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बागमती प्रदेश, हेटौंडा । 
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छु । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

  नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षण ऐन 2075 बमोर्जम संघ, 

प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाालर्, पूणा स्वातमत्व भएका संगठठत संस्था र 
संघीर् काननु बमोर्जम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु भनी तोर्कएका संस्था 
वा तनकार्को तनर्तमतता, तमतव्र्र्र्ता, कार्ादक्षता, प्रभावकाररता र और्चत्र् समेतको 
आधारमा लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको धारा 294(3) 
बमोर्जम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलग 
अलग प्रततवेदन तर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गना सक्ने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु समक्ष वार्षाक प्रततवेदन पेस 
गने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रततवेदन मखु्र्मन्री माफा त प्रदेश सभामा पेस हनेु व्र्वस्था छ । 
उर्ल्लर्खत व्र्वस्था बमोर्जम बागमती प्रदेश सरकारका कार्ाालर्हरूको आतथाक वषा 2077/78 को 
लेखापरीक्षण गरी र्ो प्रततवेदन तर्ार पाररएको छ । र्ो प्रततवेदन प्रदेश सरकार तफा  चौथो वार्षाक प्रततवेदन 
हो । प्रततवेदनमा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थतत, 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखु्र् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षण प्रततवेदनको कार्ाान्वर्न र्स्थतत र सधुारका क्षेरहरू 
समावेश गररएको छ। प्रस्ततु प्रततवेदन सम्बर्न्धत तनकार् एवं सरोकारवाला माफा त कार्ाान्वर्न भई आतथाक 
अनशुासन कार्म गना महत्त्वपूणा र्ोगदान पगु्ने र्वश्वास तलएको छु ।  

नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, संघ एवं प्रदेशले तजुामा गरेका नीतत, र्ोजना, काननु, लेखापरीक्षण 
मानदण्ड एवं असल अभ्र्ासहरू अनसुरण गरी वस्ततुनष्ठ ढंगले र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । र्स वषा देर्ख 
लेखापरीक्षणको कार्ालाई सूचना प्रर्वतधमा आधाररत नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (न्र्ाम्स) माफा त 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृत लगार्त सम्बर्द् पक्षसँग 
आवश्र्क छलफल गरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाव बमोर्जम लेखापरीक्षणलाई उदे्दश्र्मूलक बनाउने प्रर्ास 
गररएको छ। र्सको साथै लेखापरीक्षकले पालना गनुापने आचारसंर्हता पालना गना गराउन लेखापरीक्षणको 
गणुस्तरमा एकरुपता कार्म गना आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्तर अतभवरृ्र्द् गना 
गणुस्तर आश्वस्तता पनुरावलोकन प्रणालीलाई सदुृढ तलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषा काननुको पालना, जवाफदेर्हता वहन, लेखापालन र आतथाक कारोबारको र्स्थतत, सावाजतनक 
सम्पर्त्त र स्रोत साधनको उपर्ोग, सावाजतनक तनमााण र सेवा प्रवाह जस्ता र्वषर्लाई लेखापरीक्षणको क्षेरमा 
समावेश गररएको छ । र्ो वषा प्रदेश अन्तगात प्रदेश सभा सर्चवालर्, मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर्सर्हत मन्रालर् र मातहतका कार्ाालर्, प्रदेश लोकसेवा आर्ोग, मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर्, 
प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग र बक्र्ौता ६ समेत २०० तनकार्को रु.६८ अबा ३३ करोड ७९ लाख ७७ 
हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई रु.१ अबा ९ करोड ४४ लाख १० हजार बेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो 
बेरुज ुकुल लेखापरीक्षण अङ्कको 1.6० प्रततशत हनु आउँछ । गत वषा लेखापरीक्षण अंकको १.४२ प्रततशत 
बेरुज ुकार्म भएको तथर्ो । गतवषासँग तलुना गदाा बेरुज ुप्रततशत बढेको छ । म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई 
लगती बेरुज ुमातनएको छैन । सावाजतनक स्रोत साधनको उपर्ोग वा वेरुज ुफस्र्ौट गरी आतथाक अनशुासन 
कार्म गने र्वषर्लाई कार्ा सम्पादनको स्तरको आधारमा दण्ड र परुस्कार ठदने प्रर्क्रर्ासँग आवर्द् गनुापदाछ। 

प्रदेश सरकार अन्तगातका कार्ाालर्हरूको लेखापरीक्षणबाट मखु्र् रूपमा कततपर् आवश्र्क काननु 
तनमााण गनुापने, दरबन्दी बमोर्जमका कमाचारीको पदपूतता गनुापने, बजेटमा समावेश भएका नीतत तथा 



 

 

कार्ाक्रमको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गनुापने र प्रदेशस्तरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमत एवं व्र्वर्स्थत गनुापने, 
अनतु्पादक खचा तनर्न्रण गना तमतव्र्र्र्ता सम्बन्धी नीततलाई प्रभावकारी रुपले कार्ाान्वर्न गनुापने, ठदगो 
र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त गना र्ोजना तथा कार्ाक्रममा समावेश गरी संघीर् सरकार तथा स्थानीर् तहसँग 
समन्वर्ात्मक ढङ्गले कार्ा गनुापने देर्खएको छ ।  

र्वकास तनमााणतफा  आर्ोजना बैंकमा समावेश भएका र्ोजनामध्रे् बढी उपलर्धधमूलक र्ोजना छनौट 
गरी कार्ाान्वर्न गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहमाफा त एकै प्रकृततका कार्ाक्रमहरू सम्पादन भई दोहोररने, 

खर्टटने तथा टुर्क्रने प्रवरृ्त्त तनर्न्रण गने, साना तथा टुके्र आर्ोजनामा लगानी नगने, अनदुान र सहार्ता 
जस्ता र्वतरणमखुी कार्ाक्रमहरूमा बजेट पररचातलत गदाा उपलर्धधको सतुनर्ितता गने, अनदुानको अनगुमन 
प्रभावकारी बनाउने र जर्टल प्रकृततका तनमााण सधुारका कार्ाहरू समेत उपभोक्ता सतमततबाट गराउने 
प्रर्क्रर्ामा सधुार गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खन्छ । नेपालको संर्वधान बमोर्जम आफ्नो अतधकार 
क्षेरमा पने आन्तररक आर् पररचालन गरी आत्मतनभार हनेुतफा  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेर्शत 
गनुापने देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मा र्स प्रततवेदनको कार्ाान्वर्नवाट सावाजतनक सदाचार, पारदर्शाता र जवाफदेर्हताको प्रवर्द्ानमा 
सहर्ोग पगु्ने र्वश्वास तलएको छु । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रततवेदन तर्ार गने क्रममा अमूल्र् सझुाव ठदई 
सहर्ोग गने माननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखु्र्मन्रीज्रू् तथा मन्रीज्रू्हरू, प्रदेश सभाका माननीर् 
सभामखुज्रू् तथा उपसभामखुज्रू्, प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरू लगार्त प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी तथा 
र्वकास साझेदार, नागररक समाज र सञ्चारकमीहरूप्रतत हाठदाक आभार व्र्क्त गना चाहन्छु । र्स वषादेर्ख 
र्वद्यतुीर् प्रणालीबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रततवेदन तर्ार गने कार्ाालर्का सम्पूणा कमाचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ठदन चाहन्छु ।   

 

 

 

 

(टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्तत 

1. संवैधातनक तथा काननुी व्र्वस्था - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम प्रदेश सभा, प्रदेश 
सरकार र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमतता, तमतव्र्र्र्ता, कार्ादक्षता, 
प्रभावकाररता र और्चत्र्समेतको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । 
प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोर्जम प्रत्रे्क कार्ाालर्ले सबै प्रकारका आर् 
व्र्र् तथा कारोवारको तोर्कएबमोर्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्बाट अर्न्तम लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । 

2. उद्दशे्र् - सावाजतनक स्रोतको प्रातप्त र उपर्ोग तथा सावाजतनक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तनर्तमतता, 
तमतव्र्र्र्ता, कार्ादक्षता, प्रभावकाररता र और्चत्र्को आधारमा लेखापरीक्षण गरी उर्चत तनष्कषा र 
सझुाव प्रदान गना तथा र्वत्तीर् प्रततवेदनउपर आश्वस्तता प्रदान गनुा लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र् 
रहेको छ । देहार्का र्वषर्हरू सतुनर्ित गनुा लेखापरीक्षणको अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेका छन:् 

 आतथाक र्ववरण तोर्कएको ढाचँामा तर्ार गरी र्थाथा र्स्थतत र्चरण गरेको, 
 प्रदेश सर्ञ्चत कोष तथा अन्र् सरकारी कोषको र्हसाब र्थाथापरक रहेको,  
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन बमोर्जम स्वीकृत सीमातभर रही तोकेको कार्ा र प्रर्ोजनमा खचा गरेको, 
 राजस्वलगार्त समस्त आम्दानी र धरौटी असलुी एवं दार्खला गरेको, 
 सरकारी सम्पर्त्त एवं स्रोतको हातन नोक्सानी र दरुूपर्ोग हनु नपाउने व्र्वस्थापन गरी 

आन्तररक तनर्न्रण व्र्वस्था गरेको र सोको कार्ाान्वर्न भएको, 
 आतथाक कारोवार गदाा प्रचतलत ऐन काननुको पररपालना गरेको एवं पषु्याई गने प्रमाण 

र्थेष्ठ राखेको, 
 स्वीकृत कार्ाक्रमअनसुार तनधााररत समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्धध हातसल गरेको, 
 सावाजतनक तनकार्ले तोर्कएबमोर्जम र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाह गरेको, 
 आतथाक कारोवार गदाा तमतव्र्र्र्ता कार्ादक्षता र प्रभाकाररतामा पर्ााप्त ध्र्ान ठदएको, 
 सावाजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हता वहन गरेको, 
 कोतभड-१९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रण तथा उपचार सम्बन्धमा सञ्चातलत 

र्क्रर्ाकलाप र खचा काननुसम्मत ्एवं प्रभावकारी तवरले गरेको ।  

3. क्षरे - र्ो वषा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंग, प्रदेश कार्ाालर् र सतमतत तथा अन्र् 
संस्था (बक्र्ौता ६) समेत २०० तनकार्को २०७७।७८ को कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहको र्स्थतत 
मूल्र्ाङ्कन गना सूचना तथा तथर्ांकसमेत संकलन गरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेण गररएको छ  । 

4. पर्द्तत - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा उल्लेर्खत व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर्, 
कार्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन तथा अन्र् सान्दतभाक लेखापरीक्षण तनदेर्शका, मागादशान र असल 
अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षण गनुापने तनकार्हरूलाई 
जोर्खम मूल्र्ाङ्कनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण गरी उच्च 
जोर्खमर्कु्त ८१ तनकार्को र्वस्ततृ लेखापरीक्षण, मध्र्म जोर्खमर्कु्त ५९ र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 60 



 

 

तनकार्को सम्बन्धमा दूर लेखापरीक्षण कार्ार्वतध अवलम्बन गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । साथै 
उच्च जोतमखर्कु्त ६ बक्र्ौता तनकार्को र्वस्ततृ लेखापरीक्षण कार्ार्वतध अवलम्बन गरी लेखापरीक्षण 
गररएको छ । र्स वषा नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोग गरी र्वद्यतुीर् माध्र्मबाट 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

र्सका अलावा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराउपर सम्बर्न्धत तनकार्का प्रमखुसँग 
छलफल गरेपिात ् लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रततवेदन जारी गररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रततकृर्ा समेतलाई आधार मानी र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्तर 
अतभवरृ्र्द् गना उच्च तहबाट सपुरीवेक्षण, स्थलगत तनरीक्षण, न्र्ाम्स लेखापरीक्षण प्रणालीमा पेस भएका 
र्ववरण र प्रततवेदनको पनुरावलोकन र छनौट भएका तनकार्को लेखापरीक्षण प्रततवेदनको गणुस्तर 
पनुरावलोकन समेत गने गररएको छ । नीततगत र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमतत 
गठन गररएको र र्वतभन्न क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्तर्क्रा र्ा - लेखापरीक्षणको तसलतसलामा बागमती प्रदेशका माननीर् सभामखुज्रू् तथा 
सावाजतनक लेखा सतमततका माननीर् सदस्र्हरूसँग छलफल गररएको तथर्ो । साथै बागमती प्रदेशका 
माननीर् मखु्र्मन्रीज्रू्, मन्रीज्रू्हरू र सम्पूणा तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरूसँग 
लेखापरीक्षणमा महालेखापरीक्षकको भतूमका, जवाफदेर्हता, पारदर्शाता सम्बन्धमा हेटौंडामा अन्तरर्क्रर्ा 
कार्ाक्रम गररएको तथर्ो ।  तडर्जटल पर्द्ततमा आधाररत लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली तथा 
लेखापरीक्षण कार्ाक्रम सम्बन्धमा भच ुाअलरुपमा अतभमूर्खकरण तथा अन्तरर्क्रर्ा कार्ाक्रम भएको 
तथर्ो । 

6. वार्षाक प्रततवेदन - महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
अलग अलग प्रततवेदन तर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनासक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ 
को उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । र्स प्रततवेदनमा ५ 
पररच्छेद तथा १४ अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, 
पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थतत, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका 
व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रततवेदन कार्ाान्वर्न र्स्थतत र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षरेहरू उल्लेख 
गररएको छ । 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 1 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रततवेदन, २०७९ 

पररच्छेद-१ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण 

 

 समर्िगत लेखापरीक्षण 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र र्वषर्  संख्र्ा     रकम (रु.हजारमा) 
१. सरकारी कार्ाालर् (५ बक्र्ौता समेत)  18९ 6732373९ 
2. सतमतत तथा अन्र् संस्था (१ बक्र्ौता समेत) ११ 1014238 

जम्मा   200 68337977 

र्ो वषा प्रदेश मातहत १८९ (बक्र्ौता समेत) सरकारी तनकार्को रु.६7 अबा 32 करोड 
37 लाख र अन्र् संस्था सतमतत ११ (बक्र्ौता समेत) को रु.१ अबा १ करोड ४२ लाखसमेत 
रु.६8 अबा 33 करोड 80 लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका 
तनकार्हरूको र्ववरण अनसूुची-1, २ र ३ मा उल्लेख छ।  

1. सरकारी तनकार् - र्ो वषा १८९ सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन/राजस्व/धरौटी र अन्र् कारोवारतफा  
तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छः    

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. कारोवार 
लेखापरीक्षण सम्पन्न 

२०७६।७७ 
बक्र्ौता 2077/78 जम्मा 

१. र्वतनर्ोजन  १५78430 ३५५९४८४2 37173272 26385886 
2. राजस्व   ११४८९ 26601317 26612806 21525248 
3. धरौटी   ११५९०२ १९४३७९४ २०५९६९६ 1246979 
4. अन्र् कारोवार  ० १४७७९६५ १४७७९६५ 1282564 

जम्मा 1705821 ६५६१७९१8 67323739 50440677 

लेखापरीक्षण सम्पन्न तनकार् र लेखापरीक्षण रकमको र्ववरण अनसूुची-2 र २(क) मा 
उल्लेख छ।  

2. सतमतत र अन्र् संस्था - र्ो वषा ८ सतमतत र 2 अन्र् संस्थाको रु.९९ करोड ७७ लाख १४ हजारको 
लेखापरीक्षण गररएको छ । साथै बक्र्ौतातफा  सतमतत १ को रु.१ करोड ६५ लाख २४ हजार समेत 
रु.१ अबा १ करोड ४२ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद–३ को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ । लेखापरीक्षण गररएका 
तनकार्को र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुची–४ र ४(क) मा उल्लेख छ । 

 बजेट र राजस्वको कार्ाान्वर्न र्स्थतत 

3. बजेट तथा खचा - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७७।७८ को बजेट 
अनमुान र र्थाथा खचा तनम्नानसुार छः 
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(रु.हजारमा) 

शीषाक/क्षरे 

207७/7८ को 
बजेट अनमुान र्थाथा खचा प्रततशत 

चाल ु(र्वत्तीर् हस्तान्तरण समेत)  21930603 14186603 64.68 
पुजँीगत  27496891 20008239 72.76 

जम्मा 49427494 34194842 69.18 
र्वत्तीर् व्र्वस्था 2000000 1400000 70.00 

कुल जम्मा 51427494 35594842 69.21 
द्रिव्र्ः - र्वत्तीर् व्र्वस्थाको खचा मध्रे् रु.२७ करोड ६ लाख ३७ हजार सहतुलर्तपूणा ऋण लगानी नभई प्रदेश  

सर्ञ्चत कोषमा र्फताा भएको छ । 

बजेट अनमुानको तलुनामा चालतुफा  64.68 र पुजँीगततफा  72.76 प्रततशत मार खचा 
गरेको छ । समग्र खचा र्वतनर्ोजनको तलुनामा 69.21 प्रततशत मार भएकोले र्वतनर्ोजन दक्षता 
कमजोर देर्खर्ो । समर्मा र्ोजना स्वीकृतत, कार्ाक्रम संचालन र सेवाप्रवाहको अवस्थामा सधुार तथा 
कार्ा प्रर्क्रर्ामा सरलीकरण गरी र्वतनर्ोजन दक्षता बढाउनपुदाछ । 

4. स्रोतगत खचा - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७७।७८ को अनमुान र 
र्थाथा खचाको स्रोतगत र्ववरण तनम्नानसुार छः 

(रु.हजारमा) 

स्रोत  
207७/7८ को अनमुानको 

तलुनामा खचा 
प्रततशत  अनमुान प्रातप्त र्थाथा खचा 

१. संघीर् सरकार अनदुान  

1.1 समानीकरण अनदुान  7717100 7717100 5917540 76.68 
1.2 सशता अनदुान 8844500 7889338 6000005 67.83 
1.3 र्वशेष अनदुान  490000 490000 270547 55.21 
1.4 समपरुक अनदुान 818200 818200 440190 53.79 

जम्मा 17869800 16914638 12628282 70.66 

2. प्रदेश सरकार 33556694 26601317 22966560 68.44 
कुल जम्मा 51427494 43515955 35594842 69.21 

द्रिव्र्ः गत वषाको मौज्दात रु.१८ अबा १६ लाख ८५ हजारमा तनकासा र्फताा रु.१ अबा ११ करोड ९६ लाख र 
ऋण र्फताा रु.२७ करोड ६ लाख ३७ हजार समावेश भएको छ । 

र्ो वषा प्रदेश सरकारको कुल खचा रु.३५ अबा ५९ करोड ४८ लाख ४2 हजारमध्रे् संघीर् 
सरकारको अनदुानबाट 35.47 प्रततशत र प्रदेश सरकारको राजस्वबाट 64.53 प्रततशत व्र्होरेको 
छ । संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु प्रक्षेपण गरेको सशता अनदुान कम प्राप्त भएको छ । गतवषाको 
मौज्दात रकम र्सवषा खचा गना नसकेको कारण अनमुानभन्दा बढी नगद मौज्दात देर्खएको छ । 
उपलधध स्रोत पररचालन नभएको कारणले र्वकास तनमााण, खचा व्र्वस्थापन तथा कार्ा सम्पादन 
नततजामा असर परेको छ । 

5. संघलाई बजेट - प्रदेश सरकारको नीतत तथा कार्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतताका लातग प्रदेश 
काननु बमोर्जम र्वकास तनमााण तथा सेवा प्रवाहका कार्ा अगातड बढाउनपुनेमा प्रदेशले  
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र्वतनर्ोजन गरेको बजेटबाट कार्ाक्रम संचालन गना संघीर् कार्ाालर् 71 लाई रु.65 करोड 73 
लाख 13 हजार अर्ख्तर्ारी ठदई रु.48 करोड 6 लाख 93 हजार बजेट खचा भएको छ । उक्त 
रकमको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरू सम्बर्न्धत कार्ाालर्मा उपलधध गराईएकोले प्रदेशको 
आर्–व्र्र्को कारोवारमा समावेश गररएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-१२ मा छ। 

6. राजस्व असलुी - सरकार संचालनको मलु आधार राजस्व संकलन र पररचालन भए तापतन 
२०७७।७८ मा प्रदेश सरकारले  कर राजस्व रु.20 अबा ८३ करोड ७९ लाख ७७ हजार र 
अन्र् राजस्व रु.५ अबा १२ करोड ९७ लाख समेत रु.२५ अबा ९६ करोड ७६ लाख ७७ हजार 
राजस्व असलुी अनमुान गरेकोमा रु.२६ अबा ६० करोड १३ लाख १७ हजार असलु गरेको छ। 
र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-८ मा छ ।  

(रु. हजारमा) 
तस.नं. श्रोत अनमुान प्रातप्त प्रततशत 
1. कर राजस्व 20837977 20650555 99.10 
2. अन्र् राजस्व 5129700 5950762 116.01 

 जम्मा 25967677 26601317 102.44 

7. कर तथा शलु्क - प्रदेशले आफ्नो अतधकार क्षेर तभरको र्वषर्मा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट 
राजस्व उठाउन सक्ने समेत व्र्वस्था छ । प्रदेशलाई घर जग्गा रर्जिे«शन शलु्क, सवारी साधन कर, 
मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पर्ाटन, कृर्ष आर्मा कर, सेवा शलु्क दस्तरु, दण्ड जररवाना काननु बनाई 
कर तथा शलु्कका दर तोक्ने अतधकार छ । प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ 
अनसुार प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेण तथा आतथाक नीततको तजुामा, कार्ाान्वर्न, तनर्मन र 
कार्ा संचालन गने कार्ा आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर्को रहेको पररप्रके्ष्र्मा आतथाक ऐन 
समेत जारी भइा कार्ाान्वर्नमा आएको भए तापतन सबै क्षरेको संभाव्र् राजस्वको प्रक्षपेण र असलुी 
कार्ामा प्रभावकाररता आउन सकेको छैन ।  

8. र्वत्तीर् हस्तान्तरण - आतथाक वषा २०७७।७८ मा प्रदेश सर्ञ्चत कोषबाट स्थानीर् तहमा गरेको 
र्वत्तीर् हस्तान्तरणको र्ववरण तनम्नानसुार रहेको छः 

(रु. हजारमा) 
श्रोत बजेट हस्तान्तरण खचा प्रगतत प्रततशत 

समानीकरण अनदुान 1250000 1226942 98.16 

सशता अनदुान 3064552 2923213 95.39 

समपरुक अनदुान 2631609 2314492 87.95 

र्वशेष अनदुान 297000 273923 92.23 

जम्मा 7243161 6738570 93.03 

प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्तान्तरण माफा त र्ो वषा ११९ स्थानीर् तहमा रु.६ अबा ७३ 
करोड ८५ लाख ७० हजार उपलधध गराएको छ । अनदुानमध्रे् वषाान्तमा खचा नभई बाँकी रहेको 
(समानीकरण बाहेक) अनदुानको अद्यावतधक तथर्ाङ्क संकलन गरेर प्रदेश सर्ञ्चत कोषमा सबै रकम 
र्फताा गराउने कार्ा बाँकी रहेको छ । 
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पररच्छेद-2 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थतत 

1. बेरुज ु-  बागमती प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २(ब) मा प्रचतलत काननुबमोर्जम 
परु् र्ाउनपुने रीत नपरु् र्ाई कारोवार गरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको तथा अतनर्तमत वा बेमनुातसब 
तररकाले आतथाक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाा औलँ्र्ाइएको कारोवारलाई बेरुजकुो रूपमा 
पररभार्षत गरेको छ । 

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु गनुापने, तनर्तमत गनुापने र पेस्की  गरी ३ वगामा वगीकरण 
गरेको छ । र्स कार्ाालर्ले बेरुज ुवगीकरण गदाा असलु गनुापने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हानी, 
नोक्सानी र अन्र् असलु गनुापने गरी ३ समूहमा, तनर्तमत गनुापने बेरुजलुाई अतनर्तमत भएको, प्रमाण 
कागजात पेस नभएको, र्जम्मेवारी नसारेको र शोधभनाा नतलएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमाचारी, मोतबलाइजेशन, प्रतततपर र संस्थागत पेस्की गरी ४ समूहमा वगीकरण गरेको छ ।  

र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर् र सतमतत तथा अन्र् संस्थातफा  बक्र्ौता समेत 
लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको बेरुज ु रु.१ अबा ९ करोड ४४ लाख १० हजार रहेको छ । सो 
बेरुज ुअंकको वगीकरण तनम्नानसुार छः 

 (रु.हजारमा) 

वगीकरण 

सरकारी 
कार्ाालर् 

सतमतत तथा 
अन्र् संस्था  

जम्मा  
कुल बेरुजकुो 

प्रततशत 

जम्मा बेरुज ु 1023116 71294 1094410 100 

1. असलु गनुापने 45125 845 45970 4.20 

2. तनर्तमत गनुापने  736316 68474 804790 73.53 

 अतनर्तमत भएको  191532 49389 240921 22.02 

 प्रमाण कागजात पेस नभएको  544784 19085 563869 51.52 

3. पसे्की 241675 1975 243650 22.26 

 

बेरुज ुवगीकरणको र्ववरण अनसूुची-9, ९(क), १०, 10(क) मा छ । 

2. अद्यावतधक बेरुज ु- गत वषा सम्म रु.१ अबा ३८ करोड ५० लाख ८४ हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषा 
रु.15 करोड 89 लाख 6 हजार सम्परीक्षण भई रु.1 अबा 22 करोड 61 लाख 78 हजार बाकँी 
रहेको र र्ो वषा रु.१ अबा ९ करोड ४४ लाख १० हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरु.2 अबा 32 
करोड 5 लाख 88 हजार कार्म भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची -११ मा रहेको छ । 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. र्ववरण गत वषा र्ो वषा  जम्मा रकम  
1. प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु 1202076 1023116 2225192 
२. सतमतत तथा अन्र् संस्था  24102 71294 95396 

जम्मा   1226178 1094410 2320588 
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3. बेरुज ु र्वश्लषेण - प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमततको बेरुजकुो अवस्था तनम्नानसुार 
रहेको छ : 

3.1 प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा बेरुज ुफस्र्ौट गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धत 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतको हनेु व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५(४) मा औलँ्र्ाइएको बेरुजकुो 
३५ ठदन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखाउत्तरदार्ी 
अतधकृत र र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ठदने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्था 
बमोर्जमको प्रर्क्रर्ा पूरा गदाासमेत २०७७।७८ को बेरुज ुफस्र्ौट नभएकाले उक्त व्र्होरा वार्षाक 
प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–1३ मा रहेको छ । 

3.2 र्ो वषा रकमगत आधारमा बढी बेरुज ुहनुे मन्रालर्हरू तनम्नानसुार छन:् 
(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. 

मन्रालर् लेखापरीण अङ्क 

बरेुज ुअङ्क 

कुल 
बरेुजकुो 
प्रततशत 

ले.प.अङ्कको 
तलुनामा 
बरेुज ु
प्रततशत  

असलु 
गनुापने  

तनर्तमत गनुापने  पेस्की बाकँी  जम्मा 

1.  भौततक पूवााधार र्वकास  29217930 20805 425139 236220 682166 62.33 2.33 
2.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी  1235214 1849 124325 0 126174 11.52 10.21 
3.  सामार्जक र्वकास 6471702 5979 99574 5051 110604 0.96 1.70 
4.  उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण 3422929 6403 73234 2379 82024 7.49 2.40 
5.  आन्तररक मातमला तथा काननु 960542 526 52569 0 53095 4.85 5.53 

सरकारी कार्ाालर्तफा  भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् बढी बेरुज ु हनेु मन्रालर् तथा 
तनकार्को क्रममा पर्हलो स्थानमा रहेको, भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् दोस्रो,  सामार्जक 
र्वकास मन्रालर् तेस्रो, उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् चौथो तथा आन्तररक मातमला तथा 
काननु मन्रालर् पाँचौ नम्बरमा रहेका छन ्। 

3.3 र्ो वषा 189 (बक्र्ौता समेत) प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षण गरेकोमा ७६ कार्ाालर् (40.21 
प्रततशत) मा लगती बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमतत तथा अन्र् संस्था 11 (बक्र्ौता समेत) मध्रे् 
७ कार्ाालर्मा लगती बेरुज ुदेर्खएको छैन । 

3.4 र्ो वषा प्रदेश मातहतका तनकार् तथा सतमतततफा  2 हजार 128 दफामध्रे् प्रततर्क्रर्ाबाट 91 दफा 
फस्र्ौट भई 2  हजार 37 दफा बेरुज ुदेर्खएकोमा 1 हजार 211 दफा सैर्द्ार्न्तक र 826 दफा 
लगती बेरुज ुकार्म भएको छ । 

3.5 प्रदेश सरकारी कार्ाालर्तफा  गत वषासम्मको पेस्की रु.७२ करोड ८ लाख ३२ हजार बाकँी रहेकोमध्रे् 
रु.४४ करोड २३ लाख २५ हजार मोर्वलाइजेशन पेस्की समार्ोजन भई बाँकी रु.२७  करोड ८५  
लाख ७  हजार र रु.६ करोड १ लाख १७ हजार फस्र्ौट भई र्ो वषा थप म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.२४  
करोड ३६ लाख ५० हजार समेत कुल पेस्की रु.४६ करोड २० लाख ४० हजार बाँकी रहेको छ । 
पेस्की बाँकीको अध्र्ावतधक र्ववरण अनसूुची-5 मा रहेको छ ।  
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3.6 लेखापरीक्षणबाट सरकारी कार्ाालर्, सतमतत र अन्र् संस्थाबाट र्ो वषा लेखापरीक्षणको दौरानमा रु.59 
लाख 14 हजार र प्रारर्म्भक प्रततवेदन पठाएपतछ रु.42 हजार र सम्परीक्षणको क्रममा रु.16 लाख 
४९ हजार समेत रु.76 लाख 5 हजार असलु भई राजस्वमा दार्खला भएको छ । र्स सम्बन्धी 
र्ववरण अनसुचुी–६ मा छ । 

3.7 सरकारी कार्ाालर्, सतमतत तथा अन्र् संस्थातफा  18 तनकार्को रु.40 लाख 35 हजार अतग्रम कर 
कट्टी नगरेकोमा 9 तनकार्को रु.10  लाख 59 हजार असलु भई रु.29  लाख 76 हजार बाकँी 
छ। र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–७ मा छ ।  

3.8 प्रदेश सरकारी कार्ाालर् अन्र् संस्था र सतमतततफा  र्ो वषाको सम्पन्न लेखापरीक्षण र बेरुज ुअङ्कको 
तलुनात्मक र्स्थतत तनम्नानसुार छः  

(रु.हजारमा) 

प्रततवेदन 

लेखापरीक्षण 
अङ्क  बेरुज ुअङ्क प्रततशत 

पेस्की बाहेकको 
बेरुज ु 

पेस्की बाहेकको 
बेरुज ुप्रततशत 

2075 274629 972 0.35 972 0.35 
2077 39475401 987315 2.50 510710 1.29 
2078 51090583 725229 1.42 655849 1.28 
2079 68337977 1094410 1.60 850760 1.24 
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पररच्छेद -3 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा 
 

 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 

1. काननु तजुामा - संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको संचालन र व्र्वस्थापनका लातग २०७७।७८ सम्म    
62 ऐन, 31 तनर्मावली, 3 र्वतनर्मावली, 13 गठन आदेश, 35 कार्ार्वतध, 4 तनदेर्शका, 5 
मापदण्ड र 3 अध्र्ादेश प्रततस्थापन काननु समेत १५६ काननु तथा कार्ार्वतध तनमााण गरेको छ । 

2. संगठन र व्र्वस्थापन : प्रदेशस्तरका सरकारी तनकार्को संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षण गरी सेवा 
प्रवाहको लातग आवश्र्क जनशर्क्त तनधाारण गरी पदपूतता गनुापदाछ । प्रदेश सरकार अन्तगातका १८९ 
सरकारी तनकार्मा ३ हजार ९०१ दरबन्दी रहेकोमा २ हजार ३३३ पदपूतता भई १ हजार ५६८ पद 
ररक्त रहेको छ । स्वीकृत दरबन्दीको एक ततहाई पद ररक्त रहेकोले प्रदेश कार्ाालर्हरूको सेवा 
प्रवाहमा असर परेको छ । 

3. काननुमा सामञ्जस्र्ता - नेपाल सरकारको आतथाक ऐन, २०७५ द्बारा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ६४ को उपदफा १ च (३) (४) मा ढुङ्गा, तगट्टी र बालवुाको करमा दोहोरो 
अतधकार रहने, करको दरसम्बन्धी स्थानीर् तहले संकलन गरी बाँडफाँट गने व्र्वस्था रहेकोमा सो 
व्र्वस्था खारेज गरी दफा ६२(क) मा स्थानीर् तहहरूले ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम 
स्थानीर् सर्ञ्चत कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरेको छ । प्रदेश आतथाक ऐन, २०७७ को दफा ९(५) 
अनसुार तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा बापत सङ्कतलत करको चातलस प्रततशत प्रदेश सर्ञ्चत कोषमा दार्खला 
गनुापने व्र्वस्था छ ।  

र्सैगरी नेपाल सरकार मर्न्रपररषद्ले ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन,् तबक्री तथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्री बापतको राजस्व स्थानीर् तहले 
संकलन गरी प्रदेश र स्थानीर् तहबीच क्रमशः ४० र ६० प्रततशत हनेुगरी बाँडफाँट गने व्र्वस्था 
गरेको छ जनु स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको दफा ६२(क) र्वपरीत देर्खन्छ । र्स वषा ढुङ्गा, 
तगट्टी, बालवुा, मनोरञ्जन र र्वज्ञापन करबाट प्राप्त राजस्व मध्रे् ८३ पातलकाले रु.९४ करोड ४८ 
लाख १२ हजार प्रदेश सरकारको सर्ञ्चतकोषमा दार्खला गरेका छन ्। तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्रीबाट 
प्राप्त हनेु राजस्व उत्पर्त्तको आधार एवं सो राजस्व संकलन गदाा पने वातावरणीर् असर लगार्त समग्र 
व्र्होरा प्रदेशसँग सम्बर्न्धत भएकाले राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी काननु तजुामा गदाा सो र्वषर्लाई 
मध्र्नजर राखेर संघीर् काननुसँग नबार्झने गरी स्पि काननुी व्र्वस्था गने र सोको आधारमा राजस्व 
संकलन तथा बाँडफाँट गनुापदाछ । 

4. अवण्डा - आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १८ बमोर्जम 
र्वतनर्ोजन ऐन अनसुार स्वीकृत बजेट र्ववरण र वार्षाक कार्ाक्रमको आधारमा बजेट र्वतनर्ोजन गने 
व्र्वस्था छ । तर आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले कार्ाक्रम स्वीकृत नगरी अथा र्वर्वधमा 
रु.९ अबा ८० करोड ६९ लाख र्वतनर्ोजन गरी रु.७ अबा ९५ करोड ४4 लाख प्रदेश 
कार्ाालर्हरूलाई तनकासा ठदएको छ । उक्त अवण्डा रकम कुल बजेटको १५.४६ प्रततशत र कुल 
खचाको २२.३४ प्रततशत रहेको छ । तसथा स्वीकृत कार्ाक्रममा समावेश गरी खचा गनुापदाछ । 
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5. रकमान्तर - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ मा कुनै शीषाकमा बजेट अपगु 
भएमा र्वतनर्ोजन ऐनले तोकेको तसमातभर रही रकमान्तर गना सर्कने व्र्वस्था छ । र्वतनर्ोजन ऐन, 
२०७७ को दफा ३ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोर्जम रकमान्तर गदाा कुनै शीषाकमा 
र्वतनर्ोजन गरेको भन्दा १० प्रततशत बढी रकमान्तर गना नपाईने उल्लेख छ । र्वतनर्ोर्जत बजेट 
रु.५१ अबा ४२ करोड ७४ लाखको १० प्रततशतले बढीमा रु.५ अबा १४ करोड २७ लाख 
रकमान्तर गना पाउनेमा रु.८ अबा ४२ करोड ३ लाख (कुल बजेटको १६.३७ प्रततशत) 
रकमान्तरबाट थप/घट गरेको छ ।  उक्त रकमान्तर मध्रे् २०७८ बैशाखदेर्ख आषाढसम्ममा मार 
रु.२ अबा ६९ करोड ८२ लाख ४२ हजार रकमान्तर भएको छ । र्वतनर्ोजन ऐनले तोकेको 
सीमातभर रही रकमान्तर गनुापदाछ ।   

6. बजेट कार्ाान्वर्न - प्रदेश अथामन्रीले आगामी आतथाक वषाको प्रदेश सरकारको राजस्व र व्र्र्को 
अनमुान प्रत्रे्क वषा असार मर्हनाको १ गते प्रदेश सभामा पेस गनुापने र सो साथ राजस्व संकलन, 
मध्र्कालीन खचा संरचना, अनदुान, सावाजतनक ऋण र लगानी सम्बन्धी नीततगत व्र्वस्था सर्हतको 
बजेट अनमुान गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको आतथाक वषा २०७७।७८ को वार्षाक बजेट 
र सोको कार्ाान्वर्न र्स्थतत र्वश्लषेण गदाा तनम्नानसुार देर्खएको छः 

6.1 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले रु.५१ अबा ४२ करोड ७५ लाखको आर्-व्र्र् अनमुान 
पेस गरेकोमा गत वषाको बचत, कर र अन्र् राजश्व समेत रु.६१ अबा ४२ करोड ८१ लाख आर् र 
रु.३८ अबा ८ करोड १६ लाख (र्फताा रु.२ अबा ४८ करोड ६८ लाख समेत) व्र्र् भई रु.२३ 
अबा ३४ करोड ६५ लाख बचत रहेको देर्खन्छ । राजस्व तथा अन्र् प्रातप्तको ३८ प्रततशत बचत 
रहेको देर्खन्छ । खचा गने दक्षता बढाई बजेटलाई र्थाथापरक बनाउनपुदाछ । 

6.2 गत वषाको बचत, कर र अन्र् राजश्वसमेत कुल आर् रु.६१ अबा ४२ करोड ८१ लाखमध्रे् 
बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु कर तथा अन्र् राजस्वबाट रु.२५ अबा ६३ करोड १७ लाख ९३ हजार 
(४१.७२ प्रततशत), संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत अनदुानबाट रु.१६ अबा ९१ करोड ४६ लाख 
३८ हजार (२७.53 प्रततशत) र बाँकी गत वषाको नगद मौज्दातबाट प्राप्त भएको छ । जस 
अनसुार आर्को उल्लेखनीर् र्हस्सा संघीर् अनदुान र गत वषाको मौज्दात रहेको देर्खएकोले 
आन्तररक आर् पररचालनमा ध्र्ान ठदनपुदाछ । 

7. दीगो र्वकास लक्ष्र् - प्रदेशमा दीगो र्वकासका बारेमा जनचेतना अतभवरृ्र्द् गने, रार्ष्ट्रर् दीगो र्वकास 
लक्ष्र्का रणनीततहरूमा प्रादेर्शक दृर्िकोणका लातग पैरवी गने, रार्ष्ट्रर् स्तरका लक्ष्र्हरूलाई प्रादेर्शक 
सन्दभा अनरुूप बनाउने, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने, अनभुवहरूबाट तसक्ने, स्थानीर् तहका र्वकासका 
र्क्रर्ाकलपाहरूको र्ोजना, ढाँचा तनमााण, कार्ाान्वर्न र अनगुमनमा संलग्न गराउने एवं र्ोजना र नीतत 
तथा कार्ाक्रममा दीगो र्वकासका सूचकहरूलाई समार्हत गराइ सोको आधारमा संचातलत आर्ोजना 
तथा कार्ाक्रमको उपलर्धध मापन गने कार्ा शरुु भएको छैन । नीतत आर्ोग माफा त संघीर् सरकार 
एवम ् रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगसँग समन्वर् गरी प्रदेश सरकारले दीगो र्वकास लक्ष्र् २०१६-२०३० 
का सूचकहरूलाई आन्तररकीकरण गनुापदाछ । 
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8. र्वतनर्ोजन दक्षता - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 8 अनसुार बजेट प्रस्ताव गदाा 
त्र्स्तो खचा तसजाना गने स्पि आधार सर्हत प्रस्तार्वत रकमको पषु्याइा खलुाउन ु पने एवं नर्ाँ 
आर्ोजनाको हकमा रकम प्रस्ताव गदाा सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको आधारमा खचा हनु सक्ने रकम मार 
पषु्याँइा सर्हत प्रस्ताव गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको 207७।7८ को पुजँीगत बजेट 
खचाको र्स्थतत तनम्नानसुार छ : 

(रु. हजारमा) 
मन्रालर् र्वतनर्ोर्जत बजेट जम्मा खचा खचा प्रततशत 

प्रदेश  सभा सर्चवालर् 49250 18922 ३८.४२ 

मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 211330 78117 ३६.९६ 

आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 47490 9722 २०.४७ 

आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 668139 497422 ७४.४५ 

उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् 2458612 1630345 ६६.३१ 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 1161601 703667 ६०.५८ 

भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 19795530 15840742 ८०.०२ 

सामार्जक र्वकास मन्रालर् 1947402 1220290 ६२.६६ 

अन्र् मन्रालर्/तनकार् 1157537 9012 0.77 
जम्मा 27496891 20008239 72.76 

उर्ल्लर्खत तातलकाको र्वश्लषेण गदाा कुल बजेटको औसतमा ७2.76 प्रततशत मार खचा 
देर्खन्छ । मन्रालर्गत रूपमा भौततक पूवााधार मन्रालर्ले औसतभन्दा केही बढी र बाँकी 
मन्रालर्ले औसतभन्दा कम खचा गरेको देर्खन्छ । सबैभन्दा कम खचा आतथाक मातमला तथा काननु 
मन्रालर्को २०.४७ प्रततशत र बढी भौततक पूवााधार मन्रालर्को ८०.०२ प्रततशत रहेको छ । 
समग्रमा सबै मन्रालर्हरूको खचा गना सक्ने क्षमता कमजोर रही स्वीकृत बजेटको न्रू्न प्रततशत मार 
खचा भएकोले खचा गने क्षमता अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ। 

9. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकारको 207७।7८ को बजेट वक्तव्र्मा घोषणा भएका 
र्वतभन्न मन्रालर् एवं तनकार्सँग सम्बर्न्धत नीतत तथा कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न हनु सकेको छैन । 
उदाहरणको रुपमा भतूम, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर्तफा  बजेटमा घोषणा भएअनसुार तसन्धलुीको 
हररहरपरुगढी गाउँपातलकामा एकीकृत नमनुा कृर्ष फामाको स्थापना, कृर्षमा अध्र्र्नरत र्वद्याथीलाई 
अनसुन्धान फेलोतसप, दगु्ध र्वकास कार्ाक्रम माफा त गररबी तनवारण नामक पररर्ोजना सञ्चालनका 
लातग प्रदेश दगु्ध र्वकास बोडा माफा त शेर्र लगानी, मखु्र्मन्री जनता स्वास्थर् परीक्षण कार्ाक्रमलाई 
पररमाजान गरी स्थानीर् तहसम्म तबस्तार गने कार्ा, राजमागा क्षरेमा केर्न्द्रत अत्र्ाधतुनक सरु्वधा 
सम्पन्न एम्बलेुन्सको व्र्वस्था लगार्तका नीतत तथा कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न गरेको देर्खएन । बजेट 
वक्तव्र्मा उल्लेख भएका कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न गरी तनधााररत लक्ष्र् प्राप्त गनुापदाछ । 

10. सवारी साधन खररद - सावाजतनक खचामा तमतव्र्र्ीता कार्म गने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को 
दफा ७(१) मा सवारी साधन खररद गनुापरेमा अथा मन्रालर्को पूवा स्वीकृतत तलई खररद गना सर्कने 
व्र्वस्था छ । प्रदेश मन्रालर् र मातहत तनकार्ले अथा मन्रालर्को स्वीकृतत नतलई र्ो वषा रु.१६ 
करोड ३३ लाख ८३ हजारको सवारी साधन खररद गरेको छ । सवारी साधन खररदमा भएको 
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वरृ्र्द्सँग ममात र इन्धन खचा समेत वरृ्र्द् हनेु भएकोले सवारी साधन खररदमा मापदण्डको पालना गरी 
तमतव्र्र्र्ता कार्म गनुापदाछ ।  

11. अनदुान कार्ार्वतध - संघीर् संसद रार्ष्ट्रर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जत व्र्वस्थापन तथा सरकारी आश्वासन 
सतमततको वार्षाक प्रततवेदन, 2076 मा र्वधार्र्की अतधकार संसदमा मार तनर्हत हनेु उल्लेख 
गरेकोमा प्रदेश सरकारका भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर्ले सम्बर्न्धत र्वषर्को ऐन, 
तनर्म बेगर र्वतभन्न कार्ार्वतध बनाइा र्ो वषा दगु्ध अनदुान रु.१५ करोड, कृषक फमा संस्था अनदुान 
रु.२ करोड १७ लाख, कौशी खेती रु.८६ लाख, संस्था तोकेर अनदुान रु.५८ लाख, दोहोरो अनदुान 
रु.४८ लाख लगार्तलाई रु.९९ करोड २८ लाख अनदुान खचा गरेको छ । मन्रालर्ले कुल १३१ 
वटा कार्ार्वतधहरू तनमााण गरेकोमा ती कार्ार्वतधहरू एक वषामा १ देर्ख ६ पटकसम्म संशोधन समेत 
गरेको र्स्थतत छ । पटक पटक कार्ार्वतध संशोधन गरी सो कार्ार्वतधको आधारमा अनदुान खचा 
गरेको काननुसम्मत ्देर्खएन । 

12. उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को दफा ९७ मा उपभोक्ता 
सतमतत माफा त कार्ा गराउँदा अवलम्बन गनुापने र्वतधहरू उल्लेख छ । उल्लेर्खत व्र्वस्था र्वपरीत 
रु.1 करोडभन्दा बढी लागत अनमुान रहेको कार्ा समेत उपभोक्ता सतमततबाट गराउने, खचाको र्वल 
भरपाइा व्र्वर्स्थत नहनेु, खचा सावाजतनकीकरण नगने, आर्ोजना स्थलमा सूचना पाटी नराख्न,े जर्टल 
प्रकृततका जनश्रमदानबाट नहनेु आर्ोजना सतमततबाट गराउने, हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग हनेु कार्ा समेत 
सतमततबाट गराउने, सतमततले गनुापने कार्ा तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराउने लगार्तको अवस्था रहेको छ । 
र्सका साथै सम्पन्न आर्ोजना हस्तान्तरण नहनेु, हस्तान्तरण भएका आर्ोजनामा ममात सम्भारको 
व्र्वस्था नहनेु र्स्थतत छ । भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् अन्तगात ४ कार्ाालर्ले रु.१ 
करोडभन्दा बढीको लागत अनमुान भएका १० र्ोजना, कार्ाक्रममा उल्लेर्खत व्र्वस्था र्वपरीत 
रु.१४ करोड ३४ लाख ५९ हजारको सम्झौता गरी रु.११ करोड २९ लाख २४ हजार भकु्तानी 
गरेको छ । उपभोक्ता सतमततको गठन, दताा, नवीकरण, सतमततबाट गराउन सर्कने र नसर्कने कामको 
वगीकरण, धरौटी, म्र्ाद थप लगार्त र्वषर्हरूमा स्पि गरी उपभोक्ता सतमतत माफा त गने कार्ालाइा 
थप व्र्वर्स्थत गनुापदाछ । 

13. आर्ोजना बैङ्क - आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ९(२) मा बजेट 
प्रस्ताव गने र्वतभन्न सात आधारमध्रे् आर्ोजना बैङ्कमा प्रर्वि भएका आर्ोजनाको लातग रकम प्रस्ताव 
गने व्र्वस्था समेत रहेको छ । प्रदेश स्तरमा संचालन हनेु आर्ोजनाहरूलाई एकीकृत एवं व्र्वर्स्थत 
बनाउन आवश्र्क पने आर्ोजना बैङ्क स्थापना गरेको छैन । कार्ाान्वर्न गने तनकार्/मन्रालर्हरूले 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरेको, आवतधक र्ोजना र प्रदेशको प्राथतमकता अनकुुलका आर्ोजना समावेश 
गरी आर्ोजना बैङ्क तनमााण गरी सो अनसुार बजेट प्रस्ताव गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

14. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा ८ मा खररद गदाा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी 
टुक्रा पारी खररद गनुा नहनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश मन्रालर् र मातहतका ४० तनकार्ले मेर्शनरी 
औजार एवं फतनाचर खररद, परामशा सेवा, तनमााण लगार्तको कार्ामा रु.२७ करोड २३ लाख ५५ 
हजारको कार्ा सोझै खररद गरेको देर्खर्ो । र्स्तै  भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर्ले र्वतभन्न 
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कार्ाक्रमको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन, गरुुर्ोजना अध्र्र्न प्रततवेदन 
लगार्तको परामशा सेवामा ८७ टर्ाकेज बनाई रु.११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको कार्ा लागत 
अनमुानकै हाराहारीमा खररद गरेको छ । खररद कार्ा काननुसम्मत हनुपुदाछ । 

15. सेवा प्रवाह - प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 मा प्रदेश स्तरमा सावाजतनक 
सेवा र्वतरणको न्रू्नतम मापदण्ड तनधाारण र सेवाग्राही सन्तिुी सभेक्षण तथा सेवा प्रवाहको 
अनगुमन गने उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धी कार्ा नभएको, स्वीकृत दरबन्दीको ५९.८१ प्रततशत 
मार पदपूतता भएको, प्रदेश सरकार संचालनको लातग आवश्र्क काननु एवं कार्ार्वतधहरू बन्न बाँकी 
रहेको लगार्तको कारण प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षत सधुार हनु सकेको छैन । सेवा 
प्रवाहलाइा सबल र चसु्त बनाउनपुदाछ । 

16. भेररएसन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा खररद सम्झौता गदााको बखत 
पूवाानमुान गना नसर्कएको पररर्स्थतत सो सम्झौता कार्ाान्वर्नको क्रममा तसजाना भएमा सावाजतनक 
तनकार्ले भेररएसन आदेश जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले 
३ तनमााण कार्ामा ४.२० देर्ख १४.९५ प्रततशतसम्म भेररएसन गरी रु.७ करोड ७ लाख २२ हजार 
थप गरेको छ । अतः भेररएसन गने कार्ामा तनर्न्रण गना  र्थाथापरक ढंगले लागत अनमुान 
बनाउनपुदाछ । 

17. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - प्रदेश सरकारको नीतत तथा कार्ाक्रम र बजेट वक्तव्र्मा प्रदेश 
र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना र सञ्चालन गने काननुी व्र्वस्था गने, हेटौडा अस्पताललाई मदन भण्डारी 
स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततस्ठान नामाकरण गरी स्वास्थर् सेवाको गणुस्तरमा वरृ्र्द् गने, संघीर् सरकारको 
समन्वर् र सहकार्ामा पषु्पलाल प्रदेश चक्रपथको गरुुर्ोजना तर्ार गरी चक्रपथका खण्डहरूको 
पर्हचान गने र पोिबहादरु बोगटी सरुुङ्ग मागाको र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ारी र सरुुङ्ग क्षेरको 
भौगोतलक सभेक्षण गने कार्ाक्रम रहेको देर्खन्छ । उल्लेर्खत प्रदेश गौरवका आर्ोजना पर्हचान र 
छनौटका मापदण्ड तनधाारण गनुापनेमा मापदण्ड तनधाारण गरेको देर्खएन । मदन भण्डारी स्वास्थर् 
र्वज्ञान प्रततष्ठानको स्थापना भएको देर्खएको छ । सरुुङ्ग मागाको तडर्पआर स्वीकृत नभएको, प्रदेश 
र्वश्वर्वद्यालर्को स्थापना नभएको, पषु्पलाल प्रदेश चक्रपथको गरुुर्ोजनाको कार्ा अगातड बढाउने तथा 
प्रदेश गौरवका आर्ोजना पर्हचान र छनौटका लातग मापदण्ड तनधाारणको कार्ा भएको देर्खएन । 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा सधुार गनुापदाछ । 

18. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा - प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोगले पर्हलो आवतधक र्ोजना 
२०७६।७७-२०८०।८१ तजुामा गरी लागू गरेको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नको 
लातग प्रत्रे्क वषा हातसल गनुापने नततजा समेतको सूचकहरू उल्लेख गरेको छ । सो बमोर्जम दोश्रो 
वषा बहआुर्तमक गररबी सूचकाङ्क 10 प्रततशतमा झाने, मानव र्वकास सूचकाङ्क 0.653 परु् र्ाउने, 

आतथाक वरृ्र्द् दर 11.3 प्रततशत, उद्योग क्षेरको वरृ्र्द्दर 14.1 प्रततशत, प्रततव्र्र्क्त आर् २ हजार 
324 अमेररकी डलर परु् र्ाउने लगार्तको लक्ष्र् राखेकोमा सोको प्रगतत समीक्षा गरेको छैन । 
नततजाको समीक्षा गरी कार्ार्ोजना बमोर्जम तोर्कएको समर्तभर र्क्रर्ाकलापहरू संचालन गनुापदाछ । 
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19. कोतभड-19 -  मन्रालर्ले प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोर्जम कोरोना 
भाइरस संक्रमण, रोकथाम, तनर्न्रण तथा उपचार सहर्ोग कार्ार्वतध, २०७६ जारी गरी कोष खडा 
गरेको छ । कोतभड-१९ को संक्रमणको तनर्न्रण र उपचारको लातग कोषमा रु.61 करोड ७ लाख 
आम्दानी भएकोमा अस्पताल तथा र्वतभन्न तनकार्ले रु.१८ करोड 44 लाख, आइशोलेसन वाडा 
तनमााणमा रु.१५ करोड ९६ लाख, कमाचारी प्रोत्साहनमा रु.४ करोड १ लाख समेत रु.३८ करोड 
४१ लाख खचा भई रु.२२ करोड ६६ लाख बाँकी रहेको छ । 

20. आन्तररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार प्रदेश तहका सबै 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृतहरूले आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी सो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले 
एक वषातभर लाग ुगरी सक्नपुने व्र्वस्था छ । साथै आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली सम्बन्धी ढाचँा र 
कार्ार्वतध प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले तोकेबमोर्जम हनेु व्र्वस्था दफा ३०(२) मा रहेको छ । 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उक्त ढाँचा र कार्ार्वतध तोर्कसकेको छ । कार्ार्वतध, ऐन 
प्रमार्णकरण भएको ३ वषा र्वततसक्दा पतन आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली तजुामा गरी लाग ुनगरेको र 
ऐनको दफा ३१ अनसुार आन्तररक तनर्न्रण प्रणालीको कार्ाान्वर्नका लातग आन्तररक तनर्न्रण 
सतमतत गठनसमेत भएको छैन । आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

21. आन्तररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) अनसुार प्रदेश 
सरकार अन्तगातका कार्ाालर् तथा तनकार्को आन्तररक लेखापरीक्षणबाट असलु गनुापने रु.७ करोड 
३४ लाख ४५ हजार, तनर्तमत गनुापने रु.७ करोड ३२ लाख ५९ हजार, म्र्ाद नाघेको पेस्की 
रु.२८ करोड ४७ लाख ६३ हजार समेत रु.४३ करोड १४ लाख ६७ हजार (म्र्ाद ननाघेको 
पेस्की रु.१ अबा १२ करोड ३८ लाख ८८ हजार बाहेक) बेरुज ु भएको देखाएको छ । 
कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण हुँदा बक्र्ौता बाहेक रु.१ अबा ५ करोड २१ लाख ४९ हजार बेरुज ु
कार्म भएको छ । आन्तररक लेखापरीक्षण चौमातसक रूपमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट 
हनेु व्र्वस्था भएकोमा चौमातसक रूपमा लेखापरीक्षण नगरेको, काननुको पररपालना, स्रोतको 
नततजामूलक उपर्ोग, नीततगत एवं प्रर्क्रर्ागत पक्षहरूमा सझुाव सर्हतको र्टटपणी नगरेको 
लगार्तका अवस्था देर्खएको छ । आन्तररक लेखापरीक्षण प्रभावकारी गराउनपुदाछ । 

22. सम्पर्त्तको अतभलेख तथा प्रततवेदन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्हरूले 
आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, जग्गा, सवारी साधन लगार्त र्जन्सी मालसामानको लगत तथा मातहत 
कार्ाालर्हरूबाट प्राप्त प्रततवेदन र आफ्नो कार्ाालर् समेतको र्जन्सी प्रततवेदन एकीकृत रूपमा तर्ार 
गरी भाद्र मसान्ततभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेस गनुापनेमा गरेका छैनन ्। 

23. लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन - कारोवारको लेखा र प्रततवेदनको ढाँचा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को 
तसफाररसमा २०७६।२।१९ र नेपाल सावाजतनक र्वत्तीर् क्षेर प्रततवेदन लेखामान, (नेटसास)को ढाँचा 
२०७५ मागामा नै स्वीकृत भई सकेको छ । प्रदेश मन्रालर् तथा केन्द्रीर् तनकार्हरूले स्वीकृत भए 
बमोर्जमको ढाँचामा प्रततवेदन तथा लेखाङ्कन गनुापनेमा सो अनसुार नगरेको भनी र्वगत वषाको 
लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा औलं्र्ाएता पतन सधुार भएको छैन । तोर्कएको ढाँचामा लेखाङ्कन तथा 
प्रततवेदन गररनपुदाछ । 
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मन्रालर् र तनकार्गत व्र्होरा 
 
 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन र व्र्वस्थापन गना नेपालको संर्वधानको धारा १९५ बमोर्जम 
प्रदेश सभा सर्चवालर्को स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । प्रदेश व्र्वस्थार्पकाको कार्ा सञ्चालनमा 
आवश्र्क सहर्ोग गने प्रशासकीर् तनकार्को रुपमा सर्चवालर्को स्थापना भएको हो । बागमती प्रदेश सभामा 
समानपुाततक ४४ समेत ११० सभासद् तनवाार्चत हनेु व्र्वस्था रहेको छ ।  

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.२० करोड २७ लाख ४४ हजार, राजस्व रु.९ लाख ५३ हजार, धरौटी रु.४९ 
लाख १२ हजार र अन्र् कारोबार रु.३ लाख समेत रु.२० करोड ८९ लाख ९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. काननु तजुामा - आतथाक वषा २०७४।७५ मा प्रथम पटक गठठत प्रदेश सभाको आतथाक वषा 
२०७७।७८ सम्म ९ वटा अतधवेशन बसी सभामा काननु तनमााणको लातग ६७ वटा र्वधेर्कहरू 
दताा भएको मध्रे् ६२ वटा र्वधेर्क पाररत भई ऐनको रुप धारण गरेको छ भने एक र्वधेर्क 
सदनमा र्वचारातधन अवस्थामा रहेको छ।   

2. संसदीर् सतमततको तनणार् कार्ाान्वर्न -  नेपालको संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाले र्वषर्गत 
सतमतत गठन गना सक्ने व्र्वस्था अनसुार बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश मातमला सतमतत, अथा तथा 
र्वकास सतमतत, सावाजतनक लेखा सतमतत, र्शक्षा, स्वास्थर् तथा कृर्ष सतमतत र उद्योग, पर्ाटन तथा 
वातावरण सतमतत गठन गरेको छ । र्सरी गठन भएका सतमततहरूले २०७४।७५ देर्ख 
२०७७।७८ सम्म ६९१ तनणार्हरू गरेका छन ् । सतमततका तनणार् तथा तनदेशनहरूको 
कार्ाान्वर्नको अवस्था सम्बन्धमा अनगुमन गरेको छैन । सतमततको तनणार् तथा तनदेशनहरूको 
कार्ाान्वर्न र पालना सम्बन्धमा अनगुमन गरी कार्ाान्वर्नको सतुनर्ितता गनुापदाछ ।  

3. दरबन्दी र पदपूतता - सर्चवालर् अन्तगात मर्ाादापालक बाहेक ३६ दरबन्दी रहेकोमा एक सर्चव, दईु 
उप सर्चव सर्हत १५ दरबन्दी ररक्त रहेको देर्खन्छ । दरबन्दी बमोर्जम पदपूतता नहुँदा दैतनक कार्ा 
सञ्चालन, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन जस्ता कार्ामा समस्र्ा देर्खएको छ । स्वीकृत दरबन्दी पदपूतता 
गनुापदाछ। 

 बेरुज ु र्स्थतत - सर्चवालर्को र्ो वषा रु.२१ लाख २२ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा फस्र्ौट नभएकोले 
बेरुज ुबाँकी छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 
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मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 

मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाक्षरेमा प्रदेश सरकार, (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 
बमोर्जम प्रदेशतभरको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रण र संचालन गने, मर्न्रपररषद् मा पेस हनेु 
तनर्म र आदेशको तजुामा, स्वीकृतत तथा प्रमाणीकरण गने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ाान्वर्न र प्रततवेदन 
गने लगार्तका कार्ा रहेका छन।्  

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.२७ करोड १९ लाख १९ हजार, राजस्व रु.१९ लाख ६२ हजार र धरौटी 
रु.३ करोड ३९ लाख ६२ हजार र अन्र् कारोबार रु.४ करोड १९ लाख ८४ हजार समेत रु.३४ करोड 
९८ लाख २७ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । अन्र् संस्थातफा  प्रदेश सशुासन केन्द्रको रु.१७ 
करोड १७ लाख ३० हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा 
तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मखु्र्मन्री तथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्को कार्ा र्जम्मेवारी तोर्कएको छ । उक्त तनर्मावलीमा उल्लेख भएबमोर्जम 
प्रदेशस्तरीर् मानव संशाधन र्वकास र्ोजना तजुामा र कार्ाान्वर्न, प्रदेशस्तरका सरकारी तनकार्को 
संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षण र व्र्वस्थापन परीक्षण, प्रदेशस्तरमा सावाजतनक सेवा र्वतरणको 
न्रू्नतम मापदण्ड तनधाारण र सेवाग्राही सन्तरु्ि तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन एवं गाउँपातलका तथा 
नगरपातलकाको कमाचारी र कार्ाालर्को व्र्वस्थापन सम्बन्धी काननु तजुामा लगार्तको कार्ा र्स वषा 
पतन भएको छैन। कार्ाान्वर्न तातलका बनाई तोर्कएको कार्ा गनुापदाछ । 

2. प्रदेश गौरवको आर्ोजना - प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को नीतत तथा कार्ाक्रम र बजेट 
वक्तव्र्को तस.नं.१२५ मा प्रदेश गौरवको रुपान्तरणकारी आर्ोजनाको रुपमा पोि बहादरु बोगटी 
सरुुङ मागा (तभमफेदी कुलेखानी) को तनमााण कार्ा संघीर् सरकारको सहकार्ामा आगामी चार वषामा 
सम्पन्न गने लक्ष्र् राखेको छ । स्वीकृत तडर्पआर बमोर्जम तभमफेदी बजारदेर्ख कुलेखानीसम्मको 
३.४२५ र्कलोतमटर सरुुङ मागा तनमााणको कुल लागत रु.१९ अबा ३२ करोड, लाभ लागत र्वश्लषेण  
१५ प्रततशत र लाभ लागत अनपुात २ भन्दा बढी हनेु देर्खन्छ । नीतत तथा कार्ाक्रममा २०८१ 
अथाात ्४ बषा तभर सम्पन्न गने भतनएता पतन प्रदेश सरकारले सरुुङ्ग मागाको संरचना तनमााणमा र्ो बषा 
बजेट र्वतनर्ोजन गरेको देर्खएन । संघीर् सशता अनदुानतफा  रु.२ करोड वजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
उक्त रकमबाट समेत कार्ा भएको छैन । प्रदेश सरकारको क्षमता र आवश्र्कताको प्राथतमर्ककरण 
नगरी नीतत तथा कार्ाक्रम घोषणा गदाा र्स कार्ाको लातग र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ारीमा गत 
वषा रु.१ करोड ५५ लाख ५४ हजार र र्स वषा सोही र्वस्ततृ कार्ार्ोजना प्रततवेदन पररमाजान गना 
रु. ५१ लाख ९७ हजार खचा भएको छ । र्ोजना कार्ाान्वर्नको सतुनर्िततानै नगरी परामशामा भएको 
खचा रु.२ करोड ७ लाख  ५१ हजार प्रततफलर्वहीन हनेु देर्खएको छ । 

3. कोतभड-१९ व्र्वस्थापन - कार्ाार्लले कोतभड-१९ को रोकथाम तथा तनर्न्रणको लातग र्वतभन्न 
दाताहरूबाट आतथाक वषा २०७६।७७ मा प्राप्त रकम रु.४ करोड १५ लाख ८४ हजार र्जम्मेवारी 
सारेको छ । प्रदेश कोरोना संकट व्र्वस्थापन केन्द्रको २०७७।०४।२६ को तनणार्अनसुार प्रदेश 
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सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा आईसोलेसन बेड र कोतभड-१९ को उपचारलाई प्रभावकारी 
बनाउन स्थानीर् तहलाई सामार्जक र्वकास मन्रालर् माफा त रकम उपलधध गराउने तनणार् भए 
अनसुार उक्त रकममध्रे् रु.४ करोड तनकासा ठदएको छ । तर सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले उक्त 
रकममध्रे्बाट गरेको खचा र उपलधधी सम्बन्धमा मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्मा प्रततवेदन 
पेस गरेको छैन । तसथा प्राप्त रकम सोही उदे्दश्र् अनरुुप खचा भए नभएको सतुनर्ित हनु सकेको 
छैन। 

4. मर्न्रपररषद्को तनणार् कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार कार्ार्वभाजन तनर्मावलीमा कार्ाालर्ले प्रदेश 
मर्न्रपररषद्का तनणार्को कार्ाान्वर्न र अनगुमन गने उल्लेख छ । २०७४।७५ देर्ख २०७७।७८ 
को अवतधमा मर्न्रपररषद्को ११२ बैठक बसी ५०१  तनणार् भएकोमा कार्ाालर्ले मर्न्रपररषद् बाट 
भएका तनणार्हरू कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रततवेदन तर्ार गरेको छैन । तनणार् 
कार्ाान्वर्नलाई प्रभावकारी बनाउन तनर्तमत रुपमा अनगुमन गरी कार्ाान्वर्न र्स्थततको प्रततवेदन 
गनुापदाछ । 

5. प्रदेश समन्वर् पररषद् - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनसुार प्रदेश तथा स्थानीर् तहले गने 
काम कारवाहीमा नीततगत सामञ्जस्र्ता, र्ोजना व्र्वस्थापनमा रणनीततक साझेदारी, साझा अतधकार 
क्षेरको प्रर्ोग, प्राकृततक स्रोत साधनको उपर्ोग र बाँडफाँट सम्बन्धी र्वषर्मा प्रदेश र स्थानीर् 
तहबीच समन्वर् कार्म गना मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा एक प्रदेश समन्वर् पररषद् रहने र पररषद्को 
बैठक बषाको कर्म्तमा एकपटक बस्ने व्र्वस्था रहेको छ।  र्ो वषा एक पटक बैठक बसी २३ 
तनणार् गरेकोमा उक्त तनणार् कार्ाान्वर्न भए नभएको कार्ाालर्बाट अनगुमन भएको छैन । तनणार् 
कार्ाान्वर्नको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गरी प्रदेश र स्थानीर् तहबीचको नीततगत साञ्जर्स्ता, र्ोजना 
व्र्वस्थापन, साझा अतधकार क्षेरको प्रर्ोग लगार्तमा प्रदेश र स्थानीर् तहबीच समन्वर् कार्म 
गनेतफा  ध्र्ान ठदनपुदाछ । 

प्रदेश सशुासन केन्द्र 

प्रदेश सरकारले सशुासन ऐन, २०७७ जारी गरी ऐनको दफा ५ ले ठदएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश 
सशुासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्ासंचालन) आदेश, २०७७ मा व्र्वस्था भएबमोर्जम प्रदेश तथा स्थानीर् 
तहका तनवाार्चत मनोनीत वा तनर्कु्त पदातधकारी तथा प्रशासतनक कमाचारीको प्रशासतनक एवं व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी दक्षता अतभवरृ्र्द् गना प्रर्शक्षणको व्र्वस्था गने उदे्दश्र् स्वरुप प्रदेश सशुासन केन्द्रको स्थापना भएको 
छ । 

6. स्थानीर् तह स्वमूल्र्ाङ्कन - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ममा तथा भावना अनरुूप 
स्थानीर् तहहरूको समग्र कार्ा सञ्चालन अवस्थाको र्वश्लषेणका लातग ऐनको दफा ८० बमोर्जम संघीर् 
मातमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले ‘स्थानीर् तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्र्ाङ्कन कार्ार्वतध, 
२०७७’ जारी गरेको छ । स्थानीर् तह स्वमूल्र्ाङ्कन, २०७७ मा  बागमती प्रदेश अन्तगातका १११ 
स्थानीर् तहहरूलाई मूल्र्ाङ्कन गरी शासन व्र्वस्था र सेवा प्रवाहको र्स्थतत मूल्र्ाङ्कन गरेको छ । 
स्थानीर् सरकार संस्थागत स्व-मूल्र्ाङ्कन (तलजा) का १० वटा र्वषर् क्षेरमध्रे् सेवा प्रवाह क्षेरलाई 
सबैभन्दा बढी १६ तथा सहकार्ा तथा समन्वर् क्षेरलाई सबैभन्दा कम ६ अङ्क राखेको छ । र्सैगरी 
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अन्र् र्वषर्गत क्षेरहरू क्रमशः भौततक पूवााधारलाई १३, वार्षाक बजेट तथा र्ोजनालाई ११, र्वत्तीर् 
तथा आतथाक व्र्वस्थापनलाई ११, सामार्जक समावेशीकरणलाई १०, संगठन तथा प्रशासनलाई ९, 
वातावरण तथा र्वपद् व्र्वस्थापनलाई ९, शासकीर् प्रबन्धलाई ८ र न्र्ार्र्क कार्ासम्पादनलाई ७ 
गरी जम्मा १०० अङ्कभार मूल्र्ाङ्कन गरेको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्मानसुार देर्खएको छ: 

6.1. तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४९ क ( १ ) मा तनजामती कमाचारीले अन्र्र कुनै प्रकारको 
नोकरी गना वा आतथाक लाभ वा कुनै सरु्वधा प्राप्त गने गरी परामशादाता, सल्लाहकार, र्वशेषज्ञ वा कुनै 
हैतसर्तले सेवा प्रदान गने कार्ा गना नहनेु र तनजामती सेवा तनर्मावली, २०५० को तनर्म ११७ 
बमोर्जम पूवा स्वीकृत बेगर कार्ा गना नहनेु व्र्वस्था छ ।  सो र्वपरीत आफू कार्ारत कार्ाालर्को 
पूवा स्वीकृतत तलएको आधार प्रमाण बेगर प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत, र्जल्ला समन्वर् अतधकारी, 
उपसर्चव, शाखा अतधकृत लगार्तका ३५ कमाचारीहरू र्स केन्द्रबाट तलजा मूल्र्ाङ्कन तथा प्रततवेदन 
तर्ारीमा संलग्न भएको जनाइ रु.४० लाख ९३ हजार भत्ता भकु्तानी गरेको छ । 

6.2. सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७० बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले रु.२० लाख 
रुपैंर्ाभन्दा बढी मूल्र्को परामशा सेवा खररद गना ऐनको दफा ३० बमोर्जम सूचना प्रकाशन गरी 
आशर्पर माग गनुापने व्र्वस्था छ । सो र्वपरीत कार्ाालर्ले स्थानीर् तह स्वमूल्र्ाङ्कन कार्ाको लातग 
र्वज्ञ जनशर्क्त प्राप्त गदाा आशर्पर माग नगरी ३२ व्र्र्क्तसँग सोझै सम्झौता गरी रु.५९ लाख ५७ 
हजार रोिर र्वतध बमोर्जम खचा लेखेको देर्खर्ो । रोिरमा रहेका र्वज्ञ जनशर्क्तहरू बीच 
प्रततस्पधााको आधारमा खररद गने व्र्वस्था तमलाएको देर्खएन ।  

7. स्व-मूल्र्ाङ्कन - स्थानीर् तहको स्व-मूल्र्ाङ्कनमा धाठदङको तनलकण्ठ नगरपातलका प्रथम भएको छ । 
उक्त पातलकाको मूल्र्ाङ्कन सोही पातलकाको प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत  सर्हतको समूहले गरेको 
देर्खन्छ । बागमती प्रदेश अन्तगातका ११1 स्थानीर् तहमा गरेको तलजा मूल्र्ाङ्कनमा अन्र् 
पातलकाको बाह्य मूल्र्ाङ्कनकतााबाट मूल्र्ाङ्कन गरेकोमा र्स पातलकाका प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत 
स्वरं्ले आफ्नो मूल्र्ाङ्कन आफै गरी  सबैभन्दा उच्च ९३.५ अङ्क प्रदान गरी प्रथम भएको देर्खन्छ । 
आफ्नो पातलकाको आफै मूल्र्ाङ्कनमा सहभागी प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृतले रु.२ लाख २९ हजार 
सेवा शलु्क समेत भकु्तानी तलएको देर्खन्छ । उक्त रकम तनजबाट असलु गनुापदाछ । 

  सबै पातलकाहरूमा गरेको तलजा मूल्र्ाङ्कनमा स्थानीर् सरकार संचालन ऐन अनसुार सबै 
सतमतत, उपसतमतत गठन भई र्क्रर्ाशील रहेको आधारहरू देखाउनका लातग एउटा मार सतमततको 
बैठकको उपर्स्थतत र तनणार् परु्स्तका राखेको, जनतनवाार्चत पदातधकारीहरूको सम्पर्त्त र्ववरणमा 
मूल्र्ाङ्कन वषाको अवस्था राख्नपुनेमा ०७५/७६ को र्ववरण देखाएर अङ्क प्रदान गरेको, क्षमता 
र्वकास  र्ोजना तजुामा हनुपुनेमा तातलमका लातग र्वतनर्ोर्जत वजेटलाई नै क्षमता र्वकास र्ोजना मानेर 
३ अङ्क प्रदान गरेको छ । र्सैगरी कमाचारीहरूको कार्ा सम्पादन सम्झौता  गने भन्न े तनणार् भएकै 
आधारमा उत्तम अवस्थाको अङ्क प्रदान भएको, स्थानीर् तहबाट नागररकलाई उपलव्ध गराउनपुने 
सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ापातलकाकाको बैठकमा छलफल गरी पूणा रुपमा कार्ाान्वर्नमा 
आएको  सूचकको अङ्क ४ प्रदान गने आधार नभएपतन सो अङ्क प्रदान गरेको, सेवा प्रवाह  मापदण्ड 
तर्ार भएको तर कार्ाान्वर्नमा नआएको अवस्थालाई उत्तम अवस्थाको अङ्क प्रदान गरेको, स्थानीर् 
सरकार संचालन ऐनको दफा ७८ अनसुार सावाजतनक सनुवुाई प्रत्रे्क चौमातसकमा १ पटक गरेको 
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भए उत्तम अवस्था मान्न सर्कनेमा वषामा केवल १ पटक गरेर उत्तम अवस्थाको अङ्क प्रदान गरेको 
देर्खएको छ । 

   स्वरं्लाई उच्च अङ्क प्रदान  गरी प्रथम स्थान प्राप्त गने लगार्त तनधााररत सूचकहरूको अङ्क 
गणना र्थाथापरक भएको समेत नदेर्खएकोले समग्र मूल्र्ाङ्कनको र्वश्वसनीर्ता देर्खएन। तसथा र्स 
कार्ामा भएको खचा रु.१ करोड ११ लाख ४९ हजारले स्थानीर् तहहरूको सशुासन वरृ्र्द् गना 
सहर्ोग पगेुको छ भन्न तमल्ने देर्खएन। र्वश्वसनीर् नततजा प्राप्त हनेु गरी मूल्र्ाङ्कन तथा खचा 
गनुापदाछ। 

8. कार्ार्ोजना कार्ाान्वर्न - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७० बमोर्जम सावाजतनक 
तनकार्ले रु.२० लाख रुपैंर्ा भन्दा बढी मूल्र्को परामशा सेवा खररद गना ऐनको दफा ३० बमोर्जम 
सूचना प्रकासन गरी आशर्पर माग गनुापने व्र्वस्था छ । सो र्वपरीत प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी 
धतुलखेल, ककनी, तभमफेदी लगार्तका स्थानीर् तहहरूको आवतधक र्ोजना तथा मध्र्कालीन खचा 
संरचना तजुामा प्रततवेदन तनमााण कार्ामा १९ पातलकाको रु.१० लाखतभरका अलग अलग टर्ाकेज 
बनाई प्रस्ताव माग गरी सोझै खररद गने र्वतधबाट परामशा सेवा खररद गरी रु.१ करोड ८६ लाख 
९८ हजार खचा गरेको छ । र्सैगरी ३६ स्थानीर् तहको तरवषीर् राजस्व सधुार कार्ार्ोजनामा 
रु.८७ लाख ७५ हजार र ८ स्थानीर् तहको क्षमता र्वकास र्ोजनामा रु.२० लाख ६६ हजार खचा 
गरेको छ । तर्ार गरेको कार्ार्ोजनाहरू तथा खचा संरचना सम्बर्न्धत पातलकाले सवासाधारण सबैको 
जानकारीको लातग आ-आफ्नो वेभसाईटमा राखी सफल कार्ाान्वर्न गना केन्द्रले पराचार गरेकोमा सो 
बमोर्जम कार्ाान्वर्नका लातग वेभसाईटमा राखेको देर्खएन। र्ोजना तथा खचा संरचनाको प्रभावकारी 
कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । 

9. कमाचारीको खाता माफा त भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा सेवा 
प्रदार्कलाई रु.२५ हजारभन्दा बढी रकम भकु्तानी गदाा एकाउण्ट पेर्ी चेक माफा त गनुापने व्र्वस्था 
छ । स्थानीर् तह स्वमूल्र्ाङ्कन कार्ाक्रमको लातग ६५ र्वज्ञलाई भकु्तानी गनुापने रु.१ करोड ११ 
लाख र लैंतगक समानता तथा सामार्जक समावेर्शकरण कार्ाक्रमको रु.२६ लाख ६५ हजार दईु 
कमाचारीको व्र्र्क्तगत खातामा ट्रान्सफर गरी तनजहरू माफा त सम्बर्न्धत र्वज्ञ तथा कमाचारीलाई 
भकु्तानी गरेको छ । कार्ाालर्का कमाचारी माफा त भकु्तानी गरेको तनर्म अनकुुल देर्खएन । 
सम्बर्न्धतले भकु्तानी प्राप्त गरेको र्र्कन हनुपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत - र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेतका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थतत देहार् अनसुार छ : 

 मन्रालर्मा रु.१० लाख १३ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदनको प्रततर्क्रर्ा साथ रु.८ 
लाख ५ हजार प्रमाण पषु्याइँ प्राप्त भएकोले फस्र्ौट गरी रु.२ लाख ८ हजार बाकँी रहेको छ । 
र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 

 सतमतततफा  १ तनकार्मा रु.३ करोड ७९ लाख १४ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रततर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट भएको 
छैन ।  र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–१० मा रहेको छ ।  
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आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 

प्रदेश सरकारले (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशको आतथाक र्वश्लषेण गने, आतथाक 
नीततको तजुामा गने र सोको कार्ाान्वर्न, तनर्मन, तनर्न्रणको साथै प्रदेश स्तरको श्रोतको बाँडफाँट, लगानी 
प्रक्षेपण र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथाक र्वकासमा सावाजतनक, तनजी, सहकारीता र गैर सरकारी क्षरेसँगको 
साझेदारी एवं समन्वर् र सहकार्ा सम्बन्धी नीतत, मापदण्ड बनाई लागू गने उदे्दश्र्ले र्स मन्रालर्को स्थापना 
भएको हो ।  

र्ो वषा मन्रालर् र मातहतका १४ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.८ अबा २० करोड ५१ लाख ९९ 
हजार, राजस्व रु.७ अबा ८९ करोड २१ लाख ३० हजार, धरौटी रु.२ करोड २० लाख १८ हजार र अन्र् 
कारोबार रु.५६ लाख ४३ हजार समेत रु.१६ अवा १२ करोड ४९ लाख ९० हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । स्थानीर् तहहरूमा र्वत्तीर् हस्तान्तरण भएको रु.६ अबा ७३ करोड ८५ लाख ७० हजार 
मन्रालर्को लेखापरीक्षण रकममा समावेश छैन । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली अनसुार मन्रालर्ले प्रदेशको आतथाक 
अवस्थाको र्वश्लषेण तथा आतथाक नीततको तजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन, प्रदेशस्तरको आतथाक 
स्थार्र्त्व र मूल्र्र्स्थरता सम्बन्धी नीतत तजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन, सरकारी बाकँी रकमको लगत 
तथा असलु उपरका कार्ाहरू, संघीर् काननु अनरुुप सहर्वत्तीर्करण, प्रदेशस्तरीर् र्वकास नीतत, 
प्राथतमकता, आवतधक तथा क्षेरगत र्ोजना र वार्षाक र्वकास कार्ाक्रमको तजुामा, कार्ाान्वर्न र 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन, राजस्व चहुावट तनर्न्रण सम्बन्धी प्रादेर्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुामा,  कार्ाान्वर्न र तनर्मन, तथर्ाङ्क, सूचना प्रणाली तथा अतभलेख व्र्वस्थापन सम्बन्धमा प्रादेर्शक 
नीतत, काननु, मापदण्ड एवम ्र्ोजना तजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने कार्ाक्षेर तोर्कएकोमा उक्त 
कार्ाहरू कार्ाान्वर्न हनु सकेको देर्खएन ।  

2. आर्-व्र्र् - प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र् अनसुार रु. ५१ अबा ४२ करोड ७५ 
लाख आर्-व्र्र् अनमुान रहेकोमा प्रदेश लेखातनर्न्रक कार्ाालर्बाट पेश भएको र्ववरण अनसुार 
प्रदेश अन्तगात संघीर् सरकारबाट प्राप्त अनदुान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेश राजस्व र गतवषाको 
बचतसमेत रु. ६१ अबा ४२ करोड ८१ लाख आर् भएकोमा रु. ३५ अबा ५९ करोड ४८ लाख 
खचा भई रु. २५ अबा ८३ करोड ३३ लाख बचत भएको छ । बचत मध्रे् संघीर् सरकारलाई रु. 
२ अबा ४८ करोड ६८ लाख अनदुान र्फताा भएको देर्खन्छ ।  

3. बजेट कार्ाान्वर्न - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ मा प्रदेशबाट सञ्चातलत र्ोजनाको लक्ष्र्, 
नीतत र नीतत आर्ोगको मागादशानलाई ध्र्ानमा राखी प्रदेश सरकारले गनुापने काम र हातसल गनुापने 
लक्ष्र् एवं आतथाक स्रोत समेतलाई मध्र्नजर राखी बजेट बनाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले तर्ार 
गरेको र्वगत तीन वषाको बजेट, खचा र बचतको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ : 
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(रु. हजारमा) 

आतथाक  वषा 
आर्-व्र्र् 
अनमुान 

वास्तर्वक आर् वास्तर्वक खचा 
र्फताा तथा 
समार्ोजन 

बचत 

२०७७।७८ 51427494 ६१४२८११1 ३५५९४८४२ २४८६७९६ २३३४६४७८ 

२०७६।७७ ४७६०७८८६ ४८३५१०२७ २७९५०८७० २९०९५५४ १७४९०६०३ 

२०७५।७६ ३४०२६१५९ ३३७७३४५६ २०६५२७०२ २९४४५४८ १०१७६२०६ 

उर्ल्लर्खत तातलकाको र्वश्लषेण गदाा तीन वषामा आर् अनमुानको तलुनामा हाराहारी वा सो 
भन्दा केही बढी आर् प्राप्त भएको छ । अनमुानको तलुनामा २०७५/७६ मा ६०.७० प्रततशत, 
२०७६/७७ मा 58.71 प्रततशत र २०७७/७८ मा ६९.२१ प्रततशत मार खचा भई तीन 
वषामा औसत ६२.८७ प्रततशत मार खचा भएको छ । अनमुान अनसुार नै आर् प्राप्त भएको तर खचा 
न्रू्न भएको कारण बचत रकम हरेक वषा वरृ्र्द् हुँदै गएको छ । खचा गने दक्षता वरृ्र्द् नभएको 
कारण बजेट र्थाथामा आधाररत देर्खएन । खचा गने दक्षता बढाई बजेटलाई र्थाथापरक बनाउन ु
पदाछ । 

4. राजस्व प्रातप्त - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले पेस गरेको सर्ञ्चत कोषको र्ववरण अनसुार गत 
वषाको बचत, कर र अन्र् राजस्व समेत कुल आर् रु.६१ अवा ४२ करोड ८१ लाख 11 हजारमध्रे् 
बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु कर रु.२० अबा ७८ करोड १७ लाख 8६ हजार (३३.८३ प्रततशत) तथा 
प्रदेशबाट सङ्कतलत राजस्वबाट रु.४ अबा ८५ करोड ७ हजार (७.९० प्रततशत), संघीर् सरकारबाट 
हस्तान्तररत अनदुानबाट रु.१६ अवा ९१ करोड ४६ लाख ३८ हजार (२७.५४ प्रततशत) र बाँकी गत 
वषाको मौज्दातबाट प्राप्त भएको देर्खन्छ । जस अनसुार आर्को उल्लेखनीर् र्हस्सा संघीर् अनदुान र 
गत वषाको मौज्दात रहेको देर्खएकोले आन्तररक आर् पररचालनमा थप जोड ठदनपुने देर्खन्छ ।  

5. संघीर् अनदुान - अन्तर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार नेपाल सरकारबाट प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त हनेु अनदुान प्रातप्त, खचा र र्फतााको र्स्थतत देहार्अनसुार छः 

(रु. हजारमा) 
खचा शीषाक बजेट तनकासा खचा र्फताा गनुापने 

समानीकरण अनदुान ७७१७१०० ७७१७१०० ५९१७५४० ० 

सशता अनदुान ८८४४५०० ७८८९३३८ ६०००००५ १८८९३३३ 

समपरुक अनदुान ८१८२०० ८१८२०० ४४०१९० ३७८०१० 

र्वशेष अनदुान ४९०००० ४९०००० २७०५४७ २१९४५३ 

जम्मा १७८६९८०० १६९१४६३८ 12628282 २४८६७९६ 

र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार व्र्होरा देर्खएको छः  

5.1. र्वत्तीर् समानीकरण लगार्तको अनदुान रु.१७ अवा ८६ करोड ९८ लाख प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा 
रु.१६ अवा ९१ करोड ४६ लाख ३८ हजार (९४.६५ प्रततशत) प्राप्त भएको छ । अनदुानमध्रे् 
समानीकरण, समपरुक अनदुान र र्वशेष अनदुान अनमुान अनसुार नै प्राप्त भएकोमा सशता अनदुान 
अनमुानभन्दा कम प्राप्त भएको छ ।  

5.2. अनदुान तनकासा रु.१६ अवा ९१ करोड ४६ लाख ३८ हजार मध्रे् रु.१२ अवा ६२ करोड ८२ 
लाख ८१ हजार (७४.६६ प्रततशत) मार खचा भएको छ । समानीकरण अनदुान रु.७ अवा ७१ 
करोड ७१ लाख मध्रे् रु.५ अवा ९१ करोड ७५ लाख ४० हजार खचा भई रु.१ अवा ७९ करोड 
९५ लाख ६० हजार बचत रहेको छ । सशता, समपरुक र र्वशेष अनदुान वापत खचा हनु नसकेको 
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रु.२ अवा ४८ करोड ६७ लाख ९६ हजार र्फताा भएको छ ।  

र्सरी प्राप्त अनदुान खचा हनु नसकी बचत रहेको एवं र्फताा भएको र्स्थततले प्रदेश सरकारको 
कार्ासम्पादन स्तरमा सधुार गरी खचा गने दक्षतामा वरृ्र्द् गनुापदाछ ।  

6. स्थानीर् तहमा हस्तान्तरण - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार 119 स्थानीर् 
तहलाई सशतामा रु.२ अबा ९२  करोड ३२ लाख, समानीकरणमा रु.1 अबा २२ करोड ६९ लाख, 
समपूरकमा रु.२ अबा ३१ करोड ४५ लाख र र्वशेषमा रु.२७ करोड ३९ लाख समेत गरी कुल 
जम्मा रु.६ अबा ७३ करोड ८६ लाख अनदुान उपलधध गराएको छ । समानीकरण अनदुान बाहेक  
सशता, समपरुक र र्वशेष गरी रु.५ अबा ५१ करोड १७ लाख तनकासा भएकोमा रु.४ अबा ३२ 
करोड ४१ लाख (कुल तनकासाको ७८.४५ प्रततशत) खचा भएको छ । खचा नभई रु.१ अबा १८ 
करोड ७६ लाख बाँकी रहेको छ। 

7. प्रदेश र्वभाज्र् कोष - संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अतधकार सूचीमा रहेका 
र्वषर्बाट संकलन हनेु राजस्वको अद्यावतधक अतभलेख प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले 
राख्नपुदाछ। र्स वषा कोषमा जम्मा भएको रु.८ अबा २५ करोड २४ लाख परैु बाँडफाँट भएको 
देर्खन्छ ।र्ो वषा प्रदेश तबभाज्र्कोषबाट सवारी साधन कर रु.३ अबा ३० करोड  ९ लाख स्थानीर् 
तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेको देर्खन्छ । स्थानीर् तहको तबभाज्र्कोषबाट प्राप्त आर्मा र्वज्ञापन कर 
बापत रु.५  करोड १३ लाख, मनोरञ्जन कर बापत रु.९ लाख ६३ हजार, दहत्तर बहत्तर बापत 
रु.८८ करोड ९५ लाख र अन्र् राजस्व बापत रु.२९ लाख ९२ हजार समेत गरी कुल जम्मा 
रु.९४ करोड ४८ लाख प्राप्त भएको देर्खन्छ । स्थानीर् तहबाट प्राप्त हनुपुने रकम सम्बन्धमा 
अनगुमन गरी प्राप्त हनुपुने रकम प्राप्त भएको सतुनर्ितता गनुापदाछ ।  

8. नीतत तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - बजेट वक्तव्र्मा उल्लेर्खत नीतत तथा कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:्- 

8.1. कृर्ष, उद्योग, व्र्ापार व्र्वसार्, रोजगारी प्रवर्द्ान, उत्पादनशील कार्ाक्रमको लातग लगानी प्रवर्द्ान, 
पर्ाटन प्रवर्द्ानसँग सम्बर्न्धत उद्योगहरू, शैर्क्षक कार्ाक्रम, लघ ु तथा साना उद्योग, वन तथा 
वातावरणजन्र् उद्योग, फोहोरमैला व्र्वस्थापन, सामार्जक क्षेरसँग सम्बर्न्धत उद्योग लगार्त उत्पादन 
र रोजगारी तसजाना हनेु कार्ाक्रमका लातग सहतुलर्तपूणा व्र्ाजदरमा ऋण उपलधध गराउन रु.३ अबा 
कोष स्थापना गने उल्लेख भएकोमा रु.२ अबा मार बजेट र्वतनर्ोजन गरी कोष खडा गरेको छ । 
उक्त कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गना प्रदेश सरकारबाट कार्ार्वतध बनाउने उल्लेख भएकोमा उत्पादन तथा 
रोजगारी तसजानाका लातग सहतुलर्तपूणा ऋण लगानी कार्ार्वतध (पर्हलो संशोधन सर्हत), २०७७ 
तजुामा भई कृर्ष र्वकास वैङ्क तलतमटेड र साना र्कसान र्वकास लघरु्वत्त र्वत्तीर् संस्था तलतमटेडसँग 
2077।08।18 गते समझदारीपरमा हस्ताक्षर भई ऋण लगानी कार्ा भइरहेको छ । कार्ाक्रम 
बमोर्जम ऋण उपलधध गराउन साना र्कसान लघरु्वत्त संस्थालाई रु.60 करोड र कृर्ष र्वकास 
बैङ्कलाई रु.80 करोड तनकाशा गरेको छ । उक्त रकमबाट भएको ऋण लगानी एवं सोको 
उपर्ोगबारे प्रभावकारी अनगुमन गरेको देर्खएन । ऋणको उपर्ोगबारे प्रभावकारी अनगुमन 
गनुापदाछ। 

8.2. मध्र्मकालीन खचा संरचनाको अभ्र्ासलाई सदुृढ तलु्र्ाई सावाजतनक खचाको प्रक्षपेणलाई र्थाथापरक र 
वस्ततुनष्ठ बनाउने प्रर्ास गररने उल्लेख छ। र्सले प्रदेशका नीतत तनमााणमा थप प्रभावकाररता ल्र्ाउने 
कार्ालक्ष्र् तर् गरेकोमा सो बमोर्जम कार्ा भएको पाइएन । तसथा नीतत तथा कार्ाक्रममा उल्लेख 



आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 

 21 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रततवेदन, २०७९ 

भए बमोर्जम मध्र्मकालीन खचा संरचनाको अभ्र्ासलाई सदुृढ तलु्र्ाउन ुपदाछ । 

8.3. अन्तरसरकारी र्वत्तीर् हस्तान्तरण माफा त स्थानीर् तहलाई प्रदान गररने समपूरक तथा र्वशेष अनदुान 
अन्तगातका र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरूको प्रस्ताव, प्राथतमकीकरण तथा छनौट पररर्ोजना बैंकमाफा त 
गने व्र्वस्था तमलाउने उल्लेख भएकोमा पररर्ोजना बैंक स्थापना भएको पाइएन । तसथा र्ोजना बैंक 
स्थापना गरी सोमाफा त र्ोजना तथा कार्ाक्रम छनौट गनुापदाछ । 

9. आर्ोजना स्वीकृतत  - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ मा र्वकास आर्ोजनाको बजेट 
तजुामा गदाा प्रस्तार्वत आर्ोजनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न र आतथाक, प्रार्वतधक, वातावरणीर् तथा 
प्रशासकीर् उपर्कु्तताको आधारमा त्र्सबाट हनेु प्रततफल समेतको र्वचार गरी प्रदेश सरकारबाट 
त्र्स्तो आर्ोजना स्वीकृत भएको हनुपुदाछ । र्जल्लास्तरीर् आर्ोजना प्रदेश र्ोजना आर्ोग वा 
मन्रालर्को नीतततभर रही सम्बर्न्धत मन्रालर्का सर्चवले र प्रदेशस्तरीर् आर्ोजना प्रदेश र्ोजना 
आर्ोग वा मन्रालर्ले स्वीकृत गनुापने व्र्वस्था छ । र्सरी स्वीकृत आर्ोजना कार्ाान्वर्न गनाको 
लातग र्वस्ततृ सवेक्षण, ड्रइङ्ग,  तडजाइन, लागत अनमुान र सोअनसुार वार्षाक कार्ाक्रम तनर्ित गरी सोही 
आधारमा वार्षाक बजेट तजुामा गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा मन्रालर्ले उपरोक्त अनसुारको प्रकृर्ा पूरा 
नगरी कार्ाक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ । काननुी प्रर्क्रर्ा परुा गरेर आर्ोजना स्वीकृत तथा 
सञ्चालन गनुापदाछ । 

10. सोधभनाा - महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार संघीर् सरकारबाट वैदेर्शक 
सहार्ता प्राप्त गरी प्रदेशलाई उपलधध गराएको सोधभनाा हनेु ऋणबाट रु.२४ करोड ५९ लाख र 
सोघभनाा हनेु अनदुानबाट रु.१० करोड २८ लाख स्रोतगत र्ववरण बेगर अनदुान उपलधध भएको 
छ । प्रदेशले र्स आतथाक वषामा ऋण लगानी तथा दार्र्त्व सम्बन्धी र्वषर्मा कुनै अतभलेख 
नराखेकोले खचा भएको रकमको दात ृ तनकार्गत अतभलेखमा नजतनने र सोको सोधभनाा समेत हनेु 
अवस्था छैन । प्रदेश सरकारबाट वैदेर्शक सहार्ता प्रातप्त र अतभलेखांकनको कुनैपतन कार्ा नगरेको 
कारण बजेट सम्बन्धी स्रोतगत र्ववरण नदेर्खनाले सबै आर् र व्र्र्मा नेपाल सरकारको स्रोत 
कार्म भएको अवस्था छ ।  

11. रकमान्तर - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ मा कुनै शीषाकमा बजेट अपगु 
भएमा र्वतनर्ोजन ऐनले तोकेको तसमातभर रही रकमान्तर गना सर्कने व्र्वस्था छ । प्रदेश र्वतनर्ोजन 
ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोर्जम रकमान्तर गदाा कुनै शीषाकमा 
र्वतनर्ोजन गरेको भन्दा १० प्रततशत बढी रकमान्तर गना नपाईने उल्लेख छ । प्रदेशको कुल बजेट 
रु.५१ अबा ४२ करोड ७४ लाखको १० प्रततशतले बढीमा रु.५ अबा १४ करोड २७ लाख 
रकमान्तर गना पाउनेमा रु.८ अबा ४२ करोड ३ लाख (१६.३७ प्रततशत) रकमान्तरबाट थप/घट 
गरेको देर्खर्ो । उक्त रकमान्तर मध्रे् २०७८ वैशाखदेर्ख आषाढसम्ममा रु.२ अबा ६९ करोड ८२ 
लाख ४२ हजार रकमान्तर भई थप/घट भएको छ । रकमान्तर गरेकोमध्रे् भौततक पूवााधार र्वकास 
मन्रालर्मा वैशाखदेर्ख आषाढसम्म सबैभन्दा बढी ४१.०६ प्रततशत थप भएको छ । त्र्सैगरी 
खानेपानी सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरूबाट भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर्मा २३.४६ प्रततशत 
रकमान्तरबाट बजेट थप भएको देर्खन्छ। सबैभन्दा बढी रकमान्तर गने भौततक पूवााधार र्वकास 
मन्रालर् अन्तगात रु.१ अबा ८८ करोड ३९ लाख ३८ हजार रकमान्तर गरेको छ । र्वतनर्ोजन 
ऐनको पररतधतभर रही रकमान्तर गनुापदाछ । 

12. अवण्डा - स्वीकृत कार्ाक्रम बमोर्जम मार रकम खचा गनुापदाछ । मन्रालर्ले अथा र्वर्वध (अवण्डा) 
मा रु.९ अबा ८० करोड ६९ लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरी प्रदेश कार्ालर्हरूलाई रु.७ अबा ९५ 
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करोड ४३ लाख ९५ हजार तनकासा उपलधध गराएको देर्खर्ो । कुल बजेट रु.५१ अबा ४२ 
करोड ७४ लाख ९४ हजारको 15.46 प्रततशत बजेट अवण्डामा राखेको छ । उक्त रकम कुल 
खचा रु.३५ अबा ५९ करोड ४८ लाख ४२  हजारको २२.३५ प्रततशत खचा  रहेको छ । अवण्डा 
राखी खचा गने कार्ामा तनर्न्रण गनुापदाछ । 

13. प्रततवेदन प्रणाली - अन्तरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा स्थानीर् तहले 
आफूले गरेको आर् व्र्र्को चौमातसक र्ववरण त्र्स्तो अवतध समाप्त भएको १५ ठदनतभर प्रदेशमा पेस 
गनुापने र प्रदेशले स्थानीर् तहबाट समेत प्राप्त गरी आफ्नो आर्-व्र्र्को र्ववरण चौमातसक अवतध 
समाप्त भएको ३० ठदनतभर नेपाल सरकार अथा मन्रालर्मा पेस गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेशले र्स्तो 
र्ववरण स्थानीर् तहबाट सङ्कलन गरेको र अथा मन्रालर्मा पठाएको देर्खएन जसबाट क्षेरगत रुपमा 
सरकारका तीनवटै तहले गरेको खचा र्र्कन हनु सकेन । क्षेरगत रुपमा सरकारका तीनवटै 
तनकार्ले गरेको आर् र खचाको एकीकृत अतभलेख तर्ार गरी प्रततवेदन गनुापने काननुी व्र्वस्थाको 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

14. प्रगतत समीक्षा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा बजेट तथा 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरण तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ। मन्रालर्ले 
तनर्मावलीमा तोकेको ढाँचामा प्रगतत र्ववरण तर्ार गरेको पाइएन । तसथा तनर्मावलीले तोकेबमोर्जम 
प्रगती प्रततवेदन तर्ार गनुापदाछ । 

15. वषाान्तमा अर्ख्तर्ारी - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २४ अनसुार 
र्वतनर्ोजन ऐन जारी भएको ७ ठदनतभर अर्ख्तर्ारी ठदनपुनेमा २०७७।२।३० मा र्वतनर्ोजन ऐन 
जारी भएकोमा उक्त तनर्म र्वपरीत २०७८।३।२८ गते भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 
अन्तरगतको खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन, भक्तपरुलाई रु.१६ करोड ९५ लाख, प्रादेर्शक सडक 
तडतभजन कार्ाालर्, नवुाकोटलाई रु.११ करोड ६४ लाख ९० हजार, प्रादेर्शक सडक तडतभजन 
कार्ाालर्, खकुोटलाई रु.११ करोड ९० लाख, पूवााधार र्वकास कार्ाालर् तसन्धपुाल्चोकलाई रु.५ 
करोड ७० लाख र पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, रामेछापलाई रु.७५ लाख १० हजारको अर्ख्तर्ारी 
प्रदान गरेको देर्खर्ो । त्र्सैगरी आषाढ ३० गते खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन, रामेछापलाई 
रु.१२ करोड ५ लाखको अर्ख्तर्ारी प्रदान गरेको देर्खर्ो। वषाान्तमा थप अर्ख्तर्ारी प्रदान गदाा 
कामको गणुस्तर एवं प्राप्त रकमको उपर्ोगमा समस्र्ा हनेु तथा काननु अनकूुल समेत नभएकोले 
वषाान्तमा अर्ख्तर्ारी प्रदान गने पररपाटी तनर्न्रण हनुपुदाछ।  

16. कार्ाक्रम संशोधन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ मा कार्ाक्रम संशोधन गना सक्ने 
व्र्वस्था भएकोमा त्र्स्तो संशोधन समर्मै गनुापनेमा आतथाक वषाको अर्न्तम समर्मा समेत हनेु गरेको 
छ। उदाहरणको लातग सनुापती गाउँपातलका र राप्ती नगरपातलका अन्तगातका रु.४७ लाखको दईु 
कार्ाक्रम २०७७।३।२२ र २४ गते संशोधन भएको छ। र्स प्रकारको कार्ामा सधुार गनुापदाछ। 

17. दीगो र्वकास लक्ष्र् - प्रदेशमा दीगो र्वकासका बारेमा जनचेतना अतभवरृ्र्द् गने, रार्ष्ट्रर् दीगो र्वकास 
लक्ष्र्का रणनीततहरूमा प्रादेर्शक दृर्िकोणका लातग पैरवी गने, रार्ष्ट्रर् स्तरका लक्ष्र्हरूलाई प्रादेर्शक 
सन्दभा अनरुूप बनाउने, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने, अनभुवहरूबाट तसक्ने, स्थानीर् तहका र्वकासका 
र्क्रर्ाकलपाहरूको र्ोजना, ढाँचा तनमााण, कार्ाान्वर्न र अनगुमनमा संलग्न गराउने एवं र्ोजना र नीतत 
तथा कार्ाक्रममा दीगो र्वकासका सूचकहरूलाई समार्हत गराइ सोको आधारमा संचातलत आर्ोजना 
तथा कार्ाक्रमको उपलर्धध मापन गने कार्ा शरुु भएको छैन । प्रदेश सरकारले दीगो र्वकास लक्ष्र् 
२०१६-२०३० का सूचकहरूलाई आन्तररकीकरण गनुापदाछ । 
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18. म्र्ाद थप - र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ को संक्रमणको कारण नेपाल सरकारले 
२०७६।१२।११ देर्ख बन्दाबन्दी घोषणा गरेको हुँदा उत्पन्न असहज पररर्स्थततका कारण समर्मै 
र्वतभन्न कर तथा गैर कर बझुाउन नपाएका करदाताहरूलाई प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ को दफा 
१३ बमोर्जम उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर्लाई प्रदेशतभर २०७७ श्रावण १ देर्ख 
कातताक मसान्तसम्म उद्योग, पर्ाटन क्षरेलाई जररवाना छुट गरेको छ । प्रदेशतभरका उद्योग तथा 
वार्णज्र् तफा का प्राईभेट तथा साझेदारी फमाको दताा, एवं नवीकरण गदाा लाग्ने जररवाना/र्वलम्व 
दस्तरु अन्र् तथा गैर कर वझुाउन नपाएका करदाताहरूलाई कर तथा गैर कर राजस्व दार्खला गने 
म्र्ाद र सवारी साधन कर, घर जग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्क, मनोरञ्जन कर तथा गैर कर राजस्व दार्खला 
गने म्र्ाद २०७७ साल कातताक मसान्तसम्म थप गरेको देर्खएको छ। त्र्सैगरी प्रदेश सवारी तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था ऐन एवं आतथाक ऐन, २०७७ को अनसूुची-२ बमोर्जमको कर तथा दस्तरु सो 
अवतधमा नवीकरण गने म्र्ाद समाप्त भएकाको हकमा सवारी कर तथा गैर कर वझुाउन नपाएका 
करदाताहरूलाई सवारी साधन कर तथा गैर कर राजस्व दार्खला गना २०७७ साल कातताक 
मसान्तसम्म म्र्ाद थप गरेको छ। म्र्ाद थपबाट परेको प्रभाव तथा संकतलत आर् सम्बन्धमा 
मूल्र्ाङ्कन गनुापदाछ । 

19. बागमती सभ्र्ता क्षरे सधुार तथा र्वकास शलु्क - आतथाक ऐन, २०७७ को अनसूुची १ (ग) र्वर्वधमा 
काठमाडौं उपत्र्का तभरका महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका र नगरपातलका क्षेरतभर पाररत हनेु 
तलखतमा घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्कको तस.नं. १, २ र ३ मा उल्लेख गररएको रर्जषे्ट्रशन तलखतको 
थैली अंकको शनु्र् दशमलव पाँच प्रततशत शलु्क बागमती सभ्र्ता क्षेर सधुार तथा र्वकास शलु्क 
असलु गररने धर्वस्था अनरुुप राजस्व शीषाक नं. १४२१९ मा जम्मा रु.१ अबा ६० करोड ८३ 
लाख ४८ हजार रकम असलु भएकोमा प्रत्रे्क स्थानीर् तहबाट प्राप्त हनुपुने र प्राप्त भएको शलु्क 
रकमको प्रततवेदन प्राप्त नभएको कारण राजस्व रकमको र्थाथाता सम्बन्धमा आश्वस्त हनु सर्कएन । 
साथै उक्त रकम बागमती सभ्र्ताको सधुार एवं र्वकासमा खचा भएको सतुनर्ित हनु सर्कएन ।  
मन्रालर्ले अनगुमन गरी उठ्न ु पने राजस्व र उठ्न बाँकी राजस्व रकमको सम्बन्धमा र्र्कन 
गनुापदाछ र सम्बर्न्धत प्रर्ोजनमा नै खचा गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ ।  

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 

20. प्रदेश सर्ञ्चत कोष - प्रदेश सरकारको 207७।7८ को सर्ञ्चत कोषको प्राप्ती तथा भकु्तानीको 
एकीकृत आतथाक र्ववरणको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ : 
 

(रु. हजारमा) 

आर् र्ववरण २०७७।७८ २०७६।७७ 
राजस्व तथा अनदुान 

 
 

राजस्व ४४५१३४७८ ३१७१९५३० 
गत बषाको मौज्दात १७४९१४४७ १०१८२७९५ 
कर राजस्व २०७८१७८६ १७५३५६२० 
अन्र् राजस्व ४८५०००७ २८५८२५५ 
ऋण लगानी र्फताा, तनकासा र्फताा तथा बेरुज ु १३९०२३८ ११४२८६० 
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संघीर् सरकारबाट  हस्तान्तररत अनदुान १६९१४६३८ १६६३१४९७ 
समानीकरण अनदुान ७७१७१०० ७५९६४०० 
सशता अनदुान ७८८९३३८ ७९७८४९७ 
समपरुक अनदुान ८१८२०० ६४६६०० 
र्वशेष अनदुान ४९०००० ४१०००० 

जम्मा आर् ६१४२८११६ ४८३५१०२७ 
व्र्र् र्ववरण   

सर्ञ्चत कोष मातथ व्र्भार हनु े १२८२९ ६९५६ 
चाल ु १२८२९ ६९५६ 
पुजँीगत ० ० 

र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा  खचा ३५५८२०१३ 27943914 
चाल ु १४१७३७७३ १२२६१८९३ 
पुजँीगत २०००८२३९ १५६८२०२१ 

जम्मा व्र्र् ३५५९४८४१ 27950870 
कार्ाालर्बाट खचा भएको तर बैङ्कबाट भकु्तानी भएको समार्ोजन खचा ० -422 

बैङ्कबाट साटन बाकँी चेक पतछको जम्मा खचा ० 27950448 
अनदुान र्फताा गररएको रकम २४८६७९६ 2909132 

र्स बषाको बचत रकम २३३४६४७८ १७४९१४४७ 
जम्मा व्र्र् ६१४२८११६ ४८३५१०२७ 

प्रदेश सर्ञ्चत कोषको परीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

20.1. स्थानीर् तह र अन्र् सरकारी एवं गैर सरकारी तनकार्हरूलाई ठदएको अनदुान रकमको तनकासालाई नै 
खचा कार्म गरेको छ । प्रदेश सर्ञ्चत कोषमा खचा भएको रकममध्रे् स्थानीर् तहमा अनदुान वापत 
र्वत्तीर् हस्तान्तरण भएको रु.६ अवा ७३ करोड ८५ लाख ७० हजार पठाएको छ । सो मध्रे् खचा 
नभई बाँकी रहेको सशतातफा  रु.४० करोड ७० लाख, समपरुक रु.७० करोड ३२ लाख र र्वशेषतफा  
रु.७ करोड ७४ लाख समेत गरी कुल रु.१ अवा १८ करोड ७६ लाख र्फताा तलनपुनेमा रु.१ अबा १ 
करोड ९० लाख र्फताा तलनपुदाछ। र्सरी पठाएको सबै अनदुान प्रदेश संर्चत कोषमा खचा देखाएको तर 
रु.१ अवा १५ करोड ५१ लाख स्थानीर् तहमा खचा नभै र्फताा आएकोले सो रकमले प्रदेशको खचा 
तथा राजस्व वरृ्र्द् भएको छ । तनकासाको आधारमा खचा देखाएकोले सर्ञ्चत कोषको खचा र्थाथापरक 
रहेको छैन । तसथा र्फताा आएको रकमलाई हटाई र्हसाब तर्ार गने धर्बस्था गनुापदाछ । 

20.2. सहतुलर्तपूणा कजाातफा  संर्चतकोषको वार्षाक आतथाक र्ववरणको धर्र्मा रु.१ अबा ४० करोड खचा 
देखाएको छ । तनकासा भएको सबै रकम खचा हनु नसकी रु.२७ करोड ६ लाख ३७ हजार र्फताा 
प्राप्त गरेकोमा खचा नघटाई राजस्वतफा  आम्दानी बाँतधएकोले राजस्व तथा खचा अवास्तर्वक रुपमा 
वरृ्र्द् हनु गएको छ । तसथा संर्चत कोषको र्हसाब र्थाथापरक रहेको देर्खंदैन । 

20.3. प्रदेश तथा स्थानीर् तहको साझा अतधकार क्षेरतभरका स्थानीर् र्वभाज्र् कोषबाट प्राप्त हनुपुने 
मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन करको अद्यावतधक अतभलेख राखी सर्ञ्चतकोषमा आम्दानी बाँधेको देर्खएन । 
राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीबाट संघीर् र्वभाज्र् कोषमा आम्दानी बाँधेकोमध्रे् प्रदेश तथा 
स्थानीर् सर्ञ्चत कोषमा ट्रान्सफर हनु बाँकी रहेको रकम र्र्कन गरी आम्दानी जनाउनपुदाछ । 
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21. कार्ा सञ्चालन कोष - प्रदेश अन्तगातका कार्ाालर्हरूको अन्र् कारोबारको आर्-व्र्र् देर्खने गरी 
प्रदेश लेखा तनर्न्रकको कार्ाालर्बाट सर्ञ्चत कोषको र्हसाब समावेश गरेको छैन । र्ो वषा 
कार्ासञ्चालन कोषतफा को मौज्दात रु.५४ करोड ६२ लाख ५६ हजारमा र्ो वषा प्राप्त रु.९३ करोड 
१७ लाख ९ हजार समेत जम्मा रु.१ अबा ४७ करोड ७९ लाख ६५ हजारबाट खचा भएको रु.८४ 
करोड ४७ लाख ५३ हजार घटाउँदा बाँकी रहेको रु.६३ करोड ३२ लाख १२ हजार एकीकृत 
र्हसावमा समावेश गनुापदाछ । 

22. आन्तररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा प्रदेश सरकार 
अन्तगातका कार्ाालर् तथा तनकार्को आन्तररक लेखापरीक्षण चौमातसक रुपमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट हनेु धर्वस्था भएकोमा चौमातसक रुपमा लेखापरीक्षण नगरेको, काननुको पररपालना, 
स्रोतको नततजामलुक उपर्ोग, नीततगत एवं प्रर्क्रर्ागत पक्षहरूमा सझुाव सर्हतको र्टटपणी नगरेको 
लगार्तका अवस्था देर्खएको छ । तसथा आन्तररक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

23. आतथाक तथा र्वत्तीर् सशुासन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा 
प्रदेशतभरको आतथाक प्रशासन सञ्चालन गने र्जम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को हनेु 
उल्लेख छ । आन्तररक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्र, तनष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आन्तररक 
लेखापरीक्षण र आतथाक प्रशासन सञ्चालनका लातग अलग कमाचारी खटाउने व्र्वस्थामा सधुार 
भएको छैन । प्रभावकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन माफा त सावाजतनक आर् तथा व्र्र्को पररचालन, 
लेखाङ्कन, प्रततवेदन तथा लेखापरीक्षण माफा त पारदर्शाता र जवाफदेर्हता अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ।  

 बेरुज ुर्स्थतत - मन्रालर् र मातहत समेत १४ तनकार्मा लगती बेरुज ुदेर्खएको छैन ।  
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आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 

प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार संघसँगको समन्वर् र सहकार्ामा प्रशासन 
सञ्चालन, काननु तनमााण र प्रदेश स्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररत सञ्चारमाध्र्मको 
दताा, अतभलेख, अनमुतत, नवीकरण, अनगुमन र तनर्मन गने तथा प्रदेशको लातग आवश्र्क पने काननुहरूको 
तजुामा, समसामर्र्क संशोधन र फैसला कार्ाान्वर्न गने कार्ामा सहर्ोग परु् र्ाउन र्स मन्रालर्को स्थापना भएको 
हो ।  

र्ो वषा २ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.८० करोड ५२ लाख ५८ हजार, राजस्व रु.२ करोड ९ लाख १० 
हजार, धरौटी रु.३ करोड २५ लाख ९६ हजार र अन्र् कारोवार रु.१० करोड १७ लाख ७८ हजार समेत 
रु.९६ करोड  ५ लाख ४२ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । संघीर् सरकारका प्रहरी कार्ाालर् १२ 
लाइा र्वतनर्ोजनतफा  रु.४० करोड ८७ लाख २९ हजार खचा लेखाङ्कन गरेको रकम समेत लेखापरीक्षण अङ्कमा 
समावेश गररएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्:  

1. काननु तनमााण - संर्वधानको धारा ५७ मा प्रदेशको अतधकारतफा  अनसूुची ६ मा उल्लेर्खत र्वषर्मा तनर्हत 
हनेु र त्र्स्तो अतधकारको प्रर्ोग संर्वधान र प्रदेश काननुबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको 
अतधकार क्षेरतभर रहेका काननुमध्रे् २०७८ चैर सम्म ६२ ऐन, ३ अध्र्ादेश, ३१ तनर्मावली, ३ 
र्वतनर्मावली, ४ तनदेर्शका, ३५ कार्ार्वतध, ५ मापदण्ड र १३ आदेश गरी १५६ वटा काननु तथा 
कार्ार्वतधहरू तनमााण गरेको छ । उक्त काननु तथा कार्ार्वतध मध्रे् ११ ऐन, १० तनर्मावली, १ 
र्वतनर्मावली, १ तनदेर्शका, ३ कार्ार्वतध र ५ आदेश गरी ३१ वटा संशोधन समेत भएको देर्खन्छ ।  

2. रकमान्तर - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ मा कुनै शीषाकमा बजेट अपगु भएमा 
र्वतनर्ोजन ऐनले तोकेको तसमातभर रही रकमान्तर गना सर्कने व्र्वस्था छ । बागमती प्रदेश र्वतनर्ोजन 
ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोर्जम रकमान्तर गदाा कुनै शीषाकमा 
र्वतनर्ोजन गरेको भन्दा १० प्रततशत बढी रकमान्तर गना नपाईने उल्लेख छ । जसअनसुार पूवा स्वीकृत 
कार्ाक्रममा मार तोर्कएको सीमातभर रकमान्तर गना सर्कने देर्खन्छ । प्रदेश सरकार मर्न्रपररषद्को 
२०७८।०२।२९ को तनणार् अनसुार भैपरी आउने साधारण प्रशासन शीषाकबाट कोरोना भाईरस संक्रमण 
रोकथाम, तनर्न्रण र उपचार कोषमा रु.२० करोड रकमान्तर गरी र्स मन्रालर्लाई खचा गने 
अर्ख्तर्ारी प्रदान गरेकोमा उक्त रकम २०७८।०३।१७ मा कोतभड कोषमा ट्रान्सफर गरेको छ। 
कोतभड कोषबाट २०७८ आषाढ मर्हनामा स्थानीर् तह र्वपद् व्र्वस्थापन सतमततलाई रु.११ करोड ११ 
लाख र र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमततलाई रु.६४ लाख अर्ख्तर्ारी प्रदान गरेको छ । र्सरी आतथाक 
वषाको अन्तमा रकमान्तर गरी खचा गरेको देर्खन्छ । उक्त रकम सतमततहरूबाट खचा गरी काम हनु 
सक्ने समर्ावतध पतन रहेको देर्खँदैन । र्सरी  बषाान्तमा रकमान्तर गरी तनकासा ठदने पररपाटीमा 
तनर्न्रण गनुापने देर्खएको छ ।  
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3. द्वन्द्व प्रभार्वतलाई सहार्ता - द्वन्द्व प्रभार्वत पररवारलाई सहार्ता गने सम्बन्धी कार्ार्वतध, २०७६ को दफा 
नं. ९ मा स्थानीर् तहले स्वीकृत कार्ाक्रम अनसुारको आम्दानी र खचा सर्हतको वार्षाक प्रततवेदन आतथाक 
वषा समाप्त भएको ३० ठदनतभर मन्रालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्ले द्वन्द्व पीतडत 
तथा र्वस्थार्पत पररवारका लातग सहार्ता वापत र्वतनर्ोजन रकमबाट र्स वषा ३१ स्थानीर् तहलाई रु.१ 
करोड ३ लाख ५२ हजार तनकासा ठदएको छ । उक्त कार्ार्वतधमा तोर्कए अनसुार रकम र्वतरण गरेको 
देर्खने प्रततवेदन मन्रालर्मा पेस गरेको देर्खएन । जसबाट मन्रालर्ले द्वन्द्व पीतडतलाई सहार्ता वापत 
तनकासा ठदएको रकम पातलकाले सोही प्रर्ोजनमा खचा गरे नगरेको र्र्कन गना सर्कएन ।  

4. क्षरेातधकार बार्हरको खचा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन २०७४ को अतधनमा रही सावाजतनक खचालाई 
तनर्तमत, व्र्वर्स्थत, तमतव्र्र्ी, प्रभावकारी, जवाफदेही, पारदशी बनाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
१२ थान जीप खररद गरी रु.३ करोड ३२ लाख २८ हजार  र १६ थान पल्सर मोटरसाईकल खररद 
गरी रु.३७ लाख ३६ हजार खचा गरेको छ । खररद भएका जीपहरू १२ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर्लाई र 
मोटरसाईकलहरू १६ ईलाका प्रहरी कार्ाालर्लाई हस्तान्तरण गरेको छ । अतधकार क्षेरभन्दा बार्हरको 
कार्ामा खचा लेख्न ेपररपाटीमा तनर्न्रण हनुपुदाछ। 

5. र्वपद् कोष - प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा १८ मा प्रत्रे्क सतमततले आतथाक वषामा 
गरेको कामको र्ववरण सर्हतको प्रततवेदन तर्ार गरी पेस गनुापने र बचत रकम मन्रालर्को खातामा 
र्फताा गनुापने शता सर्हत मन्रालर्ले १७ पातलका र २ र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमततलाई रु.४ करोड 
६१ लाख तनकासा ठदएकोमा ती तनकार्ले मन्रालर्मा खचाको र्ववरण पेस नगरेकोले सोही प्रर्ोजनमा 
खचा भए नभएको र्र्कन गना सर्कएन । साथै प्राप्ती, खचा र बचत खलु्ने र्ववरण माग गरी बाकँी रकम 
र्फताा प्राप्त गनुापदाछ ।  

6. कोरोना कोष - बजेट तनकासा तथा मागादशानमा प्राप्त बजेट रकमको खचाको र्ववरण मातसक रुपमा मर्हना 
समाप्त भएको ७ ठदनतभर मन्रालर्मा पठाउनपुने तथा तनकासा बजेट मध्रे् खचा भई बाँकी रहेको रकम 
मन्रालर्को कोरोना कोष खातामा र्फताा गनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले र्ो वषा बागमती प्रदेश कोरोना 
संक्रमण, तनर्न्रण तथा रोकथाम कोष खाताबाट पातलका तथा र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतत समेत 
१३२ तनकार्लाई तनकासा भएको रु.१२ करोड ३९ लाख खचाको प्रगतत र्ववरण तथा बचत रकम र्फताा 
भएको देर्खएन । तसथा मन्रालर्ले प्राप्ती, खचा र वचत खलु्ने प्रगतत र्ववरण माग गरी बचत रकम र्फताा 
प्राप्त गनुापदाछ ।  

7. हेतलकटटर भाडा - तसन्धपुाल्चोक र्जल्लाको तलदीमा २०७७।०४।२६ गते गएको पर्हरोमा परी प्रभार्वत 
पररवारलाई राहत र्वतरणको लातग मखु्र्मन्री सर्हतको टोलीले २०७७।०४।३१ मा दाल, चामल, 
स्वास्थर् सामग्री, अस्थाई शौचालर्, खानेपानी लगार्तका रु.१ लाख ११ हजारको राहत सामग्री र्वतरण 
गना नेपाली सेनाको हेतलकटटर प्रर्ोग गरी हेतलकटटर भाडा वापत ३.१५ घण्टाको रु.२५ लाख ६८ 
हजार भकु्तानी ठदएको देर्खन्छ । हेतलकटटर भाडा भकु्तानीको लातग पेस भएको २०७७।०६।१५ को 
कर र्वजक अनसुार १० र २०७७।०८।१२ को कर र्वजक अनसुार दईु पटक गरी कुल १२ पटक 
हेतलकटटर प्रर्ोग भएको देर्खन्छ। त्र्सैगरी एक अको तनजी कम्पनीको हेलीकटटर ३ पटक प्रर्ोग गरे 
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वापत रु.३ लाख भकु्तानी ठदएको छ । र्सरी रु.१ लाख ११ हजारको राहत र्वतरणमा रु.२८ लाख 
६८ हजार हेतलकटटर भाडामा खचा भएकोले र्स्तो खचामा तनर्न्रण गनुापने देर्खन्छ।  

सञ्चार रर्जष्ट्रारको कार्ाालर् 
बागमती प्रदेश सञ्चार माध्र्म व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ र तनर्मावली, २०७६ ले तोकेअनसुार सञ्चार 

माध्र्मको तनर्मन र व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा गने गरी २०७६ असारमा र्स कार्ाालर्को स्थापना भएको छ ।  

8. र्जम्मेवारी कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार सञ्चार माध्र्म व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ र तनर्मावली, २०७६ 
अनसुार प्रदेशतभर परपतरका दताा गने, अतभलेख राख् ने, वगीकरण गने, अनलाइन सञ्चार माध्र्मको 
अतभलेखीकरण गने, प्रमाणपर ठदने, प्रदेशतभर एक सर् देर्ख एक हजार वाट्सम्मको रेतडर्ो, एफएम र 
स्र्ाटलाइट प्रणालीबाट प्रशारण हनेु बाहेकको सञ्चार माध्र्मको अनमुतत, रेखदेख र सञ्चालनको नीतत 
तनमााण र कार्ाान्वर्न गने, इजाजत पर ठदने, नवीकरण गने, प्रसारणमा रोक लगाउन सर्कने, तनर्मन गने 
लगार्तका कार्ा समेत गनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स वषा रु.१ करोड ६६ लाख ३६ हजार खचा 
गरेको छ । ऐन तनर्मबमोर्जम सम्पादन गरेका कार्ाको अतभलेख राखेको देर्खएन । प्रभावकारी रुपमा 
कार्ा सम्पादन एवम ्तनर्मन गनुापदाछ । 

9. परकार कल्र्ाण कोष - प्रदेश सरकार सञ्चार माध्र्म व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ अनसुार परकाररताको 
कार्ा सम्पादन गदाा कुनै दघुाटना परी घाइते भएको वा दीघा रोगबाट पीतडत परकारको सहर्ोगको लातग 
परकार कल्र्ाणकोषको स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा कार्ाालर्को तफा बाट गत वषाकोसमेत रु.३० 
लाख र परकारहरूबाट रु.५७ हजार समेत रु.३० लाख ५७ हजार जम्मा भएको छ । कोष सञ्चालन 
कार्ार्वतध र मापदण्ड तजुामा गरी उदे्दश्र् अनरुुप खचा गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत - मन्रालर्को लेखापरीक्षणबाट रु.५ करोड ३० लाख ९५ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रततवेदनको प्रततर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट भएको छैन ।  र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको 
छ । 
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उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् 

प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार उद्योग, वार्णज्र्, आपूतता, पर्ाटन, वन 
तथा भ-ूसंरक्षण, वातावरण, जलवार् ुपररवतान अनकुुलन एवं धातमाक तथा साँस्कृततक क्षरेमा नीतत, काननु एवं 
कार्ाक्रमको तजुामा र कार्ाान्वर्नको अनगुमन गने उदे्दश्र्ले मन्रालर्को स्थापना भएको हो ।  

र्ो वषा ३६ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबा  ३९ करोड ७ लाख ८३ हजार, राजस्व रु.४९ करोड 
६३ लाख ६९ हजार, धरौटी रु.१७ करोड ८० लाख ४९ हजार र अन्र् कारोबार रु.३१ करोड ९५ लाख 
२१ हजार समेत रु.३ अवा ३८ करोड ४७ लाख २२ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । साथै 
बक्र्ौतातफा  १ तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.३ करोड २५ लाख ४९ हजार, राजस्व रु.४४ लाख ५ हजार, 
धरौटी रु.१२ लाख ५३ हजार समेत रु.३ करोड ८२ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. आवतधक र्ोजना - मन्रालर्ले पर्हलो आवतधक र्ोजना (2076।77-2080।81) मा समावेश भए 
अनसुार वन तथा संरर्क्षत क्षरे तछचोलेर जाने राजमागामा सधुार गरी वन्र्जन्त ु वारपार गना सक्ने 
सरुुङमागा वा पलुहरूको तनमााण गने लक्ष्र् राखेकोमा तडर्पआर तर्ारी बाहेक तनमााण कार्ामा प्रगतत 
भएको छैन । रसवुाको स्र्ाफु्रबेसीदेर्ख लामटाङ्ग उपत्र्काको क्र्ार्न्जङ जाने रेडपान्डा पदमागा र 
संग्रहालर्को र्वकास गने कार्ाक्रम रहेकोमा संग्रहालर् स्थापनासम्बन्धी कार्ा भएको छैन । लगानी 
प्रवर्द्ान बोडा स्थापना गने सम्बन्धमा उद्यमी सोच प्रस्ताव आव्हान गरेकोमा उपर्कु्त सोच पर्हचान गरी 
कार्ाान्वर्न गराएको देर्खएन । पर्ाटन पूवााधारमा तनजीक्षेरसँग सहकार्ा गरी तनजी क्षेरको लगानी 
अतभवरृ्र्द् गने र काठमाडौँ उपत्र्कातभर रहेका वातावरण प्रदूषण गने उद्योगहरू र्वकल्पसर्हत अन्र्र 
स्थानान्तरण गने कार्ाक्रम रहेतापतन कार्ाान्वर्न भएको देर्खएन ।  

र्सैगरी पर्ाटन सम्भावना भएका र्जरी, शैलङु्ग, कातलन्चोक, महाभारतक्षेर लगार्तका र्हल 
स्टेसनमा सडक पूवााधार स्तरीकरण गने,  पर्ाटन सूचना केन्द्र स्थापना गने, पर्ाटन पूवााधारका क्षेरमा 
तनजी क्षेरसँग सहकार्ा गरी लगानी अतभवरृ्र्द् गने, तरभवुन राजपथ लगार्तका मागालाई पर्ाटन 
मागाको रुपमा र्वकास गने जस्ता कार्ा आवतधक र्ोजनामा प्राथतमकतापूवाक उल्लेख गरेकोमा वार्षाक 
कार्ाक्रममा समावेश गरेको छैन । आवतधक र्ोजनामा उल्लेर्खत कार्ाक्रमहरू वार्षाक कार्ाक्रममा 
समावेश गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

2. बजेट वक्तव्र् - मन्रालर्ले आतथाक वषा २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा प्रदेश भ्रमण दशक मनाउने 
उदे्दश्र् तलएकोमा होमेस्टे प्रवर्द्ान, नमनुा पर्ाटकीर् गन्तव्र् घोषणा, पर्ाटकीर् पूवााधार सधुार जस्ता 
क्षेरमा कार्ा गरेको देर्खएपतन ती कार्ाक्रमहरू आवतधक र्ोजनासँग आबर्द् नगरेकोले आवतधक 
र्ोजना र बजेट वक्तव्र्बीच समाञ्जस्र्ता देर्खएन । मन्रालर्ले वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन, बहृत ्
वकृ्षारोपण, एक समूह एक वन उद्यम, हाइटेक नसारी स्थापना तथा सञ्चालन, वन्र्जन्त ुउर्द्ार केन्द्र 
स्थापना, जलवार् ु पररवतानको असर न्रू्तनकरण, र्वज्ञान आइतडर्ा इन्कुवेशन  केन्द्र स्थापना, एक 
तनवााचन क्षेर एक उद्योगग्राम, वनसम्बन्धी प्रर्ोगशाला स्थापना जस्ता र्वषर् बजेट वक्तव्र्मा समावेश 
गरेकोमा तसर्ल्भकल्चरमा आधाररत वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापनमा न्रू्न प्रगतत भएको, वकृ्षारोपण पतछ 
संरक्षणको प्रवन्ध नगरेको, हाइटेक नसारी र वन्र्जन्त ुउर्द्ार केन्द्रको र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन 
तर्ार गरेपतन कार्ाान्वर्नमा नगएको, र्वज्ञान आइतडर्ा इन्क्रू्वेशन केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा 
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सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको कार्ा मार भएको साथै वन प्रर्ोगशाला स्थापनामा उल्लेख्र् प्रगतत भएको 
देर्खएको छैन । कार्ाान्वर्न र्ोग्र् कार्ाक्रम मार बजेट वक्तव्र्मा समावेश गरी प्रगतत सूचकसँग 
आवर्द् गनुापदाछ । 

3. रकमान्तर - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ र तनर्मावली, २०७६ को तनर्म 
४१ मा रकमान्तर सम्बन्धी व्र्बस्था छ । मन्रालर्ले जलाधार क्षेर संरक्षण र बहाव न्रू्नीकरणमा 
शरुु बजेट रु.३७ करोड ४७ लाख ७५ हजारको ३८.१५ ले हनेु रु.१४ करोड २९ लाख ६० 
हजार र पर्ाटन प्रवर्द्ानमा शरुु बजेट रु.१८ करोड ३ लाखको ४६.९१ प्रततशतले हनेु रु. ८ करोड 
४५ लाख ७५ हजार सम्म रकमान्तरबाट वजेट थप गरेको र पर्ाटन पूवााधार तनमााणमा शरुु बजेट 
रु.१ अबा १६ करोड २३ लाखको २२.१३ प्रततशतले हनेु रु.२५ करोड ७२ लाख ३५ हजार 
रकमान्तरबाट घटाएको छ । प्रस्तार्वत कार्ाक्रम अनसुार नै र्क्रर्ाकलापहरू संचालन गरी बजेट 
अनशुासन पालना गनुापदाछ । 

4. परामशा सेवा - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७० मा 
२० लाख रुपर्ाँ भन्दा बढी मूल्र्को परामशा सेवा खररद गनुापरेमा ऐनको दफा ३० बमोर्जम रार्ष्ट्रर् 
स्तरको समचारपरमा तोर्कए बमोर्जमको कुराहरू खलुाई रार्ष्ट्रर्स्तरको आशर्पर माग गरी सूचना 
प्रकाशन गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वतभन्न कार्ाक्रमको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, र्वस्ततृ 
पररर्ोजना प्रततवेदन, गरुुर्ोजना अध्र्र्न प्रततवेदन लगार्तमा परामशा सेवा सम्बर्न्धत रु.५ 
लाखतभरका रु.२६ लाख ६३ हजारका ६ टर्ाकेज सोझै र रु.२० लाख तभरका १७ टर्ाकेजमा 
प्रस्ताव माग गरी सोझै खररद गने र्वतधबाट रु.२ करोड ९२ लाख ७९ हजारका लागत अनमुानकै 
हाराहारीमा खररद भएको छ । एकै प्रकृततको अध्र्र्न कार्ाको लातग एउटै टर्ाकेज बनाई 
रार्ष्ट्रर्स्तरको प्रस्ताव माग गरी अतधकतम प्रततस्पधााको आधारमा खररद गना सर्कनेमा मन्रालर्ले 
तबना प्रततस्पधाा खररद गरेको छ । तनर्मानसुार प्रततस्पधाा हनेुगरी परामशा सेवा खररद गनुापदाछ ।  

5. वन मदु्दा - प्रदेशतभरका १८ तडतभजन वन कार्ाालर्मा गत वषासम्मको बाकँी मदु्दा ८३ र र्ो वषा थप 
१७१ समेत २५४ मदु्दामा र्स वषा अदालतबाट ३ र तडतभजन वनबाट ४६ मार फस्र्ौट भएकोले  
अदालतबाट २१ र  तडतभजन वनबाट १८४ मदु्दा फस्र्ौट हनु बाँकी देर्खन्छ । मदु्दा फस्र्ौटको 
भन्दा र्जम्मेवारी सने संख् र्ा बढ्दै गएकोले फस्र्ौट प्रणालीमा  सधुार हनुपुने देर्खन्छ। 

6. काठ दाउरा मौज्दात - बागमती प्रदेश अन्तगातका ११ तडतभजन वन कार्ाालर्मा गत वषाको मौज्दात 
7 लाख 11 हजार 162 क्रू् र्फट र र्स वषा कटान 4 लाख 87 हजार 692 क्रू्र्वक 
र्फटसर्हत सालका ११ लाख ९८ हजार ८५५ क्रू् र्फट तथा अन्र् जातका गत वषाको मौज्दात 
48 हजार 23५ क्रू् र्फट र र्स वषा कटान 2 लाख 30 हजार 37७ क्रू् र्फटसमेत २ लाख 
७८ हजार ६०३ क्रू् र्फट काठ रहेकोमा र्ो वषा साल ६ लाख ६१ हजार ७६८ क्रू् र्फट तथा 
अन्र् जातका २ लाख ३७ हजार ५५१ क्रू् र्फट तबक्री गरी ५ लाख ३७ हजार ०८८ क्रू् र्फट 
साल तथा ४१ हजार ०५१ क्रू् र्फट अन्र् जातका काठ मौज्दात रहेको छ। मौज्दात र्ववरण 
अनसुार रु.१६ करोड ३५ लाख ४८ हजार मूल्र्को २९२ क्रू्र्फट र रू.१ करोड २६ लाख ३७ 
हजार मूल्र्को ७२७ चट्टा दाउराको मौज्दात रहेको देर्खन्छ । वषौदेर्ख कटान भई मौज्दात रहेका 
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काठहरू नै तबक्री भैसकेका छैनन ् । मौज्दात रहेका काठ दाउरा समर्मै तललाम तबक्री नगदाा 
घामपानीको कारणले गणुस्तरमा ह्रास आई प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नसर्कने र तबक्रीबाट राजस् व आम्दानी 
घट्न जाने हुँदा समर्मै तललाम तबक्री गरी आम्दानी गनेतफा  मन्रालर्ले ध्र्ान ठदनपुदाछ । 

7. जग्गा उपर्ोग - वन तनर्मावली, २०५१ को तनर्म २० मा रार्ष् ट्रर् वा अन्तरार्ष् ट्रर् सरकारी वा 
गैरसरकारी संस्थालाई तोर्कएको शतामा तोर्कएको क्षेर र अवतधको लातग बोलकबोल प्रथाद्बारा वन 
क्षेर उपलधध गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । बागमती प्रदेश अन्तागतका १४ वन कार्ाालर्ले १४८ 
संस्थालाई ४ हजार २२० हेक्टर वन क्षेर उपलधध गराएकोमा बोलकबोल प्रथाद्बारा उपलधध 
गराएको देर्खएन । र्स वषा ६ संस्थाबाट रु.३० करोड २७ लाख ९१ हजार राजस्व प्राप्त भएपतन 
८ संस्थाले राजस् व बझुाएको देर्खएन । तडतभजन वन कार्ाालर् मकवानपरुले ८०.६६ हेक्टर वन 
क्षेरको जग्गा नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणको हेटौडा ढल्केवर दहुवी ४०० के.भी. र्वद्यतु प्रसारण लाईन 
आर्ोजना चौथो खण्ड तनमााणको लातग उपलधध गराई रू.१३ करोड ३५ लाख ४० हजार जग्गा 
उपर्ोगको राजस्व प्राप्त भएको छ । प्रतत हेक्टर प्रतत वषाको दर तथा सम्झौता तमतत तथा अवतध 
खलु्ने प्रमाण अतभलेर्खकरण नगरेकोले वार्षाक रुपमा थप हनेु राजस्व समेत खलु्ने देर्खएन । वन 
क्षेरको प्रकृतत, स्थान र सम्झौताको शता अनसुार राजस्व घट/बढ हनेुमा सम्झौता अतभलेर्खकृत नहुँदा 
राजस्व आम्दानीमा समेत असर पने देर्खन्छ । प्रततस्पधाात्मक तवरले वन क्षरे उपलधध गराउने एवं 
सम्झौताको शता अनसुार वन क्षेरको जतमन प्रर्ोग गरेवापतको राजस्व असलु गनुापदाछ। 

8. र्वरूवा उत्पादन - मन्रालर् मातहतका १३ तडतभजन वन कार्ाालर्ले र्वउ खररद,  र्वरूवा उत्पादन,  

र्वरूवा खररद तथा र्वरूवा रोपणमा रू.२ करोड ४४ लाख १६ हजार खचा गरेको छ । उत्पादन, 
खररद तथा र्वतरण गरेका तबरूवा र्वतरण तथा रोपणको अतभलेख राखेको छैन । प्रत्रे्क वषा 
फलफुल, जतडबटुी, घाँस तथा अन्र् प्रजातीका बोट तबरूवा उत्पादन र रोपणमा खचा हनेु गरेको छ। 
रोर्पएका तबरूवाको संरक्षण र प्रततफल प्रार्ट तको सम्बन्धमा कार्ाालर्ले अनगुमन गरी अतभलेख 
राखेको छैन । तबरूवा उत्पादन र रोपणमा भएको खचाको प्रभावकाररता र नततजा प्रार्ट तको 
अतभलेर्खकरण गनुापदाछ । 

9. र्ोजना हस्तान्तरण - सावाजतनक खररद तनर्मावलीको, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १२ 
बमोर्जम कार्ासम्पन् न भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममात सम्भार गने र्जम्मेवारी समेत 
तोकी आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमतत वा लाभ ग्राही समदुार्लाई हस्तान्तरण गनुापने व्र्वस्था 
छ । मन्रालर्ले र्स वषा रु.११ करोड २४ लाख ६५ हजारको र्वतभन्न ६७ र्ोजना उपभोक्ता 
सतमतत माफा त गराई कार्ासम्पन् न समेत गरेको छ । कार्ासम्पन् न पिात सम्बर्न्धत उपभोक्ता तथा 
लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गनुापनेमा गरेको देर्खएन । ममात सम्भार र रेखदेख समेत गने गरी 
हस्तान्तरण गनुापने देर्खन्छ । 

10. वन तथा वातावरण व्र्वस्थापन - मन्रालर्ले २४ सर् रोपनीमा व्र्वसार्र्क वन र्वकास गरी ३२ 
सर् रोपनीमा व्र्वसार्र्क जडीबटुी खेती सम्पन्न भएको, १६ नसारीमाफा त १९ लाख र्वरुवा उत्पादन 
भएको, १६ सामदुार्र्क वनमा पर्ाापर्ाटन र्वकास गरेको, २८२ संवेदनशील क्षेरमा भ-ूक्षर् तनर्न्रण 
र ९ हजार २३४ र्क.मी. संरचना तनमााण गरेको जस्ता व्र्होरा मखु्र् उपलधधीको रुपमा समावेश 
गरेको छ । वन अततक्रमण तथर्ाङ्कका साथै अततक्रतमत वन व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा हातसल गरेको 
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उपलधधीका सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइएन । गत वषाको प्रततवेदनमा प्रदेश अन्तगातका १३ 
र्जल्लामा ७ हजार हेक्टर वन क्षेर अततक्रमण भई तनमााण भएका १६ हजार घरटहरा व्र्वस्थापन 
गरी अततक्रमणको अवस्था रोक्न सझुाव ठदएकोमा सझुाव कार्ाान्वर्नका प्रर्ास साथै प्राप्त उपलधधी 
समावेश गरी प्रततवेदन गरेको देर्खएन । वन क्षरे अततक्रमण तनर्न्रणका सम्बन्धमा कार्ाक्रम 
सञ्चालन गरी प्रभावकारीता हातसल गनुापदाछ ।  

पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 
बागमती प्रदेशर्स्थत पर्ाटकीर् क्षेरको र्वकास गना प्रदेश सरकार मर्न्रपररषद्को २०७५।६।२२ 

को तनणार्ले २०७५।७।१९ मा आर्ोजनाको स्थापना भएको हो । आर्ोजनाले पर्ाटन र्वकासको उदे्दश्र्बाट 
भ्रू्टावर, इको पाका , पदमागा, सडक मागा जस्ता पूवााधार तनमााण तथा परुातार्त्वक दरबार र मठमर्न्दरको 
र्जणोद्बार गदै आएको छ । र्स वषा आर्ोजनाले रु.२६ करोड २ लाख ७६ हजार खचा गरेको छ ।  

11. ठेक्काको दार्र्त्व सजृना - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ४१(६) मा चाल ु
वषाको बजेटले नखाम्ने गरी दार्र्त्व सजृना गना नहनेु व्र्वस्था छ। र्स आर्ोजनाले वहवुषीर् ठेक्का 
स्वीकृत नभएका सालवसाली प्रकृततका २०७६।७७ देर्खका रु.३३ करोड ३१ लाख ९२ हजारका 
२० ठेक्का र्स वषा पतन सम्पन्न नगरी रु.२३ करोड ३६ लाख ८३ हजार दार्र्त्व बाँकी राखेको छ। 
आर्ोजना सञ्चालन तथा बजेट व्र्वस्थापनमा असर हनेुगरी सालवसाली रुपमा ठेक्का सम्झौता माफा त 
दार्र्त्व सजृना गने कार्ा तनर्न्रण गनुापदाछ ।  

12. भ्रू्-टावर - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ तनर्म २३ अनसुार मन्रालर् र अन्तगात 
संचालन हनेु कार्ाक्रम सम्बन्धी मन्रालर्ले स्वीकृत गनुापने व्र्वस्था छ । आर्ोजनाले र्स वषा 
ककनी, मढेु, तसर्द्बाबा चचुरुोमा भ्रू्-टावर, र्जरी र्हल स्टेशन टर्ाकेज लगार्त १० स्थानमा भ्रू्-टावर 
तनमााण गना रु.३५ करोड ७२ लाख ४१ हजारको लागत अनमुान स्वीकृत गरी रु.२८ करोड ५५ 
लाख ४४ हजारको खररद सम्झौता गरेकोमा लाभ लागत र्वश्लषेण गरेको छैन । सम्झौता अनसुार 
ककनी, र्चत्लाङ र मढेु तसन्धपुाल्चोकको कार्ा मार सम्पन्न भएको छ। बाँकी तनमााणकार्ाको प्रगतत 
६० प्रततशतभन्दा न्रू्न रहेको छ । लाभ लागतका आधारमा र्ोजना छनौट गरी सरुु सम्झौता 
अवतधतभरै सम्पन्न गने गरी तनमााण कार्ा व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।  

13. नदी र्कनारमा स्वीतमङ्गपलु - समदुार्मा आधाररत पर्ाटकीर् पदमागामा पने तसन्धपुाल्चोक र्जल्लाको 
भोटेकोशी खोला र्कनारामा रु.४ करोड ८१ लाख ८ हजारको लागत अनमुान र प्राकृततक स्वीतमङ्गपलु 
तनमााणका लातग २०७६।१०।२६ को तनणार्ानसुार श्रोत सतुनर्श् चतता प्राप्त गरी एक तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग रु.३ करोड ८ लाख ३४ हजारको खररद सम्झौता भएको छ । पर्हलो पटकका लातग 
२०७८।८।९ सम्म म्र्ाद थप भएको कार्ामा तेस्रो रतनङ्ग तबलसम्म रु.२ करोड ३१ लाख ९९ 
हजार भकु्तानी भएको छ ।  नदी र्कनारामा स्वीतमङ्ग पलु बनाउने सम्बन्धमा माग एवं आवश्र्कताको 
पर्हचान र र्वश्लषेण गरेको देर्खएन । नदी बहाबको जोर्खम क्षेरमा तनमााणाधीन स्वीमीङ्ग पलु नदीबाट 
सरुर्क्षत गना वार्षाक रुपमा थप लगानी आवश्र्क पने अवस्था छ । स्वीतमङ्ग पलुबाट प्राप्त हनेु 
प्रततफल व्र्वस्थापनका साथै  संचालनका सम्बन्धमा समेत नीततगत स्पिता देर्खँदैन । संरचनाको 
संरक्षणकै लातग समेत तनर्तमत खचा गनुापने र्स्थतत छ । लाभ लागत र्वश्लषेणका आधारमा र्वस्ततृ 
पररर्ोजनामा प्रततवेदन तर्ार गरी र्ोजना कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  
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तडतभजन वन कार्ाालर्हरू  
14. व्र्र्क्तगत खातामा रकम दार्खला - तडतभजन वन कार्ाालर् राप्ती, हेटौडाले तनजी क्षेरको एक तसमेण्ट 

उद्योगसँग मकवानपरु र्जल्ला कैलाश गाउँपातलका रुक्चेमा चनु ढँुगा उत्खननका लातग वनक्षेर प्रर्ोग 
गना भोगातधकार सम्झौता गरेको छ । सम्झौताको बुदँा नं. ३ र ४ मा रहेको प्रावधान अनसुार 
कम्पनीले नसारी ममात र र्वरुवा उत्पादनको रु.८ लाख ६३ हजार तत्कालीन सहार्क वन 
अतधकृतको एन.एम.र्व.वैंक र्स्थत व्र्र्क्तगत खातामा र वकृ्षारोपणको प्रथम र्कस्ता रु.३५ लाख 
रा.वा. बैंक वरगाछीमा रहेको कार्ाालर्को खातामा दार्खला भएको छ । तसमेण्ट उद्योगसँगको 
सम्झौता लेखापरीक्षणमा पेस नभएकोले बाँकी र्कस्ता प्राप्ती सम्बन्धमा सतुनर्श् चत हनेु आधार देर्खएन। 
तसमेण्ट उद्योगसँगको सम्झौता पेस गरी बाकँी रकम असलु हनुपुदाछ । साथै सरकारी रकम 
व्र्र्क्तगत खातामा दार्खला गना तमल्ने नदेर्खएकोले राजस्व खातामा दार्खला गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ ।  

15. जतडबटुी उत्पादन - तडतभजन वन कार्ाालर्, रामेछापले जतडबटुीको तबरुवा उत्पादन, जतडबरु्टको तबरुवा 
खररद तथा र्वतरण र रोपण कार्ामा  रु.४२ लाख ९९ हजार खचा गरेको छ ।  र्वरुवाहरुको रोपण, र्जर्वत 
तबरुवाको संख्र्ा र संरक्षणको कार्ा र्ोजनासर्हत उत्पादन भएको जतडबटुीको भण्डारण, बजारीकरण र तनकासी 
राजस्वको र्स्थतत सम्बन्धी अतभलेख तर्ार गरेको छैन। रोपण गरेका जतडबटुीका तबरुवाहरू ७० प्रततशतमार 
र्जर्वत रहेको कार्ाालर्ले प्रततकृर्ा ठदएको छ । रोर्पएका मध्रे् ३० प्रततशत जतडबरु्टका तबरुवाहरूको मतृ्र् ु
हुँदा रु.१२ लाख ९० हजार नोक्सानी भएको छ । रोर्पएका तबरुवाहरूको औसत मतृ्र्दुरको स्वीकृत 
मापदण्ड पेस नभएको हुँदा कार्ाक्रम सञ्चालन गने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ। 

भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरू
16. लागत सहभातगता - मखु्र्मन्रीस्तरको २०७६।९।२४ को तनणार् अनसुार उपभोक्ता सतमततले लागत 

अनमुानको न्रू्नतम १० प्रततशत नगद वा श्रमदान व्र्होनुापने व्र्वस्था छ ।  भ ू तथा जलाधार 
व्र्वस्थापन कार्ाालर्, लतलतपरुले उपभोक्ता सतमतत माफा त तनमााण कार्ा गराएका र्वतभन्न कार्ामा १० 
प्रततशत भन्दा न्रू्न जन सहभातगता हनेुगरी कार्ा गराएको छ । तनमााण कार्ामा रु.२६ लाख २ 
हजार घटी लागत सहभातगता हनेु गरी भकु्तानी भएको देर्खर्ो । तनधााररत लागत सहभातगता नगराई 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गना तमल्ने देर्खएन। लागत सहभातगता जटुाई तनमााण कार्ा गनुापदाछ । 

17. तबल तबजक - भ ू तथा जलाधार कार्ाालर्, लतलतपरुले मर्न्डखाटार, काठमाडौंको एक उपभोक्ता 
सतमततलाई तनमााण सामग्री खररद वापत रु.४७ लाख ५० भकु्तानी गरेकोमा सतमततले एक तनमााण 
सेवाको  ३०१ देर्ख ३४४ सम्मको लगातारको ४४ थान तबल संकलन गरी रु.१४ लाख १९ 
हजारको ढुङ्गा तगट्टी बालवुा खररद गरेको छ । तबल नम्बर ३०१ को र्वजक २०७७।११।१० मा 
जारी भएको र 344 तबजक नम्बर २०७८।३।९ मा जारी भएको देर्खन्छ । कुनै एउटा 
आपूताकले ४ मर्हनासम्म एक सतमततलाई मार तबक्री गरेको देर्खने तबल तबजकको र्वश्वसनीर्ता 
देर्खएन। उक्त आपूतताकतााको स्थार्ी लेखा नम्बर आन्तररक राजस्व र्वभागको वेब साइटमा खोजी 
गदाा २०७२।७३ देर्खनै कारोबार नदेखाई तनर्स्क्रर् रहेको देर्खएकोले पेस भएको तबल तबजकको 
सम्बन्धमा सम्बर्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाालर्सँग समन्वर् गरी छानतबन गनुापदाछ । 

18. तारजाली खररद - उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समदुार्बाट तनमााण कार्ा गराउँदा सावाजतनक खररद 
तनर्मावलीको तनर्म ९७ बमोर्जमको प्रकृर्ा परुा गनुापदाछ । उपभोक्ता सतमतत/लाभग्राही समदुार्बाट 
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तनमााण कार्ा गराउँदा तमतव्र्र्र्ता, गणुस्तरीर्ता, ठदगोपना अतभवरृ्र्द्, रोजगारीको सजृना र लाभग्राही 
समदुार्को सहभातगता हनुपुने व्र्वस्था छ । भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले 
र्वतभन्न आर्ोजनाको कार्ाक्षेर तभरका ५ र्जल्लाका १०६ उपभोक्ता सतमततलाई रु.४ करोड ८१ 
लाख ३० हजार भकु्तानी गदाा रु.३ करोड २ लाख ४८ हजार ग्र्ातबन तारजालीको लातग मार 
भकु्तानी भएको छ ।  

तनर्ित आपूत्ाकबाट तबना प्रततस्पधाा तारजाली खररद गने गरी  उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता 
गने, तसन्धपुाल्चोक र्जल्लाका सतमततहरूले समेत नवुाकोटको आपूताकबाट सामान खररद गने र अन्र् 
भौगोतलक क्षेरका उपभोक्ताहरू समेत  एकै आपूताकबाट सामान खररद गना जानपुने र्वश्वसनीर् आधार 
देर्खँदैन । र्ससम्बन्धमा र्वश्लषेण हनुपुदाछ ।  

घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोक 

19. सोझै खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ बमोर्जम रु.२० लाखभन्दा बढी 
लागत अनमुान भएको तनमााण कार्ा, मालसामान वा जनुसकैु सेवा बोलपरको माध्र्मद्वारा खररद 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्रर्वतध हस्तान्तरण कार्ाक्रम अन्तगात घरेल ु तथा साना उद्योग 
कार्ाालर्ले रु.६४ लाख ५० हजार, मकवानपरुले रु.२६ लाख ६९ हजार. रामेछापले रु. ५९ 
लाखको मेतसन, उपकरण तथा सामग्री खररद गदाा बोलपरको माध्र्मबाट खररद नगरी सोझै खररद 
गरेको छ । तनर्मावलीले व्र्वस्था गरेको र्वतध अवलम्वन गरी खररद गनुापदाछ । 

२०७६।७७ (बक्र्ौता) 

20. लघ ुउद्यम र्वकास - घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले गररबी तनवारणको लातग लघ ु
उद्यम र्वकास कार्ाक्रम संचालनको लातग भोटेकोशी, तरपरुा सनु्दरी, तलसंखपुाखर, सनुकोशी र बलेफी 
गाउँपातलका तथा बाह्रर्वसे नगरपातलकालाई एक र पाँचपोखरी, हेलम्ब,ु ईन्द्रावती र जगुल 
गाउँपातलका तथा मेलम्ची र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपातलकालाई अको गरी दईु क्लस्टरमा 
र्वभाजन गरेको छ। कार्ाालर्ले उक्त दईु क्लस्टरमा कार्ाक्रम संचालन  गना रु.१ करोड ३ लाख 
८६ हजारमा दईु संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । सेवा प्रदार्क संस्थासँग भएको सम्झौता अनसुार 
क्लस्टरतभर लामो तथा छोटो अवतधका र्वतभन्न तातलम कार्ाक्रम २०७६ माघको दोस्रो हप्तादेर्ख 
आषाढको तेस्रो हप्तासम्म संचालन गने उल्लेख गरी समर् तातलका पेस भएको छ । २०७६ चैर 
११ देर्ख कोतभड-१९ को कारण देशव्र्ापी तनषधेाज्ञा भएको कारण २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हनु 
नपाउने र तातलम, गोष्ठी लगार्त कार्ाक्रम संचालन गना नपाउने अवस्थामासमेत ती संस्थाले 
कार्ासम्पन्न गरेको भनी रु.१ करोड १ लाख ८१ हजार भकु्तानी भएको छ । तनषधेाज्ञा अवतधमा 
२५ भन्दा बढी सहभागी समावेश गरी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको हो भन्न ेसम्बन्धमा र्र्कन गनुापदाछ। 
साथै कार्ाालर्ले खचाको प्रगतत प्रततवेदन बाहेक कार्ाक्रम संचालनबाट प्राप्त उपलधधीको अनगुमन 
तथा अतभलेखांकन समेत गरेको देर्खएन । 

21. प्रर्वतध हस्तान्तरण - लघ ुघरेल ुतथा साना उद्यमी प्रर्वतध (मेतसन उपकरण) हस्तान्तरण कार्ार्वतध, 
२०७३ मा उल्लेख भए बमोर्जम प्रर्वतध हस्तान्तरणको लातग रु.४३ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा 
कार्ाालर्ले छनौट गरेका ५८ मध्रे् ५५ जना कृषकलाई खानेपानी ड्रम, तसलाई मेतसन, तडफ्रीज, 
साईजर मेतसन, जेनेरेटर लगार्त रु.४५ लाख ३४ हजारका सामग्री र्वतरण गरी कार्ाालर्बाट रु.३६ 
लाख ८२ खचा लेखेको छ। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार रहेका छन:् 
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21.1. सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र्ो ऐन र र्स ऐन अन्तगात बनेको तनर्म बमोर्जम 
खररद गदाा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी खररद गना नहनेु तथा रु.२० लाखभन्दा बढी लागत अनमुान 
भएको तनमााण कार्ा, मालसामान वा जनुसकैु सेवा बोलपरको माध्र्मद्वारा खररद गनुापने व्र्वस्था 
रहेको छ । कार्ाालर्लाई प्रर्वतध हस्तान्तरण अन्तरगत २०७६।१२।२७ मा ईच्छुक 
आपतुीकतााहरू सचुीकृत हनु सूचना प्रकाशन गरी सूची दताा गरेको एक सटलार्ासबाट कबोल दरमै 
खररद गरी रु.३६ लाख ८२ हजार खचा गरेको छ । जसबाट खररद कार्ामा प्रततस्पधाा भएको 
देर्खएन ।  

21.2. लघ ु घरेल ु तथा साना उद्यमी प्रर्वतध (मेतसन उपकरण) हस्तान्तरण कार्ार्वतध, २०७३ तथा 
उद्यमीसँगको सम्झौताको सशतामा व्र्वसार् तथा उद्यमलाई ५ वषासम्म तनरन्तरता ठदनपुने र उपलधध 
गराईएको प्रर्वतध हस्तान्तरण तथा तबक्री गना नपाईने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स वषा ५५ जना 
उद्यमीलाई लागत साझेदारी समेत रु.४५ लाख ३४ हजारको प्रर्वतध उपलधध गराएकोमा सोको 
सदपुर्ोगको सम्बन्धमा अनगुमन गरी उदे्दश्र् अनरुुप सञ्चालन भएको सतुनर्ित हनुपुदाछ। 

22. नवीकरण शलु्क - आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
५८(३) मा राजस्वको अतभलेख स्वीकृत ढाँचामा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले राजस्व आम्दानी 
सफ्टवेर्रबाट मार  हनेु भनी गरेको र्ववरण पेस गरेको छ । कोष तथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट प्रमार्णत आतथाक र्ववरण अनसुार कार्ाालर्ले व्र्वसार् रर्जषे्ट्रशन दस्तरु वापत रु.४४ 
लाख ४ हजार आम्दानी गरेको छ । कार्ाालर्ले र्स वषा नवीकरण वापत दस्तरु उठाएको छैन । 
तोर्कएको समर्तभर नवीकरण नगने फमाहरूको र्ववरण अद्यावतधक नभएको कारण प्राप्त हनु बाँकी 
नवीकरण शलु्क र्र्कन गना सर्कएन । तोर्कएको अवतधतभर र्ववरण अद्यावतधक नगने संस्थाहरूबाट 
अद्यावतधक गराई र्जम्मेवार गराउनपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत - र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेतका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थतत देहार् अनसुार छ : 

 मन्रालर् तथा मातहतका समेत ३१ तनकार्मा रु.८ करोड ४८ लाख ४२ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलधध गराएपतछ २ तनकार्ले रु.३५ लाख ७२ हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.८ 
करोड १२ लाख ७० हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् रु.२३ लाख ७९ हजार म्र्ाद नाघेको 
पेस्की बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ ।  

 बक्र्ौता १ तनकार्मा रु.७ लाख ५४ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदनबाट फस्र्ौट भएको 
छैन । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९(क) मा रहेको छ । 
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेश तभरको कृर्ष, पश ुर्वकास तथा 
खाद्य पोषण सम्बन्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र र्ोजना तजुामा कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने उदे्दश्र्ले र्स 
मन्रालर्को स्थापना भएको हो ।  

 र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेतका ३८ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबा ४९ करोड ८० लाख 
२७ हजार, राजस्व रु.८ अबा ४३ करोड २९ लाख ७१ हजार, धरौटी रु.७ करोड ८८ लाख ३८ हजार र 
अन्र् कारोबार रु.२० करोड १५ लाख १२ हजार समेत रु.११ अबा २१ करोड १३ लाख ४८ हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । साथै १ बक्र्ौता कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.२ करोड ७ लाख २५ हजार, 
राजस्व रु.२४ लाख २५ हजार, धरौटी रु.६ लाख ४६ हजार समेत रु.२ करोड ३८ लाख ६६ हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावलीमा उल्लेख भएको कृर्ष, कृर्ष उत्पादन, 
पश ुर्वकास तथा खाद्य पोषण, चरण तथा खका , भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नाप जाँच, 
भतूमसधुार, भ-ूउपर्ोग, वगीकरण तथा चक्लाबन्दी, जग्गा दताा, स्वातमत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीतत, 
काननु तथा मापदण्ड तजुामा लगार्तका कार्ा हनु बाँकी रहेको छ । कार्ातातलका बनाइा तोर्कएको 
कार्ा र्जम्मेवारी परुा गनुापदाछ । 

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न - बागमती प्रदेशको २०७७।७८ को नीतत तथा बजेटमा उल्लेख भएका 
र्स मन्रालर्सँग सम्बर्न्धत तनम्न कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न हनु सकेको देर्खएनः 

बजेट बक्तव्र्मा उल्लेर्खत कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न अवस्था  
भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी   मन्रालर् र 
चाइना एकेडेमी अफ एतग्रकल्चर मेकानाइजेसन 
साइन्सबीच भएको समझदारी   अनसुार 
दगु्ध     र्वकास कार्ाक्रम माफा त गररबी तनवारण 
नामक पररर्ोजना संचालनका लातग प्रदेश दगु्ध 
र्वकास वोडा माफा त सेर्र लगानी गने । 

अध्र्र्न टोली गठन गरी स्थलगत अध्र्र्न 
गरेको तर प्रगतत भैनसकेको । 

तसन्धलुी र्जल्लाको हररहरपरुगढी गाँउपातलका वडा 
नं. ४ हाकपारा जटुपानीमा स्थानीर् तहसँगको 
सहकार्ामा प्रदेश सरकारले संचालन गने गरी 
एकीकृत नमूना कृर्ष फामा स्थापना गने । 

एकीकृत नमनुा कृर्ष फामा तनमााण तथा 
संचालनको मोडातलटी तर्ार गने सतमतत गठन 
भएको र  गाउँपातलकाद्वारा तडर्पआर तनमााण 
गने कार्ा र्जम्मेवारी रहेकोमा सो तडर्पआर 
प्राप्त हनु नसकेको । 

र्चतवन, धाठदङ्ग, मकवानपरु, तसन्धपुाल्चोक, रामेछाप, 

तसन्धलुी, दोलखा, नवुाकोट, रसवुा र्जल्लाहरूमा शीत 
भण्डारणहरू तनमााण सम्पन्न हनेु । 

तनमााणाधीन ११ शीतभण्डारणहरूको ७२ 
प्रततशत तनमााण कार्ा सम्पन्न भएको।  

कृर्ष उत्पादनको मूल आधार, अनसुन्धान र्शक्षा र 
प्रसार भन्ने अवधारणालाइ कार्ाान्वर्नमा लैजान 

कृर्ष तथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालर् तथा 
तरभवुन र्वश्वर्वद्यालर्मा कृर्ष अध्र्र्नरत 
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कृर्ष तथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालर्मा अध्र्र्नरत 
र्वद्याथीलाई अनसुन्धान फेलोतसप प्रदान गने । 

फेलोतसप गना सम्झौता सम्पन्न भएकोमा 
कोतभड-१९ का कारण अनसुन्धान फेलोतसप 
सम्पन्न हनु नसकेको। 

मकवानपरु र्जल्लामा पाउडर दूध टलान्टको 
स्थापना, हेटौडामा तरकारी फलफूल थोक बजार 
तनमााण र र्चतवन र्जल्लामा चक्लेट, क्र्ाटवरी 
सर्हतको दूध प्रशोधन केन्द्र तनमााण गने । 

मकवानपरु र्जल्लामा दधु पाउडर टलान्ट 
तनमााण कार्ा ३० प्रततशत सम्पन्न भएको, 
हेटौडामा तरकारी फलफूल थोक बजार 
तनमााण कार्ा र्शलन्र्ास भै तनमााणको चरणमा 
रहेको, र्चतवन र्जल्लामा चक्लेट, क्र्ाटवरी 
सर्हतको दूध प्रशोधन केन्द्र तनमााणका लातग 
बोलपर मूल्र्ाङ्कनको क्रममा रहेको देर्खएको 
छ। 

 वार्षाक बजेट तथा कार्ाक्रममा समावेश भएका कार्ाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

3. सहकारीहरूको सूचना तथा तथर्ाङ्क - सहकारी ऐनमा प्रत्रे्क सहकारीहरूले आतथाक वषा समाप्त 
भएको ६ मर्हनातभर साधारण सभा गनुापने र साधारण सभा गरेको १५ ठदनतभर लेखापरीक्षण 
प्रततवेदन पेस गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्स वषा समर्मा साधारण सभा र लेखापरीक्षण 
प्रततवेदन पेस नगने सहकारीहरूबाट रु.९ लाख ८५ हजार जररवाना वापतको राजस्व असलु गरेको 
छ । मन्रालर्ले प्रदेशमा रहेका कुल सहकारीमध्रे् ६ मर्हनातभर साधारण सभा र लेखापरीक्षण 
प्रततवेदन पेस गने तथा नगने सहकारीको अतभलेख राखेको छैन । सहकारी सम्बन्धी न्रू्नतम तथर्ांक 
र अतभलेख नराखी आम्दानी देखाएको जररवाना रकम सही र र्थाथा मान्न सर्कएन। तोर्कएको 
समर्तभर साधारण सभा नगने र लेखापरीक्षण प्रततवेदन पेस नगने सहकारीहरूको र्ववरण अद्यावतधक 
गरी जररवाना असलु गनुापदाछ ।  

4. डकुमेन्ट्री तथा प्रशारण - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२ ) मा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु 
गरी टुक्रा गरी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ ।  मन्रालर्को अनदुान र्वतरण लगार्तका कार्ाक्रमसँग 
सम्बर्न्धत तबषर्मा डकुमेन्ट्री तनमााण तथा सूचना प्रकाशन प्रशारण गना ३० सेवा प्रदार्क 
कम्पनीहरूसँग  प्रततस्पधाा बेगर सोझै सम्झौता गरी रु.८१ लाख १२ हजार भकु्तानी गरेको छ । 
प्रततस्पधााको माध्र्मबाट तमतव्र्र्ी तवरले सेवा खररद गनुापदाछ ।  

5. शीतभण्डार - मन्रालर्को ७० प्रततशत र साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रततशत लागत साझेदारीमा 
शीतभण्डार तनमााण गना रु.१ अबा ६ करोड २८ लाख ७ हजार को सम्झौता गरी ८ साझेदार 
संस्थाबाट सम्झौता रकमको ३० प्रततशतले हनेु रु.३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार प्राप्त हनुपुनेमा 
रु.१६ करोड ५४ लाख ९ हजार मार प्राप्त भएको छ । साझेदार संस्थाले आफूले व्र्होनुापने ३० 
प्रततशत रकम आफैं ले व्र्होरी स्थानीर् तहबाट ८ साझेदार संस्थाबाट सम्झौता बमोर्जमको रु.१५ 
करोड ३४ लाख ३३ हजार असलु गरी प्रदेश संर्चत कोष दार्खला गनुापदाछ ।  

 साथै लेखापरीक्षण अवतधसम्म रु.१८ करोड ८८ लाख २९ हजार लागतमा तनमााणातधन ५ 
शीतभण्डारको लातग र्ो वषा रु.४ करोड ३४ लाख ४८ हजार खचा भएको छ ।  साथै साझेदार 
संस्थाहरूको लागत साझेदारीबाट प्राप्त रु.६ करोड ३८ लाख २२ हजार समेत थप लगानी भएको 
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छ। तनमााणाधीन ५ शीतभण्डारको स्वातमत्व शून्र् लगानी गने साझेदार संस्थाहरूकै नाममा रहेको 
देर्खर्ो । शीतभण्डार सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७८ को दफा ४ अनसुार प्रदेश 
सरकारको एकल लगानीमा सञ्चालन हनेु वा भएका शीतभण्डार गहृहरू बाहेक शीतभण्डार गहृको 
सम्पर्त्त मातथको स्वातमत्व सम्बर्न्धत स्थानीर् तहको हनेु व्र्वस्था समेत गरेको हुँदा शीतभण्डारको 
सम्पर्त्त मातथको स्वातमत्व, सञ्चालन व्र्वस्थापनको र्जम्मेवारी र प्राप्त प्रततफल सम्बर्न्धत स्थानीर् 
तहको हनुपुदाछ । 

6. तनमााण स्थगन - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(क२) बमोर्जम खररद कार्ा प्रभार्वत 
भएमा त्र्स्तो तडजाइन वा लागत अनमुान तर्ार गने पदातधकारी र परामशादातालाई प्रचतलत काननु 
बमोर्जम कारबाही गनुापने व्र्वस्था छ । तर एक फुड प्रोड्रक्सन एण्ड ररसचा सेन्टरलाई शीतभण्डार 
तनमााण कार्ा बापत रु.२९ लाख ६२ हजार भकु्तानी गरेकोमा तनमााण स्थल हाईटेन्सन लाईन नर्जक 
रहेको जनाई तनमााण कार्ा रोक्का भएको छ । शीतभण्डार तनमााणको र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार 
गदाा नै उक्त समस्र्ाको बारेमा जानकारी हनुपुनेमा मन्रालर्बाट लगानी गररसकेपतछ मार जानकारी 
भएको कारण सरकारी रकमको अपव्र्र् भएको छ । तसथा तनमााण स्थलको अध्र्र्न नगरी 
शीतभण्डार तनमााणको र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार गने परामशादाता तथा  स्वीकृत गने 
पदातधकारीलाई खचा रकमको सम्बन्धमा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

7. मध्र्वती क्षरेमा कार्ा - संरर्क्षत क्षेरतभर भौततक पूवााधारहरू तनमााण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्ानीतत, 
२०६५ को पर्हलो कार्ानीततमा नेपाल सरकारको रार्ष्ट्रर् प्राथतमकता प्राप्त आर्ोजनाहरू बाहेक अन्र् 
आर्ोजना सञ्चालन गना रार्ष्ट्रर् तनकुञ्ज, संरक्षण क्षेर र मध्र्वती क्षेरको जग्गा उपलधध नगराईने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार नगरी २०७५।७६ मा ठेक्का सम्झौता 
गरी र्चतवन रार्ष्ट्रर् तनकुञ्जको मध्र्वती क्षेरमा ६ टर्ाकेजमा रु.१२ करोड १९ लाख ९९ हजार 
खचा गरेको छ । उक्त तनकुञ्ज कार्ाालर्ले तनकुञ्जको मध्र्वती क्षेरमा पने स्थानहरूमा आरतसतस वाल 
तनमााण गनुापूवा रार्ष्ट्रर् तनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ु संरक्षण र्वभागको सहमतत नतलएको व्र्होरा जनाएको 
छ। स्वीकृत पररर्ोजना प्रततवेदन र कार्ानीतत र्वपरीत मध्र्वती क्षेरमा पखााल तनमााण कार्ाको प्रस्ताव 
तथा स्वीकृत गने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई कार्ानीतत पालना गनुापदाछ।  

8. थप आतथाक दार्र्त्व - प्रदेश सरकार कार्ासम्पादन तनर्मावली, २०७४ को तनर्म १६ अनसूुची १ 
मा थप आतथाक दार्र्त्व बहन गने व्र्वस्था नभएकोमा मन्रालर्को ७० प्रततशत र एक फलफूल 
तथा तरकारी सहकारी संस्था तलतमटेड, बेतनघाट रोराङको ३० प्रततशत लागत साझेदारीमा एक हजार 
पाँच सर् मेर्ट्रकटन क्षमताको शीतभण्डार तनमााण कार्ाको लातग सम्झौता भएको छ । उक्त 
शीतभण्डार गहृ तनमााण गना रु.१२ करोड ८३ लाख ७० हजारमा सम्झौता भएकोमा साझेदार 
संस्थाबाट सम्झौता अनसुार कुल ठेक्का रकमको ३० प्रततशतले हनेु रु.३ करोड ८५ लाख ११ हजार 
हालसम्म पतन प्राप्त नभएकोले उक्त रकम समेत प्रदेश सरकारले व्र्होने प्रस्ताव प्रदेश 
मर्न्रपररषद् बाट २०७८।३।१ मा स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत तनदेर्शका र सम्झौता र्वपरीत 
पटके तनणार् गरी शतप्रततशत अनदुान ठदएको देर्खर्ो ।  र्स्तो संस्थाबाट लागत साझेदारीको अंश 
असलु गने वा शीतभण्डारको स्वातमत्व प्रदेश सरकारको हनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

9. अनदुान कार्ार्वतध - प्रदेश सरकारका र्वतभन्न मन्रालर् तथा तनकार्बाट उपलधध गराउने अनदुान 
रकमलाई व्र्वर्स्थत गना प्रदेश प्रशासकीर् कार्ार्वतध (तनर्तमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ 
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अनसुार प्रदेश सरकारले प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ तनमााण गरेको छ । 
उक्त कार्ार्वतधको बुदँा नं. ३ मा मन्रालर् वा तनकार्बाट र्वतभन्न र्वकासका कार्ाक्रमका लातग प्रदान 
गररने अनदुान प्रणालीमा एकरुपता ल्र्ाउने गरी कार्ार्वतध तनमााण गना सर्कने उल्लेख छ । 
मन्रालर्ले बजेट तथा कार्ाक्रम संचालनका लातग कार्ाक्रमै र्पच्छे फरक फरक कार्ार्वतध तनमााण 
गरी लेखापरीक्षण अवतधसम्म १३१ कार्ार्वतध तनमााण गरी र्स वषा रु.९९ करोड २८ लाख अनदुान 
र्वतरण गरेको छ । र्सरी तनमााण भएका कार्ार्वतध र प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध 
बीच सामञ्जस्र्ता नरहेका केही व्र्होराहरू र्स प्रकार रहेका छन:् 

9.1. प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ को दफा ७ (ङ) मा अनदुानग्राही छनौट गदाा 
तमतव्र्र्ी, पारदशी र प्रततस्पधी हनुपुने उल्लेख छ। मन्रालर्बाट तनमााण गररएको साझेदारीमा बाच्छी 
संरक्षण तथा श्रोत केन्द्र स्थापना कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७७ को दफा ७ मा र्चतवन 
र्जल्लाको राप्ती नगरपातलका र मकवानपरु र्जल्लाको मकवानपरुगढी गाउँपातलकाका कृषक तथा 
सहकारीहरूमार सहभागी हनु सक्ने उल्लेख छ । जसबाट कार्ार्वतधले प्रततस्पधाा सीतमत गरेको छ । 

9.2. प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ को बदुा नं. ८ मा र्स कार्ार्वतधमा अन्र्र 
जनुसकैु कुरा लेर्खएको भएपतन सोही र्क्रर्ाकलापमा दोहोरो अनदुान प्रर्ोग हनेु गरी अनदुान उपलधध 
गराउन नसर्कने व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्बाट तर्ार गरेको कार्ार्वतधहरूमा लाभग्राही समदुार् 
वा साझेदारले बेहोने अंश स्थानीर् तह तथा अन्र् सावाजतनक तनकार्ले अनदुान माफा त उपलधध 
गराउन सक्ने व्र्वस्था गरेको कारण कोल्डच्र्ाम्वर तनमााण कार्ा अन्तगात साझेदार संस्थाले बेहोने 
रकम साझेदार संस्थाको तफा बाट स्थानीर् तहले धर्होरेको देर्खर्ो। र्सबाट एउटै र्क्रर्ाकलापमा 
प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहबाट दोहोरो हनेु गरी अनदुान ठदएको छ ।  

9.3. प्रदेश सरकारका भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर्ले र्वतभन्न कार्ार्वतध बनाइा सोही 
आधारमा र्ो वषा रु.९९ करोड २८ लाख अनदुान खचा गरेको छ । मन्रालर्ले र्वतरीत अनदुानबाट 
उदे्दश्र् अनरुुप सवासाधारणले लाभ प्राप्त गरे नगरेको अनगुमन गरेको छैन ।   

10. कार्ार्वतध संशोधन - मन्रालर्ले मातहतका तनकार्बाट वार्षाक कार्ाक्रम संचालन गदाा एकरुपता 
ल्र्ाउन तथा कृषक छनौटको मापदण्ड तनधाारणका लातग कुल १३१ कार्ार्वतध तनमााण गरेको छ । 
ती कार्ार्वतधहरू मध्रे् अतधकांश कार्ार्वतध वार्षाक बजेट तथा कार्ाक्रमसँगै संशोधन गने गरेको 
देर्खन्छ । मन्रालर्ले कार्ाक्रमै र्पच्छे कार्ार्वतध तर्ार गने तथा कार्ार्वतध वार्षाक रुपमा संशोधन 
गने गरेको कारण सामान्र् कृषकहरू र्स र्वषर्मा जानकार नहनेु र कुनै तनर्ित पररर्ोजना स्वीकृत 
गने प्रर्ोजन कै लातग कार्ार्वतध संशोधन हनेु गरेको छ । मन्रालर्ले  १ पटकदेर्ख ६ 
पटकसम्म संशोधन गरेको केही कार्ार्वतधहरू देहार्अनसुार रहेका छन:्  

तस 
नं. कार्ार्वतध 

संशोधन 
पटक 

पतछल्लो पटक 
संशोधन तमतत 

१ कृर्ष र्ार्न्रकरण प्रवर्द्ान सम्बन्धी कार्ाार्वतध, २०७५ ४ २०७८।०५।०१ 

२ दूध उत्पादनमा आधाररत अनदुान र्वतरण  कार्ार्वतध, २०७५ ६ २०७८।१०।१८ 

३ मत्स्र्पालनको लातग र्वद्यतु खपत महशलुमा अनदुान कार्ाक्रम कार्ार्वतध, 
२०७७  

२ २०७८।०५।१९ 

४ डीप बोरीङ्ग तनमााण तथा सचालन कार्ार्वतध, २०७५ २ २०७८।०५।०१ 
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५ उन्नत बीउ उत्पाादन  कार्ाक्रम प्रोत्साहन कार्ार्वतध, २०७७  १ २०७८।०५।०१ 

६ मागमा आधाररत तलफ्ट तसंचाई कार्ाक्रम संचालन कार्ाार्वतध, २०७६ १ २०७८।०५।०१ 

७ साझेदारीमा दधु र्ार्न्रकरण  कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७७ १ २०७८।०६।१३ 

८ साझेदारीमा दधु संकलन केन्द्र स्थापना (र्चतलङ्ग भ्र्ाट सर्हत) कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७७ 

१ २०७८।०६।१४ 

कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

 तनवााहमरु्ख कृर्ष प्रणालीलाई र्ान्रीकरण, व्र्वसार्ीकरण र बजारीकरणको माध्र्मबाट 
व्र्वसार्र्क एवं प्रततस्पधाात्मक कृर्ष प्रणालीमा रुपान्तरण गरी बागमती प्रदेशका कृषकको 
जीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउन तथा कृर्ष क्षेरको दीगो र्वकास गने उदे्दश्र्का साथ र्स तनदेशनालर्को 
स्थापना भएको छ ।  

11. दोहोरो अनदुान - प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ को बुदँा नं. ८ मा र्स 
कार्ार्वतधमा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेर्खएको भएतापतन सोही र्क्रर्ाकलापमा दोहोरो हनेु गरी अनदुान 
उपलधध गराउन नसर्कने व्र्वस्था गरेको छ । तनदेशनालर्ले तसन्धपुाल्चोक र्जल्ला हेलम्ब ु
गाउँपातलका र्स्थत एक कृर्ष फामालाई एकीकृत मोडेल फमा तनरन्तरता कार्ाक्रम अन्तगात ५० 
प्रततशत लागत साझेदारीमा ८० मेट्रीक टन क्षमता भएको भण्डार गहृ तनमााणसर्हतको कार्ाका लातग 
रु.४९ लाख ३२ हजार अनदुान ठदएको छ । सोही फमालाई ५० प्रततशत लागत साझेदारीमा १५ 
टनभन्दा बढी क्षमताको फेर्िकेर्टङ्ग कोल्ड च्र्ाम्बर तनमााण गना रु.१० लाख ५७ हजार अनदुान 
ठदएको छ । प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध अनसुार दोहोरो अनदुान ठदन तमल्ने 
नदेर्खएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

12. सतमततबाट खररद - प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ को बुदँा नं. ११ (१) मा 
अनदुान रकमबाट कार्ाक्रम संचालन गदाा अपनाउनपुने खररद व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रकृर्ा प्रचतलत 
काननु सावाजतनक खररद ऐन तथा तनर्मावलीअनसुार हनेु उल्लेख छ । र्स्तै सोही कार्ार्वतधको बुदँा 
नं. १४ (च) मा अनदुानग्राहीले अनदुानको रकम खचा गदाा प्रचतलत सावाजतनक खररद ऐन, तनर्मावली 
र प्रदेश सावाजतनक खररद तनर्मावली बमोर्जम हनुपुने उल्लेख छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६३ को तनर्म ९७ मा जर्टल प्रार्वतधक क्षमता आवश्र्क पने कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट गराउन 
नसर्कने व्र्वस्था छ । तडपबोरीङ्ग संचालन तथा कार्ाान्वर् कार्ार्वतध, २०७५ मा तडपबोररङ्ग तनमााण 
तथा सोलार खररद कार्ा उपभोक्ता सतमततमाफा त नै खररद गना सक्ने गरी कार्ार्वतध तर्ार गरेको छ। 
सोही कार्ार्वतध अनसुार प्रथम चरणमा २३  र दोश्रो चरणमा २९ वटा उपभोक्ता सतमततबाट रु.१२ 
करोड ८५ लाख ६३ हजारको कार्ा गरेकोमध्रे् खररद कार्ा मार रु.१२ करोड १३ लाख १२ 
हजारको रहेको देर्खन्छ । उक्त खररद कार्ा र्वतभन्न प्रा.तल. बाट सोझै खररद भएको छ ।  

 त्र्सैगरी तलफ्ट तसँचाइ कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७६ को बुदँा नं. १० मा उपभोक्ता 
सतमतत माफा त कार्ा गराउनपुने उल्लेख भएअनसुार तनदेशनालर्ले तलफ्ट तसँचाइका लातग आवश्र्क 
सोलार टर्ानलसर्हतका मालसामान उपभोक्ता सतमतत माफा त नै खररद गने गरी सम्झौता गरेको छ । 
सोही अनसुार तनदेशनालर्ले ४४ र्ोजनामा रु.११ करोड १६ लाख ७० हजार अनदुान उपलधध 
गराएको उपभोक्ता सतमततले रु.११ करोड ७५ लाख ४७ हजारको कार्ा गरेकोमा र्वतभन्न ५ 
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सटलार्साबाट रु.८ करोड ९३ लाख ७ हजारको सोलार टर्ानल लगार्तका सामग्री सोझै खररद 
गरेको छ ।  

 र्सरी सावाजतनक खररद तनर्मावली र्वपरीत कार्ार्वतध स्वीकृत गरी सो अनसुार सतमततसँग 
लागत अनमुानको हाराहारीमा सम्झौता गने र आपूताकबाट तबना प्रततस्पधाा सोझै खररद गदाा तमतव्र्र्ी 
कार्ा भएको देर्खएन ।  

13. अनदुान प्रततशत - एकीकृत मोडल कृर्ष फामा र्वकास तथा र्वस्तार कार्ाक्रम संचालन कार्ाार्वतध, 
२०७६ को दफा नं ४ मा छनौटमा परेका अनदुानग्राहीसँग अतधकतम ३ वषासम्म र्ो कार्ाक्रम 
संचालन गना सर्कने तथा फलोअप कार्ाक्रम अन्तगात तनदेशनालर्बाट प्रदान गररने सरु्वधाको 
प्रततशतमा क्रमशः घटाउदै लतगने उल्लेख छ । जसअनसुार अनसुार २०७६।७७ मा ९ फमालाई 
रु.१७ करोड ४८ लाख ७७ हजारको कार्ा गरेकोमा औषतमा ३३.११ प्रततशतले रु.५ करोड ७९ 
लाख ८ हजार अनदुान प्रदान गरेको छ । र्स वषा सोही कार्ाक्रमको तनरन्तरता अन्तगात 
अनदुानग्राही फमाहरूले रु.११ करोड ८८ लाख ४४ हजारको कार्ा गरेकोमा तनदेशनालर्ले रु.४ 
करोड १० लाख १७ हजार अनदुान उपलधध गराएको छ । उक्त अनदुान कुल कार्ाको औषतमा 
३४.५२ प्रततशत हनेु देर्खन्छ । कार्ार्वतधमा उल्लेख भए अनसुार अनदुानको प्रततशत घटेको 
देर्खएन। कार्ार्वतधले घट्नपुने प्रततशत र्कटान नगरेकोले गत वषाको अनदुान प्रततशत भन्दा ९ मध्रे् 
८ फमालाई १ देर्ख ८ प्रततशतले बढी हनेु गरी रु.३७ लाख १४ हजार बढी अनदुान ठदएको छ । 
उक्त बढी अनदुान रकम तनर्मसम्मत देर्खएन ।  

पशपुन्छी तथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् 

 र्वकासका र्वतभन्न साझेदारहरूसँग समन्वर् गदै कृर्ष तथा पशपुन्क्षी र्वकासका कार्ाहरू गने, 
कृर्ष तथा पशपुन्क्षी र्वकासको क्षेरमा सावाजतनक तनजी साथै सहकारी क्षेरको लगानी समरु्चत रुपमा 
वरृ्र्द् गरी देशलाई कृर्ष तथा पशजुन्र् उत्पादनमा आत्मतनभार बनाउने, प्रदेशको आतथाक तथा 
सामार्जक र्वकासमा र्ोगदान परु् र्ाउने तथा बागमती प्रदेशमा समग्र पशपुालन क्षेरको र्वकास गने 
उदे्दश्र् सर्हत र्स तनदेशनालर्को स्थापना भएको हो  । 

14. संस्था तोकी अनदुान - आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७६ को तनर्म  
१६ मा बजेट तथा कार्ाक्रम तर्ारी र तनर्म २० मा अर्ख्तर्ारी ठदनपुने व्र्वस्था गरेको छ। प्रदेश 
एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ ले प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी खररद कारबाही गना 
नहनेु व्र्वस्था गरेको छ । तनदेशनालर्मा ७ संस्था तोकेर रु.२ करोड ४५ लाखको खचा गने 
अर्ख्तर्ारी प्राप्त भएकोमा २ संस्थासँग सम्झौता गरी र्स वषा रु.५८ लाख ४५ हजारको खचा गरेको 
छ । खररद तनर्मावली तथा प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध र्वपरीत प्रततस्पधाा सीतमत 
हनेु तथा तनर्ित संस्था र्कटान गरी मन्रालर्ले बजेट तथा कार्ाक्रम तर्ार गरेको काननुसम्मत 
देर्खएन ।  

15. दगु्ध अनदुान - प्रदेशस्तरीर् एकीकृत अनदुान र्वतरण कार्ार्वतध, २०७५ को बुदँा ७ अनसुार 
लाभग्राही छनौट गरी अनदुान र्वतरण गने तथा बुदँा ८ अनसुार तनर्ित वगालाई मार फाइदा  हनेु 
गरी कार्ार्वतध तजुामा गरी अनदुान र्वतरण गना नहनेु उल्लेख छ । तनदेशनालर्ले दगु्धउत्पादनमा 
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आधाररत अनदुान र्वतरण कार्ार्वतध, २०७५ को बुदँा १८ अनसुारका मापदण्ड पूरा गरेका ८ 
र्जल्लाका १७९ सहकारी संस्थालाई प्रतत तलटर रु.२ का दरले ७ करोड ५७ लाख ७२ हजार 
तलटर दधुमा रु.१५ करोड १५ लाख ४५ हजार अनदुान ठदएको छ । अनदुान प्राप्त गने लाभग्राही 
तथा रकमको तलुना गदाा कुल अनदुानको ५१.१३ प्रततशत र्चतवन, १८.८१ प्रततशत 
काभ्रपेलान्चोक, १६.०६ प्रततशत मकवानपरु र ११.८३ प्रततशत लतलतपरु गरी ४ र्जल्लामा मार 
९५.८३ प्रततशत अनदुान र्वतरण भएको देर्खन्छ । त्र्सैगरी सहकारीको संख्र्ाका आधारमा कुल 
१७९ मध्रे् १७१ सहकारी संस्था उपरोक्त अनसुारका ४ र्जल्लाको रहेको देर्खन्छ । साथै दोलखा, 
भक्तपरु, काठमाडौ, नवुाकोट र रसवुा र्जल्लामा अनदुान र्वतरण भएको देर्खएन । तनदेशनालर्ले 
प्रदेश एकीकृत अनदुान कार्ार्वतधमा उल्लेख भए अनसुार सबै र्जल्लाको सहभातगता हनेु गरी अनदुान 
र्वतरण गनुापदाछ । साथै अनदुान र्वतरणबाट दूध उत्पादन वरृ्र्द्मा परेको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 
गररनपुदाछ।   

16. दगु्ध प्रशोधन कारखाना - प्रदेशस्तरीर् एकीकृत अनदुान र्वतरण कार्ार्वतध, २०७५ को बुदँा ७ 
अनसुार लाभग्राही छनौट गरी अनदुान र्वतरण गने तथा बुदँा ८ अनसुार तनर्ित वगालाई मार 
फाईदा  हनेु गरी कार्ार्वतध तजुामा गरी अनदुान र्वतरण गना नहनेु उल्लेख छ । तनदेशनालर्ले 
मकवानपरु र्जल्ला दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था तलतमटेडसँग २०७७।११।०५ मा गरेको सम्झौता 
अनसुार र्स वषा रु.५७ लाख ५० हजार भकु्तानी भएको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरू 
तनम्नानसुार रहेका छन ्: 

16.1. वार्षाक कार्ाक्रम तथा संस्थासँगको सम्झौता अनसुार प्रतत घण्टा २ हजार तलटर दगु्ध प्रशोधन गने 
कारखाना तनमााण गना आवश्र्क पने मेतसन खररद तथा जडानको लातग उक्त संस्थाले बोलपर आह्वान 
गरेकोमा एकमार बोलपर दताा भएअनसुार एक तनजी कम्पनीबाट रु.१ करोड ४३ लाखको दगु्ध 
प्रशोधन मेतसन खररद तथा जडान गरेको भनी भकु्तानी माग गरेको छ । उक्त मेतसनको क्षमता 
दैतनक ८ हजारदेर्ख १० हजार तलटर  दूध प्रशोधन गने रहेको देर्खन्छ । तसथा उक्त मेतसनबाट 
प्रतत घण्टा २ हजार तलटर दूध प्रशोधन गने अवस्था देर्खएन । सम्झौताभन्दा कम कार्ाक्षमता भएका 
मेतसन जडान गरेको देर्खर्ो । र्सरी सम्झौतामा उल्लेख भएको शता परुा नभएको अवस्थामा अनदुान 
ठदएको उपर्कु्त देर्खएन ।  

16.2. समझदारी परमा उल्लेख भएअनसुार रु.१ करोड ४३ लाखको कार्ासम्पन्न गरेको दावी गरी ५० 
प्रततशतले हनेु रकम भकु्तानी माग गरेकोमा तनदेशनालर्ले स्थलगत तनरीक्षणको क्रममा दावी 
गरेबमोर्जम सामग्रीहरू जडान भएको नदेर्खएको भनी जडान शलु्क घटाई रु.५७ लाख २० 
हजारमार भकु्तानी भएको छ । उक्त प्रशोधन केन्द्र संचालन भएको देर्खएन । साथै सटलाई भएको 
मेतसन उपकरणहरूको ममात सम्भार अवतध १ वषा मार रहेकोमा सटलार्साले २०७८।०३।१० मा 
मेतसनहरू सटलाई गरेको आधारमा २०७९।०१।१४ (१० मर्हना) सम्म पतन मेतसनहरू संचालन 
नहुँदा ममात संभार अवतध प्रर्ोग नगरी सर्कने तथा  उक्त मेतसनले स्पेर्शर्फकेशन अनसुार कार्ा 
नगरेको अवस्थामा सटलार्सालाई जवाफदेही तथा र्जम्मेवार बनाउन नसर्कने सम्बन्धमा तनदेशनालर् 
तथा तालकु मन्रालर्ले ध्र्ान ठदई उर्चत व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।  
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बागवानी केन्द्र/पश ुफामा 
17. न्रू्न आम्दानी - शीतोष्ण बागवानी नसारी केन्द्र, दामनले र्ो वषा उत्पादन सामग्रीमा रु.३९ लाख ३ 

हजार खचा गरेको र  कृर्ष उत्पादन तबक्रीबाट रु.१३ लाख ८६ हजार आर् प्राप्त गरेको छ। 
उत्पादन खचाको तलुनमा ३५.५२ प्रततशतमार आम्दानी प्राप्त गरेको छ । र्सै गरी बाख्रा र्वकास 
फामा, र्चत्लाङ्गले र्ो वषा उत्पादन सामग्रीमा रु.८१ लाख ९२ हजार खचा गरेकोमा रु.१५ लाख ३५ 
हजार (उत्पादन खचाको तलुानमा १८.७३ प्रततशत) मार आम्दानी गरेको छ । र्स सम्बन्धमा 
अध्र्र्न, र्वश्लषेण गरी फामाको सञ्चालनमा दक्षता अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ । 

कृर्ष ज्ञान केन्द्रहरू 

18. संस्था तोकेर अर्ख्तर्ारी - आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म  
१६ अनसुार बजेट तथा कार्ाक्रम तर्ारी र तनर्म २० अनसुार अर्ख्तर्ारी ठदनपुने व्र्वस्था गरेको 
छ। प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ ले प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी खररद 
कारबाही गना नहनेु व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्बाट कार्ाक्रम तथा संस्था तोकेर र्स वषा रु.७५ 
लाख अर्ख्तर्ारी प्राप्त भए अनसुार कृर्ष ज्ञान केन्द्र, लतलतपरुले ४ कृर्ष फमालाई सोझै सम्झौता गरी 
रु.७१ लाख ४२ हजार अनदुान भकु्तानी गरेको छ। मन्रालर्ले छनौट प्रर्क्रर्ा परुा नगरी तसधै 
संस्था तोकेर अर्ख्तर्ारी ठदएको काननुसम्मत देर्खएन।  

19. लाभग्राही समदुार्बाट खररद - संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्ाक्रम अन्तगातका कार्ाक्रम सञ्चालन 
गना र्वतभन्न कृषक समूह, फमा एवं संस्थाहरूसँग साझेदारीमा सञ्चालन गररने कार्ाक्रम अनसुार 
सम्झौता गरी कृर्ष ज्ञान केन्द्रहरूले ५० प्रततशत अनदुान उपलधध गराएको छ । सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार तनमााण कार्ा मार उपभोक्ता सतमतत माफा त गराउन 
तमल्ने व्र्वस्था भएकोमा र्वतभन्न ६ लाभग्राही समदुार्बाट सामान खररदको कार्ासमेत उपभोक्ता 
सतमततबाट गराई लतलतपरुले रु.१ करोड १९ लाख ४५ हजार र धाठदङले ८ लाभग्राहीलाई रु.९७ 
लाख ३९ हजार समेत रु.२ करोड १६ लाख ८४ हजार अनदुान ठदएको छ । प्रततस्पधाा सीतमत 
हनेु गरी खररद कार्ा गना तमल्ने देर्खएन ।   

20. कौशी खेती कार्ाक्रम - प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ ले प्रततस्पधाा सीतमत 
हनेु गरी खररद कारबाही गना नहनेु व्र्वस्था गरेको छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, लतलतपरुले सहरी 
पररवारलाई ताजा फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा आत्मतनभार बनाउने प्रमखु उदे्दश्र्का साथ 
लाभग्राही समूहहरूसँग ५० प्रततशत लागत साझेदारीमा काठमाडौं उपत्र्काको र्वतभन्न स्थानहरूमा 
बहृत्तर कौशी खेती कार्ाक्रम र बढुानीलकण्ठ नगरपातलकाको नर्ाँ बस्तीमा कार्ाक्रम सम्पन्न गरी 
क्रमशः रु.७१ लाख ५० हजार र रु.१५ लाख गरी जम्मा रु.८६ लाख ५० हजार अनदुान खचा 
लेखेको छ। अनदुानग्राहीले कौशी खेतीका लातग आवश्र्क तरकारीका र्वउ, कोकोर्पट, ग्रोईङ धर्ाग, 
थोपा तसँचाई सामग्री मल, याङकी आठद सामग्रीहरू कार्ाालर्मा सूचीकृत फमाहरूबाट सोझै खररद 
गरेको छ । प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी खररद कार्ा गना तमल्ने देर्खएन ।   

21. दोहोरो अनदुान - कृर्षसँग सम्बर्न्धत सहकारी तथा संघ संस्थाहरूलाई कृर्ष र्वकास कार्ाक्रमका लातग 
प्रदान गररने अनदुान कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न तनदेर्शका, २०७३ को बुदँा नं. ३(२) मा कृर्ष व्र्वसार् 
सञ्चालन गरररहेका कुनै संस्थाले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार मातहतका उस्तै कार्ा गने 
तनकार्बाट अनदुान प्राप्त गरेको रहेछ भने पनुः अनदुान उपलधध गराउन नतमल्ने व्र्वस्था गरेको छ। 
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मन्रालर् मातहतको पशपुन्छी तथा मत्स्र् र्वकास कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७८ को बुदँा 
६(ग) मा आवेदकले र्वगत २ वषार्ता कुनै पतन सरकारी तनकार्बाट सोही प्रकृततको कामको लातग 
रु.२ लाखभन्दा बढी अनदुान नतलएको हनुपुने व्र्वस्था छ । तर कृर्ष र्वकासतफा  दोहोरो अनदुान 
तलन नतमल्ने गरी हालसम्म कुनै काननु तर्ार गरेको छैन । कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्ले ४ कृषक 
तथा फमालाई तलफ्ट तसँचाइ, कृर्ष फमा र्वकास अनदुान वापत रु.२७ लाख २६ हजारदेर्ख रु.१ 
करोड ४७ लाखसम्म अनदुान ठदएकोमा कृर्ष ज्ञान केन्द्र, रामेछापबाट पनुः सोही फमा तथा कृषकले 
रु.४८ लाख ९९ हजार दोहोरो अनदुान तलएको देर्खर्ो । दोहोरो देर्खएको उक्त अनदुान रकम 
असलु गनुापदाछ । 

22. कार्ाक्रम संशोधन - कृर्ष ज्ञान केन्द्र, र्चतवनलाई र्चतवन र मकवानपरु र्जल्लामा च्र्ाउ उत्पादक 
र्कसानसँग ५० प्रततशत साझेदारीमा उच्च प्रर्वतधर्कु्त च्र्ाउ फामा तबस्तार तथा र्वकास गना रु.५० 
लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा उक्त कार्ाक्रम र्चतवन र मकवानपरु र्जल्लाको २ स्थानमा संचालन 
हनुपुनेमा कार्ाक्रम संचालनका लातग प्रस्ताव माग गदाा पेस भएका मध्रे् एक च्र्ाउ उत्पादक र्कसान 
संघसँग २०७७।११।९ मा ५० प्रततशत साझेदारीमा उक्त कार्ा गने सम्झौता भएको छ । उक्त 
कार्ाक्रम मकवानपरु र्जल्लाको मनहरी गाउँपातलकामा संचालन गनाका रु.५० लाखको सम्झौता गरी 
रु.४८ लाख ९८ हजार भकु्तानी गरेको छ । स्वीकृत वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार उक्त कार्ाक्रम २ 
र्जल्लाको २ स्थानमा संचालन हनुपुनेमा १ र्जल्लाको १ स्थानमा मार कार्ाान्वर्न गरेको देर्खर्ो । 
स्वीकृत कार्ाक्रम अनसुार कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

23. बाझँो जग्गामा खेतीका लातग प्रोत्साहन - कृर्ष ज्ञान केन्द्र, र्चतवनले बाँझो जग्गामा खेती गना 
प्रोत्साहन गने कार्ाक्रम अन्तगात बाँझो जग्गामा खेती गरेवापत प्रतत रोपनी रु.२ हजारका दरले ७ 
कृषकलाई रु.११ लाख ८४ हजार र कृर्ष ज्ञान केन्द्र, काभ्रलेे प्रतत रोपनी रु.२ हजारका दरले १२ 
कृषकलाई रु.१० लाख ४४ हजार अनदुान उपलधध गराएको छ । बाँझो जग्गामा खेतीका लातग 
प्रोत्साहन कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७७ को बुदँा नं. ५ मा अनसूुची-४ बमोर्जम कृषकले 
जग्गा बाँझो रहेको स्वघोषणा गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा बाँझो जग्गामा नै खेती गरेको हो भन्न े
सम्बन्धमा सतुनर्ित हनेु आधार प्रमाण बेगर नै अनदुान ठदएको छ । कार्ार्वतध बमोर्जम बाँझो 
जग्गामा खेती गरेको र्र्कन हनुपुदाछ ।   

24. साना मेर्शनरी कृर्ष औजार खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा 
सावाजतनक तनकार्ले स्वीकृत कार्ाक्रम र खररद र्ोजना अनसुार रु.२० लाख रुपैँर्ासम्मको लागत 
अनमुान भएको मालसामान, तनमााण कार्ा वा जनुसकैु सेवा तसलबन्दी दरभाउपरबाट आव्हान गरी 
खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, काभ्रपेलाञ्चोकले ५० प्रततशत अनदुान प्राप्त गरेको 
आधारमा र्स वषा प्रततस्पधाा बेगर ४२८ लाभग्राहीलाई रु.१ करोड ९३ लाख ६७ हजार र कृर्ष 
ज्ञान केन्द्र, र्चतवनले २३२ व्र्र्क्त, समूह तथा सहकारीलाई रु.१ करोड ८२ लाख ४० हजारको 
साना मेर्शनरी औजार र्वतरण गरेको छ । कृर्ष खेती, तसंचाई र पश ुर्चर्कत्सासम्बन्धी साना मेतसन 
उपकरण र्वतरण कार्ाक्रममा अनदुान प्रदान गरेको देर्खएको छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार 
प्रततस्पधााको माध्र्मबाट खररद गरेको देर्खएन ।  

25. सब–कन्ट्रर्ाक्टरबाट कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ उपतनर्म (१०) 
मा उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैं ले सम्पन्न गनुापनेछ र कुनै तनमााण 
व्र्वसार्ी वा सब–कन्ट्रर्ाक्टरबाट गराउँन नसर्कने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, काभ्रपेलाञ्चोकले 
सामूर्हक खेती प्रवर्द्ान कार्ाक्रमको तनरन्तरता कार्ाक्रम अन्तगात सामूर्हक खेती संचालक सतमततसँग 
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सम्झौता गरी रु.६१ लाख ५८ हजार रकम भकु्तानी गरेको छ। उक्त कार्ाक्रम तसन्धपुाल्चोकको 
मेलम्ची नगरपातलकामा र ईन्द्रावती कररडोर गरी २ ठाँउमा संचालन भएको देर्खएको छ । जसमध्रे् 
ईन्द्रावती कररडोरमा संकलन केन्द्र तथा गोदाम घर तनमााण कार्ाक्रम अन्तगात उक्त लाभग्राही 
समदुार्ले हाईटेक नसारी ग्रीनहाउस तनमााणका लातग कोटेशन माग गरी एक प्रा. तल. सँग सम्झौता 
गरी रु.२० लाख ५८ हजार रकम भकु्तानी गरेको छ । कार्ाालर्ले लाभग्राही समदुार् आफैं ले 
सम्पन्न गना नसक्ने जर्टल प्रकृततको कार्ामा उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरी सब–कन्ट्रर्ाक्टरबाट 
कार्ा गराउन तमल्ने देर्खँदैन ।  

प्रदेश दगु्ध र्वकास बोडा 
प्रदेश स्तरमा दगु्ध व्र्वसार्सम्बन्धी नीतत तनमााण, र्ोजना तजुामा र कार्ाान्वर्न तथा तथा 

दगु्ध क्षरेको र्वकास गना, तनजी, सहकारी तथा सरकारी क्षेरको सहभातगतामा दगु्ध उत्पादन तथा 
दगु्ध जन्र् पदाथाको प्रशोधन तथा बजारीकरण माफा त दीगो आतथाक समरृ्र्द् हातसल गनाका लातग प्रदेश 
दगु्ध र्वकास बोडा, २०७५ मा स्थापना भई २०७६ मागादेर्ख कार्ा शरुु गरेको छ । र्ो वषा रु.२१ 
करोड २ लाख ६४ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.९ करोड ७१ लाख ४५ हजार खचा गरेको छ। 

26. साझेदारी अनदुान - संघीर् संसद रार्ष्ट्रर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जत व्र्वस्थापन तथा सरकारी आश्वासन 
सतमततको वार्षाक प्रततवेदन, २०७६ मा र्वधार्र्की अतधकार संसदमा मार तनर्हत हनेु, संसदले 
बनाएको काननुमा प्रत्र्ार्ोर्जत अतधकार प्रदान गना सर्कने व्र्वस्था रहेको साथै प्रत्र्ार्ोर्जत अतधकार 
अन्तगात बनेका दस्ताबेजहरूमध्रे् कुन काननुको कुन दफाले ठदएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रत्र्ार्ोर्जत 
र्वधार्न बनाईएको हो स्पि नखलुाई जारी भएका तनदेर्शका, कार्ार्वतध वा मापदण्डले काननुी हैतसर्त 
प्राप्त गना नसक्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकार अन्तगातको भतूम व्र्वस्था तथा कृर्ष मन्रालर्ले जारी 
गरेका कार्ार्वतधहरूमा प्रत्र्ार्ोर्जत र्वधार्नको स्रोत खलुाएको छैन । र्सरी काननुी हैतसर्त प्राप्त 
नहनेु कार्ार्वतधको आधारमा साझेदारीमा दगु्ध पदाथा र्ार्न्रकरण कार्ाक्रमबाट र्चतलङ्ग भ्र्ाट तड र्फ्रज 
खवुा मेर्शन ढुवानी, टंकी लगार्तको खररदको लातग साझेदारीमा दगु्ध संकलन केन्द्र स्थापना 
(र्चतलङ्ग भ्र्ाट सर्हत) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७७, साझेदारी दगु्ध पदाथा र्ार्न्रकरण 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७७ लगार्त ५ कार्ार्वतधहरू माफा त ३२ कृषकलाई रु.१ 
करोड ६० लाख  अनदुान र्वतरण गरेको छ । उक्त अनदुानको उपर्ोग एवं कार्ाक्रम सञ्चालन 
कार्ार्वतध तनमााण गदाा काननुी श्रोत खलुाउनपुदाछ ।  

27. कोल्ड स्टोर - बोडा र दगु्ध र्वकास संस्थानबीच २०७७।५।१ मा भएको सम्झौतामा ५०/५० 
प्रततशतको लागत साझेदारीमा हेटौडा औद्योतगक क्षेरतभर १०० मेर्ट्रकटन क्षमताको नर्ाँ कोल्डस्टोर 
भवन तनमााण गना सम्झौता भएको छ। सम्झौता बमोर्जम बोडाले बोलपरको माध्र्मबाट ५० 
मेर्ट्रकटन क्षमताको २ वटा कोल्डस्टोर भवन तनमााण गरी रु.५७ लाख ११ हजार भकु्तानी गरेको 
छ। तनमााण व्र्वसार्ीले उक्त २ वटा कोल्ड स्टोरमध्रे् एक कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा रहेको देर्खएन। 
र्स सम्बन्धमा  जानकारी माग गदाा एक कोल्ड स्टोरको कम्प्रसेर लगार्तको सञ्चालन उपकरणहरूको 
गणुस्तर कमजोर भई तबतग्रएको जनाएको छ । तसथा कमजोर गणुस्तरको तनमााण संरचनाको प्रतबतधक 
पररक्षण नगरी भकु्तानी भएको सम्बन्धमा छानतबन गरी तनमााण व्र्वसार्ीकै लागतमा पनुतनामााण 
गराउनपुदाछ । 

28. बाच्छी संरक्षण तथा स्रोत केन्द्र स्थापना - मन्रालर्ले लागत साझेदारीमा बाच्छी संरक्षण तथा श्रोत 
केन्द्र स्थापना कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७७ को दफा ७ मा र्ो कार्ाक्रम मकवानपरु 
र्जल्लाको मकवानपरुगढी गाउँपातलका र र्चतवन र्जल्लाको राप्ती नगरपातलकामा मार लाग ु हनेु 
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उल्लेख छ । प्रदेश सरकारबाट अनदुान र्वतरण कार्ा पारदशी र प्रततस्पधी हनुपुनेमा 
मन्रालर्ले ११९ स्थानीर् तह मध्रे् २ स्थानीर् तहमा मार लाग ु हनेुगरी कार्ार्वतध तर्ार गरी 
कार्ाक्रम संचालन गरेको छ । र्चतवनको राप्ती नगरपातलको एक कृर्ष समूह छनौट भएकोमा कार्ा 
नगरेको तथा मकवानपरुको मकवानपरुगढी गाउँपातलकार्स्थत एक दगु्ध उत्पादन र्वर्शिीकृत सहकारी 
संस्थाले मार आवेदन ठदई छनौट भएको छ । उक्त संस्थाले पेस गरेको प्रस्ताव अनसुार ४ वटा 
गोठ तनमााण, ४० वटा बाच्छी, ४० थान काउ म्र्ाट लगार्तका खररद गरी रु.५० लाख ५ 
हजारको कार्ासम्पन्न गरेको भनी ५० प्रततशत अनदुान वापत रु.२४ लाख ५० हजार भकु्तानी भएको 
छ । बोडाले कार्ाक्रम तजुामा गदाा तनर्ित पातलकाको क्षरेतभरको कृषक तथा समूह मार सहभागी 
हनेु पाउने गरी कार्ार्वतध स्वीकृत गरेको तथा सोही अनसुार अनदुान र्वतरण गरेकोले पारदशी छ भन्न 
सर्कने अवस्था रहेन ।  

 लागत साझेदारीमा बाच्छी संरक्षण तथा श्रोत केन्द्र स्थापना कार्ाक्रम संचालनको लातग 
प्रस्ताव माग गरेकोमा एक दगु्ध उत्पादक र्वर्शिीकृत सहकारी संस्थाले रु.५९ लाख ०५ हजारको 
कार्ा गने र उक्त रकम मध्रे् बोडाले रु.२४ लाख ५० हजार (४१.५ प्रततशत) तथा संस्थाले रु.३४ 
लाख ५५ हजार (५८.५ प्रततशत) व्र्होने गरी प्रस्ताव पेस गरेकोमा उक्त संस्थाले रु.५० लाख ५ 
हजारको मार कार्ा गरेको अवस्थामा संस्थाले पेस गरेको प्रस्ताव अनसुार बोडाले ४१.५ प्रततशतले 
हनेु रु.२० लाख ७७ हजारमार भकु्तानी ठदन तमल्ने देर्खएकोले रु.३ लाख ७३ हजार बढी भकु्तानी 
भएको देर्खन्छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत - र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेतका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थतत देहार् अनसुार छ : 

 मन्रालर् तथा मातहतका समेत ५० तनकार्मा रु.१३ करोड १३ लाख ३३ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलधध गराएपतछ ४ तनकार्ले रु.५२ लाख २६ हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.१२ 
करोड ६१ लाख ७ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 

 बक्र्ौतातफा  १ तनकार्मा रु.३ लाख ५३ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलधध 
गराएपतछ रु.२ लाख ८६ हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.६७ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । र्ससम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुची-९(क) मा रहेको छ । 
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भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेश स्तरको उजाा, र्वद्यतु, सडक, 
तसँचाई खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप र नदी तथा पर्हरो व्र्वस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न, अनसुन्धान, नीतत, 
काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना समन्वर् र तनर्मन गने उदे्दश्र्ले र्स मन्रालर्को स्थापना भएको हो ।  

र्ो वषा मन्रालर् र मातहतका ४७ तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.१६ अबा ५३ करोड ५ लाख ७३ 
हजार, राजस्व रु.९ अबा ६० करोड ५० लाख  १७ हजार, धरौटी रु.१ अवा ४६ करोड २५ लाख ९९ 
हजार र अन्र् कारोबार रु.३ करोड ३७ लाख ८५ हजार समेत रु.२७ अबा ६३ करोड १९ लाख ७४ 
हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । साथै २ बक्र्ौता कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबा ४६ करोड 
७७ लाख ६७ हजार, राजस्व रु.४५ लाख ६० हजार, धरौटी रु.११ करोड ३६ लाख २९ हजार समेत 
रु.१ अबा ५८ करोड ५९ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । उक्त कारोवारको 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी - मन्रालर्ले आफ्नो कार्ा र्जम्मेवारीमा रहेका र्वषर्हरूलाई कार्ारुप ठदन नीतत तथा 
कार्ाक्रम र कार्ार्ोजनामा समावेश गनुापनेमा कार्ाक्षेरतभर रहेका घर एकीकरण (हाउस पतुलङ्ग) 
सम्बन्धी नीतत, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी प्रादेर्शक नीतत, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेर 
र्वस्तारमा तनजी क्षरेको सहभातगता प्रबर्द्ान नीतत तथा मापदण्ड, र्ातार्ात सरुक्षा तथा सवारी प्रदषुण 
तनर्न्रण सम्बन्धी र्ोजना तनमााण एवं वातावरण मैरी अपाङ्ग मैरी तथा लैर्ङ्गकमैरी र्ातार्ात 
प्रबर्द्ानलगार्तको कार्ा र्स वषा पतन भएको छैन । अत: र्जम्मेवारी तभरका कार्ालाइा नीतत र 
कार्ाक्रममा समावेश गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

2. खचा दक्षता - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोर्जम मन्रालर्ले साधारण खचा 
र र्वत्तीर् व्र्वस्थाको लातग बजेट प्रस्ताव गदाा खचा तसजाना हनेु स्पि आधार सर्हत बजेट प्रस्ताव गरी 
र्वतनर्ोजन गररएको रकममा खचाको दक्षता बढाउनपुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको र्वतनर्ोजन 
र्वधेर्क, २०७७ अनसुार २०७७।०७८ को लातग मन्रालर्लाई शरुुमा रु.१२ अवा ५५ करोड 
९७ लाख ८९ हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.१ अवा ९० करोड २२ लाख थप भई रु.१३ 
अवा ७८ करोड ८७ लाख ८९ हजार कार्म भएको देर्खन्छ । उक्त बजेटमध्रे् मन्रालर् र मातहत 
कार्ाालर् समेतमा रु.१० अवा ६६ करोड ८७ लाख ५८ हजार खचा भई रु.३ अवा १२ करोड ३१ 
हजार बजेट बाकँी देर्खएकोले मन्रालर्ले र्स वषा कुल र्वतनर्ोजनको  ७७.३७ प्रततशत मार खचा 
गना सकेको देर्खन्छ । कार्ाान्वर्न र्ोग्र् कार्ाक्रमको आधारमा वजेटको प्रस्ताव, तथा खचाको स्पि 
आधार र्कटान गरी र्वतनर्ोजन दक्षतामा प्रभावकारीता ल्र्ाउनपुने देर्खएको छ । 

3.  रकमान्तर - प्रदेश सरकार र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा ३ मा उपदफा २ 
बमोर्जम १० प्रततशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक शीषाकबाट अको शीषाकमा रकमान्तर गना सर्कने 
उल्लेख छ । मन्रालर् र मातहत कार्ाालर्को र्वतभन्न कार्ाक्रममा शरुु र्वतनर्ोजनको ०.७५ 
प्रततशतदेर्ख ४१.०६ प्रततशत तथा औषतमा १३.४१ प्रततशतसम्म रकम रकमान्तर भई रु.१ अबा 
८८ करोड ३९ लाख थप भएको देर्खन्छ । त्र्सैगरी शरुु र्वतनर्ोजनको ०.०३ देर्ख ९७.९९ 
प्रततशत तथा औषतमा ६.९२ प्रततशत रकमान्तर भई रु.६५ करोड ४९ लाख बजेट घटेको 
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देर्खन्छ। तसथा मन्रालर्ले बजेट तथा कार्ाक्रम स्वीकृत गदाा ध्र्ान ठदई आतथाक वषाको अन्तसम्म 
रकमान्तर गने कार्ामा तनर्न्रण गनुापदाछ।  

4. कार्ाक्रम संशोधन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २५ मा  कार्ाक्रम, 
र्ोजना, र्क्रर्ाकलाप, चौमातसक लक्ष्र्, भार सर्हत र्ोजनाको छनौट गरी सोही अनरुुप र्क्रर्ाकलाप 
संचालन हनुपुनेमा २०७८।३।३१ मा कार्ाक्रम संशोधन गरी मन्रालर्तफा  रु.१ अबा २२ करोड 
९० लाख, पूवााधार र्वकास कार्ाालर्तफा  रु.२४ करोड ७२ लाख ४६ हजार, खानेपानी तथा 
सरसफाई तडतभजनतफा  रु.३१ करोड ९२ लाख ६ हजार, जलश्रोत तथा तसँचाइ तडतभजनतफा  रु.४ 
करोड २९ लाख ३२ हजार र अन्र्तफा  रु.४ करोड ५५ लाख ५४ हजारसमेत रु.१ अवा ८८ 
करोड ३९ लाख ३८ हजार शरुु कार्ाक्रमभन्दा तभन्न र्क्रर्ाकलापमा खचा गरेको देर्खन्छ । 
कार्ाक्रम संशोधन गरी वषाान्तसम्म रकम तनकासा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रण गनुापदाछ । 

5. पुजँीगत खचा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १० मा प्राप्त बजेट सीमा र 
मागादशानतभर रही आफू र मातहत कार्ाालर्को लातग नीतत र कार्ाक्रम समेत राखी बजेट प्रस्ताव 
गनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्को र्वगत ३ वषाको पुजँीगत खचाको र्स्थतत र्वश्लषेण गदाा २०७५।७६ 
मा स्वीकृत बजेटको ५४.०२ प्रततशत मार खचा भएकोमा पतछल्ला २ बषाहरूमा सधुार भई क्रमशः 
६६.३२ प्रततशत र  ८०.०२ प्रततशत पगेुपतन लक्ष्र् अनरुुप खचा न्रू्न देर्खन्छ । आर्ोजना एवं 
कार्ाालर् प्रमखुसँग गनुापने काम र समर्सीमा सर्हतको कार्ासम्पादन सम्झौता एवं स्वीकृत बजेट 
अनसुारको कार्ाक्रम सञ्चालन गरी शतप्रततशत पुजँीगत खचा गने क्षमता राख्न प्रर्त्न गनुापदाछ । 

6. कर्न्टन्जेन्सी खचा - प्रदेश सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०76 मा लागत अनमुान तर्ार गदाा वका  
चाजा स्टाफ खचा २ प्रततशत र अन्र् सानाततना खचा २ प्रततशत गरी ४ प्रततशत कर्न्टन्जेन्सीमा 
समावेश गना पाउने व्र्वस्था रहेको छ । कर्न्टन्जेन्सी खचा अन्तगात दैतनक भ्रमण भत्ता, इन्धन, 
गाडी र मोटरसाईकल ममात, कार्ाालर् तथा स्टेशनरी, छपाई, सूचना प्रकाशन, र्चर्ा खाजा खचा 
जस्ता कार्ाालर् सञ्चालन खचामा खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले रु.९७ लाख 
२१ हजार, मकवानपरुले रु.९१ लाख २ हजार, तसन्धपुाल्चोकले रु.७१ लाख ७३ हजार, पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर्, काभ्रपेलान्चोकले रु.२ करोड ३ लाख ७९ हजार, रामेछापले रु.१ करोड ८० 
लाख ४७ हजार, लतलतपरुले रु.१ करोड ७ लाख ८३ हजार, तसन्धपुाल्चोकले रु.१ करोड ४५ 
लाख ९२ हजार, र्ातार्ात पूवााधार र्वकास तनदेशनालर्ले रु.७७ लाख ६५ हजार, जलस्रोत तथा 
तसँचाइा र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, दोलखाले रु.७४ लाख ९१  हजार, काभ्रपलान्चोकले रु.५५ लाख 
९३ हजार, लतलतपरुले रु.११ लाख ८६ हजार, काठमाडौले रु.२८ लाख २ हजार, धाठदङ्गले रु.३४ 
लाख १६ हजार खचा गरेका छन ्। तनर्ममा र्वस्ततृ व्र्वस्था गरी कर्न्टन्जेन्सी खचाको कार्ार्वतध 
समेत तजुामा गरी र्सप्रकारका खचा व्र्वर्स्थत गनुापदाछ । 

7. र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रततस्पधाा सीतमत 
हनेु गरी टुक्रा गरी खररद गना नहनेु धर्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वतभन्न कार्ाक्रमको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न, र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन, गरुुर्ोजना अध्र्र्न प्रततवेदन लगार्तको परामशा सेवामा ८७ 
टर्ाकेज बनाई रु.११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको १४९ र्ोजनाको र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन 
लागत अनमुानकै हाराहारीमा खररद गरेको छ । प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद 
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गदाा अतधकांश परामशादाताहरूसँग एक प्रततशत वा सो भन्दा घटीमा सम्झौता भएको छ।  परामशासेवा 
खररद सम्बन्धमा देर्खएका प्रमखु व्र्होराहरू तनम्न अनसुार रहेका छन ्:- 

7.1. मन्रालर् मातहतकै पूवााधार र्वकास तनदेशनालर्ले र्वद्यतुीर् बोलपर माफा त ७ वटा पलुको तडर्पआर 
कार्ा खररद गदाा ५५.४२ प्रततशत घर्टमा र ५ वटा पलुको अको टर्ाकेजको खररद कार्ा गदाा 
४४.१६ प्रततशत घर्टमा सम्झौता भएकोले औषतमा ५०.०९ प्रततशत घर्टमा कार्ा भएको छ । 
मन्रालर्ले बोलपर नगरी रु.११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको परामशा सेवा खररद गदाा उल्लेर्खत 
बोलपरको तलुनमा रु.५ करोड ९५ लाख ९६ हजार थप व्र्र्भार परेको छ । प्रततस्पधाा कम हनेु 
गरी खररद गरेको कारण खररद कार्ा तमतव्र्र्ी नभई बढी व्र्र्भार पारेको सम्बन्धमा संलग्न 
पदातधकारीहरूलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  

7.2. र्स मन्रालर्ले २०७५।७६ मा १५७, २०७६।७७ मा १०९ र र्स वषा १४९ गरी ३ वषामा 
४१५ र्ोजनाको र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन बनाई रु.४० करोड खचा गरेको छ । स्वीकृत तडर्पआर 
बमोर्जमका सबै र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्नमा गएको  अवस्थामा मार नर्ाँ तडर्पआर तर्ार गनुापनेमा 
२१५ र्ोजना मार कार्ाान्वर्न भएकोले तडर्पआर तर्ारी कार्ामा भएको तनरन्तरता उर्चत देर्खएन । 
कार्ाान्वर्न गना बाकँी २०० र्ोजनाको कार्ाान्वर्न पिात मार नर्ाँ र्ोजनाहरूको र्वस्ततृ पररर्ोजना 
प्रततवेदन बनाउनपुदाछ । 

7.3. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ अनसुार आगामी आतथाक वषामा गना सर्कने खचाको सीमा 
तनधाारण गनपुने, नर्ाँ आर्ोजनाको हकमा रकम प्रस्ताव गदाा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गना आवश्र्क हनेु 
तथा सम्भाव्र्ता अध्र्र्नपिात आगामी वषा खचा हनुसक्ने रकम प्रस्ताव गनुापने उल्लेख छ । 
मन्रालर् र मातहतका तनकार्हरूबाट सडक, तसँचाइ, खानेपानी, भवन, मठमर्न्दर, धमाशाला, 
सामदुार्र्क भवन, खेलकुद मैदान जस्ता तनमााण सम्बन्धी र्वतभन्न पररर्ोजनाको र्वस्ततृ पररर्ोजना 
प्रततवेदन तर्ार गना पुजँीगत अनसुन्धान तथा परामाशमा रु.४८ करोड ५३ लाख बजेट व्र्वस्था 
भएकोमा र्स वषा रु.२४ करोड ३५ लाख २२ हजार खचा लेखेको छ । सोमध्रे् रु.११ करोड ८९ 
लाख ७७ हजार मन्रालर्ले र बाँकी रु.१२ करोड ४५ लाख ४४ हजार मातहत कार्ाालर्हरूले 
खचा गरेको देर्खन्छ । तसथा कार्ाक्रममा देर्खएको तहगत दोहोरोपना बन्द गनुापदाछ । साथै तर्ार 
भएका प्रततवेदनहरूको कार्ाान्वर्न हनेु सतुनर्ितता नरहेको अवस्थामा त्र्स्ता प्रकारको खचाको 
उपलधधी मापन गना सक्ने अवस्था छैन । तर्ार भएका आर्ोजना प्रततवेदनहरू कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ।  

7.4. बागमती प्रदेश अन्तगातका सबै र्जल्लामा गत र्वगतमा र्स मन्रालर्बाट तथा प्रदेश सरकारका अन्र् 
तनकार्हरूबाट तर्ार भएको तड.र्प.आर.हरू कार्ाान्वर्नका क्रममा पनु: पनुरावलोकन गने गरेको 
पाईर्ो । गत वषा पोि बहादरु बोगटी सरुुङ्ग मागाको तडपीआर तर्ारी कार्ामा रु.१ करोड ३९ लाख 
खचा भएको र मन्रालर्बाट प्रततवेदन स्वीकृत भएकोमा र्स वषा उक्त आर्ोजनाले सोही प्रततवेदन 
अद्यावतधक गने अको एक परामशादातासँग सम्झौता गरी रु.५४ लाख भकु्तानी ठदएको छ । त्र्सैगरी 
हेटौडा अस्पतालको भवन तनमााणको लातग सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट तर्ार तथा स्वीकृत भएको 
तडर्पआर स्थान फरक परेको कारण पनुरावलोकनका लातग र्स मन्रालर्ले रु.१६ लाख ६० हजार 
खचा गरेको छ । एउटै कार्ामा दोहोरो खचा भई थप व्र्र्भार परेको छ । 
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7.5. सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ मा सावाजतनक तनकार्ले रु.२० लाखभन्दा  
बढीको खररद गदाा खलुा बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने व्र्वस्था छ । तनर्मको व्र्वस्था र्वपरीत 
मन्रालर्ले एउटै सडकको तडर्पआर तनमााण कार्ाको  समेत बोलपर नगने उदे्दश्र्ले रु.२० 
लाखतभरका अलग अलग टुक्रा टर्ाकेज बनाई आतथाक प्रस्ताव माग गरी खररद गरेको छ । 
काठमाडौं उपत्र्का चक्रपथको एउटै कार्ालाई ४ टर्ाकेज बनाई रु.६९ लाख ५९ हजार र पषु्पलाल 
प्रदेश चक्रपथको कार्ालाई ३ टर्ाकेजमा रु.५५ लाख ५० हजार भकु्तानी भएको छ । प्रततस्पधाा 
सीतमत हनेु गरी खररद कार्ा गना तमल्ने देर्खएन ।   

7.6. पूवााधार र्वकास तनदेशनालर्ले र्ो वषा स्वीकृत वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार २० र्ोजनाको तडपीआर 
तर्ारी कार्ा परामशादाताबाट गराई रु.१ करोड ९४ लाख २२ हजार खचा गरेको छ । तडपीआर 
अनसुार ती र्ोजनाको कुल लागत रु.५ अवा ४५ करोड ८५ लाख ८७ हजार रहेको छ । 
तनदेशनालर्को गत दईु वषाको वार्षाक वजेट तथा खचासँग तलुना गदाा उक्त र्ोजनाको कार्ाान्वर्न 
गरी वार्षाक रु.५० करोडका दरले खचा गदाा समेत ती र्ोजना कार्ाान्वर्न गना ११ वषा लाग्ने 
देर्खन्छ । साथै  भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर्को एक वषाको कुल बजेटको ५० प्रततशत बजेट 
लाग्ने देर्खन्छ । ती र्ोजनाहरू मध्रे् ७ वटा र्ोजनामा र्स वषा बजेट र्वतनर्ोजन भएको समेत 
देर्खएन । बजेट तथा कार्ाक्रम सतुनर्ितता नगरी तडर्पआर तर्रीमा खचा गने पररपाटी तनर्न्रण 
हनुपुदाछ । 

मन्रालर् तथा मातहतका तनकार्को वार्षाक कार्ाक्रममा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार 
गना बजेट व्र्वस्था गने तथा र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार भएका र्ोजनाहरू बजेटमा समावेश 
नगरी त्र्स्तो प्रततवेदन नभएका र्ोजनाहरू समावेश गने गरेको देर्खन्छ । र्वस्ततृ पररर्ोजना 
प्रततवेदन स्वीकृत र्ोजनाहरू मार बजेटमा समावेश गनुापदाछ ।  

र्ातार्ात पूवााधार र्वकास तनदेशनालर् 

बागमती प्रदेशमा सडक, पलु, झोलङेु्ग पलु लगार्तका र्ातार्ात पूवााधारहरूको र्वकास तथा 
ममात सम्भारको लातग र्ातार्ात पूवााधार र्वकास तनदेशनालर्को २०७५।८।१२ मा स्थापना भएको 
हो । प्रदेशतभर रहेका ११९ स्थानीर् तहको केन्द्रसम्म कर्म्तमा इन्टरमेतडर्ट लेनको कालोपरे 
सडक परु् र्ाउने, अन्तर र्जल्ला सदरमकुाम जोड्ने सडक र प्रदेश चक्रपथलाई प्रादेर्शक राजमागाको 
रुपमा र्वकास गने, प्रदेशको महत्वपूणा आतथाक धातमाक तथा पर्ाटकीर् केन्द्रको र्ातार्ात पूवााधारको 
र्वकास गने, सडक दघुाटना न्रू्नीकरण गदै दीगो रुपमा सडक तथा पलुको र्वकास गनुा र्स र्ातार्ात 
पूवााधार तनदेशनालर्को प्रमखु उदे्दश्र् हो ।  

8. परुस्कार - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२६ बमोर्जम खररद सम्झौतामा 
तोर्कएको अवतध भन्दा अर्घ काम सम्पन्न गने  तनमााण व्र्वसार्ीलाई सावाजतनक तनकार्ले परुस्कार 
ठदनसक्ने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले नवुाकोटको ताठद नठद पलु तनमााण कार्ाका तनमााण 
व्र्वसार्ीलाई समर्भन्दा पर्हलेनै कार्ा सम्पन्न गरेको भनी बोनस वापत रु.९० लाख भकु्तानी भएको 
छ । उक्त पलु तडजाइन एण्ड र्वल्ड पर्द्ततबाट तनमााण गना रु.९ करोड १३ लाख ४ हजारको 
२०७६।०६।१५ मा तनमााण व्र्वसार्ीसँग सम्झौता भएको देर्खन्छ । सम्झौता बमोर्जम 
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२०७८।१२।१९ मा सम्पन्न गनुापनेमा २०७८।२।३० अथाात ् १० मर्हना  तछटो सम्पन्न 
भएको  तनदेशनालर्को कार्ासम्पन्न प्रततवेदनमा उल्लेख छ। खररद सम्झौतामा बोनस ठदने प्रावधान 
राख्दा ठेक्का अवतध महत्वपूणा हनु्छ । ठेक्का अवतध तनधाारण गने आधार एवं मापदण्ड स्वीकृत नगरी 
बोनसको व्र्वस्था गदाा र्थाथामा ठेक्का म्र्ाद सही ढंगले तनधाारण भएको आश्वस्त हनु कठठन छ । 
तनमााण कार्ा सम्पन्न गनाको लातग वैज्ञातनक ढङ्गले तनमााण अवतध र्कटान गरेर मार बोनस ठदने 
व्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजनहरू 

9. जनश्रमदान - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(३) क बमोर्जम उपभोक्ता सतमतत 
वा लाभग्राही समदुार्ले व्र्होने वा व्र्होनुापने रकम कार्ा वा सेवा सम्पन्न गनुापने अवतध सम्झौतामा 
उल्लेख गनुापदाछ । खानेपानी नीतत, २०७१ को बुदँा ९.१३ बमोर्जम आधारभतू सेवास्तरको 
खानेपानी तथा सरसफाई आर्ोजना तनमााण खचाको १० देर्ख २० प्रततशत सकेसम्म नगद रुपमा 
उपभोक्ता समूहबाट र्ोगदान गररने व्र्वस्था छ ।  सो बमोर्जम कार्ाालर्ले सम्पूणा खानेपानी 
र्ोजनाहरूमा २० प्रततशतले जनसहभातगता रहने गरी लागत अनमुान स्वीकृत गरेको छ । र्स 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरू तनम्न अनसुार छन:्- 

9.1. आर्ोजना कार्ाान्वर्न गदाा खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, मकवानपरुले र्स वषा १३ खानेपानी 
र्ोजनाको रु.५ करोड ३५ लाख ४९ हजार भकु्तानी गदाा श्रमदान बापतको रकम घटाएको छैन । 

9.2. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, तसन्धपुाल्चोकले र्स वषा ५४ खानेपानी र्ोजनाको रु.३ करोड ६४ 
लाख ८ हजार भकु्तानी गदाा श्रमदान बापतको रकम घटाएको छैन ।  

9.3. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, धाठदङले  र्स वषा १० खानेपानी र्ोजनाको रु.१ करोड ५१ लाख 
६३ हजार भकु्तानी गदाा श्रमदान बापतको रकम घटाएको छैन । प्रत्रे्क वषाको सम्झौतामा श्रमदान 
कट्टा गनुापदाछ । 

10. अधरुो र्ोजना - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 27 मा प्रगतत र्ववरण तर्ार 
गरी भौततक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा गने एवं सधुारका लातग चाल्नपुने कदमहरूबारे उल्लेख गनुा पने 
व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका धर्होरा तनम्न छन ्: 

10.1. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार लागत अनमुान 
रु.४५ करोड भएका १० खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन भएको १० वषासम्ममा रु.१५ करोड ३५ 
लाख (3४.१1 प्रततशत) खचा भइा न्रू्न प्रगतत रहेको छ। ती मध्रे् कल्र्ाणपरु खानेपानी आर्ोजना, 
मकवानपरुको सबैभन्दा घटी ४५ प्रततशत र चारगाँउ खानेपानी आर्ोजना र्चतवनको सबैभन्दा बढी 
७२ प्रततशत भौततक प्रगतत भएको देर्खन्छ । 

10.2. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकबाट लागत अनमुान रु.३० करोड ७८ 
लाख भएका ८ खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन भएको १३ वषासम्ममा रु.८ करोड ९३ लाख (२९ 
प्रततशत) मार खचा भइा न्रू्न प्रगतत रहेको छ।  
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10.3. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, धाठदङबाट लागत अनमुान रु.४९ करोड भएको 
खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन भएको १२ वषासम्ममा रु.२६ करोड २६ लाख  (५३.५९ प्रततशत) 
मार खचा भइा न्रू्न प्रगतत रहेको छ। ती मध्रे् आघेटारी महुान खानेपानी आर्ोजनाको सबैभन्दा घटी 
२६ प्रततशत र गंगा जमनुा फुलखका  खानेपानी आर्ोजनाको सबैभन्दा बढी ८८ प्रततशत भौततक प्रगतत 
भएको देर्खन्छ । 

परुाना आर्ोजनाहरूमा प्राथातमकताको आधारमा बजेट र्वतनर्ोजन गरी र्थार्शघ्र पानी र्वतरणको 
सतुनर्ितता  गनुापदाछ । 

11. मौज्दात - खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्हरूले पाइप तथा र्फर्टङ्स औजार खररद गदाा 
र्वगतको मौज्दात ख्र्ाल गरी खररद गनुापनेमा बढी पररमाणमा मौज्दात रहने गरी खररद गरेका केही 
व्र्होरा तनम्न छन ्: 

11.1. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, मकवानपरुमा आतथाक वषाको अन्त्र्मा रु.7 करोड ०४ लाख ६६ 
हजार बराबरको ३ लाख १२ हजार तमटर पाइप मौज्दात छ । र्स कार्ाालर्मा गत बषा पतन रु.७ 
करोडभन्दा बढी मूल्र्को पाईप मौज्दात रहेको देर्खन्छ । 

11.2. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, तसन्धपुाल्चोकमा आतथाक वषाको अन्त्र्मा रु.९५ लाख २५ हजार 
बराबरको ५८ हजार तमटर पाइप मौज्दात छ । र्स कार्ाालर्ले गत बषा रु.७८ लाख ४४ हजार 
मूल्र्को पाईप मौज्दात राखेको देर्खन्छ । 

11.3. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, रामेछापमा रु.२ करोड ८९ लाखका २ लाख २७ 
हजार तमटर पाइाप तथा रु.१ करोड ६७ लाख ८० मूल्र्का र्फर्टङ्स सामग्री मौज्दात छ । 

र्ोजनाको लातग खररद गरेको तनमााण सामग्री सम्बर्न्धत र्ोजनमा खचा गरी आवश्र्कताभन्दा 
बढी मारामा मौज्दात रहने गरी खररद गने कार्ामा सधुार गनुापदाछ ।  

12. पाइप जडान - खानेपानी आर्ोजनामा पाइप जडान भइा नापी र्कताबमा जडान देर्खए अनसुार र्जन्सी 
खाताबाट मौज्दात घटाउन ुपनेमा आर्ोजनाहरूलाइा पाइप उपलधध गराएकै आधारमा र्जन्सी खाताबाट 
पाइपको मौज्दात घटाएको उपर्कु्त देर्खएन । र्ससम्बन्धी व्र्होरा तनम्न छन:्- 

12.1. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले र्जन्सी खाताबाट मौज्दात घटाएको 
पाईपमध्रे् रु.३ करोड २४ लाख 30 हजार मूल्र्को र्वतभन्न साईजका १ लाख २३ हजार ४२२ 
तमटर पाईप र्ोजनामा प्रर्ोग भई नापी र्कताबमा जडान हनु बाँकी रहेकोले जडान भएको प्रमाण पेस 
गनुापदाछ । 

12.2. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले र्जन्सी खाताबाट मौज्दात घटाएको 
पाईपमध्रे् रु.१ करोड ४० लाख ७५ हजार मूल्र्को र्वतभन्न साईजका १ लाख ४५ हजार १६३ 
तमटर पाईप र्ोजनामा प्रर्ोग भई नापी र्कताबमा जडान हनु बाँकी रहेकोले जडान भएको प्रमाण पेस 
गनुापदाछ । 

12.3. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, धाठदङले र्जन्सी खाताबाट मौज्दात घटाएको पाईपमध्रे् 
रु.६० लाख १४ हजार मूल्र्को र्वतभन्न साईजका ६३ हजार तमटर पाईप २४ र्ोजनामा प्रर्ोग भई 
नापी र्कताबमा जडान हनु बाँकी रहेकोले जडान भएको प्रमाण पेस गनुापदाछ । 



भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

 53 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रततवेदन, २०७९ 

12.4. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले रु.१ करोड ५० लाख १९ हजार मूल्र्को 
४५ हजार तमटर पाइप १८ र्ोजनामा प्रर्ोग भएको भनी र्जन्सी र्कताबबाट खचा देखाएको छ । ती 
पाईपहरू नापी र्कताबमा जडान हनु बाकँी रहेकोले जडान भएको प्रमाण पेस गनुापदाछ । 

12.5. खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, रामेछापले ११ आर्ोजनाको लातग रु.३८ लाख २७ 
हजारको पाइप खररद गरी र्जन्सी खाताबाट खचा लेखेकोमा हालसम्म पतन उक्त पाइप प्रर्ोग भइा 
नापी र्कताबमा चढेको नदेर्खएकोले पाइप प्रर्ोगको प्रमाण पेस हनुपुदाछ । 

13. सीमाभन्दा बढीको कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा रु.१ 
करोडसम्मको  कार्ामार उपभोक्ता सतमततबाट गराउन तमल्ने व्र्वस्था छ ।  र्स्तै र्वशेष अनदुान 
सम्बन्धी कार्ार्वतध, २०७७ को दफा ७ (१घ) मा र्वशेष अनदुान बापत प्राप्त रकम उपभोक्ता सतमतत 
माफा त खचा गना नपाईने व्र्वस्था छ । खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन नं, १ मकवानपरुले  
रार्क्सराङ र्वशेष खानेपानी आर्ोजनालाई ७ र्स्कममा टुक्रा पारी रु.३ करोड ८७ लाख २५ 
हजारको कार्ा उपभोक्ता सतमतत माफा त गराएको छ । र्सरी एउटै र्ोजनाको कामलाई टुक्रा टुक्रा 
गरी उपभोक्ता सतमततबाट कार्ा गराएको तनर्मसम्मत देर्खएन । र्स्तैगरी तडतभजन कार्ाालर्, 
रामेछापले रु.१ करोडभन्दा बढी लागत अनमुान भएका ७ र्ोजना रु.१० करोड ७६ लाख ३५ 
हजारमा सम्झौता गरी र्स बषा रु.८ करोड ३५ लाख ६९ हजार भकु्तानी ठदएको छ । तनर्मावली 
एवं कार्ार्वतधको व्र्वस्थाको पालना गनुापदाछ । 

14. ररु्टपूणा तडजाइन - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(क २) बमोर्जम खररद कार्ा प्रभार्वत 
भएमा त्र्स्तो तडजाइन वा लागत अनमुान तर्ार गने पदातधकारी र परामशादातालाई प्रचतलत काननु 
बमोर्जम कारबाही गनुापने व्र्वस्था छ । होक्से गणुस्तर खानेपानी र्ोजना पाचँखाल अन्तगात लगभग 
१३०० तमटर तल रहेको खोलाको पानीलाई बहतुलफ्ट प्रणालीबाट र्वतरण गने र्ोजना अनसुार महुान 
क्षेरमा र्फल्टर टलान्ट तर्ार गरी पानी संकलन प्रणाली माफा त ररजभावर्र ट् र्ाङ्कीमा सफा पानी 
पठाउन ुपनेमा पानी र्वतरण हनेु स्थानभन्दा माथी र्फल्टर टलान्ट तर्ार गना सतमततसँग रु.६५ लाख 
८१ हजारको सम्झौता गरी र्ो वषा रु.५८ लाख २६ हजार भकु्तानी भएको छ । र्सरी महुान र 
बर्स्तभन्दा उच्च स्थानमा र्फल्टर टलान्ट बनाउँदा पानी प्रसारण, संकलन र र्वतरण प्रणालीमा फोहोर 
पानी गई प्रणालीको गणुस्तरमा ह्रास आउने र एक तलफ्ट प्रणाली थप गनुापने लगार्तको संरचना र 
र्वद्यतु लगार्तको संचालन खचाको कारण उच्च लागत पने अवस्था छ । कम लागतमा उर्चत 
प्रततफल प्राप्त गने गरी आर्ोजना कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।   

15. अन्तर तह समन्वर् - खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन नं. ५, तसन्धपुाल्चोकले बोररङ तथा तलफ्ट 
प्रणालीमा आधाररत कुन्ता पौवा खानेपानी र्ोजनाको लातग एक तनमााण सेवासँग रु.३ करोड १३ लाख 
८५ हजारमा सम्झौता भएकोमा हालसम्म रु.२ करोड ८२ लाख ६६ हजार भकु्तानी भएको छ । 
उक्त र्ोजनामा २ हजार २०० तमटर तलबाट बोरीङ गरी ३ पटक तलफ्ट गरी बस्तीसमक्ष खानेपानी 
र्वतरण गने लक्ष्र् रहेको छ । सोही र्ोजनामा मन्डनदेउपरु नगरपातलकाले गत तबगतमानै सोही 
स्थानबाट बोररङ गरी नगरपातलकाकै तलफ्ट तथा र्वतरण प्रणालीबाट र्ोजना सञ्चालन गरररहेको 
देर्खन्छ । एउटा खानेपानी प्रणालीमा २ तहका सरकारबाट लगानी गदाा अन्तरतह समन्वर् गरी 
स्रोतको ठदघाकालीन सतुनर्ितता र खचामा तमतव्र्र्र्र्ता कार्म गनुापदाछ । 
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16. उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी - आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ३९ को उपतनर्म १० बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले सरकारी रकमको खचा लेख्नअुर्घ त्र्स्तो 
रकम खचा गना वा भकु्तानी ठदन आवश्र्क र्वल भपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा 
संलग्न कागजात अनसुार भकु्तानी ठदन रीत पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । तडतभजन 
कार्ाालर्, धाठदङले तनगालपानी कामीगाउँ खानेपानी तडपवोररङ उपभोक्ता सतमतत समेत ४ सतमततसँग 
सम्झौता गरेकोमा सम्झौता गरेकोभन्दा फरक सतमततलाई भकु्तानी गरेको पाइर्ो। चारघरे ममात 
खानेपानी उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता भएकोमा काफलबोटे अतसनेमहुान खानेपानी उपभोक्ता 
सतमततलाई भकु्तानी भएको छ भने छाप गरुाँसेखोला महुान खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
सतमततको लगाएको छ । सम्झौता भएको उपभोक्ता सतमततको नाममा भकु्तानी नठदई फरक 
संस्थालाई भकु्तानी ठदएको रु.२८ लाख १७ हजारको सम्बन्धमा छानतबन गरी र्थाथाता र्र्कन 
हनुपुदाछ । 

17. र्फर्टङ्गस खचा - तडतभजन कार्ाालर्, धाठदङको र्जन्सी खातामा आम्दानी जनाएका रु.२ करोड ४९ 
लाख ८८ हजार ४८५ मूल्र्का र्फर्टङ्गहरू मौज्दात रहेको मध्रे् रु.१ करोड ८१ लाख ९२ हजार 
मूल्र्का र्फर्टङ्गसहरू र्ोजनामा प्रर्ोग भएको जनाइ रु.६७ लाख ९५ हजार ८३७ मूल्र्का र्फर्टङ्गस 
सामग्रीहरू मार आतथाक वषाको अन्तमा मौज्दात देखाएको छ। र्ोजनामा प्रर्ोग भएको उल्लेख 
भएका र्फर्टङ्गसहरू प्रर्ोगको र्ोजनागत र्ववरण राखेको छैन । तसथा र्ोजनागत अतभलेख बेगर 
र्जन्सीबाट खचा देखाएको र्फर्टङ्गसको सम्बन्धमा र्र्कन गरी वास्तर्वक खचाको आधारमा 
आइटमवाइज नापी र्कताव प्रमार्णत गरी सोही बमोर्जमको र्ोजनागत खाता तर्ार गनुापदाछ । 

18. खररद मौज्दात - तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले एक आर्ोजनामा काम अर्न्तम चरणमा पगेुकोले पाईप 
नआएमा पानी टेि गना नसर्कने र र्ोजना सम्पन्न गना अटयारो आउन सक्ने भनी रु.८८ लाख ५१ 
हजारको लागत अनमुान स्वीकृत गरेकोमा लागत अनमुानभन्दा बढी हनेु गरी रु.८८ लाख ५८ 
हजारमा ठेक्का स्वीकृत गरी भकु्तानी ठदएको छ । र्द्यर्प खररद भएका र्ज. आई. पाईपहरू स्टोरमा 
मौज्दात रहेकोले सम्बर्न्धत र्ोजनामा प्रर्ोग भएको प्रमाण पेस गनुापदाछ । साथै लागत अनमुानभन्दा 
बढीमा ठेक्का सम्झौता गनुा उपर्कु्त देर्खएन । 

खानपेानी तथा सरसफाई तडतभजन ५, तसन्धपुाल्चोक (२०७६।७७) 
19. आतथाक वषाको अन्तमा बजेट तनकासा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ दफा १६ मा बजेट 

र्ववरण, स्वीकृत कार्ाक्रम र खचा गने श्रोत खोली र्वतनर्ोजन ऐन जारी भएको ७ ठदनतभर 
कार्ाालर्मा अर्ख्तर्ारी पठाउन ु पने व्र्बस्था छ । भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर्को 
२०७७।३।३० को पर अनसुार तसन्धपुाल्चोकका ४४ र काभ्रपेलान्चोकका १० गरी ५४ 
र्ोजनाको लातग रु.२ करोड २ लाख ७२ हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.१ करोड ३४ लाख 
४४ हजार खचा भएको छ । मन्रालर्बाट आतथाक वषाको अन्तमा बजेट अर्ख्तर्ारी तथा तनकासा 
ठदने कार्ामा सधुार हनुपुदाछ ।   

20. अतधक मौज्दात - नेपाल सरकार (सर्चव स्तर) को तमतत ०६२।११।८ को तनणार्ानसुार पाइप तथा 
र्फर्टङ्स/औजार खररद गने संम्वन्धमा गत र्वगतको मौज्दातको ख्र्ाल गरी सो को उपर्ोग गने, 

अत्र्ावश्र्क भएमा मार खररद गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले आतथाक वषाको अन्त्र्मा रु.७८ 
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लाख ४५ हजार मूल्र्का ५७ हजार ८१७ तमटर पाईपहरू समर्मा प्रर्ोग हनु नसकी कार्ाालर् 
पररसर र र्ोजनाको साईटमा रहेको देर्खर्ो । खररद भएका तनमााण सामग्रीहरू लामो समर्सम्म 
प्रर्ोग नहुँदा गणुस्तरमा ह्रास आउने, हराउने, चोरी हनु सक्ने अवस्था छ । मौज्दात पाईपहरूको 
र्ोजनागत अतभलेख राखी पाईपहरू सम्बर्न्धत र्ोजनामा खचा भएको प्रमाण पेस गनुापदाछ। 

21. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८( २) मा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्स वषा रु.३१ लाख ४० हजारको परामशा  
सेवा, रु.२६ लाख ८६ हजारको र्फर्टङ्स रु.१९ लाख ७८ हजारको तसतलका तसमेन्टसमेत रु.७८ 
लाख ४ हजारको सोझै खररद गरेको छ । प्रततस्पधााको माध्र्मबाट खररद गनुापदाछ । 

22. पाईप जडान – कार्ाालर्को र्जन्सीबाट खचा घटाई उपभोक्ता सतमततलाई हस्तान्तरण भएका पाईप तथा 
र्फर्टङ्ग पाटासहरु जडान गरी सोको नापी अद्यावतधक गनुापदाछ ।  काभ्रपेलान्चोक र तसन्धपुाल्चोक 
र्जल्लार्स्थत र्वतभन्न खानेपानी आर्ोजनाहरूको लातग गतबषाको र्जम्मेवारीसमेत र्सबषाको रु.२ करोड 
३० लाख ७५ हजारका १ लाख ६७ हजार ३०८ तमटर र्वतभन्न साईजको एच. तड. पी. पाईप 
खररद गरेको छ । कार्ाालर्ले रु.१ करोड ५२ लाख ३१ हजारका १ लाख ९ हजार ४९१ तमटर 
पाईप आर्ोजनामा खचा भएको र्जन्सी खाताबाट देखाएकोमा आर्ोजनाको नापी र्कताबमा पाइप जडान 
गरेको देर्खएन ।  

23. र्फर्टङ्स खचा - कार्ाालर्ले र्स वषा रु.४ करोड ७० लाख ५६ हजार मूल्र्का र्फर्टङ्गस सामग्रीहरू 
र्ोजनामा प्रर्ोग भएको भनी र्जन्सी र्कताबबाट खचा देखाएकोमा ती सामानहरू प्रर्ोग भएको 
र्ोजनाहरूको र्ववरण पेस भएन ।  र्ोजनागत सामान राखी वास्तर्वक रुपमा खचा भएको र्र्कन 
हनुपुदाछ ।  

24. घटी लागत सहभातगता - खानेपानी नीतत, २०७१ को दफा ९.१३ बमोर्जम आधारभतू सेवा स्तरको 
खानेपानी तथा सरसफाई आर्ोजना तनमााण खचाको १० देर्ख २० प्रततशतसम्म सकेसम्म 
उपभोक्ता/समदुार्बाट नगदै र्ोगदान गररने व्र्वस्था छ । सो बमोर्जम कार्ाालर्ले सम्पूणा खानेपानी 
र्ोजनाहरूमा २० प्रततशतले जनसहभातगता रहने गरी लागत अनमुान स्वीकृत गरेको छ । 
कार्ाालर्बाट र्ो वषा उपभोक्ता सतमततसँग रु.१२ करोड ६२ लाख ९३ हजारमा सम्झौता गरी 
संचालन भएका ५५ आर्ोजनामा रु.११ करोड १७ लाख ३५ हजार भकु्तानी गदाा खानेपानी नीतत र 
स्वीकृत लागत अनमुान बमोर्जम २० प्रततशतले  रु.२ करोड २३ लाख ४७ हजार जनसहभातगता 
हनुपुनेमा र्स वषा शनु्र् लागत सहभातगता भएको देर्खन्छ। 

पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू 

25. बीमा वापतको क्षततपूतता - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२(१) मा दश लाख 
रुपैर्ाँभन्दा बढी मूल्र्को तनमााण कार्ा गने तनमााण व्र्वसार्ीले तनमााण सामग्री, प्रर्ोग गररने मेर्शन 
औजार वा टलाण्ट लगार्त तनमााण कार्ाको ररु्ट सच्र्ाउने अवतधसमेत कभर हनेु गरी बीमा गराउनपुने 
व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले चोटकु खोलामा पलु तनमााण कार्ा 
२०७७।०९।२४ तभर सम्पन्न गने गरी रु.३ करोड ३४ लाख ८१ हजारमा एक तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग सम्झौता गरी रटुी सच्र्ाउने अवतध समेत समेट्ने गरी एक बीमा कम्पनीमा बीमा गरेको 
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देर्खन्छ । उक्त पलु तनमााण कार्ाको लातग भेररएसनसर्हत रु.४ करोड ५६ लाख ९२ हजारको 
सम्झौता भएकोमा रु.३ करोड ३४ लाख ८१ हजार भकु्तानी भएको छ ।  

पलु तनमााण कार्ा सम्पन्न नहुँदै २०७८।०३।०१ गते मेलम्ची खोलामा आएको बढीबाट 
उक्त पलु पूणारुपमा क्षतत भएको छ । पलु पूणारुपमा क्षतत भएकोमा तनमााण व्र्वसार्ीले बीमा 
कम्पनीसँग भकु्तानी दाबी गरेकोमा बीमालेखको म्र्ाद २०७८।०१।२९ मा समाप्त भएकोले ममात 
अवतधमा उक्त दाबी गना नतमल्ने भनी भकु्तानी ठदएको देर्खएन। बीमा कम्पनीले जारी गरेको 
बीमालेखमा तनमााण अवतध २०७८।०१।२९ सम्म र तत्पिात बाह्र मर्हना ममात अवतध उल्लेख 
छ। जसअनसुार उक्त बीमा कम्पनी भकु्तानी दार्र्त्वबाट पर्न्छन तमल्ने देर्खँदैन । तनमााण 
व्र्वसार्ीले बीमा सतमततमा २०७८।०३।१३ मा उजरुी दताा गराएकोमा कारबाही टंुगो लागेको 
छैन। उक्त बीमा कम्पनीलाई काननुको दार्रामा ल्र्ाई बीमा लेखमा उल्लेख भए अनसुार उक्त पलु 
पनुः तनमााण गना लाग्ने खचा बीमाबाट प्राप्त गरी तनमााण कार्ा परुा गराउनपुदाछ । 

26. भेररएसन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा खररद सम्झौता गदााको बखत 
पूवाानमुान गना नसर्कएको पररर्स्थतत सो सम्झौता कार्ाान्वर्नको क्रममा तसजाना भएमा सावाजतनक 
तनकार्ले भेररएसन आदेश जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले 
देहार्का तनमााण कार्ाहरूमा ४.२० देर्ख १४.९५ प्रततशतसम्म भेररएसन गरेको छ । कार्ाालर्ले 
संचालन गरेको अतधकांश र्ोजनामा भेररएसन भएको देर्खन्छ । काननुले तोके बमोर्जम पूवाानूमान 
गना नसर्कने आइटममा मार भेररएशन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ। 

(रु. हजारमा) 

ठेक्का नं. कार्ाको र्ववरण 
शरुु सम्झौता 

रकम 

भेररएसनबाट 
थपघट रकम 

भेररएसन 
प्रततशत 

भेररएसन पतछ 
कार्म सम्झौता 

रकम 
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र्सैगरी भेररएसन गदाा ५ प्रततशतसम्म ९/१० तहको कार्ाालर् प्रमखुले, १० प्रततशतसम्म 
र्वभागीर् प्रमखुले र १५ प्रततशतसम्म सर्चवले गना सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले चौतारा तसपाघाट 
सडक तनमााण कार्ामा दईुपटक गरी १४.९५ प्रततशत भेररएसन गरेको छ । दश प्रततशतभन्दा 
बढीको भेररएसन गदाा सर्चवस्तरीर् तनणार् गनुा पनेमा पर्हलो पटक १० प्रततशत सम्मको भेररएसन 
तर्ार गरी र्ातार्ात पूवााधार र्वकास तनदेशनालर्को प्रमखुबाट स्वीकृत भएको र दोश्रो भेररएसन 
सर्चवस्तरबाट भएको छ । सडक खन्न,े वाल लगाउने जस्ता पूवाानमुान गना सर्कने कार्ाहरूको 
भेररएसन एकैपटक तर्ार गरी स्वीकृत गराउनपुदाछ । 

र्सैगरी बलेर्फ जलतबरे तेम्बाथान सडक तनमााणको ग्र्ातबन कार्ामा मार रु.१ करोड ९ 
लाख १४ हजार र र्जरी ठोसे र्शवालर् सोल ु सडकमा मेतसन तमक्स तसमेन्ट (ररर्जट पेमेन्ट) मा 
रु.८२ लाख ०३ हजार भेररएसनबाट थप गरी भकु्तानी भएको छ । अतः भेररएसन गने कार्ामा 
तनर्न्रण गना  र्थाथापरक ढंगले लागत अनमुान बनाउनपुदाछ । 
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27. पलु तनमााण - पलु तनमााण कार्ा शरुु गरी अधरुो रहेको सम्बन्धमा देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्न 
अनसुार रहेका छन ्:  

27.1. तत्कालीन र्जल्ला र्वकास सतमततको कार्ाालर्, मकवानपरु र एक तनमाण व्र्वसार्ीबीच रु.१३ करोड 
१७ लाखमा तसके्र खोला दोभान र्प्र-स्टे्रश पलु तनमााणका लातग २०७४।३।३० मा सम्झौता गरी 
तेश्रो रतनङ्ग तबलसम्मको रु.१ करोड ४८ लाख भकु्तानी भएको छ । उक्त कार्ा २०७८ श्रावणमा 
तनमााण सम्पन्न गने गरी संशोतधत कार्ातातलका पेस गरेपतन तनधााररत कार्ातातलका अनसुार कार्ा भएको 
छैन । पाइल फाउण्डेशन गने तसलर्शलामा कडा ठूला चट्टान भेर्टएको प्रततवेदनसर्हत क्षततपूतताको 
माग गरेकोमा पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, र्चतवनले सम्झौताको सामान्र् शता नं. ५१.४ अनसुार पूवा 
जानकारी नगराएको अवस्थामा क्षततपूतता उपलधध गराउन बाध्र् नरहेको व्र्होरा तनमााण व्र्वसार्ीलाई 
जानकारी गराएको छ । थप भएको अवतध समाप्त हुँदासम्म काममा प्रगतत भएको देर्खएन।  

27.2. र्जल्ला समन्वर् सतमतत, हेटौडाबाट पूवााधार र्वकास कार्ाालर् र्चतवनलाई हस्तान्तरण भई आएको 
तसमलीटार पलु तनमााण कार्ा २०७४।१२।१० सम्म सम्पन्न गने गरी २०७३।९।१८ मा रु.५ 
करोड ३८ लाखमा सम्झौता भएकोमा तेश्रो पटक थप गरी सम्झौता अवतध २०७७।११।२९ सम्म 
कार्म गरेको देर्खन्छ । हालसम्म रु.१ करोड ६८ लाख भकु्तानी भएको छ । सम्झौता 
तमततको १५ मर्हनातभर कार्ासम्पन्न गने गरी भएको सम्झौतामा ३५ मर्हनासम्म म्र्ाद थप हुँदासम्म 
उल्लेख्र् प्रगतत भएको देर्खएन । सम्झौता अनसुारको कार्ा सम्पन्न गराई समर्मा तनमााण सम्पन्न 
गनुापदाछ । 

28. समन्वर् - पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, लतलतपरुले खहरे झ्र्ाङ्लाफाट सनु्दर बस्ती सडक कालोपरे 
गने कार्ामा रु. ८३ लाख २८ हजार खचा भएको छ । उक्त कार्ा २०७७।६।५ मा सम्पन्न 
भएकोमा तनमााण सम्पन्न भएको केही समर्मै  नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणले र्वद्यतु तार भतूमगत गना 
थालनी गरी कालोपरे सडक भत्काएको कारण खचा रकम  उपलर्धधर्वर्हन देर्खर्ो । सरकारी 
तनकार्बीच समन्वर्ात्मक तवरले र्वकास तनमााणका कार्ा गनुापदाछ । 

29. पूवा तनधााररत क्षततपूतता - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा सम्झौता बमोर्जम 
कार्ासम्पन्न नगने तनमााण व्र्वसार्ीबाट र्ढला अवतधको सम्झौता रकमको प्रततठदन ०.०५ प्रततशतले 
हनेु पूवा तनधााररत क्षततपूतता असूल गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, लतलतपरुले 
मनोहरा खोलामा र्स्टल तग्रडर पलु तनमााण कार्ाको लातग एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग  सम्झौता गरेकोमा 
समर्मा कार्ासम्पन्न गना र्ढलाई गरेको कारण रु.१ करोड ५८ लाख ६० हजारको रतनङ तबल 
भकु्तानी गदाा रु. ५८ लाख ८२ हजार पूवा तनधााररत क्षततपूतता कट्टी गरी धरौटी खातामा राखेको छ । 
उक्त पूवा तनधााररत क्षततपूतता रकम बेरुज ुखातामा जम्मा गनुापनेमा काननुी आधार बेगर धरौटी खातामा 
राखेको देर्खर्ो । उक्त रकम बेरुज ुखातामा दार्खला गनुापदाछ। 

30. भेररएसन - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४५ र प्रदेश सावाजतनक खररद तनर्मावली, 
२०७६ को तनर्म ५८ मा लागत अनमुान तर्ार गदाा तथा सम्झौता गदाा पूवाानमुान गना नसर्कएको 
कार्ाका लातग भेरीर्सन गना सर्कने व्र्वस्था छ ।  

30.1. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले दौचेत बेउरेनी जतन बासँखका  बरुवा सडक तनमााण 
कार्ाको शरुु लागत अनमुान रु.२ करोड ५१ लाख ४२ हजार रहेकोमा भेररएसन स्वीकृत गरी 
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लागत अनमुान रु.२ करोड ३४ लाख ८२ हजार कार्म गरेको छ ।  उक्त तनमााण कार्ाको शरुु 
सम्झौता रकम रु.१ करोड ९८ लाख ३२ हजार रहेकोमा भेररएसन पिात सम्झौता रकम रु.१ 
करोड ९८ लाख ३२ हजार नै  कार्म गरेको छ । जसअनसुार लागत अनमुानमा ६.६ प्रततशतले 
घटेकोमा सम्झौता रकम सोही अनपुातमा घटेको देर्खएन । र्सबाट लागत अनमुानको तलुनामा बढी 
दरमा कबोल भएका आइटमहरूमा भेररएसनबाट काम थप गरेको देर्खन्छ । जसले गदाा सोही 
अनपुातमा रु.१३ लाख ९ हजार थप व्र्र्भार परेको छ। बढी कबोल दर भएका आइटममा काम 
थप गने र घटी कबोल दर भएका आइटमको काम नगने गरी भेररएसन गने पररपाटीमा तनर्न्रण 
हनुपुदाछ । 

30.2. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, लतलतपरुले र्फकुरी गागल जगडोल सडक तनमााण गना एक तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग २०७३।११।०२ मा रु.१६ करोड ४३ लाख ९४ हजारको सम्झौता गरेको र 
सम्झौता अवतध २०७५।११।०२ रहेको देर्खन्छ । लागत अनमुानमा सडकको लम्बाई ५०० 
तमटर तथा चौडाई ५ तमटरमा आरतसतस पेभमेन्टको कार्ा गने उल्लेख छ । र्ातार्ात पूवााधार 
तनदेशनालर्को २०७७।२।२१ को भेररएसन सम्बन्धी तनणार्मा उक्त सडक खण्डको चौडाई नबढाई 
कालोपरे गना सम्भव नदेर्खएको उल्लेख गरी मखु्र्तर्ा माटो काट्ने कार्ा, पक्की ढलको कार्ा र 
कालोपरे गने कार्ा घटाएको छ । उक्त कार्ाहरुको पररमाण घटाई बचत हनेु रकमबाट ढुङ्गाको 
गाह्रो लगाउने कार्ामा मार ५४.३७ प्रततशत बढाई तनमााण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी गरेको छ। शरुु 
सम्झौतामा ३ हजार २९४.३९ घन तमटर गाह्रो लगाउने कार्ाको लातग रु.२ करोड ४७ लाख ७ 
उल्लेख भएकोमा दईु पटक भेररएसन गरी ५ हजार ८५.३९ घनतमटरको रु.३ करोड ८१ लाख ४० 
हजार भकु्तानी गने गरी सम्झौता पररमाजान गरेको देर्खन्छ । तनमााण साइटको र्वश्लषेण गरी लागत 
अनमुान तर्ार गनुापदाछ । 

प्रादेर्शक सडक तडतभजनहरू 

31. र्वतनर्ोजन भन्दा बढी खचा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २५ मा 
पररर्स्थततवश कार्ाक्रम संशोधन गना परेमा स्पि कारण खलुाई तालकु मन्रालर्को स्वीकृतत तलई 
कार्ाक्रम संशोधन गना सर्कने उल्लेख छ । प्रादेर्शक सडक कार्ाालर्, खकुोटबाट प्राप्त र्ववरण 
अनसुार कार्ाक्रम संशोधन नगरी ८ र्ोजनामा व्र्वस्था भएको वार्षाक बजेटभन्दा रु.१ करोड २० 
लाख बढी खचा भएको देर्खन्छ । बजेट सीमामा रही खचा गनुापदाछ ।   

32. सम्झौता भन्दा बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा खररद 
सम्झौता बमोर्जमको काम शरुु गरेपतछ पूवाानमुान नगररएको पररर्स्थततमा ऐनको दफा ५४ मा 
तोर्कएको अतधकारीले भेररएसन आदेश स्वीकृत गना सक्ने व्र्वस्था छ । प्रादेर्शक सडक तडतभजन 
कार्ाालर् खकुोटले ३ र्ोजनामा भेररएसन आदेश स्वीकृत नगरी सम्झौता भन्दा बढीको काम गराई 
रु.११ लाख ९३ हजार भकु्तानी ठदएको पाइर्ो । भेररएसन आदेश स्वीकृत गरी भकु्तानी ठदने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 
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शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्हरू  
33. थप व्र्र्भार - सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले हेटौडा अस्पताल भवन तनमााणको लातग रु.२७ करोड 

२७ लाख  ४६ हजार (कर्न्टन्जेन्सी र मू. अ. कर बाहेक) को लागत अनमुान सर्हत तडर्पआर 
तर्ार गरेको देर्खन्छ । एक परामशादाता फमाले उक्त तडर्पआर तर्ार गरी हेटौडा उप-
महानगरपातलकाबाट सेतनटरी तडजाईन र नेपाल र्वद्यतु प्रातधकरणबाट ईलेक्ट्रीक तडजाईन चेक जाचँ 
गरी ठीक ठहर गरेको देर्खन्छ । तत्पिात अस्पताल भवनको स्ट्रक्चरल तडजाईन तथा नक्सा 
सारभतू रुपमा नेपालको रार्ष्ट्रर् भवन संर्हता, २०६० र आइएस कोड अनरुुप भएको भनी शहरी 
र्वकास तथा भवन तनमााण र्वभागले तसफाररश गरेको  छ । मन्रालर्का सर्चवको तनदेशनमा शहरी 
र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुका प्रमखुले अस्पताल भवनको लागत अनमुान 
स्ट्रक्चरल तडजाईन, ईलेक्ट्रीकल तडजाईन, सेतनटरी तडजाईन पनुः चेकजाँच गना एक प्रार्वतधक सतमतत 
गठन गरेको पाइर्ो । त्र्स सतमततले माटो परीक्षणको लातग तलएको नमनुा अपर्ााप्त रहेको र भवन 
तनमााण स्थल तसमसार क्षेरमा परेकोले थप अनसुन्धान गनुापने भनी सझुाव ठदएको छ । उक्त 
सतमततमा रार्खएका सदस्र्हरूले आफूहरूमा स्ट्रक्चरल तडजाईन, ईलेक्ट्रीकल र सेतनटरी तडजाईनमा 
र्वषर्गत र्वज्ञता नभएको स्वघोषणा गरी तडर्पआर तर्ारकतााले नै र्जम्मेवारी तलनपुने रार् ठदएको 
देर्खर्ो । र्वषर् र्वज्ञतानै नभएको कमाचारीहरू सहभागी सतमतत गठन गरी तडर्पआर पररमाजान गरी 
लागत अनमुान रु.३१ करोड २९ लाख २० हजार (कर्न्टन्जेन्सी र मू. अ. कर बाहेक) कार्म 
गरेकोले लागत अनमुान रु.४ करोड १ लाखले बढ्न गएको छ । ररु्टपूणा लागत अनमुान तर्ार 
गने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ। 

34. सहकारी संस्थाको भवन - शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्, मकवानपरुले सहकारी ऐन, २०७४ 
बमोर्जम दताा भई बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गने एक बचत तथा ऋण सहकारी संघ तल. 
मकवानपरुको भवन तनमााण गना रु.३३ लाख ४३ हजार एक तनमााण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी ठदएको 
छ । प्रदेश सरकारको बजेटबाट सहकारी संस्थाको भवन तनमााण गना तमल्ने काननुी आधार 
नदेर्खएकोले सम्बर्न्धत पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई सो सहकारी संघबाट उक्त रकम असलु 
गनुापदाछ । 

35. मखु्र्मन्री सभाहल - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा सम्झौता 
बमोर्जमको समर्तभर कार्ा नगने तनमााण व्र्वसार्ीलाई बढीमा सम्झौता रकमको १० प्रततशतको 
सीमातभर रहने गरी प्रततठदन ०.०५ प्रततशतको दरले पूवा तनधााररत क्षततपूतता असलु गनुापने व्र्वस्था 
छ। शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद् 
कार्ाालर्को सभाहल तनमााण गना एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.५ करोड २६ लाख ८३ हजारमा 
२०७९।१।१९ मा सम्पन्न गने गरी २०७७।७।१९ मा सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अवतधमा  
तनमााण व्र्वसार्ीले जग तनमााणसम्मको कार्ा गरी रु.१ करोड ४ लाख २२ हजार भकु्तानी भएको 
छ। २०७९ बैशाख १९ गते तनमााणस्थलको स्थलगत अवलोकन गदाा तनमााण स्थलमा तनमााण 
व्र्वसार्ी तथा तनजका कामदारहरूको उपर्स्थतत नदेर्खएको र  तडर्पतस गरी छोडेको भवन 
तनमााणस्थलमा झारपात उम्रकेो अवस्थामा देर्खर्ो । जसबाट तनमााण कार्ा गने अवतधतभर कार्ा 
नगरेको कारण म्र्ाद थप माग गरी समर्मै कार्ा सम्पन्न हनु सक्ने देर्खदैन ।कार्ाालर् प्रमखु तथा 
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प्रार्वतधकले सम्झौताको दईु वषा अवतधमा तडर्पतस मार बनाउने तनमााण व्र्वसार्ीले पेस गरेको 
कार्ातातलका अनसुार कार्ा नगरेको र्र्कन गरी तोर्कएबमोर्जम कारबाही गनुापदाछ । 

36. दरबन्दी बेगर तलब - स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी हनेु गरी कमाचारी राख्न पाउने व्र्वस्था नभएकोमा 
शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्र्ामा 
कमाचारी पदपूतता गरी तलब भत्ता खचा लेखेको देर्खर्ो । भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर्ले प्रदेश 
राजधानी आर्ोजनाको लातग करारमा तनर्कु्त गरेको कमाचारीहरूलाई उक्त आर्ोजना सचुारु नभएकोले 
र्स कार्ाालर्बाट तलब भत्ता खचा लेख्न ेगरी एक कमाचारीलाई शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन 
नवुाकोट तथा अको एक कमाचारीलाई शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, काठमाडौंमा 
कामकाज तोकेको देर्खन्छ । र्स कार्ाालर्ले तनजहरूलाई तलब भत्ता वापत रु.१० लाख ५ हजार 
खचा लेखेको छ । आवश्र्क नै नभएका कमाचारी तनर्कु्त गरी खचा लेख्न े पररपाटीमा तनर्न्रण 
गनुापदाछ ।  

37. सब कन्ट्रर्ाक - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमततलाई 
जर्टल प्रार्वतधक क्षमता भएको कार्ा ठदन नहनेु, उपभोक्ता सतमततले पाएको कार्ा सब कन्ट्रर्ाकबाट 
गराउन नपाईने तथा उपभोक्ता सतमतत आफैं ले गनुापने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास तथा भवन 
तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले भवन तनमााण वापत गौरीटार आईसोलेसन भवन तनमााण उपभोक्ता 
सतमततलाई रु.७९ लाख ६१ हजार भकु्तानी  गरेको छ । उपभोक्ता सतमततले आईसोलेसन भवन 
एक तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराई रु.८८ लाख २६ हजार भकु्तानी गरेको छ । उपभोक्ता सतमततले 
पाएको कार्ा तनमााण व्र्वसार्ीबाट सोझै गराएकोले खररद कार्ामा प्रततस्पधाा भएको देर्खएन। तनमााण 
व्र्वसार्ीनै आवश्र्क पने कार्ा उपभोक्ता सतमततलाई ठदन तमल्दैन । उक्त तनर्मावली बमोर्जम 
आवश्र्क कारबाही हनुपुदाछ । 

38. पाका  तनमााण - शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले र्चतवन र्जल्लामा ५ वटा 
पाका  तनमााणमा रु.३ करोड २५ लाख ९४ हजार खचा गरेको छ । पाका हरूको सञ्चालन, व्र्वस्थापन 
र सेवा शलु्क तनधाारण सम्बन्धी कुनै र्ोजना देर्खएन । र्ोजनाहरूको लाभ लागत र्वश्लषेण गरी 
प्राथतमकताको आधारमा र्ोजना कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

39. अधरुो तनमााण - भरतपरु महानगरपातलका वडा नम्बर २३ मा जेष्ठ नागररक भवन तनमााण कार्ाको 
लातग शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले उपभोक्ता सतमततसँग रु.२८ लाख 
८० हजारमा सम्झौता गरेको  छ । वडा अध्र्क्षले २०७८।३।२३ को परबाट तनमााण कार्ासम्पन्न 
भएको जानकारी गराएको आधारमा ईर्न्जतनर्रको मूल्र्ाङ्कन बमोर्जम रु.१३ लाख ८ हजार भकु्तानी 
भएको छ । ईर्न्जतनर्रको मूल्र्ाङ्कन बमोर्जम ४५.४२ प्रततशत मार कार्ा भएको छ। उक्त भवनको 
तडर्पआर नबनेको र नक्सा पास पतन भएको छैन । आगामी वषा उक्त भवनको बाकँी कार्ा गना बजेट 
समेत र्वतनर्ोजन नभएकोले भवन तनमााण कार्ा अधरुो रहेको देर्खर्ो। सम्झौता बमोर्जमको कार्ा नभई 
अधरुो रहेको अवस्थामानै तनमााण सम्पन्न भनी तसफाररश गने वडा अध्र्क्षलाई भकु्तानी रकमको 
सम्बन्धमा र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

40. तभमान बसपाका  - शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, तसन्धलुी अन्तगात तभमान बसपाका  
तनमााणका तनमााण व्र्वसार्ीलाई पेस्की समेत रु.९४ लाख ९३ हजार भकु्तानी भएको छ। उक्त 
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कार्ाको लातग २०७७।११।१७ मा सम्झौता भई २०७८।११।१० मा कार्ा सम्पन्न हनुपुनेमा 
हाल कररब ७० प्रततशत भौततक प्रगतत भएको छ । उक्त बसपाका को क्षेरफल ३६ कठ्ठा रहेकोमा 
एक प्रशासतनक भवन, एक प्रततक्षालर्, एक मर्न्दर र एक सावाजतनक शौचालर् बन्दै गरेकोमा कररब 
साना ठूला गरी १०० सवारी साधनको पार्का ङ्ग क्षमता रहेको देर्खन्छ । बसपाका सँगै रहेको क्षेरमा 
कम्पाउण्ड वाल तनमााण गरेकोमा सामदुार्र्क वन र कमलामाई नगरपातलकाको स्वीकृतत रहे तापतन 
तडतभजन वन कार्ाालर्को स्वीकृतत रहेको देर्खएन । सरोकारवाला तनकार्को सहमतत नतलई तनमााण 
कार्ा गराउन तमल्ने देर्खएन। 

41. गाखँ ु पाका  तनमााण - शहरी र्वकास तथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, काठमाडौंले मध्र्परु तथमी गाँख ु
पाका  तनमााण कार्ाको लातग लागत अनमुान रु.९६ लाख ५९ हजारमा तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.८२ 
लाख ४५ हजारमा ०७७।२।१८ मा सम्झौता भएको र सम्झौता अवतध २०७७।३।३० रहेकोमा 
१० मर्हना थप गरी २०७८।१।३० सम्म कार्म रहेको छ । तनमााण व्र्वसार्ीलाई 
२०७७।१०।१२ मा पर्हलो रतनङ्ग र्वलको वापत रु.४० लाख १२ हजार भकु्तानी भएपतछ कुनै 
कार्ा गरेको छैन । कार्ाालर्ले पेस्की जमानत समेत जफत गररसकेको छ । सम्झौता  बमोर्जम 
पूवा तनधााररत क्षततपूतता समेत असलु गरी बाँकी कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ । 

जलस्रोत तथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्हरू 

42. शनु्र् प्रगतत - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ मा स्वीकृत वार्षाक कार्ाक्रमको लक्ष्र् अनसुार 
कार्ासम्पादन गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । र्ो वषा जलश्रोत तथा तसचाई र्वकास तडतभजन, 
तसन्धलुीका रु.१ करोड ३९ लाख ६५ हजारका १३ र्ोजना र दोलखाका रु.१ करोडका ४ वटा 
र्ोजनाको प्रगतत शनु्र् रहेको छ । स्वीकृत वार्षाक कार्ाक्रमअनसुार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापदाछ।   

43. कार्ाक्रम संशोधन - आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९ मा 
स्वीकृत बजेटको सीमामा रही कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने उल्लेख छ । जलश्रोत तथा तसँचाई 
र्वकास तडतभजन, काभ्रपेालन्चोकले ३ खचा शीषाकमा स्वीकृत कार्ाक्रमभन्दा बढी हनेु गरी ९ वटा 
र्ोजनामा रु.३ करोड २८ लाख ८४ हजार तथा जलश्रोत तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, काठमाडौंले 
१ र्ोजनामा स्वीकृत कार्ाक्रम भन्दा बढी हनेु गरी रु.२५ लाख ४० हजार खचा गरेको छ । 
कार्ाक्रम संशोधन बेगर स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खचा गरेको तनर्तमत देर्खएन ।  

44. बोनस रकम - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२६ मा तोर्कएको समर्भन्दा 
पर्हले तनमााण कार्ा सम्पन्न गने तनमााण व्र्वसार्र्ले परुस्कार प्राप्त गना सक्ने व्र्वस्था छ । जलश्रोत 
तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, नवुाकोटले गडखार खोला तसँचाई आर्ोजना तनमााणको लातग एक 
तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.२ करोड ५७ लाख ५१ हजारमा कार्ासम्पन्न गने गरी २०७६।०३।३० 
मा सम्झौता गरेको छ । तनमााण व्र्वसार्ीले भेररएसन स्वीकृतका लातग तनवेदन पेस गरेकोमा तनमााण 
कार्ासम्पन्न हनेु चरणमा रहेको भनी कार्ाालर्बाट २०७८।०३।२७ मा कार्ाालर् प्रमखुबाट 
भेररएसन स्वीकृत भएकोमा २०७८।०२।२८ मा नै कार्ासम्पन्न भएको उल्लेख गरी 
२०७८।०४।२६ सम्म ६१ ठदनको रु.७ लाख ८५ हजार बोनस भकु्तानी छ। भेररएसन स्वीकृत 
गने क्रममा २०७८।०३।२७ मा तनमााण कार्ासम्पन्न हनेु चरणमा रहेको उल्लेख गरेकोमा सो भन्दा 
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अगातड नै कार्ा सम्पन्न भएको जनाई बोनस भकु्तानी ठदन तमल्ने नदेर्खएकोले सो रकम असलु 
हनुपुदाछ ।  

45. अर्न्तम चरणको कार्ा - जलश्रोत तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, रामेछापले ४५ हेक्टर कमाण्ड एररर्ा 
रहेको र्वताा तसँचाई र्ोजना तनमााण गना रु.२ करोड १७ लाख २८ हजारको लागत अनमुान तर्ार 
गरेकोमा एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.१ करोड ६१ लाख ४३ हजारमा २०७९।६।२० सम्म 
सम्पन्न गने गरी २०७७।१२।२५ मा सम्झौता भएको छ। सो र्ोजनाको लातग आवश्र्क एच. डी. 
पी. ई. पाईपहरू खररद गदाा खररद गरेको चलान तबलको आधारमा प्रथम रतनङ र्वल तर्ार गरी 
तनमााण व्र्वसार्ीलाई रु.३८ लाख ३० हजार भकु्तानी भएको छ । पाईप खररद पिात 
लेखापरीक्षणको समर् २०७८।६।२० सम्म पतन तनमााण कार्ा शरुु गरेको देर्खएन । तनमााण 
कार्ाको अर्न्तम चरणमा आवश्र्क पने पाईपहरूको लातग बढी दर कबोल गरेकोले तनमााण 
व्र्वसार्ीले पाईपहरू खररद गरी भकु्तानी माग गरेको आधारमा उक्त रकम भकु्तानी ठदएको छ ।  
तनमााण कार्ाको अर्न्तम चरणमा आवश्र्क पने सामानको भकु्तानी भएको सम्बन्धमा र्वश्लषेण गरी 
तनमााण कार्ा समर्मै सम्पन्न गनुापदाछ ।  

46. खररद सम्झौताको अन्त्र् - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) मा सावाजतनक 
तनकार्सँग खररद सम्झौता गनेले सम्झौता बमोर्जम काम शरुु नगरेमा काम शरुु गरी बीचमा छाडेमा 
वा सम्झौता बमोर्जम कामको प्रगतत नगरेमा सावाजतनक तनकार्ले त्र्स्तो सम्झौता जनुसकैु वखत 
अन्त्र् गना सक्ने तथा उपदफा (७) बमोर्जम सम्झौता अन्त्र् भएमा सो काम बापत रार्खएको परैु 
जमानत जफत हनेु एवं सम्झौता अन्त्र् भएको कारणले सम्झौता बमोर्जम बाँकी रहेको कार्ा परुा गना 
जतत रकम आवश्र्क पछा सो रकम त्र्सरी सम्झौता बमोर्जम कार्ा नगने बोलपरदाताबाट सरकारी 
बाँकी सरह असलुउपर गररने व्र्वस्था रहेको छ । जलश्रोत तथा तसचाई र्वकास तडतभजन, रामेछापले 
रु.१ करोड २९ लाख २ हजारको सनुकोशी तसत्खा तलफ्ट तसंचाई र्ोजना र  रु.१ करोड ३५ लाख 
४७ हजारको तामाकोशी तसंचाई र्ोजनामा तनमााण व्र्वसार्ीले सम्झौता अनसुार परुा नगरेका कारण 
२०७७।६।२५ मा ठेक्का अन्त्र् गरी कार्ा सम्पादन जमानत रु.४२ लाख ९० हजार जफत गरी 
तनमााण व्र्वसार्ीलाई कालो सूचीमा राख्नको लातग सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्लाई  
२०७७।७।२६ मा पराचार गरेको देर्खन्छ । तर बाँकी काम परुा गनाका लातग कार्ाालर्ले प्रकृर्ा 
अगातड बढाएको देर्खएन । तनमााण व्र्वसार्ीले कार्ाालर्को तनणार् प्रतत असहमतत जनाई सवोच्च 
अदालतमा मदु्दा दताा गराएको र उक्त मदु्दा र्वचाराधीन रहेकोले थप प्रकृर्ा अगातड बढाउन 
नसर्कएको कार्ाालर्को भनाई रहेको छ। 

47. अधरुो तनमााण - जलश्रोत तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, तसन्धलुीले मररण खोला नदी तनर्न्रण 
कार्ाको लातग रु.१ करोड २० लाख ७४ हजारको लागत अनमुान तर्ार गरी एक तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग २०७७।०९।२४ मा सम्पन्न गने गरी रु.७७ लाख ४७ हजारमा सम्झौता गरेको छ। 
सम्झौता अवतधसम्म रु.६४ लाख ८६ हजार भकु्तानी ठदएको छ । २०७८ जेष्ठमा मार बजेट प्राप्त 
भएकोले उक्त कार्ा अधरुो नै रहेको कार्ाालर्को भनाइ रहेको छ । २०७७ पौषमा कार्ासम्पन्न हनेु 
र्ोजनाको बजेट २०७८ जेष्ठमा प्राप्त भएकोले र्ढलाई भएको उल्लेख छ । स्वीकृत कार्ाक्रम 
अनसुार बजेट अर्ख्तर्ारी प्रदान गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गराउनेतफा  तालकु तनकार्ले ध्र्ान 
ठदनपुदाछ ।  
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48. भेररएसन - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खररद सम्झौता गदााका बखत पूवाानमुान 
गना नसर्कएको पररर्स्थतत सम्झौता कार्ाान्वर्नको क्रममा सजृना भएको स्पि खलुाई भेररएसन गना 
सर्कने व्र्वस्था छ । नारार्णी तलफ्ट खगेरी तसँचाई व्र्वस्थापन तडतभजन कार्ाालर्, र्चतवनले खगेरी 
तसचाई प्रणालीको नहर तनमााण कार्ाको लातग रु.२ करोड २२ लाख ६१ हजारको लागत अनमुान 
स्वीकृत गरी एक तनमााण सेवासँग रु.१ करोड ५३ लाख ४५ हजारमा २०७८।०३।१५ मा 
सम्पन्न गने गरी २०७७।१०।२२ मा सम्झौता गरेको छ । तनमााण व्र्वसार्ीले कार्ासम्पन्न गरी 
रु.१ करोड ५१ लाख १३ हजार भकु्तानी भएको छ । लागत अनमुानमा ४३ हजार २२० के.जी. 
फलामे डण्डीको पररमाण समावेश भएकोमा ३४ हजार ५३८ के.जी. मार खपत भएको छ । 
फलामे डण्डीमा बचत भएको रकमबाट कर्न्क्रटीङ्ग भर्टाकल वालको कार्ा  गराई  भेररएसन आदेश 
बेगर रु.५ लाख ८९ हजार भकु्तानी ठदएको छ । स्वीकृत भेररएसन आदेश वेगर भकु्तानी गरेको 
काननुसम्मत देर्खएन।  

49. जनश्रमदान - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७ को उपतनर्म ११ मा उपभोक्ता 
सतमततलाई भकु्तानी गदाा उपभोक्ता सतमततको अंश कट्टा गरी भकु्तानी ठदनपुने व्र्वस्था गरेको छ । 
जलश्रोत तथा तसचाई र्वकास तडतभजन, काभ्रपेलान्चोकले दईु उपभोक्ता सतमततबाट रु.८३ लाख ६० 
हजारको कार्ा गराएकोमा सम्झौता अनसुार जनसहभातगता वापतको रु.२० लाख ४० हजार तथा 
जलश्रोत तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, काठमाडौंले जनसहभातगता वापतको रु.६ लाख २८ हजार 
समेत रु.६४ लाख २ हजार मूल्र्ाङ्कन तथा नापी र्कताबमा समावेश नगरी कार्ासम्पन्न प्रततवेदन तर्ार 
गरेको छ । उपभोक्ता सतमततको अंश समेत देर्खने गरी नापी तथा कार्ासम्पन्न तर्ार हनुपुदाछ ।   

50. सीमाभन्दा बढीको कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८ मा खररद कार्ामा 
प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी टुक्रर्ाउने वा टर्ाकेर्जङ गना नहनेु तथा तनर्म ९७ मा मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर, ओभर हेड, कर्न्टन्जेर्न्स र जनसहभातगताको रकम रु.१ करोडसम्म लागत अनमुान भएको काम 
उपभोक्ता सतमतत माफा त गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । जलश्रोत तथा तसँचाई र्वकास तडभजन, 
रसवुाले दईु टर्ाकेजमा रु.१ करोड १० लाख ४ हजारको कार्ा एउटै उपभोक्ता सतमततबाट गराई 
र्स वषा रु.९६ लाख १० हजार भकु्तानी ठदएको छ । खररद तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपरीत हनेु 
गरी लागत अनमुान टुक्रा पारी उपभोक्ता सतमततबाट रु.१ करोड भन्दा बढीको कार्ा गराएको 
तनर्मसम्मत देर्खएन ।   

51. जग्गा प्रातप्त - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उल्लेख भए अनसुार 
उपभोक्ता सतमततबाट काम गराउनपुने व्र्वस्था छ । भतूमगत जलश्रोत तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, 
र्चतवनले लर्क्ष्मतनर्ा कल्र्ाणपरु बरुवा तडप युवेल तसँचाई र्ोजनाको लातग सौर्ा उजाा जतडत 
समतसार्ल पम्प खररद तथा जडान कार्ाको लातग दईु टर्ाकेजमा उपभोक्ता सतमततसँग रु.४९ लाख ३ 
हजारको सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा कुल लागतको १० प्रततशतले हनेु रकम उपभोक्ता 
सतमततले व्र्होने व्र्वस्था भएपतन उपभोक्ता सतमततले तनमााणको लातग जग्गा उपलधध गराएको 
उल्लेख गरी सम्झौता बमोर्जम परैु रकम रु.४८ लाख ९४ हजार कार्ाालर्ले व्र्होरेको देर्खन्छ । 
जग्गादाता र्कसानले तलर्खत कागज गरी जग्गा ठदएको भतनए तापतन उक्त जग्गा उपभोक्ता सतमततको 
नाममा प्राप्त भएको छैन । सरकारको लगानीमा तनतमात संरचना ठदगो कार्म राख्न दाताबाट प्राप्त 
जग्गा उपभोक्ता सतमततको नाममा कार्म गनुापदाछ ।  उक्त कार्ा श्रममलुक नभई बजारबाट खररद 
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गररने कार्ा भएकोले प्रततस्पधााको माध्र्मबाट खररद नगरी उपभोक्ता सतमततबाट गरेकोले खररद 
तनर्मावलीको पालना भएको देर्खएन । 

52. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु 
गरी खररद कार्ालाई टुक्राउन नहनेु उल्लेख छ । जलश्रोत तथा तसचाई र्वकास तडतभजन, दोलखा र 
तसन्धपुाल्चोकले क्रमशः रु.४१ लाख ३३ हजार र रु.५९ लाख ८८ हजारको तारजाली, जलश्रोत 
तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, तसन्धलुीले रु.९ लाख ९९ हजारको मेतसनरी औजार, भतूमगत जलश्रोत 
तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, काभ्रपेलान्चोकले रु.५१ लाख १ हजारको १२ वटा, भतूमगत जलश्रोत 
तथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, र्चतवनले रु.४५ लाख ८९ हजारका ८ वटा तडप युवेल तनमााण तथा 
ममात र २ वटा ट्रान्सफमार खररद गरी १२ कार्ा, नारार्णी तलफ्ट खगेरी तसचाई व्र्वस्थापन 
तडतभजन कार्ाालर्ले रु.४६ लाख ६९ हजारका १५ तनमााण कार्ा सोझै खररद गरेको छ। खररद 
गदाा प्रततस्पधाात्मक र्वतध अवलम्बन गनुापदाछ । 

र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर् 

53. सेवा नठदई शलु्क - सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सरकारी 
सेवा उपलधध गराए वापत नेपाल सरकार वा अन्र् सरकारी तनकार्लाई सेवाग्राहीले बझुाउनपुने सेवा 
शलु्क तनधाारण गदाा सामार्जक न्र्ार्को आधारमा तनधाारण गनुापने व्र्वस्था छ । र्ातार्ात व्र्वस्था 
कार्ाालर्, साना ठुला सवारीले पेस गरेको राजस्वको आतथाक र्ववरण अनसुार रु.३ अबा ७९ करोड 
९ लाख ७८ हजार आम्दानी देर्खएकोमा कार्ाालर्ले प्रर्ोग गने भेर्हकल्स रर्जषे्ट्रशन तसस्टम 
(तभआरएस) अनसुार रु.३ अबा ७६ करोड ९८ लाख ९८ हजार मार राजस्व आम्दानी तथा दार्खला 
देर्खएकोले भीआरएस प्रणालीले रु.२ करोड १० लाख ८० हजार घटी देखाएको छ । उक्त 
रकममध्रे् म्र्ानअुल रतसदबाट संकलन भएको  रु.१ करोड २८ लाख ८ हजार, अन्र् राजस्व रु.१ 
लाख ६७ हजार, बेरुज ु दार्खला रु.१० हजार र सेवा तलन नआएको राजस्व रु.८० लाख ९४ हजार 
रहेको कार्ाालर्ले जनाएको छ । तसथा राजस्व ततरेर पतन नागररकले के कतत कारणले सेवा प्राप्त गना 
नसकेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुापदाछ ।  

 बेरुज ु र्स्थतत - र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेतका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थतत देहार् अनसुार छ : 

 मन्रालर् तथा मातहतका समेत ४७ तनकार्मा रु.६८ करोड ५ लाख ६४ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलधध गराएपतछ १३ तनकार्ले रु.३ करोड ८८ लाख ३६ हजार फस्र्ौट 
गरेकोले रु.६४ करोड १७ लाख २८ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सो मध्रे् रु.२३ करोड ६२ लाख 
२० हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 

 बक्र्ौता २ तनकार्मा रु.४ करोड ४ लाख ३८ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलधध 
गराएपतछ फस्र्ौट भएको छैन । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९(क) मा रहेको छ । 
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सामार्जक र्वकास मन्रालर् 
 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम प्रदेश स्तरको र्वश्वर्वद्यालर् तथा उच्च 
र्शक्षा सम्बन्धी नीतत, स्वास्थर् सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेर्शक नीतत, काननु तथा मापदण्ड तजुामा, 
कार्ाान्वर्न र तनर्मन, शैर्क्षक र्ोजना तनमााण र कार्ाान्वर्न, माध्र्तमक तहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला 
हक सम्बन्धी प्रादेर्शक नीतत, काननु, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुामा, समाज कल्र्ाण र संघ संस्था सम्बन्धी 
कार्ाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन, खेलकुद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्वर् र तनर्मन गने लगार्तका 
कार्ाक्षरे सामार्जक र्वकास मन्रालर्को रहेको छ । 

र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेत 4७ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.४ अबा ६१ करोड ५९ लाख ४९ 
हजार, राजस्व रु.५ करोड २६ लाख ३८ हजार, धरौटी रु.१२ करोड ९८ लाख ५ हजार र अन्र् कारोबार 
रु.७७ करोड ३० लाख १० हजार समेत रु.५ अवा ५७ करोड १४ लाख २ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । त्र्सैगरी अन्र् संस्था र सतमतततफा  ९ तनकार्को रु.८२ करोड ५९ लाख ८४ हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । साथै बक्र्ौतातफा  १ तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.५ करोड ७३ लाख ८९ 
हजार, राजस्व रु.२९ हजार, धरौटी रु.३ लाख ७४ हजार समेत रु.५ करोड ७७ लाख ९२ हजार र 
सतमतततफा  १ तनकार्को रु.१ करोड ६५ लाख २४ हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. एकीकृत आतथाक र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ८६ मा मन्रालर् 
अन्तगातको एकीकृत वार्षाक आतथाक र्ववरण तर्ार गरी कातताक मसान्ततभर पेस गनुापने व्र्वस्था छ। 
मन्रालर्ले तोर्कएको अवतधतभर एकीकृत आतथाक र्ववरण तर्ार गरी महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा 
पेस गरेको छैन। तोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरण पेस गनुापदाछ। 

2. दरबन्दी र पदपूतता - मन्रालर् र अन्तगातका ४७ तनकार्मा प्रशासतनक २९० र प्रार्वतधक ६३९ 
समेत ९२९ दरबन्दीमध्रे् ५१८ (5५.७८ प्रततशत) मार पदपूतता भई 4११ दरबन्दी ररक्त रहेको 
छ। स्वीकृतमध्रे् ४४ प्रततशत दरबन्दी ररक्त रहेको कारण सेवा प्रवाहमा असर पना गएको छ । 
स्वीकृत दरबन्दी समर्मै पदपूतता गनुापदाछ । 

3. खचा दक्षता - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोर्जम मन्रालर्ले खचा सजृना हनेु 
स्पि आधार सर्हत बजेट प्रस्ताव गरी खचाको दक्षता बढाउनपुने उल्लेख छ । मन्रालर्को र्स वषा 
संशोतधत बजेट रु. ५ अबा ४८ करोड ०२ लाख ५० हजार रहेकोमा रु.३ अबा ८७ करोड ९८ 
लाख ३० हजार (७०.७९ प्रततशत) खचा भएको कारण मन्रालर्को खचा दक्षता कमजोर देर्खएको 
छ । र्वतनर्ोर्जत रकम खचा गरी लक्ष्र् प्राप्त गनुापदाछ ।  

4. प्रगतत समीक्षा - बागमती प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा 
बजेट तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरण तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था 
छ। मन्रालर्को र्स वषाको समग्र भौततक प्रगतत ७२.५ प्रततशत रहेको छ । कुल २६१ वटा 
र्क्रर्ाकलापमध्रे् ऐततहातसक प्राकृततक धातमाक र सांस्कृततक सम्पदाहरूको तनमााण र ममात, आर्वेुठदक 
स्वास्थर्सम्बन्धी अपरेशनल ररसचा, माध्र्तमक र्शक्षा परीक्षा सम्बन्धी काननु तथा संरचनागत कार्ा, 
प्रदेशस्तरमा मानव संसाधनको प्रक्षपेण र्ोजना तजुामा लगार्त ८१ कृर्ाकलापमा प्रगतत शनु्र् रहेको, 
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१३ वटा कृर्ाकलापको प्रगतत १ देर्ख २४ प्रततशत रहेको २६ वटा कृर्ाकलापको प्रगतत २५ देर्ख 
५० प्रततशत रहेको छ । तोर्कए बमोर्जम भौततक र र्वर्त्तर् प्रगतत नभई घटी हनुाका कारण पर्हचान 
गरी मन्रालर्को कार्ा र प्रगततमा सधुार गनुापदाछ। 

5. मन्रालर्को अर्ख्तर्ारी - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ बमोर्जम मन्रालर्लाई बजेट 
र्ववरण र खचा गने अर्ख्तर्ारी प्राप्त भएको १५ ठदनतभर सम्बर्न्धत मन्रालर्का सर्चवले आफ्नो 
मन्रालर्, कार्ा सञ्चालन इकाई कार्ाालर्, र्वभागीर् प्रमखु तथा कार्ाक्रम सञ्चालन गने कार्ाालर् 
प्रमखुलाई खचा व्र्होने स्रोत खोली बजेट खचा गने अर्ख्तर्ारी ठदनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्को 
लातग व्र्वस्था भएको बजेटबाट सर्चवले मन्रालर् स्वरं्मल्ाई अर्ख्तर्ारी नठदई बचत बजेटबाट खचा 
रु.३६ करोड २७ लाख १६ हजार गरेको छ । अर्ख्तर्ारी नठदई आफैं  खचा गने पररपाटी तनर्न्रण 
गनुापदाछ । 

6. नीतत तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - र्स बषा प्रदेश सभामा पेस भएका नवप्रबतान कोष स्थापना गने 
मखु्र्मन्री जनता स्वास्थर् परीक्षण कार्ाक्रम पररमाजान गरी स्थानीर् तहसम्म तबस्तार, प्रदेश मातहत 
रहेका अस्पतालबाट नागररकलाई एकीकृत स्वास्थर् सेवा प्रदान, प्रदेश मातहतका अस्पतालमा 
डार्लाइतसस सेवा सञ्चालनका लातग जनशर्क्त तथा व्र्वस्थापन सहर्ोग अनदुान, मर्हलाहरूमा हनेु 
स्तन तथा पाठेघरको क्र्ान्सरको तन:शलु्क परीक्षणका लातग क्र्ान्सर अस्पतलालाई तातलम/प्रार्वधक 
सहर्ोग, शहीद गंगालाल रार्ष्ट्रर् हृदर् केन्द्र, काठमाडौं र बागमती प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा 
हृदर्घात भएर आएका तबरामीहरूको उपचार सहजीकरण तातलम व्र्वस्थापन,  एर्न्जर्ोटलािी सेवा  
लगार्तका कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न भएका छैनन।् नीतत तथा कार्ाक्रम र बजेट बक्तव्र्मा घोषणा 
भएका कार्ाक्रमबीच तादम्र्ता ल्र्ाउनपुदाछ । 

7. रकमान्तर - आतथाक वषा २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा मखु्र्मन्री जनता स्वास्थर् पररक्षण 
कार्ाक्रमका लातग रु.३ करोड बजेट व्र्बस्था भएकोमा उक्त कार्ाक्रम संचालन नगरी 
२०७८।०१।२३ को मर्न्रस्तरको तनणार् बमोर्जम रकमान्तर गरी तनःशलु्क औषतध खररदका लातग 
८ अस्पतालमा रु.८९ लाख १६ हजार, कार्ाालर् प्रर्ोजनमा घर भाडा शीषाकमा रु.३० लाख २० 
हजार, मेर्शनरी औजार तथा उपकरणमा रु.७१ लाख ३० हजार, ईन्धन कार्ाालर् प्रर्ोजनमा रु.१२ 
लाख ४७ हजार, पानी तथा तबजलुीमा रु.२५ लाख ७८ हजार, कमाचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कारमा 
रु.३५ लाख खाद्यान्नमा रु.१९ लाख समेत रु.२ करोड ९६ लाख ८० हजार रकमान्तर गरी खचा 
गरेको छ । बजेट वक्तधर्मा घोषणा भएका कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

8. आन्तररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश तहका तनकार्बाट 
सम्पादन गररने कार्ाहरू तमतव्र्र्ी, कार्ादक्ष र प्रभाबकारी ढंगबाट सम्पादन गना र्वत्तीर् प्रततवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृतत अनसुार आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी एक 
बषातभर लाग ुगने लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतको र्जम्मेवारी हनेु व्र्बस्था छ । ऐन लाग ुभएको ४ बषा 
तबततसक्दा पतन आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी लाग ु गरेको छैन। आन्तररक तनर्न्रण 
तनदेर्शका तर्ार गरी लाग ुगनुापदाछ ।  

9. र्वुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन कोष - प्रदेशको आतथाक र्वकास र नागररकको समरृ्र्द् जीवनका लातग 
उत्पादन, उत्पादकत्व, दीगो र्वकास, जनस्वास्थर् तथा वातावरण संरक्षण लगार्तका र्वषर्मा सधुार 
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गना वैज्ञातनक अनसुन्धान पर्द्ततमा जोड ठददै नर्ाँ ज्ञान र्वज्ञान तथा प्रर्वतधको र्वकास गने उदे्दश्र्ले 
स्थार्पत र्वुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन कोषमा र्वगतको मौज्दात समेत रु.१४ करोड ८७ लाख ९९ हजार 
रहेकोमा उदे्दश्र् अनरुुपका कार्ाक्रम सञ्चालन नगरी र्स वषा बैठक भत्ता, कार्ाालर् सञ्चालन लगार्त 
कार्ामा रु.९४ लाख ८४ हजार मार खचा भएको छ । उदे्दश्र् अनसुार कोष पररचालन गनुापदाछ । 

10. संघ संस्थालाई अनदुान - समाज कल्र्ाण संघ सम्बर्न्धत संघ संस्था, प्रार्ज्ञक एवं रार्ष्ट्रर् व्र्र्क्तत्व र 
भाषा, कला तथा सार्हत्र् प्रबर्द्ान गने संस्थालाइा अनदुान ठदने प्रर्ोजनका लातग सोसँग सम्बर्न्धत 
तनदेर्शका तथा कार्ार्वतध तजुामा गरी मन्रालर्ले र्वतभन्न १७ संघ संस्थालाइा रु.४ करोड ६८ लाख 
७४ हजार, भाषा, कला तथा सार्हत्र् सम्बन्धी संस्थालाइा रु.५१ लाख ५६ हजार समेत रु.५ करोड 
२० लाख ३० हजार अनदुान उपलधध गराएको छ । र्सरी प्रदान गरेको अनदुान तोर्कएको उदे्दश्र् 
र कार्ामा खचा भएको सतुनर्ित हनेु गरी अनगुमन गनुापदाछ । 

11. एक शैर्क्षक संस्था एक उद्यम कार्ाक्रम - शैर्क्षक संस्था अनदुान कार्ार्वतध, २०७७ वमोर्जम १८ 
सामदुार्र्क र्वद्यालर्लाई रु.६ लाखको दरले रु.१ करोड ७ लाख अनदुान ठदएकोमा कार्ार्वतध 
अनरुुप ती र्वद्यालर्ले सम्पादन गरेको कामको र्ववरण तथा उपलधधी सम्बन्धमा प्रगतत र्ववरण पेस 
गरेका छैनन ्। साथै कार्ार्वतधमा उल्लेख गरेअनसुारको र्वद्याथी क्लब तथा उद्यम कोष गठन र 
संचालन सम्बन्धमा तनर्तमत अनगुमन गरी कार्ाक्रमको ठदगोपनामा जोड ठदनपुने देर्खन्छ । 

12. रकम र्फताा नगरेको - मन्रालर्ले पुजँीगत सधुार कार्ाान्वर्न कार्ार्ोजना अनसुार काठमाडौँ 
र्वश्वर्वद्यालर् अन्तगात धतुलखेल अस्पताललाई बतथाङ सेन्टरमा तलफ्ट जडान गना मन्रालर् र 
अस्पतालबीच २०७७।८।७ मा भएको सम्झौता अनसुार रु.५० लाख उपलधध गराएको छ । 
र्सरी उपलधध गराएको रकमबाट उक्त अस्पतालले  तलफ्ट जडान तथा परीक्षण गरी एक तनजी 
कम्पनीलाई रु.३९ लाख ३३ हजार भकु्तानी गरेको छ। बाँकी रहेको रु.१० लाख ६६ हजार 
मन्रालर्मा र्फताा नगरी थप ममात कार्ा गरेको छ ।  सम्झौता अनसुार उक्त रकम मन्रालर्मा 
र्फताा गनुापदाछ ।   

13. खररद प्रकृर्ा - मन्रालर्ले राजमागा सामदुार्र्क अस्पताल गजरुी, धाठदङलाई पुजँीगत कार्ा गना 
रु.३० लाख सशता अनदुान उपलधध गराएको छ । मन्रालर् र अस्पतालबीचको सम्झौतामा 
सामाग्रीहरू खररद गदाा सावाजतनक खररद ऐन तथा तनर्मावली बमोर्जम हनेु उल्लेख भएकोमा 
अस्पतालले सो खररद ऐन तथा तनर्मावलीले तोकेको र्वतध र प्रर्क्रर्ा परुा नगरी खलुा दर मागद्बारा 
आधारमा रु.३० लाखको र्वतभन्न उपकरणहरू सोझै खररद गरेको देर्खर्ो । खररद गरेका 
सामानहरूको प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेशन तथा सामग्री जडान भइसकेपतछ उक्त सामानहरूको ग्र्ारेण्टी 
वारेण्टी  सम्बन्धमा उल्लेख छैन । मन्रालर्सँग भएको सम्झौता अनसुार आतथाक वषा समाप्त भएको 
३ मर्हनातभर लेखापरीक्षण प्रततवेदन पेस गनुापनेमा हालसम्म लेखापरीक्षण प्रततवेदन पेस गरेको छैन। 
सावाजतनक खररद ऐन, तनर्मको पालना हनुपुने तथा लेखापरीक्षण प्रततवेदनसमेत पेस हनुपुदाछ। 

कोतभड-१९ सम्बन्धी खचा 
14. तनदेर्शका र मापदण्ड - नेपाल सरकार स्वास्थर् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् लगार्तका तनकार्लेकोरोना 

संक्रमण महामारी रोकथाम र तनर्न्रणका लातग गने कामहरूलाइा व्र्वर्स्थत गना क्वारेर्न्टन, कन्ट्रर्ाक 
टे्रतसङ, आइसोलेशन, कोतभड-१९ अस्पताल र र्क्लतनक सञ्चालन व्र्र्क्तगत सरुक्षा सामग्रीको प्रर्ोग 
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लगार्त  कोतभड-१९ को सन्दभामा र्वतभन्न प्रकारका मापदण्ड तथा तनदेर्शकाहरू जारी गरेको छ । 
कोतभड-१९ को संक्रमण लगाएतका महामारी रोकथाम, तनर्न्रण र व्र्वस्थापन सम्बन्धमा 
मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा प्रदेश कोरोना संकट व्र्स्थापन केन्द्र आन्तररक मातमला तथा काननु 
मन्रीको संर्ोजकत्वमा प्रदेश स्तरीर् कोरोना तनर्न्रण सतमतत, सामार्जक र्वकास मन्रीको 
संर्ोजकत्वमा स्वास्थर् व्र्वस्थापन सतमतत र उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रीको संर्ोजकत्वमा 
बजार अनगुमन उच्चस्तरीर् सतमतत गठन भएको देर्खन्छ । प्रदेश सरकारबाट ती तनदेर्शकाका 
व्र्वस्थाहरू पालना गने गराउने सन्दभामा र्ी तनकार् तथा सतमततहरू कार्ारत रहेपतन सोको 
कार्ाान्वर्न अवस्था सम्बन्धमा समीक्षा भएको देर्खएन । सम्बर्न्धत तनकार्बाट र्ववरणहरू प्राप्त गरी 
उपलधधी मूल्र्ाङ्कन हनुपुदाछ । 

15. बजेट तनकासा - कोतभड-१९ संक्रमणको तनर्न्रण र उपचारको लातग आवश्र्क औषतध उपकरण 
खररद लगार्त स्वास्थर् पूवााधारको र्वकास र तबस्तार समेतको लातग प्रदेश सरकारले र्वतभन्न अस्पताल 
तथा ४२ तनकार्लाई रु.१८ करोड ३५ लाख ३८ हजार तनकासा रु.७ करोड ०३ लाख ८९ हजार 
खचा भएकोमा बाकँी रु.११ करोड ३१ लाख ४९ हजारको सम्बन्धमा ती तनकार्बाट खचा तथा 
प्रगतत र्ववरण प्राप्त भएको छैन । उक्त रकम प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ४५ 
बमोर्जम कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, तनर्न्रण तथा उपचार सहर्ोग कार्ार्वतध, २०७६ को 
ममा बमोर्जम खचा गरे नगरेको सम्बन्धमा मन्रालर्बाट मूल्र्ाङ्कन हनुपुदाछ ।   

16. कोष स्थापना - मन्रालर्ले प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोर्जम कोरोना 
भाइरस संक्रमण, रोकथाम, तनर्न्रण तथा उपचार सहर्ोग कार्ार्वतध, २०७६ जारी गरी कोष खडा 
गरेको छ । उक्त कोषमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका र्वतभन्न संघ संस्था पदातधकारी र कमाचारीहरूबाट 
सहर्ोग प्राप्त गरी रु.६१ करोड ६ लाख ९६ हजार आम्दानी भएको छ । ११९ पातलका तथा १३ 
र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमततसमेत १३२ तनकार्लाई रु.१७ करोड तनकासा ठदएको र अन्र् खचा 
रु.२१ करोड ४० लाख ५४ हजार खचा भई रु.२२ करोड ६६  लाख ४२ हजार मौज्दात रहेको 
छ । कोषमा उपलव्ध रकम कार्ार्वतध अनसुार माहामारी रोकथाम तनर्न्रण र उपचारमा खचा 
गनुापदाछ । 

17. आइसोलेसन वाडा तर्ारी -  सामार्जक र्वकास मन्रालर् अन्तगातको ८ अस्पताल तथा १६ पातलकामा 
आइसोलेसन वाडा तर्ारी र संचालनको लातग प्रदेश सरकारले वेड, लकर, स्याण्ड, अर्क्सजन टलाण्ट, 
ट्रली उपकरण एवं सर्जाकल सामग्री औषतध र पीपीई सेट खररद लगार्त आइसोलेसन वाडा तर्ारी र 
संचालन गना रु.१५ करोड ९६ लाख ३० हजार तनकासा ठदएकोमा सम्बर्न्धत पातलका तथा 
अस्पतालले गरेको खचाको प्रगतत तथा अनगुमन प्रततवेदन मन्रालर्मा पेस गरेको छैन । तनकासा 
भएको रकमको खचाको सम्बन्धमा सम्बर्न्धतबाट अनगुमन प्रततवेदन पेस हनुपुदाछ । 

18. कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास्थर्कमी तथा अन्र् कमाचारीलाइा 
उत्प्ररेणा गना संघीर् सरकारले रकम उपलधध गराएकोमा उक्त रकम कोरोना महामारीमा खर्टएका 
कमाचारीलाइा र्स वषा सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले रु.13 लाख 85 हजार, भक्तपरु अस्पतालले 
रु.१ करोड २७ लाख ७८ हजार, तसन्धलुी अस्पतालले रु.१ करोड ७८ लाख,०९ हजार, हेटौंडा 
अस्पतालले रु.८१ लाख ८६ हजार, समेत गरी रु.४ करोड ०१ लाख ५८ हजार प्रोत्साहन भत्ता 
भकु्तानी ठदएको छ । 
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अस्पताल तथा स्वास्थर् कार्ाालर्हरू 

19. आइसोलेसन वाडा सञ्चालन - भक्तपरु अस्पतालमा ७५ शय्र्ाको कोतभड-१९ आइसोलेसन वाडा तर्ारी 
र सञ्चालन गनाको लातग सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म १४५ वमोर्जम र्वशेष 
पररर्स्थततमा खररद गना पाउने व्र्वस्था बमोर्जम कुल रु.३ करोड ७५ लाख खचा भएको छ । उक्त 
उपकरण ३ वटा टर्ाकेज बनाई खररद गरेकोमा स्पेर्शर्फकेशनमा उल्लेख भएबमोर्जमको गणुस्तरको 
उपकरण प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा प्रार्वतधक पषु्याईसर्हतको अनगुमन तथा  प्रततवेदन प्राप्त 
नभएकोले उपकरणको गणुस्तर सम्वन्धमा आश्वस्त हनेु आधार देर्खएन । कोतभड-१९ महामारी 
सामान्र् भएको अवस्थामा ती उपकरणको उपर्ोतगता सम्बन्धमा र्वश्लषेण हनुपुने तथा केही उपकरण 
स्टोरमा थर्न्कएको र्फल्ड तनरीक्षणको क्रममा देर्खएकोले त्र्स्तो वेड तथा उपकरणलाई संरक्षण एवं 
चाल ुहालतमा ल्र्ाई उपर्ोग गनुापने देर्खन्छ । 

20. हाई तडपेन्डेन्सी र्तुनट (एच.तड.र्.ु) स्थापना र  सञ्चालन - तसन्धलुी अस्पतालका लातग कोतभड-१९ 
महामारीमा आवश्र्क सरु्वधा र उपकरण सर्हतको एच.तड.र्.ु सेवा १५ ठदनतभर स्तरोन्नतत गना 
आवश्र्क पने सामग्रीहरू खररद गरी एक कम्पनीलाई रु.१ करोड ९२ लाख ७७ हजार भकु्तानी 
गरेको छ। र्वशेष पररर्स्थततमा खररद गनुा परेको भनी ७ ठदनको सूचना प्रकाशन गरेकोमा 
२०७७।७।२८ मा सरुु गरेको खररद प्रकृर्ा करीब ६ मर्हना अथाात ् २०७७।११।२६ मा  
समेत टुङ्गो लगाएको देर्खएन। र्वशेष पररर्स्थतत उल्लेख गरी खररद प्रकृर्ा गरेकोमा र्वर्वध कारण 
जनाई म्र्ाद थटने, समर्मा प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन नगने, र्वड डकुमेन्ट तर्ार नगरी वेभसाइटबाट 
डाउनलोड गरी भनुापने व्र्वस्था राख्न े र वेभसाइट नचली पनु: सूचना प्रकाशन गदाा वेभसाइट तथा 
कार्ाालर्को सूचना पाटीमा टाँस गने जस्ता कारणले गदाा खररदमा स्वच्छ प्रततस्पधाा भएको देर्खएन । 
जनु उदे्दश्र्ले र्वशेष पररर्स्थततको आधार तलई खररद प्रकृर्ा सरुु गरेको हो सो कार्ा समर्मा सम्पन्न 
नहुँदा नागररकको स्वास्थर्सँग सम्बर्न्धत सेवा प्रवाह समेत प्रभार्वत हनु पगेुको देर्खएको छ । 

21. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद कार्ा गना नहनेु उल्लेख छ । हेटौडा अस्पतालले र्वतभन्न सटलार्साबाट पटक पटक 
गरी रु.८१ लाख ९१ हजारको औषतध सोझै खररद गरेको छ । एउटै लागत अनमुान तर्ार गरी 
बोलपरको माध्र्मबाट कार्ा गराउनपुनेमा तीन वटा फरक फरक लागत अनमुान तर्ार गरी कार्ा 
गराएको उर्चत देर्खएन । 

22. बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा सावाजतनक तनर्कार्ले 
स्वीकृत नम्साको आधारमा तनमााण कार्ाको लागत अनमुान तर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । सावाजतनक 
तनमााण कार्ाान्वर्न इकाई, धाठदङले ६ र्ोजनामा स्वीकृत नम्साभन्दा फरक नम्साको प्रर्ोग गरी लागत 
अनमुान तर्ार तथा स्वीकृत गरी रु.१० लाख ४ हजार बढी भकु्तानी गरेको छ । सोही इकाईले ५ 
वटा शहरी क्षेरको भवन तनमााण कार्ामा मेतसनको प्रर्ोग गरी लागत अनमुान तर्ार गरी भकु्तानी 
ठदनपुनेमा  र्प.तस.तस. एम २० फर आर. तस. तस. ढलान कार्ाको लातग म्र्ानअुल रेटको आधारमा 
भकु्तानी ठदएकोले बढी भकु्तानी भएको रु.६ लाख ६५ हजार  समेत रु.१६ लाख ६९ हजार बढी 
भकु्तानी गरेको छ । उक्त रकम असलु गनुापदाछ । 
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23. र्वस्ततृ आर्ोजना प्रततवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ अनसुार ठेक्का सकार गने पक्षले 
ठेक्का सम्झौताको पालना गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । सावाजतनक तनमााण कावाान्वर्न इकाई, धाठदङले 
बौर्र्द्क अपाङ्गता भएका बालबातलकाहरूको लातग पूवााधारर्कु्त आवसीर् भवन तनमााण कार्ाको 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तर्ारी कार्ाको लातग एक परामशादातालाई रु.४ लाख ९२ हजार 
भकु्तानी गरेको छ । परामशादाताले सम्झौता अनसुार कुनैपतन कार्ा नगरी अर्न्तम प्रततवेदन तर्ार गरी 
कार्ाालर्मा पेस गरेको आधारमा भकु्तानी भएको छ । त्र्स्तै सोही स्थानको र्वस्ततृ आर्ोजना 
प्रततवेदन तर्ार गरेको भनी एक परामशादातालाई रु.९ लाख ९४ हजार भकु्तानी भएकोमा 
स्थानीर्बासीको र्वरोधका कारण उक्त परामशादाताले कार्ा र्ववरण अनसुार माटो परीक्षण लगातर्का 
कार्ा नगरी अर्न्तम प्रततवेदन तर्ार गरेको भनी भकु्तानी ठदएको छ । र्सरी परामशादाताले सम्झौता 
अनसुारका कार्ा परुा नगरी अर्न्तम प्रततवेदन तर्ार गरेको अवस्थामा रु.१४ लाख ८७ हजार भकु्तानी 
गरेको छ । र्सरी भकु्तानी गना तमल्ने देर्खंदैन । 

24. खचाको प्रमाण - र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर्ले एस.ई.ई परीक्षा सञ्चालन वापत १३ र्शक्षा र्वकास तथा 
समन्वर् इकाईलाई फाराम संकलन तथा अन्र् कार्ावापत रु.५ लाख ९८ हजारका दरले रु.७७ 
लाख ७४ हजार रकम तनकासा गरेकोमा उक्त खचाको र्वल भरपाई लेखापरीक्षणका लातग पेस गरेको 
छैन । खचाको तबल भपााई लगार्तका शे्रस्ता कागजात पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुदाछ । 

र्जल्ला अस्पताल 

25. औषतधको म्र्ाद : प्राथतमक स्वास्थर् सेवा पनुजाागरण महाशाखाको कार्ाक्रम तनदेर्शका बमोर्जम 
कार्ाालर्ले खररद गरेका औषतधमा धर्ाच नं. तथा कम्तीमा १८ मर्हना म्र्ाद भएका हनुपुने उल्लेख 
छ । र्जल्ला अस्पताल, तसन्धपुाल्चोकले २०७६।७७ को बक्र्ौतामा एक औषतध पसलबाट रु.१२ 
लाख ५० हजारका ८३ प्रकारका औषतध खररद गरेकोमा र्वल तथा मूल्र्ाङ्कनमा म्र्ाद सम्माप्त हनेु 
तमतत तथा धर्ाच नं उल्लेख नगरेकोले उपलधध औषतधहरू तोर्कएको गणुस्तर तथा अवतध अनसुारका 
प्राप्त भएको र्र्कन गना सर्कएन । औषतधको धर्ाच नं तथा म्र्ाद समाप्त हनेु तमतत उल्लेख गरी 
आम्दानी जनाउनपुदाछ ।  

सतमतत तथा प्रततष्ठानतफा  
26. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा लागत अनमुान तर्ार गनुापने, दफा 

८(२) मा प्रततस्पधाा सीतमत हनेुगरी टुक्रा पारी खररद गना नहनेु उल्लेख छ । मदन भण्डारी स्वास्थर् 
र्वज्ञान प्रततष्ठानले ऐनको व्र्वस्था र्वपरीत लागत अनमुान तर्ार नगरी टुक्रा पारेर एकै फमाबाट 
पटक पटक रु.१ करोड ९० लाख ५९ हजारका फतनाचर मेर्शनरी औजार खररद तथा ममात कार्ा र 
रु.३२ लाख ९२ हजारको तनमााण कार्ा गरेको अतनर्तमत देर्खन्छ । 

27. सोधभनाा - स्वास्थर् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर्, काठमाडौंले छारवरृ्त्त करार सेवामा तनर्रु्क्त गरी मदन 
भण्डारी स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततष्ठानमा कामकाज गना खर्टएका नवौं तहका ४ जना मेतडकल 
अतधकृतहरूलाई प्रततष्ठानले तलब खचा भकु्तानी गरेको छ । संघीर् स्वास्थर् मन्रालर्बाट तलब 
भकु्तानी गने गरी करारमा तनर्कु्ती भई कामकाज गना पठाईएका अतधकृतलाई प्रततष्ठानले प्रदेश 
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सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले तनकासा गरेको अनदुान रकमबाट तलब भत्ता रु.५ लाख ११ हजार 
उपलधध गराएको देर्खएकोले उक्त रकम स्वास्थर् मन्रालर्बाट सोधभनाा प्राप्त हनुपुने देर्खन्छ । 

 बेरुज ु र्स्थतत - र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेतका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थतत देहार् अनसुार छ : 

 मन्रालर् तथा मातहत ५५ तनकार्को रु.८ करोड २ लाख ८४ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रततवेदन उपलधध गराएपतछ ४ तनकार्ले रु.३० लाख ६० हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.७ करोड ७२ 
लाख २४ हजार बाँकी देर्खएको छ । सोमध्रे् रु.३० लाख ७६ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी 
रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–९ मा छ । 

 सतमतततफा  ९ अस्पताल र्वकास सतमततको रु.३ करोड २५ लाख १८ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रततर्क्रर्ाबाट रु.१ लाख ४० हजार फस्र्ौट भएकोले रु.३ करोड २३ लाख ७८ हजार बाँकी रहेको 
छ । सो मध्रे् रु.१९ लाख ७५ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची–१0 मा रहेको छ । 

 बक्र्ौतातफा  १ तनकार्को लगती बेरुज ुदेर्खएको छैन ।  

 सतमतततफा  १ अस्पताल र्वकास सतमततको रु.१० लाख २ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रततर्क्रर्ाबाट 
फस्र्ौट भएको छैन ।  र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–१०(क) मा रहेको छ। 

 



 

 72 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रततवेदन, २०७९ 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

नेपालको संर्वधानको धारा २४४ मा २ सदस्र्ीर् प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको व्र्वस्था छ । प्रदेश 
सरकार वा स्थानीर् तहबाट तनवरृ्त्तभरण पाउने पदको तनर्रु्क्त, प्रदेश वा स्थानीर् तहको संगठठत संस्थाको 
सेवाका उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गना परीक्षा सञ्चालन गरी कमाचारीको सेवाका शता सम्बन्धी काननु र त्र्स्तो 
सेवाका पदमा बढुवा र र्वभागीर् कारवाही गदाा अपनाउनपुने सामान्र् तसर्द्ान्तको र्वषर्मा आर्ोगको परामशा 
तलनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.४ करोड ८७ लाख ८३ हजार, राजस्व रु.९ करोड ७९ लाख ४० 
हजार र धरौटी रु.५ लाख १८ हजार समेत रु.१४ करोड ७२ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:् 

1. बैठक र तनणार् - आर्ोगको वार्षाक प्रततवेदन अनसुार आतथाक वषा २०७७।७८ मा आर्ोगको ५९ 
वटा बैठक बसी ५९ वटा तनणार् गरी ४४ पदको पायक्रम तनमााण गरेको छ । आर्ोगले मदन 
भण्डारी स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततष्ठान (अस्पताल संचालन तथा व्र्वस्थापन ) तनर्मावली, २०७७,  मदन 
भण्डारी स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततष्ठान (र्शक्षक सेवा शता र सरु्वधा) तनर्मावली, २०७७, मदन भण्डारी 
स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततष्ठान (कमाचारी सेवा शता र सरु्वधा ) तनर्मावली, २०७७ तथा मदन भण्डारी 
स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततष्ठान संगठन तथा व्र्वस्थापन, २०७७ सम्बन्धमा  परामशा प्रदान गरेको देर्खन्छ। 

2. आर्ोगको तनदेशन - प्रदेश लोक सेवा आर्ोग, २०७६ को दफा १०६ को उपदफा (१०) बमोर्जम 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी भए पिात सङ्घीर् लोक सेवा आर्ोग वा प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोग गठन भएकोमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको परामशा नतलई सम्बर्न्धत स्थानीर् तहले गरेका 
बढुवा सम्बन्धी कार्ालाई आर्ोगले अतनर्तमत ठहर गरेकोले स्वतः बदर भएको जानकारी गराएको 
छ। र्सरी भएको तनणार् उपरको कारबाहीको सम्बन्धमा सबै स्थानीर् तहले आर्ोगलाई जानकारी 
गराउने गरी तनदेशन ठदएको छ ।  

  हेटौंडा उपमहानगरपातलकाले बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भएको स्थानीर् सेवा गठन 
तथा संञ्चालन अध्र्ादेश, २०७८ जारी पिात र्वतभन्न पद र तहमा पदस्थापन भएका र ग्रडे वठृद्ब 
तलएका स्थार्ी कमाचारीहरूले उक्त अध्र्ादेशको दफा १५३ को उपदफा २ को प्रावधान र प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोग, बागमती प्रदेशको उक्त तनणार्बाट व्र्होरा अवगत भई सोही बमोर्जम कामकाज 
गने व्र्वस्था गरेको देर्खन्छ । कमाचारी तनर्रु्क्त, बढुवा र र्वभागीर् कारबाही सम्बन्धी कारबाही 
गदाा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा तलनपुदाछ । 

3. तनरीक्षण - संर्वधान, ऐन तथा प्रचतलत काननु बमोर्जम प्रदेश सरकारका र्वतभन्न तनकार्, प्रदेश 
संगठठत संस्था र स्थानीर् तहको संगठठत संस्थाको तनर्रु्क्त, बढुवा र र्वभागीर् कारबाही सम्बन्धी 
कार्ाहरू प्रचतलत काननु अनकूुल हनेु गरी पररपालना गराउन आर्ोगले तनरीक्षण गनुापने काननुी 
व्र्वस्था भए पतन र्स आतथाक वषामा आर्ोगबाट कुनै तनकार्को अनगुमन तथा तनरीक्षण भएको 
देर्खएन । काननुी व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 
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4. दरबन्दी तथा पदपूतता - आर्ोगको स्वीकृत दरबन्दी ४८ रहेकोमा १९ जना पदपूतता भई 
सर्चवसर्हत २९ पद अथाात ् ६०.४१ प्रततशत पद ररक्त रहेको छ । तोर्कएको दरबन्दीको ४० 
प्रततशत जनशर्क्तमार पदपूतता रहेकोले बाँकी पदपूतता गरी आर्ोगले परीक्षा सञ्चालन र नततजा 
प्रकाशनको कार्ा प्रभावकारी रुपमा गनेतफा  ध्र्ान ठदनपुदाछ ।  

5. दरखास्त तथा तसफाररस - आर्ोगबाट र्ो वषा र्वतभन्न पदहरूमा र्वज्ञापन गरी तसफाररश गने कार्ातफा  
चौथो तहमा ३८६ पदको र्वज्ञापनमा ९५६ उमेद् वारको दरखास्त परी ३८६ नै तसफाररश भएको, 
पाँचौ तहमा ५४० पदमा र्वज्ञापन भएकोमा ११ हजार ७६६ को दरखास्त परी ४०० जनाको 
तसफाररश भएको र छैठौं तहमा ११४ माग भएकोमा ८७० को दरखास्त पेस भई २१ जना 
तसफाररश भएको देर्खएको छ ।  

 बेरुज ुर्स्थतत - प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको रु.८४ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलधध 
गराएपतछ रु.९ हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.७५ हजार बाकँी देर्खएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची-९ मा छ । 
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मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 

नेपालको संर्वधानको धारा १६० मा उल्लेख भए बमोर्जम प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष भएको वा 
प्रदेश सरकारको हक र्हत वा सरोकार रहेको संर्वधान वा काननुको व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी कुनै जर्टल संवैधातनक 
वा काननुी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभामा सावाजतनक महत्व वा सावाजतनक सरोकारको मदु्दामा 
प्रदेश सरकारको तफा बाट अदालतमा उपर्स्थत भई बहस पैरवी गने, गराउने, प्रदेश सरकारले तोर्कठदएको 
अन्र् अतधकारी समेतलाई काननुी रार् सल्लाह उपलधध गराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ाालर्को स्थापना भएको 
हो।  

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.९२ लाख ४२ हजार, राजस्व रु.८७ हजार र धरौटी रु.२ लाख ३९ हजार 
समेत रु.९५ लाख ६८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

1. दरबन्दी र पदपूतता - कार्ाालर्को कुल कमाचारी दरबन्दी १४ रहेकोमा दईु शाखा अतधकृत, दईु 
नार्ब सधुबा सर्हत ६ दरबन्दी ररक्त रहेको देर्खन्छ । दरबन्दी बमोर्जम पदपूतता नहुँदा दैतनक कार्ा 
सञ्चालन र अनगुमन मूल्र्ाङ्कन जस्ता कार्ामा समस्र्ा देर्खएको छ । स्वीकृत दरबन्दी अनसुार 
पदपूतता गनुापदाछ । 

2. सेवा प्रवाह - मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्को स्थापना कालदेर्ख प्रत्रे्क वषा मदु्दाको चाप बर्ढरहेको 
देर्खन्छ। कार्ाालर्को स्थापना भएको 2074।075 मा  ४ वटा मदु्दा रहेकोमा २०७७।78 मा 
४६ मदु्दा दताा भई अर्घल्लो वषाको ४१ मदु्दा समेत कुल 87 वटा मदु्दा रहेकोमध्रे् १३ वटा फस्र्ौट 
भई ७४ वटा मदु्दा बाँकी रहेको देर्खन्छ । शरुुका वषाहरूमा कमाचारी समार्ोजनसँग सम्बर्न्धत बढी 
मदु्दाहरू पने गरेकोमा पतछल्ला वषाहरूमा क्रमश: प्रदेश सरकारको अतधकार क्षेर, कर तथा राजस्व, 
प्रदेश काननुको सम्बन्धमा न्र्ार्र्क पनुरावलोकनका माग सर्हतका ररट तनवेदनहरूको संख्र्ा पतन 
बढ्दै गईरहेको अवस्था छ । मदु्दाको चाप बमोर्जम स्रोत साधनको धर्वस्थापन गरी तछटो छररतो 
सेवा प्रवाह गना ध्र्ान परु् र्ाउन ुपदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थतत - कार्ाालर्तफा  र्ो वषा लगती बेरुज ुदेर्खएको छैन ।  
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प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 
प्रदेश सरकारको र्वकास नीतत एवं र्ोजना तथा कार्ाक्रम तजुामा कार्ालाई लक्ष्र्उन्मखु, सूचकमा 

आधाररत र प्राथतमकताको क्षेर केर्न्द्रत बनाउन सहर्ोग र सल्लाह ठदनको लातग प्रदेश सरकारको 
२०७५।२।२९ को तनणार्बाट प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग गठन भएको छ । 

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.१ करोड ६३ लाख ६5 हजार, राजस्व रु.३ लाख ४० हजार र 
धरौटी रु.२ लाख ५८ हजार र अन्र् कारोबार रु.४ लाख ३२ हजार समेत रु.१ करोड ७३ लाख ९५ 
हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका उल्लेख्र् धर्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. दरबन्दी र पदपूतता - आर्ोगको स्वीकृत कमाचारी दरबन्दी २२ मध्रे् १० पदपूतता भई एक तथर्ाङ्क 
अतधकृत सर्हत १२ पद ररक्त रहेको छ । जनशर्क्तको अभावमा आर्ोगको कार्ा सम्पादनमा असर 
पने देर्खएकोले ररक्त दरबन्दीमा पदपूतता गनुापदाछ ।  

2. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा - आर्ोगले पर्हलो आवतधक र्ोजना २०७६।७७ देर्ख २०८०।८१ 
तजुामा गरी लागू गरेको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नको लातग प्रत्रे्क बषा हातसल 
गनुापने नततजा सूचकहरू समेत उल्लेख गरेको छ । सो बमोर्जम पर्हलो वषा बहआुर्ातमक गररबी 
सूचकाङ्क १०.८ प्रततशतमा झाने, मानव र्वकास सूचकाङ्क ०.६४७ परु् र्ाउने, आतथाक बरृ्र्द्दर ९ 
प्रततशत, उद्योग क्षेरको बरृ्र्द्दर १३.८ प्रततशत, प्रततव्र्र्क्त आर् २ हजार १११ अमेररकी डलर 
परु् र्ाउने लगार्तको लक्ष्र् राखेकोमा सोको प्रगतत समीक्षा गरेको छैन । प्रत्रे्क बषाको लातग 
तोर्कएका सूचकहरू बमोर्जम नततजा हातसल गना नसकेमा आवतधक र्ोजनाले पररकल्पना गरेका सोच, 
लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू प्राप्त गना नसर्कने हुँदा नततजाको समीक्षा गरी कार्ार्ोजना बमोर्जम तोर्कएको 
समर्तभरनै र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत - आर्ोगको लेखापरीक्षणबाट र्ो वषा रु.२८ हजार लगती बेरुज ुदेर्खएको छ । र्स 
सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 
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पररच्छेद-४ 

प्रततवदेन कार्ाान्वर्न र्स्थतत  
 

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोर्जम महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
लेखापरीक्षण भई प्रारर्म्भक प्रततवेदनमा औल्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ठदनतभर सम्बर्न्धत कार्ाालर्ले तोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट तथा सम्परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्लाई जानकारी गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धी व्र्होरा तनम्न छनः् 

1. प्रततवेदन कार्ाान्वर्न - लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेस गरेको प्रततवेदन मखु्र्मन्रीमाफा त प्रदेश सभा समक्ष पेस गने व्र्वस्था छ । 
मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रततवेदन, २०७५, २०७६ 
सम्म छलफल भएको र २०७७ सतमततमा टेबल भएको जानकारी ठदएको छ । वार्षाक प्रततवेदन 
उपर समर्मै छलफल गरी प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट - र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर्तफा  189 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी तथा 
अन्र् कारोवारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी रु.१ अबा ७ करोड 49 लाख 10 हजार लगती बेरुज ु
सर्हतको प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलधध गराएकोमा 7 इकाईको प्रमाण तथा प्रततर्क्रर्ा पेस भई 
सैर्द्ार्न्तक दफा 5 र लगती दफा 76 बाट रु.5 करोड 17 लाख 94 हजार फस्र्ौट भई रु.१ अबा 
२ करोड ३१ लाख बाँकी रहेको छ । सतमतत तथा अन्र् संस्थातफा  लेखापरीक्षण भएका 11 
इकाईको रु.7 करोड 14 लाख 34 हजारमा 2 तनकार्ले प्रततर्क्रर्ाबाट रु.4 लाख 26 हजार 
फस्र्ौट गरेकोले रु.7 करोड 12 लाख 94 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ ।  काननुबमोर्जम बेरुज ु
असलु फस्र्ौट गनुापदाछ ।  

गत वषा प्रदेशको सरकारी कार्ाालर् तथा सतमतततफा को कारोवारतफा को रु.१ अबा 38 
करोड 50 लाख 84 हजार बेरुज ुफस्र्ौट गना बाँकी रहेकोमध्रे् र्स वषा रु.15 करोड 89 लाख 
6 हजार फस्र्ौट गरी रु.१ अबा 22 करोड 61 लाख 78 हजार बाँकी रहेको छ । र्स वषाको 
रु.१ अबा 9 करोड 44 लाख 10 हजार समेत रु.2 अबा 32 करोड 5 लाख 88 हजार बेरुज ु
बाँकी रहेको छ । उक्त बेरुजमुध्रे् रु.46 करोड 20 लाख ४० हजार पेस्की रहेको छ । 
काननुबमोर्जम बेरुज ुअसलु फस्र्ौट गनुापदाछ । र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-११ मा छ ।  

3. बेरुज ुन्रू्नीकरण - प्रदेश सरकारको आतथाक कारोवारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको ररु्टलाई 
सधुार गरी आतथाक अनशुासनको र्स्थतत मजबतु बनाउन ु पदाछ । प्रदेश कार्ाालर्हरू संचालनको 
सरुुवाती चरणमा रहेकाले आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली स्थापना, प्रभावकारी आन्तररक लेखापरीक्षण, 

सावाजतनक खररद लगार्तका काननुको पालना, अनगुमन तथा तनर्मन र कमाचारीमा र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हता वहनको र्स्थततमा बढोत्तरी गरी बेरुज ुन्रू्नीकरण गनुापदाछ । 
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पररच्छेद-५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

नेपालको संर्वधानमा उपलधध स्रोत साधनको अतधकतम पररचालनद्बारा तीि आतथाक वरृ्र्द् हातसल गदै 
ठदगो आतथाक र्वकास गने राज्र्को आतथाक उदे्दश्र् हनेु उल्लेख छ ।  उक्त उदे्दश्र् परुा गना राज्र्ले 
आवश्र्क नीतत तथा काननु तजुामा, संगठनात्मक संरचना, पूवााधार र्वकास, आतथाक र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन, 
स्रोत साधनको व्र्वस्थापन तथा पररचालन गरी प्राप्त प्रततफलको न्र्ार्ोर्चत र्वतरण गने लगार्तका कार्ा 
गनुापदाछ । उक्त र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालनमा सावाजतनक जवाफदेर्हता, र्वत्तीर् पारदर्शाता र आतथाक 
अनशुासनको पालना तथा स्रोत र साधनको उर्चत पररचालनबाट र्वकास तनमााण तथा सेवा प्रवाहलाई पारदशी, 
जवाफदेही, तमतव्र्र्ी र प्रभावकारी बनाउन सर्कने कुरामा र्वश्वास गना सर्कन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको 
छोटो अवतधमा स्रोत साधन प्राप्ती, उपर्ोग तथा पररचालन र सोबाट प्राप्त हनेु प्रततफलमा सकारात्मक संकेत 
देर्खएको छ । र्स्ता सकारात्मक पक्षहरूलाई तनरन्तरता ठदँदै आतथाक अनशुासन र र्वत्तीर् सशुासन कार्म 
गना र्वद्यमान आतथाक कार्ाप्रणालीमा सधुारको आवश्र्कता देर्खएको छ ।  ती सधुारका पक्षहरूलाई देहार् 
बमोर्जम प्रस्ततु गररएको छः 

 नीतत तथा काननुी व्र्वस्था 

1. नीतत कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्रालर्हरूलाई कार्ा 
र्जम्मेवारी तोकेको छ । उक्त कार्ा र्जम्मेवारी परुा गना प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका वार्षाक नीतत 
तथा कार्ाक्रम र बजेट वक्तव्र्मा उल्लेर्खत नीततगत व्र्होराहरू प्राथतमकता तनधाारण गरी कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली बमोर्जम आतथाक मातमला तथा र्ोजना 
मन्रालर्ले प्रदेश सरकारको समग्र आतथाक सूचक तर्ार गने, आतथाक वरृ्र्द् र स्थार्र्त्व कार्म गने, 
उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् गने लगार्तका नीतत तजुामा गरी कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खएको छ । 
त्र्स्तै, कृर्ष, वन, पर्ाटन, उद्योग लगार्तको र्वषर्मा क्षेरगत नीतत तजुामा गरी कार्ाान्वर्नका 
माध्र्मबाट प्रदेश तथा रार्ष्ट्रर् अथातन्रमा र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्वस्था तमलाउनपुने देर्खन्छ ।  

2. काननु तनमााण - संर्वधानको धारा ५७ मा प्रदेशको अतधकार अनसूुची-6 मा उर्ल्लर्खत र्वषर्मा 
तनर्हत रहने र त्र्स्तो अतधकारको प्रर्ोग संर्वधान र प्रदेश काननुबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । र्ो 
वषासम्म बागमती प्रदेशमा काननु तनमााण गना 67 र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेस भएकोमा 62 र्वधेर्क 
पाररत भई काननु तनमााण भएको र बाकँी 5 काननु तनमााणको चरणमा रहेको देर्खन्छ । सो मध्रे् १ 
र्वधेर्क सदनमा र्वचारातधन अवस्थामा रहेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा 
कार्ासञ्चालन प्रर्क्रर्ामा पारदर्शाता, जवाफदेर्हता तथा र्वतधसम्मत कार्ाको सतुनर्ितताका लातग 
आवश्र्क काननु तनमााण गरी कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खन्छ ।  

3. काननुको पालना - र्वद्यमान सावाजतनक खररद ऐन, तनर्म, प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, तनर्म र 
अन्र् प्रचतलत काननुहरूको पालना गरी आतथाक अनशुासन कार्म गदै आतथाक अतनर्तमतता घटाउन 
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सम्बर्न्धत तनकार्हरूले ध्र्ान ठदनपुदाछ । कार्ासम्पादनका लातग आवश्र्क पने काननु, कार्ार्वतध, 
तनदेर्शका, मागादशान तजुामा गरी कार्ाान्वर्न गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

 संगठन तथा जनशर्क्त व्र्वस्थापन 

4. b/aGbL / kbk"lt{ - प्रदेशस्तरको कार्ा सम्पादनमा प्रभावकाररता ल्र्ाउन सबै सरकारी तनकार्को 
संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षण र व्र्वस्थापन परीक्षण गरी कार्ाालर् र कमाचारी दरबन्दी र्र्कन 
गने र दरबन्दी अनसुार पदपूतता गरी र्वकास तनमााण, सेवा प्रवाहका गततर्वतधलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदाछ । 

5. सेवा प्रवाह - सावाजतनक स्रोत र साधनको अतधकतम उपर्ोग गरी सेवा प्रवाहलाई तमतव्र्र्ी, 
प्रभावकारी र दक्षतापूवाक संचालन गना चक्रीर् समर् प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली र 
हेल्पडेस्क प्रणाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सेवा प्रवाह मापदण्ड तनधाारण गने, अनगुमन संर्न्र बनाउने 
र गनुासो व्र्वस्थापन एवं सावाजतनक सनुवुाई गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । सेवा प्रवाहमा संलग्न 
हनेु पदातधकारी एवं जनशर्क्त सेवाग्राहीप्रतत सोझै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रणाली तर्ार गरी 
लाग ुगनुापदाछ । सेवाग्राहीको समर् र लागत घटाउन र्वद्यतुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

 आर्ोजना तथा कार्ाक्रम व्र्वस्थापन 

6. आर्ोजना बैङ्क - पूवााधार र्वकासका क्षेरहरू जस्तै सडक, तसँचाई, खानेपानी, पर्ाटन, कृर्ष, उद्योग, 
वन आठदको दीघाकातलन र्वकासको प्रारुप तर्ार गरी क्षरेगत आर्ोजना, त्र्सबाट प्राप्त हनेु प्रततफल, 
लाभार्न्वत हनेु वगा र प्राथतमर्ककरण सर्हत आर्ोजना बैङ्क तर्ार गनुापने देर्खएको छ । 

7. आर्ोजना छनौट एवं कार्ाान्वर्न - आर्ोजना बैंकबाट प्राथतमकता प्राप्त आर्ोजनाको छनौट एवं 
कार्ाान्वर्न गने, तनर्ित मापदण्ड तनधाारण गरी संघ र स्थानीर् तहसँग दोहोरो नपने गरी आर्ोजना 
कार्ाान्वर्न गने र आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ाान्वर्नमा र्ढलाई हनुकुो कारण 
पर्हचान गरी समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गराउन ध्र्ान ठदनपुदाछ । 

8. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकास लक्ष्र्को रार्ष्ट्रर् सूचक अनसुार र्शक्षा, स्वास्थर्, खानेपानी, पर्ाटन, 
भौततक पूवााधार, तसँचाई, आवास लगार्तका क्षेरमा र्ोजना तजुामा तथा बजेट र्वतनर्ोजन गरी 
कार्ाक्रम सञ्चालन गने र अपेर्क्षत उदे्दश्र्/लक्ष्र् प्राप्त गने व्र्वस्था तमलाउनपुने देर्खन्छ । 

9. अध्र्र्न प्रततवेदन  – प्रदेश सरकारले परामशादाता माफा त तर्ार गरेको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रततवेदन 
अतभलेख रार्ख कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । संघबाट अध्र्र्न गरी तर्ार भएका प्रततवेदनहरु प्रदेश 
तथा स्थानीर् तहमा हस्तान्तरण गरी दोहोरो अध्र्ान नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

 बजेट व्र्वस्थापन 

10. बजेट तजुामा - बजेट तजुामा गदाा क्षेरगत प्राथतमकता, स्रोत साधनको उपलधधता, पूवााधार र्वकासको 
अवस्था, राजस्व संकलन गना सक्ने क्षमता, सरोकारवालाको सहभातगता लगार्त पक्षमा ध्र्ान ठदई 
बजेट तनमााण गनुापने देर्खन्छ । बजेट तजुामा गदाा क्षेरगत प्राथतमकता, मध्र्मकातलन खचा संरचना, 
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बहवुर्षार् चर्क्रर् बजेट (Rolling Budget) लगार्तका अवधारणा अनसुार कार्ाान्वर्न र्ोग्र् बजेट 
तजुामा गनुापदाछ।  

11. बजेट र्वतनर्ोजन - प्राथतमकतामा रहेका र्ोजना एवं कार्ाक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन गने, बजेट अबण्डा 
राखी पतछ रकमान्तर गने कार्ामा तनर्न्रण गने, र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार भएका र्ोजनामा 
मार र्वतनर्ोजन गने, बजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलर्धधलाई कार्ा सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँग आवर्द् गने, 
दीगो र्वकास हनेु आर्ोजनामा मार बजेट र्वतनर्ोजन गने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

12. र्वतनर्ोजन दक्षता - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश मन्रालर्ले बजेट प्रस्ताव 
गदाा खचा हनेु स्पि आधारसर्हत पेस गने र सो अनसुार खचा गनुापने उल्लेख छ । र्ो वषा प्रदेश 
सरकारले पेस गरेको बजेट वक्तव्र् अनसुार रु.51 अबा 42 करोड 75 लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
गरेकोमा रु.35 अबा 59 करोड 48 लाख खचा गरी कुल र्वतनर्ोजनको 69.21 प्रततशत मार खचा 
गरेको देर्खन्छ। कार्ाान्वर्न र्ोग्र् कार्ाक्रम र आधार बेगर बजेट अनमुान गरेको र बजेट अनसुार 
खचा गना नसकेकोले मन्रालर्को र्वतनर्ोजन दक्षता कमजोर रहेको देर्खर्ो । कार्ाक्रम बजेट खचा 
गरी र्वतनर्ोजन दक्षता वरृ्र्द् गनुापदाछ । 

13. परामशा खचा - परामशादाता खचामा अत्र्तधक वरृ्र्द् हुँदै गएको देर्खएको छ । परामशा खचामा 
न्रू्नीकरण गना सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन लगार्तका कार्ा आन्तररक 
जनशर्क्तबाट गराउन पहल गने, बाह्य जनशर्क्तबाट गराउन ुपने अवस्थामा प्रततस्पधाात्मक तररकाले 
खररद गने, संभाव्र्ता अध्र्र्न भएका र्ोजना मार वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश गने लगार्तका कार्ा 
गरी परामशा खचालाइा तमतव्र्र्ी र प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

14. अनदुानको उपर्ोग - अनदुान कार्ाक्रमहरूलाइा धर्वर्स्थत रूपमा कार्ाान्वर्न गना आवश्र्क पने 
तनदेर्शका र कार्ार्वतध, ऐन तथा तनर्मावलीको आधारमा तजुामा गने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रण गने, 
अनदुानमा समान पहुँचको सतुनितता गने, लाभग्राहीको लागत सहभातगता नहनेु कार्ामा अनदुान ठदने 
पररपाटी अन्त्र् गनुापने, व्र्र्क्तगत लाभ हनेु र्कतसमको अनदुान ठदने पररपाटीमा तनर्न्रण गनुापने र 
अनदुानको तालकु तनकार्बाट अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । साथै अनदुान 
रकमको उपर्ोगबाट रोजगारी तसजाना, आर् आजानमा वरृ्र्द्, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अतभवरृ्र्द्, 
प्रर्वतध हस्तान्तरण तथा उपर्ोग, सवासाधारणको पहुँच वा सरु्वधा सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्कन गरी अनदुान 
उपर्ोगको सतुनर्ितता गररनपुदाछ । 

15. चाल ुखचामा तनर्न्रण - प्रदेश सरकारको चाल ुखचा बढ्दै गएको तथा पुजँीगत खचा अपेर्क्षत रुपमा 
बढ्न नसकेको अवस्था छ । समग्र आतथाक अवस्थामा सधुार गरी पूवााधार र्वकास, प्रततफलर्कु्त 
क्षेरमा लगानीका माध्र्मबाट पुजँीगत खचा बढाउनपुने अवस्था देर्खएको छ भने चसु्त र छररतो 
संगठन, अनावश्र्क र फजलु खचामा तनर्न्रण, आठदका माध्र्मबाट चाल ुखचा घटाउनपुने देर्खन्छ। 

16. आन्तररक तनर्न्रण - प्रदेश मन्रालर् र अन्तगात तनकार्बाट सम्पादन गने कार्ा तमतव्र्र्ी, दक्ष र 
प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना, र्वत्तीर् प्रततवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन तथा प्रचतलत प्रदेश 
काननुबमोर्जम कार्ा सम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृतत अनसुारको आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली 
तर्ार गरी लागू गनुापदाछ । आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली तजुामा गदाा आन्तररक तनर्न्रणको 
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आवश्र्कता, तनर्न्रण वातावरण, तनर्न्रण र्क्रर्ाकलाप, समन्वर् एवं सञ्चार र अनगुमन जस्ता 
पक्षहरूमा ध्र्ान ठदनपुदाछ । आन्तररक तनर्न्रण प्रणाली तनकार्को कार्ासँग प्रत्र्क्ष सम्बर्न्धत रही 
जोर्खम न्रू्तनकरण गने र्वषर्सँग सम्बर्न्धत हनुपुदाछ । 

 खररद व्र्वस्थापन 

17. नम्सा तथा तनमााण स्थल - तनमााण कार्ा एवं परामशा सेवाको लागत अनमुान तर्ार गना प्रर्ोग हनेु 
नम्सालाई प्रर्वतधमा भएको पररवतान अनसुार अद्यावतधक एवं स्वीकृत गरी खररद पूवा गररसक्नपुने 
जग्गा प्रातप्त, वातावरणीर् अध्र्र्न, अन्तरतनकार् समन्वर् र स्वीकृत लगार्तका कार्ाहरू सम्पन्न 
भएपतछ मार खररद कार्ा गनुापदाछ। 

18. खररद सम्झौता कार्ाान्वर्न - सम्झौता अनसुारको काम समर्मै सम्पन्न गना कार्ातातलका बनाई 
कार्ाान्वर्न गने, सावाजतनक खररद काननुको पालना गने, खररद कार्ामा संलग्न पदातधकारीले 
र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हता पालना गनुापने, खररद कार्ाको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने लगार्तका 
कार्ा गरी खररद कार्ालाई व्र्वर्स्थत गनुापदाछ ।  

19. प्रततस्पधाा - सावाजतनक खररदमा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी कामलाई टुक्रा टुक्रा गने र टर्ाकेर्जङ्ग गने 
कार्ालाई तनर्न्रण गनुापने देर्खनकुा साथै खररदलाई प्रततस्पधाार्कु्त बनाउन र्वद्यतुीर् बोलपर सूचना 
प्रणालीलाई अतनवार्ा गने र खररद प्रर्क्रर्ालाई पारदशी, खलुा, उदे्दश्र्मूलक र तमतव्र्र्ी बनाउन 
खररद र्ोजना बनाई प्रततस्पधाात्मक रूपमा खररद कार्ा गनुापदाछ । 

20. तनमााण कार्ा सम्पन्न - तनमााण कार्ा समर्मा नहुँदा सेवाग्राही सेवाबाट बर्ञ्चत हनेु भएकोले समर्मा 
कार्ासम्पन्न गना, सहज वातावरण तमलाउने, सपुरीवेक्षण र अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने, 
कार्ाान्वर्न चरणमा देखा परेका समस्र्ा समर्मै समाधान गरी कार्ासम्पन्न गराउने र समर्मा 
कार्ासम्पन्न नगरेमा क्षततपूतता तलने सम्बन्धी व्र्वस्थाको कडाइका साथ कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

21. उपभोक्ता सतमततबाट कार्ा - सावाजतनक खररद काननुमा उल्लेर्खत सीमा अनसुारको कार्ा मार 
उपभोक्ता सतमततबाट गराउने, उपभोक्ता सतमततहरूले तनमााण व्र्वसार्ीबाट काम गराउने र 
बोलपरबाट खररद गनुापने सामान समेत उपभोक्ता सतमततबाट सोझै खररद गने कार्ामा तनर्न्रण 
गनुापदाछ । उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा गराउँदा रोजगारी तसजाना, वातावरणीर् पक्ष, गणुस्तरीर् 
कार्ासम्पादन तमतव्र्र्र्ता लगार्तका र्वषर्मा ध्र्ान ठदनपुने देर्खएको छ । उपभोक्ता सतमततहरूबाट 
गररने कार्ामा जनसहभातगता सतुनर्ित गने तथा तनमााण सम्पन्न पिात ममात संभारको र्जम्मेवारी सर्हत 
आर्ोजना हस्तान्तरण गने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

22. गणुस्तर परीक्षण - सावाजतनक तनमााण कार्ालाई ठदगो र प्रततफलमखुी बनाउन तडजाइन, स्पेतसर्फकेशन 
र गणुस्तर आश्वस्तता र्ोजना अनसुार तनमााण सामग्री एवं तनमााण कार्ाको गणुस्तर परीक्षण गने, 
गणुस्तरीर् परीक्षण गना कार्ाालर्हरूलाई प्रोत्साहन गने, गणुस्तर तनर्न्रण तथा गणुस्तर आश्वस्तताको 
सतुनर्ित गने व्र्वस्था मलाउनपुने देर्खन्छ । 
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 सावाजतनक श्रोत र सम्पर्त्त संरक्षण 

23. सम्पर्त्त व्र्वस्थापन - संघबाट प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा प्राप्त र्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन 
लगार्त हस्तान्तरण भएका सम्पर्त्तको र्ववरण तथा र्वद्यमान सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक गरी 
सम्बर्न्धत तनकार्मा प्रततवेदन गने, प्रर्ोगमा रहेका सवारी साधनको अतभलेख, त्र्सको ममात एवं 
हस्तातरण कार्ालाई व्र्वर्स्थत गरी महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलधध गराएको सावाजतनक 
सम्पर्त्त व्र्वस्थापन प्रणाली सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाई सम्पर्त्त व्र्वस्थापन गनुापदाछ । प्रदेश सरकार 
मातहत रहेका सावाजतनक जग्गा, घर, सवारीसाधन, फतनाचर, कम्टर्टुर, मेर्शन उपकरण लगार्तका 
सम्पर्त्तको कार्ाालर्गत र एकीकृत अतभलेख राख्नपुदाछ । 

24. धातमाक एवं सासँ्कृततक सम्पदा - सावाजतनक मठ, मर्न्दर, देवालर्, गमु्बा, तीथास्थल लगार्त 
परुातार्त्वक एवं धातमाक स्थलहरूको अतभलेख, ममात सम्भार, संरक्षण र उपर्ोग गरी धातमाक एवं 
ऐततहातसक सम्पदाको संरक्षण गनुापदाछ । 

 र्वत्तीर् श्रोत पररचालन 

25. आन्तररक आर् - अन्तर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा 
कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पर्ाटन शलु्क लगार्तका क्षरेको समरु्चत पररचालन गरी राजस्व संकलनलाई 
वरृ्र्द् गनुापदाछ । राजस्व संकलन सम्बन्धी कर, दस्तरु र शलु्क पररमाजान गदाा संघीर् काननुसँग 
सामन्जस्र् गने र राजस्वका थप क्षेर पर्हचान तथा राजस्व प्रशासनमा सधुार गरी आन्तररक राजस्व 
असलुीमा वरृ्र्द् गनुापदाछ। 

26. राजस्व दार्रा तबस्तार - संर्वधान अनसुार प्रदेश सरकारले संकलन गने राजस्वका क्षरे तथा दार्रा 
र्वस्तार गने, चहुावट तनर्न्रण गने, कमाचारीको दक्षता अतभवरृ्र्द् गने लगार्तका कार्ा गरी राजस्व 
प्रशासनमा सधुार गनुापने देर्खन्छ ।  

 भौततक पूवााधार र्वकास 

27. पूवााधार र्वकास - प्रदेश मातहतका सबै र्जल्लामा सडक, तसंचाइ, खानेपानी, पर्ाटन, दरुसंचार, र्वद्यतु, 
र्वद्यालर्, स्वास्थर् लगार्तका पूवााधारको समानपुाततक र्वकासका लातग आवश्र्क स्रोत व्र्वस्थापन 
तथा उपर्ोग गरी पूवााधार र्वकास गनुापदाछ । 

28. प्रदेश पूवााधार - प्रदेश सरकार स्थापना भएपिात स्थार्ी राजधानी रहने स्थानमा भवन लगार्त भौततक 
पूवााधार तबकास गने लगार्तका कार्ा गनुापदाछ ।  

29. जोर्खम न्रू्तनकरण - र्वपद् व्र्वस्थापन अन्तगात जोर्खमको आकँलन, पूवा तर्ारीको व्र्वस्था, राहत 
तथा पनुस्थाापना एवं पनुतनामााण र समन्र्ार्ीकरणको अवस्था तनमााण गना आवश्र्क र्ोजना र तर्ारीको 
कार्ा गनुापदाछ । र्सका लातग आवश्र्क पने स्रोतसाधन जस्तै बजेट, जनशर्क्त, समन्वर् र सञ्चार 
व्र्वस्था, अन्र् पूवााधार लगार्तका र्वषर्मा पर्ााप्त ध्र्ान ठदनपुदाछ । कोतभड-19 लगार्तका 
महामारी एवं संक्रामक रोग तनर्न्रणका लातग अपनाउन ुपने सावधानी तथा सतका ताको लातग सूचना 
प्रवाहलाइा प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थर् पूवााधारको एवं जनशर्क्त व्र्वस्थापन गरी उपचार सेवा सधुार 
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गने, सबैलाई खोपको सतुनर्ितता हनेु व्र्वस्था तमलाउने र कोतभड रोग तनर्न्रणका लातग भएका 
कार्ाहरूको समीक्षा गरी र्वपद् व्वस्थापन अन्तगात भर्वष्र्मा गनुापने पूवा तर्ारी, पूवााधार र्वकास, 
जनचेतना तथा सञ्चार व्र्वस्था तमलाई र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरणका उपार्हरू अवलम्बन गनुापदाछ । 

 संघीर्ता कार्ाान्वर्न 

30. समन्वर् – नेपालको संर्वधानको अनसूुचीमा उल्लेख भएका र आर्ोजना वगीकरण तथा बाँडफाँट 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अनसुारका एकल तथा साझा अतधकार सूचीका काननु तनमााण गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको कार्ार्जम्मेवारीमा पने र्वकास कार्ाक्रम तथा 
आर्ोजनाहरूको वगीकरण कार्ाान्वर्न गनुापने, अन्तरप्रदेशमा संचालन हनेु सडक, र्वद्यतु, तसँचाई 
लगार्तका पूवााधार सम्बन्धी पररर्ोजनाहरू संचालन गदाा तीनै तहबीच समन्वर् कार्म गरी दोहोरो 
नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । कार्ाक्रम सञ्चालन गदाा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबीच दोहोरो पने, 
खर्टटने र टुर्क्रने समस्र्ा देर्खएकोले आवश्र्क समन्वर् गरी र्स्ता समस्र्ा तनराकण गररनपुदाछ । 

31. प्रदेश समन्वर् पररषद – प्रदेश तथा स्थानीर् तहले गने काम कारवाहीमा नीततगत सामन्जस्र्ता साझा 
अतधकार क्षेरको प्ररे्ग प्राकततक स्रोतको उपर्ोग र बाँडडफाँट सम्बन्धमा समन्वर् गने र्ववाद 
तनरुपण गने कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा प्रभावकाररता ल्र्ाउन माननीर् मखु्र्मन्रीको अध्र्क्षतामा गठठत 
प्रदेश समन्वर् पररषदको भतूमका प्रभावकारी बनाउन ुपने देर्खएको छ ।     

32. स्वतनभारता – अन्तर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार आफ्नो अतधकार क्षेर अन्तगात 
पने र्वषर्मा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई आन्तररक आर् वरृ्र्द् गरी संघीर् अनदुान 
हस्तान्तरणको तनभारता कम गदै जानपुने देर्खन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अतधकार 
अन्तगात संकलन भएको राजस्व सम्बर्न्धत र्वभाज्र् कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट गनुापदाछ ।  

 र्वत्तीर् प्रशासन तथा आतथाक अनशुासन 

33. तमतव्र्र्ीता - एउटै प्रकृततको काम बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोत र्वभाजन गरी दोहोरो खचा गने कार्ामा 
तनर्न्रण गने, संगठन व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी उपर्कु्त संख्र्ामा संगठन तथा दरबन्दी कार्म गरी 
चाल ुखचामा तनर्न्रण गनुापने, पुजँीगत खचालाई कार्ाक्रम र बजेटसँग आबर्द् गरी तमतव्र्र्ी तवरले 
खचा गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ। खचाको मापदण्ड तथा तमतव्र्र्ीता सम्बन्धी तनदेर्शका तर्ार, 
अद्यावतधक तथा कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खएको छ । 

34. र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हता - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ अनसुार खचा गने, र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हता वहन गने, बजेट तजुामा गने, तनकासा ठदने, खचा गने, लेखा राख्न,े प्रततवेदन गने 
पदातधकारीको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हता स्पि गरी सो कार्ाान्वर्न गने व्र्वस्थाको पालना गनुा 
गराउनपुदाछ । 

35. प्रततवेदन कार्ाान्वर्न - संवैधातनक तनकार्ले पेस गरेका प्रततवेदनहरू संसदीर् सतमततमा छलफल गरी 
कारवाही टुङ्गो लगाउनपुदाछ । प्रदेश सरकार मातहतका प्रशासतनक, प्रार्वतधक, आतथाक लगार्तका 
र्वतभन्न र्वषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्राप्त भएका अध्र्र्न प्रततवेदनहरू कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 
आतथाक कारोबारको वार्षाक प्रततवेदन, सावाजतनक सम्पर्त्तको वार्षाक प्रततवेदन लगार्तका 
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प्रततवेदनहरूमा उल्लेख भएका सधुार गनुापने र्वषर्को सम्बन्धमा तत्काल कारवाही शरुु गरी र्वत्तीर् 
प्रततवेदन प्रणाली सदुृढ गनुापदाछ । आन्तररक र अर्न्तम लेखापरीक्षण प्रततवेदनमा औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरूको सम्बन्धमा सर्ममा कारवाही टुङ्गो लगाई प्रततवेदन कार्ाान्वर्न पक्ष प्रभावकारी बनाई 
आतथाक अनशुासन कार्म गना गराउन ध्र्ान ठदनपुने देर्खएको छ ।  

36. लेखा ढाचँा - सावाजतनक तनकार्को लेखा प्रणाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृतत तथा र्वत्तीर् प्रततवेदन 
प्रणालीमा समर्सापेक्ष सधुार गरी सावाजतनक कोषको पारदर्शाता र र्वश्वसनीर्ता प्रबर्द्ान गना 
सावाजतनक क्षेरको लातग नेपाल सावाजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सबै तनकार्हरूमा 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ। 

37. अनगुमन र मलु्र्ाकंन - प्रदेश र्वत्तीर् प्रशासन र आतथाक अनशुासनलाई सबल बनाउन अनगुमन, 
मूल्र्ाङ्कन, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हता पालना गनुापने व्र्वस्था कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

उपर्ुाक्त अनसुार नीततगत, काननुी, व्र्वस्थापकीर् र प्रर्क्रर्ागत र्वषर्हरूमा सधुार गरी असल 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनका माध्र्मबाट आतथाक सशुासन कार्म हनेु, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनेु, पूवााधार 
क्षेरको र्वकासका माध्र्मबाट अतधकतम प्रततफल प्राप्त भई जीवनस्तरमा सधुार आउने अपेक्षा 
गररएको छ । । 
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अनसूुचीहरू 

 

अनसूुची – १ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद-२ को दफा १ सँग सम्बर्न्धत) 
 

लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ाालर्हरूको र्ववरण  

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर्कोनाम कार्ाालर् संख्र्ा बेरुज ुभएका 
कार्ाालर्को संख्र्ा 

बेरुज ुरकम 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 1 2122 
मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 2 1 208 
आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 14 0 0 
आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 2 2 53095 
उद्योग, पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रालर् 36 20 82024 
भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 38 17 126174 
भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 47 40 682166 
सामार्जक र्वकास मन्रालर् 46 30 77224 
मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर् 1 0 0 
प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 1 1 28 
प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 1 75 

जम्मा 189 113 1023116 
द्रिव्र्ः (१) उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् अन्तगात १ तनकार्, भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 

अन्तगात १ तनकार्, भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् अन्तगात २ तनकार् र र सामार्जक र्वकास मन्रालर् अन्तगात 
१ तनकार्को बक्र्ौता (२०७६।७७) को बेरुज ुसमेत समावेश गररएको छ l 
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अनसूुची – १(क) 
(प्रततवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धत) 

लेखापरीक्षण गररएका  कार्ाालर्हरूको र्ववरण 

२०७७।७८ 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर्को नाम कार्ाालर् संख्र्ा 
1.    प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 
1.1.   प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 
2.    मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 2 
2.1.   मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 1 
2.2 प्रदेश सशुासन केन्द्र, लतलतपरु  १ 
3.    प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 
3.1.   प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 
4.    आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 14 
4.1.   मन्रालर् 1 
4.2.   प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 1 
4.3.   प्रदेश लेखा ईकाई कार्ाालर्हरू  12 
5.    आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 2 
5.1 मन्रालर् 1 
5.2 सञ्चार रर्जष्ट्रारको कार्ाालर् 1 
6.    उद्योग, पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रालर् 35 
6.1.   मन्रालर् 1 
6.2.   तनदेशनालर्हरू  2 
6.3.   भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरू  2 
6.४.   तडतभजन वन कार्ाालर्हरू 15 
6.५.   घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ाालर्हरू 12 
6.८.   उपत्र्का पर्ाटन कार्ाालर् 1 
6.9 पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 1 
6.10 वन अनसुन्धान तथा प्रर्शक्षण केन्द्र  1 
7.   भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 37 

7.1.   मन्रालर् 1 
7.2.   तनदेशनालर्हरू  2 
7.3.   कृर्ष ज्ञान केन्द्रहरू  7 
7.4.   भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्रहरू 8 
7.5.   मत्स्र् र्वकास केन्द्रहरू 2 
7.6.   र्शतोष्ण फलफूल रुटस्टक र्वकास केन्द्र, बोच 1 
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क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर्को नाम कार्ाालर् संख्र्ा 
7.7.   र्शतोष्ण बागबानी नसारी केन्द्र, दामन 1 
7.८.   कन्दमूल तरकारी र्वकास केन्द्र, तसन्धलुी 1 
7.९.   र्कम्ब ुनसारी र्वकास केन्द्र, भण्डारा  1 

7.1०. कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान सहर्ोग तथा तातलम केन्द्र, हररहरभवन  1 

7.1१.   पश ुसेवा तातलम केन्द्र, लगनखेल 1 
7.1२.   पषु्प र्वकास केन्द्र, गोदावरी  1 
7.13 प्रजनन र्पढी र्वजकोर्ा श्रोत केन्द्र, धनुीवेशी 1 
7.14 बाख्रा र्वकास फामा, र्चत्लाङ्ग 1 
7.15 बाली संरक्षण प्रर्ोगशाला, हररहरभवन 1 
7.16 तबउ र्वजन प्रर्ोगशाला, हेटौडा  1 
7.17 मसलाबाली र्वकास केन्द्र, पाचँखाल 1 
7.18 माटो तथा मल परीक्षण प्रर्ोगशाला, हेटौडा  1 
7.19 मौरीपालन र्वकास कार्ाक्रम, भण्डारा 1 
7.20 व्र्वसार्र्क ग्रनेेज केन्द्र, र्चत्तापोल 1 
7.21 सहकारी प्रर्शक्षालर्, भरतपरु 1 
7.22 प्रदेश दगु्ध र्वकास बोडा 1 
8.   भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 45 

8.1.   मन्रालर् 1 
8.२.   तनदेशनालर् 1 
8.3.   खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू  4 
8.4.   जलस्रोत तथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्हरू 13 
8.5.   पूवााधार तबकास कार्ाालर्हरू 5 
8.6.   भतूमगत र तलफ्ट जलस्रोत तथा तसँचाइ कार्ाालर् 3 
8.7.   र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर्हरू  10 
8.8.   शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्हरू 5 
8.9.   सडक तडतभजन कार्ाालर्हरू 2 
8.10.   र्ातार्ात व्र्वस्थापन बोडा १ 
9.   सामार्जक र्वकास मन्रालर् 55 

9.1.   मन्रालर् 1 
9.2.   तनदेशनालर्  2 
9.3.   र्जल्ला अस्पताल 7 
9.4.   आर्वेुद केन्द्र 13 
9.5.   स्वास्थर् कार्ाालर्     13 
9.6.   व्र्वसार्र्क तथा सीप र्वकास तातलम केन्द्र  2 
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क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर्को नाम कार्ाालर् संख्र्ा 
9.7.   तातलम केन्द्र 2 
9.8.   सावाजतनक तनमााण कार्ाान्वर्न इकाई 2 
9.9.   प्रदेश खेदलकुद र्वकास पररषद् 1 
9.10.   स्वास्थर् आपूतता व्र्वस्थापन केन्द्र 1 
9.11.   प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला 1 
9.12.   रोजगार सूचना  केन्द्र 1 
9.13.   रसवुा अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.14.   तरशलुी अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.15.   धाठदङ्ग अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.16.   हेटौडा अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.17.   भक्तपरु अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.18.   तसन्धलुी अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.19.   रामेछाप अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.20.   चौतारा अस्पताल र्वकास सतमतत १ 
9.21.   मदन भण्डारी स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततस्ठान, मकावनपरु १ 
10.    मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर् 1 
10.1.   मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर् 1 

11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 1 
11.1 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 1 

  जम्मा १९४ 
12 बक्र्ौतातफा  (२०७६।७७) ६ 

12.1 प्रदेश कार्ाालर् 5 
12.2 सतमतत 1 

  कुल जम्मा २०० 
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अनसूुची-२ 

(प्रततवेदनको  पररच्छेद १ को दफा १ सँग सम्बर्न्धत) 

प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षण रकम 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न रकम 

लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1. प्रदेश सभा सर्चवालर् १ २०२७४४ १ २०२७४४ १ 953 १ 953 १ 4912 १ ४९१२ १ 300 १ 300 208909 
2. मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् १ २७१९१९ १ २७१९१९ १ 1962 १ 1962 १ 33962 १ ३३९६२ १ 41984 १ 41984 349827 
3. आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 14 8205199 14 ८२०५१९९ 14 7892130 14 7892130 14 22018 14 २२०१८ 14 5643 14 5643 16124990 
4. आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् २ 805258 २ ८०५२५८ २ 20910 २ 20910 २ 32596 २ ३२५९६ २ 101778 २ 101778 960542 
5. उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् 35 2390783 35 २३९०७८३ 35 496369 35 496369 35 178049 35 १७८०४९ 35 319521 35 319521 3384722 
6. भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 37 २४९८०२७ 37 २४९८०२७ 37 8432971 37 8432971 37 78838 37 ७८८३८ 37 201512 37 201512 11211348 
7. भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 45 १६५३०५७३ 45 १६५३०५७३ 45 9605017 45 9605017 45 1462599 45 १४६२५९९ 45 33785 45 33785 27631974 
8. सामार्जक र्वकास मन्रालर् ४6 4615949 ४6 ४६१५९४९ ४6 52638 ४6 52638 ४6 129805 ४6 १२९८०५ ४6 773010 ४6 773010 5571402 
9. प्रदेश लोक सेवा आर्ोग १ 48783 १ ४८७८३ १ 97940 १ 97940 १ 518 १ ५१८ 0 0 0 0 147241 
10. मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् १ 9242 १ ९२४२ १ 87 १ 87 १ 239 १ २३९ 0 0 0 0 9568 
11. प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग १ 16365 १ १६३६५ १ 340 १ 340 १ 258 १ २५८ १ 432 १ 432 17395 

जम्मा 184 ३५५९४८४२ 184 ३५५९४८४२ 184 26601317 184 26601317 184 1943794 184 1943794 182 1477965 182 1477965 65617918 

 



अनसूुचीहरू 

 89 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रततवेदन, २०७९ 

 

अनसूुची-२ (क) 

(प्रततवेदनको पररच्छेद-१ दफा १ सँग सम्बर्न्धत) 

प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षण रकम 

आतथाक वषा २०७६।७७ को वक्र्ौता तफा   
(रु. हजारमा) 

क्र. सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार 

लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न 

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

1 उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् १ 32549 १ ३२५४९ १ 4405 1 4405 १ 1253 १ 1253 १ 0 १ 0 38207 

2 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् १ 20725 १ २०७२५ १ 2495 1 2495 १ 646 १ 646 १ 0 १ 0 23866 

3 भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् २ 1467767 २ १४६७७६७ २ 4560 2 4560 २ 113629 २ 113629 २ 0 २ 0 1585956 

4 सामार्जक र्वकास मन्रालर् १ 57389 १ ५७३८९ १ 29 1 29 १ 374 १ 374 १ 0 १ 0 57792 

जम्मा 5 1578430 5 1578430 5 11489 5 11489 5 115902 5 115902 5 0 5 0 1705821 
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अनसूुची-३ 

(प्रततवेदनको  पररच्छेद-१ दफा २ सँग सम्बर्न्धत) 

 

सतमतत तथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षण र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

मन्रालर्/तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रततवेदन लेखापरीक्षण 

सम्पन्न रकम 

वक्र्ौता 
वषा गनुापने सम्पन्न अर्न्तम प्रारर्म्भक 

१ अस्पताल र्वकास सतमततहरू 8 ८ ८ ८ 726680 - 

२ स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततष्ठान १ १ १ १ 99304 - 

३ प्रदेश सशुासन केन्द्र  1 1 1 1 171730 - 

जम्मा 10 10 10 10 997714 - 
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अनसूुची-३ (क) 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा २ सँग सम्बर्न्धत) 

सतमतत तथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षण र्ववरण 

२०७६।७७  (बक्र्ौता) 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रततवेदन लेखापरीक्षण सम्पन्न 

रकम 
वक्र्ौता 
वषा गनुापने सम्पन्न अर्न्तम प्रारर्म्भक 

1.      
अस्पताल र्वकास 
सतमततहरू 

1 1 1 1 16524   

जम्मा 1 1 1 1 16524 - 
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अनसूुची-४ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा 2 सँग सम्बर्न्धत) 

आर्-व्र्र् र्हसाब तर्ार गने अन्र् संस्था तथा सतमततका 
लेखापरीक्षण रकम बेरुज ुर संचालन नततजा 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 
 

क्र.सं. संस्थाको नाम र्जल्ला 
लेखापरीक्षण 
गनुापने आतथाक 

वषा 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

लेखापरीक्षणभएको अर्न्तम वषाको संचालन नततजा 
र्ो वषंको 
बचत 

वषाान्तको 
मौज्दात 

वषाको 
शरुु 

मौज्दात 

आर् व्र्र् 

तबक्री/सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा 
प्रत्र्क्ष 
खचा 

संचालन खचा 
कमाचारी 
खचा 

अन्र् खचा जम्मा खचा 

1 रसवुा अस्पताल र्वकास सतमतत रसवुा २०७७।७८ 1882 0 0 0 0 984 984 0 0 898 0 898 87 87 

2 तरशलुी अस्पताल र्वकास सतमतत नवुाकोट २०७७।७८ 69473 0 1603 9808 2568 21858 34235 0 26319 8920 0 35238 -1004 599 

3 धाठदङ्ग अस्पताल र्वकास सतमतत धाठदङ्क २०७७।७८ 46649 0 2125 0 0 23783 23783 0 22866 0 0 22866 917 3041 

4 हेटौडा अस्पताल र्वकास सतमतत मकवानपरु २०७७।७८ 312801 5670 19423 119918 0 31996 151914 2526 106311 44897 7155 160887 -8974 10449 

5 भक्तपरु अस्पताल र्वकास सतमतत भक्तपरु २०७७।७८ 148763 0 8269 75470 0 0 75470 0 16673 19736 36883 73293 2178 10446 

6 तसन्धुली अस्पताल र्वकास सतमतत तसन्धुली २०७७।७८ 105967 631 3425 24349 4331 23091 51771 5242 23503 20876 4576 54196 -2425 1000 

7 रामेछाप अस्पताल र्वकास सतमतत रामेछाप २०७७।७८ 22358 0 1323 1013 60 11244 12317 1691 5846 1146 1357 10041 2276 3599 

8 चौतारा अस्पताल र्वकास सतमतत तसन्धुपालचोक २०७७।७८ 18787 174 2106 4215 1132 3734 9081 5196 919 2236 1355 9706 -625 1481 

9 प्रदेश सशुासन केन्द्र लतलतपरु २०७७।७८ 171730 0 0 0 85829 36 85865 67056 17673 1099 36 85865 0 0 

10 
मदन भण्डारी स्वास्थर् र्वज्ञान 
प्रततष्ठान 

मकवानपरु २०७७।७८ 99304 26043 0 0 73448 0 73448 0 19792 6065 0 25857 47591 47591 

  कुल जम्माः 
 

 ९९७७१४ ३२५१८ ३८२७४ २३४७७३ १६७३६८ ११६७२६ ५१८८६८ ८१७११ २३९९०२ १०५८७३ ५१३६२ ४७८८४७ ४००२१ ७८२९३ 
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अनसूुची-४ (क) 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा २ सँग सम्बर्न्धत) 

आर्-व्र्र् र्हसाब तर्ार गने अन्र् संस्था तथा सतमततका 
लेखापरीक्षण रकम, बेरुजू र सञ्चालन नततजा 

२०७६।७७ (बक्र्ौता) 
(रु. हजारमा) 

 

क्र.सं. संस्थाको नाम र्जल्ला 
लेखापरीक्षण 

गनुापने 
आतथाक वषा 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

लेखापरीक्षण भएको अर्न्तम वषाको संचालन नततजा 
र्ो 

वषंको 
बचत 

वषाान्तको 
मौज्दात 

वषाको 
शरुु 

मौज्दात 

आर् व्र्र् 

तबक्री/सेवा 
शलु्क 

अनदुान 
अन्र् 
आर् 

जम्मा 
प्रत्र्क्ष 
खचा 

सञ्चालन 
खचा 

कमाचारी 
खचा 

अन्र् 
खचा 

जम्मा 
खचा 

1 चौतारा अस्पताल र्वकास सतमतत तसन्धुपालचोक 2076/77 16524 1002 ३०१९ 3325 ९०० ३४३६ ७६६१ 4870 914 2118 961 8863 -1202 1817 

  कूल जम्माः     16524 1002 3019 3325 900 3436 7661 4870 914 2118 961 8863 -1202 1817 
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अनसूुची-५ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.5 सँग सम्बर्न्धत) 

पेस्की बाकँीको र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

 

तस.नं. मन्रालर् र तनकार्को नाम 
गतसम्मको 

बाकँी 
2076/77 को सैद्बार्न्तक 
मोतबलाईजेसन समार्ोजन 

2076/77 
सम्मको बाकँी 

र्ो वषा 
फर्छ्यौट 

गत सम्मको 
बाकँी र्ो वषा थप कुल जम्मा 

1 सरकारी कार्ाालर् तफा  720832 442325 278507 60117 218390 241675 460065 

2 सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा  0 0 0 0 0 1975 1975 

जम्मा 720832 442325 278507 60117 218390 243650 462040 
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अनसूुची-६ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.6. सँग सम्बर्न्धत) 
कुल असलुी र्ववरण 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार् लेखापरीक्षणको दौरानमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन पठाएपतछ सम्परीक्षणको क्रममा कूल जम्मा 
1.  सरकारी कार्ाालर् तफा          
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 0 0 0 0 
1.2 मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 0 0 0 0 
1.3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 0 0 0 0 
1.4 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 0 0 0 0 
1.5 आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् 0 0 45 45 
1.6 उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रालर् 30 0 364 394 
1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 4 13 0 17 
1.8 भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 5164 8 918 6090 
1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 628 21 322 971 
1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 0 0 0 0 
1.11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 0 
2.     सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा   ८८ ० ० 88 

जम्मा 5914 42 1649 7605 
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अनसूुची-७ 
(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.7 सँग सम्बर्न्धत) 

अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्िगत र्स्थतत 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

 

तस.नं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
असूल गनुापने असूल भएको 

असूल गना बाकँी रकम 
कार्ाालर् संख्र्ा रकम कार्ाालर् संख्र्ा रकम 

1.  सरकारी कार्ाालर् तफा  18 4035 9 1059 2976 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् ० 0 ० 0 0 
1.2 मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् १ 37 १ ० ३७ 
1.3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग ० 0 ० 0 0 
1.4 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् ० 0 ० 0 0 
1.5 आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् ० 0 ० ० ० 
1.6 उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रालर् ३ 116 २ ११३ 3 
1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् २ 15 १ 2 13 
1.8 भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् १२ 3867 ५ ९४४ २९२३ 
1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् ० 0 ० ० ० 
1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् ० 0 ० ० ० 
1.11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग ० 0 ० ० ० 
2.     सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा   ० ० ० ० ० 

जम्मा 18 4035 9 1059 2976 
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अनसूुची-८ 
(प्रततवेदनको  पररच्छेद १ दफा ६ सँग सम्बर्न्धत) 

राजस्वको शीषाकगत आम्दानी र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 
राजस्व संकेत राजस्व शीषाक रकम 

११३१५ घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन दस्तरु ६७९७६२६ 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे मूल्र् अतभबृर्र्द् कर ६९२६४३१ 

११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे अन्त शलु्क २००४९९७ 

११४५६ बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु ेसवारी साधन कर ४८६९२०९ 

११४७१ बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु ेमनोरञ्जन कर ९६३ 

११४७२ र्वज्ञापन कर ५१२३८ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्ती बहालबाट प्रप्त आर् ९९२ 

१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे रोर्ल्टी ४६०२१ 

१४१५४ बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा अतनज सम्बन्धी रोर्ल्टी २६५२० 

१४१५६ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे र्वद्यतु रोर्ल्टी ३४६३९९ 

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे दहत्तर बहत्तरको तबर्क्रबाट प्राप्त हनुे आर् ८८९५२९ 

१४१५८ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे पवातारोहण वापतको रोर्ल्टी २८४२ 

१४१५९ अन्र् श्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहनु ेरोर्ल्टी २९६७ 

१४२११ कृर्ष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम २१२३३ 

१५२१२ सरकारी सम्पत्तीको तबक्रीबाट प्राप्त रकम २५५१ 

१४२१३ अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम २३९ 

१४२१७ नहर तथा कुलो उपर्ोग वापतको शलु्क १ 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क तथा तबक्रीबाट प्राप्त रकम १६०८३४८ 

१४२२३ र्शक्षा के्षरको आम्दानी २७३ 

१४२२४ परीक्षा शलु्क ११२४३१ 

१४२२५ र्ातार्ात शे्ररको आम्दानी ४३६५७९ 

१४२२९ अन्र् प्रशासनीक सेवा शलु्क ४३३११ 

१४२५३ व्र्वसार् रर्जषे्ट्रशन दस्तरु ३७२८४१ 

१४२५४ रेतडर्ो तथा एफ एम संचालन दस्तरु २६७१ 

१४२५५ टेलीतभजन संचालन दस्तरु ९६३९ 

१४२५६ चालक अनमुतत पर, सवारी दताा र्कताब (Blue Book) सम्बन्धी दस्तरु ८२७८३३ 

१४२६४ वन के्षरको आम्दानी ३२१७१ 

१४३११ न्र्ार्र्क दण्ड जरीवाना र जफत ६ 

१४३१२ प्रशासनीक दण्ड जरीवाना र जफत २९१९२ 

१४३१३ धरौटी सदरस्र्ाहा १११२ 

१४५११ र्वमा दावी प्राप्त ३५९ 

१४५२९ अन्र् राजस्व १५१९२ 

१५१११ बेरुजू ८०८०६ 

१५११२ तनकासा र्फताा १५२३ 

१५११३ अनदुान र्फताा १०३७२७२ 

  जम्मा २६६०१३१७ 
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अनसूुची-9 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 1 सँग सम्बर्न्धत) 

सरकारी कार्ाालर्हरूको बेरुज ुवगीकरण 

 २०७७।७८  

(रु. हजारमा)  

क्र. 
सं. 

र्जल्ला मन्रालर्/तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रततर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू 
बेरुजू 

असलु 
गनुापना 

तनर्तमत गनुंपनें 

पेश्की जम्मा दफा संख्र्ा 
रकम 

दफा संख्र्ा 
रकम 

दफा संख्र्ा 
रकम 

अतनर्तमत  
भएको 

प्रमाणका 
कागजात पेश 

नभएको 

राजस्व लगत 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाां 
नतलएको 

जम्मा 
सैर्द्ार्न्तक लगतत सैर्द्ार्न्तक लगतत सैर्द्ार्न्तक लगतत 

1 मकवानपरु प्रदेश सभा सर्चवालर् 6 2 2122 0 0 0 6 2 2122 85 2037 0 0 0 2037 0 
2 मकवानपरु मखु्र् मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 14 20 1013 0 5 805 14 15 208 94 0 114 0 0 114 0 
3 मकवानपरु प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 7 2 84 0 1 9 7 1 75 0 75 0 0 0 75 0 
4 मकवानपरु आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 मकवानपरु आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 32 14 53095 0 0 0 32 14 53095 526 0 52569 0 0 52569 0 
6 मकवानपरु उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरण मन्रालर् 172 123 84842 4 5 3572 168 118 81270 5649 47597 25646 0 0 73243 2379 
7 मकवानपरु भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 177 85 131333 0 11 5226 177 74 126107 11782 19396 94930 0 0 114326 0 
8 मकवानपरु भौततक पूवााधार तथा र्वकास मन्रालर् 484 431 680564 0 34 38836 484 397 641728 19963 97936 287607 0 0 385543 236220 
9 मकवानपरु सामार्जक र्वकास मन्रालर् 161 138 80284 1 17 3060 160 121 77224 5363 15362 53422 0 0 68784 3076 
10 मकवानपरु मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 मकवानपरु प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 5 1 28 0 0 0 5 1 28 0 0 28 0 0 28 0 

जम्मा 1097 816 1033365 5 73 51508 1092 743 981857 43462 182403 514316 0 0 696719 241675 
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अनसूुची-९ (क) 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा १ सँग सम्बर्न्धत) 

सरकारी कार्ाालर्हरूको बेरुज ुवगीकरण 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा)  

क्र. 
सं. 

र्जल्ला मन्रालर्/तनकार्को नाम 
प्रारर्म्भक बेरुज ू प्रततर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुजू 

बेरुज ू

असलु 
गन ुापना 

तनर्तमत गनुंपनें पेश्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमत  
भएको 

प्रमाणका कागजात 
पेस नभएको 

राजस्व लगत 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाां 
नतलएको 

जम्मा 
कमाचारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की 

जम्मा 
सैर्द्ार्न्तक लगतत सैर्द्ार्न्तक लगतत सैर्द्ार्न्तक लगतत 

1 मकवानपरु 
उद्योग, पर्ाटन, वन तथा 
वातावरण मन्रालर् 

6 14 754 0 0 0 6 14 754 754 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 मकवानपरु 
भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा 
सहकारी मन्रालर् 

5 7 353 0 3 286 5 4 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 मकवानपरु भौततक पूवााधार तथा र्वकास 30 21 40438 0 0 0 30 21 40438 842 9129 30467 0 0 39596 0 0 0 
4 मकवानपरु सामार्जक र्वकास मन्रालर् 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 45 42 41545 0 3 286 45 39 41259 1663 9129 30467 0 0 39596 0 0 
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अनसूुची-१० 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 1 सँग सम्बर्न्धत) 

आर्-व्र्र्को कारोवारगने अन्र् संस्था तथा सतमततको बेरुज ुवगीकरण 
२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. 

र्जल्ला मन्रालर्/तनकार्को नाम 
प्रारर्म्भक बेरुज ू प्रततर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाकँी बेरुजू 

बेरुज ू

असलु 
गन ुापना 

तनर्तमत गनुंपनें   
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमत  
भएको 

प्रमाणका कागजात 
पेश नभएको 

राजस्व लगत 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाां 
नतलएको 

जम्मा 
पेश्की 
जम्मा सैर्द्ार्न्तक लगती सैर्द्ार्न्तक लगती सैर्द्ार्न्तक लगती 

    अस्पताल र्वकाससतमतहरु 48 27 6475 0 10 140 48 17 6335 81 5224 1005 0 24 6254 0 
1 रसुवा रसुवा अस्पताल ववकास सविवत 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 नुवाकोट विशुली अस्पताल ववकास सविवत 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 भाविङ्ग धाविङ्ग अस्पताल ववकास सविवत 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 िकवानपुर हेटौडा अस्पताल ववकास सविवत 21 20 5670 0 10 140 21 10 5530 44 5224 261 0 0 5486 0 

5 भक्तपुर भक्तपुर अस्पताल ववकास सविवत 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 वसन्धुली वसन्धुली अस्पताल ववकास सविवत 7 5 631 0 0 0 7 5 631 37 0 594 0 0 594 0 

7 रािेछाप रािेछाप अस्पताल ववकास सविवत 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

८ वसन्धुपाल्चोङ्क चौतारा अस्पताल ववकास सविवत 6 2 174 0 0 0 6 2 174 0 0 150 0 24 174 0 

९ िकवानपुर ििन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रवतष्ठान, हटैौडा 10 15 26043 0 0 0 10 15 26043 413 22352 792 0 511 23656 1975 

१० लतलतपरु प्रदेश सशुासन केन्द्र 11 10 37914 0 0 0 11 10 37914 229 20398 17287 0 0 37685 0 
    जम्मा 69 52 70432 0 10 140 69 42 70292 723 47974 19084 0 535 67595 1975 
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अनसूुची-१० (क) 

(प्रततवेदनको पररच्छेद-२ दफा १ सँग सम्बर्न्धत) 

आर्-व्र्र्को कारोबार गने अन्र् संस्था तथा सतमततको बेरुज ुवगीकरण 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा)  

क्र. 
सं. 

र्जल्ला मन्रालर्/तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रततर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुजू 
बेरुजू 

असलु 
गनुापना 

तनर्तमत गनुंपनें पेश्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम अतनर्तमत  
भएको 

प्रमाणका 
कागजात पेस 

नभएको 

राजस्व लगत 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाां 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की 

जम्मा 
सैर्द्ार्न्तक लगती सैर्द्ार्न्तक लगती सैर्द्ार्न्तक लगती 

    अस्पताल र्वकाससतमतहरु             ५ २ १००२ १२२ ८८० ० ० ० ८८० ० ० ० 
1 रसवुा रसवुा अस्पताल र्वकास सतमतत 0 0 0 0 0 0 ० ० ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 तसन्धपुाल्चोक चौतारा अस्पताल र्वकास सतमतत ५ २ १००२ 0 0 0 ५ २ १००२ १२२ ८८० 0 0 0 880 0 0 0 

    जम्मा 5 2 1002 0 0 0 5 2 1002 122 880 0 0 0 880 0 0 0 
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अनसूुची-११ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद-२ दफा 2 सँग सम्बर्न्धत) 

बेरुज ुफस्र्ौट तथा सम्परीक्षणको  अद्यावतधक र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

क्र. सं. 
मन्रालर्/तनकार्को नाम 

गत वषा सम्मको 
बाकँी 

सम्परीक्षण भएको 
गत वषा सम्मको 

बाकँी 
र्ो वषाको थप 

चौथो प्रततवेदन 
सम्मको बाकँी बेरुजू 

चौथो प्रततवेदन सम्मको 
बाकँी बेरुजू मध्रे् पशे्की 

1.  सरकारी कार्ाालर् तफा  1360982 158906 1202076 1023116 2225192 460065 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 1907 0 1907 2122 4029 0 
1.2 मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 0 0 0 208 208 0 
1.3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 0 0 0 75 75 0 
1.4 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 786 0 786 0 786 0 
1.5 आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् 24528 393 24135 53095 77230 13650 
1.6 उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रालर् 203023 4918 198105 82024 280129 4683 
1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 140423 9466 130957 126174 257131 23752 
1.8 भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 579985 135240 444745 682166 1126911 343000 
1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 410299 8889 401410 77224 478634 74980 
1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 31 0 31 0 31 0 
1.11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 28 28 0 
2.     सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा   24102 0 24102 71294 95396 1975 

जम्मा 1385084 158906 1226178 1094410 2320588 462040 
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अनसूुची-१२ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा 5 सँग सम्बर्न्धत) 

प्रदेश सरकारले अन्र्  तनकार्लाई तनकासा ठदई खचा भएको रकमको र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 
तस.नं. र्जल्ला संघीर् कार्ाालर्/स्थानीर् तहको नाम जम्मा बजेट जम्मा खचा 
1 काठमाडौँ र्जल्ला समन्वर् सतमतत काठमाण्डौ 7900 2583 
2 काठमाडौँ भतूम सधुार तथा मालपोत कार्ाालर्, तडर्ल्लबजार 1000 1000 
3 काठमाडौँ मालपोत कार्ाालर्, कलंकी 1000 977 
4 काठमाडौँ मालपोत कार्ाालर्, टोखा 800 797 
5 काठमाडौँ मालपोत कार्ाालर्, साँख ु 800 800 
6 काठमाडौँ मालपोत कार्ाालर्, चावर्हल 1000 955 
7 काठमाडौँ मालपोत कार्ाालर्, मनमैज ु 800 800 
8 काठमाडौँ नापी कार्ाालर्, तडल्लीबजार 300 298 
9 काठमाडौँ नापी कार्ाालर्, कलंकी 300 300 
10 काठमाडौँ नापी कार्ाालर्, टोखा 300 300 
11 काठमाडौँ नापी कार्ाालर्, साँखु 300 300 
12 काठमाडौँ नापी कार्ाालर्, चावर्हल 300 300 
13 काठमाडौँ नापी कार्ाालर्, मनमैज ु 300 300 
14 काभ्रपेलाञ्चोक र्जल्ला समन्वर् सतमतत काभ्रपेलान्चोक 7080 5770 
15 काभ्रपेलाञ्चोक मालपोत कार्ाालर् 700 700 
16 काभ्रपेलाञ्चोक नापी कार्ाालर्, काभ्रपेलाञ्चोक 300 300 
17 काभ्रपेलाञ्चोक र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् काभ्रपेलाञ्चोक 89048 75754 
18 र्चतवन र्जल्ला समन्वर् सतमतत र्चतवन 5760 4146 
19 र्चतवन मालपोत कार्ाालर्, चनौली 700 700 
20 र्चतवन मालपोत कार्ाालर्, र्चतवन 800 766 
21 र्चतवन मालपोत कार्ाालर्, माडी 500 0 
22 र्चतवन मालपोत कार्ाालर्, खैरहनी 600 459 
23 र्चतवन नापी कार्ाालर्, चनौतल बजार 200 200 
24 र्चतवन नापी कार्ाालर्, र्चतवन 300 300 
25 र्चतवन नापी कार्ाालर्, मातड 200 196 
26 र्चतवन नापी कार्ाालर्, खैरहनी 200 197 
27 र्चतवन र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् र्चतवन 47813 39302 
28 दोलखा र्जल्ला समन्वर् सतमतत दोलखा 5250 3609 
29 दोलखा मालपोत कार्ाालर् 600 599 
30 दोलखा नापी कार्ाालर्, दोलखा 200 195 
31 दोलखा र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् दोलखा 57828 37037 
32 धाठदंग र्जल्ला समन्वर् सतमतत धाठदङ 6580 3571 
33 धाठदंग मालपोत कार्ाालर् 600 590 
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34 धाठदंग नापी कार्ाालर्, धाठदङ्ग 200 200 
35 धाठदंग र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् धाठदङ 32205 24487 
36 नवुाकोट र्जल्ला समन्वर् सतमतत नवुाकोट 6580 2832 
37 नवुाकोट मालपोत कार्ाालर् 600 498 
38 नवुाकोट नापी कार्ाालर्, नवुाकोट 200 200 
39 नवुाकोट र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् नवुाकोट 17254 12351 
40 भक्तपरु र्जल्ला समन्वर् सतमतत भक्तपरु 4580 3987 
41 भक्तपरु भतुम सधुार तथा मालपोत कार्ाालर् 1000 1000 
42 भक्तपरु नापी कार्ाालर्, भक्तपरु 300 298 
43 मकवानपरु र्जल्ला समन्वर् सतमतत मकवानपरु 9080 4859 
44 मकवानपरु मालपोत कार्ाालर्, हेटौँडा 700 699 
45 मकवानपरु मालपोत कार्ाालर्, र्शखरकोट 200 199 
46 मकवानपरु नापी कार्ाालर्, हेटौँडा 300 300 
47 मकवानपरु नापी कार्ाालर्, र्शखरकोट 50 0 
48 मकवानपरु र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् मकवानपरु 64077 50506 
49 मकवानपरु मध्र् क्षेतरर् सशस्त्र प्रहरी गण नं. ३ रातमाटे 15598 14990 
50 मकवानपरु बागमती प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् 59000 24195 
51 रसवुा र्जल्ला समन्वर् सतमतत रसवुा 4250 3295 
52 रसवुा मालपोत कार्ाालर् 300 285 
53 रसवुा नापी कार्ाालर्, रसवुा 100 100 
54 रसवुा र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् रसवुा 57701 35119 
55 रामेछाप र्जल्ला समन्वर् सतमतत रामेछाप 4750 3027 
56 रामेछाप मालपोत कार्ाालर् 600 599 
57 रामेछाप नापी कार्ाालर्, रामेछाप 200 200 
58 रामेछाप र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् रामेछाप 42046 35179 
59 लतलतपरु र्जल्ला समन्वर् सतमतत लतलतपरु 5260 4749 
60 लतलतपरु भतूम सधुार तथा मालपोत कार्ाालर्, लतलतपरु 1000 1000 
61 लतलतपरु मालपोत कार्ाालर्, गोर्टखेल 100 100 
62 लतलतपरु नापी कार्ाालर्, गोर्टखेल 50 39 
63 लतलतपरु नापी कार्ाालर्, लतलतपरु 300 300 
64 तसन्धपुाल्चोक र्जल्ला समन्वर् सतमतत तसन्धपुाल्चोक 7080 5458 
65 तसन्धपुाल्चोक मालपोत कार्ाालर् 600 549 
66 तसन्धपुाल्चोक नापी कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोक 200 179 
67 तसन्धपुाल्चोक र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् तसन्धपुाल्चोक 45658 40622 
68 तसन्धलुी र्जल्ला समन्वर् सतमतत तसन्धलुी 5580 4259 
69 तसन्धलुी मालपोत कार्ाालर् 600 600 
70 तसन्धलुी नापी कार्ाालर्, तसन्धलुी 200 200 
71 तसन्धलुी र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् तसन्धलुी 28455 19132 

    संघीर् कार्ाालर् जम्मा 657313 480693 
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अनसूुची-१३ 
(प्रततवेदनको पररच्छेद 2 दफा 3.1 सँग सम्बर्न्धत) 

लेखा उत्तरदार्ी अतधकृतहरूको र्ववरण र सो अवतधका बेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतको नाम 

अवतध आ.व. ०७७।७८ को 
कूल बरेुजू 

ले.प. अंकको तलुनामा 
बरेुज ुप्रततशत देर्ख सम्म 

1.    प्रदेश सभा सर्चवालर् सर्चव श्री कृष्णहरर खड्का 2077।०4।०1 2078।०3।31 2122 1.02 

2.    मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 
सर्चव श्री प्रठदप कुमार कोइराला 2077।०4।०1 2077।०6।०4 

208 0.03 
सर्चव श्री रातधका अर्ााल 2077।०6।०5 2078।०3।31 

3.    प्रदेश लोक सेवा आर्ोग सर्चव श्री भोला दाहाल 2077।०4।०1 2078।०3।31 75 0.05 

4.    आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 
सर्चव डा. श्री मकुुन्द प्रसाद पौड्याल 2077।०4।०1 2077।०4।12 

0 0.00 
सर्चव श्री डण्डरुाज र्घतमरे 2077।०4।13 2078।०3।31 

5.    आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् सर्चव श्री मदन भजेुल 2077।०4।०1 2078।०3।31 53095 5.52 
6.    उद्योग, पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रालर् सर्चव श्री तसन्धपु्रसाद ढुङ्गाना 2077।०4।०1 2078।०3।31 82024 2.39 
7.    भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् सर्चव श्री मततना वैद्य 2077।०4।०1 2078।०3।31 126174 9.44 

8.    भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 
सर्चव श्री तेजराज भट्ट 2077।०4।०1 2077।०५।30 

682166 2.33 
सर्चव श्री संर्जव बराल 2077।०6।०1 2078।०3।31 

9.    सामार्जक र्वकास मन्रालर् 
सर्चव श्री ठदपक काफ्ले 2077।०4।०1 2078।०1।०5 

77224 1.19 
सर्चव श्री र्ज्ञप्रसाद ढुङ्गेल 2078।०1।०6 2078।०3।31 

10.    मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 
सर्चव श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे 2077।०4।०1 2077।12।०5 

0 0.00 
सर्चव श्री डा. सूर्ाप्रसाद पौडेल 2077।12।०6 2078।०3।31 

11.    प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 
सर्चव श्री कृष्णप्रसाद आचार्ा 2077।०4।०1 2078।०2।24 

28 0.01 
सर्चव श्री हररहर पोखरेल 2078।०3।25 2078।०3।31 
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अनसूुची-14 
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