क्त िना नपाइने र कसैले कुनै व्र्म्क्तलाई तनर्मु्क्त िरेमा त्र्सरी तनर्मु्क्त पाएको व्र्म्क्तले 
पाएको िलि भत्ता र अन्र् सरु्वधािापिको रकम तनर्मु्क्त िने पदातधकारीिाट सरकारी िाँकी सरह 
असलुउपर िने व्र्वस्था छ । म्जल्ला अस्पिाल, रुकुम पूवाले कार्ाालर् सहर्ोिी पदमा ११ दरवन्दी 
भएकोमा १७ र अ.हे.ि. पदमा २ जना दरिन्दी भएकोमा ३ जना तनर्मु्क्त िरी दरिन्दी भन्दा ७ जना 
िढी कमाचारीलाई रु.११ लाख ३७ हजार िलि भत्ता भकु्तानी िरेको छ । दरिन्दी भन्दा िढी कमाचारी 
तनर्मु्क्त िने पदातधकारीलाई म्जबमेवार िनाउन ुपदाछ । 

26. क्र्ाटलि सर्पङ : उत्पादक वा अतधकृि र्वके्रिाद्वारा तनधााररि दरमा (क्र्ाटलि सर्पङ) िने कार्ार्वतध, 

२०७४ को िुदँा नं. ४ अनसुार क्र्ाटलि सर्पङ्ग र्वतधिाट हनेु खररदमा सहभातििाको लाति कुनै 
मालसामान तनमाार् िने कबपनी वा उत्पादक, तनजले िोकेको आतधकाररक र्वके्रिा मार र्ोग्र् हनेु 
व्र्वस्था छ । म्जल्ला अस्पिाल रुकुम पूवाले उत्पादक वा आतधकाररक तिके्रिा नरहेको एक 
आपिुाकिाट एक सवारी साधन रु.४४ लाख ३० हजारमा खररद िरेको छ । क्र्ाटलि सर्पङ 
कार्ार्वतधको पालना हनुपुदाछ । 

27. उपकरर्को उपर्ोि : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म (३) मा खररद कार्ाको लाति 
आवश्र्किा पर्हचान हनु ु पने व्र्वस्था  छ । म्जल्ला अस्पिाल रुकुम पूवाले एक र्वके्रिासँि रु.३८ 
लाख ८९ हजारको एक्सरे मेम्शन र सहार्क उपकरर् खररद िरेकोमा प्रार्वतधक िथा पूवााधार अभावले 
प्रर्ोि नभई अस्पिालमा मौज्दाि रहेको छ। प्रार्वतधक िथा पूवााधारको व्र्वस्था िरी खररद भएका 
उपकरर् संचालन िरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी िनाउन ुपदाछ । 

28. कबपाउन्डवाल तनमाार् : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९, दफा ६३ र सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२८ मा सबझौिा िमोम्जम काम निने तनमाार् व्र्वसार्ीिाट पेश्की 
जमानी प्रातप्त िने, पूवातनधााररि क्षतिपूतिा लिाउने, ठेक्का िोड्ने र कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्र्वस्था छ । 
पथृवीचन्द्र अस्पिाल नवलपरासीले रु.४८ लाख ६६ हजार लािि अनमुान भएको कबपाउण्डवाल तनमाार् 
िना एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि रु.३४ लाख ९६ हजारमा सबझौिा िरी रु.२२ लाख ३३ हजार भकु्तानी 
िरेको छ । उक्त कार्ा २०७७।०३।२४ मा सबपन्न हनु ुपनेमा ६३.८६ प्रतिशि तनमाार् िरी िाँकी 
कार्ा अधरैु छाडेकोले अस्पिाल पररसर खलुा रूपमा रहेको छ । तनमाार् कार्ा अधरुो छाड्ने तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई आवश्र्क कारवाही िरर तनमाार् कार्ा सबपन्न िराइन ुपदाछ। 

 िेरुज ुम्स्थति : र्ो वषा मन्रालर् र मािहिसमेिका ३0 तनकार्मा रु.2 करोड 82 लाख 19 हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.27 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.2 करोड 8१ लाख 
92 हजार फस्र्ौट िना िाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.1 करोड 18 लाख 18 हजार बर्ाद नाघेको 
पेश्की िेरुज ुरहेको छ । अन्र् संस्था र सतमतििफा  १5 तनकार्मा रु.7 करोड 93 लाख 6५ हजार 
िेरुज ु देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.८3 हजार फस्र्ौट भएकोले रु.7 करोड 
9२ लाख 82 हजार फस्र्ौट िना िाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.1 करोड 19 लाख 15 हजार बर्ाद 
नाघेको पेश्की िेरुज ुरहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरर् अनसूुची – 10 र अनसूुची – 11 मा छ । 
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मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 

 

 

प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार रहेको संर्वधान वा 
काननुको व्र्ाख्र्ा सबिन्धी कुनै जटील संवैधातनक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभामा 
सावाजतनक महत्व वा सावाजतनक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारकोिफा िाट अदालिमा उपम्स्थि भइ वहस पैरवी 
िने,  िराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ाालर्को स्थापना भएको हो ।  

र्ो वषा कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.1 करोड 52 लाख 98 हजार, राजस्व रु.6 हजार र धरौटी रु.1 
लाख 35 हजार समेि रु.१ करोड ५4 लाख 3९ हजारको लेखापरीक्षर् सबपन्न भएको छ । कार्ाालर्को 
लेखापरीक्षर् िदाा िेरुज ुदेम्खएको छैन । 
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पररच्छेद - ४ 

प्रतिवदेन कार्ाान्वर्न म्स्थति 

 

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ िमोम्जम महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्िाट 
लेखापरीक्षर् भइ प्रारम्बभक प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका िेरुजकुा सबिन्धमा सो िेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ददनतभर सबिम्न्धि कार्ाालर्ले िोर्कए िमोम्जम फस्र्ौट िथा सबपरीक्षर् िरी महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्लाई 
जानकारी िराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स सबिन्धी व्र्होरा तनबन छनः् 

1. प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न : लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु 
समक्ष पेस िरेको प्रतिवेदन मखु्र्मन्रीमाफा ि प्रदेश सभा समक्ष पेस िने व्र्वस्था छ । महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 2075 र 2077 तमति 2077/6/8 मा प्रदेश सभामा पेश भएको जानकारी प्राप्त 
भएको छ । वार्षाक प्रतिवेदन उपर समर्मै छलफल िरी प्रभावकारी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

2. िेरुज ुफस्र्ौट : र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  166 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा 
अन्र् कारोिारको लेखापरीक्षर् सबपन् न िरी 147 तनकार्को रु.89 करोड 33 लाख 27 हजार लििी 
िेरुज ुसर्हिको लेखापरीक्षर् सबपन् न िरी प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएकोमा 61 तनकार्िाट प्रमार् 
िथा प्रतिर्क्रर्ा पेस भई सैर्द्ाम्न्िक दफा 1 र लििी दफा  61 िाट रु.2  करोड 51  लाख 24 
हजार फस्र्ौट भई रु.86 करोड 82 लाख 3 हजार िाँकी रहेको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  
लेखापरीक्षर् भएका 16 तनकार्को रु.7 करोड 93 लाख 65 हजारमा 3 तनकार्को प्रतिर्क्रर्ािाट 
रु.83 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.7 करोड 92  लाख 82 हजार िेरुज ुिाकँी रहेको छ । काननु 
िमोम्जम िेरुज ुअसलु फस्र्ौट िनुापदाछ । 

िि वषा प्रदेश सरकारी तनकार्िफा को रु.85 करोड 48 लाख 77 हजार िेरुज ुफस्र्ौट िना 
िाँकी रहेकोमा सबपरीक्षर्िाट रु.57 करोड 36 लाख 71 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.28 करोड 12 
लाख 6 हजार िेरुज ुिाकँी रहेको छ ।  

3. िेरुज ुन्रू्नीकरर् : प्रदेश सरकारको आतथाक कारोिारमा महालेखापरीक्षकिाट औलँ्र्ाइएको रटुीलाई सधुार  
िरी आतथाक अनशुासनको म्स्थति मजििु िनाउन ु पदाछ । प्रदेश कार्ाालर्हरू स्थापनाको सरुुवािीको 
चरर्मा रहेकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली स्थापना नभएको,  आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रभावकारी नभएको, 
आतथाक कार्ार्वतध तनर्म िजुामा निरेको, सावाजतनक खररद ऐन तनर्म निनाएको, काननुको पालना 
कमजोरी रहेको, अनिुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कमजोर देम्खएको हुँदा र्समा सधुार िनुा पदाछ । त्र्सै िरी 
प्रचतलि काननुहरूको प्रभावकारी पालना, मापदण्ड, तनदेम्शका र कार्ार्वतधहरूको पालना, िरु्स्िरीर् खररद 
िथा तनमाार्, तनर्तमि रूपमा िेरुज ुफस्र्ौट िने कार्ाहरूले पतन िेरुज ुन्रू्न िराउन मद्दि िदाछ । 
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पररच्छेद - ५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

सावाजतनक जवाफदेर्हिा, पारदम्शािा र र्वत्तीर् अनशुासनको माध्र्मिाट र्वत्तीर् सशुासन कार्म िना मद्दि 
पगु्दछ । स्रोि र साधनको प्रातप्त एवम ्पररचालनिाट प्रदेशका र्वकास तनमाार्, सेवाप्रवाहका ितिर्वतधलाई पारदशी, 
जवाफदेही, तमिव्र्र्ी र सशुासनर्कु्त एवम ्प्रभावकारी िनाउन शासन संचालन िथा आतथाक कार्ा प्रर्ालीमा सधुार 
िने र्वषर् तनबन छन ्: 

1. नीतििि िथा काननुी व्र्वस्था 

1.1. प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार र्वतभन्न मन्रालर्हरूलाइा िोर्कएकामध्रे् शरुु 
नभएका कार्ा म्जबमेवारीहरूलाइा नीति िथा कार्ाक्रममा समावेश िरी कार्ाान्वर्न िातलका िनाइा 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

1.2. नेपालको संर्वधानको धारा 57 (6) िमोम्जम प्रदेशले पर्हचान िरेका काननु, िठन आदेश, तनर्मावली र 
कार्ार्वतध संघीर् काननुसँि सामन्जस्र्िा हनेु िरी तनमाार् िनुापदाछ । कार्ार्वतध िजुामा िदाा प्रत्र्ार्ोम्जि 
र्वधार्नको स्रोि खलुाउन ुपदाछ ।  

2. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 

2.1. प्रदेशले ददिो र्वकास लक्ष्र्का लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् िरी िी लक्ष्र् प्राप्त िना आवतधक र्ोजना र 
िार्षाक िजेट िजुामा िने, खचा व्र्वस्थापनमा सधुार िने, खचा र उपलम्ब्धलाई कार्ा सबपादन 
मूल्र्ांकनसँि आिर्द् िने लिार्िका काम िनुापदाछ । ददिो र्वकास लक्ष्र् हातसल िनाका लाति र्ोजना र 
कार्ाक्रमको िजुामा र सोको कार्ाान्वर्न, समन्वर् िथा अनिुमन र मलु्र्ांकन िनाका लाति प्रदेशका 
र्वषर्िि मन्रालर् र सिै स्थानीर् िहमा िोर्कएका व्र्वस्थाको पालना िनुापदाछ ।  

2.2. िजेट प्रर्ालीमा सधुार िना प्राथतमकिामा रहेका कार्ाक्रममा िजेट र्वतनर्ोजन िने, आिामी तरवषीर् खचा 
प्रक्षेपर् सर्हिको खचा संरचना िजेट िजुामा िदाा नै िर्ार िने, शरुुमा िजेट र्वतनर्ोजन निरी रकमान्िर 
िथा अिण्डा राखी खचा िने कार्ामा तनर्न्रर्, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका र्ोजनामा मार 
र्वतनर्ोजन िने, धेरै कार्ाक्रमभन्दा उपलम्ब्ध र सबपन् न िना सर्कने कार्ाक्रमलाई प्राथतमकिाका आधारमा 
िजेट िजुामा िने लिार्िका कार्ाहरू िनुापने देम्खएका छन ्। 

2.3. िजेट कार्ाान्वर्न र खचा व्र्वस्थापनमा सधुार िना तनदेशनालर् प्रमखु, कार्ाालर् प्रमखुसँि कार्ा सबपादन 
सबझौिा िरी िजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलम्ब्धलाई कार्ा सबपादन मूल्र्ाङ्कनसँि आवर्द् िनुापदाछ । 
चालखुचा तनर्न्रर् िना तमिव्र्र्र्िा सबिन्धी तनदेम्शका र मापदण्ड वनाई लािू िने, अनतु्पादक खचा 
तनर्न्रर् िने र आर्ोजना व्र्वस्थापनमा सधुार िरी पुजँीिि खचा वरृ्र्द् िनुापदाछ ।  

2.4. रार्ष्ट्रर् र्हि र प्राथतमकिालाई आधार िनाउदै िैदेम्शक सहार्िा तलने प्रर्क्रर्ालाई थप पारदशी िनाउदै 
प्राप्त हनेु िैदेम्शक सहार्िालाई रार्ष्ट्रर् िजेट प्रर्ाली र सम्ञ्चिकोष माफा ि पररचालन िनुा पदाछ । प्रदेश 
िथा स्थानीर्िहले खचा िरेका वैदेम्शक सहार्िाको संघीर् सरकारमा प्रतििेदन िने र समर्मै सोधभनाा माि 
िने उपर्कु्त ब्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 



सधुारका क्षरेहरू 

 69 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

3. आर्ोजना व्र्वस्थापन : सबभाव्र्िा अध्र्र्न, आर्ोजना छनौट, िजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृति, कार्ाान्वर्न, 
सपुररवेक्षर्, अनिुमन मूल्र्ाङ्कन लिार्ि र्वतभन्न चरर् पालना िदै आर्ोजना स्वीकृि र संचालन  
िनुापदाछ । आर्ोजना सबपन् न भएपतछ प्रतिफलको लेखाजोखा िनुापदाछ । प्रदेश िौरवका आर्ोजना 
छनौटको कार्ार्वतध तनमाार् िनुापदाछ । 

3.1. आर्ोजनाको र्वस्ििृ संभाव्र्िा अध्र्र्न िरी लािि लाभ तिश्लषेर्िाट उपर्कु्त देम्खएका आर्ोजना 
छनौटमा प्राथतमकिा ददने, सबपन्न नभएका आर्ोजनाहरूको र्वश्लषेर् िरी अधरुा आर्ोजना सबपन्न िने 
नीति तलनपुदाछ । पररर्ोजना िैंक िर्ार िरी प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको छनौट िरी पूजँीिि खचालाई 
उपलम्ब्धमलुक क्षेरमा पररचालन िनुापदाछ ।  

3.2. आर्ोजनाको अनिुमन र मूल्र्ाङ्कन कार्ालाई आर्ोजना कार्ाालर्, मन्रालर् स्िर, प्रदेश नीति िथा र्ोजना 
आर्ोि र मखु्र्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले अनिुमन मलु्र्ाङ्कन सबिन्धी आधतुनक र्वतधहरू 
प्रर्ोिमा ल्र्ाई प्रभावकारी िनाइनपुदाछ । संघ र प्रदेशिाट संचालन हनेु आर्ोजनासँि सबिम्न्धि 
सूचनाहरूलाई ब्र्िम्स्थि िना एवं प्रितिको अनिुमन िना आर्ोजना व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली िजुामा िरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

4. खररद व्र्वस्थापन : सावाजतनक तनकार्ले खररद िरुुर्ोजना िथा वार्षाक खररद र्ोजना  िर्ार िरी 
प्रतिस्पधाात्मक रूपमा खररद कार्ा िनुापदाछ । परामशा सेवा खररदमा आन्िररक जनशम्क्तको अतधकिम 
पररचालन िरी अपनत्वको र्वकास िनुापदाछ । साथै परामशा सेवाको नबसा िर्ार िरी लािू िनुापदाछ ।  

4.1. तनमाार् कार्ा अधरुो रहँदा सरकारलाई ठूलो रकमको दार्र्त्व तसजाना हनेु िर िोर्कएको समर्मा प्रतिफल 
प्राप्त नहुँदा लाभग्राहीले सेवािाट वम्ञ्चि भई नािररकको जीवनस्िरमा अपेम्क्षि सधुार हनु सकेको छैन । 
तनमाार् व्र्वसार्ीलाई समर्मा कार्ासबपन्न िने वािावरर् िर्ार िने र आईपरेका िाधा व्र्वधान समाधान 
िना कार्ामा सबिम्न्धि सावाजतनक तनकार्ले अग्रसरिाका साथ सहर्ोि र सिै पक्ष तनकार्िीच समन्वर् 
िथा सहकार्ा हनेु व्र्वस्था िनुापदाछ । 

4.2. खररद काननुमा उल्लेम्खि सीमाभन्दा िढीको काम टुक्राटुक्रा पारी उपभोक्ता सतमतिलाई ददने, उपभोक्ता 
सतमतिहरूले तनमाार् व्र्वसार्ीिाट काम िराउने र िोलपरिाट खररद िनुापने सामान उपभोक्ता सतमतििाट 
सोझै खररद िरेको देम्खँदा उपभोक्ता सतमतिलाई प्रतिस्पधाात्मक खररद कार्ाको र्वकल्पको रूपमा प्रर्ोि 
िरेको पाइन्छ । र्सउपर तनर्न्रर् िनुापदाछ । मेम्शन प्रर्ोि िनुा नपने श्रममूलक काममा मार 
उपभोक्ता सतमतिलाई सीतमि िनुापदाछ । उपभोक्ता सतमतिहरूिार्ट िररने कार्ामा जनसहभातििा सतुनम्स्चि 
िने िथा तनमाार् सबपन्न पिाि ममाि संभारको म्जबमेवारीसर्हि हस्िान्िरर्  िनुापदाछ ।  

5. खचा व्र्वस्थापन : एउटै उदे्दश्र्मा िेग्लािेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन िरी खचा िने कार्ामा तनर्न्रर् 
िने,, मन्रालर्हरू कार्ाक्रम/आर्ोजना कार्ाान्वर्न िने कार्ाको सट्टा नीतििि तनर्ार्, अनिुमन र 
मूल्र्ांकनमा संलग्न हनुपुने, कार्ािातलका अनरुूप तनमाार्को कार्ा िनुापने, पुजँीिि खचालाई कार्ाक्रम, 
समर्, िजेट पररचालनसँि आिर्द् िनुापने र्वषर्मा सधुार हनुपुदाछ । 

6. परामशा खचा - सबभाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लिार्िका कार्ा सकभर आन्िररक 
जनशम्क्तिाट िराउन पहल िने, िाह्य जनशम्क्तिाट िराउन ुपने अवस्थामा टर्ाकेज िनाइा प्रतिस्पधाात्मक 
िररकाले खररद िने, प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल िरी वस्ितुनष्ठ िनाउने र अध्र्र्न भएका र्ोजना 
वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश िने लिार्िका कार्ा िरी परामशा खचालाइा प्रभावकारी िनाउन ुपदाछ । 
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7. अनदुान - अनदुान कार्ाक्रमहरूलाइा ब्र्वम्स्थि रूपमा कार्ाान्वर्न िना आवस्र्क पने तनदेम्शका र 
कार्ार्वतध ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुामा िने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रर् िने, अनदुानमा समान 
पहुँचको सतुनिििा िने, लाभग्राहीको लािि सहभातििा नहनेु िरी अनदुान ददने पररपाटी अन्त्र् िररनपुने 
िथा अनदुानको अनिुमन मूल्र्ाङ्कन िने लिार्िका कार्ा िरी उपलम्ब्ध सतुनम्िि िररनपुदाछ । 

8. सावाजतनक सबपम्त्तको उपर्ोि र संरक्षर् : सरकारी जग्िा िथा वन क्षेरको तलज, उपर्ोि, भोिातधकार 
ददने िथा खानी उत्खनन ्लिार्ि प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोिलाई व्र्वम्स्थि िना स्पि मापदण्ड 
िर्ार िरी सोको सममु्चि उपर्ोि र प्रतिफल प्राप्त हनेु ढङ्गले व्र्वस्थापन एवं अनिुमन िनुापदाछ । 

संघिाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा म्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन हस्िान्िरर् िररएका 
र्ववरर् िथा विामान अवस्थाको र्ववरर् अधाितधक िरी प्रकाशन िनुापदाछ ।  

9. सेवा प्रवाह : सावाजतनक स्रोि र साधनको अतधकिम उपर्ोि िरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी र 
दक्षिापूवाक संचालन िना चक्रीर् समर् प्रर्ाली, टोकन प्रर्ाली, एकद्वार सेवा प्रर्ाली र हेल्पडेस्क प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । सेवाग्राहीको समर् र लािि घटाउन र्वद्यिुीर् 
माध्र्मिाट सेवा प्रवाह िने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । र्सैिरी प्रदेश िहिाट प्रवाह हनेु सेवालाई 
व्र्वम्स्थि िना, घबुिी सेवा प्रदान िने, सेवा मापदण्ड तनधाारर् िने, अनिुमन संर्न्र िनाउने र िनुासो 
सनुवुाई सर्न्रको व्र्वस्था र आवतधक रूपमा सावाजतनक सनुवुाई िने प्रर्क्रर्ा अवलबवन िनुापदाछ । 

9.1. सेवा प्रवाहमा संलग्न पदातधकारी र जनशम्क्तको र्वद्यमान घमुाउरो उत्तरदार्र्त्व प्रर्ाली अन्ि िरी 
सेवाग्राहीप्रति तसधै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रर्ाली लाि ु िनुापदाछ । र्सका लाति िनुासो 
सनुवुाईको र्वश्वसतनर्िा अतभवरृ्र्द् िना िनुासो व्र्वस्थापनमा सामाम्जक सञ्जाल र र्वद्यतुिर् माध्र्मको प्रर्ोि 
िरी िालकु तनकार् र स्विन्र तनकार्को अनिुमन मूल्र्ांकन प्रर्ालीलाई व्र्वहाररक रूपमा कार्ाान्वर्न 
िनुापदाछ ।  

9.2. सावाजतनक परीक्षर्, सामाम्जक पररक्षर्, सावाजतनक सनुवुाई, परकार सबमेलन, सावाजतनक सवाल 
जवाफका माध्र्मिाट सावाजतनक सेवाका सबिन्धमा प्राप्त पषृ्ठपोषर् अवलबिन िरी सेवा प्रवाह सदुृढीकरर् 
िना सावाजतनक सेवाको िरु्स्िर मापदण्ड तनधाारर् िरी लाि ुिनुापदाछ ।  

10. र्वपद व्र्वस्थापन : र्वपद् ब्र्वस्थापन लिार्िका कोषहरूको उपर्ोि, पररचालन सबिन्धमा मापदण्ड 
िर्ार िरी कोष पररचालनलाइा प्रभावकारी िनाउन ुपदाछ । 

कोतभड १९ को रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिका िाको लाति 
सूचना प्रवाहलाइा प्रभावकारी वनाउनपुदाछ । मानवीर् जीवनलाई नै प्रधानिा ददई सिैलाई खोपको 
समन्र्ार्र्क व्र्वस्थापन िररनपुदाछ । 

11. संिठन र कमाचारी व्र्वस्थापन : प्रदेशस्िरको कार्ा सबपादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन सिै सरकारी 
तनकार्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर् िरी र्वकास तनमाार्, सेवा प्रवाहका 
ितिर्वतधलाई प्रभावकारी िनाउन एकीकृि एवं समन्वर्ात्मक रूपले कार्ा सबपादन िना दोहोरो नपने िरी 
संिठन संरचना स्वीकृि िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

12. राजस्व सङ्कलन : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िमोम्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्िा रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा कर, 
सेवा शलु्क दस्िरु, पर्ाटन शलु्क लिार्िका क्षेर पररचालन िरी अतधकार क्षेर अन्ििाि पने र्वषर्मा 
राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी िनाउनपुदाछ ।  
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13. लेखाङ्कन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षर्  

13.1. आन्िररक तनर्न्रर्सबिन्धी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी वनाउन प्रदेश मन्रालर् र अन्ििाि तनकार्िाट 
सबपादन िने कार्ा तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंििाट सबपादन िना र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश कानूनिमोम्जम कार्ा सबपादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति 
अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लािू िनुापदाछ ।  

13.2. सावाजतनक तनकार्को लेखा प्रर्ाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृति िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीमा समर्सापेक्ष 
सधुार िरी सावाजतनक कोषको पारदम्शािा र र्वश्वसनीर्िा प्रिर्द्ान िना सावाजतनक क्षरेको लाति नेपाल 
सावाजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सिै तनकार्हरूमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ ।  

13.3. िोर्कएको समर्मा केन्द्रीर् र्हसाि र र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको समर्मा आन्िररक एवं अम्न्िम 
लेखापरीक्षर् सबपन् न िरी प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न िने, सूचना प्रर्वतध प्रर्ोिमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

13.4. संसदीर् सतमति, मम्न्रपररषद्का तनर्ार् िथा तनदेशनहरू िथा प्रदेश समन्वर् पररषदको तनर्ार् कार्ाान्वर्न 
र पालना सबिन्धमा अनिुमन संर्न्र तनमाार् िरी कार्ाान्वर्नको सतुनम्िििा िनुापदाछ । 

13.5. अन्िर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, 2074 िमोम्जम आफू अन्ििािका स्थानीर् िहिाट आर्व्र्र्को 
र्ववरर् तलई एकीकृि िरेर संघीर् अथा मन्रालर्मा पठाउने व्र्वस्था िनुापदाछ । 

14. अन्िरतनकार् समन्वर् : नेपालको संर्वधानले संघ र प्रदेशिीच सहकार्ा र समन्वर् हनुपुने व्र्वस्था िरेको 
छ । िीन िहका सरकार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीर् िह र संघीर् सरकारिीच पलुको 
रूपमा कार्ा िना िथा र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरू संचालन िदाा अन्िर सरकारिीच दोहोरो नपने िरी 
र्ोजना छनोट, िजेट र्वतनर्ोजन िथा संचालन हनुपुनेमा सरकारिीच समन्वर्को अभावले एउटै र्ोजनामा 
पतन िीन वटै िहका सरकारिाट िजेट र्वतनर्ोजन िथा संचालन भएको देम्खएकोले िीनै िहका 
सरकारिीच समन्वर् स्थार्पि हनुपुदाछ । 

15. िरु्स्िर परीक्षर् : सावाजतनक तनमाार् कार्ाालई दीिो र प्रतिफलमूखी िनाउन स्पेतसर्फकेशन र िरु्स्िर 
आश्वस्ििा र्ोजना अनसुार तनमाार् सामाग्रीहरुको िरु्स्िर परीक्षर् निरी भकु्तानी ददने कार्ामा तनर्न्रर् 
िनुापदाछ ।  

16. काननु पालना : र्वद्यमान खररद, आतथाक कार्ार्वतध र अन्र् प्रचतलि काननुहरुको प्रभावकारी पालना िरी 
आतथाक अनशुासन कार्म िदै आतथाक अतनर्तमििा घटाउन ुपदाछ । 

उपर्ुाक्त िमोम्जम नीतििि, काननुी, व्र्वस्थापकीर्, प्रर्क्रर्ािि, प्रर्ालीिि, सधुार कार्ा हनुसकेमा 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुार भई र्वत्तीर् सशुासन कार्म हनेु अपेक्षा िना सर्कन्छ । 
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अनसूुचीहरू 
 

अनसूुची ÷१ 

 (प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँि सबिम्न्धि) 

 
 

लेखापरीक्षर् िररएका सरकारी कार्ाालर्हरू 

 र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोिार 
२०७६।७७ 

-?= xhf/df_ 

 

क्र.स.ं मन्त्रालय र निकायको िाम 
कायाालय 

सखं्या 

बरेुज ुभएका 

कायाालयको 

सखं्या 

बरेुज ुरकम 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर्, िटुवल 1 1 12015 

2 मखु्र्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ाालर्, िटुवल 3 2 402 

3 आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, िटुवल 1४ 2 0 

4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्, िटुवल 2 2 ५१७५ 

5 उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् िटुवल 35 27 73988 

6 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, िटुवल 26 24 38108 

7 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्, िटुवल 48 46 71032३ 

8 सामाम्जक र्वकास मन्रालर्,  िटुवल 36 28 28192 

9 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्, िटुवल 1 0 0 

  जबमा 166 132 868203 
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अनसूुची ÷१(क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सिँ सबिम्न्धि) 

 

लेखापरीक्षर् िररएका  कार्ाालर्हरूको र्ववरर् 

2076।77 

क्र.स मन्रालर् र तनकार्को नाम कार्ाालर् संख्र्ा 
1 प्रदेश सभा सम्चवालर् 1 

2 मखु्र्मन्री  िथा मम्न्रपररषदको कार्ाालर्, िटुवल 1 

2.1 प्रदेश पूवााधार र्वकास प्रातधकरर्, िटुवल 1 

2.2 प्रदेश र्ोजना आर्ोि, िटुवल 1 

3 आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, िटुवल 1 

3.1 प्रदेश लेखा तनर्न्रकको कार्ाालर्, रुपन्देही 1 

3.2 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, दाङ 1 

3.3 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, रुकुम (पूवा) 1 

3.4 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, रोल्पा 1 

3.5 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, टर्ठुान 1 

3.6 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, िाँके 1 

3.7 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, िददार्ा 1 

3.8 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, पाल्पा 1 

3.9 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, नवलपरासी 1 

3.10 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, िलु्मी 1 

3.11 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, कर्पलवस्ि ु 1 

3.12 प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्, अघााखाँची 1 

4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्, रुपन्देही  1 

4.1 सूचना िथा सचार प्रर्वतध प्रतिष्ठान, िटुवल 1 

5 उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर्, िटुवल 1 

5.1 तडतभजन वन कार्ाालर्, रुपन्देही 1 

5.2 तडतभजन वन कार्ाालर्,  दाङ 1 

5.3 तडतभजन वन कार्ाालर्, रोल्पा 1 

5.4 घरेल ु िथा साना उद्योि, िददार्ा 1 

5.5 तडतभजन वन कार्ाालर्, िददार्ा 1 

5.6 तडतभजन वन कार्ाालर्, अघााखाँची 1 

5.7 घरेल ु िथा साना उद्योि, अघााखाँची 1 

5.8 भ ूिथा जलाधार संरक्षर् कार्ाालर्, दाङ 1 

5.9 तडतभजन वन कार्ाालर्, दाङ 1 

5.10 उद्योि वाम्र्ज्र् िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षर् तनदेशनालर्, रुपन्देही  1 

5.11 तडतभजन वन कार्ाालर्, कर्पलवस्ि ु 1 

5.12 घरेल ु िथा साना उद्योि कार्ाालर्, रोल्पा 1 

5.13 तडतभजन वन कार्ाालर्, िाँके 1 
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5.14 तडतभजन वन कार्ाालर्,  रुकुम पूवा 1 

5.15 घरेल ु िथा साना उद्योि र्वकास सतमतिको कार्ाालर्,  रुकुम पूवा 1 

5.16 पर्ाटन  तडतभजन कार्ाालर्, िाँके 1 

5.17 घरेल ु िथा साना उद्योि कार्ाालर्, दाङ 1 

5.18 घरेल ु िथा साना उद्योि कार्ाालर्, िाँके 1 

5.19 तडतभजन वन कार्ाालर्, िौिम वरु्द्, कर्पलवस्ि ु 1 

5.20 घरेल ु िथा साना उद्योि र्वकास सतमति, कर्पलवस्ि ु 1 

5.21 तडतभजन वन कार्ाालर्, खलङिा, टर्ठुान  1 

5.22 घरेल ु िथा साना उद्योि र्वकास सतमति, टर्ठुान  1 

5.23 पर्ाटन तडतभजन कार्ाालर्, भैरहवा 1 

5.24 घरेल ु िथा साना उद्योि कार्ाालर्, रुपन्देही 1 

5.25 वन अनसुन्धान िथा प्रम्शक्षर् केन्द्र, रुपन्देही 1 

5.26 प्रदेश वन तनदेशनालर्, भैरहवा 1 

5.27 तडतभजन वन कार्ाालर्, नवलपरासी 1 

5.28 घरेल ु िथा साना उद्योि कार्ाालर्, नवलपरासी 1 

5.29 भ-ूिथा जलाधर व्र्वस्थापन कार्ाालर्, पाल्पा 1 

5.30 तडतभजन वन कार्ाालर्, िलु्मी 1 

5.31 तडतभजन वन कार्ाालर्, पाल्पा 1 

5.32 घरेल ु िथा साना उद्योि र्वकास सतमति,  िलु्मी 1 

5.33 घरेल ु िथा साना उद्योि कार्ाालर्, पाल्पा 1 

5.34 पाल्पा  दरिार संग्रहालर्, पाल्पा 1 

6 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, िटुवल 1 

6.1 कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्, िटुवल रुपन्देही  1 

6.2 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्र रोल्पा  1 

6.3 कृर्ष ज्ञान केन्द्र, रोल्पा  1 

6.4 पशपंुक्षी  िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् 1 

6.5 कृर्ष ज्ञानकेन्द्र, अघााखाँची 1 

6.6 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्र 1 

6.7 िाली  संरक्षर् प्रर्ोिशाला, िाँके 1 

6.8 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्र, िाँके 1 

6.9 कृर्ष  ज्ञान केन्द्र, दाङ 1 

6.1 कुखरुा  र्वकास फामा, िाँके 1 

6.11 पश ु सेवा िातलम केन्द्र, िाँके 1 

6.12 मत्स्र्  र्वकास केन्द्र, िाँके 1 

6.13 कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान सहर्ोि िथा िातलम केन्द्र, िाँके 1 

6.14 सहकारी  प्रम्शक्षालर्, िाँके 1 

6.15 िीउ  तिजन प्रर्ोिशाला, िाँके 1 

6.16 कृर्ष  ज्ञान केन्द्र, िाँके 1 

6.17 माटो िथा मल परीक्षर् प्रर्ोिशाला, िाँके 1 

6.18 कृर्ष ज्ञान केन्द्र, िौतलहवा कर्पवस्ि ु 1 

6.19 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्र, िौतलहवा कर्पवस्ि ु 1 
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6.2 िीउ  तिजन प्रर्ोिशाला, भैरहवा 1 

6.21 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्र, भैरहवा 1 

6.22 कृर्ष ज्ञान केन्द्र, नवलपरासी 1 

6.23 कृर्ष  ज्ञान केन्द्र, िलु्मी 1 

6.24 कृर्ष ज्ञान केन्द्र, पाल्पा 1 

6.25 भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्र, पाल्पा 1 

7 भौतिक  पूवााधार र्वकास मन्रालर्, िटुवल 1 

7.1 खानेपानी  िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ाालर्, िटुवल रुपन्देही  1 

7.2 र्ािार्ाि  व्र्वस्था सेवा कार्ाालर्, भैरहवा रुपन्देही  1 

7.3 वाँर्िंिा  तसंचाई व्र्वस्थापन कार्ाालर्, कर्पलवस्ि ु 1 

7.4 जल  स्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, कर्पलवस्ि ु 1 

7.5 जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्,  रोल्पा  1 

7.6 माडी लङुग्री कररडोर तसंचाइ आर्ोजना,  रोल्पा  1 

7.7 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, रोल्पा  1 

7.8 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, टर्ठुान  1 

7.9 भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, रुपन्देही  1 

7.1 र्ािार्ाि  व्र्वस्था कार्ाालर् चालक अनमुतिपर, रुपन्देही 1 

7.11 सहरी  र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, दाङ 1 

7.12 भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन,  दाङ 1 

7.13 प्रिन्ना िथा वड्कापथ तसंचाई व्र्वस्थापन कार्ाालर्,  दाङ 1 

7.14 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, दाङ 1 

7.15 र्ािार्ाि व्र्वस्था सेवा कार्ाालर्, दाङ 1 

7.16 जलस्रोि  िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, टर्ठुान 1 

7.17 खानेपानी  िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, टर्ठुान 1 

7.18 जलस्रोि  िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, िददार्ा 1 

7.19 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, सम्न्धखका , अघााखाँची  1 

7.20 जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, अघााखाँची  1 

7.21 र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर् सवारी, रुपन्देही 1 

7.22 र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर्, दाङ 1 

7.23 जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास सि तडतभजन कार्ाालर्, रुकुम पूवा 1 

7.24 जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, दाङ 1 

7.25 सहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, रुपन्देही 1 

7.26 र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर्, िाँके 1 

7.27 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, िाँके 1 

7.28 भतूमिि जलस्रोि िथा तसँचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, िाँके 1 

7.29 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, िददार्ा 1 

7.30 खानेपानी  िथा सरसफाई अस्थाई तडतभजन कार्ाालर्, िाँके 1 

7.31 सहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, िाँके 1 

7.32 जलस्रोि िथा तसँचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, िाँके 1 

7.33 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, रुकुम पूवा 1 

7.34 खानेपानी  िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, दाङ 1 
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7.35 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर् म्शवपरु, कर्पलवस्ि ु 1 

7.36 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर् जस्परु, टर्ठुान 1 

7.37 सडक  पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मम्र्ग्राम, रुपन्देही 1 

7.38 जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, भैरहवा 1 

7.39 र्ािार्ाि पूवााधार तनदेशनालर्, रुपन्देही 1 

7.4 जलस्रोि  िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, नवलपरासी 1 

7.41 खानेपानी  िथा सरसफाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, पाल्पा 1 

7.42 सहरी  र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, पाल्पा 1 

7.43 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, िलु्मी 1 

7.44 खानेपानी िथा सरसफाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, िलु्मी 1 

7.45 जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, िलु्मी 1 

7.46 सडक पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, पाल्पा 1 

7.47 र्ािार्ाि व्र्वस्था सेवा कार्ाालर्, पाल्पा 1 

8 सामाम्जक र्वकास मन्रालर् िटुवल 1 

8.1 म्शक्षा  िातलम केन्द्र, रुपन्देही 1 

8.2 स्वास्थर्  कार्ाालर् घोराही दाङ 1 

8.3 स्वास्थर् कार्ाालर्, िलुररर्ा, िददार्ा 1 

8.4 म्जल्ला आर्वेुद स्वास्थर् केन्द्र, िददार्ा 1 

8.5 म्जल्ला आर्वेुद स्वास्थर् केन्द्र, अघााखाँची 1 

8.6 म्शक्षा  र्वकास तनदेशनालर्, रुपन्देही  1 

8.7 स्वास्थर् िातलम केन्द्र, रुपन्देही 1 

8.8 स्वास्थर् कार्ाालर्, रुकुम पूवा 1 

8.9 स्वास्थर्  तनदेशनालर् लमु्बिनी प्रदेश, िटुवल रुपन्देही  1 

8.10 प्रदेश  स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थान केन्द्र, रुपन्देही  1 

8.11 सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, कर्पलवस्ि ु 1 

8.12 स्वास्थर्  कार्ाालर्, रोल्पा  1 

8.13 रोल्पा आर्वेुद स्वास्थर् केन्द्र, रोल्पा  1 

8.14 िाँके  आर्वेुद स्वास्थर् केन्द्र 1 

8.15 व्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास िातलम केन्द्र,  िाकेँ 1 

8.16 स्वास्थर्  कार्ाालर्,  िाँके 1 

8.17 सामाम्जक  र्वकास तडतभजन कार्ाालर्,  िाँके 1 

8.18 सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, दाङ 1 

8.19 व्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास िातलम केन्द्र, दाङ 1 

8.20 कर्पलवस्ि ुआर्वेुद स्वास्थर् केन्द्र, कर्पलवस्ि ु 1 

8.21 स्वास्थर्  कार्ाालर्, कर्पलवस्ि ु 1 

8.22 स्वास्थर्  कार्ाालर्, र्वजवुार टर्ठुान   1 

8.23 सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर् र्वजवुार, टर्ठुान  1 

8.24 टर्ठुान  आर्ुावेद स्वास्थर् केन्द्र ,खलङ्गा,  टर्ठुान  
1 

8.25 िाल  कल्र्ार् िहृ, िटुवल 
1 

8.26 प्रदेश  जनस्वास्थर् प्रर्ोिशाला, िटुवल 
1 

8.27 लमु्बिनी आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, िटुवल 
1 
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8.28 सामाम्जक  र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, भैरहवा 
1 

8.29 स्वास्थर्  कार्ाालर्, भैरहवा 
1 

8.30 स्वास्थर्  कार्ाालर्, नवलपरासी 
1 

8.31 सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, पाल्पा 
1 

8.32 स्वास्थर्  कार्ाालर्,  िलु्मी 
1 

8.33 िलु्मी आर्वेुद स्वास्थर् केन्द्र,  िलु्मी 
1 

8.34 स्वास्थर्  कार्ाालर्,  पाल्पा 
1 

8.35 आर्वेुद स्वास्थर् कार्ाालर्, पाल्पा 
1 

8.36 लमु्बिनी  प्रादेम्शक अस्पिाल, रुपन्देही  
1 

8.37 भीम  अस्पिाल, रुपन्देही 
1 

8.38 रोल्पा  अस्पिाल 
1 

8.39 िददार्ा  अस्पिाल 
1 

8.40 अघााखाँची अस्पिाल 
1 

8.41 म्जल्ला अस्पिाल रुकुमकोट,  रुकुम पूवा 
1 

8.42 राप्ती  प्रादेम्शक अस्पिाल र्वकास सतमति 
1 

8.43 राप्ती  आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, िलुसीपरु दाङ 
1 

8.44 प्रादेम्शक  आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, तिजौरी दाङ 
1 

8.45 टर्ठुान  अस्पिाल, र्वजवुार टर्ठुान  
1 

8.46 कर्पलवस्ि ु अस्पिाल, िौतलहवा, कर्पलवस्ि ु 
1 

8.47 पथृवीचन्द्र  अस्पिाल र्वकास सतमति, नवलपरासी 
1 

8.48 म्चसापानी  अस्पिाल र्वकास सतमति,  नवलपरासी 
1 

8.49 िलु्मी  अस्पिाल,  िबघास िलु्मी 
1 

8.50 पाल्पा  अस्पिाल, पाल्पा 
1 

8.51 रामपरु अस्पिाल, पाल्पा 
1 

9 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्, िटुवल 
1 

10 प्रदेश  लोक सेवा आर्ोि, िटुवल 
1 

11 कार्ामूलक 1 

  जबमा 183 
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अनसूुची - २  

प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 1 सँि सबिम्न्धि  

प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् रकम 

2076।77 
(रु.हजारमा) 

क्र .स  मन्रालर्/तनकार् 

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोिार लेखापरीक्षर् 
सबपन्न 

रकम 
लेखापरीक्षर् हनुपुने सबपन्न लेखापरीक्षर् हनुपुने सबपन्न 

लेखापरीक्षर् 

हनुपुने सबपन्न 

लेखापरीक्षर् 

हनुपुने सबपन्न 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर् 1 212124 1 212124 1 97 1 97 1 957 1 957 1 13891 1 13891 227069 

2 

मखु्र्मन्री  िथा मम्न्रपररषदको कार्ाालर्, 
िटुवल 3 122365 3 122365 2 2644 2 2644 1 1003 1 1003 2 70532 2 70532 196544 

3 

आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, 
िटुवल 13 334539 13 334539 1 6182000 1 6182000 0 7193 0 7193 0 0 0 0 6523732 

4 

आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्, 

रुपन्देही  2 265827 2 265827 2 6222 2 6222 2 3941 2 3941 1 98788 1 98788 374778 

5 

उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर्, 
िटुवल 35 2007936 35 2007936 33 545525 33 545525 32 288461 32 288461 18 218776 18 218776 3060698 

6 

भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, 

रुपन्देही  26 1691763 26 1691763 23 17805 23 17805 21 8712 21 8712 5 16392 5 16392 1734672 

7 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्, रुपन्देही  49 13170501 48 13068461 47 2413291 46 2413000 44 1243513 43 1227158 5 1037 5 1037 16709656 

8 सामाम्जक र्वकास मन्रालर्, िटुवल 36 3354401 36 3354401 21 49885 21 49885 25 125390 25 125390 20 296134 20 296134 3825810 

9 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्, िटुवल 1 15298 1 15298 1 6 1 6 1 135 1 135 0 0 0 0 15439 

10 अनदुान 0 4232318  4232318 0 0 0 0 0 0 0 0     4232318 

  जबमा 167 25407072 166 25305032 131 9217475 130 9217184 127 1679305 126 1662950 52 715550 52 715550 36900716 

 

द्रिव्र् : प्रदेश लोकसेवा आर्ोिको र्वतनर्ोजन , राजस्व र धरौटीको लेखापरीक्षर् रकम रु.3 करोड 12 लाख 86 हजार आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा 
समावेश छ  । 
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 अनसूुची–३ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 को दफा 1 सँि सबिन्धीि) 

 
सरकारी तनकार्/मन्रालर्को लेखापरीक्षर् वक्र्ौिा र्ववरर् 

२०७६।७७ 
(रु.हजारमा) 

क्र.सं. 
 

मन्रालर्/तनकार्को 
नाम 

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी जबमा 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1 
जलस्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन, 
पाल्पा 

1 102040 1 291 1 16355 1 118686 

जबमा 1 102040 1 291 1 16355 
 

118686 
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अनसूुची - 4  

(प्रतिवेदनको पररच्छेद  १ को दफा  2 सँि सबिम्न्धि ) 
 
 

सतमति िथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षर् र्ववरर् 

2076।77 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् र  तनकार्को नाम 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् 
सबपन्न रकम 

वक्र्ौिा वषा 
हनुपुने सबपन्न अम्न्िम प्रारम्बभक 

१. अस्पिाल र्वकास सतमतिहरू 14 14 14 14 2706546  

२. आर्वेुद म्चर्कत्सालर् 2 2 2 2 40603 
 

  जबमा 16 16 16 16 2747149 
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अनसूुची–5 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 2 सँि सबिम्न्धि ) 

 

आर्–व्र्र् र्हसाि िर्ार िने अन्र् संस्था र सतमति  

लेखापरीक्षर् रकम, िेरुज ुर संचालन नतिजा  

2076।77 
(रु.हजारमा) 

क्र .सं.  संस्थाको नाम 

लेखापरीक्षर् 
हनुपुने  आतथाक 

वषा 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

िेरुज ु
रकम 

लेखापरीक्षर् भएको अम्न्िम वषंको संचालन नतिजा 

र्ो वषाको 
िचि 

िषाान्िको 
मौज्दाि 

वषाको शरुु 
मौज्दाि 

आर् व्र्र् 

तिक्री सेवा 
शलु्क अनदुान अन्र् आर् जबमा प्रत्र्क्ष खचा संचालन खचा 

कमाचारी 
खचा अन्र् खचा जबमा खचा 

1 
लमु्बिनी  प्रादेम्शक अस्पिाल, रुपन्देही  2076/76 1491450 32391 352260 620528 500637 18025 1491450  1151971   1151971 339479 339479 

2 
भीम अस्पिाल 2076/77 140774 12189 14547 39495 85781 951 140774  129907   129907 10867 10867 

3 
रोल्पा अस्पिाल 2076/77 74293 91 7053 22559 44013 668 74293  63443   63443 10850 10850 

4 
िददार्ा अस्पिाल 2076/77 136184 1431 5573 49153 81324 134 136184  130866 0 0 130866 5318 5318 

5 
अघााखाँची अस्पिाल 2076/77 73866 0 6230 22294 45299 43 73866  64143 0 0 64143 9723 9723 

6 
म्जल्ला अस्पिाल, रुकुम पूवा 2076/77 30222 5737 0 1080 29142 0 30222 0 30106 0 0 30106 116 116 

7 
राप्ती  प्रादेम्शक अस्पिाल,  दाङ 2076/77 200431 17268 10369 14335 1184900 57236 1266840 1184900 2909 0 68953 1256762 10078 10078 

8 
राप्ती आर्वेुद म्चर्कत्सालर्,  दाङ 2076/77 8037 0 0 0 8037 0 8037 8037 0 0 0 8037 0 0 

9 
प्रादेम्शक आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, दाङ 2076/77 32566 1059 982 0 31132 452 32566 31132 0 0 386 31518 1048 1048 

10 
टर्ठुान अस्पिाल, टर्ठुान  2076/77 97809 130 1135 32093 63349 1232 97809 93924    93924 3885 3885 

11 
कर्पलवस्ि ुअस्पिाल, कर्पलवस्ि ु 2076/77 101546 0 4047 33208 63387 904 101546 95226    95226 6320 6320 

12 
पथृवीचन्द्र अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 92400 79 3450 21655 67009 286 92400 0 89167 0 0 89167 3233 3233 

13 
म्चसापानी अस्पिाल र्वकास सतमति 2076/77 33686 20 427 22271 10988 0 33686 0 32424 0 0 32424 1262 1262 

14 
िलु्मी अस्पिाल, िबघास िलु्मी 2076/77 85431 7662 3932 27075 53679 745 85431  80048   80048 5383 5383 

15 
पाल्पा अस्पिाल, पाल्पा 2076/77 63748 67 7570 23394 32609 175 63748  47888   47888 15860 15860 

16 
रामपरु अस्पिाल पाल्पा 2076/77 84706 1158 6015 34897 43425 369 84706  71591   71591 13115 13115 

  जबमा   2747149 79282 423590 964037 2344711 81220 3813558 1413219 1894463 0 69339 3377021 436537 436537 
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अनसूुची – 6 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 4.5 सँि सबिम्न्धि ) 
 

पेस्की िाकँीको  र्ववरर् 

2076।77 
(रु.हजारमा) 

क्र .सं.  मन्रालर् र तनकार्को नाम 

कमाचारी पेस्की 
 अन्र् पेस्की 

जबमा कुल जबमा 

िि वषा सबम र्ो वषा 
िि वषा सबम र्ो वषा 

मोर्वलाइजेशन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाइजेशन प्रतििपर अन्र् 

1 

सरकारी कार्ाालर् िफा  1365 5530 96511 0 0 628178 0 54226 59756 785810 

२ सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  1045 533 37834 0 0 0 0 11382 11915 50794 

 

कुल जबमा 2410 6063 134345 0 0 628178 0 65608 71671 836604 
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अनसूुची - 7 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 4.6  सँि सबिम्न्धि ) 

कुल असलुी र्ववरर् 

 2076।77 

(रु.हजारमा) 

 क्र .स  मन्रालर् र  तनकार्को नाम 

लेखापरीक्षर्को 
दौरानमा 

प्रारम्बभक प्रतिवेदन 

पठाएपतछ 

सबपरीक्षर्को 
क्रममा 

कुल जबमा 
कार्ाालर् 

संख्र्ा असलुी  रकम 

कार्ाालर्  

संख्र्ा असलुी  रकम 

कार्ाालर् 

संख्र्ा असलुी  रकम 

1. सरकारी कार्ाालर् िफा  15 563 10 4070 33 26261 30894 

1.1 प्रदेश सभा सम्चवालर् 0 0 1 28 0 0 28 

1.2 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 0 0 1 54 1 188 242 

1.3 उद्योि  पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 2 233 2 2932 5 140 3305 

1.4 भौतिक  पूवााधार र्वकास मन्रालर् 7 102 4 1027 20 7258 8387 

1.5 सामाम्जक र्वकास मन्रालर् 4 138 1 26 6 18674 18838 

1.6 भतूम  व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 2 90 1 3 1 1 94 

2 सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  0 0 3 83 1 855 938 

2.1 लमु्बिनी  प्रादेम्शक अस्पिाल रुपन्देही  0 0 1 4 0 0 4 

2.2 राप्ती  प्रादेम्शक अस्पिाल 0 0 1 77 1 855 932 

2.3 िलु्मी अस्पिाल, िलु्मी 0 0 1 2 0 0 2 

  कुल जबमा  
15 563 13 4153 34 27116 31832 
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अनसूुची–8 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 2  को दफा 4.7 सँि सबिम्न्धि ) 
 

अग्रीम कर कट्टी  निरेको समर्ििि म्स्थति 

2076।77 

(रु.हजारमा) 

तस .नं.  मन्रालर् र  तनकार्को नाम 
असलु हनुपुने असलु भएको असलु िना 

िाकँी रकम कार्ाालर् संख्र्ा रकम कार्ाालर् संख्र्ा रकम 

1.  सरकारी कार्ाालर् िफा  17 2102 2 118 1984 

1.1 उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 2 113 0 0 113 

1.1 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 2 24 0 0 24 

1.1 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 9 1945 1 112 1833 

1.1 सामाम्जक  र्वकास मन्रालर् 3 14 0 0 14 

1.1 प्रदेश लोक सेवा आर्ोि िटुवल 1 6 1 6 0 

1.1 सतमति  िफा  3 10 0 0 10 

  जबमा  20 2112 2 118 1994 
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अनसूुची -9 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1  को दफा 7.2 सँि सबिम्न्धि ) 
  

राजस्वको शीषका िि आबदानी र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
राजस्व संकेि राजस्व शीषाक रकम 

11411 िाँडफाँट  भइा  प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर 4775758 

11421 िाँडफाँट  भइा  प्राप्त हनेु अन्िःशलु्क 1421141 

11315 िाँडफाँट िाट  प्राप्त हनेु घर जग्िा रम्जिेशन  दस्िरु 813671 

11456 सवारी  साधन कर (सवारी दिाा, वार्षाक सवारी कर िथा पटके सवारी कर) 909950 

11471 मनोरञ्जन  कर 250 

11472 र्वज्ञापन कर 3179 

11613 व्र्ावसार्, रम्जषे्ट्रशन  दस्िरु िथा व्र्वसार् कर 3724 

14211 कृर्ष उत्पादनको  तिक्रीिाट प्राप्त रकम 13445 

14212 सरकारी सबपम्त्तको  तिक्रीिाट प्राप्त रकम 809 

14217 नहर  िथा कुलो उपर्ोि वापिको शलु्क 26 

14219 अन्र् सेवा शलु्क िथा तिक्री 22117 

14223 म्शक्षा क्षेरको  आबदानी 419 

14224 परीक्षा शलु्क 1098 

14225 र्ािार्ाि क्षेरको आबदानी 110600 

14229 अन्र् प्रशासतनक  सेवा शलु्क 51661 

14253 व्र्ावसार्  रम्जषे्ट्रशन दस्िरु 102131 

14255 टेतलतभजन  संचालन दस्िरु 800 

14256 चालक  अनमुति पर,  सवारी  दिाा र्किाि  सबिन्धी दस्िरु 365196 

14264 वन क्षेरको  अन्र् आर् 953 

14311 न्र्ार्र्क  दण्ड जररवाना 34 

14312 प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि 47649 

14313 धरौटी  सदरस्र्ाहा 4945 

14529 अन्र् राजस्व 160 

14151 सरकारी सबपम्त्तको  वहालिाट प्राप्त आर् 2660 

14157 िाँडफाँट  भई प्राप्त दहत्तर िहत्तरको  तिक्रीिाट प्राप्त हनेु आर् 169870 

14171 वन  रोर्ल्टी 1341 

15111 िेरुज ु 51867 

15112 तनकासा  र्फिाा 33153 

15113 अनदुान  र्फिाा 308868 

  जबमा 
9217475 
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अनसूुची ÷10 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद २ को दफा 1 सँि सबिम्न्धि) 

 

सरकारी कार्ाालर्हरूको िेरुज ुितिाकरर् 

2076/77 
(रु.हजारमा) 

क्र. 
सं. मन्रालर् र  तनकार्को नाम 

प्रारम्बभक िेरुज ु प्रतिर्क्रर्ािाट फस्र्ौट िाँकी िेरुज ु

िेरुज ु

असलु 

हनुपुने 

तनर्तमि हनुपुने पेश्की 
दफा  संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि  

भएको 

प्रमार्का   
कािजाि  पेश 

नभएको 

राजस्व 
लिि 

म्जबमेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जबमा 

कमाचारी  
पेश्की 

अन्र्  
पेश्की सैर्द्ाम्न्िक लििी सैर्द्ाम्न्िक लििी सैर्द्ाम्न्िक लििी 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर् 
9 9 12043 0 3 28 9 6 12015 0 12015 0 0 0 12015 0 0 

2 मखु्र्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ाालर्  
25 3 434 0 1 32 25 2 402 0 81 321 0 0 402 0 0 

3 आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्  
27 3 412 0 3 412 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 
23 17 5310 0 9 135 23 8 5175 643 4116 416 0 0 4532 0 0 

5 उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर्  
229 111 77248 0 6 3260 229 105 73988 12219 53886 3171 0 0 57057 425 4287 

6 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्  
164 100 42021 0 10 3913 164 90 38108 7617 11762 18729 0 0 30491 0 0 

7 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्  
679 165 727640 1 27 17317 678 138 710323 34267 282377 350453 0 0 632830 0 43226 

8 सामाम्जक र्वकास मन्रालर्  
122 47 28219 0 2 27 122 45 28192 2627 910 12837 0 0 13747 5105 6713 

9 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  कुल जबमा 
1278 455 893327 1 61 25124 1277 394 868203 57373 365147 385927 0 0 751074 5530 54226 
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अनसूुची-11 

 (प्रतिवेदनको  पररच्छेद २ को दफा 1 सँि सबिम्न्धि) 

 

आर् व्र्र्को कारोिार  िने सतमति िथा अन्र् संस्थाको िेरुज ुििीकरर् 

२०७६।७७ 
(रु.हजारमा) 

 

क्र. 
सं. 

मन्रालर् र  तनकार्को नाम 

प्रारम्बभक िेरुज ु प्रतिर्क्रर्ािाट फस्र्ौट िाँकी िेरुज ु

िेरुज ु

असलु 

हनुपुने 

तनर्तमि हनुपुने पेश्की 

 

दफा       संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
 भएको 

प्रमार्का   
कािजाि  

पेश 
नभएको 

राजस्व लिि 

म्जबमेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जबमा 
कमाचारी  
पेश्की 

अन्र्  
पेश्की 

जबमा 
सैर्द्ाम्न्िक लििी सैर्द्ाम्न्िक लििी सैर्द्ाम्न्िक लििी 

1 लुनबबिी प्रादनेिक अस्पताल, रुपन्त्दहेी  18 29 32395 0 1 4 18 28 32391 3309 11827 7955 0 0 19782 0 9300 9300 

2 भीम अस्पताल, रुपन्त्दहेी 11 10 12189 0 0 0 11 10 12189 590 11576 23 0 0 11599 0 0 0 

3 रोल्पा अस्पताल 8 1 91 0 0 0 8 1 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 बर्दाया अस्पताल 22 2 1431 0 0 0 22 2 1431 0 0 8 0 0 8 383 1040 1423 

5 अर्ााखााँची अस्पताल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 नजल्ला अस्पताल रुकुमकोट  16 7 5737 0 0 0 16 7 5737 26 1137 4574 0 0 5711 0 0 0 

7 राप्ती प्रादनेिक अस्पताल, दाङ 10 18 17345 0 1 77 10 17 17268 49 14363 2856 0 0 17219 0 0 0 

8 राप्ती आयुरे्वद नचककत्सालय, दाङ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

प्रादनेिक आयुरे्वद नचककत्सालय, 

नबजौरी दाङ 

3 3 1059 0 0 0 3 3 

1059 

6 1053 0 0 0 

1053 

0 0 0 

10 प्युठाि अस्पताल, प्युठाि  3 1 130 ० ० ० ३ १ 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130 

11 कनपलर्वस्तु अस्पताल, कनपलर्वस्तु  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 पृथ्र्वीचन्त्र अस्पताल िर्वलपरासी 6 1 79 0 0 0 6 1 79 0 0 79 0 0 79 0 0 0 

13 नचसापािी अस्पताल बदार्ाट 0 1 20 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

14 गुल्मी अस्पताल, तबर्ास गुल्मी 2 2 7664 0 1 2 
2 1 7662 

0 7662 0 0 0 7662 0 0 
0 

15 पाल्पा अस्पताल, पाल्पा 4 3 67 0 0 0 
4 3 67 

1 0 66 0 0 66 0 0 
0 

16 रामपुर अस्पताल पाल्पा 3 3 1158 0 0 0 
3 3 1158 

10 0 106 0 0 106 0 1042 1042 

  hDDff 108 81 79365 0 3 83 108 78 79282 4082 47618 15667 0 0 63285 533 11382 11915 
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अनसूुची -१2 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 2  को दफा 2 सँि सबिम्न्धि ) 

 

िेरुज ुफस्र्ौट िथा सबपरीक्षर्को अद्यावतधक र्ववरर्  

2076/77 

-?=xhf/df_ 

क्र.सं. 
मन्रालर्/ तनकार्को  

नाम 

िि  वषासबमको 
िाकँी 

सबपरीक्षर् 

भएको 
िि  वषासबमको 

िाकँी 
र्ो वषाको 

थप 

िेस्रो  प्रतिवेदन 

सबमको िाकँी 
िेरुज ु

िेस्रो  प्रतिवेदन 

सबमको िाकँी 
िेरुज ुमध्रे् पेश्की 

1 सरकारी कार्ाालर् िफा  854877 573671 281206 868203 1149409 157632 

2 सतमति  िथा अन्र् संस्था िफा  92465 0 
92465 

79282 
171747 

50794 

  जबमा 
947342 573671 373671 947485 1321156 208426 
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अनसूुची 13 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 6 सँि सबिन्धीि) 
प्रदेश सरकारले अन्र् तनकार्लाई ददएको वजेट खचा र्ववरर् 

आतथाक वषा २०७६।७७ 

तस.नं. म्जल्ला कार्ाालर्को नाम चाल ुखचा पुजँीििखचा जबमा खचा 
1 

नवलपरासी म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
295 1403 1698 

2 
नवलपरासी मालपोि कार्ाालर् 

500   500 

3 
नवलपरासी नापी कार्ाालर् 

350   350 

4 
नवलपरासी म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

277 1700 1977 

5 
नवलपरासी सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. २६ िर् हेडक्वाटर नवलपरासी 

450 4148 4598 

6 
रुपन्देही मालपोि कार्ाालर् िटुवल 

548   548 

7 
रुपन्देही मालपोि कार्ाालर् भैरहवा 550 

  550 

8 
रुपन्देही नापी कार्ाालर् िटुवल 

319   319 

9 
रुपन्देही नापी कार्ाालर् भैरहवा 

350   350 

10 
रुपन्देही ५ नं. प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, िटुवल 

50 15009 15059 

11 
रुपन्देही ५ नं. प्रदेश ट्रार्फक प्रहरी कार्ाालर्, िटुवल 

650 3430 4080 

12 
रुपन्देही म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

713 370 1083 

13 
रुपन्देही म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

450 1899 2349 

14 
रुपन्देही नेपाली सेना मध्र्पम्िम पिृना हेडक्वाटर, िटुवल 

498   498 

15 
रुपन्देही सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. २७ िर् हेडक्वाटर 

650 300 950 

16 
कर्पलवस्ि ु मालपोि कार्ाालर् िौतलहवा 

400   400 

17 
कर्पलवस्ि ु मालपोि कार्ाालर् चन्द्रौटा 

400   400 

18 
कर्पलवस्ि ु नापी कार्ाालर् िौतलहवा 

300   300 

19 
कर्पलवस्ि ु नापी कार्ाालर् चन्द्रौटा 

300   300 

20 
कर्पलवस्ि ु म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

545   545 

21 
कर्पलवस्ि ु म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

500 1800 2300 

22 
कर्पलवस्ि ु सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. ५ तिन्ध्र्िातसनी िार्हनी मखु्र्ाल 850 

297 1147 

23 
कर्पलवस्ि ु सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. २८ िर् हेडक्वाटर 650 

300 950 

24 
पाल्पा मालपोि कार्ाालर् िानसेन 

350   350 

25 
पाल्पा मालपोि कार्ाालर् रामपरु 

300   300 

26 
पाल्पा नापी कार्ाालर् िानेसेन       

27 
पाल्पा नापी कार्ाालर् रामपरु 

250   250 

28 
पाल्पा म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

195 1488 1683 

29 
पाल्पा म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

197 1000 1197 

30 
अघााखाचँी मालपोि कार्ाालर् 

247   247 

31 
अघााखाचँी नापी कार्ाालर् 

279   279 

32 
अघााखाचँी म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

45 2295 2340 

33 
अघााखाचँी म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

224 2845 3069 

34 
अघााखाचँी सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. ३६ िलु्म हेडक्वाटर   1591 1591 

35 
िलु्मी मालपोि कार्ाालर् िबघास 

349   349 

36 
िलु्मी मालपोि कार्ाालर् मजवुा 

300   300 

37 
िलु्मी नापी कार्ाालर् िबघास 

225   225 

38 
िलु्मी नापी कार्ाालर् मजवुा 

225   225 
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39 
िलु्मी म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

45 1497 1542 

40 
िलु्मी म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

159 3518 3677 

41 
रुकुमपवुा मालपोि कार्ाालर् 

324   324 

42 
रुकुमपवुा नापी कार्ाालर् 

210   210 

43 
रुकुमपवुा म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

95 2000 2095 

44 
रुकुमपवुा म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

250 400 650 

45 
रोल्पा मालपोि कार्ाालर् तलवाङ 

297   297 

46 
रोल्पा मालपोि कार्ाालर् घिीिाउँ 

300   300 

47 
रोल्पा नापी कार्ाालर् तलवाङ 

180   180 

48 
रोल्पा नापी कार्ाालर् घिीिाउँ 

179   179 

49 
रोल्पा म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

35 3628 3663 

50 
रोल्पा म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

250 894 1144 

51 
टर्ठुान मालपोि कार्ाालर् खलिा ं

299   299 

52 
टर्ठुान मालपोि कार्ाालर् जसपरु 

299   299 

53 
टर्ठुान नापी कार्ाालर् खलिा ं

250   250 

54 
टर्ठुान नापी कार्ाालर् जसपरु 

200   200 

55 
टर्ठुान म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

25 492 517 

56 
टर्ठुान म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

161 900 1060 

57 
दाङ मालपोि कार्ाालर् घोरही 

545   545 

58 
दाङ मालपोि कार्ाालर् िलु्सीपरु 

308   308 

59 
दाङ मालपोि कार्ाालर् लमही 

363   363 

60 
दाङ नापी कार्ाालर् घोरही 

349   349 

61 
दाङ नापी कार्ाालर् िलु्सीपरु 

350   350 

62 
दाङ नापीकार्ाालर् लमही 

350   350 

63 
दाङ ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, दाङ 

3830   3830 

64 
दाङ म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

1500 6354 7854 

65 
दाङ म्जल्लाप्रहरी कार्ाालर् 

272 1800 2072 

66 
दाङ सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. २९ िर् हेडक्वाटर ज्वालामाई 

224 149 374 

67 
िाँके मालपोि कार्ाालर् नेपालिंज 

542   542 

68 
िाँके नापी कार्ाालर् नेपालिंज 

350   350 

69 
िाँके म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

545 3280 3825 

70 
िाँके म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

500 3091 3591 

71 
िाँके सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. ३० िर् हेडक्वाटर िािेश्वरी 

647 298 945 

72 
िददार्ा मालपोि कार्ाालर् िलुररर्ा 

400   400 

73 
िददार्ा मालपोि कार्ाालर् राजापरु 

198   198 

74 
िददार्ा नापी कार्ाालर् िलुररर्ा 

250   250 

75 
िददार्ा नापी कार्ाालर् राजापरु 

198   198 

76 
िददार्ा म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

142 2759 2901 

77 
िददार्ा म्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

450 1794 2244 

78 
िददार्ा सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल नं. ३१ िर् हेडक्वाटर 

550 250 800 

79 स्थानीर् िह िफा  (109 तनकार्) 4232317 - 4232317 

 जबमा  4262517 72980 4335497 
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अनसूुची - १4 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद 2 को दफा 4.1 सँि सबिम्न्धि) 

लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको र्ववरर् र सो अवतधको िेरुज ुम्स्थति 
    -?=xhf/df_ 

क्र. सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
लेखा उत्तरदार्ी 

अतधकृिहरूको नामावली अवतध 

आ  .ि. 
२०७६।७७ 
को िरेुज ु

लेखापरीक्षर्  
अंक 

लेखापरीक्षर्  
अंकको िलुनामा 
िरेुज ुप्रतिशि 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर् श्री दलुाभकुमार पनु मिर 2076/4/1-2077/3/31 12015 227069 5.29 

2 मखु्र्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ाालर्  
डा. िीथाराज ढकाल 

श्री िोपनारार्र् ज्ञावली 
2076/4/1-2076/4/30  

2076/5/1-2077/3/31 

402 

196544 

0.20 

3 आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्  
श्री र्कशोर जोशी 
श्री मधकुुमार मरातसनी 

2076/4/1-2076/5/30 

2076/6/1-2077/3/31 

0 

10756050 

0.00 

4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 
श्री  शंकरप्रसाद खरेल 

श्री रर्वलाल पन्थ 

2076/4/1-2077/2/20 

20277/2/21-2077/3/31 

5175 

374778 

1.39 

5 उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर्  
श्री धनन्जर् पौडेल 

श्री राधा वाग्ले 

2076/4/1-2076/5/30 

2076/6/1-2077/3/31 

73988 

3060698 

2.42 

6 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् श्री  र्ामनारार्र् देवकोटा 2075/4/1-2076/1/16 38108 1734672 2.20 

7 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्  
श्री रामचन्द्र दंिाल       

श्री नरुमाहमद खा ँ
2076/4/1-2076/5/17  

2076/5/18-2077/3/31 

710323 

16709656 

4.25 

8 सामाम्जक र्वकास मन्रालर्  श्री  िोर्पकृष्र् खनाल 2076/4/1-2077/3/31 107474 6572959 1.64 

9 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्  श्री ठाकुरप्रसाद तड.सी. 2076/4/1-2077/3/31 0 15439 0.00 

  जबमा     947485 39647865 2.39 
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