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Serving the Nation and the People 

 
दूरदृर्िदूरदृर्िदूरदृर्ि   (((VVViiisssiiiooonnn)))   

 

जनर्हिका लाति जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान िने र्वश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने ।  
(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and 

integrity for the benefit of the people) 

िन्िव्र्िन्िव्र्िन्िव्र्   (((MMMiiissssssiiiooonnn)))   

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोि सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र 
एवं िरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान िने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public 

funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मान्र्िामूल्र् मान्र्िामूल्र् मान्र्िा   (((CCCooorrreee   VVVaaallluuueeesss)))   
 

तनष् ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्वसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 बमोर्जम संघ, 

प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्, पूर्ा स्वातमत्व भएका संिठीि संस्था र 
संघीर् काननु बमोर्जम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु भनी िोर्कएका संस्था 
वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र् समेिको 
आधारमा लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको धारा 294(३) 
बमोर्जम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 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 । उल्लेर्खि 
व्र्वस्था बमोर्जम आतथाक वषा 2076/77 को लेखापरीक्षर् िरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । प्रतिवेदनमा 
लेखापरीक्षर् िररएको तनकार्को र्ववरर्, लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् 
व्र्होराहरू, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न र्स्थति 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 सतुनर्िि िना अनिुमनको समेि व्र्वस्था तमलाईएको छ । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि लिार्ि सम्बर्द् पक्षसँि आवश्र्क छलफल िरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाव 
बमोर्जम लेखापरीक्षर्लाई उदे्दश्र्मूलक बनाउने प्रर्ास िररएको छ । लेखापरीक्षर्को िरु्स्िर अतभवरृ्र्द् िना 
िरु्स्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रर्ालीलाई सदुृढ िलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषा काननुको पालना, जवाफदेर्हिा वहन, लेखापालन र आतथाक कारोबारको र्स्थति, सावाजतनक सम्पर्त्त र 
स्रोि साधनको उपर्ोि, सावाजतनक तनमाार् र सेवा प्रवाह जस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षर्को क्षेरमा समावेश िररएको 
छ । र्ो वषा प्रदेश अन्ििाि मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् सर्हि मन्रालर् र मािहिका कार्ाालर्, 
प्रदेशसभा सर्चवालर्, मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् समेि 183 तनकार्को 
रु.44 अबा 57 करोड 3 लाख 40 हजार  लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएकोमा रु.1 अबा 26 करोड 51 लाख 56 
हजार बेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल लेखापरीक्षर् अङ्कको 2.84 प्रतिशि हनु आउँछ । िि वषा 
लेखापरीक्षर् अंकको 4.82 प्रतिशि बेरुज ुकार्म रहेकोमा र्स वषा 2.84 प्रतिशि भई बेरुज ुप्रतिशि घटेको  
छ । र्स वषा म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लििी बेरुज ुमातनएको छैन । 

प्रदेश अन्ििािका कार्ाालर्हरूको लेखापरीक्षर्बाट मखु्र् रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु तनमाार् िनुापने, 

दरबन्दी बमोर्जमका कमाचारीको पदपूतिा िनुापने, बजेटमा समावेश भएका नीति िथा कार्ाक्रमको प्रभावकारी 
कार्ाान्वर्न िनुापने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि िना एकीकृि कार्ाालर्को अवधारर्ा 
अनसुार सीतमि संख्र्ाका कार्ाालर्बाट कार्ासम्पादन िने व्र्वस्था िररनपुने देर्खएको छ । प्रदेश र स्थानीर् 
िहका पदातधकारीले प्राप्त िने सेवा सरु्वधामा एकरुपिा कार्म िनुापने, राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीर् 
सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुानप्रतिको तनभारिालाई न्रू्तनकरर् िने, अनतु्पादक खचा तनर्न्रर् िना तमिव्र्र्र्िा 
सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ाान्वर्न िने, ददिो र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त िना र्ोजना िथा कार्ाक्रममा 
समावेश िरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँि समन्वर्ात्मक ढङ्गले कार्ा िनुापदाछ ।  



र्वकास तनमाार्िफा  पररर्ोजना बैंकमा संकतलि र्ोजनामध्रे् बढी उपलब्धीमलुक छनौट िरी कार्ाान्वर्न 
िने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफा ि एकै प्रकृतिका कार्ाक्रमहरू सम्पादन भई दोर्हररने, खर्टटने िथा टुर्क्रने 
प्रवरृ्त्त तनर्न्रर् िने, साना िथा टुके्र आर्ोजनमा लिानी निने, अनदुान र सहार्िा जस्िा र्विरर्मखुी 
कार्ाक्रमहरूमा बजेट पररचातलि िदाा उपलर्ब्धको सतुनर्िििा िने, अनदुानको अनिुमन प्रभावकारी बनाउने र 
जर्टल प्रकृतिका तनमाार् सधुारका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट िराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार िरी 
जनसहभातििा जटुाई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न िनुापने देर्खन्छ । 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 समरु्चि उपर्ोि िदै र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहलाई नमनुाको रूपमा 
सिालन िना सर्कने देखेको छु । र्स प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कार्ा क्षेर र मन्रालर् िथा तनकार्हरुको 
र्वस्ििृ र्वश्लषेर् सर्हि समावेश भएका प्रतिवेदनका व्र्होरा र सझुावबाट प्रदेशस्िरको शासकीर् व्र्वस्था र र्वकास 
तनमाार् कार्ा सिालनमा सहर्ोि पगु्ने अपेक्षा िररएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेश िरेको 
प्रतिवेदन र्थासमर्मा प्रदेश सभामा पेश हनुपुदाछ । र्सबाट 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 िहबीच 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 बमोर्जम आन्िररक आर् पररचालन िरी 
आत्मतनभार हनेुिफा  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेर्शि िनुापने देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मा, लेखापरीक्षर् सम्पन्न ि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 सबै तनकार् र पदातधकारी िथा र्वकास साझेदार, नािररक समाज र 
सिारकमीहरूप्रति हाददाक आभार व्र्क्त िना चाहन्छु । साथै, कोरोना भाइरसको महामारीको बाबजूद अहोरार 
खर्टई समर्मै लेखापरीक्षर् सम्पन्न िरी प्रतिवेदन िर्ार िने कार्ाालर्का सम्पूर्ा कमाचारीहरूलाई र्वशेष धन्र्वाद 
ददन चाहन्छु । 

 

 

 

 

(टंकमर्र् शमाा, दंिाल) 
महालेखापरीक्षक 



 

लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

 

1. संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था: नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार 
र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र 
और्चत्र्समेिको र्वचार िरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश आतथाक 
कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोर्जम प्रत्रे्क कार्ाालर्ले सबै प्रकारका आर् व्र्र् िथा 
कारोबारको िोर्कएबमोर्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िरी महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
अर्न्िम लेखापरीक्षर् िराउनपुने उल्लेख छ । 

2. उद्दशे्र् : सावाजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोि िथा सावाजतनक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र्को आधारमा लेखापरीक्षर् िरी उर्चि तनष्कषा र 
सझुाव प्रदान िना िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर आश्वस्ििा प्रदान िनुा लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र् 
रहेको छ । देहार्का र्वषर्हरू सतुनर्िि िनुा लेखापरीक्षर्को अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेका छन:् 

 आतथाक र्ववरर् िोर्कएको ढाचँामा िर्ार िरी र्थाथा र्स्थति र्चरर् िरेको, 

 सर्िि कोष िथा अन्र् सरकारी कोषको र्हसाब र्थाथापरक रहेको,  

 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनबमोर्जम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ा र प्रर्ोजनमा खचा िरेको, 

 राजस्वलिार्ि समस्ि आम्दानी र धरौटी असलुी एवं दार्खला िरेको, 

 सरकारी सम्पर्त्तको व्र्वस्थापन एवं स्रोिको हातन नोक्सानी र दरुुपर्ोि हनु नपाउने िरी 
आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था िरेको र सोको कार्ाान्वर्न भएको, 

 आतथाक कारोबार िदाा प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना िरेको एवं पषु्याई िने प्रमार् 
र्थेष्ठ राखेको, 

 स्वीकृि कार्ाक्रमअनसुार तनधााररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्ब्ध हातसल िरेको, 

 सावाजतनक तनकार्ले िोर्कएबमोर्जम 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 सम्बन्धमा सिातलि 
र्क्रर्ाकलाप र खचा काननुसम्मि एवं प्रभावकारी िवरले िरेको ।  

3. क्षरे: र्ो वषा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंि र प्रदेश कार्ाालर्समेि 183 तनकार्को 
२०७6।७7 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा 
काननुको पररपालना, र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहको र्स्थति मूल्र्ांकन िना सूचना िथा िथर्ांकसमेि 
प्रर्ोि िररएको छ ।  

4. पर्द्ति : लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ मा उल्लेर्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मान, र्वत्तीर्, 
कार्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभाक लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, मािादशान र असल 
अभ्र्ासको अनसुरर् िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ । समग्र लेखापरीक्षर् िनुापने तनकार्हरुलाई 



 

जोर्खम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा विीकरर् िरी उच्च 
जोर्खमर्कु्त 61 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षर्, मध्र्म जोर्खमर्कु्त 39 तनकार्को प्रदेश एकल कोष 
खािाबाट छनौट िररएका कारोवारको परीक्षर् र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 83 तनकार्को सम्बन्धमा दूर 
लेखापरीक्षर् कार्ार्वतध अवलम्बन िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ ।  

र्सका अलावा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराउपर सम्बर्न्धि तनकार्का प्रमखुसँि 
छलफल िरेपिाि ् लेखापरीक्षर्को प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी िररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिकृर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । लेखापरीक्षर्को िरु्स्िर 
अतभवरृ्र्द् िना उच्च िहबाट सपुरीवेक्षर्, स्थलिि तनरीक्षर्, लेखापरीक्षर् सम्पन्न 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 प्रदेश नं. १ 
का सम्पूर्ा तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरुसँि लेखापरीक्षर्मा महालेखापरीक्षकको भतूमका, 
जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र लेखापरीक्षर् कार्ाक्रम सम्बन्धमा भच ुाअल माध्र्मबाट छलफल भएको 
तथर्ो ।  

6. वार्षाक प्रतिवेदन : महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले िरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
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 लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका 
प्रमखु व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न र्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षरेहरु 
उल्लेख िररएको छ । 
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पररच्छेद -१ 

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्को र्ववरर् 

 

 समर्ििि लेखापरीक्षर् 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. लेखापरीक्षर् िररएका तनकार् र र्वषर् संख्र्ा रकम 

1 सरकारी कार्ाालर् 168 42635282 
2 सतमति  र अन्र् संस्था  15 1935058 

 जम्मा 183 44570340 

र्ो वषा प्रदेश मािहि 183 तनकार्को रु.44 अवा 57 करोड 3 लाख 40 हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्हरूको र्ववरर् अनसूुची-१ (क) मा उल्लेख छ ।  

1. सरकारी तनकार्: र्ो वषा प्रदेश मािहिका 168 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार 
िफा  तनम्नानसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छः 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. कारोबार २०७६।७७ को रकम 
1 र्वतनर्ोजन तनकासा 29649348 

2 राजस्व असलुी 10706276 

3 धरौटी आम्दानी 1303086 

4 अन्र् कारोवार 976572 

जम्मा 42635282 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न तनकार् र लेखापरीक्षर् रकमको र्ववरर् अनसूुची-२ मा उल्लेख छ । 

2. सतमति र अन्र् संस्था: र्ो वषा 15 सतमति र अन्र् संस्थाको रु.1 अबा ९३ करोड ५० लाख 58 
हजारको लेखापरीक्षर् िररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची - 4 र 5 मा उल्लेख छ । 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु ब्र्होरा पररच्छेद-३ को मन्रालर् खण्डमा समावेस छ ।  
 प्रदेश सरकार बजेट र राजस्वको कार्ाान्वर्न र्स्थति 

3. प्रदेश बजेट िथा खचा: प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनसुार २०७५।७६ को 
र्थाथा र २०७६।७७ को बजेट अनमुान र र्थाथा खचा तनम्नानसुार छः 

(रु.हजारमा) 
शीषाक/क्षेर 

 
२०७५।७६ को र्थाथा २०७6।७7 को 

बजेट अनमुान र्थाथा खचा प्रतिशि 

चाल ु 9764253 17889256 11966648 66.89 

पुजँीिि  11438674 24231154 17866596 73.73 

र्वत्तीर् व्र्वस्था - 80000 - - 
जम्मा  42200410 29833244 70.69 

 

4. खचाको र्स्थति: प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषाको चाल ुर पूजँीिि 
खचाको तनकार्िि र्ववरर् तनम्नानसुार छ ।  
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(रु.हजारमा) 
तस.नं. तनकार् वजेट र्थाथा खचा 

चाल ु पूरँ्जिि चाल ु पूरँ्जिि 

1.  प्रदेश सभामखु र उपसभामखु 2830 - 2220 - 

2.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोि अध्र्क्ष र सदस्र् 2146 - 1038 - 

3.  प्रदेश सभा सर्चवालर्  298327 42917 196737 21471 

4.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोि 20532 29420 4606 9273 

5.  मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर्  23117 5000 13162 4607 

6.  मखु्र् मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ालर्  459372 136430 355039 61545 

7.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्  1170218 179550 76810 22160 

8.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्  332408 831939 137086 465341 

9.  उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर्  1632386 2207943 1104375 899269 

10.  भमूी व्र्वस्था कृर्ष िथा  सहकारी मन्रालर्  3703704 212236 1411798 150452 

11.  भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्  704760 21338567 517561 15964105 

12.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् 3462046 745382 2302290 263872 

13.  प्रदेश र्ोजना आर्ोि 54036 18682 19252 4501 

14.  अन्िर सरकारी र्वत्त हस्िान्िरर् (स्थानीर् िह) 6023374 - 5824674 - 
जम्मा 17889256 25748066 11966648 17866596 

 

4.1. प्रदेश र्वतनर्ोजनमा समावेश नभएको संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिा अनदुान रु.१ अबा ६१ करोड 
६९ लाख १२ हजार समेि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले अर्न्िम बजेटमा समावेश िरेको छ ।   

5. स्रोििि खचा: प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार प्रदेश सरकारको 
२०७५।७६ र २०७6।७7 को अनमुान र र्थाथा खचाको स्रोििि र्ववरर् तनम्नानसुार छः 

        (रु.हजारमा) 
स्रोि 
 

 २०७५।७६ को 
र्थाथा 

२०७6।७7 को अनमुानको िलुनामा 
खचा प्रतिशि अनमुान र्थाथा खचा 

संघीर् सरकार िफा  - - - - 
समानीकरर् अनदुान 3666244 8163300 5856384 71.74 

सशिा अनदुान 6212113 7044100 6053085 84.93 

समपूरक अनदुान 552359 4000000 2488869 62.22 

र्वशेष अनदुान 515411 2000000 697057 34.85 

प्रदेश सरकार िफा ः 10256802 20993010 14737849 70.20 

जम्मा  42200410 29833244 70.69 

 

5.1. आतथाक वषा २०७6।७7 मा प्रदेश सरकारको कुल खचाको 50.60 प्रतिशि संघीर् सरकारबाट 
हस्िान्िरर् भई आएको अनदुानबाट र 49.40 प्रतिशि प्रदेश सरकारको श्रोिबाट व्र्होरेको छ ।  

5.2. र्ो वषा चालिुफा  रु.11 अबा 96 करोड 66 लाख 48 हजार खचामध्रे् सर्िि कोषमातथ व्र्र्भार 
भएको खचा रु.32 लाख 58 हजार रहेको छ । 

5.3. अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ अनसुार सवारी साधन कर बापिको रकम प्रदेश 
र्वभाज्र् कोषमा जम्मा िरी सोको 60 प्रतिशि प्रदेश संर्चि कोषमा र 40 प्रतिशि स्थानीर् 
संर्चिकोषमा दार्खला िनुापने व्र्वस्था छ । र्वभाज्र्कोषमा रहेको रु.23 करोड 41 लाख 20 
हजार बाँडफाटँ िरेको छैन । 
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5.4. कार्ासंचालन कोषमा िि बषाको मौज्दाि रु.20 करोड ४३ लाख ७२ हजार रहेकोमा र्स बषा 
रु.89 करोड 17 लाख 63 हजार आम्दानी भएको छ । सो मध्रे् रु.63 करोड 6 लाख 36 
हजार खचा भई रु.26 करोड 11 लाख 27 हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

6. संधीर् कार्ाालर्लाई अर्ख्िर्ारी : प्रदेश सरकारको नीति कार्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाका लाति 
प्रदेश काननु बमोर्जम र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहका कार्ा िनुापनेमा प्रदेशले संघीर् सरकारका 
कार्ाालर्लाई रु.५५ करोड १५ लाख ८४ हजार बजेट उपलब्ध िराएको छ । उक्त रकमको 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा पररच्छेद-३ मा उल्लेख छ । र्सको र्ववरर् अनसुचुी – 13 मा 
समावेश छ।   

7. राजस्व असलुी : प्रदेश सरकार सिालनको मूल आधार राजस्व संकलन र पररचालन रहेको छ । 
प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७6 अनसुार र्ो वषाको लाति रु.20 अवा 99 करोड 30 लाख १० हजार 
राजस्व प्राप्त हनेु अनमुान िरेकोमा रु.10 अवा 70 करोड 67 लाख 5 हजार प्राप्त भई अनमुानको 
िलुनामा 51 प्रतिशि असूली भएको छ । आतथाक वषा २०७6।७7 मा प्रदेश सरकारले प्राप्त िरेको 
राजस्व असलुी र्ववरर् तनम्नानसुार छ: 

(रकम रु.हजारमा) 
शीषाक राजस्व संकेि वार्षाक लक्ष्र् रकम राजस्व असलुी रकम असलुी प्रतिशि 

कर राजस्व 11000 11987732 9120902 76.09 
अन्र् राजस्व 14000 2388975 1105482 46.27 
बेरुज/ुनिद मौज्दाि 15000 6616303 480321 7.26 

जम्मा 20993010 10706705 51 

र्सको र्ववरर् अनसुरु्च – 9 मा समावेश छ। 

7.1. आतथाक वषा २०७6।७7 मा प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षरेतभरको आन्िररक राजस्व रु.3 
अबा 84 करोड 99 लाख 10 हजार असलु िने अनमुान िरेकोमा रु.2 अबा 98 करोड 60 लाख 
72 हजार (77.56 प्रतिशि) असलु िरेको छ ।  

8. र्वत्तीर् हस्िान्िरर्: आतथाक बषा २०७6।७7 मा प्रदेश संर्चि कोषबाट स्थानीर् िहमा िरेको र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्को र्ववरर् तनम्नानसुार छः                                                      

(रु.हजारमा) 
श्रोि बजेट रकम तनकासा रकम तनकासा प्रतिशि 

समानीकरर् अनदुान 999998 999997 100 

अन्िर सरकारी समपरुक 1500000 1411587 94.10 

सशिा अनदुान 3023376 2971381 98.25 

र्वशेष अनदुान 500000 441709 88.34 

जम्मा 6023374 5824674  

प्रदेश सरकारले र्ो बषा 137 स्थानीर् िहमा रु.5 अबा 82 करोड 46 लाख 74 हजार 
हस्िान्िरर् िरेको छ । हस्िान्िररि अनदुान मध्रे् सशिा अनदुानको र्हस्सा सबैभन्दा बढी (51.08 
प्रतिशि) रहेको छ । 
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति 
 

 

1. बेरुज:ु  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २ ले प्रचतलि काननुबमोर्जम परु् र्ाउनपुने रीि 
नपरु् र्ाई कारोबार िरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा बेमनातसब िररकाले आतथाक 
कारोबार िरेको भनी लेखापरीक्षर् िदाा औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको कारोबारलाई बेरुजकुो रूपमा 
पररभार्षि िरेको छ ।  

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु िनुापने, तनर्तमि िनुापने र पेस्की  िरी ३ विामा विीकरर् 
िरेको छ । र्स कार्ाालर्ले बेरुज ुविीकरर् िदाा असलु िनुापने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हानी, 
नोक्सानी र अन्र् असलु िनुापने िरी ३ समूहमा, तनर्तमि िनुापने बेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमार् 
कािजाि पेश नभएको, र्जम्मेवारी नसारेको र शोधभनाा नतलएको िरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमाचारी, मोतबलाइजेसन, प्रिीिपर र संस्थािि पेस्की िरी ४ समूहमा विीकरर् िरेको छ ।  

र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षर्बाट औलँ्र्ाइएको 
बेरुज ु रु.1 अबा 26 करोड 51 लाख 56 हजार रहेको छ । सो बेरुज ु अंकको विीकरर् 
तनम्नानसुार छः 

 (रु.हजारमा) 
विीकरर् सरकारी 

कार्ाालर् 
सतमति िथा अन्र् 

संस्था 
जम्मा रकम कुल बेरुजकुो 

प्रतिशि 
जम्मा बरेुज ुरकम  1258927 6229 1265156 100 
1. असलु िनुापने 63081 2500 65581 5.19 
2. तनर्तमि िनुापने 1107951 1916 1109867 87.72 

 अतनर्तमि भएको  414742 168 414910 32.79 
 प्रमार् कािजाि पेस 

नभएको  
693210 1744 694954 54.93 

 र्जम्मेवारी नसारेको  - - - - 
 शोधभनाा नतलएको  - 4 4 - 

3. पेस्की  87894 1813 89707 7.09 
 कमाचारी पेस्की   5528 1213 6741 0.53 
 मोतबलाइजेसन पेस्की 82366  82366 6.51 
 प्रिीिपर पेस्की - - - - 
 संस्थािि पेस्की  600 600 0.05 

बेरुज ुविीकरर्को र्ववरर् अनसूुची-10 र १1 मा उल्लेख छ । 

2. अद्यावतधक बेरुज ु: िि वषा सम्म रू. 1 अबा 69 करोड 61 लाख 29 हजार  बेरुज ुरहेकोमा र्ो 
वषा रू.44 करोड 70 लाख 29 हजार सम्परीक्षर् भई रू.1 अबा 24 करोड 91 लाख बाकँी 
रहेको र र्ो वषा रू.1 अबा 26 करोड 51 लाख 56 हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरू. 2 अबा 51 
करोड 42 लाख 56 हजार कार्म भएको छ ।  

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. र्ववरर् िि वषा सम्मको र्ो वषाको थप जम्मा बेरुज ुरकम 
1 प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु 1244195 1258927 2503122 
2 सतमति िथा अन्र् संस्था 4905 6229 11134 
 जम्मा 1249100 1265156 2514256 

र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -१2 मा रहेको छ । 
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3. बेरुज ु र्वश्लषेर् : प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमतिको बेरुजकुो अवस्था तनम्नानसुार 
रहेको छ : 

3.1. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा बेरुज ुफस्र्ौट िने र्जम्मेवारी सम्बन्धीि 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु, औलँ्र्ाइएको बेरुजकुो ३५ ददन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर 
फस्र्ौट िने र फस्र्ौट निरेमा लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभािीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई 
जानकारी ददने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जमको प्रकृर्ा पूरा िदाासमेि २०७6।७7 को बेरुज ु
फस्र्ौट नभएकाले सो अवतधमा कार्ारि लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरूको नामावली र बेरुज ु रकम 
अनसूुची–14 मा समावेश िररएको छ । 

3.2. प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् 168 को लेखापरीक्षर् िरेकोमा 56 कार्ाालर् (33.34 प्रतिशि) 
मा  बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमति िथा अन्र् संस्था 15 मध्रे् 10 तनकार्मा लििी बेरुज ुदेर्खएको 
छ । 

3.3. प्रदेश मािहि सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमति समेिको र्ो वषा रकमिि आधारमा बढी 
बेरुज ुहनेु मन्रालर् तनम्नानसुार छनः् 

 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर् 

 
लेखापरीक्षर् अङ्क 

 
बरेुज ुअङ्क कुल 

बरेुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा बरेुज ु

प्रतिशि 

असलु 
िनुापन ं

तनर्तमि 
िनुापन ं

पेस्की 
बाकँी 

जम्मा 

1.  भौतिक पवुााधार र्वकास 
मन्रालर् 

19170243 36423 657534 68296 762253 60.34 3.98 

2.  सामार्जक र्वकास 
मन्रालर् 

4594407 8180 226079 4891 239150 18.9 5.20 

3.  उद्योि, पर्ाटन, वन िथा 
वािावरर् मन्रालर् 

2627481 10351 127610 2202 140163 11.07 5.33 

4.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर् 

1603244 5832 53634 405 59871 4.73 3.73 

5.  प्रदेश व्र्वस्थार्पका 
सर्चवालर् 

222126 1171 22232 - 23403 1.84 10.53 

6.  अन्र् मन्रालर्/तनकार् 16352839 3624 22778 13913 40316 3.12 0.24 
 जम्मा 44570340 65581 1109867 89707 1265156 100 2.84 
 

सरकारी कार्ाालर्िफा  भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर् बढी बेरुज ु हनेु मन्रालर् िथा 
तनकार्को क्रममा पर्हलो स्थानमा रहेको, सामार्जक र्वकास मन्रालर् दोस्रो,  उद्योि, पर्ाटन, वन िथा 
वािावरर् मन्रालर् िेस्रो िथा भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् चौथो नम्बरमा रहेका  
छन ्। 

3.4. प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् 112 को 1 हजार 876 दफा बेरुज ु देर्खएकोमा 174 दफा 
फस्र्ौट भई 1 हजार 78 दफा सैर्द्ार्न्िक र 624 दफा लििी बेरुज ुकार्म भएको छ । 

3.5. लेखापरीक्षर्बाट सरकारी कार्ाालर्, सतमति र अन्र् संस्थाबाट र्ो वषा लेखापरीक्षर्को दौरानमा रु.33 
लाख 18 हजार र प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.39 करोड 10 लाख 66 हजार र 
सम्परीक्षर्को क्रममा रु. 76 लाख 87 हजार समेि रु.40 करोड 20 लाख ७१ हजार असलु भई 
राजस्वमा दार्खला भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसुचुी–७ मा छ । 
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3.6. प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  िि वषासम्मको पेस्की रु.90 करोड 41 लाख 70 हजार बाँकी 
रहेकोमध्रे् रु.24 करोड 27 लाख 53 हजार (26.85 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.66 करोड 
14 लाख 17 हजार र र्ो वषा थप रु.2 अबा 95 करोड 40 लाख 66 हजार समेि कुल पेस्की 
रु.3 अबा 61 करोड 54 लाख 83 हजार बाँकी रहेको छ । र्ो वषा थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको 
पेस्की रु.2 अबा 86 करोड 61 लाख 72 हजार र म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.8 करोड 78 लाख 94 
हजार रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारीिफा  रु.1 करोड 87 लाख 6 हजार (0.52 प्रतिशि), 
मोतबलाइजेशनिफा  रु.3 अबा 50 करोड 6 लाख 39 हजार (96.82 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.9 
करोड 61 लाख 38 हजार (2.66 प्रतिशि)  रहेको छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफा  िि वषासम्मको पेस्की रु.२ लाख ३७ हजार बाँकी रहेकोमा 
रु.42 हजार (17.72 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.1 लाख 95 हजार र र्ो वषा थप रु.18 लाख 
13 हजार समेि कुल पेस्की रु.20 लाख 8 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारी रु.13 लाख 
8 हजार (65.14 प्रतिशि), मोतबलाइजेशनिफा  रु.42 हजार (2.09 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.6 
लाख 58 हजार (32.77 प्रतिशि)  रहेको छ । पेस्की बाँकीको अध्र्ावतधक र्ववरर् अनसूुची 6 मा 
रहेको छ  । 

3.7. सरकारी कार्ाालर्, सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  36 तनकार्को रु.57 लाख 1 हजार अतग्रम कर कट्टी 
निरेकोमा 1 तनकार्को रु.10 हजार असूल भई रु.56 लाख 91 हजार बाकँी छ । र्स सम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची-8 मा उल्लेख छ । 

3.8. प्रदेश कार्ाालर्  र अन्र् संस्था िथा सतमतििफा  र्ो वषाको लेखापरीक्षर् र बेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक 
र्स्थति तनम्नानसुार छः । 

(रु.हजारमा) 
प्रतिवदेन लेखापरीक्षर् अङ्क बरेुज ुअङ्क प्रतिशि पेस्की बाहेकको 

बरेुज ु
पेस्की बाहेकको 
बरेुज ुप्रतिशि 

२०७५ 656895 22342 3.40 22226 3.38 

२०७७ 34664897 1673926 4.82 769529 2.21 

२०७८ 44570340 1265156 2.84 1175449 2.64 
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पररच्छेद – ३ 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 
 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 
 

1. लेखापरीक्षर् वक्र्ौिा : प्रदेश सरकार अन्ििािको 2 तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.18 करोड 38 लाख 
96 हजार, राजस्विफा को रु.४ लाख २९ हजार र धरौटी िफा को रु.२ करोड ७४ लाख ८६ हजार 
समेि रु.२1 करोड 18 लाख 11 हजारको लेखापरीक्षर् वक्र्ौिा रहेको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् 
अनसूुची-3 मा उल्लेख छ । 

2. काननु तनमाार्: प्रदेश सरकारबाट जारी िनुापने सबै ऐन, काननु प्राथतमकिाको आधारमा िर्ार िरी 
प्रदेश सभामा प्रस्ििु िरी पास िराउन ु पदाछ । आतथाक वषा २०७६।७७ सम्म ६६ काननु 
मर्न्रपररषदबाट सैर्द्ार्न्िक स्वीकृि भएको मध्रे् ४९ र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेश भएको छ । पेश 
भएको मध्रे् ४२ काननु प्रदेश प्रमखुबाट प्रमार्र्करर् भएका छन ्। मर्न्रपररषदबाट 19 तनर्मावली, 
23 कार्ार्वतध, 10 तनदेर्शका, मापदण्ड 1, िठन आदेश 1 पाररि िरी जारी भएका छन ्। आवश्र्क 
काननुको पर्हचान िरी समर्मै काननु तनमाार् िनुापदाछ । 

3. संिठन र कमाचारी व्र्वस्थापन: प्रदेश अन्ििाि ७ मन्रालर्, 2 संबैधातनक तनकार् िथा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर् अन्ििाि कुल 3 हजार 882 दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा 2 हजार 470 अथााि 
63.62 प्रतिशि मार पदपूतिा भएको छ । दरबन्दी बमोर्जम पदपूिी िरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदाछ ।  

4. कार्ाालर् स्थापना: सडक तनमाार् िथा पवुााधार सम्वन्धी कार्ा िना संघले सडक तडतभजन कार्ाालर् र 
प्रदेशले पवुााधार तबकास कार्ाालर् एवं प्रादेर्शक तबशेष सडक आर्ोजना कार्ाालर् स्थापना िरेको  
छ । सार्वकमा र्जल्लास्िरमा रहेका तबषर्िि कार्ाालर्हरू स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् भएकोमा 
सोही प्रकृतिको कार्ा िना प्रदेश सरकारले कृर्ष, घरेल,ु स्वास्थर्, शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर् 
लिार्िका 170 कार्ाालर् स्थापना िरेको र १ कार्ाालर् खारेज िरेको छ । केन्रीर् सरकारले 
खारेज िरेको क्षरेीर् तनदेशनालर्हरू प्रदेश सरकारले पनुः स्थापना िरेको छ ।  

5. बजेट कार्ाान्वर्न : प्रदेश अथामन्रीले प्रत्रे्क वषा आषाढ मर्हनाको १ ििे राजस्व संकलन, 

मध्र्मकालीन खचा संरचना, अनदुान, सावाजतनक ऋर् र लिानी सम्बन्धी नीतििि व्र्वस्थासर्हिको 
बजेट अनमुान प्रदेश सभामा पेश िनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७6।७7 को आर् व्र्र्को 
अनमुान २०७6 आषाढ 1 ििे प्रदेश सभामा पेश भएको देर्खन्छ । प्रदेश सरकारको २०७6।७7 
को वार्षाक बजेट र सोको कार्ाान्वर्नर्स्थति र्वश्लषेर् िदाा तनम्नानसुार देर्खएको छः  

5.1. आतथाक वषा २०७6।७7 मा प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको कर बस्ि ुिथा सेवामा 
आधाररि कर, मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर, अन्िशलु्क, पवुााधार सेवाको उपर्ोिमा लाग्ने कर, प्रशासतनक सेवा 
शलु्क, अन्र् राजस्व सर्हि रु.३ अबा ८४ करोड ९९ लाख १० हजार असलु िने अनमुान िरेकोमा 
रु.2 अबा 98 करोड 60 लाख 72 हजार आन्िररक आम्दानी िरेको छ । र्स आतथाक वषामा 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुान सर्हि प्रदेश सरकारको आम्दानी रु.28 अबा 69 करोड 66 
लाख 45 हजार रहेकोमा रु.29 अबा 83 करोड 32 लाख 44 हजार खचा भएकोले रु.1 अबा १३ 
करोड ५३ लाख ४१ हजार ऋर्ात्मक देर्खएको छ । 
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5.2. आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार आतथाक वषा 2076/77को लाति 
रु.42 अवा २० करोड ४ लाख १० हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएको मध्रे् रु.२९ अवा ८३ करोड 
३२ लाख ४४ हजार (७०.69 प्रतिशि) खचा भएको छ । खचा मध्रे् चाल ुिफा  ४०.11 प्रतिशि 
िथा पुरँ्जिि िफा  ५९.89 प्रतिशि रहेको छ । उक्त खचामा प्रदेश सरकारको रु.१४ अवा ७३ 
करोड ७८ लाख ४८ हजार (49.40 प्रतिशि) र संघीर् सरकारको अनदुान रु.15 अवा 9 करोड 
५३ लाख ९५ हजार (50.60प्रतिशि) रहेको छ।  

5.3. प्रदेश सरकारको आतथाक वषा २०७6।७7 को आर् व्र्र् अनमुानमा प्रदेश पर्ाटन बोडा, पररर्ोजना 
बैंक, जतडबटुी कम्पनी स्थापना, सरुर्क्षि मरुर् प्रशे स्थापना, प्रशासतनक संिठन िथा दरबन्दी संरचना 
पनुरावलोकन, भमुीबैंक स्थापना, कृर्ष अनसुन्धान केन्र, प्रदेश खेलकुद पररषद र र्चर्कत्सा कोष 
स्थापना िने उदे्दश्र् रहेकोमा स्थापना भएको देर्खएन । कार्ाान्वर् िना सर्कने र्वषर्हरूमार बजेटमा 
समावेश िनुापदाछ । 

5.4. प्रदेशको बजेट िजुामा िनुाअर्घ मन्रालर्ले आिामी िीन आतथाक वषामा हनेु खचाको प्रक्षेपर् सर्हिको 
मध्र्मकालीन खचा संरचना िर्ार िनुापने र खचा संरचना िर्ार िदाा आवतधक र्वकास र्ोजना बनेको 
भए सोलाई मािादशानको रूपमा अङ्गीकार िनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्ले २०७6।७7 को बजेट िजुामा िदाा मध्र्मकातलन खचा संरचनालाई आधार तलएको 
देर्खएन । 

6. सवारी साधन खररद: प्रदेश सभा सर्चवालर्, लोक सेवा आर्ोि, मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर्, मखु्र्न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्, मन्रालर्हरू िथा मािहि तनकार्, र्ोजना आर्ोि समेिले 
सवारी साधन खररदमा र्विि दईु वषामा रु.76 करोड 74 लाख 1 हजार खचा िरेका छन ्। 

7. कोष दार्खलाः संघबाट प्राप्त सशाि, समपूरक र र्वशेष अनदुानको रकम आषाढ मसान्िसम्म खचा नभई 
बचि भएमा सम्बन्धीि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् माफा ि संघीर् संर्चि कोषमा दार्खला िने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले मािहि कार्ाालर्लाई ददएको सशाि अनदुानबाट खचा भई बाकँी रहेको 
रु.२ अवा 85 करोड 46 लाख 36 हजार मध्रे् २०७७।१०।५ मा रु.२ अवा ४७ करोड ४७ 
लाख ५२ हजार र 2078/3/27 मा रु.37 करोड 98 लाख 83 हजार संघीर् संर्चि कोष 
र्फिाा िरेको छ ।  

8. क्षरेिि उपलर्ब्ध: बजेट कार्ाान्वर्नको तनर्तमि अनिुमन िथा समीक्षा िरी क्षेरिि उपलर्ब्ध सूचक 
सर्हिको प्रिति र्ववरर्, काम सम्पन्न हनु नसकेकोमा आइपरेका समस्र्ा र कारर् उल्लेख िनुापने र 
प्रत्रे्क मर्हनाको ७ ििे तभर प्रिति र्ववरर् िर्ार िरी पठाउन ुपनेमा पठाएको देर्खएन । 

9. ददिो र्वकास लक्ष्र्ः सन २०३० सम्ममा हातसल िनुापने ददिो र्वकास लक्ष्र् सम्बन्धी अन्िराार्िर् 
प्रतिवर्द्िा परुा िनेको लाति सावाजतनक खचाको प्रभावकारी व्र्वस्थापन हनुपुदाछ । प्रदेश सरकार 
प्रदेश नं. १ ले आफ्नो प्रथम आवतधक र्ोजना िजुामा िदाा ददिो र्वकासका लक्ष्र् र सूचकहरूलाई 
स्थानीर्करर् िरी प्रदेश स्िर र स्थानीर् िहको र्ोजनामा मूल प्रवाहीकरर् िरी सोही अनसुार 
कार्ाान्वर्न िने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृि िरी लाि ुिरेको प्रदेश स्िरीर् र्ोजना र 
बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा ददग्दशान २०७६ को अनसूुची-3 मा ददिो र्वकासका लक्ष्र् िथा 
पररर्ात्मक लक्ष्र्हरूलाई प्रदेश िहमा स्थानीर्करर् िरी ददिो र्वकासका १७ वटै लक्ष्र्लाई 
कार्ाान्वर्न िना संघीर् सरकारको समन्वर्मा प्रदेश सरकारले आवश्र्क संस्थािि संरचना तनमाार् िने 
उल्लेख भएिापतन संस्थािि संरचना तनमाार् भएको पाइएन ।  
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10. सम्पर्त्त व्र्वस्थापन : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ३(७) अनसुार 
प्रदेश र्स्थि सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् र सरकारी बाकँी रकमको लिि िथा असलुउपर 
िने कार्ा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोि िरेको 
सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िने िथा सरकारी बाकँी रकमको लिि िर्ार िरी असलुउपर िने 
कार्ा भएको छैन । काननुले िोके अनसुार मािहि कार्ाालर्को सम्पर्त्त िथा सरकारी बाँकी रकमको 
लिि िर्ार िरी अद्यावतधक िनुापदाछ ।  

11. एकीकृि आतथाक र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 
मन्रालर् अन्ििािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । प्रदेशका कुनै पतन मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरर् 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा पेश िरेका छैनन ् । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरर् पेश 
हनुपुदाछ । 

12. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २८ मा प्रदेश िहका सबै लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन प्रचतलि काननुबमोर्जम 
सम्पादन िनुापने कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिनुापने र दफा 
२९ मा आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको कार्ाान्वर्न अनिुमनका लाति सम्बन्धीि तनकार्को 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको अध्र्क्षिामा आन्िररक तनर्न्रर् सतमति िठन िनुापने व्र्वस्था छ । 
ऐनमा उर्ल्लर्खि प्रावधान अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्न नभएकोले 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

13. सेवा प्रवाह : सेवा प्रवाहलाई चसु्ि र भरपदो बनाउने उदे्दश्र्ले अङ्गीकार िररएको संघीर् शासन 
व्र्वस्थाबमोर्जम प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्र्वर्स्थि िनुापदाछ । वार्षाक कार्ाक्रमको 
कार्ाान्वर्न अवस्था कमजोर देर्खएको, मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् िथा अन्र् 
मन्रालर्हरूले सावाजतनक सेवाको न्रू्निम मापदण्ड तनधाारर् िरी सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि र 
व्र्वर्स्थि िने नीति, मापदण्ड एवं कार्ार्वतध तनमाार्को कार्ा बाकँी रहेको एवं सेवाग्राही सन्ििुी मापन 
िथा सेवा प्रवाहको अनिुमन लिार्िको कार्ा हनु बाकँी रहेको कारर् प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी हनु सकेको छैन । प्रदेश सरकारको संस्थािि, प्रार्वतधक र स्रोि पररचालन क्षमिा वरृ्र्द् 
िरी सेवा प्रवाहलाई चसु्ि र प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

14. र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा : मन्रालर्हरूको  संस्थािि व्र्वस्था र र्वत्तीर् व्र्वस्थापनको जवाफदेर्हिा 
पालनासम्बन्धी आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली पर्ााप्त नरहेको, र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न 
निरेको, र्वत्तीर् सूचना प्रर्ाली उपर्ोिको अवस्था कमजोर रहेको, र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाहको 
अवस्था नरहेको, एकर्द्ार सेवा प्रर्ाली कार्ाान्वर्नमा नआएको, सेवाको िरु्स्िर सधुारको लाति 
उपरू्क्त उपार्को अबलम्बन निरेको िथा सावाजतनक तनमाार् िथा खररद कार्ाको िरु्स्िर परीक्षर्को 
र्स्थति कमजोर रहेको छ । र्वत्तीर् व्र्वस्थापनको उत्तरदार्र्त्व स्िर सधुार िनुापदाछ । 

15. वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रम : प्रदेश सरकारको  नीति िथा कार्ाक्रममा उर्ल्लर्खि र्शक्षा, स्वास्थर्, 

कृर्ष, उद्योि, वन, वािावरर् संरक्षर्, सरसफाई र खानेपानी, पर्ाटन,जलस्रोि िथा उजाा, िररर्व िथा 
वेरोजिारी, र्वुा िथा खेलकुद, आवास िथा भौतिक पवुााधार, तसंचाई र नदी तनर्न्रर्, शार्न्िसरुक्षा, 
सशुासन, सामार्जक न्र्ार्, सरुक्षा, सद्भाव, संस्कृति र एकिा जस्िा प्रदेशले तलएका नीति अनरुूप 
सम्बन्धीि र्वषर्िि मन्रालर्ले  प्रिति प्रतिवेदन िर्ार िरेको देर्खएन । वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न सम्वन्धमा २०७६ फाल्िनुमा समीक्षा िरेको र खचाको प्रभावकारीिा वरृ्र्द्को लाति 
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र्वतभन्न मन्रालर् िथा र्वभािहरूमा खचा हनु नसक्ने रकमलाई चैर मसान्र तभर समपार् िना 
लिाउने, चैर १५ ििे पिाि नर्ा ँबोलपर आह्वान निने र संघबाट सशिा र र्वशेष अनदुान प्राप्त 
नभएका कार्ाक्रमहरू हटाउन ुपने तनर्ार् िरेको भएिापतन सो अनसुार कार्ाान्वर्न िरेको पाइएन । 

16. तनमाार् कार्ा: सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा तनमाार् कार्ा िराउँदा वा सो सम्बन्धी 
सेवा प्राप्त िदाा तमिव्र्र्ी, िरु्स्िरीर् वा ददिोपन अतभवरृ्र्द् हनेु भएमा वा पररर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् नै 
रोजिारीको सजृना िने भएमा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट काम िराउन सर्कने उल्लेख 
छ । र्ो वषा पवुााधार र्वकास कार्ाालर् मोरङ िथा उदर्परु, शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर् 
मोरङ, जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन मोरङ, िाटलेजङु, भोजपरु, सनुसरी, पाचँथर, भतुमिि 
जलश्रोि िथा तसंचाई कार्ाालर् मोरङ, पर्ाटन र्वकास आर्ोजना मोरङ िथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ाान्वर्न इकाईले 279 उपभोक्ता सतमतिमाफा ि तनमाार् कार्ा िराई रु.1 अबा ५९ करोड 73 
लाख 31 हजार भकु्तानी ददएका छन ् । उपभोक्ता सतमतिबाट तनमाार् भएको कार्ाको िरु्स्िर 
परीक्षर् िरेको छैन । जटील प्रर्वतधको आबश्र्क पने पवुााधार संरचना तनमाार् कार्ा  व्र्ावसार्र्क र 
अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर िरी प्रतिस्पधाा माफा ि िराउन ुपनेमा उपभोक्ता सतमतिहरू 
माफा ि  िरेको तनर्म सम्मि देर्खएन । 

17. ठेक्कापट्टा व्र्वस्थापनः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म 21 मा लािि अनमुान 
स्वीकृि र ठेक्का बन्दोबस्ि सम्बन्धी कार्ा प्रथम चौमातसक अवतध तभर सम्पन्न िनुापने व्र्वस्था छ । 
प्रदेश अन्ििािका पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, जलस्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन, खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन, वन कार्ाालर् समेि 10 कार्ाालर्ले 626 ठेक्का 
बन्दोवस्ि िरेको मध्रे् प्रथम चौमातसक अवतधमा 28 मार ठेक्का बन्दोबस्ि सम्बन्धी कार्ा परुा िरेको 
र अतधकांश ठेक्का िेश्रो चौमातसकमा िरेकोले काम परुा नभई पतछल्लो वषा सारेको अवस्था देर्खएको 
छ । तनर्मको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको चौमातसक तभर ठेक्का बन्दोबस्ि िनुापदाछ ।  

18. तसधै खररद: सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले 
रु.20 लाख भन्दा बढी लािि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद िनुा 
पदाा बोलपरको माध्र्मद्वारा िनुापने व्र्वस्था छ । र्स वषा 4 मन्रालर् र 6 कार्ाालर्ले रु.1 
करोड 39 लाख 57 हजारको तनमाार्, ममाि सम्भार, फतनाचर िथा कार्ाालर् सामान प्रतिस्पधाा बेिर 
तसधै खररद िरेका छन । खररद तनर्मको पालना िनुापदाछ । 

19. चौमातसक खचाः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७५ को तनर्म २१ मा कार्ाालर्लाई प्राप्त 
बजेट खचाको अर्ख्िर्ारीबाट कार्ाक्रम संचालन िरी खचा िदाा स्वीकृि कार्ाक्रमको चौमातसक 
बाँडफाँटको आधारमा िनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश अन्ििािका 11 कार्ाालर्हरूले पूरँ्जिि बजेट 
िोर्कएको चौमातसक बमोर्जम खचा निरी आषाढ मर्हनामा 19.25 प्रतिशि देर्ख 58.68 प्रतिशि 
सम्म खचा िरेकोले चौमातसक लक्ष्र् अनसुार सन्ितुलि रूपमा बजेट खचा िरी अपेर्क्षि उपलब्धी 
हातसल िनुापदाछ ।   

20. कर्न्टन्जेन्सी खचाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा लािि अनमुानमा रहेको 
कर्न्टन्जेन्सी रकम खचा िदाा सम्बन्धीि मन्रालर् वा केन्रीर् तनकार्बाट कार्ार्वतध स्वीकृि िराई 
वका चाजा, स्टाफ खचा र सानातिना अन्र् खचा िनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश मर्न्रपररषदको 
२०७६।२।५ को तनर्ार्अनसुार कर्न्टन्जेन्सी रकम ३ प्रतिशि कार्ाालर्ले र बाँकी २ प्रतिशि खचा 
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िदाा सम्बन्धीि मन्रालर्को सहमति तलनपुने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा 
कर्न्टन्जेन्सी रकम ४ प्रतिशिमार हनेु व्र्वस्था भएकोमा प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशि छुयाउने 
तनर्ार् िरेको छ । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोर्जम कार्ाालर्हरूले वका चाजा, स्टाफ खचा र 
अन्र् सानातिना खचा देर्खने िरी अतभलेख िर्ार िरेका छैनन ्। शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन 
कार्ाालर् ईलामले रु.52 लाख 95 हजारको सवारी साधन कर्न्टन्जेन्सीबाट खररद िरी अन्र् 
कार्ाालर्लाई उपलब्ध िराएको छ । शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर् मोरङले अन्र् कार्ाालर्को 
तनमाार् सम्बन्धी काममा रु.१४ लाख खचा िरेको र पर्ाटन र्वकास आर्ोजना मोरङले 7 थान 
मोटरसाइकल रु.16 लाख ५० हजारमा खररद िरी खचा िरेका छन ् । कर्न्टन्जेन्सी रकम 
िोर्कएको आधारमा मार खचा िनुापदाछ ।  

21. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा समार्ोजन ग्रडेको व्र्वस्था 
रहेको पाइएन । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् बाहेकका ११ तनकार् िथा मन्रालर् र 
मािहिका कार्ाालर्ले ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका कमाचारीहरूलाई ग्रडे थप िरी रु.२ 
करोड ३६ लाख ३१ हजार बढी भकु्तानी िरेको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

22. आन्िररक लेखापरीक्षर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७५ को तनर्म ९७ मा प्रदेशर्स्थि 
सरकारी कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा  अन्र् कारोवारको आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट लाि ु
िरेको आन्िररक लेखापरीक्षर् तनदेर्शका अनरुुपको कार्ार्वतध अपनाई चौमातसक रुपमा आन्िररक 
लेखापरीक्षर् िनुापने व्र्वस्था रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षर् िदाा प्रदेश 
अन्ििािका कार्ाालर्मा असलु िनुापने वेरुज ुरु.6 करोड 55 लाख, तनर्तमि िनुापने वेरुज ुरु.1 अबा 
10 करोड 99 लाख देर्खएकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार आन्िररक 
लेखापरीक्षर् हुँदा असलु िनुापने रु.85 लाख तनर्तमि िनुापने रु.१ अबा १० करोड 47 लाख 
वेरुज ु औल्र्ाएको छ । आन्िररक लेखापरीक्षर्लाई प्रभावकारी िलु्र्ाउन ुपदाछ । 

कोतभड-19 को व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्वशषे लेखापरीक्षर्बाट देर्खएको प्रमखु व्र्होरा 

23. जोर्खम मूल्र्ाङ्कन - प्रदेश सरकारले स्वीकृि िरेको कोतभड-19 को परीक्षर् कार्ा र्ोजनामा 
जोर्खमर्कु्त समहुको विीकरर् िरी अति उच्च जोर्खम, उच्च जोर्खम र सामान्र् जोर्खमको आकलन 
िरेको छ । भारि हुँदै नेपाल प्रवेश िने व्र्र्क्तहरू, स्वास्थर्कमी, एम्बलेुन्स चालकहरू र्जम्मेवारीमा 
खर्टएका सरुक्षाकमी,  तनर्तमि रुपमा दोबाटो चौबाटोमा लाग्ने हाटबजार, व्र्ापारीहरू अति उच्च 
जोर्खममा राखेको छ । उक्त जोर्खम व्र्र्क्तको सम्पका मा रहने व्र्र्क्तहरू, संक्रतमि व्र्र्क्तको 
वासस्थान िथा र्हडडलु िरेका व्र्र्क्तहरू, स्वास्थर्कमी िथा सरुक्षाकमीसँि सम्पका मा रहेका अन्र् 
व्र्र्क्त िथा पररवारजन र सिारकमीलाई उच्च जोर्खममा राखेको छ । उक्त दईु समहु बाहेकका 
सबैलाई सामान्र् जोर्खममा आंकलन िरेको छ । प्रदेश अन्ििािका सनुसरी, मोरङ, झापा र 
उदर्परुलाई अति उच्च जोर्खम, इलाम, पाँचथर, िेह्रथमु, धनकुटा, संखवुासभा, भोजपरु, खोटाङ र 
ओखलढंुिा उच्च जोर्खम िथा िाटलेजङु र सोलखुमु्बलुाई सामान्र् जोर्खम र्जल्लामा विीकरर् िरेको 
छ । र्स बाहेक भारिीर् नाका हुँदै दैतनक २५ हजार नािररक तभतरने अनमुान िरेको छ । 
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र्जल्लािि रुपमा कुल जनसंख्र्ामध्रे् अति उच्च जोर्खममा १ प्रतिशि, उच्च जोर्खममा 
०.75 प्रतिशि र सामान्र् जोर्खममा ०.५ प्रतिशि जनसंख्र्ाको स्वाब परीक्षर् िने, सोको आधारमा 
प्रदेश मािहिका ४५ लाख ४४ हजार ७९६ जनसंख्र्ामध्रे् प्रदेशस्िरका परीक्षर् स्थलहरूको क्षमिा 
र्वस्िार िरी प्रतिददन ९०० का दरले र्पतसआर परीक्षर् िने र ४६ ददनसम्ममा ४० हजार ६१९ 
जनाको स्वाब परीक्षर्को लक्ष्र् राखेको छ । िर सो अनरुुप परीक्षर् िरेको देर्खएन । 

24. पूवा िर्ारी - प्रदेश सरकारले स्थानीर् व्र्र्क्तमा भाइरसको संक्रमर् भएसँिै महामारीको रुपमा फैतलन 
सक्ने अवस्थालाई दृर्ििि िरी र्सको पूवािर्ारी र व्र्वस्थापनका लाति सम्बर्न्धि तनकार्हरूको स्पि 
र्जम्मेवारी र कार्ा र्ववरर् िोक्नपुने हनु्छ । कोरोना संक्रमर् तनर्न्रर्का लाति र्जम्मेवार तनकार्, 
सहर्ोिी तनकार्, स्रोि साधन, समर्ावतध र अनिुमन मूल्र्ाङ्कन िने तनकार् सर्हि २३ बुदेँ "नोभल 
कोरोना भाइरसको पररचर् िथा रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्र्वस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको 
कार्ार्ोजना िजुामा िरी मर्न्रपररषद् बाट स्वीकृि िरेको छ । कार्ा र्ोजनामा जनचेिना र सूचना 
सम्प्रषेर्, अन्िराार्िर् नाका र र्वमानस्थलमा हेल्थडेक्सको स्थापना, शंकास्पद व्र्र्क्तको स्क्र्ातनङ 
डेक्सबाट क्वारेर्न्टन र आइसोलेशन स्थलसम्म परु् र्ाउने, नाकाहरूमा स्वास्थर्कमी पररचालन िने,  
औषतध र उपकरर्को भण्डारर् िथा ढुवानी व्र्वस्था, आइसोलेशन वेडको व्र्वस्था, एम्वलेुन्स सेवा, 
नमूना संकलन र परीक्षर्, फोहर व्र्वस्थापन र शव व्र्वस्थापनको लाति जनशर्क्त व्र्वस्थापनका 
र्वषर्हरू समावेश िरेको छ । सोही कार्ा र्ोजनाले मखु्र्मन्रीको अध्र्क्षिामा तनदेशक सतमति, 
प्रमखुसर्चवको अध्र्क्षिामा कार्ाान्वर्न सतमति र प्रमखु र्जल्ला अतधकारीको अध्र्क्षिामा र्जल्लास्िरीर् 
कार्ाान्वर्न सतमतिको व्र्वस्था िरेको छ । कार्ा र्ोजना िर्ार िररएपतन क् वारेर्न्टन िथा 
आइसोलेसन केन्रको पर्ााप्त व्र्वस्थापन, कन्रर्ाक्ट रेतसङ्ग र अन्िराार्िर् नाका अनिुमन पूवााधारको 
व्र्वस्था र खोजपडिालका काम कारवाही सिालन एवं लक्ष्र् अनसुार स्वाव परीक्षर् िना सकेको 
देर्खएन । 

25. कोरोना जनसरुक्षा कोष एवं खचा - र्स कोषमा र्स वषा प्रदेश सरकारबाट रु.२५ करोड, सघीर् 
सरकारबाट रु.४ करोड, बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट रु.१ करोड ८६ लाख ९ हजार, प्रदेश 
पदातधकारी र  कमाचारीबाट रु.१ करोड ७७ लाख, उद्योि व्र्वसार्ीबाट रु.१ करोड ७४ लाख 
८० हजार र अन्र् संस्था र व्र्र्क्तबाट रु.२८ लाख ८१ हजार समेि रु.३४ करोड ६६ लाख 
७० हजार प्राप्त भएको छ। उक्त कोरोना जनसरुक्षा कोषबाट प्रदेशका मन्रालर्, स्थानीर् िह, अन्र् 
सरुक्षा तनकार् िथा र्जल्ला समन्वर् सतमति समेिबाट खचा िने िरी रु.२० करोड ७१ लाख ४२ 
हजार तनकासा ददएको छ । तनकासा मध्रे् मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर्बाट सूचना सम्प्रषेर् 
िथा जनचेिना सम्बन्धी कार्ाको लाति सिार माध्र्महरूलाई उपलब्ध िराउने िरी रु.५० लाख, 
सामार्जक र्वकास मन्रालर् माफा ि अस्पिाल सिालन, आइसोलेशन केन्र स्थापना,  सिालन र 
व्र्वस्थापन, स्वास्थर् सामग्री िथा उपकरर् खररद, कोरोना परीक्षर्, उपचार व्र्वस्था, स्वास्थर् 
सामग्री ढुवानी, स्वास्थर्कमी र संक्रतमि व्र्र्क्तहरूको खाना, खाजा लिार्िको लाति रु.2 करोड ४9 
लाख र भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् माफा ि कोशी कोतभड अस्पिाल केन्र तनमाार् कार्ाको लाति 
रु.२ करोड खचा िरेको छ । र्सैिरी सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट र्स वषा रु.४ करोड ८१ 
लाख खचा िरेको छ भने सङ घीर् सरकारको थप तनकासा रु.२ करोड ७० लाख समेि खचा िरेको 
देर्खर्ो । र्सरी कोतभड-१९ प्रर्ोजनको लाति र्स प्रदेशले कुल रु.२८ करोड २२ लाख खचा िरेको 
देर्खन्छ । िथार्प सबै खचा एकीकृि नभएकाले र्थाथा खचा र्र्कन हनेु अवस्था छैन । 
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26. र्वशेष अस्पिाल र आइसोलेशन केन्र - कोतभड-१९ प्रदेश तनदेशन सतमतिको २०७६।१२।७ को 
तनर्ार्ानसुार सार्वक नेशनल रेतडङ तलतमटेडको खाली भवनमा न्रू्निम १० भेर्न्टलेटर सर्हि कुल 
५० शैय्र्ा क्षमिा रहेको कोशी कोतभड अस्पिाल स्थापना िरी सिालन हुँदै आएको छ । उक्त 
अस्पिालमा २०७७ आषाढ मसान्िसम्म १३७ तबरामीले उपचार सेवा पाएका छन ्। र्चर्कत्सक 
१६ नसा ३ र अन्र् स्वास्थर्कमी कोशी अस्पिालबाट काजमा खटाई कार्ा िराएकोमा उक्त 
अस्पिालमा तबरामी चाप बढ्दै जाँदा जनशर्क्त र पूवााधारको अभाव रहेको छ । र्ो वषा स्वास्थर् 
कार्ाालर् मोरङबाट खररद िरी पठाएका रु.35 लाख 56 हजारका मालसामान, प्रदेश 
प्रर्ोिशालाबाट खररद िरी पठाएका रु.१२ लाख २७ हजारको उपकरर्, सामार्जक र्वकास 
मन्रालर्बाट खररद िरी पठाएका रु.69 लाख 88 हजार मूल्र्का उपकरर् र अन्र् सामग्री समेि 
रु.१ करोड १७ लाख ७१ हजारको र्जन्सी अतभलेख िर्ार िरेको छैन । िी उपकरर् र अन्र् 
सामग्रीहरू अस्पिालको र्जन्सी खािामा आम्दानी िनुापदाछ । 

27. क्वारेर्न्टन र होर्ल्डङ्ग सेन्टर - प्रदेशका १४ र्जल्लाका ४५२ स्थानमा १२ हजार २५५ वेड 
क्षमिाका क्वारेर्न्टन सिालनमा रहेको तथर्ो । क्वारेर्न्टनस्थलमा २०७७।३।१८ सम्म ४५८ 
मर्हला र १ हजार ८९१ परुुष िरी २ हजार ३४९ जना शंकास्पद तबरामी राखेको देर्खर्ो । प्रदेश 
सरकारले इलाम, झापा, मोरङ र सनुसरी र्जल्लाका २४ स्थानमा २ हजार ९७२ बेड क्षमिाका 
होर्ल्डङ सेन्टरहरू सिालन िरेकोमध्रे् सनुसरीको १ स्थानलाई िेस्रो मलुकुबाट आएकाहरूको लाति 
छुट्टाएको छ । क् वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टरमा पूवााधार पर्ााप्त नभएकोले व्र्र्क्तहरू बस्न नमानेको एवं 
एकै पटक धेरै संख्र्ामा नािररकहरू प्रवेश िरेकोले व्र्वस्थापन िना कदठनाई परेको देर्खर्ो । सीमा 
नाकामा पर्ााप्त अनिुमनको लाति पूवााधार एवं जनशर्क्त व्र्वस्थापन िनुापने देर्खन्छ ।  

28. स्वास्थर् सामग्री खररद िथा प्रातप्त - प्रदेश सरकारले खररद िरेको, नेपाल सरकार, स्वीस िथा चीन 
सरकारको सहर्ोि लिार्ि र्वतभन्न सरकारी र िैर सरकारी संघ संस्थाहरूमा २०७७।३।१८ सम्म 
प्राप्त र्प.र्प.ई १ हजार ५१८ थान, एन-९५ माक्स २२ हजार ५०४, माक्स ५ लाख ९५ हजार 
५३५ र्पस, बडी व्र्ाि ९८ थान, पोटेवल भेर्न्टलेटर ३ थान, र्पतसआर परीक्षर् मेतसन १, आई.आर. 
थमोतमटर १ हजार ६०५ थान, र्पर्पई िाउन ६६ हजार ७२९ थान, सर्जाकल ग्लोव ३५ हजार 
५९८, आरतडर्ट र्कट १५ हजार ५६० थान, तभर्टएम १९ हजार २०० थान, र्पतसआर र्कट १० 
हजार थान प्राप्त िरेको र्ववरर्बाट देर्खएको छ । खररद एवं सहर्ोि प्राप्त स्वास्थर् सामग्रीको 
अतभलेख राखी उपर्ोि िनुापदाछ ।  

29. र्पतसआर परीक्षर् स्थान र क्षमिा - प्रदेश सरकारको परीक्षर् कार्ा र्ोजनामा परीक्षर् िने स्थान समेि 
िोर्क र्व.र्प. कोइराला स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ३००, कोशी अस्पिाल र्वराटनिरमा १५०, 
िथा प्रादेर्शक प्रर्ोिशाला र्वराटनिरमा १५० नमूना परीक्षर् स्थल िोकेको छ । कार्ार्ोजना 
अनसुार जोर्खम विीकरर्को आधारमा कूल जनसंख्र्ा मध्रे् ४० हजार ६१९ को परीक्षर् िनुापने सो 
प्रर्ोजनको लाति ५२ हजार ८०५ भी.टी.एम. कीट आवश्र्क रहने उल्लेख छ । सोको लाति दैतनक 
परीक्षर् ९०० नमूनाको आधारमा ४६ ददनको कार्ा लक्ष्र् िर् िरेकोमा प्रदेश अन्ििािका परीक्षर् 
ल्र्ावको क्षमिा दैतनक ६०० मार रहेको कारर् लक्ष्र् अनसुार परीक्षर् हनु सकेको देर्खएन । 
फलस्वरुप संक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर्मा असर परेको छ ।   
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30. प्रर्ोिशाला सिालन - प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशालालाई मेतसन, उपकरर् िथा ररएजेन्ट खररद 
कार्ाको लाति २०७६।७७ मा रु. 4 करोड 50 लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा खररद प्रकृर्ा 
र्ढलो सरुु िरेकोले प्रर्ोिशाला सिालनमा आएको पाइएन । कोतभड-१९ को महामारी फैतलएको 
बेला समर्मा खररद कार्ा निरी प्रर्ोिशाला सिालन नहुँदा संक्रमर् रोकथाम एवं तनर्न्रर्मा असर 
परेको छ ।   

31. दोहोरो जोर्खम भत्ता - नेपाल सरकार मर्न्रपररषद्को 2076।१२।९ को तनर्ार्मा कोतभड-19 को 
जोर्खममा रही काम िने प्रादेर्शक ल्र्ावका कमाचारीलाई शरुु िलव स्केलको २०७६।१२।९ 
देर्खनै ५० प्रतिशि देर्ख 100 प्रतिशिसम्म जोर्खम भत्ता भकु्तानी िने उल्लेख छ । उक्त तनर्ार्को 
बुदँा नं. ७ (घ) मा र्स्िो भत्ता दोहोरो नपने िरी भकु्तानी िनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश जनस्वास्थर् 
प्रर्ोिशालाले सो भत्ताको अतिररक्त प्रर्ोिशालाका कमाचारीलाई अतिररक्त समर् काम िरेको अतिररक्त 
भत्ता समेि (दोहोरो भत्ता) भकु्तानी िरेको देर्खर्ो । जोर्खम भत्ता र्विरर् िदाा कोशी अस्पिालबाट 
कोशी कोतभड अस्पिालमा खर्टएका ल्र्ाव िथा अन्र् शाखाको काममा खर्टएका कमाचारीहरूले 
स्वास्थर् सेवा र्वभािबाट स्वीकृि हेजाडा िथा सतमतिको थप भत्ता नतलएको प्रमार् समावेश निरी 
रु.२२ लाख २ हजार भकु्तानी िरेकोले दोहोरो परे/नपरेको र्र्कन िनुापदाछ । दोहोरो भत्ता भकु्तानी 
तनर्न्रर् हनुपुदाछ।  

32. राहि - कोतभड-19 बाट प्रभार्वि कृषकहरूलाई दगु्ध जन्र् पदाथा उत्पादन र तबक्री, कुखरुा, बंिरु 
पालन, हररर्ो र्चर्ापत्ती, िरकारी िथा फलफुल, कृर्ष ऋर् व्र्ाज र र्वद्यिु महशलु छुट िथा ढुवानी 
समेिका र्क्रर्ाकलापमा राहि प्रदान िना रु.7 करोड ९१ लाख ७४ हजार अर्ख्िर्ारी माफा ि कृर्ष 
र्वकास तनदेशनालर् र पशपंुक्षी िथा मस्र् र्वकास तनदेशनालर् मािहिका र्वतभन्न र्जल्ला र्स्थि 
कार्ाालर्मा पठाएको छ । भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले वार्षाक एकीकृि र्ववरर् 
िर्ार निरेकोले राहि रकम िोर्कएको आधारअनसुार सम्बर्न्धि क्षेरमा खचा भएको भनी आश्वस्ि हनु 
सर्कएन ।  

33. बचि रकम - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ७७ मा आतथाक वषाको 
अन्त्र्सम्ममा काम हनु नपाई केवल बजेट खचा लेखांकन िने उदे्दश्र्ले मार धरौटी खािामा रकम 
जम्मा िनुा हुँदैन भन्ने व्र्वस्था छ । कोतभड-१९ को प्रभाव न्रू्नीकरर् िना कृर्ष ज्ञान केन्र झापाले 
कृर्ष व्र्वसार् राहि कार्ाक्रम सिालन िनाको लाति तनकासा भएको रकममध्रे् लाभग्राहीलाई र्विरर् 
िरी बाकँी रहेको रु.९५ लाख ३५ हजार धरौटी खािामा जम्मा िरेको देर्खर्ो । धरौटी खािामा 
जम्मा िने तनर्ार्मा संलग्न पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम प्रदेश संर्चि कोषमा र्फिाा 
िनुापदाछ।र्सैिरी सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले प्रदेश जनसरुक्षा कोषबाट प्राप्त रकम मध्रे् वराह 
क्षेर निरपातलकार्स्थि चिराधाम आश्रममा आइसोलेशन केन्र स्थापना िना रु.10 लाख, कोतभड-19 
अस्पिालमा रान्सफमार सर्हि र्वद्यिु जडान िना रु.50 लाख र अन्र् कृर्ाकलापको लाति प्राप्त रकम 
मध्रे् खचा नभई बाकँी रहेको रु.1 करोड 25 लाख 48 हजार कोषलाई र्फिाा िरेको पाइएन । 
उक्त रकम र्फिाा हनुपुदाछ ।  

34. स्वास्थर्कमी खाना, खाजा र वासस्थान - नेपाल सरकारबाट स्वीकृि क्वारेर्न्टनमा रहने तबरामीको 
खाना खाजा सम्बन्धी तनदेर्शकामा क्वारेर्न्टनमा रहेको तबरामीको लाति खाना खाजा भकु्तानी िदाा 
सम्बर्न्धि र्जल्लाको प्रहरीको रासनदरको आधारमा िनुापने व्र्वस्था छ । सामार्जक र्वकास 



लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 

 15 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, 2078 

मन्रालर्ले जनसरुक्षा कोषबाट प्राप्त रकममध्रे् कोशी कोतभड अस्पिालमा खर्टएका सफाइ र 
स्वास्थर्कमी समेिको वासस्थान, खाजा, खाना, ड्यूटी अवतधपतछ स्वास्थर्कमी क्वारेर्न्टनमा रहेको 
अवतधको र उपचारि तबरामीको खाना खाजा समेिको लाति रु.80 लाख 10 हजार खचा िरेको छ । 
होटलबाट उपलब्ध अस्पिालका तबरामी खाना खाजामा कोरोना तनर्न्रर् सम्बन्धी प्रोटोकल अनसुार 
नाम उल्लेख निने कारर् देखाई संख्र्ामार उल्लेख िरी संर्ोजकले प्रमार्र्ि िरेको आधारमा प्रति 
व्र्र्क्त प्रतिददन रु.६७४।६१ का दरले भकु्तानी िरेको पाइर्ो । वासस्थान र खाना खाजा खचा 
भकु्तानी िदाा ड्यटूी र अनकल दबैु समहुका स्वास्थर्कमीहरूको लाति दैतनक रु.७२३।२० का दरले 
रकम व्र्होररएको छ । तनदेर्शका अनसुारको मोरङ्ग र्जल्लाको रासन दर रु.१ सर् ५७ का दरले 
निरी छुटै्ट दररेटबाट खाना खाजा िथा वासको लाति संख्र्ा नै नखलुाई प्रति व्र्र्क्तको दरबाट 
भकु्तानी िरेकोले थप व्र्र्भार परेको देर्खन्छ। तनदेर्शकाभन्दा बढी दरमा खचा िने कार्ामा तनर्न्रर् 
िरी िोर्कएको दरबाट मार खचा िने व्र्वस्था िनुापदाछ ।   

35. सिार डेक्स खचा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४२(४) मा अनदुान ददँदा 
र्ोजना कार्ाक्रम र र्थासम्भव लािि समेि खलुाउनपुने व्र्वस्था छ । मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद् 
कार्ाालर् अन्ििाि संचातलि कोरोना जनसरुक्षा कोष सिालन सतमतिको २०७७।१।८ को 
तनर्ार्ानसुार कोरोना भाइरस रोकथाम तनर्न्रर्को लाति जनचेिना सम्बन्धी कार्ा िना प्रदेशका सबै 
रेतडर्ो, टेतलतभजन, अनलाइनलाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी रुपमा पररचालन िना कोरोना सिार डेक्स 
स्थापना िने र उक्त डेक्सले िनुापने कार्ा समेि स्वीकृि िरेको छ । सो अनसुार र्जंिल िर्ार िने, 
प्रसारर् िराउने, टेतलतभजन रेतडर्ोबाट सम्प्रषेर्को व्र्वस्था लिार्िको कार्ा िनुापने िरी िोकेको छ । 
उक्त कार्ा िरे वापि सम्पूर्ा सिार माध्र्मलाई समानपुातिक रुपमा रकम भकु्तानी िने व्र्वस्था 
नेपाल परकार महासंघ प्रदेश सतमतिले िने िरी रु.50 लाख अनदुान उपलब्ध िराएको  
छ । पेशािि संिठनमाफा ि रकम भकु्तानी िरेकोमा खचा र्ववरर् पेस नभएको साथै उल्लेर्खि कार्ा 
भएको आश्वस्ि हनेु अवस्था देर्खएन। तनर्म अनसुार अनदुानको उपर्ोि सतुनर्िि िररनपुदाछ । 
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मन्रालर् र तनकार्िि व्र्होरा 
 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

नेपालको संर्वधानको धारा 176 बमोर्जम प्रदेश 1 मा ९३ सदस्र्ीर् प्रदेश सभा िठन भएको छ । 
त्र्सैिरी धारा 195 बमोर्जम प्रदेश सभाको काम कारबाही सिालन, व्र्वस्थापन िना प्रदेश सभा सर्चवालर् 
रहने व्र्वस्था छ ।  

प्रदेश सभा सर्चवालर्को लाति र्ो बषा र्वतनर्ोजन रु.22 करोड 4 लाख 29 हजार, राजस्व रु.1 
लाख 18 हजार र धरौटी  रु.15 लाख 79 हजार  समेि रु.22 करोड 21 लाख 25 हजारको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः 

1. काननु तनमाार् : आतथाक वषा २०७६।७७ सम्म ६६ काननु मर्न्रपररषदबाट सैर्द्ार्न्िक स्वीकृिी 
भएको मध्रे् 49 र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेश भएको छ । पेश भएको मध्रे् ४२ र्वधेर्क प्रदेश 
सभाबाट पाररि भई प्रमार्र्करर् भएका छन ्। 

2. बजेट कार्ाान्वर्न अवस्था : र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ बमोर्जम रु.३३ करोड ६० लाख ९६ हजार 
र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िर थप समेि रु.३४ करोड ४० लाख ७४ हजार कार्म भएको छ । 
र्ो वषा रु.२२ करोड ४ लाख २८ हजार (शरुु र्वतनर्ोजनको ६५.58 प्रतिशि) खचा भएको छ । 
शरुु बजेट पतन खचा नभएकोमा रकमान्िर िरी बजेट थप िनुा और्चत्र्पूर्ा देर्खएन ।  

3. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 

4. आवास सरु्वधा : प्रदेश सभा सर्चवालर् ऐन, २०७६ ले सर्चवलाई आवास सरु्वधा उपलब्ध िराएको 
देर्खंदैन । सर्चवालर्ले सर्चवलाई आवास व्र्वस्थापनको लाति ७ कोठेघरको भाडाबापि र्ो वषा रु. 
5 लाख 40 हजार भकु्तानी िरेको छ । काननुमा व्र्वस्था िरेर मार सरु्वधा उपलब्ध िराउन ु
पदाछ ।  

5. भिुप्रभावी काननु : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म १२५ मा आतथाक व्र्र्भार 
पने र्वषर्मा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्को सहमति तलनपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश सभा 
सर्चवालर् ऐन, २०७६ को पररच्छेद ५ को दफा १३(३) मा सर्चवले पाउने अन्र् भत्ता ऐन 
बमोर्जम िदठि सतमतिले िोके बमोर्जम हनेु, त्र्स्िो भत्ता स्वीकृि कार्ार्वतध बमोर्जम िराउनपुने 
व्र्वस्था छ । कार्ार्वतध स्वीकृि निरी सर्चवलाई र्ो वषा बीमा, सहार्क, अतितथसत्कार, महंिी 
भत्तामा थप सरु्वधा बापि रु.4 लाख 32 हजार भकु्तानी िरेको छ । कानूनी आधार बेिर सरु्वधा 
भकु्तानी िरेको व्र्होरा औलं्र्ाएकोमा भिुप्रभाबी कार्ार्वतध २०७८।३।७ मा स्वीकृि िरी लाि ु
िरेको छ । आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्को सहमति बेिर कार्ार्वतध स्वीकृि िरी सरु्वधा 
उपलब्ध िराउन तमल्ने देर्खएन ।  
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6. पाररश्रतमक र सरु्वधा : प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा २० मा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन िरी पदातधकारी वा 
सदस्र्लाई मकाा नपने र्कतसमबाट अनसूुचीमा हेरफेर िनासक्ने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकार 
मर्न्रपररषद्को २०७६।४।२८ को तनर्ार् अनसुार प्रदेश सभाका पदातधकारीले पाउने पाररश्रतमक 
िथा सरु्वधाहरू २०७६।४।१ देर्ख लाि ुहनेुिरी तनर्ार् भएको आधारमा प्रदेश सभा सर्चवालर्ले 
पदातधकारी िथा सदस्र्हरूलाई सार्वकको दर र सरु्वधा पररविान िरी बढी दरबाट पाररश्रतमक र 
अन्र् सरु्वधा उपलब्ध िराई रु.1 करोड 37 लाख 86 हजार खचा िरेको छ । संशोतधि 
अनसूुचीमा प्रमखु प्रतिपक्षी दलको प्रमखु सचेिक र सतमतिका सभापतिलाई सवारी इन्धनको व्र्वस्था 
निरेकोमा सर्चवालर्ले इन्धन भकु्तानी िरेको छ । र्सैिरी ऐनमा व्र्वस्था नभएकोमा प्रदेश 
सरकारको २०७६।५।१५ को तनर्ार्बाट सत्तापक्षीर् संसदीर् दलका उप-नेिालाई चालक सर्हि 
सरकारी सवारी साधन १ र सत्ता पक्षका प्रमखु सचेिकले पाउने सरह इन्धन सरु्वधा उपलब्ध िराउने 
तनर्ार्को आधारमा र्ो वषा रु.73 लाख 65 हजारको सवारी साधन र सवारी चालक उपलब्ध 
िराएको छ । पदातधकारी र सदस्र्लाई नर्ा ँदररेटबाट सरु्वधा भकु्तानी िरेको िथा संसदीर् दलका 
उपनेिालाई सवारी सरु्वधा भकु्तानी िरेकोमा संशोतधि अनसूुची राजपरमा प्रकाशन भएको पाइएन । 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशन िरेपतछ मार पाउने सरु्वधा राजपरमा प्रकार्शि निरी भकु्तानी िना तमल्ने 
देर्खएन । 

7. वारेन्टी अवतधको ममाि खचाः सर्चवालर्ले २०७६।३।१५ मा ९ थान सवारी साधन रु.५ करोड 
६९ लाख २० हजारमा खररद िरेको छ । सवारी साधन आपूिाकले िी सवारी साधनको एक वषा 
वारेन्टी अवतध उल्लेख िरेको छ । वारेन्टी अवतधतभर सवारी साधनको ममािमा रु.1१ लाख ९२ 
हजार भकु्तानी िरेको छ । वारेन्टी अवतधको ममाि खचा समेि कार्ाालर्बाट व्र्होरेकोले खचा 
लेख्नलेाई र्जम्मेवार बनाई वारेन्टी दावी िरी उक्त रकम र्फिाा िनुापदाछ ।   

8. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । सर्चवालर्ले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका १७ कमाचारीहरूलाई ग्रडे थप 
िरी रु. ११ लाख ५२ हजार खचा लेखेको छ । ऐन र्वपररि खचा लेखेकोले असलु िनुापदाछ ।  

 बेरुज ु र्स्थतिः सर्चवालर्को लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषा रु.2 करोड ४५ लाख 25 हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.11 लाख 22 हजार फस्र्ौट िरी रु.२ करोड 
३4 लाख 3 हजार बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-10 मा समावेश छ ।  
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प्रदेश लोकसेवा आर्ोि 

नेपालको संर्वधानको धारा 244 मा प्रदेश लोक सेवा आर्ोिको व्र्वस्था छ । प्रदेश सभाबाट 
२०७६।५।१७ मा प्रदेश लोकसेवा आर्ोि ऐन, २०७६ पाररि िरे पिाि २०७६ माघ ९ ििे 
आर्ोिको स्थापना भएको छ । 

र्ो बषा आर्ोिको र्वतनर्ोजन रु. 1 करोड 49 लाख 8 हजार र धरौटी रु. 39 हजार समेि 
रु. 1 करोड 49 लाख 47 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट 
देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. आर्ोिको पहल : आर्ोिले प्रदेश र स्थानीर् िहको कमाचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धमा आकर्षाि हनेु 
र्वतभन्न ऐन काननुमा भएका व्र्वस्थाहरूको सम्बन्धमा सम्बर्न्धि तनकार्का प्रमखुहरूलाई जानकारी 
िराएको छ । र्सैिरी स्थानीर् िहहरूलाई अवैधातनक िवरबाट काननु बनाई पदपूिी निना 
ध्र्ानाकषार् सर्हिको पररपर िरेको छ । प्रदेश सरकारका तनकार् एवं स्थानीर् िहहरूबाट खलुा 
िथा बढुवा प्रर्क्रर्ाबाट दरबन्दी पदपूिीको लाति माि प्राप्त  नभएको र्स्थति छ । प्रदेश र स्थानीर् 
िहहरूको िदारुकिाको अभावमा आर्ोिबाट पदपूतिा सम्बन्धी कार्ा सरुु भएको छैन ।  

2. कार्ाक्रम िथा तनर्ार्ः आर्ोिको वार्षाक प्रतिवेदन बमोर्जम आतथाक वषा २०७६।७७ मा १० पटक 
बैठक बसी २८ वटा तनर्ार्हरू भएका छन । आर्ोिले बढुवा सम्बन्धी परामशा २, प्रदेश प्रहरी 
र्वधेर्क सम्बन्धी 1, पाठ्यक्रम तनमाार् सम्बन्धी १, काननु, नीति तनर्म सम्बन्धी ९ िथा र्वर्वध 
परामशा सम्बन्धी १ िथा अन्र् १४ र्वर्वध तनर्ार् िरेको देर्खन्छ ।  

3. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । िर आर्ोिले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका ३ कमाचारीहरूलाई ग्रडे थप 
िरी १ लाख 6५ हजार खचा लेखेको देर्खर्ो । ऐन र्वपरीि खचा लेखेको रकम असलु िनुापदाछ ।  

 

 बेरुज ुर्स्थतिः आर्ोिको लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषा रु. 1 लाख ७६ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु. 11 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु. 1 लाख ६५ हजार बाँकी रहेको 
छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-10 मा समावेश छ ।  
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मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम  प्रदेशतभरको शासन व्र्वस्थाको 
सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र संचालन िने, प्रदेश मर्न्रपररषदमा पेश हनेु तनर्म र आदेशको िजुामा, 
स्वीकृति िथा प्रमार्ीकरर् िने, प्रदेश मन्रालर्हरूको कार्ाको समन्वर्, सपुरीवेक्षर् र प्रदेश प्रमखुको 
तनदेशन कार्ाान्वर्न र प्रतिवेदन िने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मािहि समेि 4 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.41 करोड 65 लाख 85 हजार, राजस्व 1 
लाख ८२ हजार, धरौटी रु. 56 लाख 91 हजार र अन्र् कारोवार रु.39 करोड 53 लाख 91 हजार 
एवं अन्र् संस्था र सतमति 2 को रु.3 करोड 66 लाख 72 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. एकीकृि आतथाक र्ववरर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 
मन्रालर् अन्ििािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरर् महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्मा पेश िरेको छैन । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरर् पेश हनुपुदाछ ।  

2. नीति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नः प्रदेश सरकारको वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रममा मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषदको कार्ाालर्सँि सम्बन्धीि नीति र कार्ाक्रममा उल्लेख भएका प्रदेशको आवश्र्किा 
अनसुार प्रशासतनक संिठन िथा दरबन्दी संरचनाको पनुरावलोकन, प्रादेर्शक प्रर्शक्षर् प्रतिष्ठान स्थापना, 
नतिजामा आधाररि कार्ा सम्पादन, र्वकास आर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न िना मखु्र्मन्रीको 
नेितृ्वमा अन्िर सरकार र अन्िर तनकार् समन्वर्, उच्चस्िरीर् स्थलिि अनिुमनको व्र्वस्था र 
तडर्जटल प्रदेश बनाउने कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न भएको पाइएन ।  

3. संिठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्ः प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम 
प्रदेशस्िरका सरकारी तनकार्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् कार्ा मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद 
कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेशमा ७ मन्रालर्, 2 संबैधातनक तनकार् िथा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर् अन्ििाि 3 हजार 882 दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा 2 हजार 470 (63.62 
प्रतिशि) मार पदपूतिा भएको छ । र्स वषा सम्म मर्न्रपररषद कार्ाालर् र मािहि तनकार्को संिठन 
िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् स्वीकृि िरी लाि ु िरेको पाइएन । र्ो वषा भतुम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी र भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्लाई  करारमा कमाचारी तनर्रु्क्त िना स्वीकृिी ददएको  
छ । तनर्मानसुार संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् कार्ा िनुापदाछ । 

4. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषातभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 

5. वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन :  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९० मा 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हनातभर िोर्कएका र्वषर्हरू राखी बार्षाक कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
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लेखापरीक्षर् रकम, जम्मा बेरुज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्था आदद एर्कन िना सक्ने अवस्था 
रहेन । कार्ाालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

6. सवारी साधन खररद : प्रदेश सरकार, सावाजतनक खचाको तमिव्र्र्ीिा सम्बन्धी मापदण्ड तनदेर्शका, 
२०७५ को बुदँा नं. ११ मा मखु्र्मन्रीलाई िाडी खररदमा रु.1 करोड उपलब्ध िराउन सर्कने 
व्र्वस्था छ । सोही बुदँाको ११(२) मा र्वर्शि पदातधकारीको पदीर् मर्ाादा, सरुक्षा र र्जम्मेवारीलाई 
मध्र् नजर िदै उल्लेर्खि मापदण्ड भन्दा बढी मूल्र्को सवारी साधन खररद िना आवश्र्क परेमा 
पषु्याई सर्हि आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्को सहमति तलन ुपने व्र्वस्था छ । र्ो वषा 
मखु्र्मन्रीको सवारी साधन खररदको लाति रु.२ करोड ५० लाख र्वतनर्ोजन िरेकोमा रकमान्िरबाट 
रु.१ करोड थप िरी रु.3 करोड ५० लाख परु् र्ाएको छ । बोलपरको माध्र्मबाट रु.3 करोड 19 
लाख 72 हजारको िाडी खररद िरेको छ । सवारी साधनको खररदमा तनदेर्शकाको पालना िनुापदाछ ।   

7. प्रदेश सम्पका  कार्ाालर्ः कार्ाालर्ले काठमाण्डौंमा सम्पका  कार्ाालर् स्थापना िरी फतनाचर लिार्िका 
मालसामान खररदमा रु.15 लाख 55 हजार र महाराजिञ्जमा मातसक रु.2 लाख 75 हजार भकु्तानी 
िने िरी २०७६।९।९ देर्ख घर भाडामा तलई रु.18 लाख 42 हजार समेि रु.३३ लाख ९७ 
हजार खचा िरेको छ । कानूनी व्र्वस्था र नीतििि तनर्ार् बेिर काठमाण्डौमा समेि कार्ाालर् 
स्थापना िरी खचा िनुा और्चत्र्पूर्ा देर्खएन । 

8. लेखापरीक्षर् : प्रदेश सहर्ोि कार्ाक्रम अन्ििाि प्रदेश सरकारको संरचनात्मक र संस्थािि क्षमिा 
र्वकास, नीति तनमाार्, व्र्वस्थापर्कर् सधुार, र्वश्वसनीर् सेवा प्रवाह, समावेशी र्वकास, सशुासन, िररवी 
तनवारर्मा सहर्ोि िने उदे्दश्र्ले नेपाल सरकारको रु.20 करोड र स्वीजरल्र्ाण्ड सरकारको रु. १ 
अबा प्राप्त हनेु िरी नेपाल सरकार िथा स्वीजरल्र्ाण्ड सरकार र्वच २०७५ माघ ३ मा सम्झौिा 
भएको छ । सम्झौिामा कार्ाक्रमको अर्न्िम लेखापरीक्षर् महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट हनेु 
व्र्वस्था भएकोमा लेखापरीक्षर् िराएको छैन । सम्झौिाको व्र्वस्था अनसुार लेखापरीक्षर् 
िराउनपुदाछ ।   

9. प्रदेश समन्वर् पररषद् : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहले िने काम कारवाहीमा नीतििि सामानजस्र्िा, साझा अतधकार क्षेरको प्रर्ोि, प्राकृतिक 
श्रोि साधनको उपर्ोि र बाडँफाँट सम्बन्धी र्वषर्मा प्रदेश र स्थानीर् िह तबच समन्वर् कार्म िना 
प्रदेश समन्वर् पररषद रहने व्र्वस्था छ । माननीर् मखु्र्मन्रीको अध्र्क्षिामा २०७६ पौष २८ र 
२९ ििे बसेको बैठकले नेपालको संर्वधानको अनसूुची-7 बमोर्जम प्रदेश र स्थानीर् िहका लाति 
आवश्र्क थप काननु िजुामा िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउने, स्थानीर् काननु िजुामा िदाा प्रदेशले िजुामा 
िरेको काननु र मापदण्डमा ध्र्ान ददने, प्रदेश र स्थानीर् िहले बजेट िथा कार्ाक्रम छनौट िदाा 
मध्र्मकातलन खचा संरचनालाई अवलम्वन िने, लिार्ि र्वतभन्न २० तनर्ार् िरी समन्वर् पररषद 
अन्ििाि ७ वटा र्वषर्िि सतमतिको िठन िरेको छ । पररषदले िरेका तनर्ार् कार्ाान्वर्न 
अवस्थाको अनिुमन र मूल्र्ाङ्कन िने व्र्वस्था िनुापदाछ ।  

10. कोरोना जनसरुक्षा कोष : र्वपद व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोर्जम कोषबाट खचा िने 
कार्ार्वतध िर्ार िरी २०७६।१२।११ मा कोरोना जनसरुक्षा कोष खडा िरेको छ । कोषमा प्रदेश 
सरकारबाट रु.25 करोड, संघीर् सरकारबाट रु.4 करोड िथा अन्र् व्र्र्क्त िथा संस्थाबाट रु.5 
करोड ६६ लाख ७० हजार प्राप्त िरेको र्ववरर् पेश भएको छ । सो मध्रे् रु.२० करोड ७१ लाख 
४२ हजार खचा भई रु.१३ करोड ९५ लाख ३८ हजार बाँकी रहेको छ ।  
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कोषबाट रु. 20 करोड 71 लाख 42 हजार, सामार्जक र्वकास मन्रालर्को तनर्तमि बजेट 
शीषाकबाट रु. 4 करोड 81 लाख 18 हजार िथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु.2 करोड ७० लाख 
िरी रु.28 करोड 22 लाख 60 हजार  र्वतभन्न मन्रालर् र तनकार्, स्थानीर् िह, र्जल्ला समन्वर् 
सतमतिहरू माफा ि तनकासा ददई खचा भएको र्ववरर्मा उल्लेख छ ।  

11. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । िर कार्ाालर्ले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका २० कमाचारीहरूलाई समेि 
ग्रडे थप िरी रु. ८ लाख ४५ हजार भकु्तानी िरेकोले ऐन र्वपररि भकु्तानी िरेको रकम असलु 
हनुपुदाछ । 

संिदठि संस्था र सतमति 

प्रदेश लिानी प्रातधकरर्-2076/77 

सावाजतनक तनजी सहकारी साझेदारी िथा लिानी प्रातधकरर् ऐन, २०७६ बमोर्जम र्वकासको लाति 
सावाजतनक तनजी सहकारी, साझेदारी, र्वदेशी लिानी पररचालन पररर्ोजनाको तनमाार् िथा र्वकास िदै 
रोजिारीका अवसर समेि तसजाना िरी िररबी तनवारर्मा अथापूर्ा र्ोिदान परु् र्ाउने उदे्दश्र्ले प्रदेश लिानी 
प्रातधकरर् िठन िरेको छ । प्रदेश मर्न्रपररषदको २०७६।१०।१३ को तनर्ार्ानसुार २०७६।१०।१४ 
मा प्रमखु कार्ाकारी तनर्कु्ती िरी हाल र्वराटनिरमा कार्ाालर् स्थापना िरी संचालनमा रहेको छ ।  

12. लक्ष्र् प्रितिः प्रातधकरर्ले  र्ो वषा लिानी प्रातधकरर् तनर्मावली तनमाार्, संिठन िथा व्र्वस्थापन 
सवेक्षर् प्रतिवेदन िर्ारी, एक कम्पनीसँि लिानी सहजीकरर् र सहमिी परमा हस्िाक्षर, प्रदेश लिानी 
प्रोफाइल तनमाार् र सम्भार्वि पररर्ोजनाको सूची तनमाार् िथा पररर्ोजना अध्र्र्नको कार्ा िररएको 
उल्लेख िरेको छ ।  

13. आतथाक कारोवार संचालनः मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद कार्ाालर्बाट प्राप्त रु.1 करोड बजेटलाई वोडा  
बैठकबाट  पूजँीिि र चाल ुखचा र्शषाक िफा  क्रमशः रु.75 लाख र रु.25 लाख बाडँफाँट िरी र्ो 
वषा पूजँीिि िफा  रु.74 लाख 65 हजार र चाल ुिफा  रु.12 लाख 9 हजार खचा  िरी बाँकी रकम 
प्रातधकरर् कै खािामा मौज्दाि रहेको छ । प्रातधकरर्को आतथाक कारोवार संचालन सम्बन्धमा 
तनर्मावली स्वीकृि िरी लाि ु िरेको पाइएन। आतथाक तनर्मावली बनाई कारोवार संचालन 
िनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतिः कार्ाालर्को लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषा रु.2 करोड २८ लाख 51 हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.85 लाख 83 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु. 1 
करोड ४२ लाख 68 हजार बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची - 10 र 11 
मा समावेश छ ।  
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आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् 
िथा आतथाक नीतिको िजुामा, कार्ाान्वर्न, तनर्मन लिार्ि प्रदेश स्िरको आतथाक श्रोिको बाँडफाँट, लिानी 
प्रक्षेपर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथाक र्वकासमा सावाजतनक, तनजी, सहकारी िथा िैर सरकारी क्षेरसंिको 
साझेदारी एवं समन्वर् र सहकार्ा सम्वन्धी नीति, मापदण्ड वनाउने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो बषा मन्रालर् र अन्ििािका 7 तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.5 अबा 92 करोड 36 लाख 45 हजार, 
राजस्व रु.10 अबा 70 करोड 67 लाख 5 हजार, धरौटी  रु.19 लाख 69 हजार र अन्र् कारोवार रु.39 
लाख 74 हजार समेि रु.13 अबा 92 करोड 31 लाख 13 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो 
कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन । 

1. नीति कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नः प्रदेश सरकारको नीति कार्ाक्रममा संघीर् सरकारको स्वीकृिीमा प्रदेश 
र्वकास सहार्िा अन्ििाि वैदेर्शक सहार्िा पररचालन सम्बन्धी काननु तनमाार्, प्रदेश स्िरीर् लिानी 
सम्मेलन, आर्ोजना बैंक स्थापना र प्राथतमकीकरर् िथा ऋर् उठाउने कार्ार्वतध तनमाार् लिार्िका 
कार्ाक्रमहरू रहेकोमा ति कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न िरेको देर्खएन। 

2. राजस्व अनमुान र असूली :  प्रदेश सरकारले र्ो वषा रु.२० अवा ९९ करोड ३० लाख राजस्व 
असूली िने लक्ष्र् तनधाारर् िरेकोमा कर राजस्वबाट रु.9 अवा १२ करोड ९ लाख, िैरकर 
राजस्वबाट रु.१ अवा १० करोड ५5 लाख िथा बेरुज ुिथा ििवषाको मौज्दाि रु. ४८ करोड ३ 
लाख समेि रु.१० अवा ७० करोड ६७ लाख राजस्व असूली भएको र्ववरर् प्राप्त भएको छ। 
राजस्व असूली अनमुानको िलुनामा ५१ प्रतिशि रहेको छ।  

3. खचाको अवस्था:  आतथाक वषा 2076/77 को लाति रु.42 अवा २० करोड ४ लाख १० हजार 
बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.२९ अबा ८३ करोड ३२ लाख ४४ हजार (७०.69 प्रतिशि) खचा 
भएको छ । खचा मध्रे् चालिुफा  ४०.11 प्रतिशि िथा पुरँ्जिििफा  ५९.89 प्रतिशि रहेको छ । 
उक्त खचामा प्रदेश सरकारको रु.१४ अबा ७३ करोड ७८ लाख ४८ हजार (49.40 प्रतिशि) र 
संघीर् सरकारको अनदुान रु.15 अबा 9 करोड ५३ लाख ९५ हजार (50.60 प्रतिशि) रहेको 
छ।  

4. अनदुान र्फिाा: संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशाि, समपूरक र र्वशेष अनदुानको रकम आषाढ मसान्िसम्म 
खचा नभई बचि भएमा सम्बन्धीि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् माफा ि संघीर् संर्चि कोषमा 
दार्खला िने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले मािहि कार्ाालर्लाई ददएको सशाि अनदुानबाट खचा भई 
बाँकी रहेको रु.२ अवा 85 करोड 46 लाख 36 हजार मध्रे् २०७७।१०।५ मा रु.२ अवा ४७ 
करोड ४७ लाख ५२ हजार र 2078/3/27 मा रु.37 करोड 98 लाख 83 हजार संघीर् 
संर्चि कोष र्फिाा िरेको छ । बाँकी रु.41 करोड 97 लाख 91 हजार संघीर् संर्चि कोष 
दार्खला भएको छैन। 

5. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् र अनिुमनः मन्रालर्ले प्रदेश संर्चि कोषबाट स्थानीर् िह िथा अन्र् सरकारी 
तनकार्, सतमति बोडा िथा अन्र् संस्थालाई रु.7 अबा १३ करोड ७६ लाख १८ हजार अनदुान ददएको 
छ । अनदुानको अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी कार्ार्वतध स्वीकृि नभएकोले प्रदेश सरकारको नीति 
अनरुूप स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् भएको अनदुान उपर्ोि भए/नभएको अनिुमन र मूल्र्ाङ्कन िरेको 
पाइएन । नीति अनसुार अनदुान उपर्ोि भए/नभएको सम्बन्धमा अनिुमन र मूल्र्ाङ्कन िने व्र्वस्था 
हनुपुदाछ । 
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6. मन्रालर्को खचा: मन्रालर्को लाति र्ो वषा स्थानीर् िहको अनदुान समेि रु. ७ अवा ४५ करोड 
३१ लाख ४२ हजार बजेट र्वतनर्ोजनमा रु.५ अबा ९२ करोड ३६ लाख ४४ हजार (79.48 
प्रतिशि) खचा भएको छ। खचामध्रे् चालिुफा  रु.७ करोड ६८ लाख १० हजार (6.56 प्रतिशि) र 
पुजँीिि िफा  रु. २ करोड २१ लाख ६० हजार (12.34 प्रतिशि) िथा स्थातनर् िहको अनदुानमा 
रु.5 अबा ८२ करोड ४६ लाख ७४ हजार (96.70 प्रतिशि) खचा भएको छ। मन्रालर्को लाति 
र्वतनर्ोर्जि बजेट न्र्नु खचा िरेकोले मन्रालर् िथा मािहिको खचा िने क्षमिा अतभवरृ्र्द् िनुापदाछ।  

7. पूजँीिि खचाः प्रदेश सरकारले आतथाक बषा २०७६।७७ को नीति िथा कार्ाक्रममा संघ िथा स्थानीर् 
िह एवं प्रदेश तभरका र्वषर्िि मन्रालर्बीच समन्वर् एवं सहकार्ा िरी पूजँीिि खचा जेष्ठ मसान्ि 
तभर िररसक्ने नीति तलएको भएिापतन सो अनसुार नभई २०७७ असार ७ ििे देर्ख 23 ििे सम्म 
मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् िथा ४ मन्रालर्लाई रु.20 करोड ९६ लाख रकमान्िर 
िरी तनकासा ददएको छ। नीति अनसुार र्थासमर्मै पुरँ्जिि खचा हनेु व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।  

8. आन्िररक ऋर्ः प्रदेश सरकारको आन्िररक ऋर् भकु्तानीको लाति रु.१ करोड र्वतनर्ोजन िरेकोमा 
उक्त रकम खचा भएन । आन्िररक ऋर् सम्बन्धी कार्ार्वतध िर्ार नभै सो कार्ामा बजेट र्वतनर्ोजन 
िनुा सान्दतभाक देर्खएन ।  

9. स्थानीर् िह अनदुान:  प्रदेश सरकारको र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ मा स्थानीर् िहहरूलाई 
समानीकरर् अनदुानको एक चौथाईले हनेु रकम प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले प्रत्रे्क वषाको भदौ 
२५, मंतसर २, फाल्िनु २ र जेष्ठ २ तभर तनकासा िने व्र्वस्था छ । र्स वषाको समानीकरर् 
अनदुानको रकम क्रमशः पर्हलो र्कस्िा २०७६।७।४, दोश्रो र्कस्िा २०७७।१।४, िेश्रो र्कस्िा 
२०७७।२।२२ र चौथो र्कस्िा २०७७।३।५ मा मार हस्िान्िरर् िरेको देर्खर्ो।ऐनले िोकेको 
अवधीमा तनकासा नहुँदा स्थानीर् िहको कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा बाधा पने भएकोले िोकेको तमतिमा 
तनकासा ददनपुदाछ। 

10. वषाान्िमा तनकासा : पाँचथरको फाल्िनुन्द र तमक्लाजङु, सोलखुमु्बकुो थलुङु दधुकोशी िाउँपातलका 
िथा झापा र्जल्लाको मेचीनिर कन्काई निरपातलका, मोरङ र्जल्लाको रंिेली निरपातलका, सनुसरीको 
बराहक्षेर र दहुवी निरपातलकालाई रु.5 करोड ३५ लाख कार्ार्वतध बेिर थप समपरुक 
अनदुानबापि वषाान्िमा तनकासा िरेको देर्खएको छ । वषाान्िमा उपलब्ध िराइएको अनदुान रकम 
अतधकांश स्थानीर् िहहरूमा खचा नभै बाँकी रहेको वा र्फिाा िरेको अवस्था देर्खएकोले र्ढला रकम 
हस्िान्िरर् िने कार्ामा सधुार हनुपुदाछ ।    

11. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 

12. वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९० मा 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हनातभर िोर्कएका र्वषर्हरू राखी बार्षाक कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
लेखापरीक्षर् रकम, जम्मा बेरुज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्था आदद एर्कन िना सक्ने अवस्था 
रहेन ।मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।   
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13. सम्पर्त्त र्ववरर्: प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन तनर्मावली), २०७४ मा मन्रालर्को कार्ा र्जम्मेवारीमा 
प्रदेश र्स्थि सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िने रहेको छ । र्ो वषा एकीकृि सम्पर्त्त 
र्ववरर् िर्ार िने प्रर्ोजनको लाति सफ्टवेर्र तनमाार् िने लक्ष्र् भएिा पतन सफ्टवेर्र तनमाार् 
नभएकोले प्रदेश र्स्थि सरकारी जग्िा भवन, सवारी साधन लिार्िका सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् 
िर्ार िरेको छैन । सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िनुापदाछ। 

14. खचाको मापदण्ड : मन्रालर्ले प्रदेश सरकार मािहिका तनकार्हरूको आतथाक प्रशासनलाई 
सवु्र्वर्स्थि एंव प्रभावकारी बनाउने उदे्दश्र्ले सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध र तमिव्र्र्ीिा 
सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७५ मा तनदेर्शका पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनिुमन िना प्रमखु 
सर्चवको संर्ोजकत्वमा अनिुमन सतमतिको व्र्वस्था रहेको छ । अनिुमन सतमतिले र्स वषा 
तनदेर्शकाको व्र्वस्था बमोर्जम अनिुमन िरेको देर्खएन । मापदण्ड कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा देर्खएका 
व्र्होराहरू देहार् अनसुार छन ्। 

14.1. प्रदेश मािहिका मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर् समेिले र्विि दईु वषामा सवारी साधन खररद कार्ामा 
रु. 76 करोड 74 लाख 1 हजार खचा िरेका छन ्।  

14.2. तनदेर्शकामा मखु्र्मन्री वा समान स्िरका पदातधकारीलाई 1 करोड रुपैंर्ा िथा मन्रीलाई 75 लाख 
रुपैंर्ासम्मको सवारी साधन उपलब्ध िराउन सर्कने व्र्वस्था छ । सोही तनदेर्शकामा र्वर्शि 
पदातधकारीको पदीर् मर्ाादा, सरुक्षा र र्जम्मेवारी मध्र्नजर िदै उर्ल्लर्खि मापदण्डभन्दा बढी मूल्र्को 
सवारी साधन खररद िना आवश्र्क परेमा पिुर्ाइँसर्हि मन्रालर्को सहमति तलनपुने व्र्वस्था समेि 
छ । र्स वषा मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर्को २०७६।९।२ को परको आधारमा 
मन्रालर्ले रु.3 करोड ५० लाख सम्मको 1 वटा सवारी साधन खररद िना सहमति ददई शरुु 
र्वतनर्ोजन रु.2 करोड ५० लाखमा रकमान्िरबाट रु.1 करोड थप िरेको छ । त्र्सैिरी उद्योि, 

पर्ाटन,  वन िथा वािावरर् मन्रालर्को सवारी साधन खररदमा रु.1 करोड 77 लाख 96 हजार 
र्वतनर्ोजन भएकोमा मन्रालर्ले रकमान्िरबाट रु.1 करोड 50 लाख थप (८४.२८ प्रतिशि) िरी 
रु.3 करोड 27 लाख 96 हजार परु् र्ाएको छ । मन्रालर्ले रकमान्िर पिाि मन्रीको 1 सवारी 
साधन खररदको लाति रु.२ करोड ७ लाखको सम्झौिा िरेको छ । मापदण्डभन्दा बढीको सवारी 
साधन खररद िनुा उर्चि देर्खएन ।   

14.3. तनदेर्शकामा सवारी साधन खररद िने प्रर्ोजनका लाति अत्र्ावश्र्क अवस्थाको परु्ि बाहेक रकमान्िर 
वा बजेट थप सम्बन्धी कार्ा िररने छैन भन्न ेव्र्वस्था भएकोमा मन्रालर्ले भमूी व्र्वस्था कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर्को सवारी साधन खचा शीषाकमा शरुु र्वतनर्ोजन रु.4 लाख मार भएकोमा 
रकमान्िरबाट रु.60 लाख (१४०० प्रतिशि) थप िरेको पाइर्ो । शरुु र्वतनर्ोजनभन्दा बढी 
रकमान्िरबाट सवारी साधन खररदको लाति तनकासा ददने कार्ाले मापदण्डको पालना भएको  
देर्खएन ।  

14.4. तनदेर्शकामा पानी र्वजलुी, टेतलफोनको महशलु तमटर ररतडङ पतछ समर्मा नै भकु्तानी िरी ररवेट 
पाउने हकमा छुट सरु्वधा तलने व्र्वस्था तमलाउन ुपने िरी िोर्कएकोमा मन्रालर्ले रु.8 लाख 40 
हजार र्वजलुी र टेतलफोनको तबल नै प्राप्त निरी २०७७।३।१८ मा भकु्तानी िरेको पाइर्ो । तबल 
बेिर अतग्रम रूपमा भकु्तानी िरेको तनर्मसम्मि देर्खएन ।  
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15. अतिररक्त समर् भत्ता : मन्रालर्द्वारा स्वीकृि सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध र तमिव्र्र्ीिा 
सम्बन्धी तनदेर्शकामा सम्बन्धीि तनकार्को कार्ाक्षेरतभर पने तनर्तमि प्रकृतिको काम िरेबापि िलव 
बाहेकको थप सरु्वधा एवं अतिररक्त भत्ता तलन नपाइने व्र्वस्था छ । तमति २०७६ चैर ११ देर्ख 
लकडाउन भएकोले घरमा कार्ा िरेको म्र्ानअुल हार्जरी अतभलेखको आधारमा अतिररक्त समर् काम 
िरे बापिको खाजा खाना खचा उपलब्ध िराउन २०७७।२।२० मा माननीर् मन्रीस्िरको तनर्ार् 
भएको छ । मन्रालर्ले लकडाउन अवतधमा सर्चवालर्का ७ समेि 35 कमाचारीलाई खाजा खाना 
बापि अतिररक्त भत्ता रु.8 लाख 36 हजार भकु्तानी िरेको छ । लकडाउन अवतधमा घरमा कार्ा 
िरेको देखाई अतिररक्त समर् भत्ता उपलब्ध िराउने तनर्ार्मा २०७७।७८ को बजेट िजुामा चरर्मा 
र्वतभन्न कार्ाहरू िनुापने उल्लेख िरेको भएिापतन २०७६ चैर ११ देर्ख २०७७ बैशाख १३ सम्म 
लकडाउन भएको र २०७७ आषाढ १ मा बजेट पेश भएकोले २०७७ बैशाख १३ सम्मको िथा 
आषाढ १ देर्ख १५ सम्मको समेि अतिररक्त समर् भत्तामा रु.4 लाख ५१ हजार भकु्तानी िरेकोले 
मापदण्डको पालना भएको देर्खएन । 

16. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु व्र्वस्था  
छ । पाँच वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर अनंर्कि प्रथम, 

राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि कमाचारीहरू प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको पाइएन । मन्रालर् र प्रदेश 
लेखा इकाई कार्ाालर्, धनकुटाले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका कमाचारीहरूलाई समेि 
ग्रडे थप िरी रु.५ लाख 8१ हजार खचा लेखेको छ । ऐन र्वपररिको उक्त रकम असलु  
िनुापदाछ । 

 

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 

17. प्रदेश संर्चि कोष : संर्वधानको भाि १६ धारा १०४ अनसुार िठुी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई 
प्राप्त हनेु सबै प्रकारका राजस्व, अनदुान, ऋर् लिार्िको रकम प्रदेश सरकारको संर्चि कोषमा 
आम्दानी बातँधने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ को प्रदेश सरकारको संर्चि कोषको प्रातप्त 
िथा भकु्तानी र्ववरर् देहार् अनसुार छ । 

(रु.हजारमा) 

र्ववरर् आतथाक वषा २०७६।७७ को 
प्रदेश संर्चि कोषको अवस्था 

आतथाक वषा २०७5।७6 को 
प्रदेश संर्चि कोषको अवस्था 

प्रातप्त 
  

(क) कर  9120902 8131796 

(ख) िैर कर 1105482 1238729 

(ि) कुल राजस्व (क+ख) 10226385 9370526 

(घ) राजस्व बाडँफाँट-प्रदेश र स्थानीर् 
  

(ङ) राजस्व प्रदेर्शक (ि-घ) 10226385 9370526 

(च) बेरुज ुिथा िि वषाको निद मौज्दाि दार्खला 480321 
 

(छ) संघीर् अनदुान 17989938 18494762 

(ज) अनदुान (सोझै भकु्तानी+वस्ििुि अनदुान)   

1. िैर र्वत्तीर् प्रातप्त (क+घ+छ+ज) 28696645 27865288 

(झ) आन्िररक ऋर् 
  

(ञ) वैदेर्शक ऋर् 
  

(ट) वैदेर्शक ऋर् (सोझै भकु्तानी)   
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(ठ) ऋर् लिानी र्फिाा   

(ड) सेर्र लिानी र्फिाा   

२. र्वत्तीर् प्रातप्त (झ+ञ+ट+ठ+ढ)   

२. कूल प्रातप्त (१+२) 28696645 27865288 

भकु्तानी   

(क) चाल ु 11966426 9747043 

(ख) चाल ु(सोझै भकु्तानी + वस्ििुि सहार्िा)  16265 

(ि) चाल ुभकु्तानी हनु बाँकी चेक 221 945 

(घ) पूजँीिि 17865560 11438675 

(ङ) पूजँीिि (सोझै भकु्तानी + वस्ििुि सहार्िा)   

(च) पूजँीिि भकु्तानी हनु बाँकी चेक 1036 
 

१. खचा भकु्तानी (क+ख+ि+घ+ङ+च) 29831987 21185718 

(छ) आर्न्िक ऋर्को साँवा भकु्तानी   

(ज) वैदेर्शक ऋर्को साँवा भकु्तानी   

(झ) ऋर् लिानी   

(ञ) सेर्र लिानी   

(ट) र्वत्तीर् व्र्वस्था (छ+ज+झ+ञ+ट+ठ)   

३. कूल भकु्तानी (१+२) 29831987 21185718 

४. र्वर्वध समार्ोजन (राजस्व आम्दानी NRS को CBS र 
RMIS बीच बैंकमा बढी देर्खएको आम्दानी) 

  

५. कार्ा संचालन कोष, धरौटी लिार्िका र्वतभन्न 
खािामा प्रदेश सरकारका नाममा रहेको मौज्दाि रकमको 
आधारमा िररएको खचा  

  

र्स आ.व.को प्रदेश संर्चि कोषको मौज्दाि (प्रातप्त-
भकु्तानी) 

(1135341) 6679569 

िि आतथाक वषासम्मको मौज्दाि 2427505 368779 

नेपाल सरकारलाई र्फिाा िनुापने अनदुान 
 (4620844) 

र्स आ.व.सम्मको प्रदेश संर्चि कोषको मौज्दाि 1292163 2427505 

17.1. िि वषासम्म संर्चि कोषको मौज्दाि रु.२ अबा ४२ करोड ७५ लाख ५ हजार रहेकोमा र्ो वषा 
संर्चि कोषको मौज्दाि रु.१ अबा १३ करोड ५३ लाख ४१ हजारले ऋर्ात्मक भै िि वषाको 
मौज्दािबाट तमलान िरेकोले र्स वषा सम्मको संर्चि कोषको मौज्दाि रु.१ अबा २९ करोड २१ 
लाख ६३ हजार रहेको छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा र्वतभन्न ५ मन्रालर्ले र्वतनर्ोजन भन्दा 
चाल ुखचा िफा  रु.१२ करोड ७ लाख ८१ हजार र पूजँीिि खचा िफा  रु.७९ करोड ४८ लाख ४९ 
हजार समेि रु.९१ करोड ५६ लाख ९ हजार बढी खचा िरेका छन ्। उक्त रकमलाई भकु्तानी ददन 
बाँकीको र्ववरर्मा चढाई प्रमार्र्ि िरेको छ । सो रकम समेि थप िदाा र्स वषाको संर्चि कोष 
मौज्दाि रु.2 अवा 5 करोड 9 लाख 50 हजार ऋर्ात्मक हनेु अवस्था देर्खएको छ । 

17.2. र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ मा अन्िर सरकारी र्वत्त हस्िान्िरर् अन्ििाि सशिा अनदुानको 
एक चौथाई रकम प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले सम्बन्धीि स्थानीर् संर्चि कोषमा प्रत्रे्क आतथाक 
वषाको भदौ २५ ििे तनकासा िने व्र्वस्था छ । बाकँी रकम प्रितिको आधारमा बैशाख २५ 
सम्ममा स्थानीर् संर्चि कोष दार्खला िने व्र्वस्था छ । र्स वषा १३७ स्थानीर् िहमा तनवााचन 
क्षेर पवुााधार र्वकास कार्ाक्रम र तनवााचन क्षेर र्वशेष र्वकास कार्ाक्रमको रु.1 अवा ८६ करोड ५० 
लाख मध्रे् पवुााधार र्वकास िफा को प्रथम र्कस्िा २०७६।१०।२६ र अर्न्िम र्कस्िा 
२०७७।३।१० मा मार तनकासा िरेको छ । तनवााचन क्षेर पवुााधार र्वशेष कार्ाक्रमको प्रथम र 
अर्न्िम र्कस्िा २०७७।१२।२ मा मार तनकासा िरेको छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
अवतधमा रकम तनकासा िनुापदाछ ।    
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18. र्वभाज्र् कोषको बाडँफाटँ : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार सवारी साधन कर 
बापिको रकम मध्रे् ६० प्रतिशि प्रदेश संर्चिकोषमा र ४० प्रतिशि स्थानीर् संर्चि कोषमा दार्खला 
िनुापने व्र्वस्था छ । र्वभाज्र् कोषमा रहेको सवारी साधन कर िफा को रु.23 करोड ४1 लाख 
२० हजार बाडँफाटँ भएको छैन । तनर्मानसुार बाडँफाँट िनुापदाछ ।  

19. आन्िररक लेखापरीक्षर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७५ को तनर्म ९७ मा प्रदेशर्स्थि 
सरकारी कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा  अन्र् कारोवारको आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट लाि ु
िरेको आन्िररक लेखापरीक्षर् तनदेर्शका अनरुुपको कार्ार्वतध अपनाई चौमातसक रुपमा आन्िररक 
लेखापरीक्षर् िनुापने व्र्वस्था रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षर् िदाा प्रदेश 
अन्ििािका कार्ाालर्मा असलु िनुापने वेरुज ुरु.6 करोड 55 लाख, तनर्तमि िनुापने वेरुज ुरु.1 अबा 
10 करोड 99 लाख देर्खएकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार आन्िररक 
लेखापरीक्षर् हुँदा असलु िनुापने रु.85 लाख तनर्तमि िनुापने रु.१ अबा १० करोड 47 लाख 
वेरुज ु औल्र्ाएको छ । आन्िररक लेखापरीक्षर्लाई प्रभावकारी िलु्र्ाउन ुपदाछ । 

20. बेरुजकुो लिि : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म १०१ अनसुार 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षर् भई कार्म भएको बेरुज ुसम्बन्धीि कार्ाालर् र प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउन ुपने व्र्वस्था छ  । िालकु तनकार्ले  आफू अन्ििािका तनकार्को 
बेरुजकुो लिि अद्यावतधक िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा उपलब्ध िराउन ु पने र सोको 
आधारमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले बेरुजकुो एकीकृि लिि िर्ार िनुापने व्र्वस्था  
छ । कार्ाालर्ले बेरुजकुो एकीकृि लिि खडा िरी राखेको पाइएन । 

21. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । कार्ाालर्ले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका १४ जना कमाचारीहरूलाई समेि 
ग्रडे थप िरी रु.7 लाख 79 हजार भकु्तानी िरेको छ । ऐन र्वपररिको भकु्तानी रकम असलु 
हनुपुदाछ ।  

 बेरुज ु र्स्थतिः मन्रालर् र मािहि समेि 3 तनकार्मा र्ो वषा रु.38 करोड ७४ लाख 50 हजार 
बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.38 करोड 31 लाख 46 हजार 
फस्र्ौट िरेकोले रु.43 लाख 4 हजार बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-
10 मा रहेको छ ।   
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम प्रदेशमा शार्न्ि सरुक्षा र सवु्र्वस्था 
सम्बन्धी नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुामा िथा कार्ाान्वर्न, तनर्मन सूचना संकलन, मूल्र्ांकन र 
प्रतिवेदन, अतिर्वर्शि व्र्र्क्त, महत्वपूर्ा भौतिक संरचना, संवेदनशील सावाजतनक स्थल िथा समारोहको सरुक्षा,  
उपातध, सम्मान र र्वभषुर्का लाति तसफाररस िथा अन्र् संघसँिको समन्वर् र सहकार्ामा सहप्रशासन, काननु 
तनमाार् र प्रदेश स्िरका ईन्टरनेट सेवा र अनलाईन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि सिार माध्र्मको दिाा, 
अतभलेख, अनमुति, नर्वकरर्, अनिुमन र तनर्मन िने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो बषा मन्रालर्को लाति भएको र्वतनर्ोजन रु.60 करोड 24 लाख 28 हजार, राजस्व रु.1 करोड 
76 लाख 12 हजार र धरौटी रु.4 करोड 29 लाख 90 हजार अन्र् कारोवार रु.19 करोड 9 लाख 50 
हजार समेि रु.85 करोड 39 लाख 80 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन । 

1. एकीकृि आतथाक र्ववरर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 
मन्रालर् अन्ििािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरर् महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्मा पेश िरेको छैन । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरर् पेश हनुपुदाछ ।  

2. प्रिति समीक्षाः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २७ मा मन्रालर्बाट संचातलि 
कार्ाक्रमको प्रिति समीक्षा िनुापने व्र्वस्था छ । र्स वषा मन्रालर्को र्वतनर्ोजन मध्रे्बाट 
रकमान्िर िरी र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 15, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 1 समेिका 16 इकाई िथा 
स्थानीर् िह 4 मा भौतिक पवुााधार तनमाार्को लाति तनकासा ददएको रु.४७ करोड ६३ लाख ५४ 
हजारबाट भएको कार्ा र सोको प्रिति समेि समावेश िरी वार्षाक प्रिति प्रतिवेदन पेश नभएकोले 
कार्ाान्वर्न अवस्थाको मूल्र्ाङ्कन एवं र्वश्लषेर् िना सर्कएन । कार्ाक्रमको एकीकृि प्रिति र्ववरर् 
िर्ार िरी समीक्षा िने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

3. बजेट कार्ाान्वर्नः र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ बमोर्जम मन्रालर्लाई शरुु र्वतनर्ोजन रु.1 अबा ४८ 
करोड २८ लाख ६८ हजार भएकोमा रकमान्िरबाट घटाई अर्न्िम बजेट रु.१ अबा १६ करोड ४३ 
लाख ४७ हजार कार्म िरेको छ । उक्त बजेटबाट मन्रालर्ले र्ो वषा रु.६० करोड २४ लाख 
२७ हजार मार खचा िरेकोले शरुु र्वतनर्ोजनको िलुनामा 51.73 प्रतिशि मार खचा भएको छ । 
लर्क्षि कार्ाक्रम संचालन िरी खचामा दक्षिा अतभवरृ्र्द् िनुापदाछ । 

4. खररद िरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ िथा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ 
मा बार्षाक १० करोड रुपैंर्ाभन्दा बढी रकमको खररद िदाा खररदको िरुुर्ोजना िर्ार िनुापने 
व्र्वस्था छ । नेपाल प्रहरी िथा सशस्त्र प्रहरी बलका संघीर् इकाई कार्ाालर्हरूमा मोटरसाइकल, 

एम्बलेुन्स िथा मखु्र्मन्री अत्र्ावश्र्क सेवा केन्रमा दमकल र र्पकअप िाडी, र्जल्लास्िरमा र्वपद 
िोदामघर, प्रहरीका ब्र्ारेक, सरुक्षापोि, सवारी साधन िथा मेर्शनरी औजार र फतनाचर खररदको लाति 
र्ो वषा रु.36 करोड ६० लाख ४५ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.15 करोड ७३ लाख ३० हजार 
खचा िरेको छ ।िरुुर्ोजना स्वीकृि निरी सालवसाली रूपमा रकम र्वतनर्ोजन िदै संघीर् तनकार्को 
लाति सवारी साधन, मेर्शनरी औजार र भवन तनमाार् कार्ामा खचा िनुा तनर्मसम्मि देर्खएन । िरुु 
र्ोजनाको आधारमा वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार िरेर मार खररद कार्ा िनुापदाछ । 
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5. र्ोजना बेिरको खचा दार्र्त्वः मन्रालर्ले मखु्र्मन्री अत्र्ावश्र्क सेवा केन्र (संचालन व्र्वस्थापन) 
कार्ार्वतध २०७७ मा व्र्वस्था भए बमोर्जम वारुर्र्न्र, प्रहरीभ्र्ान, एम्बलेुन्स खररद िरी स्थानीर् 
िहमा पठाउने िरेको छ । कार्ार्वतधमा िाडी िथा वारुर्र्न्रको ममाि संभार र इन्धन लिार्िको 
संचालन खचा स्थानीर् िहले व्र्होने िथा उपकरर् संचालनको र्जम्मेवारी प्रहरी कार्ाालर्को हनेु 
व्र्वस्था छ । कार्ार्वतधको बुदँा नं. ९ मा सेवा केन्रका उपकरर् संचालनको लाति आवश्र्क 
जनशर्क्त प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् र सम्बन्धीि स्थानीर् िहले समन्वर् िरी व्र्वस्थापन िनुापने उल्लेख 
छ । र्ो वषा मन्रालर्बाट ११ वारुर्र्न्र र १४ र्पकअप िाडी रु.10 करोड 55 लाख 39 
हजारमा खररद िरी 11 स्थानीर् िहमा पठाइएकोमा स्थानीर् िह छनौटको आधार पेश भएन ।  

वारुर्र्न्र संचालन िने िातलम नददएको, कार्ार्वतधमा िाडी, वारुर्र्न्र र उपकरर्हरू 
व्र्वस्थापन सतमतिले बरु्झतलई आम्दानी िनुापने उल्लेख भएकोमा सेवा केन्र व्र्वस्थापन सतमतिको 
कार्ाालर् स्थापना निररएको र सेवा केन्र रहेका कतिपर् प्रहरी कार्ाालर्मा उपकरर्, वारुर्र्न्र र 
िाडी राख्न े ग्र्ारेज नरहेको अवस्था छ । खररद िररएका बारुर्र्न्र िथा सवारी साधनको 
सदपुर्ोिको सतुनर्िििा हनुपुदाछ ।  

6. संघीर् इकाईको खररदः मन्रालर्ले आफ्नो मािहि नरहेका सशस्त्र प्रहरी बल र र्जल्ला प्रहरी 
कार्ाालर्हरूको लाति र्ो वषा रु.६ करोड १९ लाख ४४ हजारमा २४5 थान मोटरसाइकल खररद 
िरी उपलब्ध िराएको छ । संघीर् बजेटबाट संचालन हनेु कार्ाालर्लाई प्रदेशबाट सवारी साधन 
खररद िरी हस्िान्िरर् हुँदा खचामा दोहोरोपना हनुसक्ने देर्खन्छ । िसथा जनु िहबाट संचातलि 
कार्ाालर् हो सोही िहबाट मार बजेट तबतनर्ोजन िथा खचा िने व्र्वस्था हनुपुदाछ ।   

7. तनरीक्षर् प्रतिवेदनः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा आपूतिा िररएका 
मालसामान प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेशन र िरु्स्िर बमोर्जम भए नभएको जाँच िना र्वज्ञ समेि रहेको 
सतमति िठन िरी जाचँ िराउन ुपने र तनर्म ११७ मा आपूतिा िररएको मालसामान स्वीकादाा कार्ा 
स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्ो वषा २५० थान मोटरसाइकल, ११ 
थान दमकल, १४ थान र्पकअप िाडी लिार्िका सवारी साधन र र्वपद सामाग्री खररद िरी रु.13 
करोड 27 लाख 30 हजार खचा लेखेकोमा प्रार्वतधक जाँच िराई प्रतिवेदन तलएको छैन । 
मालसामान आपूतिा िररसकेपतछ िोर्कए बमोर्जम तनरीक्षर् िरी प्रतिवेदन िर्ार िनुापदाछ । 

8. आतथाक सहार्िा: प्रदेश सरकारबाट जारी सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध र तमिव्र्र्ीिा 
सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७५ को बुदँा २९ मा सरकारको वार्षाक कार्ाक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन 
सरकारी वा िैर सरकारी संस्थालाई आतथाक सहार्िा र अनदुान नददने उल्लेख छ । मन्रालर्ले 
२०७६।२।२१ को राजपरमा सचुना प्रकार्शि िरी प्राकृतिक र िैर प्राकृतिक र्वपदमा परेका 
सवासाधारर्को खोजी, उद्दार िथा राहि उपलब्ध िराउन राहि र्विरर् सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 
लाि ु िरेको छ । मापदण्डको पररच्छेद २ दफा ४(क) मा प्रकोपबाट मतृ्र् ु हनेु नािररकको 
पररवारलाई रु.1 लाख सम्म राहि ददने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्स वषा १२ र्जल्लाका र्वतभन्न 
३९ व्र्र्क्तको प्रकोपबाट मतृ्र् ु भएको देखाई तनजको पररवारलाई रु.७३ लाख आतथाक सहर्ोि 
उपलब्ध िराएको मध्रे् उदर्परु र संखवुासभाका ५ पररवारलाई मापदण्डको दर बमोर्जम र १० 
र्जल्लाका ३४ पररवारलाई मर्न्रपररषदको तनर्ार्ानसुार रु. २ लाखका दरले राहि रकम उपलब्ध 
िराएको छ । मापदण्ड संशोधन निरी बढी दरमा राहि र्विरर् िनुा उर्चि देर्खएन । र्स्िो खचामा 
तनर्न्रर् िरी तमिव्र्र्ीिा कार्म िनुापदाछ । 
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9. घर जग्िाको लििः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ५४ (3) मा 
प्रदेशतभरको सरकारी घर जग्िाको लिि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र आन्िररक मातमला िथा 
काननु मन्रालर्ले र्वद्यिुीर् प्रर्ालीमा अद्यावतधक िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले आफूले प्रर्ोि 
िरेको घर जग्िाको लिि अद्यावतधक िरेको देर्खएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम लिि 
अद्यावतधक िनुापदाछ ।  

10. बैठक भत्ताः प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध र तमिव्र्र्ीिा सम्बन्धी 
तनदेर्शका, २०७५ को बुदँा ३ मा कार्ाालर् समर् अर्घ वा पतछ बैठक बसेको हनुपुने, एउटै तनकार् 
र अन्ििािका कमाचारी मार बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान िना नपाइने र काननु िथा आदेशबाट िठीि 
वा कार्ादलको बैठकको लाति मार भत्ता प्रदान िररने व्र्वस्था छ । कमाचारी बैठक भत्तामा मार 
रु.19 लाख 27 हजार खचा िरेको पाइर्ो । र्स्िो कार्ामा तमिव्र्र्ी ढंिबाट खचा िनुापदाछ ।  

11. मौज्दािः मन्रालर्ले सिरमाथा र्टन्स क्लवको मेलामा सहभािीहरूलाई र्विरर् िने िरी 
२०७७।३।१६ मा रु.18 लाख 16 हजारमा खररद िररएका ५ हजार थान र्टसटा मौज्दािमा 
राखेको पाइर्ो । महामाररको समर्मा मेला/पवा आर्ोजना िना नसर्कने र्स्थतिमा वषाान्िमा 
मालसामान खररद िरी मौज्दाि राखेको छ । मेला कार्ाक्रम संचालन नभएकोले खररद सामानको 
उपर्ोि हनेु अवस्था देर्खएको छैन । र्सले िदाा थप आतथाक व्र्र्-भार परेको छ । र्सरी खररद 
िनेलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ ।   

12. कार्ा क्षरेः प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा र्वद्यालर्मा संचालन िररने 
र्क्रर्ाकलापहरू र्स मन्रालर्को कार्ाक्षरेमा पने देर्खंदैन । मन्रालर्ले "म अर्घ बढ्छु कार्ाक्रम" 
संचालन िरेकोमा ििवषाको रु.1 करोड 11 लाख 85 हजार समेि र्ो वषासम्मको रु.2 करोड 34 
लाख 23 हजार खचा भएको छ । र्ो वषा सिरमाथा र्टन्स क्लव िठन हनेु सामदुार्र्क र संस्थािि 
र्वद्यालर्हरूको नाममा तबउपूजँी कोष स्थापना र संचालन िना प्रत्रे्क र्वद्यालर्लाई रु.5 हजारका 
दरले ६५२ र्वद्यालर्हरूलाई रु.32 लाख ६० हजार उपलब्ध िराएकोमा प्रिति प्रतिवेदन तलएको 
छैन । र्स सम्बन्धमा र्वििको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाइएकोमा सधुार निरी र्ो वषा पनुः सोही 
कार्ाक्रममा खचा िरेको देर्खर्ो । मन्रालर्ले आफ्नो कार्ा क्षेरतभरको कार्ा मार संचालन 
िनुापदाछ ।   

13. र्वपद व्र्वस्थापन कोषः प्रदेश सरकारले र्वपदबाट भएको क्षतिको खोज, उद्दार िथा राहि र्विरर् 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ लाि ुिरेको छ । र्वपद व्र्वस्थापन कोषमा र्ो वषा रु.3 करोड थप िरी 
रु.3 करोड ५० हजार मौज्दाि रहेकोमा कोषबाट राहि र्विरर् सम्बन्धी कुनै कार्ा िरेको छैन । 
मन्रालर्ले मर्न्रपररषद्को तनर्ार्को आधारमा चाल ुखचा शीषाकबाटै मतृ्र् ुहनेु नािररक िथा र्वपदमा 
परेका अन्र् व्र्र्क्तलाई राहि उपलब्ध िराउने िरेको छ । उदे्दश्र् अनरुूप कोषको संचालन 
िनुापदाछ । 

14. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
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र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 

15. वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९० मा 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हनातभर िोर्कएका र्वषर्हरू राखी बार्षाक कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
लेखापरीक्षर् रकम, जम्मा बेरुज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्था आदद एर्कन िना सक्ने अवस्था 
रहेन । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

16. सेवा प्रवाह: वार्षाक कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न अवस्था कमजोर देर्खएको, प्रदेशस्िरमा सावाजतनक 
सेवाको न्रू्निम मापदण्ड तनधाारर् लिार्ि सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि र व्र्वर्स्थि िने नीति, मापदण्ड 
एवं कार्ार्वतध तनमाार्को कार्ा बाँकी रहेको एवं सेवाग्राही सन्ििुी मापन िथा सेवा प्रवाहको अनिुमन 
लिार्िको कार्ा हनु बाकँी रहेको कारर् प्रदेश सरकारबाट अपेर्क्षिरूपमा सेवा प्रवाह हनु सकेको 
छैन । प्रदेश सरकारको संस्थािि, प्रार्वतधक र स्रोि पररचालन क्षमिा बरृ्र्द् िरी सेवा प्रवाहलाई चसु्ि 
र प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थतिः मन्रालर् समेिको र्ो वषा रु.4 करोड ४ लाख 98 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.2 करोड ७ लाख 24 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.१ करोड ९७ 
लाख 74 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.1 करोड 39 लाख 13 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की 
बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ ।   
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उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम व्र्ापार बार्र्ज्र् र बजार प्रतिस्पधाा 
सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति काननु, मापदण्ड िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न ऐन, तनर्म, खानी िथा खतनज पदाथाको 
अन्वेषर् सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, उद्योि दिाा अनमुति, प्रादेर्शक पर्ाटक र्वकास नीति, काननु मापदण्ड र 
र्ोजना तनमाार् प्रदेश स्िरको संरक्षर् क्षेर र चरन क्षेरको व्र्वस्थापन, प्रदेशतभर भसू्खलन तनर्न्रर् लिार्िका 
कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 37 तनकार्लाई भएको र्वतनर्ोजन रु.१ अबा ९९ करोड 2१ 
लाख ९५ हजार, राजस्व रु.२७ करोड १4 लाख 73 हजार र धरौटी रु. १७ करोड 47 लाख 7 हजार 
अन्र् कारोवार रु १८ करोड ९१ लाख ६ हजार समेि रु. २ अबा ६२ करोड 74 लाख 81 हजारको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्। 

1. बजेट कार्ाान्वर्न अवस्थाः आतथाक वषा २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्मा जडीबटुी अनसुन्धान केन्र 
र जडीबटुी कम्पनी स्थापना िने, झापाको जलथल क्षेरलाई प्रादेर्शक जैर्वक र्वर्वधिा संरक्षर् क्षेर 
र्वकास िना काननु बनाउने, एक िाउँ एक पोखरी कार्ाक्रम, सनुसरीको अमरडवुामा औद्योिीक क्षरे 
स्थापना िने, आर्वेुददक औषतध उत्पादन िना सावाजतनक तनजी साझेदारीमा उद्योि स्थापना िने, 

खोटाङको ददके्तल रुपाकोट मझवुािडीमा र्लम्वर पाका को तनमाार् िने, धरान-भेडेटार, खमु्ब-ुचौरीखका , 
रतमिे-तमक्लाजङुमा केवलुकार संचालनका लाति र्वस्ििृ संभाव्र्िा अध्र्र्न िने कार्ाक्रमहरू उल्लेख 
भएकोमा िी कार्ाक्रम संचालन िरेको देर्खएन ।  

2. एकीकृि आतथाक र्ववरर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 
मन्रालर् अन्ििािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरर् महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्मा पेश िरेको छैन । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरर् पेश हनुपुदाछ ।  

3. आर्ोजना छनौटः र्ोजना र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा ददग्दशान, २०७६ मा आतथाक रूपमा सम्भाव्र् 
आर्ोजना छनौट िरी लािि लाभ र्वश्लषेर्का आधारमा आर्ोजना बैंक तनमाार् िनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर् िथा मािहिको पर्ाटन र्वकास आर्ोजना िथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
ईकाइ समेिले र्ो वषा २ र्ोजना बाहेक सबै र्ोजना उपभोक्ता सतमतिबाट िराई रु.44 करोड ३५ 
लाख 2४ हजार खचा िरेको पाइर्ो । उपभोक्ता सतमतिबाट िराइएका िी कार्ाक्रमहरू आर्ोजना 
बैंकबाट छनौट भएको पाइएन । ददग्दशान अनसुार आर्ोजना बैंकबाट कार्ाक्रम छनौट िरी खचा 
िनुापदाछ ।  

4. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 
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5. वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९० मा 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हनातभर िोर्कएका र्वषर्हरू राखी बार्षाक कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
लेखापरीक्षर् रकम, जम्मा बेरुज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्था आदद एर्कन िना सक्ने अवस्था 
रहेन । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

6. लािि अनमुानः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ मा र्ोजनाको तनमाार् सम्बन्धी 
कार्ा िदाा काममा दोहोरोपना नहनेु िरी स्वीकृि ड्रइङ तडजाइन अनसुार लािि अनमुान स्वीकृि िरी 
तनमाार् कार्ा िनुापने व्र्वस्था छ । बराहक्षेर निरपातलकाले वाडा नं. ६ को रार्िर् वन क्षेर तभरको 
जग्िामा हररि पाका  तनमाार् िना रु.80 लाख 93 हजारको लािि अनमुान स्वीकृि िरी एक 
उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा शरुु िरेको छ । सोही स्थानमा दर्क्षर् िफा बाट काम िराउने िरी 
मन्रालर्बाट छुटै्ट रु.83 लाख 63 हजार लािि अनमुान िर्ार िरी सोही उपभोक्ता सतमतिलाई 
र्जम्मा ददई र्ो वषा रु.१० लाख खचा िरेको छ । पाका  तनमाार् पररर्ोजना प्रतिवेदन र एकमषु्ठ 
लािि अनमुान स्वीकृिी निरी दईु तनकार्बाट तनमाार् कार्ा प्रारम्भ भएको छ । र्वस्ििृ ड्रइङ 
तडजाइन र लािि अनमुान स्वीकृि िरेपतछमार दोहोरो नहनेु िरी कार्ासम्पन्न िने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ ।  

7. प्रदेश आर्वष्कार केन्रः प्रदेश आर्वष्कार केन्र स्थापना कार्ाक्रमका लाति मन्रालर् र एक प्रार्वतधक 
र्वश्वर्वद्यालर् वीच २०७७।२।२१ मा सम्झौिा भएको छ । लािि अनमुान रु.1 करोड ८ लाख 
३३ हजार मध्रे् मन्रालर्ले रु.97 लाख 50 हजार र र्वश्वर्वद्यालर्ले रु.१० लाख ८३ हजार 
व्र्होने िरी सम्झौिा भई र्ो वषा र्वश्वर्वद्यालर्लाई परैु रकम भकु्तानी िरेको छ । सम्झौिाको शिामा 
इन्सेटसन ररपोटा बझुाएपतछ सम्झौिाको ४० प्रतिशि रकम भकु्तानी ददने उल्लेख छ । खचाको 
लेखापरीक्षर्, सामार्जक परीक्षर् िरी प्रमार्र्ि तबल भरपाईहरू मन्रालर्मा बझुाएपतछ मार अर्न्िम 
र्कस्िा बापिको रकम उपलब्ध िराइने र लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ६० 
ददनतभर मन्रालर्मा पेश िनुापने व्र्वस्था छ । इन्सेटसन ररपोटाको आधारमा पर्हलो र्कस्िा बापिको 
रु.३९ लाख मार भकु्तानी ददनपुनेमा परैु रकम भकु्तानी िरेको छ । उर्ल्लर्खि प्रावधान अनसुारको 
प्रतिवेदन िथा र्ववरर् तलएको नदेर्खएकोले िोर्कएको कार्ामा खचा भएको सतुनर्िििा भएको छैन ।   

8. अध्र्र्न अनसुन्धान अनदुानः मन्रालर् र दईु क्र्ाम्पसबीच २०७६।११।६ मा भएको सम्झौिा 
अनसुार १४ र्वद्याथीको सोधपर अनदुान बापि रु.७ लाख क्र्ाम्पसलाई उपलब्ध िराएको छ । 
सोधपरको सम्झौिा हुँदा ५० प्रतिशि र सोधपर बझुाएपतछ बाँकी ५० प्रतिशि ददने, र्सै आतथाक 
वषातभर कार्ाक्रम सम्पन्न िरी कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन र एक थान सोधपर 
मन्रालर्मा पेश िने व्र्वस्था छ । सम्झौिामा उर्ल्लर्खि प्रावधान अनसुार सोध कार्ा िरेको 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन सोधपर िथा लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन तलएको नदेर्खएकोले खचाको उपलब्धी 
भएको सतुनर्िििा रहेन । िोर्कएको कार्ामा खचा भएको प्रमार् पेश हनुपुदाछ ।  

9. औद्योतिक मेलाः मन्रालर्ले औधोतिक मेला संचालनको लाति र्वराटनिर र्स्थि एक संस्थालाई रु.9 
लाख अनदुान ददएको छ । नेपाल सरकारले २०७६।१२।११ देर्ख २०७७ आषाढ मसान्िसम्म 
मेला, महोत्सव िना रोक लिाएको अवस्थामा २०७७।२।२७ मा उक्त संस्थालाई रकम उपलब्ध 
िराएको देर्खर्ो । कार्ाक्रम संचालन हनु नसक्ने अवस्थामा ददएको उक्त अनदुानको उपर्ोि हनेु 
अवस्था नै नदेर्खएकोले सो रकम र्फिाा िनुापदाछ ।  
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10. र्वज्ञान प्रर्ोिशालाः र्वज्ञान प्रर्ोिशाला तनमाार् िना छनौट िररएका सामदुार्र्क र्वद्यालर्सँि भएको 
सम्झौिामा र्वद्यालर्ले संचातलि कार्ाक्रमको प्रिति प्रतिवेदन र लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन आतथाक वषा 
समाप्त भएको ६० ददनतभर मन्रालर् समक्ष पेश िनुापने व्र्वस्था छ । र्ो वषा २८ र्वद्यालर्लाई 
र्वज्ञान प्रर्ोिशाला तनमाार् िना रु.२ करोड ५३ लाख ६४ हजार तनकासा िरेकोमा शिा अनसुार 
तनमाार् कार्ा परुा िरेको प्रिति र्ववरर्, खचाको र्ववरर् र लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश िरेको  
देर्खएन । िोर्कएको काममा खचा भए/नभएको र्र्कन िनुापदाछ ।   

11. व्र्ापार मेलाः मर्न्रपररषदको 2077/2/21 को तनर्ार्ानसुार मन्रालर्ले व्र्ापार मेला आर्ोजना 
िथा मेलाउत्सव प्रवर्द्ान कार्ाक्रम िना काठमाडौंका २ एवं झापा, मोरङ र सनुसरी र्जल्लाका १४ 
समेि १६ संस्थालाई रु.४० लाख ८३ हजार र्विरर् िरेको छ । कार्ाक्रम संचालनको लाति 
मन्रालर् र िी संस्थावीच तलर्खि सम्झौिा भएको छैन । कोतभड-19 को कारर् नेपाल सरकारले 
२०७६।१२।११ देर्ख लकडाउन घोषर्ा िरी मेला उत्सव कार्ाक्रममा रोक लिाएको अवतधमा 
मेला उत्सव आर्ोजना िरेको भनी रकम भकु्तानी िरेको, खचाका तबल भरपाई प्रस्ििु नभएको र 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन समेि नतलएकोले खचाको वास्िर्वकिा र्र्कन िना छानर्वन िनुापदाछ ।  

12. शर्हद स्मारक तनमाार्ः शर्हद स्मारक तनमाार्को लाति एक शर्हद स्मतृि प्रतिष्ठानलाई रु.50 लाख 
उपलब्ध िराएको छ । प्रतिष्ठानसँिको सम्झौिामा सामार्जक लेखापरीक्षर् र र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदन समेि पेश िनुापने उल्लेख िरेकोमा उक्त प्रतिवेदनहरू तलएको देर्खएन । प्रिति प्रतिवेदन, 

खचाको र्ववरर् र लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन तलई िोर्कएको कार्ामा खचा भए/नभएको र्र्कन िनुापदाछ । 
िोर्कएको कार्ामा खचा नभएको रकम र्फिाा िनुापदाछ । 

13. खचाको मापदण्ड पालनाः प्रदेश सरकारले स्वीकृि िरी लाि ुिरेको सावाजतनक खचाको तमिव्र्र्ीिा 
सम्बन्धी मापदण्ड तनदेर्शका, २०७५ मा मन्रीलाई रु.७५ लाख सम्मको सवारी साधन खररद िना 
सक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले मन्रीको लाति रु.२ करोड ७ लाख ५० हजारमा सवारी साधन 
खररद िना सम्झौिा िरेको छ । िोर्कएको मापदण्ड भन्दा बढी मूल्र्को िाडी खररद िना सम्झौिा 
िनुा उर्चि देर्खएन ।  

14. कार्ा सिालनस्िरको कार्ा : कार्ाक्रम संचालन िथा कार्ाान्वर्न मािादशान २०७६ को बुदँा नं. 
१५६ मा जलवारू् अनकुुलिम नमूना िाँउ कार्ाक्रम संचालन िना छुटै्ट मािादशान िर्ार िरी लाि ु
िररने व्र्वस्था छ । उक्त कार्ाक्रमको लाति र्स वषा रु.1 करोड ५० लाख र्वतनर्ोजन भएको छ । 
र्जल्ला र्स्थि कार्ाालर्लाई अर्ख्िर्ारी नपठाई मन्रालर् आफैले धनकुटा र्जल्लाको एक िरकारी 
समहु र दईु सहकारी संस्थालाई िरकारी उत्पादनको लाति टनेल तनमाार् िरेको िथा अन्र् सामाग्री 
खररद िरेको तबल भरपाईको आधारमा रु.५९ लाख भकु्तानी ददएको पाइर्ो । कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
मािादशान िर्ार िरी आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १८ अनसुार 
र्जल्लार्स्थि कार्ाालर्लाई अर्ख्िर्ारी ददनपुनेमा मन्रालर् आफैले खचा िनुा काननुसम्मि देर्खएन । 
काननु बमोर्जम कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

15. र्ोग्र्िाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २७(२)(क) मा परामशासेवाको लाति 
प्रस्िावदािाको प्रार्वतधक क्षमिा प्रमार्र्ि िना र्विि दश वषाको अवतधमा प्रस्िार्वि परामशा सेवासँि 
तमल्ने प्रकृतिको परामशासेवा प्रदान िरेको खलु्ने र्ववरर् माि िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रदेश 
अन्ििािको िराईको जंिलमा रहेको कावान स्टकको अध्र्र्न िराउन एक प्रा.तल.सँि रु.19 लाख 8 
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हजारमा सम्झौिा िरी भकु्तानी िरेको पाइर्ो । कावानको अवस्था सम्बन्धी अध्र्र्न िना तनर्कु्त उक्त 
फमाले र्विि १० वषामा सो सम्बन्धी कार्ा (कावान स्टक) सम्पादन िरेको प्रमार् समावेश निरेकोले 
फमाको कार्ाअनभुव र्र्कन हनु सकेन । परामशादािाको अनभुव र्र्कन िरी मार कार्ा िराउनपुदाछ । 

16. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । मन्रालर् र मािहिका 9 कार्ाालर्मा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका 
कमाचारीहरूलाई समेि ग्रडे थप िरी रु.72 लाख २4 हजार खचा िरेको छ । उक्त रकम असलु 
हनुपुदाछ । 

तडतभजन वन कार्ाालर्हरू 

17. वनक्षरेको वस्िरु्स्थति र आर्ः प्रदेश आवतधक र्ोजना (२०७६।७७- 2080/81) अनसुार वनले 
ढाकेको क्षेरफल हाल ४३.24 प्रतिशि रहेकोमा र्ोजनाको अन्िसम्म ४४.७४ प्रतिशि परु् र्ाउने 
पिवषीर् र्ोजनाले लक्ष्र् तनधाारर् िरेको छ । प्रदेश अन्ििाि ४ लाख २४ हजार ७१४ हेक्टर 
सामदुार्र्क वन, ४ हजार ५५ हेक्टर कवतुलर्िी वन, 1१४ हेक्टर संस्थािि कवतुलर्िी वन, ४१४ 
हेक्टर धातमाक वन, ७ हजार २६३ हेक्टर साझेदारी वन, २ हजार २२० हेक्टर तनजी वन र २३ 
हजार ११३ हेक्टर सरकारिारा व्र्वर्स्थि वन िरी ४ लाख ६१ हजार ८९३ हेक्टर वन क्षरे 
रहेको छ । मन्रालर्बाट प्राप्त प्रिति र्ववरर् अनसुार र्स वषा सरकारिारा व्र्वर्स्थि वन, सामदुार्र्क 
वन, तनजी वन, साझेदारी वन एवं र्जल्ला वन पैदवार आपूतिा सतमति माफा ि ९७ लाख ३४ हजार घन 
र्फट काठ, ३ हजार चट्टा दाउरा र ४८ लाख ६० हजार िैरकाष्ठ वन पैदावारको र्वर्क्र र्विरर्बाट 
रु.45 करोड 94 लाख 44 हजार राजस्व आजान िरेको छ ।    

18. र्वरुवा उत्पादन र र्विरर्ः प्रदेश अन्ििािका तडतभजन वन कार्ाालर् मोरङ, झापा, धनकुटा, िेह्रथमु र 
इलामले र्वतभन्न जािका २७ लाख १० हजार र्वरुवा उत्पादन िरेको मध्रे् ४५ हजार र्वरुवा मरेको 
उल्लेख छ । उत्पाददिमध्रे् १७ लाख ९८ हजार र्वरुवा र्विरर् िरी ८ लाख ६7 हजार मौज्दाि 
देखाएको छ । उत्पादन िररएका र्वरुवा लामो समर् र्विरर् निरी राख्नाले िोडमेल र सधुारमा थप 
खचा व्र्होनुापने अवस्था देर्खएकोले र्था समर्मै र्विरर् र रोपर्को व्र्वस्था िनुापदाछ ।  

19. काठ दाउरा मौज्दािः तडतभजन वन कार्ाालर्हरूले वन व्र्वस्थापन कार्ाान्वर्न र्ोजना अनसुार 
संकलन िरेको िथा ढलापडाबाट प्राप्त काठ दाउरा समर्मै तललाम तबक्री िनुापदाछ । प्राप्त र्ववरर् 
अनसुार तडतभजन वन कार्ाालर् मोरङ, सनुसरी र उदर्परुमा र्स वषाको अन्ि सम्ममा साल काठ ७६ 
हजार ५१५ घन र्फट, अन्र् जािको काठ ४४ हजार ३४ घन र्फट र दाउरा ७० चट्टा मौज्दािमा 
रहेको देर्खर्ो । संकतलि काठ दाउरा लामो समर् सम्म तबक्री र्विरर् निरी मौज्दाि रहँदा वषेनी 
काठ दाउराको हैतसर्ि र्वग्रदै िई राजस्व आजानमा समेि असर पना जाने हुँदा समर्मै उर्चि तनर्ार् 
िरी तबक्री र्विरर्को व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

20. सतमतिको उत्तरदार्र्त्वः प्रदेश सरकारको तडतभजन वन कार्ाालर् मािहिको र्जल्ला वन पैदावार 
सतमतिको कार्ाक्रम र बजेट संघको वन िथा भ-ूसंरक्षर् र्वभािले स्वीकृि िने िरेको छ । र्ो वषा 
झापा, मोरङ, सनुसरी र उदर्परु र्स्थि सतमतिले रु.१ करोड ४७ लाख ५४ हजार खचा िरेको 
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आतथाक र्ववरर् तडतभजन वन कार्ाालर्का प्रमखुबाट प्रमार्र्ि भएको छ । संघीर् र्वभािले बजेट 
िथा कार्ाक्रम स्वीकृि िने िर प्रादेर्शक कार्ाालर्ले आतथाक र्ववरर् प्रमार्र्ि िने िरेकोले सतमतिको 
उत्तरदार्र्त्व स्पि देर्खएन । सतमतिको उत्तरदार्र्त्व काननुिारा स्पि िनुापदाछ ।   

21. डढेलोः वन ऐन, २०७6 को दफा ४९(६) मा रार्िर् वनमा आिो लिाउने वा आिजनी हनु जाने 
कुनै कार्ा िरेमा दफा ५०(४) मा क्षति भएको र्विो असलु िरी िीन वषा सम्म कैद वा ६० हजार 
रुपैर्ा सम्म जररवाना वा दबैु सजार् हनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्स वषा 
१३ र्जल्लाका १७८ स्थानमा डढेलो लािेको कारर्ले ३ हजार हेक्टर वन क्षेरमा प्रभाव परेको 
देर्खएको छ । डढेलो तनर्न्रर्का लाति वन डढेलो तनर्न्रर् सप्ताह संचालन र प्रचार प्रसार 
लिार्िका कार्ा संचालन िने िरेिापतन तनर्न्रर् प्रभावकारी भएको देर्खएन। डढेलो लिाउनेको 
पर्हचान िरी काननुी सजार् िनुापदाछ ।   

22. बढी कार्ा - र्वद्यिु प्रशारर् लाइनको लाति नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर्सँि भएको सम्झौिामा तडतभजन वन 
कार्ाालर्, तरवेर्ी उदर्परुले ८6.18 हेक्टर क्षेरमा वकृ्षारोपर् िरी ५ वषासम्म रोपर् र स्र्ाहार सम्भार 
समेिमा रु.५ करोड ४७ लाख २६ हजार खचा िनुापने िथा सम्झौिा अनसुारको कार्ामा कुनै फेरबदल 
िनुापरेमा मन्रालर्को स्वीकृति तलएर मार िनासक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाक्रममा िि वषा रु.४२ लाख 
३४ हजार समेि र्ो वषासम्म रु.३ करोड ४४ लाख २९ हजार खचा भएको छ । उक्त खचाको 
अनपुािमा सम्झौिा अनसुार ८६.18 हेक्टरमा मार कार्ा िदाा रु.१ करोड ५० लाख ६९ हजार लािि 
लाग्नेमा सम्झौिा संशोधन िथा स्वीकृिी बेिर थप ११०.72 हेक्टर क्षेरफलमा वकृ्षारोपर् र संरक्षर् 
कार्ा िरी थप रु.१ करोड ९३ लाख ६० हजार खचा िनुा उर्चि होइन ।  

पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 

23. आर्ोजना विीकरर्ः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा संघ, 

प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा नेपाल सरकारले संचालन िने आर्ोजनाको विीकरर् रार्िर् र्ोजना 
आर्ोिको तसफाररसमा नेपाल सरकारले िने व्र्वस्था छ । र्स आर्ोजनामा संघीर् सरकारबाट 
रु.25 करोड 89 लाख 34 हजारको अर्ख्िर्ारी प्राप्त भएकोमा र्ोजनाहरूको विीकरर् निरी रु.9 
करोड 74 लाख 44 हजार खचा िरेको छ । ऐनको मनसार् बमोर्जम र्ोजनाहरूको विीकरर् िरी 
खचा िनुापदाछ । 

24. मोटरसाइकल खररदः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३६(२)(क) मा रकम 
स्वीकृि बजेट सीमा तभर सम्बन्धीि खचा शीषाकमा पदाछ भने मार खचा िनुापने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले सावाजतनक तनमाार्िफा को बजेटबाट ७ थान मोटरसाइकल खररद िरी रु.16 लाख 50 
हजार खचा िरेको छ । सावाजतनक तनमाार्को बजेट मोटरसाइकल खररदमा खचा िरेको तनर्तमि 
देर्खएन । 

25. प्रतिस्पधाा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९९(८) मा िैर सरकारी संस्था माफा ि 
कार्ा िराउदा रु.१० लाखभन्दा बढीको लािि अनमुान भएको काम खलु्ला रूपमा आशर्पर माि 
िरी तनर्म ७० को प्रकृर्ाबाट संर्क्षप्त सचुी िर्ार िरी कार्ा िनुापने व्र्वस्था छ । आर्ोजनाले एक 
स्मतृि प्रतिष्ठानसँि साइन्स पाका  प्रवर्द्ान र र्वकास र्ोजना सम्बन्धी कार्ा िराउन रु.55 लाख 41 
हजारको सम्झौिा िरी रु.53 लाख १५ हजार खचा िरेकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार प्रतिस्पधाा िराएको पाइएन । तनर्मको पालना िनुापदाछ ।   
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26. सीमा भन्दा बढीको कार्ाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा रु.1 
करोडसम्मको लािि अनमुान भएको काम उपभोक्ता सतमतिबाट िराउन सर्कने व्र्वस्था छ । 
सनुसरी र्जल्लाको िढडे बरु्द् पर्ाटकीर् तनमाार् स्थल कार्ाको लािि अनमुान रु.2 करोड 44 लाख 
59 हजार रहेको छ । उक्त लािि अनमुान टुक्राई र्ो वषा रु.82 लाख 47 हजारको लािि 
अनमुान िर्ार िरी उपभोक्ता सतमतिसँि सम्झौिा िरेको छ । उपभोक्ता सतमतिले र्ो वषा रु.७६ 
लाख ९४ हजारको कार्ा िरेकोमा आर्ोजनाले कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार िरी रु.20 लाख भकु्तानी 
ददई बाँकी रकम भकु्तानी ददन बाँकीको र्ववरर्मा सारेको पाइर्ो । लािि अनमुान टुक्राई सीमा 
भन्दा बढीको कार्ा उपभोक्ता माफा ि िनुा तनर्मसम्मि देर्खएन । 

27. संरचना तनमाार्ः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 10 मा तनमाार् सम्बन्धी कामको 
र्वस्ििृ ड्रइङ तडजाइन समेि स्वीकृि िरी कार्ा िनुापने व्र्वस्था छ । र्ो वषा आर्ोजनाले 
भेडेटारर्स्थि सूर्ोदर् बरु्द् र्वहार धातमाक वन क्षेर तभर १७५ र्फट उचाई भएको बरु्द् प्रतिमा तनमाार् 
िने स्थानमा इट्टाको पखााल लिाउने कार्ा उपभोक्ता सतमतिमाफा ि िरी रु.५६ लाख 35 हजार खचा 
िरेको छ । र्वस्ििृ ड्रइङ तडजाइन बेिर धातमाक प्रर्ोजनको लाति उपलब्ध िराएको वन क्षेरतभर 
संरचनाहरू तनमाार् िररएको छ । िी संरचना स्वीकृि वन कार्ा र्ोजनामा रहे नरहेको सम्बन्धमा 
तडतभजन वन कार्ाालर्बाट र्र्कन निरी वन क्षेरमा स्थार्ी संरचना तनमाार् िरेकोले छानर्वन  
िनुापदाछ । 

28. भकु्तानी बाकँीः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४१(6) मा चाल ु वषाको 
बजेटले नखाम्ने िरी बढी खचा हनेु िरी दार्र्त्व शृ्रजना िनुा नहनेु व्र्वस्था छ । आर्ोजनालाई प्राप्त 
रकममध्रे् १४ र्जल्लाका ११७ र्ोजनाको कार्ा िराएकोमा रकम नपिु देखाई रु.२० करोड ६९ 
लाख ९२ हजार र कर्न्टन्जेन्सी बापिको रु.३ लाख ७३ हजार समेि रु.20 करोड 73 लाख 66 
हजार भकु्तानी बाँकीको कच्चावारी (म.ले.प.फा.नं. २२१) मा समावेश िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट प्रमार्र्ि िराएको छ । अर्ख्िर्ारीभन्दा बढी खचा िरी दार्र्त्व साने काममा तनर्न्रर् 
हनुपुदाछ ।  

 बेरुज ुर्स्थतिः मन्रालर् र मािहि समेि 25 तनकार्मा र्ो वषा रु.16 करोड 39 लाख 39 हजार 
बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.२ करोड 37 लाख 75 हजार फस्र्ौट 
िरेकोले रु.१४ करोड १ लाख 64 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.22 लाख 2 हजार म्र्ाद 
नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ ।   
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम प्रदेशतभरको भतूम व्र्वस्थापन िथा 
प्रशासन, कृर्ष उत्पादन, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषर् र सहकारी सम्वन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड र 
र्ोजना िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन िने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र अन्ििािका ३४ तनकार्लाई भएको र्वतनर्ोजन रु.१ अबा ५६ करोड २२ लाख 
५२ हजार, राजस्व रु.६3 लाख 80 हजार, धरौटी रु.२ करोड ४५ लाख १९ हजार र अन्र् कारोवार रु.१ 
करोड ९३ हजार समेि रु.१ अबा ६० करोड 32 लाख 44 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो 
कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. एकीकृि आतथाक र्ववरर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 
मन्रालर् अन्ििािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरर् महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्मा पेश िरेको छैन । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरर् पेश हनुपुदाछ ।  

2. वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रम : प्रदेश सरकारको वार्षाक नीति, कार्ाक्रम र बजेट बक्तव्र्मा १०० र्वघा 
जतमनमा जग्िा धनीलाई कृर्ष कम्पनीमा आवर्द् िरी प्रदेश सरकारको लिानीमा मल, र्वउ, औषतध, 

पानी, र्वजलुी, बाटो र न्रू्निम ब्र्ाजदरमा ऋर् उपलब्ध िराई हररि अतभर्ान संचालन िने कार्ाक्रम 
रहेकोमा उदर्परुको बेलका निरपातलकामा ३०० हेक्टर जग्िा िर्ार िररएको उल्लेख छ । 
प्राङ्गाररक व्र्वसार्ीक खेिीलाई प्रोत्साहन िना १०० फमालाई सहतुलर्िपूर्ा ऋर् र अनदुान सहर्ोि 
िने कार्ाक्रम रहेकोमा झापा र उदर्परुमा प्राङ्गाररक तमशन कार्ाक्रम शरुु िररएको उल्लेख छ । 

र्सैिरी तनजी िथा सहकारी क्षेरको सहकार्ामा कृर्ष, पशपंुक्षी िथा मत्स्र्जन्र् क्षरेको 
व्र्वसार्ीकरर् िने नीति अन्ििाि ६ वटा सवारी साधन खररदमा अनदुान प्रदान िरेको, धलुो दधु 
कारखाना कार्ाक्रम अर्घ बढाएको, १४ र्जल्लाबाट छातनएका कृषकलाई िातलम ददएको, अदवुा, र्चर्ा, 
अलैंची, रुराक्षको व्र्वसार्र्करर् र ब्रार्ण्डङ्गमा सूर्ोदर् निरपातलका, इलामलाई रु.५ करोड रकम 
तनकासा िरेको, सधुाररएको अलैंची सकुाउने भट्टी, अदवुा तमशन कार्ाक्रम, काििी खेिी तमशन, तबक्री 
बिैंचा र व्र्वसार्र्क फलफुल बिैंचा स्थापना भएको िथा भतूमको चक्लावन्दी िररएका स्थानमा 
भतूमहीन र्कसानलाई करार खेिीको लाति झापा र उदर्परुमा चक्लाबन्दी खेिी शरुुवाि िररएको प्राप्त 
र्ववरर्मा उल्लेख छ । 

3. अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर्ः मन्रालर्ले र्ो वषा र्वत्तीर् हस्िान्िरर् माफा ि रु.14 करोड ५८ 
लाख १७ हजार स्थानीर् िहमा कार्ाक्रम संचालन िना रकम हस्िान्िरर् िरेको मध्रे् रु.9 करोड 
२७ लाख ६९ हजार खचा भएको र्ववरर्बाट देर्खएको छ । हस्िान्िररि रकमबाट ४ स्थानीर् 
िहले कार्ाक्रम संचालन निरेको र २ स्थानीर् िहले आंर्शक कार्ा िरेको देर्खएको छ । वार्षाक 
लक्ष्र् परुा िना मन्रालर्ले तनरन्िर अनिुमन िना जरुरी छ ।  

4. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
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कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 

5. वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९० मा 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हनातभर िोर्कएका र्वषर्हरू राखी बार्षाक कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
लेखापरीक्षर् रकम, जम्मा बेरुज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्था आदद एर्कन िना सक्ने अवस्था 
रहेन । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

6. मेर्शनरी खररद िथा भौतिक तनमाार् अनदुान : प्रदेशमा तमल्क होतलडे समस्र्ा समाधान िने प्रदेश 
सरकारको २०७५।१०।४ को तनर्ार्ानसुार दगु्ध र्विरर् आर्ोजना र्वराटनिरको क्षमिा 
र्वस्िार/सधुार र बजारीकरर्को लाति मेर्शनरी खररद िथा भौतिक पवुााधार तनमाार् िना प्रदेश 
सरकारले रु.5 करोड उपलब्ध िराएको छ । लािि साझेदारीमा २०७६ आषाढ मसान्िसम्म 
कार्ासम्पन्न िने िरी सम्झौिा भई मन्रालर्ले सबै रकम अतग्रम रूपमा भकु्तानी िरेकोमा सो 
कार्ासम्पन्न भएको पाइएन । सम्झौिा बमोर्जमको कार्ासम्पन्न नहुँदै परैु रकम तनकासा िरेकोले खचा 
नभएको रकम र्र्कन िरी र्फिाा िनुापदाछ ।  

7. कार्ार्वतध र्वपररिको अनदुानः प्रदेश कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ ले 
“अनदुानग्राही” को पररभाषामा कृर्ष उद्यमी, कृषकसमहु, कृर्ष सहकारी, कृर्ष र्वकाससँि सम्बन्धीि 
सतमति र कृर्ष व्र्वसार्ीलाई समेटेको छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको संिदठि संस्था, बचि 
िथा ऋर् सहकारी संस्था र सहकारी संस्थालाई अनदुान ददने व्र्वस्था नरहेकोमा मन्रालर्ले मोरङ्ग 
र्जल्लाको १ ऋर् िथा बचि वहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्थालाई दधु खररद र्वर्क्रमा पने फरक मूल्र्को 
लाति रु.22 लाख ७ हजार, २ सहकारी संस्था तलतमटेडलाई दधु ढुवानी सवारी साधन खररद िना 
रु.82 लाख २ हजार समेि रु.१ करोड ४ लाख ९ हजार अनदुान ददएको पाइर्ो । कार्ार्वतधमा 
िोर्कए बाहेकका संस्थालाई अनदुान ददनेलाई र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम र्फिाा  
िनुापदाछ ।   

8. कार्ार्वतधको पालनाः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा ८ मा पचास लाख 
भन्दा मातथका अनदुान रकममार मन्रालर्बाट प्रदान िररने व्र्वस्था भएकोमा र्ो वषा मन्रालर्ले 
रु.३ लाख देर्ख रु.50 लाखसम्मका 75 कार्ाक्रममा रु.७ करोड ७३ लाख ३० हजार अनदुान 
ददएको छ । मन्रालर् स्वंर्ले कार्ार्वतध उल्लंघन िनुा उर्चि होइन । मािहि तनकार्बाट र्स्िा 
कार्ाक्रम संचालन िरी मन्रालर्ले अनिुमनमा ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

9. व्र्वसार् तनरन्िरिा प्रत्र्ाभतूिः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा (९) मा अनदुानबाट 
संचालन हनेु कृर्ष कार्ाक्रमहरू रु.20 लाख, रु.50 लाख र रु.1 करोडभन्दा मातथको लिानीमा 
क्रमश: कर्म्िमा 3 वषा, 5 वषा र 10 वषा व्र्वसार्को तनरन्िरिा रहने प्रत्र्ाभतूि सम्झौिापरमा 
उल्लेख भएको हनुपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्ो वषा २४ संस्थालाई रु.२० लाख देर्ख रु.73 
लाख 50 हजार सम्म अनदुान स्वीकृि िरी रु.6 करोड 78 लाख 97 हजार अनदुान ददएको छ । 
कार्ार्वतधमा उर्ल्लर्खि व्र्वस्था अनसुार प्रत्र्ाभतुि अवतधलाई सम्झौिामा समावेश निरी अनदुान 
उपलब्ध िराएकोले व्र्वसार् तनरन्िरिाको सतुनर्िििा देर्खएको छैन । कार्ार्वतधको व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  
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10. दोहोरो सरु्वधाः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा २५ मा अनदुानग्राहीले एक 
प्रकृतिको कामको लाति एक भन्दा बढी तनकार्बाट अनदुान प्राप्त िना सक्ने छैन भन्ने व्र्वस्था छ । 
साथै कार्ार्वतधमा वहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्थालाई "अनदुानग्राही" को पररभाषा तभर समेटेको छैन । 
मन्रालर्ले र्ो वषा झापा र्जल्लाको एक बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारीलाई पश ुसेवा िफा को कार्ाक्रमबाट दधु 
ढुवानी याङ्कर खररदमा रु. 29 लाख 48 हजार  अनदुान उपलब्ध िराएकोमा कृर्ष कार्ाक्रम 
िफा बाट याक्टर, र्चतलङ्ग भ्र्ाट, जेनेरेटर खररद कार्ाका लाति समेि रु.27 लाख 54 हजार दोहोरो 
अनदुान उपलब्ध िराएको छ । अनदुानग्राहीको पररभाषा तभर नसमेर्टएको उक्त बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी 
संस्थालाई दोहोरो अनदुान उपलब्ध िराएको देर्खर्ो । कार्ार्वतध र्वपररि अनदुान ददनेलाई र्जम्मेवार 
बनाई उक्त रकम र्फिाा तलन ुपदाछ । 

11. अनदुान र्फिााः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा ५(५) मा प्रदेश सरकारबाट पचास 
लाख देर्ख पाँच करोड सम्म लिानी भएको कृर्ष व्र्वसार्मा सम्बन्धीि अनदुानग्राहीले प्राप्त िरेको 
अनदुान रकमको ५० प्रतिशि रकम प्रदेश सरकारलाई कार्ाक्रमको प्रकृति अनसुार सम्झौिामा 
िोर्कएको अवतधतभर र्फिाा िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्बाट रु.50 लाखभन्दा बढी अनदुान 
लिानी िदाा अनदुानग्राहीसँि भएका सम्झौिाको शिामा रकम र्फिाा िनुापने व्र्वस्थालाई समावेश 
िरेको पाइएन । रु.50 लाखभन्दा बढी अनदुान पाएका 3 लाभग्राही संस्थालाई र्ो वषा रु.४ करोड 
३० लाख ५२ हजार अनदुान ददएको छ । कार्ार्वतध र्वपररि सम्झौिा िनेलाई र्जम्मेवार बनाई 
सम्झौिाको शिामा पनुरावलोकन िरी ५० प्रतिशिले हनेु रु.२ करोड १५ लाख २६ हजार र्फिाा 
िने व्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

12. पररर्ोजना लािि, लिानी र भकु्तानीः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध 2076 को दफा 6 मा 
छनौट सतमतिको तसफाररसमा अनदुानग्राहीलाई उपलब्ध िराउने रकम स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार 
तनधाारर् िने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िेह्रथमु र्जल्लाको एक कृर्ष सहकारी संस्थासंि कोल्ड स्टोरेज 
र वेटतलर्फ्टङ मेर्शन खररद िरी जडान समेिको लाति पररर्ोजनाको लािि रु.3 करोड 99 लाख 
46 हजार मध्रे् व्र्वसार्ीले रु.1 करोड 49 लाख 46 हजार र प्रदेश मन्रालर्ले रु.2 करोड 50 
लाख व्र्होने पररर्ोजना प्रस्िावमा लिानीको बाँडफाँट िरी र्ो वषा रु.99 लाख 25 हजार भकु्तानी 
भएको छ । र्स सम्बन्धमा देहार् बमोर्जम भएको देर्खर्ो: 

12.1. संस्थाले पेश िरेको पररर्ोजना प्रस्िावमा प्रदेश मन्रालर्ले रु.2 करोड 50 लाख व्र्होने उल्लेख 
भएकोमा सर्चवस्िरीर् तनर्ार्को आधारमा प्रदेश मन्रालर्ले रु.3 करोड अनदुान ददनेिरी संस्थासँि 
सम्झौिा िरेकोले रु.50 लाख थप आतथाक व्र्र्भार पारेको देर्खएको छ । पररर्ोजना प्रस्िावमा 
उल्लेख भएभन्दा बढी अनदुान स्वीकृि िनेलाई काननु बमोर्जम कारवाही िनुापदाछ ।  

12.2. संस्थाबाट पेश भएको पररर्ोजना प्रस्िावमा तसतभल वक्सािफा को काममा 52.94 प्रतिशि अनदुान ददने 
व्र्वस्था छ । संस्थालाई र्ो वषा तसतभल वक्सािफा को काम रु.1 करोड ४1 लाख 16 हजारको 70 
प्रतिशिले हनेु रु.99 लाख 25 हजार भकु्तानी िरेको देर्खर्ो । तसतभल वक्सामा 52.94 प्रतिशिले 
रु.74 लाख 73 हजारमार भकु्तानी हनुपुनेमा रु.24 लाख 52 हजार बढी भकु्तानी भएकोले असलु 
हनुपुदाछ ।  

13. कमाचारी करारः प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम प्रदेशस्िरका सरकारी 
तनकार्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था 
छ । र्स मन्रालर्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् िरेको पाइएन । र्ो वषा प्रदेश मन्रालर् र 
मािहि इकाइहरूमा न्रू्न कमाचारीमार समार्ोजन भै आएकोले कार्ाक्रम सम्पन्न िना नसक्ने अवस्था 
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देखाई २०७६।३।२७ मा ररक्त दरबन्दीमा सेवा करारमा कमाचारी भनाा िना मर्न्रपररषद् बाट छनौट 
सम्बन्धी कार्ार्वतध, २०७६ स्वीकृि भएको छ । अतधकृिस्िर सािौं िहमा 6० र प्रार्वतधक सहार्क 
१० जना भनाा िना स्वीकृि भएकोले भनाा र छनौट सम्बन्धी कार्ामा रु.12 लाख 28 हजार खचा 
भएको छ । करारमा भनाा िररएका मध्रे् सािौं िहका ८ र प्रार्वतधक सहार्क २ जनालाई 
मन्रालर्मै कामकाज िराई र्ो वषा रु.29 लाख 89 हजार खचा िरेको पाइर्ो । करारका 
कमचाारीलाई मन्रालर्मा राखी खचा िनुा उपर्कु्त देर्खएन । संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् 
कार्ासम्पन्न िरी स्वीकृि दरबन्दीमा लोकसेवा आर्ोिमाफा ि पदपूतिा िनुापदाछ । 

14. सरु्वधा र खचाको सीमाः मखु्र्मन्री िथा मन्रीको पाररश्रतमक िथा सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को 
अनसूुची १ मा सरकारी घरको बन्दोवस्ि नभएमा राज्र्मन्रीलाई फतनाचर उपलब्ध िराउने व्र्वस्था 
छ । मन्रालर्ले माननीर् राज्र्मन्रीको कार्ाकक्ष र तनवासमा रु.16 लाख 42 हजारको फतनाचर, 

टेतलतभजन, भान्सामा प्रर्ोि हनेु सामान लिार्िका मालसामान सोझै खररद िरेको पाइर्ो । ऐनमा 
फतनाचर उपलब्ध िराउने मार उल्लेख िरेको िर खचाको सीमा निोर्कएकोले खचाको सीमा तनधाारर् 
िनुापदाछ ।  

15. कृषक भ्रमर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म 36 मा कार्ाालर्लाई प्राप्त 
तनकासा रकम स्वीकृि कार्ाक्रमको आधारमा खचा िनुापने व्र्वस्था छ । उद्यमी एवं व्र्वसार्र्क 
कृषकहरूलाई भारिर्स्थि व्र्वसार्र्क फमाहरूमा स्थलिि िातलम िथा अवलोकन भ्रमर् िना 
मन्रालर्को २०७६।३।२९ को तनर्ार्बाट १२ कृषक र १३ कमाचारी सर्हि २५ जनाको 9 
ददनको भारि भ्रमर् कार्ाक्रम स्वीकृि िरी रु.40 लाख 50 हजार खचा िरेको देर्खर्ो । उक्त 
कार्ाक्रममा कृषक छनौटको आधार पेश भएन । कृषकको लाति तनधााररि कार्ाक्रमबाट कृषकभन्दा 
बढी संख्र्ामा कमाचारी भ्रमर् िराउन ुउर्चि देर्खंदैन । र्स्िो खचा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।   

16. िरु्स्िर परीक्षर्ः मन्रालर्ले मोरङ र्जल्लार्स्थि एक प्राइभेट तलतमटेडसँि २ च्र्ाम्बरको र्प्रफ्र्ाव 
(रेतड टु रू्ज) प्रर्वतधको कोल्डरुम तनमाार् िना सम्झौिा िरी रु.44 लाख 48 हजारको लािि 
अनमुान मध्रे् ७० प्रतिशिले हनेु रु.32 लाख 69 हजार भकु्तानी िरेको छ । अनदुान सम्झौिाको 
शिामा स्वीकृि स्पेतसर्फकेशन बमोर्जमको मालसामान प्राप्त भएपतछ मार भकु्तानी िने शिा रहेिापनी 
कोल्डरुम स्वीकृि स्पेतसर्फकेशन अनसुार भए नभएको परीक्षर् िराएको पाइएन । कोल्ड रुम 
माइनस ४ तडग्रीसम्म हनेु िरी स्पेतसर्फकेशन िर्ार िरेकोमा संचालनको लाति जेनेरेटर (व्र्ाकअप) 
समावेश िरेको पाइएन । सम्झौिाको शिा अनसुार परीक्षर् निराई भकु्तानी िनेलाई र्जम्मेवार 
बनाइनपुदाछ ।   

17. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सोभन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । िर मन्रालर् र मािहिका ७ कार्ाालर्ले ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका 
कमाचारीहरूलाई समेि ग्रडे थप िरी रु.40 लाख 24 हजार खचा लेखेको छ । उक्त रकम असलु 
हनुपुदाछ । 
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कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

18. कार्ा सम्पन्नः कृर्ष व्र्वसार् प्रवार्द्न अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा २५ मा मौरी श्रोिकेन्र 
स्थापनाको लाति अनदुान तलने सस्थाले कार्ार्ोजना िथा भौतिक पवुााधार िफा को ड्रइङ तडजाइन 
अनसुारको कार्ा सम्पन्न िरी प्रतिवेदन पेश िरेपतछ मार अनदुान रकम उपलब्ध िराउने व्र्वस्था छ 
। एक मौरी िथा मह उत्पादन केन्रलाई मौरी श्रोि केन्र र्वकासको लाति र्वतभन्न उपकरर् र 
मेर्शन औजार खररद मूल्र्को ७५ प्रतिशिले हनेु रु.14 लाख 6 हजार अनदुान ददएको पाइर्ो । 
अनदुान सम्झौिामा इर्िमेट बमोर्जम सम्पूर्ा कार्ासम्पन्न भएपतछ स्थलिि तनरीक्षर् र कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदनको आधारमा मार भकु्तानी ददने शिा रहेको छ । खररद भएका उपकरर् जडान लिार्ि 
भौतिक तनमाार्को कार्ासम्पन्न भएको प्रतिवेदन बेिर मालसामान खररदको तबलको आधारमा अनदुान 
ददएकोले तनमाार् कार्ा परुा भएको प्रतिवेदन पेश िनुापदाछ ।   

19. कार्ाक्रम संचालन र्स्थतिः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा २५ मा अनदुान 
प्राप्त िने संस्थाले सम्झौिामा िोर्कए बमोर्जमको कार्ा परुा िरेपतछ मार िोर्कएको रकम भकु्तानी 
ददने व्र्वस्था छ । एक च्र्ाउ उद्योिलाई च्र्ाउ श्रोिकेन्र तनमाार्को कार्ा २०७७।२।१५ सम्म 
सम्पन्न िने िरी लािि अनमुान रु.14 लाख 75 हजारमध्रे् कार्ाालर्ले रु.14 लाख 2 हजार 
व्र्होने िरी २०७६।१२।४ मा सम्झौिा िरेको छ । सम्झौिामा कामको मातसक प्रिति 
कार्ाालर्लाई ददनपुने र च्र्ाउ श्रोिकेन्रमा च्र्ाउ कल्चरको कार्ा हनुपुने उल्लेख भएकोमा उक्त 
संस्थाले श्रोि केन्र तनमाार् कार्ा र कल्चरको कार्ा परुा निरी कार्ाालर्बाट रु.14 लाख 2 हजार 
अनदुान भकु्तानी िरेको छ । सम्झौिा र स्वीकृि तडजाइन अनसुारको तनमाार् कार्ा र च्र्ाउ 
कल्चरको कार्ा समेि नभएकोले अनदुानको प्रभावकाररिा देर्खएको छैन ।  

20. कामको मूल्र्ाङ्कन र अनदुान भकु्तानीः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ मा संरचना 
तनमाार् सर्हिको सम्झौिाबाट अनदुान भकु्तानी िदाा शिामा रहेका कार्ासम्पन्न िरी सकेपतछ 
कार्ाालर्का प्रार्वतधकबाट स्थलिि नापजाँच िरी कार्ासम्पन्न भएको प्रमार् सर्हिको तसफाररस 
िरेपतछ मार रकम भकु्तानी िररने व्र्वस्था छ । एक अिाानीक फामा प्रा.तल.मा ग्रीन हाउस तनमाार् 
कामको एक परामशादािाबाट पेश िरेको कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.14 लाख 73 हजार 
भकु्तानी िरेको छ । सम्झौिा र कार्ार्वतध बमोर्जम कार्ाालर्को प्रार्वतधकबाट कामको नापजाचँ 
िराएको देर्खएन । सम्झौिा अनसुार कार्ाालर्को प्रार्वतधकबाट पतन कामको नापजाँच हनुपुदाछ ।  

21. खररद र अनदुानः कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ मा अनदुानग्राहीले अनदुान रकम 
पाउन सम्झौिामा उल्लेख भए वमोर्जमको शिा परुा िरी कार्ासम्पन्न सर्हि तनवेदन ददनपुने र 
कार्ाालर्बाट अनिुमन िरी सोको प्रतिवेदन हनुपुने व्र्वस्था छ । मोरङ उलाावारी निरपातलकाको 
सहकारी संस्था १ र तमक्लाजङु िाँउपातलकाको १ समहुसँि मौरी श्रोि केन्र र्वकास िना सम्झौिा 
भएकोमा संस्थाले मालसामान मार खररद िरेको आधारमा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन बेिर रु.२१ लाख 2 
हजार भकु्तानी ददएको छ । तनदेशनालर्ले अनिुमन िरी िोर्कएको कार्ामा रकम खचा नभएमा 
अनदुान र्फिाा तलनपुदाछ । 
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22. सतमतिको तनकासाः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३६ मा कार्ाालर्लाई प्राप्त 
तनकासा रकमबाट स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार खचा िनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले कटहरी 
फलफुल िथा िरकारी थोक र्वकास सतमतिलाई संचालन खचाबापि रु.5 लाख र फतनाचर खररद िना 
रु.4 लाख ७ हजार समेि रु.९ लाख उपलब्ध िराएको छ । तनदेशनालर्को लाति र्वतनर्ोर्जि 
रकम अन्र् संस्थालाई ददने तनर्ार् भएको देर्खएन । सतमतिले आतथाक कारोवारको लेखा िथा आतथाक 
र्ववरर्हरू उपलब्ध िराई लेखापरीक्षर् िराएको पतन छैन । 

कृर्ष ज्ञान केन्र 

23. बचि रकम - प्रदेश आतथक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ७७ मा आतथाक वषाको 
अन्त्र्सम्ममा काम हनु नपाई केवल बजेट खचा लेखांकन िने उदे्दश्र्ले मार धरौटी खािामा रकम 
जम्मा िनुा हुँदैन भन्ने व्र्वस्था छ । कोतभड-१९ को प्रभाव न्रू्नीकरर् िना कृर्ष ज्ञान केन्र, झापाले 
कृर्ष व्र्वसार् राहि कार्ाक्रम संचालनको लाति तनकासा भएको मध्रे् लाभग्राहीहरूलाई राहि र्विरर् 
िरी बषाान्िमा बाँकी रहेको रु.९५ लाख ३५ हजार प्रदेश संर्चिकोष दार्खला िनुापनेमा धरौटी 
खािामा जम्मा िरेको देर्खर्ो । संर्चिकोषमा जम्मा िनुापने रकम धरौटी खािामा जम्मा िने 
तनर्ार्मा संलग्न पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम संर्चिकोषमा र्फिाा िनुापदाछ।  

 बेरुज ु र्स्थतिः मन्रालर् र मािहि समेि 15 तनकार्मा र्ो वषा रु.6 करोड 26 लाख 58 हजार 
बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु.27 लाख 88 हजार फस्र्ौट िरेकोले 
रु.5 करोड ९८ लाख 70 हजार बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.4  लाख 5 हजार म्र्ाद नाघेको 
पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ ।   
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भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार प्रदेशस्िरको सडक, उजाा, र्वद्यिु, तसंचाई, 

खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्र्वस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान, नीति, काननु, 

मापदण्ड, िरुुर्ोजना कार्ाान्वर्न, समन्वर् र तनर्मन िने प्रदेशस्िरको र्ािार्ाि, मौसम र जलमापन, शहरी 
र्वकास, सरुर्क्षि वसोबास लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र अन्ििािका 44 तनकार्कोलाति र्वतनर्ोजन रु. १६ अबा 30 करोड 92 लाख 
21 हजार, राजस्व रु. १ अबा 71 करोड 57 लाख 10 हजार धरौटी रु. 1 अबा २ करोड 61 लाख 18 
हजार र अन्र् कारोवार रु. 11 करोड 96 लाख 24 हजार  समेि रु. 19 अबा 17 करोड 6 लाख 73 
हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार 
छन:् 

1. एकीकृि आतथाक र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 
मन्रालर् अन्ििािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरर् महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्मा पेश िरेको छैन । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरर् पेश हनुपुदाछ ।  

2. बजेट बक्तव्र्को कार्ाान्वर्नः आतथाक वषा २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्मा सडक र पवुााधार िफा  
मखु्र्मन्री ग्रातमर् सडकको स्िर वरृ्र्द् िने, धरान मूलघाट सरुुङमािाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, वहृि 
र्वराट क्षेरमा चक्रपथ तनमाार्को र्वस्ििृ अध्र्र्न, स्थानीर् िहको साझेदारीमा सडक सौन्दर्ीकरर् 

सम्बन्धी कार्ा, िमोर-र्चसाङ डाईभरसन बहउुदे्दश्र्ी आर्ोजना, सोलार टर्ानल खररदमा अनदुान ददने, 

जोर्खमको आधारमा झापा, मोरङ, सनुसरी र उदर्परुका ६ वटा नदी तनर्न्रर्को बहवुषीर् र्ोजना 
सम्बन्धी कार्ाक्रमहरू संचालन िने उल्लेख छ । मन्रालर्ले उल्लेर्खि कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न भए 
नभएको, कार्ाान्वर्नमा देर्खएका कमीकमजोरी र आिामी ददनमा िनुापने सधुार समेिको समीक्षात्मक 
प्रिति र्ववरर् िर्ार िरेको छैन ।  

3. तनवााचन क्षरे बजेटः प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्र् २०७६ मा प्रदेश तनवााचन क्षेर पवुााधार र्वकास 
कार्ाक्रम अन्ििाि प्रत्रे्क तनवााचन क्षेरमा रु. 2 करोड ५० लाख का दरले िथा तनवााचन क्षरे 
र्वकास कार्ाक्रम अन्ििाि प्रदेश सभाका माननीर् सदस्र्हरूको तसफाररसमा रु.५० लाखका दरले 
र्ोजना कार्ाान्वर्न िना बजेट व्र्वस्था भएको छ । प्रदेश सभाका माननीर् सदस्र्हरूबाट र्जल्ला 
समन्वर् सतमति माफा ि संचातलि र्ोजनाहरूको कार्ाान्वर्न र्स्थति सम्बन्धमा मन्रालर्ले अनिुमन िने 
िरेको पाइएन । र्ोजना कार्ाान्वर्न प्रभावकारी बनाउन अनिुमन िनुापदाछ ।  

4. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 
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5. वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९० मा 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हनातभर िोर्कएका र्वषर्हरू राखी बार्षाक कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
लेखापरीक्षर् रकम, जम्मा बेरुज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्था आदद एर्कन िना सक्ने अवस्था 
रहेन ।मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।   

6. कार्ा संचालनस्िरको खचा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३३(२) मा 
सर्चवले तनदेशनालर् प्रमखुलाई र तनदेशनालर् प्रमखुले मािहि कार्ाालर् प्रमखुलाई खचाको अर्ख्िर्ारी 
पठाउन ु पने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन ओखलढँुिाको स्वीकृि 
कार्ाक्रम अनसुारका मार्झटार र र्चसंखिुढी खानेपानी र्ोजनाहरूमा सोलार तसिम जडान र संचालन 
िरी पम्प संचालन िने कार्ामा रु.1 करोड 28 लाख मन्रालर्मा र्वतनर्ोजन भएको बजेटबाट खचा 
लेखी कार्ाालर्लाई भकु्तानी पठाएको छ । मार्झटार खानेपानी र्ोजनामा सम्झौिा अनसुार पम्प 
जडान िरी पानी संचालन िनुापने शिा रहेकोमा उपभोक्ता सतमतिले हालसम्म पानी संचालन निरेकोले 
रु.6 लाख कट्टी िरी धरौटीमा राख्न ेिरी तडतभजनले तबल िर्ार िरेकोमा मन्रालर्ले रकम कट्टी 
निरी परैु रकम पठाएको छ । पानी संचालन नहुँदै अर्न्िम तबलको रकम भकु्तानी िरेकोले बाँकी 
कामको अवस्था र्र्कन हनुपुदाछ ।  

साथै मन्रालर्ले झापा, मोरङ, सनुसरी, भोजपरु संखवुासभा  ओखलढंुिा, िेह्रथमु, खोटाङ 
र्जल्लाका १३ तसंचाई र्ोजना िथा नदी तनर्न्रर् कार्ाको तडटेल र्फर्जर्वतलटी स्टडी 
परामशादािामाफा ि िराई रु.६१ लाख ४६ हजार खचा िरेको छ । मािहि कार्ाालर्मा अर्ख्िर्ारी 
उपलब्ध िराई मन्रालर् नीति तनमाार् एवं मूल्र्ाङ्कनमा केर्न्रि हनुपुनेमा आफै कार्ाान्वर्नमा संलग्न 
हनु ुउपर्कु्त होइन । र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

7. घर जग्िाको लििः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ५४ मा सम्बन्धीि 
कार्ाालर्ले घर जग्िाको लिि राख्नपुने र तनर्म ५४(२) र (३) मा प्रदेश तभरको सरकारी घर 
जग्िाको लिि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्ले र्वद्यिुीर् 
प्रर्ालीमा अद्यावतधक िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले घर जग्िाको लिि राखेको पाइएन । घर 
जग्िाको लिि राखी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदाछ । 

8. संिठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्ः प्रदेश सरकार कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ मा प्रदेशस्िरका 
सरकारी तनकार्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् कार्ा मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद कार्ाालर्बाट 
हनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले आफु र मािहि तनकार्को संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् स्वीकृि 
िराई लाि ु िरेको पाइएन । मन्रालर् र मािहि इकाइमा अतधकृिस्िर सािौं िह र प्रार्वतधक 
सहार्क पदको पदपूतिा िना रु. 3 लाख 87 हजार खचा िरेको छ । करारमा भनाा िररएका मध्रे् 
सािौं िहका ३ इर्न्जतनर्र र पाँचौ िहको १ कमाचारीलाई मन्रालर्मै कामकाज िराई र्ो वषा रु.8 
लाख 16 हजार खचा िरेको छ  । संिठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् स्वीकृि निरी करारमा 
कमचाारी राखी खचा िनुा उपर्कु्त देर्खएन ।  

9. परामशा सेवा खचाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २१ मा सावाजतनक तनकार्मा उपलब्ध 
जनशर्क्तबाट कुनै कार्ा हनु नसक्ने भएमा मार परामशा सेवा खररद िना सर्कने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले तसंचाई, सडक, पलु र स्माटा सीटीको तडजाइन र लािि अनमुान िर्ार िने कार्ा परामशा 
सेवा माफा ि िराई रु. 1 करोड 69 लाख 46 हजार खचा िरेको छ । मन्रालर्मा रा.प. दििीर् 
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शे्रर्ीमा ६ जना सव तडतभजनल इर्न्जतनर्र र इर्न्जतनर्रहरू दरबन्दीमा र करारमा समेि कार्ारि  
रहेकोमा बाह्य परामशादािाबाट परामशा सेवाको कार्ा िराएको छ । लािि अनमुान र तडजाइन 
सम्बन्धी कार्ा मन्रालर्कै जनशर्क्तबाट सम्पादन नहुँदा थप आतथाक व्र्र्भार भएको छ । र्स्िो 
कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

10. कार्ाक्रम स्वीकृि - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2075 को तनर्म 24मा कार्ाालर्को 
उदे्दश्र्, नीतििि लक्ष्र् र स्वीकृि बजेट अन्ििाि तनर्म 23 को उपतनर्म (१) को अतधनमा रही 
आफ्नो मन्रालर् र अन्ििाि संचालन हनेु कार्ाक्रम सम्बन्धीि मन्रालर्ले स्वीकृि िनुापने उल्लेख  
छ । मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद कार्ाालर्मा प्राप्त तनवेदनहरूको आधारमा स्वीकृि कार्ाक्रम बेिर 
पार्िवास-अधेरीघाट-ठुलो दमु्ना-तिवारी भञ्ज्र्ाङ सडक र तिनदोमाने खोला पक्की पलुको सवेक्षर् कार्ा 
परामशादािाबाट िराई रु. 38 लाख 63 हजार खचा िरेको छ । स्वीकृि कार्ाक्रम र र्ोजना बेिर 
तनवेदनको आधारमा सवेक्षर् कार्ा िराएको तनर्म सम्मि देर्खएन । 

11. तनमाार् स्थलः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा तनमाार् स्थल तनर्िि िरेर 
मार कार्ा िराउन ु पने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्ो वषा माननीर् मन्रीको आवास तनमाार् िना 
तडर्पआर िर्ार िने कार्ामा रु. 12 लाख 75 हजार  खचा िरेको छ । आवास भवन बनाउने 
स्थलको सतुनर्िि नभएको कारर् देखाई उक्त कार्ा स्थतिि िरेको छ । तनमाार् स्थल तनर्िि 
िरेरमार सो सम्बन्धी कार्ामा खचा िनुापदाछ । 

12. संरचना तनमाार्ः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म १२५ मा सम्झौिा अनसुारको कार्ा 
सम्पन्न भएपतछ कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार िरी स्वीकृि िनुापने व्र्वस्था छ । मर्न्रपररषद्को 
२०७६।१२।७ को तनर्ार्ानसुार सार्वकको नेशनल रेतडङ तलतमटेडको भवन मा ७ ददन तभर 
कोतभड अस्पिाल तनमाार् र ममाि संभार िरी संचालन िना रु. 2 करोड 31 लाख 20 हजारको 
लािि अनमुान २०७६।१२।९ मा स्वीकृि िरेको पाइर्ो ।  
 र्वशेष पररर्स्थतिको अवस्था देखाई सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा 66 अनसुार 
दरभाउ पर तलई रु. 74 लाख 17 हजारको तनमाार् कार्ा िना कार्ादेश ददएको छ । सावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११० र ११२ बमोर्जम कार्ासम्पादन जमानि तलएको र र्वमा 
िराएको देर्खएन । तनमाार् व्र्वसार्ीलाई दोश्रो रतनङ तबल सम्म रु. 67 लाख 35 हजार भकु्तानी 
िरेको आधारमा कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार िरेको देर्खर्ो । लािि अनमुान अनसुारको काम परुा 
नभई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार िरेको तनर्मसम्मि देर्खएन । 

13. ननफाइलरः मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् करको 
र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ ििेतभर सम्बन्धीि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा कर 
र्ववरर् सर्हि दार्खला िनुापने व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर् मािहिका खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन कार्ाालर् पाचँथर, झापा, पूवााधार र्वकास कार्ाालर् संखवुासभा, भोजपरु र जलश्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन, इलाम समेिले 13 तनमाार् व्र्वसार्ी एवं फमालाई रु.२ करोड 8 लाख 78 हजार 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी ददएकोमा िी फमाहरू कर र्ववरर् नबझुाई ननफाईलर रहेको पाइर्ो । 
कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश हनुपुदाछ । 

14. भवनको स्वातमत्वः मन्रालर् रहेको भवनको स्वातमत्व हालसम्म मन्रालर्को नाममा प्राप्त नभएकोमा 
सोर्ह भवनमा िला थप िथा तमर्टङ हल तनमाार् िना रु. 35 लाखको सम्झौिा िरी र्ो वषा रु. 11 
लाख 40 हजार खचा िरेको छ । मन्रालर् पररसरमै सोलार टलान्ट जडान िने कार्ामा रु. 94 
लाख 73 हजार खचा िरेको छ । भवनको स्वातमत्व प्राप्त िनुापदाछ ।  
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15. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु व्र्वस्था  
छ । पाँच वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दद्विीर्, राजपर अनंर्कि प्रथम, 

राजपरांर्कि ििृीर् र राजपरांर्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि कमाचारीहरू प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको पाइएन । मन्रालर् र 
मािहिका 11 कार्ाालर्मा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका कमाचारीहरूलाई समेि ग्रडे थप िरी 
रु. 51 लाख 82 हजार खचा िरेको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरू 

16. र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदनः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म 23 मा बहवुर्षार् 
र्ोजनाहरूको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िरेर मार र्ोजना स्वीकृिी र कार्ाान्वर्न िनुापने व्र्वस्था छ । 
जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, मोरङले २०७५।७६ देर्ख ७ नदीहरूको तनर्न्रर् सम्बन्धी 
कार्ा िना रु. 94 करोड ९४ लाख ५४ हजार बहवुर्षार् र्ोजनामा समावेश िरी कामको थालनी 
िरेको छ । र्चसाङ, डाँस र लोहन्रा खोलाको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन प्राप्त भएिापतन ितछर्ा, 
बरु्ढ केशतलर्ा, तसंर्घर्ा र माररर्ा-वक्राहा खोलाहरूमा नदी तनर्न्रर् सम्बन्धी र्वस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन बेिर वार्षाक कार्ाक्रम स्वीकृि िरी खचा िना शरुु िरेको पाइर्ो । प्रदेश स्िरीर् 
आर्ोजनाहरूको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन र सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िरी र्ोजना बैंकमा समावेश िरेर 
मार कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

17. कार्ाक्षरेः मोरङ र्जल्लातभर नदी तनर्न्रर् कार्ा िना संघीर् इकाई अन्ििाि कोशी बक्राहा नदी 
व्र्वस्थापन आर्ोजना कार्ाालर् स्थापना भएकोमा जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन मोरङबाट 
समेि माररर्ा-वक्राहा खोलामा नदी तनर्न्रर्को कार्ा िने िरी र्ो वषा रु. 74 लाख ३1 हजार खचा 
भएको छ । एकै नदीको बहाव क्षेर तभर संघीर् इकाई र प्रदेश इकाईबाट कार्ा िरेको साथै 
स्थानीर् िहहरूले समेि खचा िने िरेको देर्खएकोले काममा दोहोरोपना नहनेु व्र्वस्था िनुापदाछ ।  

18. उपभोक्ता सतमतिको कामः जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, मोरङले कोचेनी खोला नदी तनर्न्रर् 
िना कानेपोखरी र रंिेली दवैु िफा  काम िने िरी उपभोक्ता सतमतिसँि रु. 34 लाख 65 हजारको 
सम्झौिा िरेको छ । सतमतिले कानेपोखरी िफा को रु. 10 लाख 23 हजारको कार्ा मार िरेको 
अवस्थामा अर्न्िम तबल भकु्तानी िरेको पाइर्ो । सम्झौिा बमोर्जम कार्ा निराई उपभोक्ता 
सतमतिलाई उन्मरु्क्त प्रदान िनुा उर्चि होइन ।  

19. ग्र्ार्वर्न जालीः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११७ अनसुार सावाजतनक तनकार्ले 
िरेको खचाको उपर्ोतििा सतुनर्िि िना सम्बन्धीि प्रार्वतधकबाट अनिुमन िरी सो को प्रतिवेदन पेश 
िनुापदाछ । जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, सोलखुमु्बलेु रु.15 लाखको ३५० थान 
3*1.5*0.75 साईजको ग्र्ार्वन जाली खररद िरी र्वतभन्न २२ व्र्र्क्त िथा संघ-संस्थालाई र्विरर् 
िरेको छ । र्विररि जाली तनधााररि कार्ामा प्रर्ोि भएको सम्बन्धमा कार्ाालर्ले अनिुमन िरी 
प्रतिवेदन तलएको पाइएन ।  

20. कामको सीमाः  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा रु.१ करोडसम्म लािि 
अनमुान भएको तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट िराउन सर्कने व्र्वस्था छ । 
जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, संखवुासभाले २ उपभोक्ता सतमतिबाट रु.२ करोड 
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८५ लाख ६६ हजारको र जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, खोटाङले १ उपभोक्ता 
सतमतिबाट रु. 1 करोड ५ लाख ७९ हजारको काम िराएको छ। लािि अनमुान रु.1 करोड भन्दा 
बढीको कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट िराउन ुतनर्म प्रतिकुल देर्खएको छ ।  

21. ठेक्कामा र्ढलाइ - जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, भोजपरुले हंग्रार्ो खोला तसंचाई र्ोजनाको 
कार्ा िना एक तनमाार् सेवासँि रु.२ करोड ३ लाख ४१ हजारमा २०७२।६।२६ सम्म कार्ा 
सम्पन्न िने िरी सम्झौिा िरेको छ । सम्झौिा अनसुार लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन तनमाार् 
व्र्वसार्ीले साईटमा तनमाार् कार्ा िरेको छैन । कार्ाालर्ले उक्त ठेक्का सम्झौिा अन्त्र् िना 
२०७५।१०।२१ मा सूचना प्रकाशन िरेकोमा हालसम्म पतन टंुिो लिाएको छैन । र्थासमर्मै 
कारवाही टंुिो लिाउनपुदाछ ।  

पवुााधार र्वकास कार्ाालर्हरू 

22. र्ोजना संचालनः पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङ अन्ििाि आतथाक वषा २०७६।७७ मा 6 सडक 
तनमाार् िना संघ र प्रदेश दवैु िफा बाट र्वतनर्ोजन िरी रु.३७ करोड २२ हजार खचा िरेको  
देर्खर्ो । संघ र प्रदेशको सडक तनमाार् िने र्जम्मेवारी स्पि रूपमा निोर्कंदा काममा दोहोरोपना हनेु 
देर्खएको छ । दोहोरोपना नहनेु व्र्वस्था िनुापदाछ ।   

23. तडजाइन पररविान र भेररएसनः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा भेररएसन 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । भेररएसन स्वीकृि िदाा र्वशेषज्ञहरूको समहुमाफा ि आवश्र्क जाँचबझु िराई 
प्राप्त तसफाररसको आधारमा जारी िने व्र्वस्था छ । उलाावारी, राजघाट-तसजवुा-झरु्का र्ा-भारि-बोडार 
सडक तनमाार् कार्ा िना २०७४।३।२९ मा तडतभजन सडक कार्ाालर्, तबराटनिरबाट रु. 5 करोड 
56 लाख 89 हजारमा २०७६ फाल्िनु मसान्िसम्म कार्ा सम्पन्न िनेिरी एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि 
सम्झौिा भएकोमा २०७७।३।१५ सम्म म्र्ाद थप भई रु. 4 करोड 14 लाख 2 हजार भकु्तानी 
भएको उक्त ठेक्का र्ो वषासम्म सम्पन्न भएको छैन । रिवुामाई निरपातलका र स्थानीर् बातसन्दाको 
माि अनसुार सडकको तडजाइन इर्िमेटमा पररविान िरी सडकको चौडाई ५० र्फट, सबवेश र 
कालोपरे 7 तमटर रहने िरी २०७६।१२।४ मा रु. ३१ लाख ४० हजारको भेररएसन स्वीकृि 
िरेको छ ।  

सडक सिह िर्ारीको कार्ा पररमार् शरुु लािि अनमुानको िलुनामा 236.48 प्रतिशिसम्म 
बढाएको छ । सडकको तडजाइन पररविान िरी कार्ा िराएकोमा पररवतिाि तडजाइन स्वीकृि िरेको 
छैन । र्वशेषज्ञ समहुको तसफाररस बेिर भेररएसन िरेको तनर्मसम्मि देर्खएन ।   

24. ठेक्काको म्र्ाद थपः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२०(३) मा बोलपर स्वीकृि 
िने अतधकारीले शरुु सम्झौिा अवतधको १५ प्रतिशिसम्म म्र्ाद थप िने व्र्वस्था छ । पवुााधार 
र्वकास कार्ाालर्, मोरङका प्रमखु (अतधकृि  नवौंस्िर) ले ८ ठेक्कामध्रे् ४ ठेक्कामा ३४४ प्रतिशिभन्दा 
बढी, २ ठेक्कामा २५३ प्रतिशिभन्दा बढी र २ ठेक्कामा २६ प्रतिशिभन्दा बढी अवतध म्र्ाद थप ददई 
कार्ा िराएको पाइर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाभन्दा बढी अवतध म्र्ाद थप िनेलाई र्जम्मेवार 
बनाउन ुपदाछ ।  

25. िालकु तनकार्को खचाः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म ३६ मा कार्ाालर्लाई 
प्राप्त रकमबाट स्वीकृि कार्ाक्रममा खचा िनुापने व्र्वस्था छ । सावाजतनक तनमाार् शीषाकमा 
र्वतनर्ोर्जि बजेटबाट पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले राज्र्मन्री तनवासको फतनाचर र फतनातसङ 
कार्ामा रु. 9 लाख ९४ हजार खचा िरेको पाइर्ो । सावाजतनक तनमाार् कार्ाको बजेटबाट फतनाचर 
खररद िने कार्ा तनर्मसम्मि देर्खएन । 
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26. ररु्टपरु्ा तडजाइनः पवुााधार र्वकास कार्ाालर्बाट तनमाार् िररने पलुहरूको तडजाइन िथा सपुरीवेक्षर् 
कार्ा स्थानीर् सडक पलु कार्ाक्रमबाट हनेु िरेको छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले टेंग्रा 
खोलामा बक्स ब्रीज तनमाार् कार्ाको तडजाइन स्वीकृि िरी ठेक्कापट्टा िरी सकेपतछ पलुको एबटुमेन्टको 
उचाई बढाउन ुपने र दवैुिफा  कवाको कार्ा पररमार् छुट भएको देखाई खररद सम्झौिामा रु. 7 लाख 
83 हजारले बरृ्र्द् िरेको छ । तडजाइन िदाा आइटम छुटाउने र पलुको हाइट कम िनााले कामको 
अवतध र लािि बढ्न िएको छ । र्स्िो कार्ामा संलग्न परामशादािा र चेकजाँच िनेलाई र्जम्मेवार 
बनाउन ुपदाछ ।  

27. साइट अर्फस र िाडी भाडाः तनमाार् कार्ाको तबल अफ क्वार्न्टर्टमा िाडी भाडा समावेश निना संघीर् 
सावाजतनक लेखा सतमतिले तनर्ार् िरी सबै सरकारी तनकार्लाई पररपर समेि भएको छ । पवुााधार 
र्वकास कार्ाालर् मोरङले र्ो वषा एक ठेक्का टर्ाकेजमा िाडी भाडा समावेश िरी रु. 14 लाख 
भकु्तानी िरेको छ । तनमाार् कार्ाको तबल अफ क्वार्न्टटीमा िाडी भाडा समावेश िने प्रवतृि तनर्न्रर् 
िनुापदाछ ।  

28. भेररएसनः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा सम्झौिा िदााको बखि 
पूवाानमुान िना नसर्कएको पररर्स्थिी तसजाना भई भेररएसन आदेश जारी िनुापने भएमा ऐनको दफा ५४ 
बमोर्जम भेररएसन आदेश जारी िनुापने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले भेररएसन 
स्वीकृि निरी 3 तनमाार् व्र्वसार्ीसँि भएको खररद सम्झौिामा रहेको कार्ा पररमार्भन्दा बढी कार्ा 
िराई रु. 7 करोड 5६ लाख 22 हजार बढी भकु्तानी िरेको छ ।  भेररएसन स्वीकृि निरी भकु्तानी 
ददएको तनर्मसम्मि देर्खएन । 

29. मूल्र् अतभवरृ्र्द् करः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २८ मा कुनै संर्कु्त उपक्रम 
खररद सम्झौिाको लाति छनौट भएमा सम्बन्धीि सावाजतनक तनकार्ले त्र्स्िा उपक्रमलाई आन्िररक 
राजस्व कार्ाालर्मा स्थार्ी लेखा नम्वर र मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर दिाा िना लिाउन ुपने व्र्वस्था छ । 
पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङ अन्ििाि र्वराटचौक-र्घनाघाट सडक खण्डमा कार्ा िने एक संर्कु्त 
उपक्रमले २ वटा टर्ान नम्बर भएका र्वजकबाट मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर संकलन िरेको छ । दईुमध्रे् 
एक करदािा २०७५।७६ र २०७६।७७ मा नन ्फाइलर देर्खएको र अको करदािाको अवस्था 
नखलेुकोले संकलन िररएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु. ४ करोड ४३ लाख ५६ हजार समार्ोजन 
िरेको प्रमार् पेश िनुापदाछ । 

30. साइट र्क्लर्र निरी ठेक्काः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ मा तनमाार् कार्ाको 
ठेक्कापट्टा िनुा अर्घ वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन िनुापने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, 

मोरङले र्ो वषा कानेपोखरी-लेटाङ-६ नं. बधुवारे सडक तनमाार् कार्ा िना रु. 8 करोडको लािि 
अनमुान िर्ार िरी रु. ५ करोड ३३ लाख १३ हजारमा काम िने िरी एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि 
सम्झौिा िरेको छ । उक्त काम िदाा ४० र्वद्यिु पोल हटाउनपुने र १३३ रुख कटान िनुापने 
उल्लेख छ । तमति २०७७।३।२५ सम्म कार्ा अवतध रहेको र्ो ठेक्काको अर्न्िम तबल िर्ार िरी 
भकु्तानी बाँकीमा राखेको छ । उक्त तबलमा १३३ वटा रुख कटान कार्ाको समेि नापजाँच भएको 
छ । वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन निरी िथा तडजाइन अनसुारको र्वद्यिु पोल नहटाई कार्ा िराएको 
देर्खर्ो । पोल नहटाई कार्ा िनााले सडक उपर्ोिमा असहजिा हनेु देर्खन्छ ।  
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31. बढी भकु्तानी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ तबलको भकु्तानी िदाा 
सम्पन्न भएको वास्िर्वक कामको नापी र्किाबमा प्रमार्र्ि रकम मार भकु्तानी िनुापने व्र्वस्था छ । 
पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले र्कसान चौक-टाँडी-आइिबारे सडक तनमाार् सम्बन्धी कार्ा िने 
तनमाार् व्र्वसार्ीलाई िेश्रो रतनङ तबलको आइटम नं. ११ को सडक खन्ने कार्ा १२१७१९.२१ 
घनतमटरको रु. 2 करोड 43 लाख 44 हजार भकु्तानी िरेकोमा नापी बमोर्जम 98192.39 
घनतमटरको मार काम भएको देर्खएकोले बढी पररमार् 23526.92 घनतमटरको बढी भकु्तानी 
ददएको रु. ५० लाख ९१ हजार असलु िनुापदाछ ।  

32. प्रोतभजनल समः ठेक्का सम्झौिाको प्रोतभजनल सममा रहेको रकमबाट कार्ा िराउन ु अर्घ कामको 
र्ववरर् र लािि अनमुान स्वीकृि िरी तनमाार् व्र्वसार्ीलाई कामको आदेश ददनपुने व्र्वस्था छ । 
पवुााधार र्वकास कार्ाालर् मोरङले र्कसान चौक-टाडी सडक तनमाार् ठेक्कामा सेवाहरूको स्थानान्िरर् 
िथा स-साना संरचना हटाउने आइटममा रु.10 लाख भकु्तानी िरेको छ । सो रकम भकु्तानी िनुा 
अर्घ कामको र्ववरर् र लािि अनमुान स्वीकृि िरेको पाइएन । रकम भकु्तानी ददने पर्ााप्त आधार 
बेिर भकु्तानी िरेको सम्बन्धमा छानर्वन िरी र्र्कन िनुापदाछ ।   

33. आनपुातिक कट्टी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमतिलाई 
भकु्तानी ददंदा लािि अनमुानमा भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी रकम र 
जनसहभातििाको अंश कट्टा िरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । लािि अनमुानभन्दा घटी कार्ा 
िराईएकोमा कार्ाालर्ले व्र्होने रकम समेि सोही अनपुािमा घटाई भकु्तानी िनुापनेमा पवुााधार र्वकास 
कार्ाालर्, मोरङले ६ र्ोजनाको भकु्तानी िदाा सम्झौिा बमोर्जम आनपुातिक कट्टी निरी बढी भकु्तानी 
िरेको रु. ६ लाख ७३ हजार असलु हनुपुदाछ ।  

34. स्वीकृि कार्ाक्रम बेिर खचा:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २३ मा र्जल्ला 
स्िरीर् आर्ोजना, प्रदेश र्ोजना आर्ोि वा सम्बन्धीि मन्रालर्का सर्चवले र प्रदेश स्िरीर् आर्ोजना 
प्रदेश र्ोजना आर्ोि वा मन्रालर्ले स्वीकृि िनुापने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, 

मोरङले र्ो वषा वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश नभएका र्ोजनामा स्थानीर् िहहरूको अनरुोध, मन्री र 
प्रदेश सभासदहरूले पठाएको तनवेदनको आधारमा खचा िरेको पाईर्ो । परीक्षर् िररएका ६४ 
र्ोजनामा रु. ९ करोड २६ लाख ५3 हजार खचा िरेको छ  । र्ोजना स्वीकृति बेिर भकु्तानी िना 
तमल्ने देर्खएन । 

35. परामशा खचाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बन्धीि सावाजतनक तनकार्मा 
उपलब्ध जनशर्क्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा परामशा सेवा खररद िना सक्ने व्र्वस्था छ । 
र्ोजनाको र्वस्ििृ अध्र्र्न, सभे, तडजाइन, नक्सा र प्रतिवेदन िर्ारी िना पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, 

झापाले रु.२ करोड ३६ लाख १३ हजार र पवुााधार र्वकास कार्ाालर्,  ओखलढंुिाले रु.१ करोड 
६४ लाख ८२ हजार समेि रु.४ करोड ९५ हजार भकु्तानी िरेका छन ्। कार्ाालर्का कमाचारीले 
नभ्र्ाउने र थप दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा मार वाह्य परामशादािाबाट िराउन ुपदाछ ।  

36. कर तबजकः मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ र तनर्मावली, २०५३ अनसुार दिाा भएको करदािाले 
मार रीिपूवाकको कर तबजक जारी िरी कर असलु िनुापदाछ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, 

ओखलढंुिाले एक संर्कु्त उपक्रमबाट पेश भएको तबजकका आधारमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.४ लाख 
२२ हजार भकु्तानी ददएकोमा उक्त उपक्रम आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा दिाा नभएको देर्खर्ो । 
दिाा नभएको फमालाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी ददएकोले सो कर र्फिाा हनुपुदाछ । 
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37. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, 2052 को दफा 15(1) मा दिाा नभएको व्र्र्क्तले 
कर असलु िरेको देर्खने कुनै तबजक वा कािजाि जारी िना र उठाउन नहनेु उल्लेख छ । सोही 
ऐनको दफा 15(2) मा दिाा नभएको व्र्र्क्तले कर उठाएमा त्र्सरी उठाएको कर तनधाारर् िरी 
तनजबाट असलु उपर िररने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, संखवुासभाले मलु्र् अतभवरृ्र्द् 
करमा दिाा नभएका एक तनमाार् सेवालाई रु.2 लाख 74 हजार र अको एक व्र्र्क्तलाई रु.३६ हजार 
समेि रु.३ लाख १० हजार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी ददइएकोले सो रकम असलु िनुापदाछ ।  

38. कार्ाक्रम संशोधनः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २५ मा कार्ाालर्ले 
स्वीकृि कार्ाक्रम संशोधन िना आवश्र्क ठानेमा संशोधन िनुापने स्पि कारर् खोली िालकु 
मन्रालर्को स्वीकृि तलई लािि नबढ्ने िरी रु. १ करोडसम्म लािि अनमुान भएको कार्ाक्रममा 
आवश्र्क संसोधन िना सक्ने र संशोधनको जानकारी मन्रालर् र प्रदेश र्ोजना आर्ोिलाई ददनपुने 
व्र्वस्था छ । र्ो वषा कार्ाक्रम संशोधन निरी पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले २५ र्ोजनाहरूमा 
स्वीकृि कार्ाक्रम बजेट भन्दा रु. ८६ करोड ५९ लाख ५८ हजार र पाँचथरले ५ आर्ोजनामा 
रु.२८ करोड ३८ लाख ९५ हजारसमेि रु. १ अबा १४ करोड ९८ लाख ५३ हजार बढी खचा 
लेखेको छ । तनर्मको प्रकृर्ा परुा िरी बजेट खचा िनुापदाछ ।  

39. लािि साझेदारीः प्रदेश मखु्र्मन्री ग्रातमर् सडक कार्ार्वधी, २०७५ को दफा ५ (१) (ि) मा प्रत्रे्क 
िाउँपातलका र निरपातलकाले स्िरोन्नति वा कालोपरे िनुापने सडकमा सम्बन्धीि िाउँपातलका वा 
निरपातलकाले  न्रू्निम २० प्रतिशि लिानी िनुापने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, 

पाँचथरले ९ स्थानीर् िहका र्वतभन्न ९ सडक तनमाार्मा रु.४ करोड ९१ लाख ११ हजार खचा 
िरेकोमा स्थानीर् िहको िफा बाट व्र्होनुापने २० प्रतिशिले हनेु रु.९८ लाख २२ हजार समेि प्रदेश 
सरकारको िफा बाट भकु्तानी भएकोले उक्त रकम सम्बन्धीि स्थानीर् िहबाट र्फिाा िनुापदाछ ।  

40. बढी भकु्तानीः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ को १(ख) मा सावाजतनक 
खररद कार्ाको भकु्तानी िदाा वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा सम्झौिा अनसुार भकु्तानी ददनपुने 
व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, भोजपरुले तसधवुा-जीिपरु-लेिवुा सडक तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिसँि रु.४९ लाख ७५ हजारको सम्झौिा भएकोमा रु.५६ लाख १६ हजार भकु्तानी िरेकोले 
रु.६ लाख ४१ हजार बढी भकु्तानी िरेको छ । उक्त रकम असलु िनुापदाछ । 

शहरी र्वकास िथा भवन तनमाार् कार्ाालर्हरू 

41. तनमाार्स्थल सतुनर्िििाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा तनमाार् सम्बन्धी 
कार्ाको सम्झौिा िनुा अिावै कार्ास्थल सतुनर्िि िनुापने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन 
तनमाार् कार्ाालर्, मोरङले तबराटनिर-जोिवनी नाका, रानीमा स्वािििार िथा आकाशे पलु तनमाार् 
कार्ा २०७९/3/14 सम्म सम्पन्न िनेिरी २०७७।२।२७ मा तनमाार् व्र्वसार्ीसँि रु. 8 करोड 
72 लाख 11 हजारको सम्झौिा िरी रु. 58 लाख 60 हजार पेस्की ददएको छ ।  
रानी-तबराटनिर-धरान सडक र्ोजनाले हाल आफुले र्वस्िार िदै िरेको ३० तम. चौडाईभन्दा बार्हर 
स्वाििद्वार सम्बन्धी संरचनाहरू पनेिरी ड्रइङ तडजाइनसर्हि स्वीकृिीको लाति माि भै आएमा मार 
सडक र्वभािमा पेश िने पर पठाएको छ । र्वद्यिु संरचना व्र्वर्स्थि िना रु. 98 लाख 8२ हजार 
आफुले पाउन ु पने िरी नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर्, तबराटनिरले पतन लािि इर्िमेट कार्ाालर्मा 
पठाएको पाइर्ो । तनमाार् स्थल सडक र्ोजनाको कार्ाक्षरेमा रहेको र तनमाार् िररने स्वािििार र 
पैदलर्ारी पलु बनाउने स्थान र्ववाददि भै ड्रइङ तडजाइन नै फेरबदल िनुापने अवस्था देर्खएको छ । 
सम्बन्धीि तनकार्हरू बीच समन्वर् िरी तनमाार् कार्ा िनुापदाछ ।  
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42. कार्ाक्षरे फरक : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2075 को तनर्म 36 (२) मा अतधकार प्राप्त 
अतधकारीले स्वीकृि बजेट, कार्ाक्रम र सोको आधारमा खचाको आदेश ददनपुने व्र्वस्था छ । शहरी 
र्वकास िथा भवन तनमाार् कार्ाालर्, मोरङले तसंर्घर्ा खोलामा िटबन्ध िथा तग्रनतसटी तनमाार् 
(तबराटनिर वडा नं. २) कार्ाको लाति रु.14 लाख ४० हजार बजेट स्वीकृि भएकोमा सो 
रकमबाट वडा नं. 2 मा रहेको हनमुान मर्न्दर पररसरतभर सोलार बत्ती, र्प.तस.तस. लिार्िको कार्ामा 
खचा लेखेको छ । कार्ाक्रम संशोधन बेिर एक प्रर्ोजनको लाति प्राप्त रकम अन्र् प्रर्ोजनको काममा 
खचा िना तमल्ने देर्खएन । र्स्िो कार्ा िनेलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

43. जनिा आवास कार्ाक्रमः र्स कार्ाक्रम अन्ििाि सनुसरी र मोरङमा आतथाक वषा २०७४।७५ मा 
छनौट भएका लाभग्राहीमध्रे् बराहक्षेर न.पा.-३ मालटोलका ८ लाभग्राही र वडा नं. 11 मसुहर 
बस्िी बाँिर टोलका 13० लाभग्राहीहरूको आवास भवन तनमाार्को लाति छुट् र्ाईएको सम्झौिा 
अनसुारको चौथो चरर्को भकु्तानी तलई सकेको भएिापतन तनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको देर्खएन । 
कार्ाालर्ले अधरुा भवनको कार्ा परुा िना रु.94 लाख ८६ हजारको लािि अनमुान िर्ार िरेको छ 
। अधरुा रहेका आवास भवन तनमाार् सम्पन्न िनुापदाछ ।  

44. कामको सीमा ÷ सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १ र २ मा 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी रकम र जनसहभािीिाको अंश समेि रु.१ करोडसम्म 
लािि अनमुानको तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट िराउन सर्कने व्र्वस्था छ 
। शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, इलामले कवडा हल तनमाार् िना मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड 
र कर्न्टन्जेन्सी रकम समावेश नभएको क्रमशः रु.९९ लाख ६८ हजार र ९९ लाख ९४ हजारको 
लािि अनमुान िर्ार िरी उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा िराई रु.१ करोड ५० लाख ६८ हजार 
भकु्तानी िरेको छ । उर्ल्लर्खि लािि अनमुानमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र कर्न्टन्जेन्सी रकम 
समावेश िदाा रु.१ करोड भन्दा बढी हनेु देर्खएकोले लािि अनमुान घटी देखाई उपभोक्ता 
सतमतिबाट कार्ा िराउन ुतनर्मसम्मि देर्खएन । 

45. कर्न्टन्जेन्सीबाट सवारी साधन खररद – प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३६ मा 
स्वीकृि बजेटबाट खचा िनुापने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, इलामले सवारी 
साधन खररदमा बजेट नभएकोमा कर्न्टन्जेन्सी रकमबाट रु. ५३ लाखको मर्हन्रा स्करर्पर्ो िाडी 
खररद िरी शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, ओखलढुङ्गालाई हस्िान्िरर् िरेको छ । सवारी साधन 
छुटै्ट बजेट शीषाकमा र्वतनर्ोजन िरी खररद िनुापनेमा र्वकास तनमाार् कार्ाको बजेटबाट खररद िनुा 
उर्चि देर्खएन । र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।    

46. ओभरहेड - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्लाई तनमाार् कार्ाको तबल भकु्तानी ददँदा लािि अनमुानमा रहेको ओभरहेड रकम 
कट्टी िरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ।  जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास सव-तडतभजन, सोलखुमु्बलेु 
र्वतभन्न ६ जल उपभोक्ता सतमतिलाई लािि अनमुानमा समावेश िरेको ओभरहेड रु.4 लाख 15 
हजार कट्टी निरी भकु्तानी ददएको छ । उक्त रकम असलु िनुापदाछ। 

47. भकु्तानीमा कर कट्टी - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३क) मा उपभोक्ता सतमति माफा ि काम 
िराउने िरी सम्झौिा िररएको रु.५० लाखभन्दा बढीको भकु्तानी रकममा १.५ प्रतिशिका दरले 
अग्रीम कर कट्टी िनुापने व्र्वस्था छ । जलस्रोि तसंचाई र्वकास तडतभजन, ओखलढंुिाले र्वतभन्न ६ 
उपभोक्ता सतमतिलाई ददएको रु.५० लाख भन्दा बढीको भकु्तानी रकममा १.५ प्रतिशिका दरले 
लाग्ने कर रु॰५ लाख ७६ हजार कट्टी िनुापनेमा रु॰१ लाख ३५ हजार मार कट्टी िरेकोले नपिु 
कर रु॰४ लाख ४१ हजार असलु िनुापदाछ । 
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48. दरवन्दी र सेवा करार - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९५ मा कार्ाालर्को 
दैतनक कार्ा संचालन िना आवश्र्क पने सेवा स्वीकृि दरवन्दी तभर रही सावाजतनक तनकार्ले फमा, 
संस्था वा कम्पनीसँि करार िरी सेवा करारमा तलन सक्ने व्र्वस्था छ । जलस्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन, ओखलढंुिाले स्वीकृि दरवन्दी भन्दा बढी हनेुिरी कम्टर्टुर अपरेटर १ र हलकुा 
सवारी चालक १ समेि २ कमाचारी सोझै व्र्र्क्त करारमा तनर्रु्क्त िरी तनजहरूको िलबभत्ता बापि 
रु.६ लाख २९ हजार खचा लेखेको छ । स्वीकृि दरबन्दी बेिर सोझै तनर्रु्क्त िरी खचा लेखेको 
िलब भत्ता रकम तनर्मसम्मि देर्खएन ।  

49. कर समार्ोजन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२४ मा खररद सम्झौिा अनसुार 
तनमाार् व्र्वसार्ीको धरौटी रकम र्फिाा िदाा सम्बन्धीि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट जारी िररएको 
कर चकु्ता प्रमार्पर िथा कर समार्ोजन पर पेश िनुापने व्र्वस्था छ । जलस्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन ओखलढंुिाले र्वतभन्न ४ तनमाार् व्र्वसार्ीहरूलाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजनको 
प्रमार् बेिर धरौटी रु.१९ लाख ५७ हजार र्फिाा ददएको छ । मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन 
िरेको प्रमार् पेश िनुापदाछ । 

50. बजेटको सीमा र खचा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३६ मा कार्ाालर्ले 
तनकासा तलई बजेटको सीमातभर रही खचा िनुापने उल्लेख छ । शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, 

ओखलढंुिालाई २ कार्ाक्रममा रु॰४० लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु॰१ करोड ४ लाख ७७ 
हजार खचा िरी रु॰६४ लाख ७७ हजार बढी खचा लेखेको देर्खर्ो । अर्ख्िर्ारी िथा कार्ाक्रमको 
सीमातभर रही खचा िनुापनेमा कार्ाक्रम संशोधन बेिर बढी खचा िरेको तनर्मसम्मि देर्खएन ।  

51. प्रोतभजनल सम - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ अनसुार सावाजतनक तनमाार् कार्ाको प्रोतभजनल 
सममा समावेश िरेको रकमको छुटै्ट लािि अनमुान िर्ार िरी तबल अनसुारको रकममार कार्ाालर्ले 
भकु्तानी ददनपुदाछ । शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, धनकुटाले र्वतभन्न ६ तनमाार् कार्ाका ५ 
तनमाार् व्र्वसार्ीलाई प्रोतभजनल समको रकम भकु्तानी िदाा तबलमा उर्ल्लर्खि रकमभन्दा बढी एवं 
तबल समेि संलग्न निरी रु॰४ लाख ६ हजार भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । तनर्मको पालना निरी 
भकु्तानी ददएको रकम असलु हनुपुदाछ । 

र्ािार्ाि व्र्वस्था सेवा कार्ाालर्, मोरङ 

52. सफ्टवेर्रः नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्वस्थापन िथा सिालन) तनदेर्शका, २०७१ को 
बुदँा नं.४.१ मा सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् िदाा त्र्स्िो प्रर्ाली मानक अनरुूप भए नभएको 
तनधाारर् िना सूचना प्रर्वतध र्वभािबाट स्वीकृि िराउन ु पने िथा राजस्वको अतभलेख 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि िरेको ढांचामा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले सवारी साधनहरूको 
कर संकलन िना सवारी दिाा प्रर्ाली सफ्टवेर्र प्रर्ोि िरेको पाइर्ो । सो सफ्टवेर्रबाट म.ले.प. को 
स्वीकृि ढाचँामा प्रतिवेदन हनेु िरेको पाइएन । लेखापरीक्षर्का क्रममा २०७७ चैर ५ ििे उपलब्ध 
भएको सफ्टवेर्रको िथर्ांक अनसुार आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु.१८ करोड १० लाख ९9 
हजार राजस्व संकलन िरेको छ । कार्ाालर्ले पेश िरेको आतथाक र्ववरर्मा राजस्व असलुी रु.१८ 
करोड १२ लाख १8 हजार रहेकोमा बैंकमा रु. १८ करोड १३ लाख २7 हजार दार्खला भएको 
देर्खएको छ । 

सफ्टवेर्रले देखाएको असलुी, राजस्वको आतथाक र्ववरर्मा देखाएको असलुी र बैंकमा देर्खएको 
असलुी रकम फरक देर्खएको हुँदा राजस्व असलुी र दार्खला र्र्कन िना सर्कने अवस्था छैन ।   
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53. र्हनातमनाः कार्ाालर्बाट सेवा तलने २ व्र्र्क्तले ९ सवारी साधनको रु. २ लाख २१ हजार कर तिने 
क्रममा नक्कली भौचर बनाई कार्ाालर्बाट सेवा तलएको उल्लेख िरी र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर्लाई 
अनसुन्धान िरी आवश्र्क कारवाही िररददन अनरुोध िरेको पाइर्ो । उक्त र्वषर् मोरङ र्जल्ला 
अदालि, तबराटनिरमा र्वचारातधन रहेको उल्लेख छ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली प्रभावकारी नहुँदा 
नक्कली बैंक भौचर पेश िरी र्हनातमना िरेको देर्खर्ो । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली सदुृढ िलु्र्ाउन ु
पदाछ ।  

खानपेानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू 

54. पाईप िथा र्फर्टङ्गस मौज्दािः कार्ाालर्को मलु र्जन्सी खािाबाट खानेपानी आर्ोजनामा जडानको लाति 
खचा लेर्खएको पाईप िथा र्फर्टङ्गस सम्बन्धीि आर्ोजनामा जडान िरी सोको अतभलेख नापी र्किावमा 
प्रर्वर्ि िनुापदाछ । मलु र्जन्सी खािाबाट र्वतभन्न खानेपानी आर्ोजनामा जडान िने प्रर्ोजनका लाति 
र्वतभन्न साइजको पाइप खचा जनाएकोमा खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन, कार्ाालर् धनकुटा, 
ओखलढंुिा, झापा, पाँचथर र सनुसरीले रु. ८ करोड १२ लाख ३४ हजार मूल्र्को ३ लाख ६० 
हजार ७७० तमटर पाइप िथा रु.३ करोड ३४ लाख ८९ हजार मूल्र्को र्फर्टङ्गसहरू सम्बन्धीि 
आर्ोजनामा जडान िना बाँकी रहेको देर्खर्ो । उक्त पाईप िथा र्फर्टङ्गसहरू सम्बन्धीि आर्ोजनामा 
जडान िरी नापी र्किावमा प्रर्वर्ि िरेको कार्ासम्पन्न अतभलेख पेश हनुपुदाछ । 

55. परामशा खचाः  साबाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बन्धीि सावाजतनक तनकार्मा 
उपलब्ध जनशर्क्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा सावाजतनक तनकार्ले परामशा सेवा खररद िना 
सक्ने व्र्वस्था िरेको छ । आफ्नो जनशर्क्तबाट हनुसक्ने र्ोजनाको र्वस्ििृ अध्र्र्न, सभे, तडजाइन, 

नक्सा र प्रतिवेदन िर्ारी िने कार्ामा खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्,  ओखलढंुिा र 
झापाले 28 परामशादािालाई रु.२ करोड ८५ लाख 56 हजार भकु्तानी िरेको छ । कार्ाालर्को 
जनशर्क्तबाट हनुनसक्ने कार्ामा मार र्स्िो रकम खचा िनुापदाछ । 

56. अतग्रम करः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा उपभोक्ता सतमति माफा ि काम िराउने िरी 
सम्झौिा िरेको रु.५० लाख भन्दा बढीको भकु्तानीमा 1.5 प्रतिशिका दरले अतग्रम कर कट्टी िनुापने 
व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्,  ओखलढंुिाले ५ उपभोक्ता सतमतिसँि 
रु.५० लाख भन्दा बढी भकू्तानी िदाा रु.५ लाख ५३ हजार अतग्रम कर कर्ट्ट िरेको नदेर्खएकोले 
असलु िरी दार्खला हनुपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतिः मन्रालर् र मािहि समेि 37 तनकार्मा र्ो वषा रु. ३ अबा १७ करोड २१ लाख 
47 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु. २ अबा ४० करोड ९८ 
लाख 94 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु. 76 करोड २२ लाख 54 हजार बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् 
रु. 6 करोड 82 लाख 96 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ 
र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ ।   
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सामार्जक र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च 
र्शक्षा सम्बन्धी नीति, स्वास्थर् सेवा िथा पोषर् सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुामा, 
कार्ाान्वर्न र तनर्मन, शैर्क्षक र्ोजना तनमाार् र कार्ाान्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला हक 
सम्वन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुामा, समाज कल्र्ार् र संघ संस्था सम्वन्धी कार्ाहरूको 
अनिुमन िथा मूल्र्ांकन, खेलकुद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्वर् र तनर्मन िने लिार्िका कार्ा क्षेर 
रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 39 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.2 अबा 56 करोड 61 लाख 63 
हजार, राजस्व रु. 3 करोड 70 लाख 15 हजार, धरौटी रु.2 करोड 59 लाख 9 हजार अन्र् कारोवार रु. 
6 करोड 69 लाख 34 हजार समेि रु. 2 अबा 63 करोड 60 लाख 21 हजार र अन्र् संस्था र सतमति 
13 को रु.  १ अबा 89 करोड 83 लाख 86 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः 
1. एकीकृि आतथाक र्ववरर्ः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 

मन्रालर् अन्ििािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरर् िर्ार िरी कातिाक मसान्ि तभर पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरर् महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्मा पेश िरेको छैन । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरर् पेश हनुपुदाछ ।  

2. मध्र्मकालीन खचा संरचनाः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2075 को तनर्म 19 मा प्रत्रे्क 
आतथाक वषाको बजेट िजुामा िनुा अर्घ मन्रालर्ले आिामी िीन आतथाक वषाको आम्दानी र खचा 
प्रक्षेपर् सर्हिको मध्र्मकालीन खचा संरचना िर्ार िनुापने व्र्वस्था िरेको छ । र्स्िो खचा संरचना 
बनाउँदा आवतधक र्ोजनालाई मािादशानको रूपमा तलनपुने उल्लेख छ । मन्रालर्ले िोर्कए बमोर्जम 
मध्र्मकालीन खचा संरचना िर्ार िरेको छैन । 

3. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
कार्ाान्वर्न िने िराउने र तनदेर्शका िर्ार िरी एक वषा तभर लाि ुिने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावली लाि ुभएको २ वषा तबतिसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रर् तनदेर्शका िर्ार िरी लाि ुिनुापदाछ। 

4. वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९० मा 
प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषा समाप्त भएको िीन मर्हनातभर िोर्कएका र्वषर्हरू राखी बार्षाक कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
लेखापरीक्षर् रकम, जम्मा बेरुज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्था आदद एर्कन िना सक्ने अवस्था 
रहेन ।मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।   

5. रकमान्िरः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४१(३) मा वार्षाक कार्ाक्रम 
नछुट्ने वा कार्ाक्रममा बाधा नपने र स्रोि फरक नपने िरी एक उपशीषाकतभरको एक खचा 
शीषाकबाट अको खचा शीषाकमा मन्रालर्का सर्चवले रकमान्िर िना सक्ने, र्सरी रकमान्िर िदाा जनु 
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खचा शीषाकमा थप रकमान्िर िररने हो सो खचा शीषाकमा र्वतनर्ोर्जि रकमको २० प्रतिशिभन्दा बढी 
हनेु िरी रकमान्िर िना नपाइने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा र्वतभन्न शीषाकमा 
र्वतनर्ोर्जि बजेटमध्रे् ३ बजेट उपशीषाकमा ८९ प्रतिशिभन्दा बढी, ४ उपशीषाकमा ५४.99 
प्रतिशिभन्दा बढी र ४ बजेट उपशीषाकमा ३० प्रतिशिभन्दा बढी रकमान्िर िरेको देर्खर्ो । तनर्म 
र्वपररि रकमान्िर िने प्रवरृ्त्तमा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

6. जेष्ठ नािररक ग्राम तनमाार्ः आतथाक वषा २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्मा संघीर् सरकार, स्थानीर् 
िह िथा तनजी क्षेरसँिको सहकार्ामा मोरङ र्जल्लामा अत्र्ाधतुनक जेष्ठ नािररक ग्राम संचालन िना 
रु.2 करोड बजेट व्र्वस्था िरेको उल्लेख छ । िि वषा रु.२ करोड ६७ लाख ६५ हजार मा 
मोरङ र्जल्लाको ग्रामथान िाउँपातलकामा १० र्विाहा १४ कठ्ठा २ धरु जग्िा खररद िरी 
परामशादािाबाट पूवा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िराई रु.17 लाख १६ हजार खचा िररएको र्ो स्थानमा 
र्स वषामार जग्िाको सीमाना छुयाउने कार्ा िरेको देर्खर्ो । स्रोिको पर्हचान र खोजी व्र्वस्थापन 
लिार्िको कार्ा िना जेष्ठ नािररक ग्राम तनमाार् सतमतिको िठन िरी रु. ७ लाख ३२ हजारको 
कार्ाक्रम स्वीकृि भएकोमा ३ वटा बैठक सम्पन्न िरेको छ । सतमतिले िरेको कामको कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार िरेको छैन । र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िना बजेट स्वीकृि िरेकोमा 
उक्त कार्ा निरेकोले लक्ष्र् हातसल हनुसक्ने आधार देर्खएन । खररद िररएको जग्िाको संरक्षर् िरी 
लक्ष्र् अनरुूपको र्ोजना िथा कार्ाक्रम सम्पन्न िनुापदाछ ।  

7. अनदुान उपर्ोिः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०75 को तनर्म ४२(३) मा र्वशेष प्रकारका 
पटके कार्ाक्रमको लाति ददएको रकमको आर्-व्र्र्को प्रिति र्ववरर् तलई जनु कामको लाति त्र्स्िो 
रकम ददइएको हो सो काममा खचा िरे वा निरेको, लक्ष्र् अनसुार िरे वा निरेको, प्रचतलि काननु 
बमोर्जम लेखापरीक्षर् भए वा नभएको कुराहरूको अध्र्र्न, अनिुमन िरी वार्षाक र्ववरर् िर्ार िरी 
सम्बन्धीि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा समेि पठाउन ुपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वतभन्न 
बाल िहृ, बरृ्द्ाश्रम, खेलकुद प्रतिर्ोतििा, परुस्कार र अन्र् र्क्रर्ाकलाप संचालन कार्ा संघ-संस्था 
प्रतिष्ठानमाफा ि िराउन र्ो वषा रु. १ करोड २५ लाख अनदुान ददएकोमा कार्ा सम्पन्न अवस्था 
खलेुको प्रिति र्ववरर्, अनिुमन प्रतिवेदन र संस्थाहरूको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन तलएको देर्खएन । 
उक्त र्ववरर् तलई िोर्कएको कार्ामा खचा नभएको रकम र्फिाा तलनपुदाछ । 

8. बजेटमा समावेश नभएको पूजँीिि अनदुानः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ मा बजेटमा 
रहेको अनदुान ददँदा र्ोजना, कार्ाक्रम, र र्थासम्भव लािि समेि खलुाई ददनपुने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले प्रदेश सरकार मर्न्रपररषद् को २०७7।३।१8 को तनर्ार्बाट एक स्मिृी प्रतिष्ठानलाई 
क्वालीटी टेर्िङ ल्र्ाबको मेर्शन र इक्रू्टमेन्ट खररद िरी ल्र्ाव संचालनको लाति रु.2 करोड 
अनदुान ददएको छ ।  

मन्रालर्ले क्वातलर्ट टेर्िङ ल्र्ाव तनमाार्को लािि अनमुान, संस्था छनौटको आधार िथा 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन, अनिुमन प्रतिवेदन िथा संस्थाको आर्-व्र्र्को लेखापरीक्षर् र वार्षाक प्रिति 
र्ववरर् समेि तलएको छैन । बजेटमा समावेश निरी अनदुान ददएको िथा अनदुान खचाको प्रिति 
प्रतिवेदन नतलएकोले अनदुान उपलब्धीमलुक रहेको सतुनर्िि भएको छैन । 

9. र्वुा नवप्रवर्द्ान केन्र र लिानीः प्रदेश स्िरमा र्वुा नवप्रवर्द्ान/व्र्वसार्र्क इन्क्र्वेुशन केन्र स्थापना 
र संचालन िने िरी एक स्मतृि प्रतिष्ठान, रार्िर् र्वुा पररषद र सामार्जक र्वकास मन्रालर्बीच 
२०७६।६।१३ मा २५ वर्षार् अवतधको तरपर्क्षर् समझदारी भएको छ । समझदारीमा केन्र 



सामार्जक र्वकास मन्रालर्  

 57 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, 2078 

स्थापना िना प्रतिष्ठानले जग्िा उपलब्ध िराउने, छनौट भएका र्वुा उद्यमीलाई िातलम उपलब्ध 
िराउने, उद्यमतसलिा तबचार बैंक स्थापना िने, केन्रबाट िातलम, र्वुाको लाति तनर्तमि अनिुमन िथा 
सहजीकरर् िने, घरु्म्िकोष व्र्वस्थापन र संचालन िने लिार्िको कार्ा िोर्कएको छ । र्स कार्ाको 
लाति स्मिृी प्रतिष्ठानलाई मन्रालर्ले पवुााधार र्वकासको लाति रु. 12 लाख र शरुु तबउपुजँी 
पररचालनको लाति रु. 50 लाख समेि रु. ६२ लाख तनकासा िरेको छ ।  

िोर्कए अनसुार कार्ाक्रममा सहभािी हनेु बैंक छनौट िरी सम्झौिा नभएको िथा पवुााधार 
तनमाार्को ड्रइङ तडजाइन र लािि अनमुान िर्ार निरी आतथाक वषाको अन्त्र्मा प्रतिष्ठानको खािामा 
तनकासा पठाएको देर्खर्ो । तनकासा रकमबाट समझदारी पर अनसुारको मापदण्ड परुा िरेको, 
घमु्िीकोष संचालन भएको र िोर्कएको कार्ामा खचा भएको र्ववरर्, अनिुमन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदन मन्रालर्ले नतलएकोले खचा उपलर्ब्धमलुक भएको र्र्कन भएन । उर्ल्लर्खि प्रतिवेदन तलई 
प्रिति िथा लािि र्र्कन िरी खचा नभएको रकम र्फिाा िनुापदाछ ।  

10. कार्ाक्रम संचालन अनदुानः िरु्स्िरीर् र्शक्षा प्रदान िरी रू्वाहरूलाई सचेि िराउन एक संस्थाको 
प्रस्िाव बमोर्जम १४ र्जल्लाको २८ सरकारी र्वद्यालर्मा आधारभिु िातलमसर्हि कार्ाक्रम संचालन 
िना पेश िरेको प्रस्िाव मर्न्रपररषदबाट स्वीकृि भए बमोर्जम मन्रालर्ले उक्त संस्थालाई रु. १० 
लाख उपलब्ध िराएको छ । उक्त संस्थाबाट प्राप्त खचाको र्ववरर्मा रु. 82 हजार मूल्र्का ल्र्ापटप 
र र्प्रन्टर खररद िरेको, तबराटनिरर्स्थि एक होटलमा कार्ाक्रम िरी खाना खाजा, फोटो सरु्टङ, झोला, 
र्टसाट, तलफलेट व्रोसर, अन्र् र्वतभन्न मालसामानको तबल तबजक र एक ददने प्रर्शक्षर् कार्ाक्रम 
संचालन िरेको आधारमा परैु रकम खचा िरेको छ । प्रस्िाव तबपररिको कार्ामा खचा िरेकोले 
तनकासा रकम उपलर्ब्धर्वहीन भएको छ । र्सरी तनकासा ददनेलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ ।  

11. दोहोरो खचाः मन्रालर्लाई एस.ई.ई. परीक्षाको परुक परीक्षा संचालन िना प्राप्त रकमको अर्ख्िर्ारीमा 
उत्तरपरु्स्िका खररद िना रकम प्राप्त भएको पाइएन । परुक परीक्षाको लाति ८० हजार थान मूल 
िथा ४४ हजार ५०० थान थप उत्तरपरु्स्िका खररद िरी रु. 7 लाख 72 हजार खचा िरेको पाइर्ो । 
खररद िरेकोमध्रे् रु. 1 लाख 42 हजार मूल्र्का 19 हजार थान उत्तरपरु्स्िका मन्रालर्मै मौज्दाि 
राखेको छ । एस.ई.ई. परुक परीक्षाको लाति परीक्षा तनर्न्रर् कार्ाालर्बाट सम्बन्धीि र्शक्षा 
समन्वर् इकाइमा उत्तरपरु्स्िका पठाई सर्कएकोमा उक्त उत्तरपरु्स्िका प्रर्ोि निरी प्रदेश 
मन्रालर्बाट थप छपाई िरी एकै कार्ामा दोहोरो खचा िरेको छ । र्स्िो खचा िनेलाई र्जम्मेवार 
बनाउनपुदाछ । 

12. बचि रकम र्फिााः मन्रालर्लाई प्राप्त प्रदेश जनसरुक्षा कोषको रकम िोर्कएको आधारबाट खचा िरी 
बाँकी रकम सम्बन्धीि कोषमा र्फिाा िनुापदाछ । कोतभड-19 को लाति जनसरुक्षा कोषबाट प्राप्त 
रकममध्रे् खचा नभई बाँकी रहेको रु.1 करोड 25 लाख 48 हजार र्फिाा िरेको पाइएन । उक्त 
रकम र्फिाा हनुपुदाछ ।  

13. कोशी कोतभड अस्पिाल स्थापना र संचालनः मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद कार्ाालर्ले 
२०७६।१२।७ मा न्रू्निम दश बेडको भेर्न्टलेटर सर्हि ५० शैर्ाको अस्पिाल सार्वक नेशनल 
रेतडङ तलतमटेडको भवनमा एक हप्तातभर स्थापना िने तनर्ार् िरेको छ । र्ो वषा मन्रालर्ले उक्त 
स्थानमा कोतभड अस्पिाल स्थापना िरी कोरोना संक्रतमिहरूको उपचार िरेको पाइर्ो । प्रदेश 
जनसरुक्षा कोषबाट रकम तनकासा िरी भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्माफा ि भवन ममाि संभार र 
स्वास्थर् उपकरर् खररद लिार्िका कार्ा िराई रु. २ करोड खचा िरेको छ । आतथाक वषा 
२०७७।७८ मा संघीर् सरकारबाट समेि थप लिानी िरी उक्त अस्पिालमा बेड र अन्र् पवुााधारमा 
खचा भईरहेको छ । र्ो वषा स्वास्थर् कार्ाालर्, मोरङबाट खररद िरी पठाइएका रु.35 लाख 56 
हजारका मालसामान िथा प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशालाबाट खररद िरी पठाइएका रु.१२ लाख २७ 
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हजारको उपकरर्, मन्रालर्बाट खररद िरी पठाइएका रु.69 लाख 88 हजार मूल्र्का उपकरर् र 
अन्र् सामाग्रीको र्जन्सी अर्खलेख िर्ार िरेको पाइएन । िी उपकरर् र अन्र् सामाग्रीहरू 
अस्पिालको र्जन्सी खािामा आम्दानी िनुापदाछ ।   

14. खचा र्स्थति : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७५ को तनर्म ३४ मा साल िमाममा बाकँी 
रकम र्फिाा दार्खला िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले संघीर् सरकारबाट प्राप्त कोतभड-19 सँि 
सम्बन्धीि कार्ामा खचा िने िरी मेची अस्पिालमा आइसोलेशन सेन्टर र अर्क्सजन र्फतलङ, उदर्परु 
अस्पिालमा आइसोलेशन सेन्टर र जोर्खम भत्ता िथा र्जल्ला अस्पिाल धनकुटा, सोलखुमु्ब,ु 
िेह्रथमुलाई जोर्खम भत्ता र प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशालालाई ल्र्ाव सामाग्री, ररएजेन्ट र तभ.र्ट.एम. 
खररद कार्ाको लाति रु. ३ करोड ९ लाख ६५ हजार तनकासा िरेको रकमबाट भएको खचाको 
र्ववरर् र प्रिति र्ववरर् िर्ार निरेकोले उक्त र्ववरर् तलई रकम खचा नभएमा र्फिाा हनुपुदाछ । 

15. अन्र् संस्थाबाट भएको खचाः मन्रालर्ले एक प्रार्वतधक र्वश्वर्वद्यालर्लाई पूजँीिि अनदुान, पाठ र्क्रम 
तनमाार् र जग्िा प्रातप्तको लाति रु. ९४ लाख २३ हजार उपलब्ध िराएको पाइर्ो । आफ्नो मािहि 
नरहेको संिदठि संस्थालाई बजेट खचाको अर्ख्िर्ारी ददएको, सो खचाको अनिुमन प्रतिवेदन, 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन, िथा प्रिति र्ववरर् तलएको देर्खएन । उक्त प्रतिवेदन तलई िोर्कएको कार्ामा 
खचा भए नभएको र्र्कन िनुापदाछ ।  

16. अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर्ः र्ो वषा मन्रालर्ले १३ र्जल्लामा रंिशाला र खेल मैदान 
तनमाार्को लाति सदरमकुामका स्थानीर् िहमा रु. 60 लाख, पहाडी भेिका स्थानीर् िहमा रु. 20 
लाख र िराईका स्थानीर् िहमा रु. 15 लाखका दरले १२३ स्थानीर् िहमा रु. 42 करोड ६० 
लाख  तनकासा ददएको छ । उक्त रकमबाट भएको प्रिति र खचाको अनिुमन िरी प्रतिवेदन िर्ार 
निरेकोले उपलब्धीको अवस्था स्पि देर्खएन । रकम सदपुर्ोि भए/नभएको सतुनर्िि िनुापदाछ ।  

17. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्कि ििृीर् र राजपरार्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । मन्रालर् र मािहिका ६ कार्ाालर्ले ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका 
कमाचारीहरूलाई समेि ग्रडे थप िरी रु.31 लाख 15 हजार बढी भकु्तानी िरेको छ । उक्त रकम 
असलु हनुपुदाछ । 

18. अनदुान सहर्ोि :- प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४२(३) मा अनदुान ददने 
तनकार्ले अनदुान ददएको तनकार्को आर् व्र्र्को प्रितिको प्रतिवेदन  तलई अनदुान रकम सम्बन्धीि 
कार्ामा खचा िरे निरेको, लक्ष्र् अनसुार प्रिति िरे निरेको, प्रचतलि काननु बमोर्जम लेखापरीक्षर् भए 
नभएको सम्बन्धमा अनिुमन िरी वार्षाक र्ववरर् िर्ार िरी सम्बन्धीि प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर् र मन्रालर्मा पठाउन ु पने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले २०७७/२/९ को मन्रीस्िरीर् 
तनर्ार्बाट धनकुटा, तबराटनिर, केरावारी, म्र्ाङलङु्ग र  र्विाामोडका ६ संस्थाहरूलाई पसु्िकालर् 
सिालन िना रु.२१ लाख अनदुान उपलब्ध िराएको छ । सम्बन्धीि संस्थासँि िरेको सम्झौिाको 
शिामा मन्रालर्ले अनिुमन िनुापने व्र्वस्था नराखी कार्ा सम्पन्न िरेको ७ ददनतभर फोटो र कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन भएपगु्ने व्र्वस्था िरेकोले उक्त सम्झौिा तनर्मसम्मि देर्खएन । अनदुान िोर्कएको 
कार्ामा सदपुर्ोि भएको सतुनर्िि िनुापदाछ ।   
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स्वास्थर् कार्ाालर्हरू 

19. अनदुान तनकासा र अनिुमनः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ मा सशिा अनदुानबाट प्राप्त 
रकम तनकासा ददई खचा िदाा िोर्कएको आधारबाट कार्ा िराई कार्ासम्पन्न समेिको प्रतिवेदन तलई 
कामको अनिुमन िनुापने र िोर्कए बमोर्जमको काम नभएमा तनकासा रकम र्फिाा तलई दार्खला 
िनुापने व्र्वस्था छ । स्वास्थर् कार्ाालर् मोरङले १८ र्वद्यालर्लाई आई.तस.र्ट. सहार्िा बापि रु.1 
करोड 61 लाख सम्बन्धीि र्वद्यालर् खािामा रकम जम्मा िरी खचा जनाएको छ । उक्त रकमबाट 
र्वद्यालर्ले िोर्कए बमोर्जमको काममा खचा िरे निरेको अनिुमन िरी कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन तलएको 
पाइएन ।  

20. अस्पिाल संरचना तनमाार्ः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 97 (७) मा उपभोक्ता 
सतमतिले पाएको कामको खचा सावाजतनकीकरर् िरी सतमतिबाट अनमुोदन िराई भकु्तानीको लाति पेश 
िनुापने व्र्वस्था छ । स्वास्थर् कार्ाालर्, मोरङले मंिलबारे अस्पिालमा र्ो वषा वेर्टङ हल, र्प्रफ्र्ाव 
क्र्ार्न्टन, र्प्रफ्र्ाव अस्पिाल भवन, सेनीटरी वका  र इलेर्क्रकल वका का लाति रु.85 लाख 27 
हजारको लािि अनमुानमध्रे् रु. 77 लाख 60 हजार कार्ाालर् र बाकँी उपभोक्ता सतमतिबाट 
व्र्होने िरी सम्झौिा िरेकोमा उक्त काममा रु.84 लाख 4 हजार सतमतिलाई भकु्तानी िरेकोले बढी 
भकु्तानी िरेको रु. ६ लाख ४४ हजार असलु िनुापदाछ । उपभोक्ता सतमतिले खचा सावाजतनकीकरर् 
निरेको, तनमाार् िररएका संरचना उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् निरेको िथा कार्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदन स्वीकृि नभएकोले तनर्मको पालना िरेको पाइएन ।  

21. िलव भत्ताः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ मा सरकारी सेवामा िहिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीहरूलाई प्रदेश िथा स्थानीर् िहको सेवाको सम्बन्धीि िहमा समार्ोजन िररने व्र्वस्था छ । 
स्वास्थर् कार्ाालर्, मोरङमा कार्ारिमध्रे् २०७५ सालमा प्रदेशमा समार्ोजन भएका कमाचारीलाई 
२०७६।७७ को अन्त्र्सम्म पतन सम्बन्धीि कार्ाालर्मा पदस्थापन निरी र्सै कार्ाालर्बाट रु.73 
लाख 26 हजार िलब भत्ता भकु्तानी िरेको पाइर्ो । कार्ाालर्को लाति स्वीकृि १४ जनाको 
दरबन्दी रहेकोमा दरबन्दी बाहेकका २९ कमाचारीलाई २०७६ श्रावर्देर्ख असार मसान्िसम्म िलब 
भत्ता भकु्तानी िरेको छ । र्थार्शघ्र दरबन्दी तमलान िनुापदाछ । 

22. अनिुमन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०75 को तनर्म ४२(३) मा र्वशेष प्रकारका पटके 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको लाति कुनै सरकारी वा िैरसरकारी कार्ाालर् संिठीि संघ संस्थालाई ददएको 
रकमको आर्-व्र्र्को प्रितिको र्ववरर् तलइ जनु कामको लाति त्र्स्िो रकम ददइएको हो सो 
काममा खचा िरे वा निरेको, लेखापरीक्षर् भए वा नभएको अनिुमन िनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
८ संस्थालाई बरृ्द्ाश्रम सदुृढीकरर्, प्रदेशस्िरीर् भतलवल र करािे प्रतिर्ोतििाका लाति रु.67 लाख 
तनकासा िरेकोमा कार्ासम्पन्न अवस्था खलेुको प्रिति प्रतिवेदन, खचाको र्ववरर् र लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदन तलएको छैन । िोर्कएको कार्ामा खचा भएनभएको र्र्कन िरी कार्ा नभएमा रकम र्फिाा 
तलनपुदाछ ।  
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प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशाला 

23. स्वास्थर् उपकरर् - प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशालालाई मेर्शन, उपकरर् िथा ररएजेन्ट खररद कार्ाको 
लाति २०७६।७७ मा रु. 4 करोड 50 लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा खररद प्रकृर्ा शरुुवाि 
र्ढलो िरेकोले प्रर्ोिशाला संचालनमा आएको पाइएन । पशसेुवा कार्ाालर्मा रहेको ल्र्ावबाट 
२०७७।१।१८ देर्ख र्पतसआर परीक्षर् शरुु िरेको पाइर्ो ।   

24. दोहोरो भत्ताः नेपाल सरकार मर्न्रपररषदको तमति 2076/12/9 को तनर्ार्मा कोतभड-19 को 
कारर् जोर्खममा रही काम िने प्रादेर्शक ल्र्ाबिफा का कमाचारीलाई शरुु िलब स्केलको 
(२०७६।१२।९ देर्ख) ५० देर्ख 100 प्रतिशिसम्म जोर्खम भत्ता भकु्तानी िने िथा उक्त 
तनर्ार्को नं. ७ (घ) मा र्स्िो भत्ता दोहोरो नपने िरी भकु्तानी िनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले सो 
भत्ताको अतिररक्त प्रर्ोिशालाका कमाचारीलाई अतिररक्त समर् काम िरेको अतिररक्त भत्ता समेि (सबै 
ददन) भकु्तानी िरेको देर्खर्ो । उक्त दवैु भत्ता भकु्तानी भैरहेकोमा स्वास्थर् सेवा र्वभािको नम्सा 
आधार देखाई थप २५ प्रतिशिले हनेु हेजाडा भत्ता समेि भकु्तानी िरेकोले २०७६ चैरदेर्ख 
आषाढसम्म दोहोरो भत्ता भकु्तानी िरेको रु. 2 लाख 13 हजार असलु हनुपुदाछ ।  

 

प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्र 

25. तन:शलु्क औषतधः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०75 को तनर्म २१ मा लािि अनमुान 
िर्ार िने र ठेक्कापट्टाको काम प्रथम चौमातसकमा परुा िनुापने व्र्वस्था छ । तनशलु्क र्विरर् िररने 
औषतध दोश्रो चौमातसकमा खररद कार्ा शरुु िरेकोमा आपूतिाकिााले कोतभड-19 को अवस्था देखाउँदै 
औषतध आपूतिामा र्ढलाई िरेकोले रु.१ करोड २४ लाख ८० हजारका तनशलु्क औषतध 
२०७७।३।२१ मा मार प्राप्त िरी केन्रको मौज्दािमै रहेको देर्खर्ो । समर्मै औषतध खररद कार्ा 
िरी उपर्ोि र र्विरर्को व्र्वस्था िनुापदाछ ।   

26. अत्र्ावश्र्क औषतधः अत्र्ावश्र्क सेवािफा को रु.1 करोड 3 लाख मलु्र्का औषतध खररद कार्ामा 
२०७७।३।३० सम्म आपूतिा िने िरी सम्झौिा िरेको कारर् आपूिाकले आतथाक वषाको अर्न्िम 
ददन मार औषतध आपूतिा िरेको छ । अिः र्ो वषा खररद िररएका औषतधहरू स्वास्थर् संस्थामा पगु्न 
नसकेकोले सेवा प्रवाहमा असर पनासक्ने देर्खन्छ । अत्र्ावश्र्क औषतधको आपूतिा समर्मै हनेु 
व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।     

र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 

27. कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(१) मा तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भए पिाि सोको कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश िनुापने व्र्वस्था छ । र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर्, 

धनकुटाले र्वतभन्न १० र्वद्यालर्हरूलाई भौतिक तनमाार् सधुार शीषाकमा रु॰१ करोड ३ लाख ९० 
हजार तनकासा ददएकोमा भौतिक तनमाार् कार्ाको कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छैन। प्रमार्र्ि 
नापी र्किाब िथा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन बेिरको भौतिक तनमाार् सधुार खचा तनर्मसम्मि देर्खएन । 
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28. भकु्तानीमा कर ÷ आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा िनुापने 
व्र्वस्था छ । र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर्, धनकुटाले र्वतभन्न २२६ र्वद्यालर् र क्र्ाम्पसलाई र्वतभन्न 
तनमाार् एवं सामाग्री खररदबापि ददएको अनदुान भकु्तानीमा कार्ाालर्मा पेश भएका लेखा शे्रस्िा साथ 
संलग्न तबल भरपाई अनसुार लाग्ने अतग्रम कर रु.११ लाख ६० हजार कर्ट्ट निरेकोले असलु 
िनुापदाछ । 

  र्जल्ला अस्पिाल र्वकास सतमतििफा  

29. बचि रकम – प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०75 को तनर्म ३४ मा कार्ाक्रम संचालन िरी 
बषाान्िमा बाँकी रहेको रकम संर्चि कोष दार्खला िने व्र्वस्था छ । र्जल्ला अस्पिाल र्वकास 
सतमति, सनुसरीले सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सिालनका लाति २ कमाचारीलाई ददएको पेस्कीमध्रे् 
वषाान्िमा बाँकी रहेको रु.११ लाख १९ हजार प्रदेश सर्िि कोषमा र्फिाा िनुापनेमा अस्पिाल र्वकास 
सतमतिको खािामा जम्मा िरेकोले उक्त रकम प्रदेश सर्िि कोषमा दार्खला िनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर्िफा  21 तनकार्मा र्ो वषा रु.२५ करोड ६३ लाख 69 हजार वेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.२ करोड ३४ लाख 48 
हजार बेरुज ुफस्र्ौट भई रु.23 करोड 29 लाख 21 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । सो मध्रे् 
रु.३० लाख 78 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्सैिरी अन्र् संस्था िथा सतमतििफा  
11 तनकार्मा र्ो वषा रु.62 लाख 29 हजार  बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट नभएकोले 
रु.62 लाख 29 हजार नै बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.18 लाख 13 हजार म्र्ाद नाघेको 
पेश्की रहेको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 र 11 मा समावेश 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 सम्बन्धी कुनै जटील संवैधातनक वा काननुी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभामा 
सावाजतनक महत्व वा सावाजतनक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारकोिफा बाट अदालिमा उपर्स्थि भई 
बहस पैरवी िने, िराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ाालर्को स्थापना भएको हो । 

र्ो वषा कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु. 1 करोड 77 लाख 71 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः 

1. कमाचारी व्र्वस्थापनः  नेपालको संर्वधानको धारा १६० उपधारा (६) मा मखु्र्न्र्ार्ातधवक्ताको 
कार्ाालर् अन्ििािका कमाचारीको व्र्वस्थापन महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्ले िने व्र्वस्था छ । 
र्स कार्ाालर्मा हाल उप-सर्चव १ िथा शाखा अतधकृि ३ महान्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर्बाट र प्रदेश 
सरकार मािहिका अतधकृि छैठौं ३ जना र करारका ५ जना कमाचारी कार्ारि छन।् संर्वधानको 
व्र्वस्था बमोर्जम महान्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्ले कमाचारी व्र्वस्थापन िनुापने भएिापतन प्रदेश 
सरकारका कमाचारी समेिको र्ो वषा िलब, भत्तामा रु. 40 लाख 4 हजार खचा भएको छ । 
प्रदेशका कमाचारी रहने व्र्वस्था सर्हि कमाचारी संिठन संरचना स्वीकृि भएको पाईएन । संिठन 
संरचना स्वीकृि िरी िलबी प्रतिवेदन पाररि िराएरमार िलब भत्तामा खचा िनुापदाछ ।  

2. कार्ाालर्को समग्र कार्ा सम्पादन :- मखु्र्न्र्ार्ातधवक्ताको 2076/77 को वार्षाक प्रतिवेदन बमोर्जम 
हाल सम्म प्रदेश सरकार पक्ष भई कुनै र्वषर्को मदु्दा दार्र िने तनर्ार् नभएको िर प्रदेश सरकार 
प्रत्र्ातथा भई िि वषाबाट २४ मदु्दा र्जम्मेवारी सारेको र र्स वषा ४४ मदु्दा दिाा भएको मध्रे् २२ 
मदु्दा फस्र्ौट भै वषाको अन्त्र्मा ४६ मदु्दा बाँकी रहेको छ ।  

3. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् थहमा समावर्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार ५ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि 
दििीर्, राजपर अनंर्कि प्रथम, राजपराङ्कीि ििृीर् र राजपराङ्कीि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका 
शे्रर्ीिि कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था 
रहेको पाइएन । िर कार्ाालर्ले र्ो वषा २०७७।३।14 मा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट 
पाररि प्रतिवेदनको आधारमा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका ३ जना कमाचारीलाई समेि ग्रडे 
थप िरी रु. २ लाख ४ हजार भकु्तानी िरेको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ ।  

 बेरुज ु र्स्थतिः कार्ाालर्को लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषा रु. 5 लाख 31 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ रु. 1 लाख फस्र्ौट िरेकोले रु. 4 लाख 31 हजार बाँकी 
रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-10 मा समावेश छ ।  
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प्रदेश र्ोजना आर्ोि 

प्रदेश र्ोजना आर्ोि (िठन िथा कार्ा संचालन) आदेश, २०७५ बमोर्जम प्रदेशको नीति िथा र्ोजना 
िजुामा, आतथाक र्वकास सामार्जक र्वकास भौतिक पवुााधार, जलश्रोि िथा उजाा अन्र् प्राकृतिक श्रोि, मानव श्रोि, 

सशुासन व्र्वस्थापन, मन्रालर् िथा तनकार्सँि समन्वर्, प्रदेश स्िरमा नर्ाँ र्वकास र्ोजनाको लेखाजोखा, पूवा 
मूल्र्ाङ्कन िथा परीक्षर् िरी प्रदेश सरकारलाई परामशा ददने, लाभ लािि लिार्िका र्वर्वध र्वश्लषेर्को 
आधारमा आर्ोजना बैंक व्र्वस्थापन प्रर्ाली तनमाार् िने, अन्िराार्िर् िथा रार्िर् मापदण्ड अनकुुल प्रदेश 
िथर्ाङ्क प्रर्ालीको र्वकास र सम्प्रषेर् िने िराउने समेि कार्ाहरू आर्ोिको कार्ा क्षेरमा रहेको छ ।  

र्ो वषा आर्ोिको र्वतनर्ोजन रु. 2 करोड 37 लाख 53 हजार, राजस्व रु. 53 हजार, अन्र् कारोवार 
रु. 5 लाख समेि रु. 2 करोड 43 लाख 6 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. आवतधक र्ोजनाः आर्ोिले प्रथम आवतधक र्ोजना (२०७६।७७- 2080/81) को र्वस्ििृ 
दस्िावेज िर्ार िरी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि भएपिाि २०७६।६।१ मा सावाजतनकीकरर् िरेको 
छ । प्रथम आवतधक र्ोजनाले रार्िर् र्वकास लक्ष्र् “समरृ्द् नेपाल सखुी नेपाली”को सारलाई 
आत्मसाथ िदै "स्वच्छ, सखुी र समनु्नि" प्रदेशको दीघाकातलन सोच राखी सोको लाति प्रदेशको 
र्वर्शििाका आधारमा १२ आधार स्िम्भ र ६१ िन्िव्र् सूचक तनक्र्ौल िरेको छ । आवतधक 
र्ोजनामा ददिो र्वकासको लक्ष्र्का साथै दीघाकातलन रार्िर् लक्ष्र्का सचुकलाई आवर्द् िरी आतथाक 
र्वकास अन्ििाि १२, सामार्जक र्वकास अन्ििाि १३, पवुााधार र्वकास अन्ििाि १०, अन्िरसम्बन्धीि 
क्षेर अन्ििाि ४ र शसुासन शार्न्िसरुक्षा अन्ििाि २ िरी जम्मा ४१ र्वषर्लाई समेटेको छ ।  

2. कामको उपलब्धीः र्वतभन्न मन्रालर्हरूबाट प्राप्त र्ोजना स्वीकृि िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्मा पठाउने पररर्ोजना बैंक स्थापनाको काम ५० प्रतिशि सम्पन्न िरेको छ । ददिोर्वकास 
लक्ष्र्को आन्िररर्ककरर् र मानव संसाधन प्रक्षेपर् कार्ाक्रम (कोतभड महामारीको कारर्) संचालन 
भएको छैन । 

3. प्रदेश र्वकास पररषदः प्रदेश र्ोजना आर्ोि (िठन िथा कार्ा संचालन) आदेश २०७५ मा प्रदेश 
र्वकास पररषद रहने व्र्वस्था छ । पररषदमा प्रदेशमा प्रतितनतधत्व िने संसदीर्दलका नेिा, प्रदेश सभा 
सतमतिका सभापति, आर्ोिका उपाध्र्क्ष िथा सदस्र्हरू, प्रमखु सर्चव लिार्ि स्थानीर् िहका 
प्रमखुहरू प्रदेश सरकारबाट मनोतनि सदस्र् रहने व्र्वस्था छ । र्स वषा प्रदेश र्वकास पररषदको 
बैठक संचालन भएको पाइएन ।   

4. ग्रडेः कमाचारी समार्ोजन ऐन २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि दििीर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । िर कार्ाालर्ले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका कमाचारीहरूलाई समेि ग्रडे 
थप िरी रु. ३ लाख ६० हजार भकु्तानी िरेकोले नपाउने ग्रडे रकम असलु हनुपुदाछ । 
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5. सरु्वधा भकु्तानीः प्रदेश र्ोजना आर्ोि (िठन िथा कार्ा संचालन) आदेश, २०७५ को दफा 15 मा 
उपाध्र्क्ष िथा सदस्र्हरूको पाररश्रतमक िथा सरु्वधा सम्बन्धी व्र्वस्था छ । उपाध्र्क्षले प्रदेश 
सरकारका राज्र्मन्री सरह र सदस्र्ले सहार्क मन्री सरह सरु्वधा पाउने उल्लेख छ । उक्त 
आदेशमा उपाध्र्क्ष िथा सदस्र्हरूको चाडपवा खचा सम्बन्धी व्र्वस्था बेिर कार्ाालर्ले चाडपवा 
खचाबापि उपाध्र्क्ष र २ जना सदस्र्लाई रु.१ लाख ६८ हजार भकु्तानी ददएको छ । साथै प्रदेश 
राजपर (२०७६।७।२१ ििे अतिररक्तांक ३३) अनसुार प्रदेश र्ोजना आर्ोि िठन िथा कार्ा 
संचालन आदेश दोश्रो संशोधन २०७६।७।२१ देर्ख प्रारम्भ भएको देर्खएकोमा उपाध्र्क्ष िथा 
सदस्र्लाई सो भन्दा अर्घल्लो अवतधको रु.१ लाख ८६ हजार बढी भकु्तानी भएको  छ ।  

 बेरुज ुर्स्थतिः आर्ोिको लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषा रु.13 लाख 73 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ फस्र्ौट निरेकोले रु.13 लाख 73 हजार बाँकी रहेको छ । र्स 
सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-10 मा समावेश छ ।  
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पररच्छेद - ४ 

प्रतिवदेन कार्ाान्वर्न र्स्थति 

 

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५(२) बमोर्जम महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
लेखापरीक्षर् भई प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ददन तभर सम्बन्धीि कार्ाालर्ले िोर्कएबमोर्जम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर् िरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्लाई जानकारी िराउन ुपने व्र्वस्था अनसुार बेरुजकुो कारवाहीको र्ववरर् प्राप्त भएको छ । 

 

1. प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न : लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेश िरेको प्रतिवेदन मखु्र्मन्रीमाफा ि प्रदेश सभा समक्ष पेश िने व्र्वस्था छ । 
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न र्स्थति खलुाई पठाउन तमि 2078/3/6 मा मखु्र् 
मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर्मा पराचार िररएको तथर्ो । कार्ाालर्ले महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन, 2075 र 2077 प्रदेश सभामा क्रमश: 2076/4/20 र 2077/4/9 मा 
पेश भएको जानकारी ददएको छ । वार्षाक प्रतिवेदन उपर मन्रालर्हरू आफैं ले कार्ाान्वर्न िनुापनेमा 
त्र्सिफा  प्रभावकारी प्रर्ास िरेको पाइएन ।  

2. बेरुज ु फस्र्ौट : र्ो वषा प्रदेशको सरकारी कारोबार िफा  र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् 
कारोबारको 168 ईकाईको लेखापरीक्षर् भएकोमा 112 इकाईको बेरुज ु रहेकोमा 46 इकाईको 
प्रमार् िथा प्रतिर्क्रर्ा पेश भई सैर्द्ार्न्िक दफा 18 र लििी दफा 156 बाट रु.२ अबा 87 करोड 
35 लाख 91 हजार फस्र्ौट भएको र बाकँी 66 इकाईको प्रतिर्क्रर्ा प्राप्त नभएकोले फस्र्ौट हनु 
नसर्क शरुु बेरुज ु नै कार्म भएको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षर् भएका 15 
इकाई मध्रे् 10 ईकाईको बेरुज ुरहेकामा प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट नभई बाँकी रहेको छ । काननु 
बमोर्जम बेरुज ुफस्र्ौट िने िफा  पहल िनुा पदाछ ।  

  िि वषा प्रदेशको सरकारी कारोबार िफा को रु. १ अबा ६९ करोड 11 लाख 82 हजार 
बेरुज ुरहेकोमा 44 करोड 69 लाख 87 हजार फस्र्ौटको लाति अनरुोध िरेकोमा सम्परीक्षर् भई 
१ अबा २४ करोड 41 लाख 95 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ ।  

3. बेरुज ुन्रू्नीकरर् : प्रदेश सरकारको आतथाक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको ररु्टलाई 
सधुार िरी आतथाक अनशुासनको र्स्थति मजबिु बनाउन ु पदाछ । प्रदेश कार्ाालर्हरू स्थापनाको 
सरुुवािी चरर्मा रहेकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली स्थापना, प्रभावकारी आन्िररक लेखापरीक्षर्, 

खररद लिार्िका काननुको पालना, अनिुमन िथा तनर्मन र कमाचारीिन्रमा र्जम्मेवारी वहनको 
र्स्थतिमा बढोत्तरी िरी बेरुज ुन्रू्नीकरर्मा ध्र्ान ददनपुदाछ । 
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पररच्छेद-५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

सावाजतनक जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र र्वत्तीर् अनशुासनको माध्र्मबाट र्वत्तीर् सशुासन कार्म िना 
मद्दि पगु्दछ । स्रोि र साधनको प्रातप्त एवम ्पररचालनबाट प्रदेशका र्वकास तनमाार्, सेवाप्रवाहका ितिर्वतधलाई 
पारदशी, जवाफदेही, तमिव्र्र्ी र सशुासनर्कु्त एवम ्प्रभावकारी बनाउन शासन सञ् चालन िथा आतथाक कार्ा 
प्रर्ालीमा सधुार िने र्वषर् तनम्न छन ्: 

1. नीतििि िथा काननुी व्र्वस्था 
1.1. प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार र्वतभन्न मन्रालर्हरूलाइा िोर्कएका िर 

सम्पादन नभएका कार्ा र्जम्मेवारीहरूलाइा नीति िथा कार्ाक्रममा समावेश िरी कार्ाान्वर्न िातलका 
बनाइा कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

1.2.  नेपालको संर्वधानको धारा 57 (6) बमोर्जम प्रदेशले पर्हचान िरेका क्षेरमा काननु र कार्ार्वतध 
संघीर् काननुसँि सामन्जस्र्िा हनेु िरी तनमाार् िनुापदाछ । कार्ार्वतध िजुामा िदाा प्रत्र्ार्ोर्जि 
र्वधार्नको स्रोि खलुाउन ुपदाछ ।  

2. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 

2.1. प्रदेशले ददिो र्वकासका लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् िरी िी लक्ष्र् प्राप्त िना आवतधक र्ोजना र 
बार्षाक बजेट िजुामा िने, खचा व्र्वस्थापनमा सधुार िने, खचा र उपलर्ब्धलाई कार्ा सम्पादन 
मूल्र्ांकनसँि आबर्द् िने लिार्िका काम िनुापदाछ । ददिो र्वकास लक्ष्र् कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा 
प्रदेशस्िरीर् तनदेशक एवं र्वषर्िि सतमति िठन िनुापदाछ ।  

2.2. बजेट प्रर्ालीमा सधुार िना प्राथतमकिामा रहेका कार्ाक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन िने, मध्र्मकालीन खचा 
संरचना िर्ार िरी बजेट िजुामा िने, शरुुमा बजेट र्वतनर्ोजन निरी रकमान्िर िथा अबण्डा राखी 
खचा िने कार्ामा तनर्न्रर्, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका र्ोजनामा मार र्वतनर्ोजन िने, 
धेरै कार्ाक्रमभन्दा उपलर्ब्धमूलक कार्ाक्रमलाई प्राथतमकिाका आधारमा बजेट िजुामा िने लिार्िका 
कार्ाहरू िनुापने देर्खएका छन ्। 

2.3. बजेट कार्ाान्वर्न र खचा व्र्वस्थापनमा सधुार िना तनदेशनालर् प्रमखु, कार्ाालर् प्रमखुसँि कार्ा 
सम्पादन सम्झौिा िरी बजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलर्ब्धलाई कार्ा सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँि आवर्द् 
िनुापदाछ । अनतु्पादक खचा तनर्न्रर् िने र आर्ोजना व्र्वस्थापनमा सधुार िरी पुजँीिि खचा वरृ्र्द् 
िनुापदाछ ।  

2.4. प्रदेश िथा स्थानीर्िहले खचा िरेका वैदेर्शक सहार्िाको संघीर् सरकारमा प्रतिबेदन िने र समर्मै 
सोधभनाा माि िने उपर्कु्त ब्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

3. आर्ोजना व्र्वस्थापन – सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, आर्ोजना छनौट, बजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृति, 
कार्ाान्वर्न, सपुररवेक्षर्, अनिुमन मूल्र्ाङ्कन लिार्ि र्वतभन्न चरर् पालना िदै आर्ोजना स्वीकृि र 
सञ् चालन िनुापदाछ । आर्ोजना सम्पन् न भएपतछ प्रतिफलको लेखाजोखा िनुापदाछ । प्रदेश िौरवका 
आर्ोजना छनौटको कार्ार्वतध तनमाार् िनुापदाछ । 
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3.1. आर्ोजनाको तबस्ििृ संभाव्र्िा अध्र्र्न िरी लािि लाभ तबश्लषेर्बाट उपर्कु्त देर्खएका आर्ोजना 
छनौटमा प्राथतमकिा ददने, सम्पन्न नभएका आर्ोजनाहरुको र्वश्लषेर् िरी कार्ािातलका बमोर्जम कार्ा 
िरी अधरुा आर्ोजना सम्पन्न िने नीति तलनपुदाछ । पररर्ोजना बैंक िर्ार िरी प्राथतमकिा प्राप्त 
आर्ोजनाको छनौट िरी पूजँीिि खचालाई उपलर्ब्धमलुक क्षेरमा पररचालन िनुापदाछ ।  

3.2. संघीर् सरकारबाट हस्िान्िरर् भइ आएका आर्ोजनाहरुमा पर्ााप्त बजेट व्र्वस्थापन िरी कार्ाान्वर्न 
िनुापदाछ । तनर्िि मापदण्ड तनधाारर् िरी संघ र स्थानीर् िहसँि दोहोरो नपने िरी आर्ोजना 
कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।    

3.3. आर्ोजनाको अनिुमन र मूल्र्ाङ्कन कार्ालाई आर्ोजना कार्ाालर्, मन्रालर् स्िर, प्रदेश नीति िथा 
र्ोजना आर्ोि र मखु्र्मन्री िथा मन्रीपररषदको कार्ाालर्ले अनिुमन मलु्र्ाङ्कन सम्बन्धी आधतुनक 
र्वतधहरु प्रर्ोिमा ल्र्ाई प्रभावकारी बनाइनपुदाछ । संघ र प्रदेशबाट सिालन हनेु आर्ोजनासँि 
सम्बर्न्धि सूचनाहरुलाई ब्र्बर्स्थि ि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 रुपमा खररद कार्ा िनुापदाछ । परामशा सेवा खररदमा आन्िररक जनशर्क्तको 
अतधकिम पररचालन िरी अपनत्वको र्वकास िनुापदाछ । साथै परामशा सेवाको नम्सा िर्ार िरी लािू 
िनुापदाछ ।  

4.1. तनमाार् कार्ा अधरुो रहँदा सरकारलाई ठूलो रकमको दार्र्त्व तसजाना हनेु िर िोर्कएको समर्मा 
प्रतिफल प्राप्त नहुँदा लाभग्राहीले सेवाबाट वर्िि भई नािररकको जीवनस्िरमा अपेर्क्षि सधुार हनु 
सकेको छैन । तनमाार् व्र्वसार्ीलाई समर्मा कार्ासम्पन्न िने वािावरर् िर्ार िने र आईपरेका 
बाधा व्र्वधान समाधान िने कार्ामा सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार्ले अग्रसरिाका साथ सहर्ोि र सबै 
पक्ष तनकार्बीच समन्वर् िथा सहकार्ा हनेु व्र्वस्था िनुापदाछ । 

4.2. खररद काननुमा उल्लेर्खि सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राटुक्रा पारी उपभोक्ता सतमतिलाई ददने, 
उपभोक्ता सतमतिहरुले तनमाार् व्र्वसार्ीबाट काम िराउने कार्ा तनर्न्रर् िनुापदाछ । उपभोक्ता 
सतमतिले समेि सावाजतनक खररद काननु प्रर्ोि िने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।मेर्शन प्रर्ोि िनुा नपने 
श्रममूलक काममा मार उपभोक्ता सतमतिलाई सीतमि िनुापदाछ । उपभोक्ता सतमतिहरुबार्ट िररने 
कार्ामा जनसहभातििा सतुनर्स्चि िने िथा तनमाार् सम्पन्न पिाि ममाि संभारको र्जम्मेवारीसर्हि 
हस्िान्िरर्  िनुापदाछ ।  

5. खचा व्र्वस्थापन – एउटै उदे्दश्र्मा बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन िरी खचा िने कार्ामा तनर्न्रर् 
िने,, मन्रालर्हरू कार्ाक्रम/आर्ोजना कार्ाान्वर्न िने कार्ाको सट्टा नीतििि तनर्ार्, अनिुमन र 
मूल्र्ांकनमा संलग्न हनुपुने, पुजँीिि खचालाई कार्ाक्रम, समर्, बजेट पररचालनसँि आबर्द् िनुापने 
र्वषर्मा सधुार हनुपुदाछ । साथै खचा सम्बन्धी मापदण्ड िर्ार िरी तमिव्र्र्ी िवरले खचा िने 
व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

6. परामशा खचा - सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लिार्िका कार्ा सकभर आन्िररक 
जनशर्क्तबाट िराउन पहल िने, बाह्य जनशर्क्तबाट िराउन ु पने अवस्थामा टर्ाकेज बनाइा 
प्रतिस्पधाात्मक िररकाले खररद िने, प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल िरी वस्ितुनष्ठ बनाउने र अध्र्र्न 
भएका र्ोजना वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश िने लिार्िका कार्ा िरी परामशा खचालाइा प्रभावकारी 
बनाउन ुपदाछ । 
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7. अनदुान - अनदुान कार्ाक्रमहरूलाइा ब्र्वर्स्थि रुपमा कार्ाान्वर्न िना आवश्र्क पने तनदेर्शका र 
कार्ार्वतध ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुामा िने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रर् िने, अनदुानमा 
समान पहुँचको सतुनिििा िने, लाभग्राहीको लािि सहभातििा नहनेु िरी तनजी संस्थालाई अनदुान ददने 
पररपाटी अन्त्र् िररनपुने िथा अनदुानको अनिुमन मूल्र्ाङ्कन िने लिार्िका कार्ा िरी उपलर्ब्ध 
सतुनर्िि िररनपुदाछ । नतिजा वा उत्पादनका आधारमा अनदुान ददने स्वीकृि कार्ार्वतध अनरुुप 
अनदुान र्फिाा समेिको नीति अबलम्बन िनुापदाछ ।  

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

संघबाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा र्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन हस्िान्िरर् िररएका 
र्ववरर् िथा विामान अवस्थाको अतभलेख राख्न ेएवं अद्यावतधक िरी प्रकाशन िनुापदाछ ।  

9. सेवा प्रवाह – सावाजतनक स्रोि र साधनको अतधकिम उपर्ोि िरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, 
प्रभावकारी र दक्षिापूवाक सञ् चालन िना चक्रीर् समर् प्रर्ाली, टोकन प्रर्ाली, एकद्वार सेवा प्रर्ाली र 
हेल्पडेस्क प्रर्ाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । सेवाग्राहीको समर् र 
लािि घटाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह िने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । र्सैिरी प्रदेश िहबाट 
प्रवाह हनेु सेवालाई व्र्वर्स्थि िना, घमु्िी सेवा प्रदान िने, सेवा मापदण्ड तनधाारर् िने, अनिुमन 
संर्न्र बनाउने र िनुासो सनुवुाई सर्न्रको व्र्वस्था र आवतधक रुपमा सावाजतनक सनुवुाई िने 
प्रर्क्रर्ा अवलम्वन िनुापदाछ । 

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

9.2. सावाजतनक परीक्षर्, सामार्जक पररक्षर्, सावाजतनक सनुवुाई, परकार सम्मेलन, सावाजतनक सवाल 
जवाफका माध्र्मबाट सावाजतनक सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त पषृ्ठपोषर् अवलम्बन िरी सेवा प्रवाह 
सदुृढीकरर् िना सावाजतनक सेवाको िरु्स्िर मापदण्ड तनधाारर् िरी लाि ुिनुापदाछ ।  

10. तबपद व्र्वस्थापन : र्वपद् ब्र्वस्थापन लिार्िका कोषहरूको उपर्ोि, पररचालन सम्बन्धमा मापदण्ड 
िर्ार िरी कोष पररचालनलाइा प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

कोतभड १९ को रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिका िाको लाति 
सूचना प्रवाहलाइा प्रभावकारी वनाउनपुदाछ । अस्पिालको क्षमिा र्वकास, जनशर्क्त व्र्वस्था िरी उपचार 
सेवामा सधुार िनुापदाछ । मानवीर् जीवनलाई नै प्रधानिा ददई सबैलाई खोपको समन्र्ार्र्क 
व्र्वस्थापन िररनपुदाछ । 

11. संिठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – प्रदेशस्िरको कार्ा सम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन सबै सरकारी 
तनकार्को सँिठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर् िरी र्वकास तनमाार्, सेवा प्रवाहका 
ितिर्वतधलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृि एवं समन्वर्ात्मक रुपले कार्ा सम्पादन िना दोहोरो नपने 
िरी सँिठन संरचना स्वीकृि िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ ।  
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12. राजस्व सङ्कलन – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्िा रर्जिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा 
कर, सेवा शलु्क दस्िरु, पर्ाटन शलु्क लिार्िका क्षेर पररचालन िरी अतधकार क्षेर अन्ििाि पने 
राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

13. लेखाङ्कन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षर्  

13.1. आन्िररक तनर्न्रर्सम्बन्धी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी वनाउन प्रदेश मन्रालर् र अन्ििाि तनकार्बाट 
सम्पादन िने कार्ा तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश कानूनबमोर्जम कार्ा सम्पादन ि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 पारदर्शािा र र्वश्वसनीर्िा प्रबर्द्ान िना सावाजतनक क्षेरको 
लाति नेपाल सावाजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सबै तनकार्हरूमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ु
पदाछ ।  

13.3. िोर्कएको समर्मा केन्रीर् र्हसाब र र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको समर्मा आन्िररक एवं 
अर्न्िम लेखापरीक्षर् सम्पन् न िरी प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न िने, सूचना प्रर्वतध प्रर्ोिमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

13.4. संसदीर् सतमति, मर्न्रपररषद्का तनर्ार् िथा तनदेशनहरू िथा प्रदेश समन्वर् पररषदको तनर्ार् 
कार्ाान्वर्न र पालना सम्बन्धमा अनिुमन संर्न्र तनमाार् िरी कार्ाान्वर्नको सतुनर्िििा िनुापदाछ । 

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

14. अन्िरतनकार् समन्वर् – नेपालको संर्वधानले संघ र प्रदेशबीच सहकार्ा र समन्वर् हनुपुने व्र्वस्था 
िरेको छ । िीन िहका सरकार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीर् िह र संघीर् सरकारबीच 
पलुको रूपमा कार्ा िना िथा र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरू सिालन िदाा अन्िर सरकारबीच दोहोरो नपने 
िरी र्ोजना छनौट, बजेट र्वतनर्ोजन िथा सिालन हनुपुनेमा सरकारबीच समन्वर्को अभावले एउटै 
र्ोजनामा पतन िीन वटै िहका सरकारबाट बजेट र्वतनर्ोजन िथा सिालन भएको देर्खएकोले िीनै 
िहका सरकारबीच समन्वर् स्थार्पि हनुपुदाछ । 

उपर्ुाक्त बमोर्जम 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 २ दफा 1 सँि सम्बर्न्धि) 

लेखापरीक्षर् िररएका सरकारी कार्ाालर्हरु 
२०७६।७७  

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम कार्ाालर् संख्र्ा  बेरुजू भएका 

कार्ाालर्को संख्र्ा 
बेरुजू रकम 

1.  प्रदेश ब्र्वस्थार्पका सर्चवालर् 1 1 23403 
2.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोि 1 1 165 
3.  मखु्र्मन्री िथा मर्न्र पररषदको कार्ाालर् 2 1 14268 
4.  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 1 1 431 
5.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 7 3 4304 
6.  आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 1 1 19774 
7.  उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 37 25 140164 
8.  भतूम ब्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 34 15 59870 
9.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्र् 44 37 762254 
10.  सामार्जक तबकास मन्रालर् 39 21 232921 
11.  प्रदेश र्ोजना आर्ोि 1 1 1373 

जम्मा 168 107 1258927 
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अनसूुची–१ (क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँि सम्बर्न्धि) 

लेखापरीक्षर् िररएका कार्ाालर्हरुको र्ववरर् 
तस.नं. लेखापरीक्षर् िररएका कार्ाालर्हरुको र्ववरर् संख्र्ा 

1.  प्रदेश व्र्वस्थार्पका सर्चवालर्  1 
2.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोि 1 
3.  मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर्  4 

3.1.  मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर्  1 
3.2.  ग्रातमर् प्रर्शक्षर् केन्र 1 
3.3.  तनजामिी आवसीर् र्वद्यालर् 1 
3.4.  प्रदेश लिानी प्रातधकरर् 1 
4.  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्  1 
5.  आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 1 
6.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्  7 

6.1.  मन्रालर् 1 
6.2.  प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 1 
6.3.  प्रदेश लेखा इकाई 5 
7.  उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 37 

7.1.  मन्रालर् 1 
7.2.  प्रदेश वन तनदेशनालर् 1 
7.3.  घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर् 14 
7.4.  पर्ाटन कार्ाालर् 1 
7.5.  तडतभजन वन कर्ाालर्हरु 15 
7.6.  वन अनसुन्धान िथा प्रर्शक्षर् केन्र 1 
7.7.  भ–ूजलाधार ब्र्वस्थापन कर्ाालर्हरु 3 
7.8.  पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 1 
8.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् 52 

8.1.  मन्रालर् 1 
8.2.  र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 1 
8.3.  स्वास्थर् तनदेशनालर्  1 
8.4.  र्शक्षा िालीम केन्र 1 
8.5.  ब्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास िालीम केन्र 2 
8.6.  रोजिार सूचना केन्र  1 
8.7.  स्वास्थर् कार्ाालर्हरु  14 
8.8.  र्जल्ला आरू्वेद कार्ाालर्हरु  11 
8.9.  अिल आरू्वेद कार्ाालर्हरु 3 
8.10.  अस्पिाल र्वकास सतमतिहरु 13 
8.11.  प्रदेश सङग्राहलर् 1 
8.12.  प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशाला 1 
8.13.  प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्र 1 
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8.14.  स्वास्थर् िातलम केन्र 1 
9.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्  34 

9.1.  मन्रालर्  1 
9.2.  कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्  1 
9.3.  पशपंुक्षी िथा मत्सर् र्वकास तनदेशनालर्  1 
9.4.  कृर्ष व्र्वसार् प्रवद्र्धन सहर्ोि िथा िातलम केन्र 1 
9.5.  पश ुसेवा िातलम केन्र 1 
9.6.  वािवानी केन्रहरु  2 
9.7.  बाली संरक्षर् प्रर्ोिशाला 1 
9.8.  माटो िथा मलपरीक्षर् प्रर्ोिशालाहरु 2 
9.9.  कृर्ष ज्ञान केन्रहरु 11 
9.10.  भेटेरीनेरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्रहरु 8 
9.11.  रेशम र्वकास कार्ाक्रम 1 
9.12.  तबउ तबजन प्रर्ोिशाला 1 
9.13.  रेशम प्रशोधन केन्र 1 
9.14.  सहकारी प्रर्शक्षर्ालर् 1 
9.15.  प्रदेश शहकारी रर्जिर कार्ाालर् 1 
10.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्  44 

10.1.  मन्रालर् 1 
10.2.  र्ािार्ाि पूवााधार तनदेेेशनालर् 1 
10.3.  र्ािार्ाि व्र्वस्था तनदेशनालर् 1 
10.4.  र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर्  6 
10.5.  पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरु  7 
10.6.  शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्हरु  4 
10.7.  खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजनहरु  5 
10.8.  जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरु  13 
10.9.  भतूमिि जलश्रोि िथा तसंचाई तडतभजन कार्ाालर् 1 
10.10.  तसंचाई व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरु 2 
10.11.  कोशी ररफे्रसमेन्ट सेन्टर पररर्ोजना कार्ाालर् 1 
10.12.  प्रादेर्शक र्वशेष सडक तनमाार् आर्ोजना 1 
10.13.  सवारी चालक अनमुति पर 1 
11.  प्रदेश र्ोजना आर्ोि 1 

जम्मा 183 
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अनसूुची–२ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा १ सँि सम्बर्न्धि) 

सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् रकम 
(र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७६।७७ 
(रु.हजारमा) 

मन्रालर्/तनकार्को नाम र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न रकम लेखापरीक्षर् िनुापनुा सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुापनुा सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुापनुा सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुापनुा सम्पन्न 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
प्रदेश ब्र्वस्थार्पका सर्चवालर् 1 220429 1 220429 1 118 1 118 1 1579 1 1579 1 0 1 0 222126 
मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 1 17771 1 17771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17771 
मखु्र्मन्री िथा मर्न्र पररषदको कार्ाालर् 2 416585 2 416585 3 182 3 182 2 5671 2 5671 3 395391 3 395391 817829 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 7 5923644 7 5923644 3 8658162 3 8658162 7 1554 7 1554 3 3974 3 3974 14587334 
आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 1 602428 1 602428 1 17612 1 17612 1 42990 1 42990 1 190950 1 190950 853980 
उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 38 2003645 37 1992195 34 271473 34 271473 33 174707 33 174707 15 189106 15 189106 2627481 
भतूम ब्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 34 1562252 34 1562252 30 6380 30 6380 31 24519 31 24519 4 10093 4 10093 1603244 
भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्र् 45 16481666 44 16309220 42 1715710 41 1715281 39 1053604 38 1026118 13 119624 13 119624 19170243 
सामार्जक तबकास मन्रालर् 39 2566163 39 2566163 36 37015 36 37015 45 25909 45 25909 23 66934 23 66934 2696021 
प्रदेश र्ोजना आर्ोि 1 23753 1 23753 1 53 1 53 0 0 0 0 1 500 1 500 24306 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोि 1 14908 1 14908 0 0 0 0 1 39 1 39 0 0 0 0 14947 

जम्मा 1७० 29833244 16८ 29649348 151 10706705 150 10706276 160 1330572 159 1303086 64 976572 64 976572 42635282 
                  नोट  

                 १. आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर्ले र्वतभन्न 16 संघीर् प्रहरी कार्ाालर्लाई अर्ख्िर्ारी ददई भएको खचा रु.३० करोड ८५ लाख ४ हजार र्वतनर्ोजन िफा को लेखापरीक्षर् अंकमा र सोको धरौटी रु.२ करोड ६१ लाख १७ हजार धरौटीिफा को 
   लेखापरीक्षर् अंकमा समावशे छ । 
2. उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर्ले २ तनकुन्ज १ आरक्ष र १ संरक्षर् के्षर िरी 4 संघीर् तनकार्लाई अर्ख्िर्ारी ददई भएको खचा रु.४ करोड ७ लाख ४७ हजार र्वतनर्ोजनिफा को लेखापरीक्षर् अंकमा समावशे छ । 

 3. भमूी व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले र्वतभन्न २५ नापी कार्ाालर् २२ मालपोि कार्ाालर् र ४ भमूी सधुार िथा मालपोि कार्ाालर् िरी ५१ संघीर् कार्ाालर्लाई अर्ख्िर्ारी ददई भएको खचा रु.१ करोड ६५ लाख ५४ हजार र्वतनर्ोजनिफा को 
   लेखापरीक्षर् अंकमा समावशे छ । 
4. मखु्र् मन्री िथा मन्री पररषद्को कार्ाालर्ले 1 र्जल्ला समन्वर् सतमतिलाई अर्ख्िर्ारी ददई भएको खचा रु.१ लाख ५० हजार र्वतनर्ोजनिफा को लेखापरीक्षर् अंकमा समावशे छ । 

     5. आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले र्वतभन्न १३७ स्थानीर् िहलाई पठाएको र्वत्तीर् समातनकरर् अनदुान रु.५ अबा 42 करोड 46 लाख 74 हजार र्वतनर्ोजनिफा को लेखापरीक्षर् अंकमा समावशे छ र संघीर् अनदुान स्वरुप प्राप्त िरेको 
   रु.१७ अबा 98 करोड 99 लाख 38 हजारलाई राजस्व िफा को लेखापरीक्षर् अंकमा समावशे िरेको छैन ।  
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 अनसूुची–३ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 दफा 1 सँि सम्बर्न्धि) 

सरकारी तनकार्/मन्रालर्को लेखापरीक्षर् वक्र्ौिा र्ववरर् 
२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. 
 

मन्रालर्/तनकार्को नाम 
 

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

1 
जलस्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन, िेह्रथमु 

1 172446 1 429 1 27486 1 200361 

2 
मेची पहाडी क्षेर पर्ाटन 
प्रवर्द्ान र्वकास सतमति 
इलाम 

1 11450 0 0 0 0 0 11450 

जम्मा 2 183896 1 429 1 27486 1 211811 
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अनसूुची–४ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा २ सँि सम्बर्न्धि) 

सतमति िथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षर् र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न रकम 

वक्र्ौिा 
वषा 

िनुापने सम्पन्न अर्न्िम प्रारर्म्भक 

1 र्जल्ला अस्पिाल,भोजपरु 75398 75398 - प्रारर्म्भक 75398 - 

2 र्जल्ला अस्पिाल, पांचथर 145117 145117 - प्रारर्म्भक 145117 - 

3 र्जल्ला अस्पिाल, सनुसरी  149738 149738 - प्रारर्म्भक 149738 - 

4 र्जल्ला अस्पिाल, िाटलेजङु 106969 106969 - प्रारर्म्भक 106969 - 

5 र्जल्ला अस्पिाल, उदर्परु 158527 158527 - प्रारर्म्भक 158527 - 

6 र्जल्ला अस्पिाल, सोलखुमु्ब ु 61214 61214 - प्रारर्म्भक 61214 - 

7 र्जल्ला अस्पिाल, ओखलढंुिा 73268 73268 - प्रारर्म्भक 73268 - 

8 इलाम अस्पिाल, इलाम 187010 187010 - प्रारर्म्भक 187010 - 

9 र्जल्ला अस्पिाल, धनकुटा 108772 108772 - प्रारर्म्भक 108772 - 

10 र्जल्ला अस्पिाल, खोटाङ्ग 78410 78410 - प्रारर्म्भक 78410 - 

11 मेची अिल अस्पिाल, झापा 554684 554684 - प्रारर्म्भक 554684 - 

12 र्जल्ला अस्पिाल, िेह्रथमु 50942 50942 - प्रारर्म्भक 50942 - 

13 र्जल्ला अस्पिाल, संखवुासभा 148337 148337 - प्रारर्म्भक 148337 - 

14 ग्रातमर् र्वकास प्रर्शक्षर् केन्र, झापा 17946 17946 - प्रारर्म्भक 17946 - 

15 प्रदेश लिानी प्रातधकरर्, मोरङ 18726 18726 - प्रारर्म्भक 18726 - 

जम्मा 1935058 1935058     1935058   
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अनसूुची–५ 
(प्रतिवदेनको पररच्छेद १ सँि सम्बर्न्धि) 

आर्–व्र्र् र्हसाब िर्ार िने सतमति र अन्र् संस्था 
लेखापरीक्षर् रकम, बरेुजू र सिालन नतिजा 

२०७६।७७ 
(रु.हजारमा) 

क्र.सं. संस्थाको नाम लेखापरीक्षर् 
िनुापने आतथाक 

वषा 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बरेुजू 
रकम 

लेखापरीक्षर् भएको अर्न्िम वषाको संचालन नतिजा र्ो वषाको 
बचि 

बषाान्िको 
मौज्दाि वषाको शरुु 

मौज्दाि 
 

आर् व्र्र् 
तबक्रीरसेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचा सिालन खचा कमाचारी खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

  सतमति/अन्र् संस्था                               
1 र्जल्ला अस्पिाल,भोजपरु 2076।077 75398 0 2301 8031 29684 0 37715 0 0 10803 26880 37683 32 2333 

2 र्जल्ला अस्पिाल, पांचथर 2076।077 145117 26 4304 17982 55846 0 73828 0 0 23032 48257 71289 2539 6843 
3 र्जल्ला अस्पिाल, सनुसरी  2076।077 149738 1278 567 16820 59570 0 76390 0 0 30481 42867 73348 3042 3609 
4 र्जल्ला अस्पिाल िाटलेजङु 2076।077 106969 773 5199 20377 32034 0 52411 0 0 7436 47122 54558 -2147 3052 
5 र्जल्ला अस्पिाल उदर्परु 2076।077 158527 2010 885 15315 64615 0 79930 0 0 21250 57347 78597 1333 2218 
6 र्जल्ला अस्पिाल, सोलखुमु्ब ु 2076।077 61214 213 2607 0 21396 8764 30160 0 0 0 31054 31054 -894 1713 
7 र्जल्ला अस्पिाल, ओखलढंुिा 2076।077 73268 0 1856 0 33845 2535 36380 0 0 0 36888 36888 -508 1348 
8 इलाम अस्पिाल, इलाम 2076।077 187010 999 7742 0 53398 39358 92756 0 0 0 94254 94254 -1498 6244 
9 र्जल्ला अस्पिाल, धनकुटा 2076।077 108772 2 11788 0 35586 14829 50415 0 0 0 58357 58357 -7942 3846 
10 र्जल्ला अस्पिाल, खोटाङ्ग 2076।077 78410 7 0 0 39205 0 39205 0 0 0 39205 39205 0 0 
11 मेची अिल अस्पिाल, झापा २०७६।७७ 554684 600 3300 0 104153 173597 277750 0 0 0 276934 276934 816 4116 
12 र्जल्ला अस्पिाल, िेह्रथमु २०७६।७7 50942 0 0 0 25471 0 25471 0 0 0 25471 25471 0 0 
13 र्जल्ला अस्पिाल, संखवुासभा 2076।77 148337 321 677 0 40450 34442 74892 0 0 0 73445 73445 1447 2124 

14 ग्रातमर् र्वकास प्रर्शक्षर् केन्र, 
झापा 

2076।077 17946 ० २९९ 0 8825 0 8825 0 0 0 9121 9121 -296 3 

15 प्रदेश लिानी प्रातधकरर्, मोरङ 2076।77 18726 0 0 0 0 10050 10050 0 0 0 8676 8676 1374 1374 
जम्मा   1935058 6229 41525 78525 604078 283575 966178 0 0 93002 875878 968880 -2702 38823 
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अनसूुर्च–६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.6 सँि सम्बर्न्धि) 

पेश्की बाकँीको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम कमाचारी पेश्की अन्र् पेश्की जम्मा 

िि वषा 
सम्म 

 

र्ो वषा 

 

िि वषा सम्म र्ो वषा 

मोर्वलाईजेशन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाईजेशन प्रतििपर अन्र् 

1.        सरकारी कार्ाालर् िफा  13178 5528 559005 0 89234 2941634 0 6904 3615483 

2.      सतमति िथा अन्र् संस्था िफा   95 1213 42 0 58 0 0 600 2008 

  जम्मा 13273 6741 559047 0 89292 2941634 0 7504 3617491 
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अनसूुर्च–७ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.5 सँि सम्बर्न्धि) 

कुल असूली र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार् लेखापरीक्षर्को 
दौरानमा 

प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन 
पठाएपतछ 

सम्पररक्षर्को 
क्रममा 

कूल जम्मा 

1.       सरकारी कार्ाालर् िफा   3310 391066 7687 402063 

2.      
सतमति िथा अन्र् संस्था 
िफा  8 0 0 8 

जम्मा 3318 391066 7687 402071 
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अनसूुर्च–८ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.7 सँि सम्बर्न्धि) 

अतग्रम कर कट्टी निरेको समर्ििि र्स्थति 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर्/तनकार्को नाम असूल िनुापने असूल भएको असूल िना 
बाकँी रकम 

कार्ाालर् 
संख्र्ा 

रकम कार्ाालर् 
संख्र्ा 

रकम 

1.       सरकारी कार्ाालर् िफा  34 5492 1 10 5482 

2.      
सतमति िथा अन्र् संस्था 
िफा  2 209 0 0 209 

जम्मा 36 5701 1 10 5691 
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अनसूुर्च-९ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा 7 सँि सम्बर्न्धि) 

राजश्वको र्शषका िि आम्दानी र्ववरर् 
२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
राजश्व संकेि राजश्व शीषाक रकम (रु.हजारमा) 

11315 घरजग्िा रर्जिेशन दस्िरु 945093 

11410 मूल्र् अतभवदृद्व कर 5495000 

11420 अन्ि शलु्क 1884557 

11450 पूवााधार सेवाको उपर्ोि कर 788213 

11470 मनोरन्जन िथा र्वज्ञापन कर 1973 

11600 अन्र् कर 6067 

14150 भाडा रोर्ल्टी 556523 

14210 वस्ि ुिथा सेवा र्वर्क्र प्राप्त रकम 8648 

14220 प्रशासतनक सेवा शलु्क 125381 

14250 अन्र् प्रशासतनक दस्िरु 399588 

14260 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 5484 

14310 दण्ड जररवाना िथा जफि 9713 

14500 र्वर्वध राजस्व 144 

15000 र्वर्वध प्राप्ती 480207 

32000 र्वत्तीर् सम्पर्त्त 114 

जम्मा 10706705 
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अनसूुची–१० 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 1 सँि सम्बर्न्धि) 
सरकारी कार्ाालर्हरुको बेरुजू बतिाकरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. 

 
मन्रालर् र तनकार्को नाम 

 
प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछर्ौट बाकँी बेरुजू बाकँी बेरुजू 

दफा संख्र्ा रकम 

 

दफा संख्र्ा  दफा संख्र्ा रकम 

 

असूल 
िनुापने 

 

तनर्तमि िनुंपनें जम्मा 
 

पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लिति सैर्द्ार्न्िक लिति रकम सैर्द्ार्न्िक लिति अतनर्तमि  
भएको 

प्रमार्का 
कािजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लिि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाानतलएको कमाचारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की 

कुल जम्मा 

1.  प्रदेश ब्र्वस्थार्पका सर्चवालर् 12 10 24525 0 3 1122 12 7 23403 1171 8370 13862 0 0 22232 0 0 0 

2.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोि 6 2 176 0 1 11 6 1 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  मखु्र्मन्री िथा मर्न्र पररषदको कार्ाालर् 25 17 22851 0 10 8583 25 7 14268 1094 0 13175 0 0 13175 0 0 0 

4.  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 8 4 531 0 1 100 8 3 431 244 0 187 0 0 187 0 0 0 

5.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 38 25 387450 1 14 383146 37 11 4304 1363 1819 1122 0 0 2941 0 0 0 

6.  आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 47 20 40498 0 13 20724 47 7 19774 0 0 5861 0 0 5861 0 13913 13913 

7.  उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 238 186 163939 0 29 23775 238 157 140164 10351 47752 79859 0 0 127610 1215 987 2202 

8.  भतूम ब्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 87 77 62658 3 5 2788 84 72 59870 5832 8730 44904 0 0 53634 405 0 405 

9.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्र् 493 275 3172147 8 37 2409894 485 238 762254 36423 325923 331611 0 0 657534 1350 66946 68296 

10.  सामार्जक तबकास मन्रालर् 134 154 256369 6 43 23448 128 111 232921 5680 21864 202299 0 0 224163 2558 520 3078 

11.  प्रदेश र्ोजना आर्ोि 8 10 1373 0 0 0 8 10 1373 758 284 330 0 0 614 0 0 0 

  जम्मा 1096 780 4132517 18 156 2873591 1078 624 1258927 63081 414742 693210 0 0 1107951 5528 82366 87894 
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अनसूुची–११ 

(प्रतिवदेनको पररच्छेद २ दफा 1 सँि सम्बर्न्धि) 

आर्–ब्र्र्को कारोबार िने सतमति िथा अन्र् संस्थाको बेरुजू बतिाकरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. 

 

मन्रालर्र तनकार्को नाम 

 

प्रारर्म्भक बरेुजू 

 

प्रतिर्क्रर्ाबाट फछर्ौट 

 

बाकँी बरेुजू 

 

बरेुज ु

असलु 
िनुापना 

 

तनर्तमि िनुापनें पेश्की 

दफा संख्र्ा रकम दफा संख्र्ा रकम दफा संख्र्ा रकम अतनर्तमि  
भएको 

प्रमार्का 
कािजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लिि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलएको 

जम्मा कंचारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की 

जम्मा 
सैर्द्ार्न्िक लिति सैर्द्ार्न्िक लिति सैर्द्ार्न्िक लिति 

1 र्जल्ला अस्पिाल भोजपरु ० ० ० ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० ० 0 ० ० 0 
2 र्जल्ला अस्पिाल पाचंथर ३ १ २६ ० ० ० ३ १ 26 ० ० २६ ० ० 26 ० ० 0 
3 र्जल्ला अस्पिाल, सनुसरी  ५ ४ १२७८ ० ० ० ५ ४ 1278 १२७८ ० ० ० ० 0 ० ० 0 
4 र्जल्ला अस्पिाल िाटलेजङु 3 1 773 0 0 0 ३ १ 773 0 0 773 0 0 773 0 0 0 
5 र्जल्ला अस्पिाल उदर्परु 5 5 2010 0 0 0 ५ ५ 2010 1010 0 0 0 0 0 1000 0 1000 
6 र्जल्ला अस्पिाल, फाटल,ु सोलखुमु्ब ु 0 1 213 0 0 0 ० १ 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213 
7 र्जल्ला अस्पिाल, रुम्जाटार, ओखलढंुिा 2 0 0 0 0 0 २ ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 इलाम अस्पिाल, इलाम ३ ४ ९९९ ० ० ० ३ ४ 999 १४४ ० ८५५ ० ० 855 ० ० 0 
9 र्जल्ला अस्पिाल, धनकुटा २ २ २ ० ० ० २ २ 2 २ ० ० ० ० 0 ० ० 0 
10 र्जल्ला अस्पिाल, खोटाङ्ग 4 2 7 0 0 0 ४ २ 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 मेची अिल अस्पिाल, झापा 20 1 600 0 0 0 २० १ 600 0 0 0 0 0 0 0 600 600 
12 र्जल्ला अस्पिाल, िेह्रथमु 0 0 0   0 0 ० ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 र्जल्ला अस्पिाल, संखवुासभा 7 7 321 0 0 0 ७ ७ 321 59 168 90 0 4 262 0 0 0 
14 ग्रातमर् र्वकास प्रर्शक्षर् केन्र, झापा 2 0 0 0 0 0 २ ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 प्रदेश लिानी प्रातधकरर्, मोरङ 2 0 0       २ ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  जम्मा 58 28 6229 0 0 0 58 28 6229 2500 168 1744 0 4 1916 1213 600 1813 
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अनसूुर्च–१२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 2 सँि सम्बर्न्धि) 

बेरुजू फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर्को अद्यावतधक र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम िि वषा सम्मको बाकँी सम्परीक्षर् भएको िि वषा सम्मको 
बाकँी 

र्ो वषाको थप िेस्रो प्रतिवेदन सम्मको 
बाकँी बेरुजू 

िेस्रो प्रतिवेदन सम्मको 
बाकँी बेरुजू मध्रे् 
पेश्की 

1.       सरकारी कार्ाालर् िफा  1691182 446987 1244195 1258927 2503122 749311 

2.      समति िथा अन्र् संस्था िफा  4947 42 4905 6229 11134 2008 

जम्मा 1696129 447029 1249100 1265156 2514256 751319 
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अनसूुची 13 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा 6 सँि सम्बर्न्धि) 

प्रदेश सरकारले संघीर् कार्ाालर्लाई ददएको वजेट खचा र्ववरर् 

आतथाक वषा २०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

मन्रालर्को नाम कार्ाालर्को  नाम कुल बजेट कुल खचा 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् ईलाम 7,597 1,560 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् उदर्परु 3,132 1,632 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् ओखलढुङ्गा 3,030 1,490 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् खोटाङ 3,000 1,500 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् झापा 90,527 58,081 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् िाटलेजङु 37,116 21,155 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् िेह्रथमु 31,296 15,692 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् धनकुटा 2,996 1,496 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् पाँचथर 52,051 20,182 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् भोजपरु 50,519 45,686 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् मोरङ 7,444 1,444 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् संखवुासभा 49,979 36,374 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् सनुसरी 7,489 856 
र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् सोलखुमु्ब ु 4,385 1,485 
प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् र्वराटनिर 96,000 80,878 
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.१ बराह 
बार्हनी मखु्र्ालर् सनुसरी 

19,793 18,993 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् जम्मा  466,354 308,504 

उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 

कंचनजंघा संरक्षर् क्षेर कार्ाालर्, 
िाटलेजङु 

20,000 19,784 

कोशीटटप ुवन्र्जन्ि ुआरक्ष कार्ाालर् 
सनुसरी 

20,000 655 

मकाल ुबरुर् रार्िर् तनकुञ्ज कार्ाालर् 
संखवुासभा 

12,500 9,782 

सिरमाथा रार्िर् तनकुञ्ज कार्ाालर् 
सोलखुमु्ब ु

12,500 10,527 

उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् जम्मा  65,000 40,747 

भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

नापी कार्ाालर्  र्वराटनिर मोरङ्ग 480 456 
नापी कार्ाालर् ईनरुवा 480 472 
नापी कार्ाालर् ईलामबजार 120 100 
नापी कार्ाालर् उदर्परु िाईघाट 240 240 
नापी कार्ाालर् ओखलढुङ्गा 120 100 
नापी कार्ाालर् कटारी उदर्परु 240 - 



अनसूुचीहरु 

 85 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, 2078 

 

 नापी कार्ाालर् खाँदवारी संखवुासभा 120 50 
नापी कार्ाालर् र्खजीफलाँटे ओखल्ढुिा 100 50 
नापी कार्ाालर् खोटाङ्गबजार 100 - 
नापी कार्ाालर् चैनपरु 100 99 
नापी कार्ाालर् िाटलेजङु्ग 120 97 
नापी कार्ाालर् दमक झापा 480 423 
नापी कार्ाालर् ददके्तल 120 108 
नापी कार्ाालर् ददङ्गला भोजपरु 100 70 
नापी कार्ाालर् धनकुटा 240 237 
नापी कार्ाालर् धरान सनुसरी 240 240 
नापी कार्ाालर् पाँचथर र्फददम 120 100 
नापी कार्ाालर् भरपरु झापा 480 480 
नापी कार्ाालर् भोजपरु 120 120 
नापी कार्ाालर् मिंलवारे ईलाम 100 60 
नापी कार्ाालर् म्र्ाङलङु्ग िेह्रथमु 120 120 
नापी कार्ाालर् रिेंली मोरङ्ग 240 240 
नापी कार्ाालर् वेलवारी मोरङ्ग 480 480 
नापी कार्ाालर् सक्रान्िी बजार िेह्रथमु 100 80 
नापी कार्ाालर् सोलखुमु्ब ु 120 120 
भतूमसधुार िथा मालपोि कार्ाालर् 

ईनरुवा सनुसरी 
1,400 1,395 

भतूमसधुार िथा मालपोि कार्ाालर् 

भरपरु झापा 
1,200 1,200 

भतूमसधुार िथा मालपोि कार्ाालर् 

र्वराटनिर 

1,200 786 

मालपोि कार्ाालर् इलाम 400 300 
मालपोि कार्ाालर् ओखलढुङ्गा 400 400 
मालपोि कार्ाालर् कटारी उदर्परु 700 595 
मालपोि कार्ाालर् खाँदबारी 
संखवुासभा 

400 400 

मालपोि कार्ाालर् र्खर्जफलाटे 

ओखलढुङ्गा 
250 250 

मालपोि कार्ाालर् खोटाङबजार 
खोटाङ 

250 205 

मालपोि कार्ाालर् िाईघाट उदर्परु 700 697 
मालपोि कार्ाालर् चैनपरु संखवुासभा 400 400 
मालपोि कार्ाालर् िाटलेजङु 400 325 
मालपोि कार्ाालर् दमक झापा 1,200 1,023 
मालपोि कार्ाालर् ददके्तल खोटाङ 400 398 
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 मालपोि कार्ाालर् ददङला भोजपरु 250 150 
मालपोि कार्ाालर् धनकुटा 700 700 
मालपोि कार्ाालर् धरान सनुसरी 700 190 
मालपोि कार्ाालर् पाँचथर 700 699 
मालपोि कार्ाालर् बेलबारी मोरङ 1,200 648 
मालपोि कार्ाालर् भोजपरु 400 400 
मालपोि कार्ाालर् मंिलबारे इलाम 250 147 
मालपोि कार्ाालर् म्र्ाङलङु िेह्रथमु 400 400 
मालपोि कार्ाालर् रंिेली मोरङ 350 156 
मालपोि कार्ाालर् संक्रार्न्िबजार 

िेह्रथमु 

150 150 

मालपोि कार्ाालर् सोलखुमु्ब ु 400 - 
भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् जम्मा  20,080 16,554 
मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् र्जल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ाालर् 150 150 
मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् जम्मा  150 150 

कुल जम्मा 551,584 365,956 
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अनसूुर्च–14 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.1 सँि सम्बर्न्धि) 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरुको र्ववरर् र सोअवतधको बेरुज ुर्स्थति 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको नाम अवतध आ.व.०७६।७७ 

को कूल बेरुज ु
ले.प.अंकको 
िलुनामा बेरुज ु
प्रतिशि 

देखी सम्म 

1.  
प्रदेश ब्र्वस्थार्पका सर्चवालर् 
 

प्रदेश सभा सर्चव श्री िोपाल प्रसाद पराजलुी 
२०७६।४।१ २०७७।३।३१ 23403 10.62 उप-सर्चव श्री अजुान तनरौला 

उप-सर्चव श्री चन्रमर्ी पोखरेल 

2.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोि तन. सर्चव श्री तिथा प्रसाद तधिाल 2076।11।4 2077।3।31 165 1.11 

3.  
मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 
 

सर्चव श्री भरिमर्ी ररजाल २०७६।४।१ २०७६।5।30 
14268 3.43 

सर्चव श्री मकुुन्र प्रसाद तनरौला २०७६।6।१ २०७७।३।३१ 

4.  
मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 
 

श्री परुुषोत्तम खतिवडा 
२०७६।४।१ २०७७।३।३१ 431 2.43 

श्री राजेन्र भट्टराई 

5.  
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 
 

सर्चव श्री जीवन प्रकाश तसटैला 
२०७६।४।१ २०७७।३।३१ 4304 0.02 

सर्चव श्री दामोदर रेग्मी 

6.  
आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 
 

सर्चव श्री भरिमर्ी ररजाल २०७६।४।१ 2076।6 
19774 3.28 

सर्चव श्री हरर प्रसाद मैनाली 2076।6 २०७७।३।३१ 
7.  उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् सर्चव श्री संर्जव कुमार राई २०७६।४।१ २०७७।३।३१ 140164 7.04 

8.  
भतूम ब्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 
 

सर्चव श्री हस्ि बहादरु र्वि २०७६।४।१ २०७६।5।09 
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