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Serving the Nation and the People 

 
दूरदृर्िदूरदृर्िदूरदृर्ि   (((VVViiisssiiiooonnn)))   

 

जनर्हिकण लणति जवणफदेर्हिण, पणरदर्शािण र तनष्ठण प्रवर्द्ान िने र्वश्वसनीर् संस्थण हनु 
प्रर्त्नशील रहने ।  
(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and 

integrity for the benefit of the people) 

िन्िव्र्िन्िव्र्िन्िव्र्   (((MMMiiissssssiiiooonnn)))   

 

सरोकणरवणलणलणई सणवाजतनक कोषको दक्षिणपूर्ा उपर्ोि सम्बन्धमण आश्वस्ि पणना स्विन्र 
एवं िरु्स्िरीर् लेखणपरीक्षर् सेवण प्रदणन िने । 

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

public funds are efficiently used) 
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महणलेखणपरीक्षकको भनणइ 

 

नेपणलको संर्वधणनको धणरण 241 र लेखणपरीक्षर् ऐन, 2075 बमोर्जम संघ, 

प्रदेश र स्थणनीर् िहकण सबै सरकणरी कणर्णालर्, पूर्ा स्वणतमत्व भएकण संिठीि 
संस्थण र संघीर् कणननु बमोर्जम महणलेखण परीक्षकबणट लेखणपरीक्षर् हनेु भनी 
िोर्कएकण संस्थण वण तनकणर्को तनर्तमििण, तमिव्र्र्ीिण, कणर्ादक्षिण, प्रभणवकणररिण र 
और्चत्र् समेिको आधणरमण लेखणपरीक्षर् हनेु व्र्वस्थण छ । नेपणलको संर्वधणनको 
धणरण 294(३) बमोर्जम संवैधणतनक तनकणर्ले प्रत्रे्क प्रदेशको कणम कणरवणहीको 
सम्बन्धमण अलि अलि प्रतिवेदन िर्णर िरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश िना सक्ने 
व्र्वस्थण छ । लेखणपरीक्षर् ऐन, 2075 को दफण १९(४) मण महणलेखणपरीक्षकले 
प्रदेश प्रमखु समक्ष वणर्षाक प्रतिवेदन पेश िने र सोही ऐनको दफण १९(5) मण उक्त प्रतिवेदन मखु्र्मन्री मणफा ि 
प्रदेश सभणमण पेश हनेु व्र्वस्थण छ । उल्लेर्खि व्र्वस्थण बमोर्जम आतथाक वषा 2076/77 को लेखणपरीक्षर् 
िरी र्ो प्रतिवेदन िर्णर पणररएको छ । प्रतिवेदनमण लेखणपरीक्षर् िररएको तनकणर्को र्ववरर्, लेखणपरीक्षर्बणट 
देर्खएकण बेरुजकुो र्स्थति, लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखु्र् व्र्होरणहरू, लेखणपरीक्षर् प्रतिवेदनको कणर्णान्वर्न र्स्थति 
र भर्वषर्मण िनुापने सधुणर समणवेश िररएको छ । प्रस्ििु प्रतिवेदन प्रदेश सभण, सणवाजतनक लेखण सतमतिमण 
छलफलद्वणरण कणर्णान्वर्नमण आई आतथाक अनशुणसन कणर्म िना महत्त्वपूर्ा र्ोिदणन पगु्ने कुरणमण र्वश्वस्ि छु ।  

नेपणलको संर्वधणन, लेखणपरीक्षर् ऐन, संघ एवं प्रदेशले िजुामण िरेकण कणननु, लेखणपरीक्षर् मणनदण्ड एवं 
असल अभ्र्णसहरू अनसुरर् िरी वस्ितुनष्ठ ढंिले र्ो प्रतिवेदन िर्णर िररएको छ । सरकणरी 
लेखणपरीक्षकहरूको आचणरसंर्हिण लणि ु िरी सो को पणलनण सतुनर्िि िना अनिुमनको समेि व्र्वस्थण 
तमलणईएको छ । लेखणपरीक्षर्को क्रममण लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृि लिणर्ि सम्बर्द् पक्षसँि आवश्र्क छलफल 
िरी प्रणप्त रणर्, सल्लणह र सझुणव बमोर्जम लेखणपरीक्षर्लणई उदे्दश्र्मूलक बनणउने प्रर्णस िररएको छ । 
लेखणपरीक्षर्को िरु्स्िर अतभवरृ्र्द् िना िरु्स्िर आश्वस्ििण पनुरणवलोकन प्रर्णलीलणई सदुृढ िलु्र्णईएको छ ।  

र्स वषा कणननुको पणलनण, जवणफदेर्हिण वहन, लेखणपणलन र आतथाक कणरोबणरको र्स्थति, सणवाजतनक 
सम्पर्त्त र स्रोि सणधनको उपर्ोि, सणवाजतनक तनमणार् र सेवण प्रवणह जस्िण र्वषर्लणई लेखणपरीक्षर्को क्षेरमण 
समणवेश िररएको छ । र्ो वषा प्रदेश अन्ििाि मखु्र्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् सर्हि मन्रणलर् र 
मणिहिकण कणर्णालर्, प्रदेशसभण सर्चवणलर्, मखु्र् न्र्णर्तधवक्तणको कणर्णालर् र प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर् 
समेि 128 तनकणर् र र्वषर्को रु.23 अबा 43 करोड 95 लणख 60 हजणर लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएकोमण 
रु.83 करोड 47 लणख 81 हजणर बेरुज ुकणर्म भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल लेखणपरीक्षर् अङ्कको 3.56 
प्रतिशि हनु आउँछ । िि वषा लेखणपरीक्षर् अंकको 2.72 प्रतिशि बेरुज ुकणर्म भएकोमण र्स वषा 3.56 
प्रतिशि कणर्म भएकोले बेरुज ु प्रतिशि बढेको छ । र्स वषा म्र्णद ननणघेको पेस्कीलणई लििी बेरुज ु
मणतनएको छैन । 

प्रदेश अन्ििािकण कणर्णालर्हरूको लेखणपरीक्षर्बणट मखु्र् रूपमण कतिपर् आवश्र्क कणननु तनमणार् 
िनुापने, दरबन्दी बमोर्जमकण कमाचणरीको पदपूतिा िनुापने, बजेटमण समणवेश भएकण नीति िथण कणर्ाक्रमको 
प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न िनुापने र प्रदेशस्िरकण सेवण प्रवणहलणई तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि िना एकीकृि 
कणर्णालर्को अवधणरर्ण अनसुणर सीतमि संख्र्णकण कणर्णालर्बणट कणर्ासम्पणदन िने व्र्वस्थण िररनपुने देर्खएको 
छ । प्रदेश र स्थणनीर् िहकण पदणतधकणरीले प्रणप्त िने सेवण सरु्वधणमण एकरुपिण कणर्म िनुापने, रणजस्व 
सङ्कलनलणई प्रभणवकणरी बनणई संघीर् सरकणरबणट प्रणप्त हनेु अनदुणनप्रतिको तनभारिणलणई न्रू्तनकरर् िने, 

अनतु्पणदक खचा तनर्न्रर् िना तमिव्र्र्र्िण सम्बन्धी नीतिलणई प्रभणवकणरी रूपले कणर्णान्वर्न िने, ददिो र्वकणस 
लक्ष्र्लणई प्रणप्त िने र्ोजनण िथण कणर्ाक्रममण समणवेश िरी संघीर् सरकणर िथण स्थणनीर् िहसँि समन्वर्णत्मक 
ढङ्गले कणर्ा िनुापदाछ ।  



र्वकणस तनमणार्िफा  पररर्ोजनण बैंकमण संकतलि र्ोजनणमध्रे् बढी उपलब्धीमलुक छनौट िरी कणर्णान्वर्न 
िने, संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िहमणफा ि एकै प्रकृतिकण कणर्ाक्रमहरू सम्पणदन भई दोर्हररने, खर्टटने िथण टुर्क्रने 
प्रवरृ्त्त तनर्न्रर् िने, सणनण िथण टुके्र आर्ोजनमण लिणनी निने, अनदुणन र सहणर्िण जस्िण र्विरर्मखुी 
कणर्ाक्रमहरूमण बजेट पररचणतलि िदणा उपलर्ब्धको सतुनर्िििण िने, अनदुणनको अनिुमन प्रभणवकणरी बनणउने र 
जर्टल प्रकृतिकण तनमणार् सधुणरकण कणर्ाहरू समेि उपभोक्तण सतमतिबणट िरणउने प्रर्क्रर्णमण सधुणर िरी 
जनसहभणतििण जटुणई कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न िनुापने देर्खन्छ । त्र्स्िै फजलु खचा घटणउने, अनणवश्र्क खचा 
कटौिी िने, प्रदेश सरकणर र मणिहिकण तनकणर्मण हनेु अतनर्तमििण, भ्रिचणरजन्र् र्क्रर्णकलणप तनर्न्रर् िना 
तनर्तमि अनिुमन, तनरीक्षर् िथण सपुररवेक्षर् िरी सशुणसन कणर्म िने व्र्वस्थण तमलणउन ुपदाछ ।   

प्रदेशस्िरमण सणवाजतनक स्रोिको समरु्चि उपर्ोि िदै र्वकणस तनमणार् र सेवण प्रवणहलणई नमूनणको रूपमण 
सञ्चणलन िने िना सर्कने देखेको छु । र्स प्रतिवेदनमण प्रदेश सरकणरको कणर्ा क्षरे र मन्रणलर् िथण 
तनकणर्हरूको र्वस्ििृ र्वश्लषेर् सर्हि समणवेश भएकण प्रतिवेदनकण व्र्होरण र सझुणवबणट प्रदेशस्िरको शणसकीर् 
व्र्वस्थण र र्वकणस तनमणार् कणर्ा सञ्चणलनमण सहर्ोि पगु्ने अपेक्षण िररएको छ । महणलेखणपरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखुसमक्ष पेश िरेको प्रतिवेदन र्थणसमर्मण प्रदेश सभणमण पेश हनु ुपदाछ । र्सबणट जनप्रतितनतधको थलोमण 
समर्मै प्रतिवेदनउपर छलफल भए समस्र्ण समणधणन िना सहज हनेु भएकोले र्स्िो प्रतिवेदन पेश भएपतछ 
प्रदेश सभणमण ित्कणल पेश िरी छलफलको व्र्वस्थण हनुपुदाछ । 

प्रदेश सरकणरलणई संघ र स्थणनीर् िहबीच समन्वर् कणर्म िरी र्वत्तीर् अनशुणसन कणर्म िना र 
उपलब्ध स्रोि सणधनको अतधकत्तम प्रर्ोि िदै र्वकणस तनमणार्, सेवण प्रवणह र रोजिणरी तसजानण जस्िण कणर्ामण 
महत्त्वपूर्ा र्ोिदणन परु् र्णउन सक्ने अवसर प्रणप्त भएको छ । नेपणलको संर्वधणन बमोर्जम आन्िररक आर् 
पररचणलन िरी आत्मतनभार हनेुिफा  प्रदेश सरकणरकण कणम कणरवणही तनदेर्शि िनुापने देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मण, लेखणपरीक्षर् सम्पन्न िरी प्रतिवेदन िर्णर िने क्रममण अमूल्र् सझुणव ददई सहर्ोि िने मणननीर् 
प्रदेश प्रमखुज्रू्, मणननीर् मखु्र्मन्री िथण मन्रीज्रू्हरू, मणननीर् प्रदेश सभणकण सभणमखु िथण उपसभणमखुज्रू्, 

प्रदेश सभण सदस्र्ज्रू्हरू लिणर्ि प्रदेशकण सबै तनकणर् र पदणतधकणरी िथण र्वकणस सणझेदणर, नणिररक समणज र 
सञ्चणरकमीहरूप्रति हणददाक आभणर व्र्क्त िना चणहन्छु । सणथै, कोरोनण भणइरसको महणमणरीको बणबजूद अहोरणर 
खर्टई समर्मै लेखणपरीक्षर् सम्पन्न िरी प्रतिवेदन िर्णर िने कणर्णालर्कण सम्पूर्ा कमाचणरीहरूलणई र्वशेष 
धन्र्वणद ददन चणहन्छु । 

 

  

 

(टंकमर्र् शमणा, दंिणल) 

महणलेखणपरीक्षक 



 

लेखणपरीक्षर्को उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

1. संवैधणतनक िथण कणननुी व्र्वस्थण : नेपणलको संर्वधणनको धणरण २४१ बमोर्जम प्रदेश सभण, प्रदेश 
सरकणर र प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्को लेखण कणननुबमोर्जम तनर्तमििण, तमिव्र्र्र्िण, कणर्ादक्षिण, 
प्रभणवकणररिण र और्चत्र्समेिको र्वचणर िरी महणलेखणपरीक्षकबणट लेखणपरीक्षर् हनेु व्र्वस्थण छ । 
प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३३ मण प्रत्रे्क कणर्णालर्ले सबै प्रकणरकण आर्व्र्र् 
िथण कणरोबणरको िोर्कएबमोर्जमको लेखण र र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िरी महणलेखणपरीक्षकको 
कणर्णालर्बणट अर्न्िम लेखणपरीक्षर् िरणउनपुने व्र्वस्थण छ । 

2. उद्दशे्र् : सणवाजतनक स्रोिको प्रणतप्त र उपर्ोि िथण सणवाजतनक सेवण प्रवणहको सम्बन्धमण तनर्तमििण, 
तमिव्र्र्र्िण, कणर्ादक्षिण, प्रभणवकणररिण र और्चत्र्को आधणरमण लेखणपरीक्षर् िरी उर्चि तनषकषा र 
सझुणव प्रदणन िना िथण र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर आश्वस्ििण प्रदणन िनुा लेखणपरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र् 
रहेको छ । देहणर्कण र्वषर्हरू सतुनर्िि िनुा लेखणपरीक्षर्को अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेकण छन:् 

 आतथाक र्ववरर् िोर्कएको ढणचँणमण िर्णर िरी र्थणथा र्स्थति र्चरर् िरेको, 
 प्रदेश सर्ञ्चि कोष िथण अन्र् सरकणरी कोषको र्हसणब र्थणथापरक रहेको,  
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनबमोर्जम स्वीकृि सीमणतभर रही िोकेको कणर्ा र प्रर्ोजनमण खचा िरेको, 
 रणजस्वलिणर्ि समस्ि आम्दणनी र धरौटी असलुी एवं दणर्खलण िरेको, 
 सरकणरी सम्पर्त्तको व्र्वस्थणपन एवं स्रोिको हणतन नोक्सणनी र दरुुपर्ोि हनु नपणउने िरी 

आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्थण िरेको र सोको कणर्णान्वर्न भएको, 
 आतथाक कणरोबणर िदणा प्रचतलि ऐन कणनूनको पररपणलनण िरेको एवं पषुयणई िने प्रमणर् 

र्थेष्ठ रणखेको, 
 स्वीकृि कणर्ाक्रमअनसुणर तनधणाररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्ब्ध हणतसल िरेको, 
 सणवाजतनक तनकणर्ले िोर्कएबमोर्जम र्वकणस तनमणार् र सेवण प्रवणह िरेको, 
 आतथाक कणरोवणर िदणा तमिव्र्र्र्िण कणर्ादक्षिण र प्रभणकणररिणमण पर्णाप्त ध्र्णन ददएको, 
 सणवाजतनक तनकणर्ले जवणफदेर्हिण वहन िरेको, 
 कोतभड १९ को र्वश्वव्र्णपी महणमणरीको रोकथणम, तनर्न्रर् िथण उपचणर सम्बन्धमण सञ्चणतलि 

र्क्रर्णकलणप र खचा कणनूनसम्मि एवं प्रभणवकणरी िवरले िरेको ।  

3. क्षरे : र्ो वषा प्रदेश सभण, प्रदेश मन्रणलर्, संवैधणतनक अंि, प्रदेश कणर्णालर् र सतमति िथण अन्र् 
संस्थण समेि 128 तनकणर्को २०७6।७7 को आतथाक कणरोबणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न िररएको 
छ । लेखणपरीक्षर्को क्रममण कणननुको पररपणलनण, र्वकणस तनमणार् र सेवण प्रवणहको र्स्थति मूल्र्णंकन 
िना सूचनण िथण िथर्णंकसमेि संकलन िरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेर् िररएको छ ।  

4. पर्द्ति : लेखणपरीक्षर् ऐन, २०७५ मण उल्लेर्खि व्र्वस्थण, नेपणल सरकणरी लेखणपरीक्षर् मणन, र्वत्तीर्, 
कणर्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थणपन िथण अन्र् सणन्दतभाक लेखणपरीक्षर् तनदेर्शकण, मणिादशान र असल 
अभ्र्णसको अनसुरर् िरी लेखणपरीक्षर् िररएको छ । समग्र लेखणपरीक्षर् िनुापने तनकणर्हरूलणई 
जोर्खम मूल्र्णंकनको आधणरमण न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकणर्मण विीकरर् िरी उच्च 



जोर्खमर्कु्त 36 तनकणर्को र्वस्ििृ लेखणपरीक्षर्, मध्र्म जोर्खमर्कु्त 52 तनकणर्को प्रदेश एकल 
कोष खणिणबणट छनौट िररएकण कणरोवणरको परीक्षर् र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 40 तनकणर्को सम्बन्धमण 
दूर लेखणपरीक्षर् कणर्ार्वतध अवलम्बन िरी लेखणपरीक्षर् िररएको छ ।   

र्सकण अलणवण लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण व्र्होरणउपर सम्बर्न्धि तनकणर्कण प्रमखुसँि 
छलफल िरेपिणि ् लेखणपरीक्षर्को प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन जणरी िररएको र सो उपर तनकणर्बणट प्रणप्त 
जवणफ/प्रतिकृर्ण समेिलणई आधणर मणनी र्ो प्रतिवेदन िर्णर िररएको छ । लेखणपरीक्षर्को िरु्स्िर 
अतभवरृ्र्द् िना उच्च िहबणट सपुरीवेक्षर्, स्थलिि तनरीक्षर्, लेखणपरीक्षर् सम्पन्न फणइल िथण 
प्रतिवेदनको पनुरणवलोकन र छनौट भएकण लेखणपरीक्षर् फणइलको िरु्स्िर पनुरणवलोकनसमेि िने 
िररएको छ । नीतििि र्वषर्मण रणर् तलन लेखणपरीक्षर् सल्लणहकणर सतमति िठन िररएको र र्वतभन्न 
क्षेरकण र्वषर्र्वज्ञ संलग्न िरणइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िर्क्रा र्ण : महणलेखणपरीक्षकको 2076/77 को लेखणपरीक्षर्को तसलतसलणमण कर्णाली 
प्रदेशकण सम्पूर्ा तनकणर्कण उच्च पदस्थ पदणतधकणरीहरूसँि लेखणपरीक्षर्मण महणलेखणपरीक्षकको 
भतूमकण, जवणफदेर्हिण, पणरदर्शािण र लेखणपरीक्षर् कणर्ाक्रम सम्बन्धमण भच ुाअल मणध्र्मबणट छलफल 
भएको तथर्ो ।  

6. वणर्षाक प्रतिवेदन : महणलेखणपरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमण आफूले िरेको कणम कणरवणहीको सम्बन्धमण 
अलि अलि प्रतिवेदन िर्णर िरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश िनासक्ने नेपणलको संर्वधणनको धणरण २९४ 
को उपधणरण  (३) को व्र्वस्थण अनसुणर र्ो प्रतिवेदन िर्णर िररएको छ । र्स प्रतिवेदनमण ५ 
पररच्छेद िथण 15 अनसूुची रहेकण छन ्। पररच्छेद १ मण लेखणपरीक्षर् िररएकण तनकणर्को र्ववरर्, 
पररच्छेद २ मण लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण बेरुजकुो र्स्थति, पररच्छेद ३ मण लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण 
प्रमखु व्र्होरण, पररच्छेद ४ मण प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न र्स्थति र पररच्छेद ५ मण सधुणरकण क्षेरहरू 
उल्लेख िररएको छ । 
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पररच्छेद –१ 

लेखणपरीक्षर् िररएकण तनकणर्को र्ववरर् 

 

 समर्ििि लेखणपरीक्षर् र्स्थति 

लेखणपरीक्षर् िरीएकण तनकणर् संख्र्ण रकम (रु. हजणरमण) 
१. सरकणरी कणर्णालर् ११८  २३०९१३१० 

२. अन्र् संस्थण िथण सतमति १० ३४८२५०     

जम्मण १२८ २३४३९५६० 

र्ो वषा प्रदेश मणिहिकण ११८ सरकणरी तनकणर्को रु.२३ अबा ९ करोड १३ लणख १० हजणर 
र सतमतििफा  १० तनकणर्को रु.३४ करोड ८२ लणख ५० हजणर समेि रु.23 अबा 43 करोड 95 
लणख 60 हजणरको लेखणपरीक्षर्  सम्पन्न िररएको छ । लेखणपरीक्षर् िरीएकण कणर्णालर्हरूको र्ववरर् 
अनसूुची–१क मण उल्लेख छ । 

1. सरकणरी तनकणर् : र्ो वषा ११८ सरकणरी तनकणर्को र्वतनर्ोजन रणजस्व धरौटी र अन्र्िफा  तनम्नणनसुणर 
लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ:- 

                                                                                                           (रु. हजणरमण) 
क्र.सं. 

 

कणरोबणर 

 

लेखणपरीक्षर् सम्पन्न 

२०७६।७७ को रकम बक्र्ौिण जम्मण 
१. र्वतनर्ोजन  १६८७५४२३ 

0 १६८७५४२३ 

२. रणजस्व  ४८८८४४१ 0 ४८८८४४१ 

३. धरौटी  ५२९८२७ 
0 ५२९८२७ 

४. अन्र्  ७९७६१९ 
0 ७९७६१९ 

जम्मण २३०९१३१० 
0 २३०९१३१० 

लेखणपरीक्षर् सम्पन्न तनकणर् र लेखणपरीक्षर् रकमको र्ववरर् अनसूुची -२ मण उल्लेख छ ।  

2. सतमति र अन्र् संस्थण : र्ो वषा 10 सतमतिको रु.34 करोड 82 लणख 50 हजणरको लेखणपरीक्षर् 
िररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची 4 र 5 मण उल्लेख छ । लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण प्रमखु 
व्र्होरण पररच्छेद-3 को मन्रणलर् खण्डमण समणवेश छ । 

3. प्रदेश बजेट कणर्णान्वर्न र्स्थति : प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट प्रणप्त र्ववरर्अनसुणर २०७६।७७ 
को बजेट अनमुणन र र्थणथा खचा तनम्नणनसुणर छ :- 

(रु. हजणरमण) 

शीषाक /क्षरे 
२०७६।७७ को 

बजेट अनमुणन र्थणथा खचा प्रतिशि 

चणल ु १३०५९६५३ ७३४४९३१ ४३.५१ 

पुरँ्जिि  २१२९३७७२ ९५३५२७३ ५६.४९ 

जम्मण ३४३५३४२५ १६८८०२०४ ४९.१४ 



लेखणपरीक्षर् िररएकण तनकणर्को र्ववरर् 
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4. खचाको र्स्थति : प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट प्रणप्त र्ववरर्अनसुणर र्ो वषा कुल चणल ुर पुरँ्जिि 
खचाको र्ववरर् तनम्नणनसुणर छ :- 

  (रु. हजणरमण) 

तस .नं.  तनकणर् शरुु बजेट र्थणथा खचा 
चणल ु पूर्जिि  चणल ुखचा परु्जिि खचा 

१ प्रदेश व्र्वस्थणर्पकण १२३१७६ ४१८०० ९७८७० ९१५२ 

२ मखु्र् न्र्णर्तधवक्तणको कणर्णालर् १११८८ ५०७५ ८५५२ ८४५ 
३ मखु्र् मर्न्र िथण मर्न्रपरीषदको कणर्णालर् १७८८२७८ ३४९३३५० ५१७८४७ ७३९०९० 
४ आतथाक मणतमलण मन्रणलर् िथण र्ोजनण मन्रणलर् १०६१२३ २२५४७ ६४९८७ ९२६८ 
५ उद्योि पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् १०८१४८१ १७८४२६२ ६१८८५० ८७५१५१ 
६ भतूम व्र्वस्थण  ,कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर्  २३३६५२९ १०९४०५० १७३७५७३ ९७०२७९ 
७ आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् २८८४२४ ४११५०० ३६४५५८ ६४३४२ 
८ भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् ५५३७९२ १०१५१०३१ २६९२५१ ४६३०४०२ 
९ सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् २९२५४७२ १७७४७९७ १८११२२५ ११८१९३३ 
१० कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोि  ४५८७४ १२६३५ ११९८२ २३४१ 
११ प्रदेश लोक सेवण आर्ोि २७०३६ २७२५ ० ० 
 जम्मण ९२८७३७३ १८७९३७७२ ५५०२६९५ ८४८२८०३ 
१२ अथा र्वत्तीर् व्र्वस्थण ० २०००००० ० ० 
 कमाचणरी सरु्वधण िथण सेवण तनवृत्त सरु्वधण १२०००० ० ० ० 
 अथा र्वर्वध २८५२२८० ५००००० ० ० 
१३ स्थणनीर् िह ८००००० ० १८४२२३६ १०५२४७० 
 जम्मण १३०५९६५३ २१२९३७७२ ७३४४९३१ ९५३५२७३ 

5. स्थणनीर् िहलणई बजेट : प्रदेश सरकणरको नीति िथण कणर्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाकण लणति प्रदेश 
कणननु बमोर्जम र्वकणस तनमणार् िथण सेवण प्रवणहकण कणर्ा अिणतड बढणउनपुनेमण प्रदेशले र्वतनर्ोजन िरेको 
बजेटबणट स्थणनीर् सरकणरकण कणर्ाक्रम संचणलन िना  रु.९९ करोड ९ लणख २४ हजणर समेि चणलिुफा  
रु.१ अबा ८४ करोड २२ लणख ३६ हजणर र पुजँीिििफा  रु.१ अबा ५ करोड २४ लणख ७० हजणर 
समेि रु.२ अबा ८९ करोड ४७ लणख ६ हजणर हस्िणन्िरर् िरेको छ । अन्र् सरकणरलणई बजेट 
ददएको र्ववरर् अनसूुची 13 मण उल्लेख िररएको छ ।  

6.  स्रोििि अनमुणन र र्थणथा खचा : प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट प्रणप्त र्ववरर्अनसुणर २०७६।७७ 

को अनमुणन र र्थणथा खचाको स्रोििि र्ववरर् तनम्नणनसुणर छ:                
                                                                                                          (रु. हजणरमण) 

स्रोि 

 

२०७६।७७ को अनमुणनको िलुनणमण 
खचा प्रतिशि अनमुणन र्थणथा खचा 

संघीर् सरकणर िफा  १६९३३२०० ३५४२०४७ २०.९२ 

समणनीकरर् अनदुणन ९८४८३०० ८२२९११ ८.३६ 

सशिा अनदुणन ५२७२७०० २२८३३५३ ४३.३० 

समपूरक अनदुणन ९००००० १६५३७३ १८.३७ 

र्वशेष अनदुणन ९१२२०० २७०४१० २९.६४ 

प्रदेश सरकणर िफा  
प्रदेश सरकणरको खचा  १७४२०२२५ १३३३८१५७ ७६.५७ 

जम्मण ३४३५३४२५ १६८८०२०४ ४९.१४ 
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आतथाक वषा २०७६।७७ मण प्रदेश सरकणरको कुल खचाको २०.९८ प्रतिशि संघीर् 
सरकणरबणट हस्िणन्िरर् भई आएको अनदुणन र प्रदेश सरकणरको श्रोि िफा  ७९.०२ प्रतिशि रहेको छ । 

7. रणजस्व असलुी : प्रदेश सरकणर संचणलनको मूल आधणर रणजस्व संकलन र पररचणलन रहेको छ । प्रदेश 
लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट प्रणप्त र्ववरर्अनसुणर आतथाक वषा २०७६।७७ मण प्रदेश सरकणरले प्रणप्त 
िरेको रणजश्व िथण आर्को र्ववरर् तनम्न अनसुणर छ :-   

                                                                                             (रु. हजणरमण) 

शीषाक रणजश्व संकेि रणजश्व अनमुणन रणजश्व असलुी असलुी प्रतिशि 

कर रणजश्व ११००० ७४४४३००   ५१३०२५१ ९८.२५ 

अन्र् रणजश्व १४००० २७८४४१ ९१४५७ १.७५ 

जम्मण ७७२२७४१ ५२२१७०८ १०० 

7.1. आतथाक वषा २०७६।७७ मण प्रदेश सरकणरले प्रणप्त िरेको रु.५ अबा २२ करोड १७ लणख ८ हजणर 
मध्रे् सँघीर् सरकणरबणट प्रणप्त रणजश्व बणडँफणँट रकम रु.४ अबा ८९ करोड ४२ लणख ४६ हजणर 

(९३.७३ प्रतिशि) रहेको छ । प्रदेश सरकणरले उक्त बणडँफणँट रणजश्व मध्रे् सवणरी सणधन कर बणपि 
रु.८ करोड ९३ लणख ७ हजणर संकलन िरेको छ । 

7.2. कणर्णालर्िि रणजश्वको आतथाक र्ववरर्अनसुणर कुल रणजश्व रु.४ अबा ८८ करोड ८४ लणख ४1 हजणर 
र सर्ञ्चि कोषको र्ववरर्अनसुणर  कुल रणजश्व रु.५ अबा २२ करोड १७ लणख ८ हजणर रहेकोले रु. 
३३ करोड ३२ लणख 6७ हजणर फरक देर्खएको छ । सोको र्हसणब तमलणन िनुापदाछ ।  

7.3. प्रदेशलणई घर जग्िण रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवणरी सणधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञणपन कर, पर्ाटन, कृर्ष आर्मण 
कर, सेवण शलु्क दस्िरु, दण्ड जररवणनण कणननु बनणई कर िथण शलु्ककण दर िोक्ने व्र्वस्थण  
छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मण पेश भएको बजेटमण आन्िररक आम्दणनी रु.२५ करोड १० लणख 
४१ हजणर  प्रणप्त हनेु लक्ष्र् तलएकोमण रु.२३ करोड ४४ लणख ७४ हजणर (९३.४० प्रतिशि) प्रणप्त 
भएको छ । 

8. र्वत्तीर् हस्िणन्िरर् : आतथाक वषा २०७६।७७ मण प्रदेश संर्चि कोषबणट स्थणनीर् िहमण िरेको र्वत्तीर् 
हस्िणन्िरर्को र्ववरर् तनम्न छ :-                                                        

                                                                                                                    (रु. हजणरमण) 
स्रोि बजेट हस्िणन्िरर् हस्िणन्िरर् प्रतिशि 

समणतनकरर् अनदुणन ८०००० ८०००० १०० 

शसिा अनदुणन १२०८९६१ ५२७८४५ ४३.६६ 

र्वशेष अनदुणन ३००००० १८१९१० ६०.६४ 

समपूरक अनदुणन १०००० ३९४०२७ ३९४०.२७ 

जम्मण ३३०८९६१ १९०३७८२ ५७.५३ 

प्रदेश सरकणरले र्वत्तीर् हस्िणन्िरर् मणफा ि र्ो वषा ७९ स्थणनीर् िहमण रु.१ अबा ९० करोड 
३७ लणख ८२ हजणर  उपलव्ध िरणएको छ ।  
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पररच्छेद -२ 

लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण बेरुजकुो र्स्थति 

 

1. बेरुज ु: प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण २(द) मण प्रचतलि कणननुबमोर्जम परु् र्णउनपुने रीि 
नपरु् र्णई कणरोबणर िरेको वण रणख्नपुने लेखण नरणखेको िथण अतनर्तमि वण बेमनुणतसब िररकणले आतथाक 
कणरोबणर िरेको भनी लेखणपरीक्षर् िदणा औलँ्र्णइएको वण ठहर् र्णएको कणरोबणरलणई बेरुजकुो रूपमण 
पररभणर्षि िरेको छ ।  

सोही ऐनले बेरुजलुणई असलु िनुापने, तनर्तमि िनुापने र पेस्की  िरी ३ विामण विीकरर् िरेको 
छ । र्स कणर्णालर्ले बेरुज ुविीकरर् िदणा असलु िनुापने बेरुजमुण र्हनणतमनण र मस्र्ौट, हणनी, नोक्सणनी र 
अन्र् असलु िनुापने िरी ३ समूहमण, तनर्तमि िनुापने बेरुजलुणई अतनर्तमि भएको, प्रमणर् कणिजणि पेश 
नभएको, र्जम्मेवणरी नसणरेको र शोधभनणा नतलएको िरी ४ समूहमण र पेस्कीलणई कमाचणरी, मोतबलणइजेसन, 
प्रिीिपर र संस्थणिि पेस्की िरी ४ समूहमण विीकरर् िरेको छ ।  

र्ो वषा प्रदेश सरकणरी कणर्णालर् र सतमति िथण अन्र् संस्थणिफा  लेखणपरीक्षर्बणट औलँ्र्णइएको 
बेरुज ुरु.83 करोड 47 लणख 81 हजणर रहेको छ । सो बेरुज ुअंकको विीकरर् तनम्नणनसुणर छः 

 (रु. हजणरमण) 

विीकरर् सरकणरी कणर्णालर् 
सतमति र 

अन्र् संस्थण 
जम्मण कुल वेरुजूको 

प्रतिशि 

जम्मण बेरुज ु ८३४७८१ ० ८३४७८१ १०० 

१.असलु िनुापने १४५८९८ ० १४५८९८ १७.४७ 

२. तनर्तमि िनुापने ५४०७४० ० ५४०७४० ६४.७८ 

 अतनर्तमि भएको  २20815 ० २20815 २६.46 

 प्रमणर् कणिजणि पेस नभएको  319925 ० 319925 ३८.32 

 र्जम्मेवणरी नसणरेको  ० ० ० ० 

 शोधभनणा नतलएको  ० ० ० ० 

३.पेस्की १४८१४३ ० १४८१४३ १७.७५ 

 कमाचणरी पेस्की   ४२१३३ ० ४२१३३ ५.०५ 

 मोतबलणइजेसन पेस्की   0 ० 0 0 

 प्रिीिपर पेस्की   ० ० ० ० 

 संस्थणिि पेस्की   १०६०१० ० १०६०१० १२.७० 

बेरुज ुविीकरर्को र्ववरर् अनसूुची-१० र ११ मण उल्लेख छ । 

2. अद्यणवतधक बेरुज ु: िि वषा सम्म रु. 51 करोड 71 लणख 70 हजणर  बेरुज ुरहेकोमण र्ो वषा रु.4 
करोड 4 लणख 2 हजणर सम्परीक्षर् भई रु.47 करोड 67 लणख 68 हजणर बणँकी रहेको र र्ो वषा रु. 
83 करोड 47 लणख 81 हजणर थप भई जम्मण बेरुज ुरु.1 अबा 31 करोड 15 लणख 49 हजणर 
कणर्म भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -१2 मण रहेको छ । 
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(रु. हजणरमण) 
क्र.सं. र्ववरर् िि वषासम्म र्स वषा जम्मण रकम 

१ प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्को बेरुज ु ४७१८१० ८३४७८१ १३०६५९१ 

२ अन्र् संस्थण िथण सतमतिको बेरुज ु ४९५८ ० ४९५८ 

 जम्मण ४७६७६८ ८३४७८१ १३११५४९ 

3. बेरुज ुर्वश्लषेर् : प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्, अन्र् संस्थण र सतमतिको बेरुजकुो अवस्थण तनम्नणनसुणर रहेको 
छ : 

3.1 प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३७ मण लेखणपरीक्षर्बणट औलं्र्णइएको बेरुज ुसम्बन्धमण प्रमणर् 
पेश िरी वण तनर्तमि िरी िरणई वण असलुउपर िरी फस्र्ौट िने दणर्र्त्व सम्बर्न्धि कणर्णालर् प्रमखु र आतथाक 
प्रशणसन प्रमखुको हनुे व्र्वस्थण छ । सोही ऐनको दफण ३५ मण औलँ्र्णइएको बेरुजकुो ३५ ददन वण म्र्णद थप 
भएकोमण सो म्र्णदतभर फस्र्ौट िने र फस्र्ौट निरेमण लेखणउत्तरदणर्ी अतधकृि र र्वभणिीर् मन्री वण 
रणज्र्मन्रीलणई जणनकणरी ददने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्थण बमोर्जमको प्रर्क्रर्ण परुण िदणा समेि २०७६।७७ 
को बेरुज ुफस्र्ौट नभएकणले सो अवतधमण कणर्ारि लेखणउत्तरदणर्ी अतधकृिहरूको नणमणवली र बेरुज ु रकम 
अनसूुची–१4 मण समणवेश िररएको छ । 

3.2 सरकणरी कणर्णालर् अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  र्ो वषा रकमिि आधणरमण बढी बेरुज ुहनुे तनकणर् तनम्नणनसुणर 
छन ्:- 

 
क्र.स. मन्रणलर् लेखणपरीक्षर् 

अङ्क 

बरेुज ुअंक कुल बेरुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको िलुनणमण 
बेरुज ुप्रतिशि असलु 

िनुापनें 
तनर्तमि 
िनुापनें 

पेस्की बणकँी जम्मण 

1.  सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् ३२११३७५ २३७१३ २०४२२५ ८३७९५ ३११७३३ ३७.3४ १.३० 

2.  भौतिक पूवणाधणर र्वकणस 
मन्रणलर् 

५४०१४९५ १1017 १५6983 ३२२३८ 200238 २३.9९ ३.७१ 

3.  भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण 
सहकणरी मन्रणलर् 

२७२६०९१ ९७९४१ ६९३७४ ३१०७२ १९८३८७ २३.७७ ७.२८ 

4.  उद्योि, पर्ाटन, वन िथण 
वणिणवरर् मन्रणलर् 

१८००७०० ११५६२ १०८१६६ १०३८ १२०७६६ १४.४७ ६.७१ 

5.  प्रदेश सभण सर्चवणलर् १०८००१ १४३१ १४९२ ० २९२३ 0.३५ २.७१ 

6.  आन्िररक मणतमलण िथण 
कणननु मन्रणलर् 

७३१९०७ ० ५०० ० ५०० 0.06 ०.०७ 

7.  मखु्र् न्र्णर्तधवक्तणको 
कणर्णालर् 

९६४३ १२५ ० ० १२५ ०.०१ १.३० 

8.  आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण 
मन्रणलर् 

७७६५८०७ १०९ ० ० १०९ 0.01 ०.००१ 

सरकणरी कणर्णालर्िफा  सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् बढी बेरुज ु हनेु मन्रणलर् िथण तनकणर्को 
क्रममण पर्हलो स्थणनमण रहेको, भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् दोस्रो,  भमूी व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी 
मन्रणलर् िेस्रो र उद्योि, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् चौथो नम्बरमण रहेकण छन ्। 

3.3 र्ो वषा ११८ प्रदेश कणर्णालर् र १० अन्र् संस्थण िथण सतमतिको लेखणपरीक्षर् िरेकोमण २७ कणर्णालर् 
(२१.१० प्रतिशि) मण  बेरुज ुदेर्खएन ।                                                         

3.4 र्ो वषा प्रदेश मणिहिकण सरकणरी कणर्णालर् 118 को लेखणपरीक्षर् िरेकोमण ६ कणर्णालर्मण लििी बेरुज ु
देर्खएको छैन । सतमति िथण अन्र् संस्थण 10 मण बेरुज ुदेर्खएको छैन।  
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3.5 र्ो वषा १०१ प्रदेश कणर्णालर्को १ हजणर ५ सर् ८५ दफण बेरुज ुदेर्खएकोमण ९७२ दफण सैर्द्णर्न्िक र 
६१३ दफण लििी बेरुज ुकणर्म भएको छ । 

3.6 प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्िफा  ििवषासम्मको पेस्की रु.22 करोड 93 लणख 43 हजणर बणँकी रहेकोमध्रे्  
रु.30 हजणर (0.01 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बणँकी रु.22 करोड 93 लणख 13 हजणर र र्ो वषा थप रु.31 
करोड 86 लणख 3 हजणर समेि कुल पेस्की रु.54 करोड 79 लणख 16 हजणर बणँकी रहेको छ । र्ो वषा थप 
भएकोमध्रे् म्र्णद ननणघेको पेस्की रु.17 करोड 4 लणख 60 हजणर र म्र्णद नणघेको पेस्की रु.14 करोड 81 
लणख 43 हजणर रहेको छ । सोमध्रे् कमाचणरीिफा  रु.8 करोड 31 लणख 95 हजणर (15.18 प्रतिशि), 
मोतबलणइजेशनिफा  रु.43 करोड 47 लणख 49 हजणर (79.35 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.2 करोड 99 लणख 
72 हजणर (5.47 प्रतिशि)  रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची 6 मण छ । 

3.7 प्रदेश सरकणरी कणर्णालर् अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  र्ो वषा लेखणपरीक्षर्बणट असलु िनुापने देर्खएको 
रु.१४ करोड ७४ लणख ९७ हजणरमध्रे्  २५ कणर्णालर्ले लेखणपरीक्षर्को क्रममण रु.१५ लणख ९९ 
हजणर र सम्परीक्षर्बणट रु. 1 लणख समेि रु.16 लणख 99 हजणर असलु िरेकण छन । र्ससम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची–७ मण छ । 

3.8 सरकणरी कणर्णालर्, अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  ३३ तनकणर्को रु. ३८ लणख ९ हजणर अतग्रम कर कट्टी 
निरेको ब्र्होरण औलं्र्णएकोमण असलु िना बणँकी छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–८ मण उल्लेख  
छ । 

3.9 प्रदेश सरकणरी कणर्णालर् अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  र्ो वषाको लेखणपरीक्षर् र बेरुज ुअङ्कको िलुनणत्मक 
र्स्थति तनम्नणनसुणर छ:- 

                                                             (रु. हजणरमण) 
प्रतिवेदन कुल लेखणपरीक्षर् अङ्क बेरुज ुअङ्क प्रतिशि पेस्की बणहेकको बेरुज ु पेस्की बणहेकको बेरुज ुप्रतिशि 

२०७५ 237852 177 0.07 177 0.07 

२०७७ 19004944 516993 2.72 287650 1.51 

२०७८ २३४३९५६० ८३४७८१ ३.५६ ६८६६३८ २.९३ 
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पररच्छेद-३ 

लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण व्र्होरण 
 

लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण प्रमखु व्र्होरण 

1. लेखणपरीक्षर् बक्र्ौिण : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३३ र ३४ मण महणलेखणपरीक्षकले 
िोकेको म्र्णदतभर लेखण र आतथाक र्ववरर् दणर्खलण िनुापने, िदनसुणर दणर्खलण निने र्जम्मेवणर व्र्र्क्तलणई 
जररबणनण र र्वभणिीर् कणरबणहीसमेि िना सर्कने व्र्वस्थण छ । र्णिणर्णि व्र्वस्थण सेवण कणर्णालर्, 
रुकुमपर्िमले कणननुले िोकेको समर्मण लेखण िथण आतथाक र्ववरर् दणर्खलण निरेकोले लेखणपरीक्षर् 
बक्र्ौिण रहेको छ । कणननुबमोर्जम कणरबणही िरी लेखणपरीक्षर् िरणउनपुदाछ । र्स सम्बन्धी ब्र्होरण 
अनसूुची-३ मण उल्लेख छ । 

2. कणननु तनमणार् : प्रदेश सरकणरबणट जणरी िनुापने सबै ऐन, कणननु प्रणथतमकिणको आधणरमण िर्णर िरी  प्रदेश 
सभणमण प्रस्ििु िरी पणररि िरणउन ु पदाछ । आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर्बणट प्रणप्त 
र्ववरर्अनसुणर र्स वषासम्म ३६ ऐन,२ िठन आदेश, ७ कणर्ार्वतध पणररि भएको  र ३ कणर्ार्वतध,१ िठन 
आदेश आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्मण सहमतिकण लणति पठणएको छ । प्रदेश सरकणरको सेवण 
प्रवणहलणई व्र्वर्स्थि िना आवश्र्क पने कणननु र्थणशीघ्र तनमणार् िनुा पदाछ ।  

3. संिठन र कमाचणरी व्र्वस्थणपन : प्रदेश लोकसेवण आर्ोिको स्थणपनण, आर्ोिको लणति चणर्हने कणननु तनमणार्, 

प्रदेश तनजणमिी सेवण ऐन िथण तनर्मणवली तनमणार् र पणठ्यक्रम िजुामण िरी प्रदेश दरबन्दीकण ररक्त पदहरू 
पदपूतिा िनुापदाछ। प्रदेश सरकणरले र्स वषा स्वीकृि िरेको संिठन िथण व्र्वस्थणपन सवेक्षर्नसुणर प्रदेश 
सभण सर्चवणलर्, आर्ोि िथण प्रदेश मन्रणलर् मणिहि १५९ संिठन संरचनण र कुल २ हजणर ५५५ 
दरबन्दी रहेको छ । िी तनकणर्को लणति १ हजणर ५५७ (६०.९४ प्रतिशि) मणर पदपूतिा भएको छ । 
धेरै दरबन्दी ररक्त हनु िई कणर्णालर्हरूमण कमाचणरीहरूको अभणव भएकोले कणर्णालर्को कणर्ा सम्पणदनमण 
प्रभणव परेको छ । दरबन्दीअनसुणर पदपूतिा िरी सेवणप्रवणहलणई चसु्ि र प्रभणवकणरी बनणउन ुपदाछ ।   

4. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३० मण आन्िररक तनर्न्रर् सम्बन्धी 
व्र्वस्थणलणई प्रभणवकणरी बनणउन प्रदेश मन्रणलर् र अन्ििाि तनकणर्बणट सम्पणदन िररने कणर्ा तमिव्र्र्ी, 
दक्ष र प्रभणवकणरी ढंिबणट सम्पणदन िना र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्णलीलणई र्वश्वसनीर् बनणउन िथण प्रचतलि 
कणननु बमोर्जम कणर्ा सम्पणदन िना आ-आफ्नो कणमको प्रकृति अनसुणरको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली 
िर्णर िरी लणि ु िनुापने व्र्वस्थण छ । प्रदेश सभण सर्चवणलर् र ७ मन्रणलर् अन्ििािकण तनकणर्ले 
कणमको प्रकृतिअनसुणरको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली िर्णर िरेकण छैनन ् । उक्त व्र्वस्थणअनसुणर 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली िजुामण िरी कणर्णान्वर्न िनुापदाछ । 
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5. ऐन तनर्मको पणलनण : सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मणवली २०६४ अनसुणर सणवाजतनक 
तनकणर्हरूले सणवाजतनक खररद कणर्ालणई व्र्वर्स्थि िना िनुापने कणमहरू मध्रे् कर्णाली प्रदेशकण 
तनकणर्हरूले कतिपर् खररद कणर्ामण खररद र्ोजनण िर्णर निने, र्ोजनण अधरुो रणख्न,े मणलसणमणन वण तनमणार् 
कणर्ाको टर्णकेज नवनणउने, कम अवतधको जमणनि तलने, छनोट भएको वोलपरदणिण सम्झौिण िना 
नआएको अवस्थणमण कणलो सूर्चमण रणख् न नपठणउने, परणमशादणिण मणतथ तनभार रहने, प्रितिकण आधणरमण ५० 
प्रतिशि पेस्की ददनपुनेमण पूरै पेश्की ददने, भेररर्सन आदेश स्वीकृि निरणई कणम िरणउने, तनमणार् 
व्र्वसणर्ीको र्ढलणईको कणरर् कणम नभएमण पूवातनधणाररि क्षतिपूतिा नतलई म्र्णद थप िने,सम्झौिण वमोर्जम 
कणम शरुु निने, वीचैमण कणम छोड्ने, सम्झौिण अनसुणर कणर्ा प्रिति निने तनमणार् व्र्वसणर्ीको जमणनि 
जफि िरी बणकँी कणम िना लणग्ने रकम असूल निने, तनमणार् स्थलको िर्णरी वेिर वोलपर प्रकणशन िने 
जस्िण कणर्ा िरेको छ । 

 र्सैिरी नम्सा वेिर परणमशा सेवणको लणिि अनमुणन िर्णर िने, वोलपरबणट िनुा पने कणम टुक्रण 
पणरी सोझै खररद वण तनमणार् िने, उपभोक्तण सतमतिबणट रु.१ करोड भन्दण बढी लणिि अनमुणनको कणम 
िरणउने,उपभोक्तणको र्ोिदणन कम िरणउने, र्ोजनण हस्िणन्िरर् निने, समर्मण पेश्की फर्छ्यौट निने, कणर्ा 
स्वीकणर प्रतिवेदन िर्णर निने, सम्झौिणको म्र्णद थप िदणा मूल्र् समणर्ोजनमण पने व्र्र्भणरलणई र्वचणर 
निने, पूवा तनधणाररि क्षतिपूतिा नतलई म्र्णद थप िने, ५० प्रतिशि मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर कट्टण निरी पूरै 
भकु्तणनी ददने िरेको देर्खर्ो । ऐन र तनर्ममण उर्ल्लर्खि व्र्वस्थणको पणलनण हनेु िरी कणर्ा सम्पणदन 
िनुापदाछ । 

6. अधरुण ठेक्कण :   सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ५९, ६३ र तनर्मणवलीको तनर्म १२८ अनसुणर 
खररद िथण तनमणार्को सम्झौिण िनेले सम्झौिण बमोर्जम कणम शरुु निरेमण, कणम शरुु िरी बीचमै छोडेमण 
वण सम्झौिण बमोर्जम प्रिति निरेमण सणवाजतनक तनकणर्ले त्र्स्िो सम्झौिण जनुसकैु बखि अन्त्र् िना सक्ने 
र त्र्सरी सम्झौिण अन्त्र् भएमण कणर्ा सम्पणदन जमणनी प्रणप्त िने, १० प्रतिशि सम्म पूवा तनधणाररि क्षतिपूतिा 
लिणउने, बणँकी कणम सम्झौिण िनेको लणििबणट पूरण िरणउने र कणलोसूर्चमण रणख्न लेर्ख पठणउने व्र्वस्थण 
छ । पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, खणनेपणनी, तसचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, सडक कणर्णालर् समेि ७ 
कणर्णालर् अन्ििाि ििर्वििमण सम्झौिण भई शरुु म्र्णद नणघेकण रु.२ अबा २९ करोड ८४ लणख ६१ 
हजणरकण ६४ ठेक्कणमण र्ो वषा रु. ५० करोड २ लणख ५३ हजणर (२१.७६ प्रतिशि) भकु्तणनी भएको  
छ । पटक पटक म्र्णद थप िदणा पतन तनमणार् व्र्वसणर्ीहरूकै कणरर्बणट िी ठेक्कणको कणम अधरुो रहन 
िएको अवस्थणमण सम्बर्न्धि कणर्णालर्हरूले मणतथ उल्लेर्खि कणरवणहीहरू िरी कणम पूरण िरणउनपुनेमण कुनै 
पतन कणरवणही निरेकोले कणम अधरुो रणख्न ेकणर्ामण कणर्णालर्हरूको पतन भतूमकण रहन िएको छ । लणमो 
समर्देर्ख कणम अधरुो रहँदण लिणनी िररएको रकमबणट प्रतिफल प्रणप्त नभई जनिणले ठेक्कणबणट प्रणप्त हनुपुने 
सेवण प्रणप्त नहनेु, ठेक्कणको संख्र्ण वरृ्र्द्संिै ठेक्कण प्रशणसन जर्टल बन्दै जणने भएकोले उल्लेर्खि कणननुी 
व्र्वस्थणको कणर्णान्वर्न िरी अधरुण ठेक्कणको कणम पूरण िनुापदाछ । सणथै सम्झौिण र कणननु कणर्णान्वर्न 
िरी तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई कणरवणही निने पदणतधकणरीलणई र्जम्मेवणर बनणउन ुपदाछ । 
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7. परणमशा सेवण खररद :   सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२(2) अनसुणर सणवाजतनक 
तनकणर्ले परणमशा सेवणको लणिि अनमुणन सम्बर्न्धि मन्रणलर्ले िर्णर िरेको नम्साको आधणरमण िनुापने 
व्र्वस्थण रहेको छ । उक्त व्र्वस्थणअनसुणर प्रदेश स्िरकण मन्रणलर्ले नम्सा िर्णर िरेकण छैनन ्। र्स 
वषा र्स प्रदेशकण ११ तनकणर्ले र्ोजनणको सभे, तडजणइन, र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन आदद कणमको लणति 
परणमशा सेवण खररद िरी रु.१० करोड ३७ लणख २५ हजणर भकु्तणनी िरेकोमण नम्सा वेिर बजेटको 
आधणरमण लणिि अनमुणन िर्णर िरी परणमशा सेवण खररद िथण भकु्तणनी िरेको छ । नम्सा िजुामण िरी र्स 
कणर्ालणई व्र्वर्स्थि िनुापदाछ ।  

8. उपभोक्तण सतमतिबणट कणर्ा : सणवाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफण ४४ िथण तनर्मणवलीको तनर्म ९७ 
मण उपभोक्तण सतमतिबणट कणम िरणउने व्र्वस्थण छ । लेखणपरीक्षर्बणट तनम्न ब्र्होरण देर्खएकण छन ्: 

8.1. सणवाजतनक खररद ऐन िथण तनर्मणवली अनसुणर उपभोक्तण सतमतिहरूबणट संचणलन िररने तनमणार् कणर्ामण 
प्रणर्वतधकको तसफणररश र सहमति बेिर सणवाजतनक तनकणर्को लोडर, एक्सणभेटर लिणर्िकण भणरी उपकरर् 
प्रर्ोि िना नपणउने, श्रममूलक कणर्ाको र्जम्मेवणरी ददनपुने व्र्वस्थण रहेको छ । कृर्ष र्वकणस कणर्णालर् 
सल्र्णन र दैलेख िथण तडतभजन वन कणर्णालर् डोल्पणले १२  सडक र्ोजनण  तनमणार् कणर्ामण उपभोक्तण 
सतमति मणफा ि भणरी उपकरर्बणट कणर्ा िरणई भकु्तणनी रु.३ करोड ३० लणख ६५ हजणर ददएको छ । 
जर्टल संरचनण तनमणार्कणलणति चणर्हने व्र्वस्थणपर्कर् ज्ञणन, उपकरर्, प्रणर्वतधक जनशर्क्त नभएकण उपभोक्तण 
सतमिबणट जटील प्रणर्वतधक संरचनणहरू तनमणार् िरणउन ुउर्चि भएन ।  

8.2. सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ मण उपभोक्तण सतमतिबणट कणर्णान्वर्न िररने 
र्ोजनणमण िोर्कएको जनसहभणतििण जटुणउनपुने व्र्वस्थण छ । उक्त व्र्वस्थणअनसुणर उपभोक्तण सतमतिले 
रकम प्रणप्त िने र जनसहभणतििण स्वरुप िने कणमको नणपजणँच पतन अलि अलि िनुा पनेमण सो अनसुणर 
निरी िररएको कणमको एकमिु मूल्र्णङ्कनबणट जनसहभणतििणको रकम घटणएर भकु्तणनी ददएको देर्खन्छ । 
र्सबणट वणस्िर्वक रूपमण जनसहभणतििण भए नभएको सतुनर्िि िना सर्कंदैन । खणनेपणनी, वन र कृषी 
सम्बन्धी ६ कणर्णालर्कण र्ोजनणमण रु.१ करोड ३९ लणखको कम जनसहभणतििण भएको छ । 
जनसहभणतििणबणट िने कणमको लणति चणर्हने रकम कणम शरुु िनुा अर्घ नै निद र्ोिदणनको रूपमण जम्मण 
िने व्र्वस्थण तमलणउन ुपदाछ । 

8.3. सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७(१२) अनसुणर उपभोक्तण सतमतिबणट तनतमाि 
र्ोजनणहरू ममाि सम्भणर र संचणलनको लणति सम्बर्न्धि लणभग्रणहीलणई हस्िणन्िरर् िनुा पने व्र्वस्थण  
छ । प्रदेश अन्ििाि र्स वषा तनमणार् सम्पन्न भएकण तसंचणइ खणनेपणनीसँि सम्बर्न्धि र्ोजनणहरूको 
हस्िणन्िरर् भएको छैन । तनर्मको पणलनण िरी र्वकणस कणर्ामण उपभोक्तणहरूको र्ोिदणन र सहभणतििण 
वरृ्र्द् हनु ुपदाछ । 

9. िरु्स्िर परीक्षर् िथण तनर्न्रर् : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १११ को उपतनर्म 
(१) को खण्ड (ङ) अनसुणर ठेक्कण सम्झौिण कणर्णान्वर्न िदणा िरु्स्िर पक्षको तनरीक्षर् िथण परीक्षर् 
िनुापने व्र्वस्थण छ । भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् अन्ििाि रहेकण पूवणाधणर र्वकणस, तसँचणइ, खणनेपणनी 
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र शहरी र्वकणससँि सम्बर्न्धि २० कणर्णालर्ले र्स वषा तनमणार् कणर्ामण रु.४ अबा २३ करोड ८५ लणख 
खचा िरेकण छन ्। आफ्नै प्रर्ोिशणलण वण अन्र् कणर्णालर्हरूको प्रर्ोिशणलणबणट स्पेर्शर्फकेसन अनसुणरको 
संख्र्णमण तनमणार् सणमणग्रीहरूको िरु्स्िर परीक्षर् िनुा पनेमण पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्हरूले थोरै संख्र्णमण 
आफ्नै प्रर्ोिशणलणबणट िरु्स्िर परीक्षर् िरेको पणइए पतन अन्र् कणर्णालर्हरूको प्रर्ोिशणलण नरहेको र 
िरु्स्िर परीक्षर् पतन निरणएको र्स्थति छ । प्रदेश स्िरमण िरु्स्िर परीक्षर्को आधणर स्पेर्शर्फकेसन 
िजुामण िरेको छैन । सडक िथण पूलहरूको भणरवहन क्षमिण परीक्षर् हणलसम्म िने िरेको छैन । 
तनमणार् सणमणग्रीहरू प्रणप्त िने स्थणन निोक्ने िरेको र िी सणमणग्रीहरूको अभणव रहन िएको कणरर्बणट 
समेि िरु्स्िरीर्िणमण प्रभणव पना िएको छ । िरु्स्िर परीक्षर् िथण तनर्न्रर्बणटै ददिो र्वकणस 
सतुनर्िि हनेु भएकोले र्सलणई अतनवणर्ा िरणई तनमणार् िने िरणउने प्रणर्वतधकलणई र्स प्रति र्जम्मेवणर 
िरणउनपुदाछ ।  

10. सम्पका  कणर्णालर् : प्रदेश स्िरमण शणसन व्र्वस्थणको संचणलन र सेवण प्रवणहको लणति प्रदेश सरकणरको िठन 
िररएको र प्रदेश सरकणरले संघीर् सरकणर वण संघीर् तनकणर्सँि सम्पका  र समन्वर् कणर्म िना प्रदेश 
प्रमखुको व्र्वस्थण  छ । मखु्र्मन्री िथण मर्न्रपररषद कणर्णालर्ले कणठमणण्डौंमण सम्पका  कणर्णालर् 
स्थणपनण िरी कणर्णालर् संचणलन िना चणर्हने सणमणग्रीहरू खररद िरी रु.१ लणख 72 हजणर खचा िरेको  
छ । कणननुी व्र्वस्थण र नीतििि तनर्ार् बेिर कणठमणण्डौंमण समेि कणर्णालर् स्थणपनण िरी खचा िनुा 
और्चत्र्पूर्ा देर्खएन । 

11. कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न : प्रदेश सरकणरको २०७६।७७ को आर् व्र्र् अनमुणन (बजेट वक्तव्र्) मण उल्लेख 
भएबमोर्जम आवतधक र्ोजनण र्ढलण स्वीकृि भएकणले वणर्षाक बजेट र आवतधक र्ोजनण र्वच िणदणत्म्र्िण 
कणर्म हनु नसकेको, मध्र्मकणलीन खचा संरचनणको आधणरमण बजेट िजुामण भए पतन र्ोजनणको 
प्रणथतमर्ककरर् हनु नसकेको, इर्न्जतनर्ररङ्ग कम्पनी  स्थणपनण र संचणलन िने उल्लेख भएकोमण दिणाको 
प्रर्क्रर्णमण रहेको, कर्णाली  लिणनी सम्मेलन नभएको, कर्णाली पूवणाधणर र्वकणस लिणनी कोष खडण नभएको, 
पररर्ोजनण बैंक िर्णर नभएको, प्रदेशकण र्हमणली र्जल्लणकण लणति आतथाक वषाको समणतप्त पिणि ६ मर्हनण 
बजेट र्िज नहनेु व्र्वस्थण कणर्णान्वर्न निरेको, सणमणर्जक सरुक्षण कणर्ाक्रममण सबै कर्णालीवणसी समेर्टने, 

दोहोरोपनण र दरुुपर्ोि हनु नददने िरी कणर्ाक्रम संचणलन िना कम्टर्टुरकृि संर्न्र स्थणर्पि निरेको र 
स्थणनीर् िहमण जणने अनदुणनलणई प्रभणवकणरी बनणउन नीतििि र संरचनणिि व्र्वस्थण िने उल्लेख भएकोमण  
िरेको  देर्खएन । बजेटको प्रभणवकणररिणको लणति बजेटमण समणवेश कणर्ाक्रमको कणर्णान्वर्न िनुापदाछ । 

12. भैपरी शीषाकबणट खचा : कर्णाली प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, 2074 को १६(२) मण र्वतनर्ोजन ऐनले 
छुट् र्णएको रकम एक भन्दण वढी तनकणर्लणई बणँडफणटँ िरी सम्बर्न्धि कणर्णालर्लणई जणनकणरी ददनपुने र 
एक पटक बणँडफणटँ िरीसकेपछी  पनु: बणडँफणँट िना नपणइने व्र्वस्थण छ । र्स वषा भैपरी बजेट रु. ४ 
अबा २० करोड अथणाि प्रदेशको कुल र्वतनर्ोर्जि बजेटको १२.२३ प्रतिशि रणखी पटके  तनर्ार्कण 
आधणरमण कर्णाली उज्र्णलो कणर्ाक्रम,  मूख्र्मन्री रोजिणर कणर्ाक्रम र मखु्र्मन्री दतलि मर्हलण आर् 
आजान कणर्ाक्रम समेिमण रु. १ अबा २ करोड ९२ लणख ४९ हजणर खचा िने अर्ख्िर्णरी बषणान्िमण प्रदणन 
िरेको छ । 



लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण व्र्होरण 

 11 महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

13. वन्दणवन्दीमण प्रोत्सणहन भत्तण : प्रदेश सरकणर मर्न्रपररषदको 2076/09/08 को तनर्ार्ले र्स वषा 
कर्णाली प्रदेशमण कणर्ारि कमाचणरीलणई र्जल्लणििरूपमण रु.४ हजणर देर्ख १० हजणरकण दरले मणतसक 
प्रोत्सणहन भत्तणको व्र्वस्थण िरेको छ । नेपणल सरकणरले चैर ११, २०७६  देर्ख जेष्ठ ३२,२०७७  
सम्म वन्दणवन्दी घोषर्ण िरी सरकणरी िथण तनजी कणर्णालर् परु्ारूपले वन्द िरेको अवतधको ३७ 
कणर्णालर्ले कणर्णालर्मण उपर्स्थति बेिर कमाचणरीलणई रु.३८ लणख ३१ हजणर भत्तण र्विरर् िरेकोमण 
रु.३२ लणख ३२ हजणर असलु हनु बणँकी रहेकणले उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

14. रणजश्व पररचणलन : प्रदेश सरकणरले २०७६।७७ मण रणजश्व बणँडफणटँबणट प्रणप्त हनेु रु.७ अबा ४४ करोड 
४३ लणख समेि रु. ७ अबा ७२ करोड २७ लणख ४१ हजणर रणजस्व प्रणप्तीको अनमुणन िरेकोमण रु. ५ 
अबा २२ करोड १७ लणख ८ हजणर अथणाि ६७.६१ प्रतिशि प्रणप्त भएको छ । रणजश्वको लक्ष्र् र 
असलुीको अन्िर कम िनुा पदाछ । 

15. र्वशेष िथण सशिा अनदुणन : संघीर् सरकणरको सशिा र र्वशेष अनदुणन वणपि प्रणप्त िरेको रकमबणट खचा 
पिणि बणँकी र्हसणव र्फिणा पठणउनपुने व्र्वस्थण छ । र्ो वषा संघीर् सरकणरबणट सशिा अनदुणनमण रु.३ 
अबा २६ करोड ६२ लणख ३८ हजणर र र्वशेष अनदुणन िफा  रु.८१ करोड प्रणप्त िरेकोमण सशिा अनदुणन 
िफा  रु.२ अबा २८ करोड ३३ लणख ५४ हजणर र र्वशेष अनदुणन िफा  रु.२७ करोड ४ लणख खचा भई 
बणँकी रहने रु.१ अबा ५२ करोड २४ लणख ८४ हजणर प्रदेश संर्चि कोषबणट संघीर् संर्चि कोषमण 
२०७७/12/17 मण दणर्खलण िरेको छ । 

16. समपूरक अनदुणन : समपूरक अनदुणन वणपि संघीर् सरकणरबणट र्ो वषा प्रदेश सरकणरलणई रु. ४६ करोड 
89 लणख प्रणप्त भएकोमण प्रदेश सरकणरको ५० प्रतिशि र संघीर् सरकणरको ५० प्रतिशि लणिि 
सहभणतििणमण र्ोजनण िथण कणर्ाक्रम संचणलन िने व्र्वस्थण अनरुुप सोही वरणवरले हनेु कणर्ाक्रम िथण 
अर्ख्िर्णरी खलुणई पठणउनपुने र समपूरकिफा  बजेट समेि छुयणउनपुनेमण नेपणल सरकणरको अंशमणर रु. 
१६ करोड ५३ लणख ७३ हजणर  तनकणशण ददएको छ । सो खचा रकमको ५० प्रतिशिले हनेु रु.८ 
करोड २६ लणख ८७ हजणर प्रदेश संर्चि कोषबणट र्फिणा िनुापने देर्खन्छ । र्सैिरी आतथाक वषा 
२०७६।७७ मण ७९ स्थणनीर् िहलणई हस्िणन्िरर् िरेको समपूरक अनदुणन रु.३९ करोड ४० लणख 
२७ हजणर चणल ुखचामण समणवेश भएको छ । प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्ले २०७7 आषणढ मसणन्ि 
सम्मको सम्बर्न्धि स्थणनीर् िह अनसुणर वणस्िर्वक खचा िथण र्फिणा िनुापने रकम तभडणन निरी 
हस्िणन्िरर् िरेको सबै रकमलणई खचामण खलुणसण िरेको छ । र्थणथा खचाको र्ववरर्को आधणरमण र्फिणा 
िनुापने रकम प्रदेश संर्चि कोषमण दणर्खलण िनुापनेमण िरेको देर्खएन । 

17. वणर्षाक खररद र्ोजनण : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ८(१) बमोर्जम सणवाजतनक 
तनकणर्ले वणर्षाक दस लणख रुपैर्णँभन्दण बढी रकमको खररद िनुा पने भएमण आिणमी आतथाक वषाको 
वणर्षाक कणर्ाक्रम िथण बजेट िर्णर िदणा सोही तनर्मको उपतनर्म (२) मण उर्ल्लर्खि ब्र्होरण समणवेश 
िरी वणर्षाक खररद र्ोजनण िर्णर िनुा पने व्र्वस्थण छ । सोही तनर्मको उपतनर्म ५ मण चणलू आतथाक 
वषाको स्वीकृि कणर्ाक्रम िथण बजेट प्रणप्त भएपतछ र्स तनर्मणवली बमोर्जम िर्णर भएको वणर्षाक खररद 
र्ोजनण पररमणजान िरी स्वीकृि िनुा पने व्र्वस्थण छ । खररद र्ोजनण सम्बन्धमण िि आतथाक वषाको 
प्रतिवेदनमण औल्र्णइएकोमण र्स वषा पतन सधुणर िरेको देर्खएन । 
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18. सोझै खररद : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुणर सणवाजतनक तनकणर्ले 
रु.२० लणख रुपैँर्णभन्दण बढी लणिि अनमुणन भएको खररद बोलपरको मणध्र्मद्वणरण प्रतिस्पधणात्मक िररकण 
अपनणई िनुापदाछ । सर्चवणलर् र मन्रणलर् मणिहि समेि १० तनकणर्ले टुक्रणटुक्रण पणरी प्रतिस्पधणा बेिर 
लणिि अनमुणनको हणरणहणरीमण रु.८ करोड ३९ लणखको सणमणन सोझै खररद िरेकण छन ्। सणवाजतनक 
खररद कणननुको पणलनण िरी खररद कणरवणहीलणई प्रतिस्पधी र तमिव्र्र्ी बनणउन ुपदाछ । 

19. कर िथण शलु्क : प्रदेशले बनणएको कणननु बमोर्जम आफ्नो अतधकणर क्षेर तभरकण र्वषर्मण कर लिणउन 
र िी स्रोिहरूबणट रणजस्व उठणउन सक्ने व्र्वस्थण छ । प्रदेशलणई घर जग्िण रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवणरी 
सणधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञणपन कर, पर्ाटन, कृर्ष आर्मण कर, सेवण शलु्क दस्िरु, दण्ड जररवणनण कणननु 
बनणई कर िथण शलु्ककण दर िोक्ने व्र्वस्थण छ । प्रदेश सरकणरको कणर्ा र्वभणजन तनर्मणवली, २०७४ 
अनसुणर प्रदेशको आतथाक अवस्थणको र्वश्लषेर् िथण आतथाक नीतिको िजुामण, कणर्णान्वर्न र तनर्मन कणर्ा 
संचणलन िने कणर्ा आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्को रहेको पररप्रके्ष्र्मण आतथाक वषा २०७६।७७ 
मण आतथाक ऐन समेि जणरी भै कणर्णान्वर्नमण आएको भएिणपतन सबै क्षेरको रणजस्वको प्रक्षेपर् र असलुी 
कणर्ा प्रभणवकणरी देर्खएको छैन । 

कोतभड-19 को व्र्वस्थणपन सम्बन्धी र्वशषे लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएको प्रमखु व्र्होरण 

20. जोर्खम आंकलन र पूवा िर्णरी - कर्णाली प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थणपन पररषद् र कणर्ाकणरी सतमतिको 
२०७६।१२।७ को बैठकबणट कोतभड-१९ महणमणरीको प्रभणव कम िना र्वमणनस्थल र स्थलमणिाकण 
नणकणहरूमण उच्च सिाकिण अपनणई परीक्षर् पिणि नणकणबणट प्रदेश प्रवेश िने व्र्वस्थण िरेको, सम्भणर्वि 
जोर्खमलणई ध्र्णनमण रणखी प्रदेशकण लणति आवश्र्क खणद्यणन्न, औषतध लिणर्िकण वस्िकुो आपूतिा सहज 
िने, प्रवेश नणकणमण नेपणल प्रहरीको अस्थणर्ी पोि खडण िने, स्वणस्थर् सचेिनण सम्बन्धी जनर्हिको सूचनण 
िथण सणमग्रीहरू प्रदेर्शतभरकण सबै एफ.एम. रेतडर्ो, र्टतभ च्र्णनल िथण छणपण मणध्र्म मणफा ि प्रशणरर् िने, 
मध्र्पर्िम र्वश्वर्वद्यणलर्मण ६०० वेड र रेतडर्ो नेपणल पररसरमण ४०० वेड रहने क् वणरेर्न्टन स्थणपनण िने 
लिणर्िकण पूवािर्णरीकण कणर्ा िरेको छ । सो अनसुणर २०७६।१२।१३ को प्रदेश सरकणर 
मर्न्रपररषद्को तनर्ार्बणट ५ स्वणस्थर् अस्पिणल लिणर्िलणई रु.५ करोड रकम र्वतनर्ोजन िरेको छ । 
िर भणरि लिणर्ि र्वदेश िथण अन्र् स्थणनबणट आएकण बबई,  तछन्च,ु सवु्वण कुनणमण अलपर नणिररकलणई 
क् वणरेर्न्टन, खणनण र सरु्द् खणनेपणनीको व्र्वस्थण िने पूवािर्णरी िरेको भएिणपतन पर्णाप्त बजेट र्वतनर्ोजन 
निरेको कणरर् नणिररकलणई अपेर्क्षि सेवण ददन सकेको देर्खएन । 

21. कोष िथण वजेट पररचणलन - कोतभड-१९ तनर्न्रर् िथण प्रति कणर्ाकण लणति सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलणर् 
र मणिहिकण १७ कणर्णालर्मण रकमणन्िर िरी रु.१० करोड ४ लणख, र्वपद व्र्वस्थणपन कोषबणट रु.२ 
करोड ५० लणख, अथा वजेटबणट रु.१६ करोड ५ लणख, सङ घीर् सशिा अनदुणनबणट रु.२ करोड समेि 
कुल रु.३० करोड ५९ लणख वजेट उपलव्ध िरणएकोमण रु.२३ करोड ४८ लणख ६९ हजणर (७७ 
प्रतिशि ) खचा भएको छ । 
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प्रदेश सरकणरले रु. ५० करोडको र्वपद् कोष स्थणपनण िरी ७९ स्थणनीर् िहलणई रु.१३ करोड 
२० लणख,  प्रदेश कणर्णालर्लणई रु.५ करोड ८ लणख र १४ सङ घीर् कणर्णालर्लणई रु.७ करोड २१ 
लणख समेि रु.२५ करोड ४९ लणख तनकणसण िरेको छ । प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थणपन कोष सञ्चणलन 
कणर्ार्वतध, २०७६ को  बुदँण ११ मण प्रदेश सरकणरबणट प्रदणन िररएको रकम िोर्कएको कणर्ामण खचा 
िरी बचि हनुिएमण प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थणपन कोषमण दणर्खलण िनुापने व्र्वस्थण छ । प्रदेश सरकणरले र्स 
वषा स्थणनीर् िह िथण प्रदेश र सङ घीर् कणर्णालर्लणई महणमणरी रोकथणम िथण प्रतिकणर्ाको लणति रू.2५ 
करोड ४९ लणख तनकणसण ददएकोमण खचा हनु नसकी बचि भएको रकम र्र्कन िरी प्रदेश र्वपद् 
व्र्वस्थणपन कोषमण र्फिणा हनुपुदाछ । 

22. र्णर ुओसणरपसणर - प्रदेश क्वणरेर्न्टन सञ्चणलन िथण व्र्वस्थणपन मणपदण्ड, २०७६ को बुदँण ४ मण अलपर 
नणिररकको व्र्वस्थणपन िने व्र्वस्थण छ ।आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर्ले कञ्चनपरु, बणँके र 
झणपणबणट सखेुिको ववई िथण हरे र सखेुिको र्वरेन्रनिरवणट प्रदेशकण अन्र् स्थणनसम्म ३ हजणर ८११ 
अलपर र्णर ुउर्द्णर िरी व्र्वस्थणपन िरेको छ । र्णिणर्णि व्र्वस्थण र्वभणिले तनधणारर् िरेको भणडण दर 
वमोर्जम दईुिफी (आविजणवि) लणग्ने भणडणभन्दण बढी नहनेु िरी र्वशेष पररर्स्थति जनणई सोझै वणिणाबणट 
खररद िने 2077।1।8 को प्रदेश मर्न्रस्िरीर् तनर्ार्अनसुणर १८८ र्णिणर्णि व्र्वसणर्ीलणई रु.75 
लणख 73 हजणर भकु्तणनी िरेको छ । भकु्तणनी खचा लेख्दण सवणरी दिणा नम्वर, र्णर ुसंख्र्ण, पररचर् खलु्ने 
प्रमणर् िथण पगु्ने स्थणनको र्ववरर्बेिर र्णिणर्णि व्र्वसणर्ीले प्रमणर्र्ि िरेको र्णरकुो नणमणवलीको 
आधणरमण सो खचा िरेको छ ।  

23. प्रर्ोिशणलण स्थणपनण र सञ्चणलन - प्रदेश अस्पिणल, पशपंुक्षी प्रर्ोिशणलण सखेुि, कर्णाली स्वणस्थर् र्वज्ञणन 
प्रतिष्ठणन, दैलेख,  चौरजहणरी र दलु्ल ुअस्पिणलमण र्पतसआर मेतसन खररद िरी ४७ हजणर ५८८ आरडीटी  
परीक्षर् र ३५ हजणर भन्दण बढीको र्पतसआर र्वतधबणट कोतभड १९ को परीक्षर् िरेको र्ववरर् प्रणप्त 
भएको छ । र्सै िरी सल्र्णन र्जल्लण अस्पिणलमण रु.१८ लणखमण खररद भएकण २ भेर्न्टलेटर एक 
वषाभन्दण बढी अवतधसम्म प्रर्ोि भएकण छैनन ्। र्सरी उपचणरकण लणति खररद भएकण उपकरर् प्रर्ोि 
निरी रणख् न ुउर्चि देर्खएन ।  

24. र्पतसआर मेतसन खररद - स्पेतसर्फकेसन र लणिि अनमुणन िर्णर िरी खररद िरेको समणन र्वल बमोर्जम 
भकु्तणनी ददनपुदाछ । प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले र्वल बेिर तरभवुन र्वश्वर्वद्यणलर् र्शक्षर् अस्पिणलबणट एक 
र्पतसआर मेतसन खररद िरी रु.३२ लणख १० हजणर भकु्तणनी ददएको छ ।उक्त मेतसन खररद िरेको केही 
समर् पिणि तबतग्रएकोले अको मेतसनबणट र्पतसआर परीक्षर् भई रहेको देर्खर्ो । र्शक्षर् अस्पिणल नर्णँ 
र्पतसआर मेतसन तबके्रिण नभएको र परुणनो मेतसन सरकणरी तनकणर्हरू बीच खररद र्वर्क्रको सट्टण 
हस्िणन्िरर् िरी प्रर्ोि िना सर्कनेमण खररद िरेको जनणइा र्वलबेिर खररद तबक्री िरेको र्वषर्मण छणनतबन 
िनुापदाछ । 

25. कोतभड अस्पिणल - प्रदेश अस्पिणल, सखेुि कोतभड-१९ उपचणरको अन्िरि िथण वर्हरङ्ग सेवण उपलव्ध 
िरणएको छ । २०७७ आषणढ मसणन्िसम्म २०६ तबरणमी भनणा िरी उपचणर सेवण प्रदणन िरेको छ । 
अस्पिणलमण कुल २०० शय्र्णमध्रे् १७५ सणमणन्र् र २५ आईसीरू् शैर्ण कोतभडको लणति छुयणएको 
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छ। अस्पिणलमण १० भेर्न्टलेटर २ एम्बलेुन्स रहेको अवस्थण देर्खर्ो । अस्पिणलमण प्रोटोकल अनसुणर 
कोतभड र नन-्कोतभड तबरणमीहरूलणई बेग्लण बेग्लै भवनको व्र्वस्थण िरी उपचणर िने िरेको भएिणपतन 
अस्पिणलमण कोतभड उपचणरको लणति आवश्र्क भीटीएम र सरुक्षण सणमग्री  लिणर्िकण स्वणस्थर् उपकरर् 
सणमग्रीहरू पर्णाप्त रहेको पणइएन । अस्पिणलमण र्चर्कत्सक ७८, नसा १२४ र पणरणमेतडक्स १२ सर्हि 
२१४ दरबन्दी रहेकोमण १६५ दरवन्दी ररक्त रहेको छ । उक्त दरबन्दीमध्रे् २४ र्चर्कत्सक, ६७ नसा 
र १२ पणरणमेतडक्सलणई कोतभड उपचणरको लणति खटणएको पणइर्ो ।जनशक्ती र उपकरर्को अभणवमण 
उपचणर सेवण प्रभणर्वि भएको देर्खन्छ ।  

26. कोतभड अस्पिणल व्र्वस्थणपन - प्रदेश सरकणरले प्रदेश अस्पिणल  सखेुि, कर्णाली स्वणस्थर् र्वज्ञणन प्रतिष्ठणन 
जमु्लण र चौरजहणरी अस्पिणललणई र्वर्शि अस्पिणल र अन्र् १० अस्पिणललणई स्र्णटलणइट अस्पिणलको 
रुपमण सञ्चणलन िरेको छ । र्वरेन्रनिरको घण्टणघर पूवा मैदणनमण ४०० वेडको क्वणरेर्न्टन सञ्चणलन 
िरेको देर्खन्छ । उक्त क् वणरेर्न्टनमण खणनण, खणजण,  होटल खचा वणपि सोझै खररद प्रर्क्रर्णबणट नेपणली 
सेनणको उत्तरपर्िम पिृनणले िरेको भनी प्रदेश मर्न्रस्िरीर् तनर्ार्बणट रु. १ करोड ८४ लणख ८७ हजणर 
भकु्तणनी खचा िरेको छ ।उक्त खचामण क्वणरेर्न्टन तनमणार् हनु ुअिणतड अन्र्रबणट आएकण व्र्र्क्तको खणनण 
िथण होटल खचा रु.७५ लणख २९ हजणरसमेि समणवेश रहेको छ । र्सैिरी उद्योि, पर्ाटन, वन िथण 
वणिणवरर् मन्रणलर् र उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि सँरक्षर्, तनदेशनणलर्ले सोही क्वणरेर्न्टनमण बसेकण 
नणिररकलणई भनी रु.५२ लणख १३ हजणर खणनण र खणजणमण खचा िरेको छ । र्सको अतिररक्त प्रदेश 
अस्पिणल, सखेुिले संक्रतमि र स्वणस्थर्कतमाको खणजण र खणनणमण रु.४९ लणख ८५ हजणर खचा िरेको छ । 
प्रदेशमण २०७७ असणर मसणन्िसम्ममण ७२४ क्वणरेर्न्टनमण ४९ हजणर ९२९ जनण र आईसोलेशनमण १ 
हजणर ७१४ जनण भनणा भएको र्ववरर् प्रणप्त भएको छ । एउटै प्रर्ोजनको लणति र्वतभन्न तनकणर्वणट खचा 
हुँदण खचा उपर समरु्चि तनर्न्रर् िना कदठनणइा पने देर्खन्छ।  

27. स्वणस्थर् सणमणग्री खररद एवं पूवणाधणर तनमणार् - औषतधलिणर्ि सणम्रग्री खररदमण रु.८ करोड ६७ लणख ६३ 
हजणर र पूवणाधणर तनमणार्मण रु.५ करोड २१ लणख २८ हजणर खचा भएको छ । र्स सम्बन्धमण देर्खएकण 
व्र्होरण तनम्न छन:्   

27.1. प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ४७(१) मण कणर्णालर् प्रमखुले खररद वण 
हस्िणन्िरर्वणट प्रणप्त हनु आएको र्जन्सी मणलसणमणनको र्ववरर् र मूल्र् समेि खलुणई र्जन्सी र्किणबमण 
सणि ददनतभर आम्दणनी बणँधी शे्रस्िण समेि खडण िरी अद्यणवतधक िरी रणख्नपुने उल्लेख छ। र्स वषा प्रदेश 
अस्पिणल, सखेुिले रु. १ हजणर ६२ कण दरले ३ हजणर ९00 र अन्र् तनकणर्को सहणर्िणबणट ७६८ 
थणन र्पतसआर कीट समेि ४ हजणर ६६८ र्पतसआर कीट प्रणप्त िरेकोमण १५ हजणर ७४५ र्पतसआर 
परीक्षर् िरेको उल्लेख िरेको छ । बणँकी ११ हजणर ७७ थणन र्पतसआर कीट कहणबँणट प्रणप्त भएको हो 
सोको उल्लेख िरेको छैन । अस्पिणलमण प्रणप्त कीट आम्दणनी जनणई खचा िनुापदाछ । 

27.2. सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ६६ मण र्वशेष पररर्स्थति उत्पन्न भई ित्कणल खररद निदणा 
सणवाजतनक तनकणर्लणई थप हणनी नोक्सणनी हनेु अवस्थण आएमण ित्कणल खररद िरणउन सक्ने िथण सोही 
सम्बन्धमण तनर्मणवलीको तनर्म १४५ को उपतनर्म १ मण र्वशेष पररर्स्थतिमण खररद िदणा आवश्र्क 
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पररमणर् र समर्णवतधकण लणति मणर र्थणसम्भव प्रतिषपधणा िरणई वण एक मणर आपूतिाकिणासँि तलर्खि प्रस्िणव 
तलई खररद िना सक्ने उल्लेख छ । प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले ३ ददने सचुनण जणरी िरी र्शलबन्दी 
दरभणउपरमणफा ि रु.१ करोड ७३ लणख २१ हजणरको र्पतसआर र्कट लिणर्िकण सणमणन खररद िरेको 
छ । तसलबन्दी दरभणउपर पेस िने म्र्णद ३ ददनमणर ददएिणपतन मलु्र्णंकन र सम्झौिण िना बढी समर् 
खपि हनुलेु, र्वशेष पररर्स्थिीमण खररद िदणा र्थणर्शघ्र चणडो सणमणन प्रणप्त िनुापदाछ । 

28. अनसुन्धणन, कन्यणक्ट टे्रतसङ्ग - प्रदेश सरकणरले सखेुि एर्रपोटा, र्हल्सण, कपरुकोट, ववई र कुइनेमण हेल्प 
डेस्क सञ्चणलन िना ५८ स्वणस्थर्कमी करणरमण तनर्कु्ती िरी खटणएको छ । त्र्स्िै टेतलफोन सम्पका कण 
लणति हटलणईन १०९६ सञ्चणलनमण ल्र्णई कोतभड- १९ को केश अनसुन्धणन, कन्टर्णक्ट टे्रतसङ्गको कणर्ा 
िरी रोि तनर्न्रर्मण ल्र्णउन प्रर्णस िरेको तथर्ो ।िथणर्प तछमेकी रणष्ट्रवणट एकैपटक हजणरौ नणिररक 
तभतरएको अवस्थण र र्पसीआर परीक्षर्को पहुँच सहज नभएकोले आवश्र्किण अनरुुप कन्ट्रर्णक्ट टे्रतसङ्ग 
एवं अनसुन्धणन कणर्ा हनु सकेन । फलस्वरुप संक्रमर्को जोर्खम बढेको देर्खर्ो । कन्ट्रर्णक्ट टे्रतसङ्ग 
अनसुन्धणनलणइा प्रभणवकणरी वनणउनपुदाछ । 

29. समन्वर् िथण अनिुमन - कोतभड-१९ को रोकथणम तनर्न्रर् र उपचणर कणर्ामण समन्वर् र सहर्जकरर् 
िना प्रमखु सर्चवको संर्ोजकत्वमण ४ सदस्र्ीर् संकट व्र्वस्थणपन कणर्ाकणरी सतमति िठन िरेको 
छ।सतमतिले कोतभड-१९ को प्रदेशस्िरीर् एकीकृि सचुनण प्रर्णली िर्णरी िरी समन्वर् कणर्म िने तनर्ार् 
िरेिणपतन कणर्णान्वर्नमण आएको छैन। महणमणरी तनर्न्रर्को कणर्ा संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िहले 
समणनरुपमण संञ्चणलन िरेको क्षेरणतधकणर स्पि नभएको, एउटै प्रकृतिकण खचाहरू सवै िहले िने िरेको, 
एक अकोले िरेको कणमको अनिुमन िने व्र्वस्थण नभएकोले समन्वर्  एवं अनिुमनमण कतम कमजोरी 
देर्खर्ो । समन्वर् एवं अनिुमनलणइा प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ ।  

30. जोर्खम भत्तण - प्रदेश सरकणरले कोतभड-१९ संि सम्बर्न्धि कणर्ाकण लणति खर्टने डणक्टर लिणर्ि अन्र् 
कमाचणरीलणई स्पि अतभलेखको आधणरमण केन्रीर् मणपदण्ड अनसुणर दोहोरो नपने िरी प्रोत्सणहन भत्तण 
उपलब्ध िरणउने तनर्ार् िरेको छ । प्रदेश सरकणरले जनशर्क्त व्र्वस्थणपनमण रु.६ करोड ५५ लणख 
१७ हजणर खचा िरेको छ । प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले रु.१ करोड २८ लणख ८९ हजणर जोर्खम भत्तण 
उपलब्ध िरणएको छ िर कणर्ा अतभलेख रणख्न ेिरेको देर्खएन । कोरोनण भणइरस संक्रमर्को उपचणरमण 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्तण व्र्वस्थणपन आदेश २०७७ बमोर्जम जोर्खम भत्तण र्विरर् िनुापदाछ ।
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मन्रणलर् र तनकणर्िि ब्र्होरण 

प्रदेश सभण सर्चवणलर् 

नेपणलको संर्वधणन २०७२ को धणरण १७६ बमोर्जम कणननु तनमणार् िने, सरकणर िठन िथण तनर्न्रर् 
िने उदे्दश्र्ले २०७४।११।१६ मण प्रदेश सभण सर्चवणलर्को स्थणपनण भएको छ । संर्वधणनको अनसूुची ४ 
मण उल्लेर्खि सखेुि, दैलेख, जणजरकोट, सल्र्णन, रुकुम पर्िम, कणतलकोट, जमु्लण, मिु,ु हमु्लण र डोल्पण  (१० 
र्जल्लण) कण पर्हलो हनेु तनवणाचनबणट तनवणार्चि २४ जनण र समणनपुणतिकबणट १६ िरी जम्मण ४० जनण 
सदस्र्हरूबणट कर्णाली प्रदेश सभणको िठन भएको छ ।  

र्ो वषा सर्चवणलर्को र्वतनर्ोजन रु.१० करोड ७० लणख २२ हजणर, रणजस्व रु.१ लणख १ हजणर, 

धरौटी रु.४ लणख ३८ हजणर र अन्र् कणरोवणर रु.४ लणख ४० हजणर समेि रु.१० करोड ८० लणख १ 
हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कणरोबणरको लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर 
छन:्- 

1. कणननु तनमणार् : सभणको प्रमखु कणर्ा सरकणर तनमणार् िनुा ,प्रणदेर्शक कणननु वनणउन ु, सरकणरको कणम 
कणरवणहीको तनिरणनी िनुा र प्रणदेर्शक जनसरोकणरकण र्वषर् प्रदेश सभणमण छलफल िनुा हो । प्रदेश 
सभणले संर्वधणनको अनसुचुी ६,७ र ९ मण उल्लेख भएकण एकल र सणझण अतधकणरकण २२ र्वषर्मण 
पतन कणननु वनणउन ुपने हनु्छ । प्रदेश सभण िठन पिणि सभणमण ३७ र्वधेर्क दिणा भई ३६ पणररि 
भएको एवं दिणा भएको मध्रे् १ र्वधेर्क र्फिणा पठणएको देर्खन्छ  । 

2. वणर्षाक नीति िथण कणर्ाक्रम : प्रदेश सरकणरको वणर्षाक नीति िथण कणर्ाक्रममण र्ोजनणको अनिुमन 
प्रदेश सभणको र्ोजनण अनिुमन सतमतिबणट िने र प्रणप्त सझुणव िथण तनदेशनलणई प्रभणवकणरी रूपमण 
कणर्णान्वर्न िने उल्लेख भएकोमण सोको लणति बजेटको व्र्वस्थण िरेको छैन ।  

3. पदणतधकणरी िथण सदस्र्को सरु्वधण : कर्णाली प्रदेश सभणकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्को पणररश्रतमक िथण 
सरु्वधण सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफण ६(१) मण सभणमूख र उपसभणमखुलणई आवणसको लणति प्रदेश 
सरकणरले सरकणरी आवणसको वन्दोवस्ि िररने र त्र्स्िो आवणसको वन्दोवस्ि नभएको र र्वरेन्रनिर 
निरपणतलकणमण आफ्नै घर नभएकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्लणई मणतसक रु. १५ हजणर आवणस सरु्वधण  
र र्वरेन्रनिरमण घर भएकण सदस्र्लणई ममाि सम्भणर वणपि सो को ५० प्रतिशि रकम मणर आवणस 
सरु्वधण ददने व्र्वस्थण छ । ३२ सभणसद  मध्रे् ३०  सभणसदले रु. १५ हजणरकण दरले र र्वपक्षी 
दलकण नेिण र सत्तणपक्षकण  एक नेिणले क्रमश: आवणस सरु्वधण रु. २५ हजणर र ममाि सम्भणर वणपि 
आवणस सरु्वधणको ५० प्रतिशि रु. १२ हजणर ५०० तलएको देर्खर्ो । र्वरेन्रनिर निरपणतलकणमणफा ि 
सो निरपणतलकणमण घर भएकण सभणसदको र्र्कन िरी सोही अनसुणर भकू्तणनी ददने व्र्वस्थण िनुापदाछ । 

4. नपणउने सरु्वधण भकु्तणनी : कर्णाली प्रदेश सभणकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्को पणररश्रतमक र सरु्वधण 
सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफण ३(१) मण पदणतधकणरी र सदस्र्ले अनसूुची १ मण उल्लेख भए 
बमोर्जमको पणररश्रतमक पणउने व्र्वस्थण छ । कर्णाली प्रदेश सरकणर मर्न्रपररषद्को 2075/3/16 
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को तनर्ार्ले सत्तणपक्षकण एक सदस्र्लणई र्वपक्षी दलकण नेिण सरहको सेवण सरु्वधण उपलव्ध िरणउने 
तनर्ार् अनसुणर थप सरु्वधण रु.१० लणख ४९ हजणर उपलब्ध िरणएको छ । ऐनमण उल्लेख िरे 
वणहेकको सरु्वधण ददन तमल्ने देर्खदैन ।   

5. तनजी सर्चवणलर् र कमाचणरी सरु्वधण : कर्णाली प्रदेश सभणकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्को पणररश्रतमक 
सरु्वधण सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफण ५(१)मण आफ्नो कणर्ाकणलमण पदणतधकणरी र सदस्र्ले तनजी 
सर्चवणलर्को लणति अनसूुची २ मण उल्लेख भए बमोर्जमको कमाचणरी सरु्वधण पणउने व्र्वस्थण छ । सो 
अनसूुचीको रिव्र्मण स्वकीर् सर्चवणलर्कण कमाचणरीले शरुु स्केल अनसुणरको िलव मणर पणउने 
व्र्वस्थण छ । प्रदेश सभणकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्को स्वकीर् सर्चवणलर्कण ५१ कमाचणरीलणई एक 
मर्हनणको िलव स्केलको रकम ऐन र्वपरीि चणडपवा खचा लेखेको रु.१३ लणख ५३ हजणर असलु 
हनुपुदाछ ।      

6. सवणरी सणधन ममाि : कर्णाली प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ५० (३) मण 
कणर्णालर्मण रहेको र्जन्सी तनरीक्षर् िरी वण िरणई त्र्सको प्रतिवेदन तलर्खिरूपमण तलई सो प्रतिवेदनमण 
तललणम र्वर्क्र िनुापने भएमण 6 मर्हनण तभर र ममाि सम्भणर िनुापने भए 3 मर्हनण तभर िरीसक्न ुपने 
उल्लेख छ । मर्न्रपररषदको तनर्ार्ले सवणरी सरु्वधण तलएकण सत्तणपक्षकण सदस्र्को स्कणरर्पर्ो र्जप 
2077/2/6 मण र्चिवन र्जल्लणको दणस ढुङ्गणमण दघुाटनण भएको छ । उक्त जीप ममाि नभएको र 
सर्चवणलर्मण पतन प्रणप्त भएको देर्खएन । 

 बेरुजकुो र्स्थति : सर्चवणलर्मण  र्ो वषा रु.२९ लणख ३१ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध िरणएपतछ रु.८ हजणर फस्र्ौट िरेकोले रु.२९ लणख २३ हजणर फस्र्ौट िना बणकँी रहेको 
छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 मण छ । 
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मखु्र्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम र्स कणर्णालर्को कणर्ा क्षरेमण प्रदेश तभरको 
शणसन व्र्वस्थणको सणमणन्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र संचणलन िने, प्रदेश मर्न्रपररषदमण पेश हनेु तनर्म र आदेशको 
िजुामण, स्वीकृति िथण प्रमणर्ीकरर् िने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कणर्णान्वर्न र प्रतिवेदन िने लिणर्िकण कणर्ा 
रहेकण छन।् 

र्ो वषा कणर्णालर् समेि ३ तनकणर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबा २7 करोड 12 लणख 60 हजणर, रणजश्व रु.१ 
लणख १५ हजणर, धरौटी रु.११ लणख १ हजणर र अन्र् कणरोवणर रु.६ करोड ३८ लणख १५ हजणरसमेि रु.१ अबा 
३3 करोड 62 लणख 91 हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कणरोवणरको लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण 
मखु्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:-   

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी : प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली बमोर्जम र्स कणर्णालर्लणई िोर्कएको कणर्ा 
र्जम्मेवणरी मध्रे् प्रदेश तभरको शणसन व्र्वस्थणको सणमणन्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र संचणलन, सञ्चणर, भ्रिणचणर 
तनर्न्रर्, संघ र स्थणनीर् िहसँिको सम्पका  र समन्वर् लिणर्िकण २३ बुदँणमण कणर्ा र्जम्मेवणरी िोर्कएको 
छ ।  कणर्ा र्जम्मेवणरीसँि सम्बर्न्धि प्रदेश मर्न्रपररषद्को तनर्ार् कणर्णान्वर्न र अनिुमन, प्रदेश प्रमखुको 
तनदेशन कणर्णान्वर्न र प्रतिवेदन, प्रदेशस्िरीर् मणनव संशणधन र्वकणस, प्रदेश तनजणमिी सेवण र अन्र् प्रदेश 
सरकणरी सेवण संचणलन सम्बन्धी नीति, कणननु िथण मणपदण्ड िजुामण एवं कणर्णान्वर्न र अतभलेख 
व्र्वस्थणपन, प्रदेशस्िरकण आर्ोि िथण तनकणर्को िठन एवं संचणलन र पदणतधकणरीको तनर्रु्क्त एवं सेवण, 
सरु्वधणसम्बन्धी नीति िथण कणननुको िजुामण र कणर्णान्वर्न लिणर्िकण कणर्ा परु्ारूपले सम्पन्न नभएकणले 
स्रोि सणधन व्र्वस्थणपन िरी र्जम्मेवणरी अनरुुप कणर्ा सम्पन्न िनुापदाछ । 

2. संिठन िथण व्र्वस्थणपन :र्जल्लणस्िरबणट प्रदेशको नर्णँ संिठन िथण व्र्वस्थणपन सवेक्षर् र्स वषा सम्पन्न 
भएको छ । अस्पिणल र र्वर्शि र्वषर्िि सँरचनण बणहेक हरेक मन्रणलर्को र्जल्लण सदरमकुणममण 
कर्म्िमण १ कणर्णालर् रहने िरी सेवण प्रवणहको व्र्वस्थण तमलणएको र प्रदेश सरकणरबणट प्रदेश सभण 
सर्चवणलर्, आर्ोि िथण प्रदेश मन्रणलर् मणिहि १५९ संिठन संरचनण र कुल २ हजणर ५५५ दरबन्दी 
स्वीकृि भएको र प्रदेश तनजणमिी र्किणब खणनण स्थणपनण नभएसम्मकण लणति पद िथण दरबन्दी दिणाको 
लणति संघीर् मणतमलण िथण सणमणन्र् प्रशणसन मन्रणलर्मण अनरुोध िरेकोमण तनर्ार् भै दिणा प्रर्कर्णमण रहेको 
छ । प्रदेश लोक सेवण आर्ोि िठन र कणननु तनमणार्मण र्ढलणई लिणर्िकण कणरर्ले उल्लेर्खि स्वीकृि 
दरवन्दीमध्रे् १ हजणर ५५७ पदपूिी भै ९९८ ररक्त र ४६ जनण फणर्जलमण रहेकण छन । पदपतुिा िरेको 
मध्रे् १२५ जनण संघबणट कणमकणज र २८ जनण सेवण करणरबणट  पदपतुिा िररएको छ । 

3. र्वतनर्ोजन दक्षिण : र्ो वषा कणर्णालर्लणई रु. ५ अबा २८ करोड १६ लणख २८ हजणर बजेट बणडँफणटँ 
िथण र्वतनर्ोजन भएकोमण रु. १ अबा २५ करोड ६९ लणख ३७ हजणर खचा भएको छ । वणर्षाक 
कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न हनु नसक्दण र्वत्तीर् कणर्ासम्पणदन २३=८० प्रतिशि रहन िई र्वतनर्ोजन दक्षिण न्र्नु 
देर्खएको छ । वणर्षाक कणर्ाक्रममण इर्न्जतनर्ररङ्ग कम्पनी  स्थणपनण र संचणलन िने उल्लेख भएकोमण दिणा 
प्रर्क्रर्णमण रहेको, प्रदेशकण अति र्वपन्न नणिरीकलणई खणनण, नणनण र छणनणको प्रवन्ध िने  कणर्ाक्रमको 
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कणर्णान्वर्न कणर्ार्वतध पणररि नभएको, एर्ककृि नमूनण वस्िी र्वकणस िना सम्भणव्र्िण अध्र्र्न, जग्िण प्रणतप्त, 

लर्क्षि विा पर्हचणन िरी तडर्पआर समेिको लणति ९ स्थणनीर् िहमण रु. १ करोड  २४  लणख प्रवणह 
िरेकोमण कणर्ा सम्पन्न नभएको, प्रदेशमण १९ रुग्र् जलर्वद्यिु र्ोजनणलणई पनुस्थणपनण िना र २ र्कलोवणट 
सम्मको सोलणर प्रवन्धकण लणति रु.२७ करोड ३२ लणख स्थणनीर् िहमण प्रवणह भएकोमण कणर्ा सम्पन्न 
नभएको, प्रति दतलि मर्हलण ४ सर् पचणसकण दरले ७५ स्थणनीर् िहमण रु. ९ करोड ९९ लणख पूवणाधणर 
तनमणार् र मेर्शनरी खररद कणर्ाको लणति  पठणएकोमण  पूवणाधणर तनमणार् सम्पन्न भएको छैन । कणर्ाक्रम 
कणर्णान्वर्न िरी र्वतनर्ोजन दक्षिण अतभबरृ्र्द् िनुापदाछ ।  

4. सेवण प्रवणह मणपदण्ड : प्रदेश सरकणरको (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ अनसुणर प्रदेशस्िरमण 
सणवाजतनक सेवण र्विरर्को न्रू्निम मणपदण्ड तनधणारर् र सन्िरु्ि सभेक्षर् िथण सेवण प्रवणहको अनिुमन िने 
उल्लेख भएकोमण सो को कणर्ार्वतध स्वीकृि भएको देर्खएन । कणर्ार्वतध स्वीकृि िरी सेवण र्विरर्को 
मणपदण्ड तनधणारर् िनुापदाछ । 

5. सल्लणहकणर/र्वज्ञको पणररश्रतमक : कर्णाली प्रदेश सरकणरकण मखु्र्मन्री िथण मन्रीहरूको पणररश्रतमक िथण 
सरु्वधण सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफण १३ मण मखु्र्मन्री र मन्रीको कणममण सहर्ोि िना प्रदेश 
सरकणरले र्वज्ञ तनर्कु्त िना सक्ने र तनर्कु्त र्वज्ञको संख्र्ण र त्र्स्िो र्वज्ञले पणउने सरु्वधण प्रदेश सरकणरले 
िोके बमोर्जम हनेु व्र्वस्थण छ । सोही ऐनको अनूसचुी १ को रिव्र्को बुदँण नं.१ मण मखु्र्मन्री र 
र्वभणिीर् मन्रीले मर्न्रपररषद्को तनर्ार् बमोर्जम आवश्र्किण अनसुणर र्वषर्िि सल्लणहकणर रणख्न सक्ने 
व्र्वस्थण छ। शैर्क्षक र्ोग्र्िण लिणर्िको मणपदण्ड िर्णर निरी प्रसे, रणजनीतिक र जनसम्पका  
सल्लणहकणर तनर्कु्त िरी रु.२२ लणख ७ हजणर िलव, आवणस र ईन्धन सरु्वधणमण खचा लेखेको छ । 

6. भैपरी शीषाकबणट खचा : कर्णाली प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, 2074 को १६(२) मण र्वतनर्ोजन ऐनले 
छुटर्णएको रकम एक भन्दण वढी तनकणर्लणई बणँडफणटँ िरी सम्बर्न्धि कणर्णालर्लणई जणनकणरी ददनपुने 
व्र्वस्थण छ । एक पटक बणँडफणँट िरीसकेपछी पटक पटक बणँडफणँट िना पणइने व्र्वस्थण छैन । 
कणर्णालर्को र्स वषा भैपरी बजेट रु.४ अबा २० करोड अथणाि प्रदेश सरकणरको कुल र्वतनर्ोर्जि बजेटको 
१२.२३ प्रतिशि रहेको छ । उक्त भैपरी बजेट पटके तनर्ार्कण आधणरमण कर्णाली उज्र्णलो कणर्ाक्रम, 

मखु्र्मन्री रोजिणर कणर्ाक्रम र मखु्र्मन्री दतलि मर्हलण आर् आजान कणर्ाक्रम समेिमण खचा िने समर् 
र्वचणर निरी रु.१ अबा २ करोड ९२ लणख ४९ हजणर खचा िने अर्ख्िर्णरी बषणान्िमण प्रदणन िरेको  
छ । सम्बर्न्धि कणर्ाक्रममण र्वतनर्ोजन नै निने वण कम र्वतनर्ोजन िरी भैपरी बजेटबणट तनकणसण 
ददएबणट बजेट प्रर्क्रर्णको पणलनण भएको छैन । र्ो पररपणर्ट वढ्दै जणदण कणर्ाक्रम बजेट कणर्णान्वर्नमण 
समस्र्ण आउने, अनिुमनमण कदठनणई हनेु, बजेटको पणरदर्शािण नहनेु, अतभलेख िथण खचा व्र्वस्थणपनमण 
समस्र्ण पने हुँदण र्स्िण प्रकणरको भैपरी बजेट उपर तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

7. रकमणन्िर : कर्णाली प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७५ मण रहेको व्र्वस्थण बमोर्जम एक शीषाकबणट सो 
र्शषाकको १० प्रतिशिमण नवढ्ने िरी रकमणन्िर िनुापने व्र्वस्थण छ । एर्ककृि वस्िी र्वकणस 
कणर्ाक्रममण रु.२५ करोड ५० लणख बजेट व्र्वस्थण भएकोमण २०७७/३/१० मण मखु्र्मन्री दतलि 
मर्हलण आर् आजान कणर्ाक्रममण रु.९ करोड ९९ लणख २८ हजणर रकमणन्िर िरी स्थणनीर् िहमण 
पठणउने तनर्ार् भएको देर्खन्छ । जनु र्वतनर्ोर्जि रकमको ३९.१८ प्रतिशि हनु आउँछ । ऐनको 
प्रणवधणन पणलनण हनुपुदाछ । 
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8. समन्वर् पररषद : स्थणनीर् सरकणर संचणलन ऐन, २०७४ को दफण १०५ को उपदफण (१) मण प्रदेश 
िथण स्थणनीर् िहले िने कणम कणरवणहीमण नीतििि सणमन्जस्र्िण, र्ोजनण व्र्वस्थणपनमण रर्नीतिक 
सणझेदणरी, सणझण अतधकणर क्षरेको प्रर्ोि, प्रणकृतिक स्रोि सणधनको उपर्ोि र बणँडफणटँ सम्बन्धी र्वषर्मण 
प्रदेश र स्थणनीर् िहवीच समन्वर् िना प्रदेश सरकणरकण मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमण एउटण समन्वर् 
पररषद् रहने व्र्वस्थण छ । उक्त पररषदको बैठक वषाको कम्िीमण एकपटक बस्नपुने व्र्वस्थण बमोर्जम 
प्रदेश बैठक २०७६।९।१० र ११ मण बसी पररषदको उक्त बैठकले कणर्ार्वधी पणररि िने, मखु्र्मन्री 
िथण मन्रीपररषद्को कणर्णालर्मण सम्पका  इकणई िठन िने, स्थणनीर् िह र प्रदेश सरकणरबीच र्सै इकणई 
मणफा ि सम्पका  कणर्म िने, मध्र्मकणतलन खचा संरचनण र आफ्नो िहको आवतधक र्ोजनण र प्रोफणइल 
समन्वर्णत्मक रूपमण िर्णर िरी प्रदेश सरकणरमण पठणउने, पन्रौ र्ोजनणले तनधणारर् िरेको रणर्ष्ट्रर् सोच , 

लक्ष्र् र उदे्दश्र्सँि िणदणम्र्िण कणर्म िने , स्थणनीर् िहबणट र्ोजनण तनमणार्कण चरर् पूरण िरी िर्णर भएकण 
र्ोजनणलणई समणवेश िने र रणजश्व संकलन र बजेट खचाको र्वषर्मण स्थणर्पि र्वतधलणई पणलन िने 
लिणर्िकण उल्लेखतनर् तनर्ार् िरेको भएिणपतन मखु्र्मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर्मण सम्पका  इकणई 
िठन िने बणहेककण अन्र् तनर्ार् कणर्णान्वर्न िरेको छैन । उक्त तनर्ार् कणर्णान्वर्न हनुपुदाछ । 

9. कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोि :  कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोि (िठन िथण कणर्ा संचणलन) आदेश, २०७५ 
बमोर्जम उक्त आर्ोि २०७५।८।९ मण िठन िररएको छ । मखु्र्मन्री अध्र्क्ष रहेको आर्ोिमण 
प्रदेश सरकणरबणट १ उपणध्र्क्ष र २ र्वज्ञ सदस्र्को तनर्कु्ती भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकणरले समरृ्द् 
कर्णाली सखुी कर्णालीवणसीको दीघाकणतलन सोच िर् िरी प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजनण (२०७६।७७–
२०८०।८१) िजुामण िरेको छ । प्रदेश सरकणरले पर्हलो प्रणथतमकिण पूवणाधणर, दोस्रो प्रणथतमकिण 
सणमणर्जक र्वकणस र िेस्रो प्रणथतमकिणको रूपमण हररि अथािन्रमण आधणररि उत्पणदनलणई रणखेको 
छ । र्सैिरी अन्र् प्रणथतमकिणमण पर्ाटन र वणिणवरर्, अनसुन्धणन, र्वज्ञणन प्रर्वतध र नवप्रविान, तडर्जटल 
कर्णाली र शसुणसनलणई समणवेश िरेको छ । 

 बेरुजकुो र्स्थति  :  र्स वषा कणर्णालर् र मणिहि तनकणर्को लििी बेरुज ुदेर्खएको छैन । र्ससम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची– 10 मण छ ।  
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आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 

 

प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षरेमण प्रदेशको आतथाक 
अवस्थणको र्वश्लषेर् िथण आतथाक नीतिको िजुामण, कणर्णान्वर्न, तनर्मन लिणर्ि प्रदेशस्िरको आतथाक श्रोिको 
बणँडफणँट, लिणनी प्रक्षपेर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थणपन, आतथाक र्वकणसमण सणवाजतनक, तनजी, सहकणरी िथण िैर सरकणरी 
क्षेरसँिको सणझेदणरी एवं समन्वर् र सहकणर्ासम्बन्धी नीति, मणपदण्ड बनणउने लिणर्िकण कणर्ा रहेकण छन।् 

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहि समेि ११ तनकणर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबा 96 करोड 89 लणख 61 
हजणर, रणजश्व रु.४ अबा ६६ करोड ६७ लणख ८८ हजणर, धरौटी रु. १ करोड २४ लणख ८३ हजणर र अन्र् 
कणरोवणर रु.११ करोड ७५ लणख ७५ हजणर  समेि  रु.7 अबा ७6 करोड 58 लणख 7 हजणरको 
लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कणरोवणरको लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:्- 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी : प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम र्स  मन्रणलर्लणई २४ 
बुदँणमण कणर्ा र्जम्मेवणरी िोर्कएको छ ।उक्त तनर्मणवलीमण मन्रणलर्ले प्रदेशको आतथाक अवस्थणको 
र्वश्लषेर्, आतथाक नीतिको िजुामण, लिणनी प्रक्षेपर्, मूल्र् र्स्थति, सहर्वत्तीर्करर्, प्रणदेर्शक र्वत्त सन्िलुन, 

आवतधक एवं क्षरेिि र्ोजनण, अन्िर प्रदेश र्वकणस र्ोजनणको समन्वर् लिणर्िकण र्वषर्मण कणर्णान्वर्न 
र तनर्मन िने उल्लेख भएकोमण िी कणर्ा िना बणँकी देर्खन्छ । कणर्ा र्जम्मेवणरी कणर्णान्वर्नमण 
आएको, प्रर्क्रर्णमण रहेको, कणर्णान्वर्न िना बणँकी रहेको आदद ब्र्होरण देर्खने सूची र सोको कणर्णान्वर्न 
िणतलकण समेि िर्णर िरी कणर्णान्वर्नमण प्रभणवकणररिण ल्र्णउनपुदाछ ।  

2. समग्र आतथाक अवस्थण : नेपणलको कुल ग्रणहस्थ उत्पणदनमण र्स प्रदेशको िि वषा ३.९२ प्रतिशि र 
र्स वषा ४.११ प्रतिशि र्ोिदणन रहेको छ । र्स वषा कोतभड १९ महणमणरीको असरकण बणबजदु 
०.५ प्रतिशि आतथाक बरृ्र्द्दर देर्खएको छ । कुल ग्रणहस्थ उत्पणदनमण सेवण क्षेर, जलर्वद्यिु र पर्ाटन 
क्षेरको र्हस्सण उच्च रहने दोस्रो प्रदेशमण र्ो प्रदेश रहेको छ । प्रदेशको कमजोर आतथाक पररसचुकलणई 
ित्कणल घटणउन नसर्कएिणपतन न्र्नुिम मणपदण्ड सर्हिको र्वशेष रर्नीतिक र्ोजनण लणि ुिरी तनजी 
िथण वैदेर्शक लिणनीलणई प्रोत्सणर्हि िनुापछा । 

3. र्वतनर्ोजन दक्षिण : र्ो वषा मन्रणलर्लणई रु.१२ करोड ८६ लणख ७० हजणर र्वतनर्ोजन भएकोमण 
रु.७ करोड ४२ लणख ५५ हजणर खचा (57.70 प्रतिशि) भएको छ । वणर्षाक कणर्ाक्रममध्रे् 
कर्णाली  लिणनी सम्मेलन हनु नसकेको, कर्णाली पूवणाधणर र्वकणस लिणनी कोष खडण नभएको, 
पररर्ोजनण बैंक िर्णर नभएको, मध्र्मकणलीन खचा संरचनणकण आधणरमण बजेट िजुामण भएिणपतन 
र्ोजनणको प्रणथतमर्ककरर् हनु नसकेको, आवतधक र्ोजनण र्ढलण स्वीकृि भएकणले वणर्षाक र आवतधक 
र्ोजनण र्वच िणदणत्म्र्िण कणर्म हनु नसकेको, बजेट कणर्णान्वर्न कणर्ािणतलकण र खररद र्ोजनण स्वीकृि 
िरणई भणर मसणन्ितभर खररद प्रकृर्ण शरुु निरेको, र्वकणस सहणर्िण पररचणलन मणपदण्ड िर्णर िरी 
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सहणर्िण पररचणलन िना नसकेको, प्रदेशकण र्हमणली र्जल्लणकण लणति आतथाक वषाको समणतप्त पिणि ्६ 
मर्हनण बजेट र्िज नहनेु व्र्वस्थण कणर्णान्वर्न निरेको, सणवाजतनक खचा, र्वत्तीर् उत्तरदणर्र्त्व र र्वत्तीर् 
जवणफदेहीिण सम्बन्धी कणननु तनमणार् नभएको, सूचनण प्रर्णली भरपदो नदेर्खएको र स्थणनीर् िहमण जणने 
अनदुणनलणई प्रभणवकणरी बनणउन नीतििि र संरचनणिि व्र्वस्थण भएको छैन। कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न 
िरी र्वतनर्ोजन दक्षिण बढणउनपुदाछ ।  

4. रकमणन्िर : कर्णाली प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण १७ मण एकभन्दण वढी शीषाकमण 
र्वतनर्ोर्जि रकम वचि हनेु भएमण र्वतनर्ोजन ऐनमण िोर्कएको तसमण तभर रही कुनै एक शीषाकबणट 
अको शीषाकमण आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्ले रकमणन्िर िना सक्ने व्र्वस्थण छ । प्रदेश 
सरकणरको कुल बजेट रु.३४ अबा ३५ करोड ३४ लणख २५ हजणर मध्रे् वषाभररमण रु.6 अबा 6 
करोड 65 लणख 10 हजणर रकमणन्िर िरेको छ । अतधकणंश रकमणन्िर वषणान्िको अर्न्िम हप्तणमण 
िरी र्वतभन्न शीषाक उपशीषाकमण रकम थप िरेको छ । र्सरी रकमणन्िर भई तनकणसण भएको 
रकमको तमत्तव्र्र्ी र दक्षिणपूर्ा उपर्ोिको सतुनर्िििण िरेको देर्खएन । वषणान्िको अर्न्िम हप्तणमण 
रकमणन्िर िने कणर्ामण तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

5. वषणान्िको खचा / भकु्तणनी : आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली 2064 को तनर्म 33 मण आतथाक वषा 
समणप्त हनु ु अिणवै आषणढ २५ ििे खणिणवन्दी िनुापने व्र्वस्थण छ । प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध 
तनर्मणवली 2075 मण आतथाक वषा समणप्त हनु ु अिणवै कम्िीमण ३ ददन अिणडी नै सम्बर्न्धि 
कणर्णालर्लणई भकु्तणनी ददनपुने रकम भकु्तणनी ददई आतथाक कणरोवणर वन्द िनुापने व्र्वस्थण छ । र्ो 
वषा कुल रु.३४ अबा ३५ करोड ३४ लणख २५ हजणर र्वतनर्ोजन भई रु.१६ अबा ८८ करोड २ 
लणख ४ हजणर खचा भएको छ । कुल खचामध्रे् आषणढ २५ पतछ ३१ ििेसम्म रु.६ अबा ९२ 
करोड ३४ लणख २२ हजणर (४१.01 प्रतिशि) खचा भएको छ । बजेट खचा िदणा तनर्मणवलीको 
व्र्वस्थण पणलनण िनुापदाछ । 

6. आर्ोजनण स्वीकृति : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ८ मण र्वकणस आर्ोजनणको बजेट 
िजुामण िदणा प्रस्िणर्वि आर्ोजनणको सम्भणव्र्िण अध्र्र्न िरी सोही आधणरमण वणर्षाक बजेट िजुामण िनुा 
पने ब्र्वस्थण रहेकोमण मन्रणलर्ले उपर्ुाक्त अनसुणरको प्रकृर्ण पूरण निरी अतधकणंस कणर्ाक्रम िथण 
बजेट स्वीकृि िरेकोले कणननुी प्रर्क्रर्ण पूरण िरेर आर्ोजनण स्वीकृि िथण संचणलन िनुापदाछ । 

7. ढंुिण तिटी वणलवुणको कर : आतथाक ऐन, २०७५ द्वणरण स्थणनीर् सरकणर संचणलन ऐन, २०७४ को दफण 
६४ खणरेज िरी दफण ६२क थप िरेर ढंुिण,  तिर्ट्ट र वणलवुण र्वर्क्रबणट प्रणप्त रकम स्थणनीर् संर्चि 
कोषमण जम्मण िने िरी सो करमण स्थणनीर् िहको एकल अतधकणर कणर्म िरेकोमण सो अनसुणर प्रदेश 
िहकण कणननुमण संशोधन निरेको र उक्त व्र्वस्थण र्वपररि संघीर् मर्न्रपररषदले ढंुिण,  तिर्ट्ट र वणलवुण 
र्वक्री िथण व्र्वस्थणपन सम्बन्धी मणपदण्ड, २०७७ जणरी िरी संकतलि रणजस्व बणँडफणटँ िने व्र्वस्थण 
कणर्मै रणखेकोले उक्त रणजश्व बणँडफणटँमण अस्पििण देर्खएको  छ । स्थणनीर् िहले र्स वषा 40 
प्रतिशिले हनेु उक्त कर रु.13 लणख 14 हजणर प्रदेशलणई पठणएको छ । रणजस्व बणँडफणँट सम्बन्धी 
कणननु िजामण िदणा संघीर् कणननुसँि नबणर्झने व्र्वस्थण िनुापदाछ । 
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8. लेखणङ्कन िथण प्रतिवेदन : कणरोबणरको लेखण र प्रतिवेदनको ढणँचण महणलेखण तनर्न्रक कणर्णालर्को 
तसफणररसमण २०७६।२।१९ र नेपणल सणबाजतनक र्वर्त्तर् क्षेर प्रतिवेदन लेखणमणनको ढणँचण २०७५ 
मणिामण स्वीकृि भइसकेको छ । प्रदेश मन्रणलर् िथण केन्रीर् तनकणर्ले स्वीकृि भए बमोर्जमको 
ढणँचणमण प्रतिवेदन िथण लेखणङ्कन िरेको पणईएन। िोर्कएको ढणँचणमण प्रतिवेदन िनुापदाछ । िि वषाको 
प्रतिवेदनमण र्स सम्बन्धमण उल्लेख भएकोमण र्स्थति र्थणवि छ । 

9. प्रतिवेदन प्रर्णली : अन्िरसरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन ऐन, २०७४ को दफण ३२ मण स्थणनीर् िहले 
आफुले िरेको आर् ब्र्र्को चौमणतसक र्ववरर् त्र्स्िो अबतध समणप्त भएको १५ ददन तभर प्रदेशमण 
पेश िनुापने र प्रदेशले स्थणनीर् िह समेिको आर् व्र्र्को र्ववरर् चौमणतसक अबतध समणप्त भएको ३० 
ददन तभर नेपणल सरकणर अथा मन्रणलर्मण पेश िनुापने व्र्वस्थण छ । प्रदेशले र्स्िो र्ववरर् स्थणनीर् 
िहबणट संकलन िरी अथा मन्रणलर्मण पठणएको छैन । खचाको एर्ककृि अतभलेख िर्णर िरी प्रतिवेदन 
िनुापने कणननुी व्र्वस्थणको कणर्णान्वर्न िनुापदाछ । िि वषाको प्रतिवेदनमण र्स सम्बन्धमण उल्लेख 
भएकोमण र्स्थति र्थणवि छ । 

10. मध्र्मकणलीन खचा संरचनण : अन्िरसरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थणनीर् 
िहले अतनवणर्ा रूपमण मध्र्मकणलीन खचा संरचनण िर्णर िनुापने व्र्वस्थण छ । सो ऐनको दफण १७ 
अनसुणर प्रदेश सरकणरले र्सै ऐनको दफण १६ अनसुणरको खचा र्ववरर् िर्णर िदणा आिणमी िीन 
आतथाक वषामण हनेु खचा प्रक्षपेर् सर्हिको मध्र्मकणलीन खचा संरचनण िर्णर िनुापने कणनूनी व्र्वस्थण 
छ । प्रदेश सरकणरबणट मध्र्मकणलीन खचा संरचनण (आ.ब. २०७६।७७ देर्ख 2078।२०७९) 
िजुामण िरेको छ । खचा संरचनणमण आतथाक वषा २०७६।७७ मण र्वतनर्ोर्जि बजेट अनरुुप र 
त्र्सपतछकण बणँकी दईु आतथाक वषाको हकमण आर्ोजनण कणर्णान्वर्नको र्स्थति, उपलब्ध सणधन स्रोि र 
खचा िने क्षमिणलणई आधणर मणनी रकम अनमुणन िररएको छ । मध्र्मकणलीन खचा संरचनणअनसुणर 
र्स वषा रु.३१ अबा ३२ करोड ३५ हजणर खचा अनमुणन िथण प्रके्षपर् िरेिणपतन रु.३४ अबा ३५ 
करोड ३४ लणख २५ हजणर बजेट र्वतनर्ोजन भई रु.१६ अबा ८८ करोड २ लणख ५ हजणर खचा 
भएको छ । मध्र्मकणलीन खचा संरचनणको सीमण तभर रही प्रणथमीकिण प्रणप्त र्ोजनणमण बजेट 
र्वतनर्ोजन िने र िरणउने प्रर्णलीको शरुुवणि भएको छैन । 

11. कर्णाली प्रोत्सणहन भत्तण : ऐनले िोके बमोर्जम बणहेक कमाचणरीलणई िलव भत्तण र अन्र् सरु्वधण नेपणल 
सरकणरलणई आतथाक दणर्र्त्व पने िरी ददन तमल्ने अवस्थण देर्खदैन । प्रदेश सरकणर मर्न्रपररषदको 
2076/09/08 को तनर्ार्ले कर्णाली प्रदेशकण कमाचणरीलणई 2076 मणिा १ देर्ख लणि ुहनेु िरी 
थप सेवण सरु्वधण उपलव्ध िरणउने तनर्ार् िरी कमाचणरी प्रोत्सणहन िथण परुस्कणर खचा र्शषाकबणट रु. ८ 
करोड ५२ लणख २ हजणर खचा लेखेको छ । कर्णाली प्रोत्सणहन भत्तण र्जल्लणिि रूपमण कमाचणरीलणई 
मणतसक रु.४ हजणर देर्ख १० हजणर िथण र्चर्कत्सकको िह र र्जल्लणिि रूपमण (शरुु िलव 
स्केलको) ५० प्रतिशि देर्ख १३५ प्रतिशिसम्म र्वशेष भत्तण  उपलब्ध िरणउने व्र्वस्थण िरेको छ । 
तनजणमति कमाचणरीलणई िलब भत्तण भकु्तणनी ददंदण नेपणल सरकणरको नीति अनसुणर मणर ददनपुदाछ । 
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प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर् 

12. प्रदेश सर्ञ्चि कोष : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ४ बमोर्जम प्रदेश सर्ञ्चि कोषको 
लेखण अद्यणवतधक रूपमण रणख्न ेिथण त्र्सको वणर्षाक र्वत्तीर् र्ववरर् िर्णर िने किाव्र् र उत्तरदणर्र्त्व 
प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्को हनेु व्र्वस्थण छ । प्रदेश संर्चि कोषको संचणलन, एकीकृि लेखण 
िथण र्वत्तीर् र्ववरर् २०७७ कणतिाक मसणन्ि तभर महणलेखण तनर्न्रक िथण महणलेखणपरीक्षकको 
कणर्णालर्मण पेश िनुापनेमण सो अवतध तभर पेश हनु सकेन । िोर्कएको समर्मण र्वत्तीर् र्ववरर् पेश 
िने व्र्वस्थणको प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न हनुपुदाछ । प्रदेशको सर्ञ्चि कोषको र्हसणब र्ववरर् तनम्नणनसुणर 
रहेको छ: 

 (रु. हजणरमण) 
क्र.स. प्रणतप्त िि वषा र्स वषा 

१ िि वषाको मौज्दणि र्जम्मेवणरी  २८५५१३ १००४९६०८ 

२ रणजस्व िथण अनदुणन  २३८५१७४२ १९६१५१४५ 

२.१ कर रणजस्व ६३४३१३० ५१३०२५० 

२.२ अन्र् रणजस्व १०८५२३ 75419 

२.३ िि वषाको निद मौज्दणि िथण बेरुज ु ७८६२०१ 0 

२.४ समणनीकरर् अनदुणन ९१३१४०० 7848499 

२.५ समपूरक अनदुणन ९२०००० 468९99 

२.६ सशिा अनदुणन ५६५४७६९ 4666648 

२.७ र्वशेष अनदुणन ९०७७१९ 859999 

३ र्वत्तीर् व्र्वस्थण    

३.१ सोधभनणा हनुे िरी भएको खचा 9 9 

३.२ ऋर् लिणनी र्फिणा 9 9 

३.३ शेर्र र्वक्री 9 9 

३.४ बैदेर्शक ऋर् प्रणप्ती 9 9 

४ अनदुणन मध्रे् खचा नभई र्फिणा िनुापने रकम  (२४९२०१७) (58669१०) 
५ चणल ुआतथाक वषाको संर्चिकोषको खदु मौज्दणि (11628896) (59768485) 
६ र्विि आतथाक वषाको खदु मौज्दणि 0 0 

७ बैंकबणट भकु्तणनी नभएको खचा समणर्ोजन 0 ९९४२ 

 जम्मण प्रणतप्त १००१६३४२ 56889694 

 भकु्तणनी   
१ चणल ुवषाको भकु्तणनी     

१.१ संर्चि कोष मणतथ व्र्भणर हनुे रकममण खचा  5103 8656 

१.२ र्वतनर्ोजन ऐनर्द्णरण भएको खचा )चणलु(  4595997 9446457 

१.३ र्वतनर्ोजन ऐनर्द्णरण भएको खचा )पूरँ्जिि(  5415242 7141694 

२ र्वत्तीर् व्र्वस्थण भकु्तणनी    

२.१ आन्िररक ऋर्को सणँवण भकु्तणनी 9 9 

२.२ बणह्य ऋर्को सणँवण भकु्तणनी  9 9 

२.३ ऋर् लिणनी िथण शेर्र लिणनी  9 9 

 जम्मण भकु्तणनी 10016342 56889694 
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13. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को  दफण २६ (५) मण प्रदेशले 
िर्णर िने र्वत्तीर् प्रतिवेदन नेपणल सरकणरबणट स्वीकृि मणपदण्ड बमोर्जम हनेु व्र्वस्थण छ । 
सरकणरले स्वीकृि िरेको मणपदण्डबमोर्जम सर्ञ्चि कोषको आर् व्र्र् र्ववरर् िर्णर िरेको छैन । 
िोर्कएको ढणँचणमण सर्ञ्चि कोषको आर् व्र्र् र्ववरर् िर्णर िरी लेखणपरीक्षर्मण पेश िनुापदाछ ।  

14. प्रदेश र्वतनर्ोजन : प्रदेश सरकणरको कुल बजेट रु.३४ अबा ३५ करोड ३४ लणख २५ हजणरमण 
कुल खचा रु.१६ अबा ८८ करोड २ लणख ४ हजणर रहेको छ । उक्त खचा मध्रे् चणल ुिफा  सर्ञ्चि 
कोषमण व्र्र्भणर पने रकम समेि रु.७ अबा ३४ करोड ४९ लणख ३१ हजणर िथण पूजँीिि िफा  
रु.९ अबा ५३ करोड ५२ लणख ७३ हजणर खचा भएको छ । कुल बजेटको िलुनणमण खचा 
४९.१४ प्रतिशि र कुल खचाको अनपुणिमण चणल ुिफा  ४३.५१ प्रतिशि र पूजँीिि िफा  ५६.४९ 
प्रतिशि खचा भएको छ । उक्त खचामण रु.९९ लणख ४२ हजणर खचा भएको िर बैंकबणट भकु्तणनी 
नभएको रकम रहेको छ । सो रकम समणर्ोजन िदणा सर्ञ्चि कोषको खदु खचा रु.१६ अबा ८७ 
करोड २ लणख ६२ हजणर हनु जणन्छ । अर्ख्िर्णरी, बजेट िथण कणर्ाक्रमको पररचणलनमण र्ढलणईको 
कणरर् पूजँीिि खचाको र्स्थति कमजोर देर्खएको छ । 

15. खचाको श्रोििि अवस्थण : प्रदेश सरकणरको कुल खचा मध्रे् श्रोििि र्ववरर्मण प्रदेश सरकणरको 
रु.१३ अबा ३३ करोड ८१ लणख ५७ हजणर र संघीर् सरकणरको रु.३ अबा ५४ करोड २० लणख 
४७ हजणर रहेको छ । संघीर् सरकणर िफा  समणनीकरर् अनदुणन रु.८२ करोड २९ लणख ११ 
हजणर, सशिा अनदुणन रु.२ अबा २८ करोड ३३ लणख ५३ हजणर, र्वशेष अनदुणनमण रु.२७ करोड ४ 
लणख १० हजणर र समपूरक अनदुणन िफा  रु.१६ करोड ५३ लणख ७३ हजणर खचा भएको  
छ । संघीर् सरकणरको खचामण रु.३ करोड ३४ लणख ४१ हजणर अनदुणन िथण रु.४४ लणख ६६ 
हजणर सोधभनणा हनेु ऋर् रहेको छ । 

16. घटी र्जम्मेवणरी : िि वषाको सर्ञ्चि कोषको मौज्दणि रु.११ अबा ६२ करोड ८८ लणख ९६ हजणर 
रहेकोमण र्स वषा रु.१० अबा ४ करोड ९६ लणख ८ हजणर र्जम्मेवणरी सणरेकणले रु.१ अबा ५७ 
करोड ९२ लणख ८८ हजणर घटी र्जम्मेवणरी सणरेको छ । र्सको र्हसणब तमलणन िनुा पदाछ । 

17. प्रदेश आन्िररक आर् : र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ अनसुणर कुल रणजश्व रु.७ अबा ७२ करोड २७ लणख 
४१ हजणर अनमुणन िरेकोमण रु.५ अबा २२ करोड १७ लणख ८ हजणर असूली भएको छ । प्रणप्त 
िरेको रणजश्व रकम अनमुणनको िलुनणमण ६७.६१ प्रतिशि देर्खएको छ । स्थणनीर् िहबणट अन्िर 
सरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रणप्त हनेु ४० प्रतिशि रकम प्रणप्त नभएको, रणजश्वको 
पूवणानमुणन वस्ितुनष्ठ िवरले हनु नसकेको, रणजश्व प्रणतप्तकण वैकर्ल्पक श्रोिहरू पर्हचणन िरी आर् वरृ्र्द् 
िनेिफा  कणर्ा र्ोजनण नबनणएको कणरर् घटी रणजश्व असूल भएको छ । 

18. प्रदेश र्वभणज्र् कोष : प्रदेश र्वभणज्र् कोषमण जम्मण भएको रकम अन्िर सरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन 
ऐन, २०७४ बमोर्जम ६० प्रतिशि प्रदेश सर्ञ्चि कोषमण र ४० प्रतिशि स्थणनीर् सर्ञ्चि कोषमण 
बणँडफणँट िने व्र्वस्थण छ । र्ो वषा कुल रु.१७ करोड ३३ लणख ३० हजणर संकलन भएकोमण 
पर्हलो र्कस्िण रु.८ करोड १९ लणख ८१ हजणरको ४० प्रतिशिले हनेु रु.३ करोड २७ लणख ९२ 
हजणर प्रदेश र्वभणज्र् कोषमण सणरेको र बणकँी ६० प्रतिशिले हनेु रु.४ करोड ९१ लणख ८९ हजणर 
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प्रदेश रणजश्व िथण अनदुणन खणिणमण सणरेको छ । सणथै दोस्रो िथण िेस्रो र्कस्िणबणट (सवणरी सणधन 
कर) प्रणप्त रु.९ करोड १३ लणख ४९ हजणरको ६० प्रतिशिले हनेु रु.५ करोड ४८ लणख ९ हजणर 
प्रदेश सर्ञ्चि कोषमण र बणँकी ४० प्रतिशिले हनेु रु.३ करोड ६५ लणख ४० हजणर स्थणनीर् सर्ञ्चि 
कोषमण बणँडफणटँ िरेको छैन । 

19. प्रदेश धरौटी : िि वषाको र्जम्मेवणरी रु.१९ करोड ४४ लणख ३७ हजणरमण र्स वषा रु.४३ करोड 
७८ लणख ८३ हजणर आर् प्रणप्त भई सदरस्र्णहण र र्फिणा खचा रु.१७ करोड ५ लणख ५० हजणर 
समणर्ोजन िदणा रु.४६ करोड १७ लणख ७० हजणर बणँकी देर्खन्छ । प्रदेशको िि वषाको धरौटीको 
अर्न्िम मौज्दणि रु.३४ करोड ६६ लणख ३७ हजणर रहेकोमण घटी र्जम्मेवणरी सणरेको रु.१५ करोड 
२२ लणखको सम्बन्धमण एकीन िरी र्हसणव तमलणन िनुापदाछ । 

20. आन्िररक लेखणपरीक्षर् : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन २०७४ को  दफण 32(१) मण आतथाक वषा 
शरुु भएपतछ कर्म्िमण प्रत्रे्क दईु मर्हनणमण प्रदेश सरकणर अन्ििािकण सबै कणर्णालर् िथण तनकणर्को 
आतथाक कणरोवणरको तनर्तमििण, तमिव्र्र्र्िण, कणर्ादक्षिण र प्रभणवकणररिणकण आधणरमण प्रदेश लेखण 
तनर्न्रक कणर्णालर् वण सो अन्ििािको कणर्णालर्बणट आन्िररक लेखणपरीक्षर् िरी १५ ददनतभर 
प्रतिवेदन बझुणउनपुने व्र्वस्थण छ । र्स वषा प्रदेश सरकणर अन्ििािकण ११८ तनकणर् र प्रदेश 
सरकणरबणट र्वतनर्ोजन भएकण १० र्जल्लण समवन्र् सतमति र ७९ स्थणनीर् िहको आन्िररक 
लेखणपरीक्षर्बणट कुल रु. ९१ करोड ६६ लणख १९ हजणर बेरुज ुकणर्म भएकोमण पेर्श्क बेरुज ुरु. 
८५ करोड ४४ लणख ९३ हजणर (९३.२२) प्रतिशि र तनर्तमि िनुापने रु. ५ करोड ४४ लणख 
४८ हजणर (५.९३) प्रतिशि छ । प्रत्रे्क दईु मर्हनणमण लेखणपरीक्षर् व्र्वस्थण,आन्िररक 
लेखणपरीक्षर्बणट औलँ्र्णएकण  बेरुज ु अर्न्िम लेखणपरीक्षर् अिणवै फस्र्ौट, कणर्ासम्पणदनकण क्रममण 
पररचणलन भएको श्रोिको नतिजणमूलक उपर्ोि, नीतििि एवं प्रर्क्रर्णिि पक्षको व्र्वस्थणपकीर् 
अभ्र्णस र संचणलन संस्कृतिकण सम्बन्धमण उल्लेख निरेको कणरर् आन्िररक लेखणपरीक्षर् प्रभणवकणरी 
देर्खएन । 

 बेरुजकुो र्स्थति : मन्रणलर् मणिहि १ तनकणर्मण र्ो वषा रु.१ अबा ६० करोड ५२ लणख ८० हजणर 
बेरुज ु देर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िरणएपतछ रु.१ अबा ६० करोड ५१ लणख ७१ 
हजणर फस्र्ौट िरेकोले रु.१ लणख ९ हजणर फस्र्ौट िना बणँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् 
अनसूुची–10 मण छ । 
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आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षेरमण प्रदेशमण शणर्न्ि 
सरुक्षण र सवु्र्वस्थण सम्बन्धी नीति, कणननु, मणपदण्ड, र्ोजनण िजुामण िथण कणर्णान्वर्न, तनर्मन, सूचनण सङ्कलन, 

मूल्र्णङ्कन र प्रतिवेदन िथण संघसंस्थणको समन्वर् र सहकणर्ा िने लिणर्िकण कणर्ा रहेकण छन।् 

र्ो वषा मन्रणलर्को र्वतनर्ोजन रु.४२ करोड ८९ लणख, रणजश्व रु.९१ हजणर, धरौटी रु.२३ लणख २४ 
हजणर र अन्र् कणरोबणर रु.३० करोड ५ लणख ९२ हजणर समेि रु.७३ करोड १९ लणख ७ हजणरको 
लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:्- 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी : प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली बमोर्जम र्स मन्रणलर्लणई प्रदेशमण 
शणर्न्ि सरुक्षण र सवु्र्वस्थणसम्बन्धी नीति, कणननु, मणपदण्ड र र्ोजनण िजूामण िथण कणर्णान्वर्न, तनर्मन, 

सूचनण संकलन, मूल्र्णंकन र प्रतिवेदन िथण संघसँिको समन्वर् र सहकणर्ा लिणर्िकण ४२ कणर्ा 
िोर्कएको छ । प्रदेशस्िरको र्वद्यिुीर् संचणर मणध्र्म संचणलन सम्बन्धी नीति, कणननु र मणपदण्ड िजुामण, 
कणर्णान्वर्न र तनर्मन िथण अनमुति, इजणजि, नर्वकरर्, सूचनण प्रर्वतध पणका को तनमणार्, संचणलन र 
तनर्मन, प्रदेश तभर न्र्णर्र्क र अधा न्र्णर्र्क तनकणर्ले िरेकण फैसलण कणर्णान्वर्न, छणपण संचणर 
मणध्र्मको दिणा, अनमुति, आचणरसंर्हिण तनधणारर् र अनिुमन, अतभलेखणङ्कन, बिीकरर्, संचणलन र तनर्मन 
र सत्र्तनरुपर् िथण मेलतमलणप र वेपत्तण पणररएकण व्र्र्क्त सम्बन्धी कणर्ा र्जम्मेवणरीको कणम नभएकोले 
स्रोि सणधन व्र्वस्थणपन िरी कणर्ा सम्पन्न िनुापदाछ । र्स सम्बन्धी देर्खएकण अन्र् ब्र्होरणहरू 
देहणर्अनसुणर छन।् 

1.1. प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली अनसुणर प्रदेश तभरको सडक सरुक्षण र ट्रणर्फक 
व्र्वस्थणपनको र्जम्मेवणरी र्स मन्रणलर्को रहेको देर्खन्छ । प्रदेश तभरकण सडक सरुक्षण, ट्रणर्फक 
व्र्वस्थणपन, र्णिणर्णि क्षेरको तसर्न्डकेट एवं कणटेतलङ्ग तनर्न्रर् सम्बन्धी प्रदेश ऐन, तनर्म िथण 
कणर्ार्वतध एवं मणपदण्ड हणलसम्म िजुामण हनु नसक्दण र्णिणर्णि क्षेरको कणटेतलङ्ग र तसर्न्डकेट तनर्न्रर् 
िने कणर्ा प्रभणवकणरी हनु सकेको छैन । र्सको तनर्मन िनुा पदाछ ।  

1.2. प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली अनसुणर र्स मन्रणलर्को कणर्ा र्जम्मेवणरीमण प्रदेश तभरकण 
िैर सरकणरी संघ संस्थणहरूको अतभलेख र समन्वर् िने रहेको छ । सो कणर्ा र्जम्मेवणरी पूरण िना 
मन्रणलर्ले प्रदेश तभर दिणा भई संचणलनमण आएकण िैर सरकणरी संघ संस्थणको दिणा, संचणलन/नर्वकरर् 
िथण तनर्मनकण लणति आवश्र्क ऐन िथण तनर्मणवली िजुामण िरी सकेको छैन । संघीर् सरकणर 
मणिहि रहेको उक्त कणर्ा प्रदेश सरकणर अन्िािि हस्िणन्िरर् भई आएकोमण संघमण दिणा, संचणलन, 

नर्वकरर् भएकण र्स्िण िैर सरकणरी संस्थणको अतभलेख प्रदेशमण प्रणप्त हनु नसकेकोले मन्रणलर्मण िैर 
सरकणरी संघ संस्थणको अतभलेख अद्यणवतधक र समन्वर् हनु नसकेको अवस्थण छ । प्रदेश तभरकण िैर 
सरकणरी संघ संस्थणको दिणा, नर्वकरर्कण लणति ऐन, तनर्मणवली िजुामण िरी सो अनरुुप अतभलेख 
अद्यणवतधक िने र सेवण प्रवणहमण समन्वर् िने कणर्ा प्रभणवकणरी रूपमण िनुापदाछ। 
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2. र्वतनर्ोजन दक्षिण : र्ो वषा मन्रणलर्लणई रु.७९ करोड ८७ लणख ३० हजणर बजेट बणँडफणँट िथण 
र्वतनर्ोजन भएकोमण रु.३२ करोड ७३ लणख ९० हजणर खचा भएको छ । वणर्षाक कणर्ाक्रम संचणलन 
हनु नसक्दण र्वत्तीर् कणर्ासम्पणदन ४०=९८ प्रतिशि रहन िई र्वतनर्ोजन दक्षिण न्र्नु देर्खएको छ । 
वणर्षाक कणर्ाक्रममध्रे् प्रदेश प्रहरीको िठन निरेको, अत्र्णधतुनक सरु्वधण र उच्च क्षमिणको िथर्णंक 
भण्डणर स्थणपनण हनु नसकेको, प्रदेश सरकणरकण सवै कणर्णालर्मण र्वपद् व्र्वस्थणपनकण अत्र्णवश्र्क 
सणमग्री रहने व्र्वस्थण नभएको,र्वपद् िथण भोकमरीको समर्मण ित्कणल उपर्ोि िना सर्कने िरी 
अत्र्णवश्र्क खणद्य वस्ि,ु पणनी र औषधी सर्हिको “जनभकणरी” स्थणनीर् िहसम्म खडण हनु नसकेको र 
स्थणनीर् िहकण न्र्णर्र्क सतमतिको प्रभणवकणरी कणर्ासम्पणदनकण लणति आवश्र्क कणनूनी सहणर्िण 
उपलव्ध िरणएको पणइएन । कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न िरी र्वतनर्ोजन दक्षिण बढणउनपुदाछ । 

3. रकमणन्िर : कर्णाली प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण १७(२) मण चणल ुबजेटबणट चणल ु
खचा शीषाक र पूर्जिि बजेटबणट पुरँ्जििखचा शीषाकमण जनु शीषाकमण रकमणन्िर िररने हो सो को २५ 
प्रतिशिभन्दण बढी नहनेु िरी सम्बर्न्धि सर्चवले र सो भन्दण वढी रकम एक उपशीषाकबणट अको 
उपशीषाकमण रकमणन्िर आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्ले िनासक्ने व्र्वस्थण छ । मन्रणलर्ले 
२०७६।६।८ मण तडर्जटल स्कुल कणर्ाकमकण लणति उपकरर् खररद िना रु.२ करोड र्वतनर्ोजन 
िरेकोमण रु.१ करोड २५ लणख, प्रणदेर्शक रेतडर्ो स्थणपनण िथण सञ्चणलनणथा उपकरर् खररद िना शरुु 
बजेट शनु्र् रहेकोमण रु.२ करोड ५० लणख र जग्िण प्रणतप्तमण रु.२ करोड ५० लणख थप िरी रु.६ 
करोड २५ लणख बजेट कणर्म िरेको छ । उक्त रकम पुरँ्जिि परणमशाबणट घटणई रकमणन्िर िरेको  
छ । नरहरीनणथ िणउँपणतलकणको भवन तनमणार् िना रु.४ करोड सेवण र परणमशाबणट २०७६।१०।५ 
मण रकमणन्िर िरी बजेट कणर्म िरेको छ । र्वतभन्न र्शषाकमण र्वतनर्ोर्जि बजेट २०७७।२।७ मण 
रकमणन्िरबणट घटणई र्वपद व्र्वस्थणपन कोषको बजेट रु.२४ करोड ९५ लणख कणर्म िरेको छ । 
रकमणन्िर िरी खचा िने पर्द्िीमण सधुणर िनुापदाछ । 

4. तडर्जटल र्वद्यणलर् : स्थणनीर् सरकणर संचणलन   ऐन, 2074 को दफण १२(ज) अनसुणर आधणरभिु िथण 
मणध्र्तमक र्शक्षण सम्वन्धी अतधकणर स्थणनीर् िहलणई िोकेको छ । मन्रणलर्ले प्रदेश अन्िरििकण 
र्वद्यणलर्मण तडर्जटल र्वद्यणलर् कणर्ाक्रम संचणलन िना र्शक्षण र्वकणस तनदेशनणलर् सखेुिलणई रु.८८ 
लणख ६४ हजणर र १० र्जल्लणमण सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्लणई िि वषाको तडर्जटल र्वद्यणलर् 
कणर्ाक्रमलणई तनरन्िरिण ददन रु. ४८ लणख र र्स वषा ८ र्जल्लणकण सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्मण 
नर्ण ँ तडर्जटल र्वद्यणलर् कणर्ाक्रम संचणलनको लणति रु.२ करोड ३६ लणख ३६ हजणर समेि रु.३ 
करोड ७३ लणख अर्ख्िर्णरी प्रदणन िरेको छ । र्वद्यणलर्लणई तडर्जटल स्कुल वनणउन िि वषा 
र्वद्यणलर् िोकी प्रति र्वद्यणलर् रु.१२ लणख ५० हजणरकण दरले अर्ख्िर्णरी पठणएकोमण कणर्ाक्रमको 
प्रभणवकणररिण र्वश्लषेर् निरी पनु: कणर्ाक्रमलणई तनरन्िरिण ददएको पणईर्ो । समन्वर् िरी कणर्ाक्रमको 
कणर्णान्वर्नलणई प्रभणवकणरी बनणउन ुपदाछ। 

5. र्वपद बीमण : कर्णाली प्रदेश सरकणर मर्न्रपररषदबणट 2076/9/8 मण र्वपद जोर्खम र्वमण सम्वन्धी 
कणर्ार्वतध 2076 स्वीकृि भएको छ । प्रणकृतिक जोर्खम र्वरुर्द् सणमरु्हक दघुाटनण बीमण कणर्ाक्रमबणट 
भौिोतलक जर्टलिण र र्वपदबणट हनेु दघुाटनणकण कणरर् मतृ्रू् भएमण रु.२ लणख प्रणप्त हनेु िरी १७ 
लणख ७० हजणर कर्णालीबणसीको एक वषाको लणति रणर्ष्ट्रर् बीमण कम्पनीसँि सम्झौिण िरी रु.१ करोड 
५० लणख र्वमण शलु्क भकू्तणनी  िरेको छ । उक्त बीमण २०७६।१२।१ देर्ख १ वषाको लणति 
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लणि ु भएकोमण २०७७।१०।४ सम्म प्रणकृतिक जोर्खम दघुाटनण र्वमणबणट मिृककण १६ जनण 
हकवणलणलणई र्वमणङ्क रकम भकु्तणनी भएको अध्र्णवतधक र्ववरर् पेश िरेको छ । र्वमण कणर्ाक्रमबणट 
प्रणप्त हनेु उपलर्ब्ध र खचाको प्रभणवकणररिण मूल्र्णंकन िरी कणर्ाक्रम संचणलन हनुपुदाछ । 

6. सोझै खररद : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुणर सणवाजतनक तनकणर्ले 
रु. 20 लणख रुपैँर्णभन्दण बढी लणिि अनमुणन भएको खररद वण तनमणार् िरणउँदण बोलपरको 
मणध्र्मद्वणरण प्रतिस्पधणात्मक िररकण अपनणई खररद िनुापदाछ । मन्रणलर्ले र्ो वषा मेर्शनरी औजणर, 

फतनाचर र तनमणार् कणर्ामण रु. १ करोड ६ लणख ५७ हजणरको टुक्रण पणरी ५ लणख तभरको तसमण र 
लणिि अनमुणनको हणरणहणरीमण सोझै खररद िरेको छ । सणवाजतनक खररद कणननुको पणलनण िरी खररद 
कणर्ा प्रतिस्पधी र तमिव्र्र्ी बनणउन ुपदाछ । 

7. र्वपद व्र्वस्थणपन कोष : कर्णाली प्रदेश र्वपद जोर्खम न्रू्तनकरर् िथण व्र्वस्थणपन तनर्मणवली, 
२०७६ को तनर्म १४ र कर्णाली प्रदेश र्वपद व्र्वस्थणपन कोष संचणलन कणर्ार्वतध 2076 को वदुण 
नं 8(२) र (३) मण कोषको संचणलन मन्रणलर्बणट हनेु व्र्वस्थण छ ।र्स सम्बन्धमण देर्खएकण 
ब्र्होरण तनम्न छन ्:-  

७.१  प्रदेश र्वपद व्र्वस्थणपन कोष संचणलन कणर्ार्वतध, २०७६ को बुदँण ११ मण प्रदेश सरकणरबणट प्रदणन 
िररएको रकम िोर्कएको कणर्ामण खचा िरी बचि हनु िएमण प्रदेश र्वपद व्र्वस्थणपन कोषमण दणर्खलण 
िनुापने व्र्वस्थण छ । र्स वषा र्वपद व्र्वस्थणपन कोषमण प्रदेश सरकणरबणट रु.२४ करोड ९५ लणख 
र अन्र् संघ संस्थण व्र्र्क्तबणट प्रणप्त रु.३ करोड ६३ लणख ९७ हजणर  समेि रु.२८ करोड ५८ 
लणख ९६ हजणर  प्रणप्त भएको छ । मन्रणलर्ले कोतभड १९ तनर्न्रर् िथण प्रतिकणर्ाकण लणति ७९ 
स्थणनीर् िह, १० र्जल्लण र्वपद व्र्वस्थणपन सतमति, नेपणली सेनण उत्तर पर्िम पिृनण, सणमणर्जक र्वकणस 
मन्रणलर् लिणर्िकण तनकणर्लणई रु.२५ करोड ६ लणख ५६ हजणर तनकणसण िरेकोमण नेपणली सेनण 
उत्तर पर्िम पिृनण र ३ र्जल्लण प्रशणसन कणर्णालर् समेिले रु.१ करोड २० लणख ५२ हजणर र्फिणा 
िरेकण छन । उक्त तनकणर्लणई तनकणसण ददई खचा हनु नसकी बचि भएको रकम प्रदेश र्वपद 
व्र्वस्थणपन कोषमण र्फिणा हनुपुदाछ । 

७.२   कोतभड १९ कण कणरर् अलपर ३ हजणर ८११ लणई र्वतभन्न र्जल्लणबणट सखेुि ल्र्णउन र सखेुिबणट 
अन्र् र्जल्लणमण पठणउन १८८ र्णिणर्णि व्र्वसणर्ीलणई रु.७५ लणख ७३ हजणर भकु्तणनी ददएको छ । 

पठणएकण व्र्र्क्तको नणमणवली पठणउने तनकणर्ले प्रमणर्र्ि िनुापनेमण सवणरीधनीले पेश िरेको र्ववरर्को 
आधणरमण भकु्तणनी ददएको छ । र्णर ुसंख्र्ण र्र्कन िरेर मणर भकु्तणनी ददनपुदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति : मन्रणलर्मण र्ो वषा रु. ६ लणख  ७२ हजणर बेरुज ुदेर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध िरणएपतछ रु.१ लणख  ७२ हजणर फस्र्ौट िरेकोले रु.५ लणख फस्र्ौट िना बणँकी रहेको 
छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 मण छ । 
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उद्योि, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षेरमण व्र्णपणर, वणर्र्ज्र् र 
बजणर प्रतिस्पधणा सम्बन्धी नीति कणननु, मणपदण्ड िथण र्ोजनणको कणर्णान्वर्न ऐन, तनर्म, खणनी िथण खतनज पदणथाको 
अन्वेषर्सम्बन्धी नीति, प्रदेशस्िरको संरक्षर् क्षरे र चरन क्षेरको व्र्वस्थणपन, प्रदेशतभर भसू्खलन तनर्न्रर्  
लिणर्िकण कणर्ा रहेकण छन।्  

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहि समेि २३ तनकणर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबा ४९ करोड ४० लणख १ हजणर, 
रणजश्व रु.८ करोड १३ लणख ७५ हजणर, धरौटी रु.९ करोड ५६ लणख ३१ हजणर र अन्र् कणरोबणर रु.१२ 
करोड ९६ लणख ९३ हजणर समेि रु.१ अबा ८० करोड ७ लणखको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 

लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मूख्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन ्:- 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी : प्रदेश (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवलीको अनसुचुी २ मण मन्रणलर्ले परुण िनुा पने कणर्ा 
र्जम्मेवणरी िोर्कएको छ । व्र्णपणर र वजणर प्रतिषपधणा, खणनी िथण खतनज पदणथाको अन्वेषर्,कलकणरखणनण 
र औद्योतिकरर्,  पर्ाटन िथण उद्योि, करणर सणझेदणरी र एजेन्सी सम्बन्धी, जतडबटुी खेिी प्रर्वतध प्रवद्वान, 

र्वस्िणर िथण वजणरीकरर्, वनस्पिी उद्यणन िथण हवेरीर्मको व्र्वस्थणपन र वनस्पिी पर्हचणन िथण 
अतभलेर्खकरर्, जलणधणर संरक्षर् र जलउपर्ोि, वकृ्षणरोपर् िथण सम्भणर सम्बन्धी प्रणदेर्शक नीति  तनमणार् 
िरी कणर्णान्वर्न भएको छैन । र्सैिरी उपभोक्तण अदणलिको िठन र संचणलन, पर्ाटक प्रहरीको 
व्र्वस्थणपन, कणलोबजणरी िथण कृतरम अभणव तनर्न्रर् एवं तनर्मन,  ईन्धनको िरु्स्िर अनिुमन, संरक्षर् 
क्षेर र चरन क्षेरको व्र्वस्थणपन, जतडबटुी खेति प्रर्वतध प्रवद्वान, र्वस्िणर िथण वजणरीकरर् सम्बन्धी िथर्णकं 
संकलन,  र्वज्ञणन संग्रहणलर् र टलणनेटोरीर्मको स्थणपनण, संचणलन र व्र्वस्थणपन जस्िण कणर्ा पतन संचणलन 
भएकण छैनन।् िोर्कएको र्जम्मेवणरी पूरण िनुापदाछ । 

2. र्वतनर्ोजन दक्षिण : र्ो वषा मन्रणलर्लणई रु. 28 करोड 36 लणख 11 हजणर  बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमण रु. 8 करोड 51 लणख 69 हजणर खचा भएको छ । परु्ारूपले वणर्षाक कणर्ाक्रम संचणलन हनु 
नसक्दण र्वत्तीर् कणर्ासम्पणदन 30.03 प्रतिशि रहन िई र्वतनर्ोजन दक्षिण न्र्नु देर्खएको छ । वणर्षाक 
कणर्ाक्रममध्रे् पेट्रोतलर्म पदणथा र एल.र्प. ग्र्णस भण्डणरर्को लणति तछन्चमुण जग्िण खररद कणर्ा, दतलि 
समदुणर्कण मर्हलण, जनजणिीको सीप र्वकणस मणफा ि उद्यमर्शलिण र उपकरर् सहर्ोि कणर्ाक्रम, टलणर्िक 
झोलण मकु्त शहर कणर्ाक्रम, स्वरोजिणरकण लणति सहतुलर्िपूर्ा ऋर् प्रदणन िने, रणष्ट्र सेवकको औपचणरीक 
पोशणकमण स्थणनीर् उत्पणदन प्रर्ोिमण ल्र्णउने, पर्ाटन वोडाको स्थणपनण िने, र्हमणली क्षेरमण सम्भणव्र्िण 
अध्र्र्न िरी र्चतडर्णखणनण स्थणपनण िने,केवलकणर तनमणार्को सम्भणव्र्िण अध्र्र्न िने, क्षेरीर् स्िरको 
पवातिर् पर्ाटक र्वमणनस्थलकण सणथै हवणई मैदणन नभएकण र्जल्लणहरूमण र्वमणन स्थलहरूको सम्भणव्र्िण 
अध्र्र्न िने, तनजी क्षेरसँिको सहकणर्ामण हवणई सेवण संचणलन िने जस्िण कणर्ाक्रम रहेकोमण कणर्णान्वर्न 
भएको छैन । बजेट कणर्णान्वर्नलणई प्रभणवकणरी वनणउन ुपदाछ। 

3. अर्ख्िर्णरी : प्रदेश (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली अनसुणर ऐन र तनर्म िजुामण, तनर्मन र अनिुमनको 
र्जम्मेवणरी प्रणप्त मन्रणलर्ले मणिहिकण तनकणर्बणट िरणउनपुनेमण  र्वतभन्न ६ र्जल्लणमण उपभोक्तण सतमति 
मणफा ि रु.३ करोड ३० लणख ९६ हजणर खचा िरी ७ हणईटेक नसारी तनमणार् कणर्ा िरणएको छ । 

मन्रणलर्ले र्स प्रकृतिकण कणमको अर्ख्िर्णरी मणिहिकण तनकणर्लणई ददई सम्पन्न िरणउन ुपदाछ। 
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तडतभजन वन कणर्णालर्हरू 

 

4. मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफण १४ अनसुणर मूल्र् अतभवरृ्र्द्  कर तबजक 
जणरी भएको अवस्थणमण मणर मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तणनी ददन तमल्ने उल्लेख छ । तडतभजन वन 
कणर्णालर्, सखेुिले ३ र्ोजनणको लणिि अनमुणन िर्णर िदणा स्थणनीर् रूपमण उपलब्ध हनेु तनमणर्ा सणमणग्रीमण 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समणवेश िरी सोही दरमण उपभोक्तण सतमतिलणई भकु्तणनी ददएकोमण उपभोक्तणले कर 
तबजक पेश निरेकोले भकु्तणनी भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.१० लणख ५८ हजणर असूल हनु ुपदाछ ।  

5. वन अतिक्रमर् : वन ऐन, 2076 को दफण 49(ि) बमोर्जम वन क्षरेको जग्िण फणड्न, जोत्न, खन्न वण 
आवणद िना वण त्र्स्िो जग्िणमण घर छणप्रो वनणउन नपणउने व्र्वस्थण छ । सणथै वन अतिक्रमर् तनर्न्रर् 
नीति, 2068 मण िोर्कएको कणर्ार्वतध अपनणई  वनको अतिक्रमर् हनु नददने र अतिक्रतमि भएको 
अवस्थणमण अतिक्रमर् हटणउन ु पने उल्लेख छ । तडतभजन वन कणर्णालर्, सखेुिले वणर्षाक कणर्ाक्रमको 
प्रििी प्रतिवेदन िथण सणमदुणर्र्क वन उपभोक्तण समहुको अनिुमन मलु्र्णङ्कन प्रतिवेदन २०७५ मण 
१५९.९ हेक्टर वन क्षेर अतिक्रमर् भएको उल्लेख िरेकोमण त्र्स पतछकण वषाको  अतिक्रमर्  भएको 
वन क्षेरको अवस्थण खलु्नेिरी स्पि अतभलेख रणखेको छैन । अतिक्रमर् हटणई वनक्षेर व्र्वर्स्थि 
िनुापदाछ। 

6. सोझै खररद : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुणर सणवाजतनक तनकणर्ले  रु 
२० लणख रूपैर्ण ँभन्दण बढीको खररद वोलपरको मणध्र्मबणट िनुा पनेमण तडतभजन वन कणर्णालर्, सखेुिले 
र्र्णार्फ्टङ्गकण उपकरर् रु.28 लणख 7७ हजणरमण सोझै खररद िरेको छ । प्रतिस्पधणात्मक रूपले  खररद 
िरी  खररद कणर्ालणइ तमिव्र्र्ी िरणउन ुपदाछ। 

7. नसारी तनमणार् : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ (१) अनसुणर  उपभोक्तण सतमतिबणट 
रु.१ करोड सम्म लणिि अनमुणनको कणम िरणउने व्र्वस्थण छ । तडतभजन वन कणर्णालर्, सखेुिले 
तसम्िणमण उपभोक्तण सतमतिबणट हणईटेक नसारी तनमणार् िरणई रु.१ करोड ३२ लणख भकु्तणनी िरेको छ । 
िोर्कएको तसमण सम्मको तनमणार् कणर्ा मणर उपभोक्तण सतमतिबणट िरणउनपुदाछ। 

8. ठेक्कणबणट कणम िरणएको : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (१०) मण 
उपभोक्तण सतमति वण लणभग्रणही समदुणर्ले पणएको कणम आफैले सम्पन्न िनुापने र तनमणार् व्र्वसणर्ी वण सव 
कन्टर्णक्टरबणट िरणउन नसर्कने व्र्वस्थण छ। तडतभजन वन कणर्णालर्, सखेुिले पर्ाटकीर् ५ सडक 
तनमणार् िना रु.१ करोड ७२ लणख ९५ हजणर र तडतभजन वन कणर्णालर्, डोल्पणले रु.२८ लणख २७ हजणर 
उपभोक्तण सतमतिसँि सम्झौिण िरेकोमण उक्त सतमतिहरूले तनमणार् व्र्वसणर्ी मणफा ि िरणई रु.२ करोड १ 
लणख २२ हजणर भकु्तणनी िरेकण छन। तनर्मको पणलनण िरी कणम सम्पन्न िरणउन ुपदाछ। 

9. मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मणवली, २०५३ को दफण ६(ि) अनसुणर सरकणरी तनकणर् वण 
नेपणल सरकणरको पूर्ा वण आंर्शक स्वणतमत्व भएको संघसंस्थणले ठेक्कण सम्झौिण वण करणर अन्ििाि आपूतिा 
हनेु वस्ि ुिथण सेवण वणपिको रकम सम्बर्न्धि ठेकेदणर वण आपूतिाकिणालणई भकु्तणनी िदणा तनजलणई भकु्तणनी 
िने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नणमबणट सम्बर्न्धि रणजश्व शीषाकमण जम्मण 
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िरी बणँकी रहने कर वणपिको रकम मणर भकु्तणनी िनुापने व्र्वस्थण छ। तडतभजन वन कणर्णालर्, डोल्पणले 
र्ो वषा ५ तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई रु.२१ लणख ८७ लणख मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तणनी िरेकोमण सो को 
५० प्रतिशिले हनेु रु.१० लणख ९३ हजणर कट्टण िरी भकु्तणनी निरेकोले  मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर समणर्ोजन 
िरेको प्रमणर् पेश हनुपुदाछ।  

10. सहकणरीबणट भवन तनमणार् : सणवाजतनक खररद ऐन, २०63 को  दफण ८ को खररद र्वतधमण सहकणरीबणट 
खररद िना सर्कने व्र्वस्थण छैन । तडतभजन वन कणर्णालर्, जणजरकोटले एक कृर्ष िथण पशपुणलन 
सहकणरीमणफा ि जडीबटुी भण्डणर र भवन तनमणार् िना रु.९ लणख ५९ हजणर  भकु्तणनी िरेको छ । सो 
भवन बनेको जग्िणको जग्िणधतन प्रमणर् पूजणा समेि पेश भएको छैन । प्रतिस्पधणा वेिर सहकणरी 
संस्थणमणफा ि भवन तनमणार् िने कणर्ा उपर्कु्त देर्खएन । तनमणार् कणर्ा िरणउँदण ऐन/तनर्मको पणलनण 
िनुापदाछ । 

11. बढी भकु्तणनी : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, 2064 को तनर्म 123 (१) मण सणवाजतनक तनकणर्ले कुनै 
तबल र्वजकको भकु्तणनी िदणा प्रणर्वतधक नणपजणँच िरी वणस्िर्वक कणर्ा सम्पणदनको आधणरमण भकु्तणनी िनुापने 
व्र्वस्थण छ । संग्रहणलर् र हेलीटर्णड लिणर्िकण पर्ाटन पवुणाधणर तनमणार् िना तडतभजन वन कणर्णालर् 
रुकुमपर्िमले ७ उपभोक्तण सतमतिलणई रु.१७ लणख ६ हजणर, जमु्लणले ४ उपभोक्तण सतमतिलणई रु.३ 
लणख ४ हजणर, हमु्लणले २ उपभोक्तण सतमतिलणई  रु.२ लणख १ हजणर, दैलेखले रु.५ लणख ७० हजणर, 

मिुलेु रु.४ लणख १२ हजणर र सल्र्णनले रु.३ लणख ३७ हजणर समेि रु.३५ लणख ३० हजणर बढी 
भकु्तणनी िरेकोले उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

12. र् र्णर्फ्टङ्ग संचणलन : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध  तनर्मणवली २०७५ को तनर्म ३७(८) मण भकु्तणनी दददण 
ररि पिेु वण नपिेुको जणँच िनुापदाछ। तडतभजन वन कणर्णालर्, जमु्लणले देवणल िणउँ देर्ख तरवेर्ीसम्म 
र् र्णर्फ्टङ्ग संचणलन िरी एक टुसा एण्ड ट्रणभल्स प्रणइभेट तलतमटेडलणई रु.१९ लणख २० हजणर भकु्तणनी 
िरेको छ । तडतभजन वन कणर्णालर्, डोल्पणले दनैुदेर्ख तरपरुणकोट खण्डसम्म ठुतलभेरी नददमण संचणलनकण 
लणति एक एडभेन्चर कम्पनीलणई रु.१८ लणख ७९ हजणर भकु्तणनी िरेको छ । अनदुणनमण सञ्चणतलि उक्त 
कणर्ाक्रमबणट जनिणले तनशलु्क सेवण नपणएको र रणजश्व पतन प्रणप्त नभएकणले र्स्िो कणर्ाक्रमलणई तनर्न्रर् 
िनुापदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति : मन्रणलर् र मणिहिकण १९ तनकणर्मण र्ो वषा रु.१२ करोड १३ लणख ९९ हजणर बेरुज ु
देर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िरणएपतछ रु.6 लणख 33 हजणर फस्र्ौट िरेकणले रु.१२ करोड 
७ लणख ६६ हजणर फस्र्ौट िना बणँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.१० लणख ३८ हजणर पेस्की बेरुज ुरहेको 
छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 मण छ । 
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भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षेरमण प्रदेशमण कृर्ष, पश,ु भतूम 
व्र्वस्थणपन र सहकणरी क्षेरसँि सम्बर्न्धि ३२ कणर्ाको नीति, कणननु र मणपदण्ड तनमणार्, कणर्णान्वर्न र तनर्मन, 
संचणलन, र्वकणस र र्वस्िणर िने लिणर्िकण कणर्ा रहेकण छन ्। 

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहि समेि २६ कणर्णालर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबा ७० करोड ७८ लणख ५२ हजणर, 

रणजश्व रु.२४ लणख २३ हजणर, धरौटी रु. १ करोड ५४ लणख ८१ हजणर र अन्र् कणरोवणर रु.३ लणख ३५ 
हजणरसमेि रु.२ अबा ७२ करोड ६० लणख ९१ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । लेखणपरीक्षर्बणट 
देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन ्: 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी : प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, 2074 अनसुणर कणर्ा क्षेर र कणर्ा 
र्जम्मेवणरीमण िोर्कएकण ३३ कणममध्रे् जग्िणको प्रणदेर्शक अतभलेख व्र्वस्थणपन , र्कत्तण नणपी र भतूम 
लिि¸ भतूमर्हन सकुुम्बणसी, दतलि, मकु्त कमैर्ण,  सरकणरी जग्िण भणडणमण ददने¸ िरीवी तनवणरर्¸ सहकणरी 
बचि िथण ऋर् पररचणलन, जलचर संरक्षर्, र्जवनणशक र्वषणदी ,मणटो िथण मल व्र्वस्थणपन,पश ुसेवण िथण 
पश ु स्वणस्थर्सँि सम्बर्न्धि कणननु, नीति, तनदेर्शकण र कणर्ार्वतध िजुामण, तनर्मन र कणर्णान्वर्न भएको  
छैन । सणधन श्रोि व्र्वस्थणपन िरी क्रतमक रूपले िोर्कएको र्जम्मेवणरी पूरण िनुापदाछ । 

2. र्वतनर्ोजन दक्षिण : र्ो वषा मन्रणलर्लणई रु.१९ करोड ५१ लणख २८ हजणर  बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमण 
रु. ८ करोड ८९ लणख ५ हजणर खचा भएको छ । परु्ारूपले वणर्षाक कणर्ाक्रम संचणलन हनु नसक्दण 
र्वत्तीर् कणर्ासम्पणदन ४५.५६ प्रतिशि रहन िई र्वतनर्ोजन दक्षिण न्र्नु देर्खएको छ । वणर्षाक 
कणर्ाक्रममध्रे् मेरो र्कसणन मेरो अन्नदणिण कणर्ाक्रम अन्ििाि भउूपर्ोिको र्ोजनण बनणउने र वैज्ञणतनक 
विीकरर् िने, भतूम बैङ्कको स्थणपनण िने, दधुमण आत्म तनभार बनणउने, सखेुिमण कृर्ष प्रदशानी स्थल तनमणार् 
िने, सल्र्णनमण कृर्ष औद्योतिक क्षेर स्थणपनण िने र भतूमहीन, सकुुम्बणसी, िठुी, मकु्त हतलर्ण, अव्र्वर्स्थि 
बसोबणस, जनर्रु्द्कणलीन जग्िण र्कनबेच लिणर्िकण समस्र्ण सम्बोधन िने कणर्ाक्रम संचणलन िरेको 
देर्खएन । बजेटको प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न िनुा पदाछ । 

3. नमूनण हणइटेक नसारी  : कृर्ष अनसुन्धणन केन्र, दशरथपरु, सखेुिलणई हणइटेक नसारी लिणर्ि कृर्षको 
प्रर्वतधर्कु्त नमूनण फमा स्थणपनण िना २०७६।३।२४ मण रु.५ करोड पेस्की उपलव्ध िरणएकोमण हणलसम्म 
कुनै कणम नभई शून्र् प्रिति रहकोले सो रकम र्फिणा प्रणप्त िरी सर्च चिकोष दणर्खलण िनुापदाछ । 

4. छणडण पश ुतनर्न्रर् : छणडण पश ुसंरक्षर् िथण प्रणङ्गणरीक मल र जैर्वक र्वषणदी उत्पणदन कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न 
कणर्ार्वतध, २०७५ को बुँदण नं. ५ मण र्स्वकृि कणर्ाक्रम र बजेटको पररतधतभर रही  सणमदुणर्र्क र सहकणरी 
संस्थणको हकमण बढीमण ५० प्रतिशि र तनजी कम्पनीकण हकमण बढीमण ४० प्रतिशि अनदुणन  रकम प्रदणन िने 
व्र्वस्थण छ । छणडण पश ुतनर्न्रर् िरी प्रणङ्गणररक मल िथण जैर्वक र्वषणदी उत्पणदन िने पवुणाधणर तनमणार् िना 
िि वषा २ व्र्वसणर्र्क फमा र एक कृर्ष िथण पश ुसहकणरी संस्थणलणई ददएको पेश्की फर्छ्यौट र शोधभनणासमेि 
रु. ९५ लणख ६ हजणर अनदुणन खचा लेखेको छ।सो सम्वन्धमण तनम्नणनसुणरकण ब्र्होरण देर्खर्ो :  
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4.1. छणडण पश ुतनर्न्रर् िरी प्रणङ्गणररक मल िथण जैर्वक र्वषणदी उत्पणदन िने पूवणाधणर तनमणार् िना संस्थण िथण 
फमाहरूले रु.१ करोड ८१ लणख ११ हजणरको कणर्ा सम्पन्न िरेकोले कणर्ार्वतध अनसुणर रु.७९ लणख 
१२ हजणर भकु्तणनी ददन ुपनेमण रु. ९५ लणख ६ हजणर भकु्तणनी ददएकोलेबढी भकु्तणनी ददएको रु. १५ 
लणख ९४ हजणर असलु िनुा पदाछ । 

4.2. छणडण पश ु तनर्न्रर् कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न िने ३ कृर्ष िथण पशपुणलन सहकणरी संस्थणको तनरीक्षर् िदणा 
कणर्ाक्रम स्थलमण सबैले देख्न ेिरी कणर्ाक्रमको नणम, ठेिणनण, र सहर्ोि िने तनकणर्को नणम र अनदुणन 
रकम उल्लेख िरी होतडाङ बोडा नरणखेको, एक िोठमण छणडण पश ु नरहेको, िोठमण कम्पणउण्ड वणल 
नलिणएको, िोठमण जणने बणटो सरु्वधण र्कु्त नभएको प्रणङ्गणररक मल र जैर्वक र्वषणदी उत्पणदन पूवणाधणरको 
कणर्ा नभएकोले सम्झौिण अनसुणर कणर्ा भएको छैन । सम्झौिण अनसुणर कणर्ा नभएको सम्वन्धमण 
मन्रणलर्ले छणनर्वन िरी कणरवणही िनुा पदाछ । 

कृर्ष र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुि 

5. कणर्ाक्रम निरी भकु्तणनी : सम्झौिण अनसुणर कणर्ाक्रम संचणलन िनुा पदाछ । तसम्िणर्स्थि एक अदवुण बेसणर 
उत्पणदन सञ्चणलक सतमतिलणई तमतन र्टलर, अदवुण र वेसणरको तबउ खररद र र्विरर् िना रु.26 लणख 65 
हजणर अनदुणन ददएको रकम मध्रे्बणट खररद िरी कृषकलणई र्विरर् िनुापने ४० क्वीन्टल अदवुण र 
६१३० के.जी. बेसणर र ११ थणन तरपणल र्विरर् निरेकणले सो वणपि हनेु रु.९ लणख ५३ हजणर उक्त 
संचणलक सतमतिबणट असलु िनुापदाछ । 

6. पटक पटक अनदुणन : अनदुणन र्विरर्मण सबै िहकण सरकणरको बीचमण समन्वर् िरी दोहोरो नपने िरी 
अनदुणनको पूर्ा सदपुर्ोि सतुनर्िि िना प्रभणवकणरी अनिुमन व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ। एउटै सहकणरी 
संस्थणलणई र्वतभन्न तनकणर्ले एउटै कणमको लणति पटकपटक अनदुणन ददन ुउर्चि होइन । एक सहकणरी 
संस्थणलणई िि वषा कोल्ड स्टोर तनमणार् िना मन्रणलर्बणट रु. ८ लणख ५0 हजणर िथण सणनण िथण मझौलण 
आर्स्िर वरृ्द्ी आर्ोजनणबणट रु. 58 लणख 50 हजणर अनदुणन ददएकोमण  र्स वषा तनदेशनणलर्ले पनु: 
सोही संस्थणलणई रु.66 लणख 50 हजणर अनदुणन ददएकोले कुल रकम रु.१ करोड ३३ लणख ५० हजणर 
पिेुको छ । र्स्िो अनदुणन प्रत्र्क्ष रूपमण र्कसणनलणई फणइदण पगु्ने िरी ददन ुपनेमण एउटण तनर्िि विालणई 
ददएको िर तनमणार्णतधन कोल्ड स्टोर मणफा ि स्थणनीर् कृषकलणई फणइदण भए /नभएको र्र्कन हनेु िरी 
अनिुमन िथण मूल्र्णंकन िरेको छैन । र्सको छणनर्वन िनुापदाछ । सणथै लणभग्रणहीलणई रु.६६ लणख ५० 
हजणर अनदुणन ददने िरी सम्झौिण िदणा रु.१ लणख ४७ हजणर बढी भकु्तणनी भएकोले उक्त रकम असलु 
हनुपुदाछ । 

7. अनपुणतिक कट्टी : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ (४) बमोर्जम उपभोक्तण 
सतमतिबणट िरणएको कणमको भकु्तणनी ददंदण जनसहभणतििणको अंश कट्टण िनुापनेमण कृर्ष र्वकणस 
तनदेशनणलर्, सखेुि र कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, दैलेखले २९ लणभग्रणही समूहलणई जनसहभणतििणको अशँ 
रु.८१ लणख ४२ हजणर कट्टण निरी भकु्तणनी ददएकोले उक्त रकम असूल हनुपुदाछ ।   
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कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्हरू 

8. श्रतमकबणट मणटो कणटेको : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ (६) मण उपभोक्तण 
सतमतिले हरेक र्कस्िणको कणमको प्रणर्वतधक मलु्र्णंकन, तबल भपणाई र खचा प्रमणर्ीि िने अन्र् कणिजणि 
समदुणर्को बैठकबणट अनमुोदन िरणई सम्बर्न्धि सणवाजतनक तनकणर्मण पेश िनुापने उल्लेख छ । कृर्ष 
र्वकणस कणर्णालर् दैलेख दर र्वश्लेषर् अनसुणर मेतसन लिणई १ घनतमटर मणटो खने्न कणर्ाको दर रु.62 
र मणतनसबणट खन्न े कणर्ाको दर प्रति घनतमटर रु.314.15 रहेको छ । कणर्णालर्ले र्वतभन्न सडक 
तनमणार् कणर्ा उपभोक्तण सतमतिबणट िरणई 14 हजणर 244 घनतमटर मणटो िथण चट्टणन खन्न े कणर्ाको 
भकु्तणनी ददंदण मणतनसबणट खन्न ेदरले िर्नण िरी भकु्तणनी ददएको छ । उपभोक्तणले भकु्तणनीको लणति पेश 
िरेको तबजकबणट मेतसन लिणई कणर्ा िरेको देर्खएकोले प्रति घनतमटर रु.252.15 को दरले रु.35 
लणख 92 हजणर बढी भकु्तणनी ददएको छ । त्र्सैिरी कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, मिुलेु 3 उपभोक्तण 
सतमतिबणट मेर्शन लिणई कणर्ा िरणएकोमण मणतनसबणट िरणउँदण लणग्ने दर प्रर्ोि िरी रु.57 लणख 32 
हजणर बढी भकु्तणनी ददएकोले थप व्र्र्भणर परेको छ । थप व्र्र्भणर पनेिरी कणर्ा िरणउने 
पदणतधकणरीलणई र्जम्मेवणर बनणउन ुपदाछ ।     

9. अनदुणन : भतुम व्र्वस्थण कृर्ष िथण सहकणरी सम्बन्धी कणर्ाक्रम संचणलन िथण व्र्वस्थणपन एर्ककृि 
कणर्ार्वतध, 2077 को बुदँण 28 र ५४ मण उल्लेख भए अनसुणर लणिि अनमुणनको ३० देर्ख ८५ प्रतिशि 
सम्म अनदुणन ददने व्र्वस्थण छ । कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले सो अनरुुप र्कसणनहरूलणई अनदुणन 
भकु्तणनी ददंदण व्र्वसणर्र्क फलफूल प्रवधानको लणति वणरबन्देजमण ३ सहकणरी संस्थणलणई रु.२२ लणख ७५ 
हजणर, सणमदुणर्र्क तबउ बैंकको भवन तनमणार् िना रु. ४ लणख, सहकणरी नमूनण िणउँ कणर्ाक्रमको लणति १ 
सहकणरीलणई रु.१२ लणख ३३ हजणर र स्र्णउ िथण ओखर ब्लक कणर्ाक्रममण ६ समूहलणई रु.२७ लणख 
१२ हजणर  र कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम (पर्िम) ले मौरी पकेट¸ अलैची पकेट¸ केरण पकेट¸ सनु्िलण 
पकेट र िणजण िरकणरी पकेट क्षेर संचणलन िना ११ समूह िथण सहकणरीलणई रु.६ लणख २५ हजणर समेि 
रु.७२ लणख २५ हजणर िोर्कए भन्दण बढी अनदुणन उपलव्ध िरणएकोले असूल िनुा पदाछ ।  

10. कर्न्टन्जेन्सी खचा : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १0(7) मण तनमणार् कणर्ाको लणिि 
अनमुणनमण जम्मण लणििको ४ प्रतिशि कन्टेन्जेन्सी रकम समणवेस िनुापने उल्लेख छ । कृर्ष र्वकणस 
कणर्णालर्, डोल्पणले तनमणार् कणर्ामण रु. 6 करोड २० लणख  बजेट खचा भएकोमण सोको ४ प्रतिशिले हनेु 
रु.24 लणख ८० हजणर मणर कन्टेन्जेन्सी खचा िना पणउनेमण रु.33 लणख 6२ हजणर बजेट खचा 
लेखेकोले िोर्कए भन्दण रु.8 लणख 8२ हजणर बढी खचा लेखेको छ । तनर्मको पणलनण िरी खचा 
िनुापदाछ । 

11. ओभरहेड भकु्तणनी : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ (४) बमोर्जम उपभोक्तण 
सतमतिलणई भकु्तणनी िदणा ओभरहेड रकम घटणई वणकी रकम भकु्तणनी िनुापने व्र्वस्थण छ । कृर्ष  र्वकणस 
कणर्णालर्, हमु्लणले उपभोक्तण सतमति मणफा ि सम्पन्न िरेको ४ कृर्ष सडककण उपभोक्तण सतमतिलणई रु ९ 
लणख ३७ हजणर ओभरहेड भकु्तणनी िरेको छ । भकु्तणनी ददनेलणई र्जम्मेवणर बनणई उपभोक्तण सतमतिबणट 
असलु िनुापदाछ । 
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12. नम्सा : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १० मण सणवाजतनक तनकणर्ले स्वीकृि नम्साको 
आधणरमण तनमणार् कणर्ाको लणिि अनमुणन िर्णर िनुापने व्र्वस्थण छ । कृर्ष  र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लणले 
उपभोक्तण सतमति मणफा ि तसचणई र्ोजनण तनमणार् िदणा र्जल्लण दररेट भन्दण बढी हनेु िरी ८ तसंचणई 
र्ोजनणमण रु.११ लणख ६८ हजणर बढी भकु्तणनी ददएको छ । उक्त रकम असलु िनुापदाछ ।  

13. बढी भकु्तणनी : कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्ले िर्णर िरेको दर र्वश्लषेर् अनसुणर मेशीनबणट मणटो कणट्ने कणर्ाको 
दर प्रति घनतमटर रु.448 कणर्म िरेको छ । कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लणले कृर्ष सडक तनमणार् 
उपभोक्तण सतमतिलणई 25 हजणर 31 घनतमटर मणटो खन्ने कणमको लणति मणतनसबणट कणर्ा िरणउने दर 
रु.448 प्रर्ोि िरी रु.1 करोड 12 लणख 13 हजणर भकु्तणनी ददएको छ । उपभोक्तण सतमतिले 
भकु्तणनीको लणति पेश िरेको कणिजणि अनसुणर मणटो खन्न ेकणर्ामण मेशीन प्रर्ोि िरेको तबजक पेश िरेको 
देर्खर्ो । उपभोक्तण सतमतिले मेशीन प्रर्ोि िरेको अवस्थणमण मेशीन कै दरले िर्नण िरी भकु्तणनी 
ददनपुनेमण मणतनसबणट कणर्ा िरणउँदण ददने दर प्रर्ोि िरी  प्रति घनतमटर रु.260 कण दरले बढी भकु्तणनी 
ददएको रु.65 लणख 8 हजणर असलु हनुपुदाछ ।   

14. भवन तनमणार् : सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ८ मण उर्ल्लर्खि खररद र्वतध अवलम्बन िरी 
खररद व्र्वस्थणपन िनुापदाछ । कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, कणतलकोटले सडक र तसंचणईको कणर्ा सोझै सहकणरी 
संस्थण मणफा ि िरणई रु. ३३ लणख ३५ हजणर भकू्तणनी ददएको छ । उक्त कणनूनी व्र्वस्थण अनसुणर 
सहकणरी संस्थण मणफा ि तनमणार् कणर्ा िरणएको तनर्तमि मणन्न सर्कएन । र्स्िण कणर्ा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

15. कोल्ड स्टोर तनमणार् : कणर्णालर्ले िरणएको कणमको भकु्तणनी सम्झौिण िथण र्वल भरपणईको आधणरमण 
िनुापदाछ । कृर्ष र्वकणस कणर्णालर् रुकुम (पर्िम) ले एक सहकणरी संस्थणको कोल्ड स्टोर तनमणार् कणर्ा 
िरणउन रु. ४७ लणख ५० हजणर अनदुणन  सहकणरीको रु. १७ लणख ५५ हजणर समेि रु. ६५ लणख ५ 
हजणरमण सम्झौिण िरेको छ । िर कोल्ड स्टोर भवन नबनणई घडेरी िर्णर िरेको रु. ४० लणख ९१ 
हजणरको कणर्ा सम्पन्न प्रतिवेदनको आधणरमण  रु. २८ लणख ६४ हजणर भकु्तणनी ददएको छ । सो कणमको 
लणति सहकणरीले इन्धन र एक्सणभेटर भणडणको रु.२८ लणख ३० हजणरको र्वल पेश िरेको छ । खचाको 
र्वल अनसुणरको रकम मध्रे् संझौिणअनसुणर सहकणरीको र्ोिदणन रु. ८ लणख ४९ हजणर कट्टण िरी रु. 
१९ लणख ८१ हजणर भकु्तणनी ददनपुनेमण परैु भकु्तणनी ददएकोले रु.८ लणख ४९ हजणर असलु िरी कोल्ड 
स्टोर भवन तनमणार् सम्पन्न िरणउन ुपदाछ । 

16. तबउ तबजन र कृर्ष औजणर तबिरर् : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध  तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ३६(३) मण 
खचाको तबल भरपणई समेिको से्रस्िण रणख्नपुने उल्लेख छ । कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम (पर्िम) ले 
एक कृर्ष सहकणरी संस्थणबणट अदवुण र बेसणरको तबउ खररद िरी प्रतिव्र्र्क्त १०० के.जी. कण दरले रु. 
४५ लणख २९ हजणर, एक िणजण िरकणरी उत्पणदन कृषक समहुबणट कुटो र कोदणलो र्विरर् िना रु.७७ 
हजणर र केरेटको लणति रु.९ हजणर समेि रु.४६ लणख १५ हजणर भकु्तणनी ददएकोमण  भरपणई परीक्षर् 
िदणा खररद िरेको पररमणर्भन्दण रु.१४ लणख ६२ हजणरको अदवुण, बेसणर, केरणको तबउ र कुटो कोदणलो 
कम र्विरर् िरेको देर्खएकोले उक्त रकम सहकणरीबणट असलु िनुापदाछ ।  
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17. इन्धन खचा : 2075 मणघ 18 ििे सडक र्वभणिको महणतनदेशकको अध्र्क्षिणमण बसेको बैंठकले स्वीकृि 
िरेको नम्सामण डोजरले प्रतिघण्टण 9.12 तलटर तडजल (इन्धन) लणग्ने उल्लेख छ । कृर्ष र्वकणस 
कणर्णालर्, रुकुम (पर्िम) अन्ििाि १० कृर्ष सडकको तनमणार् उपभोक्तण सतमतिबणट िरणई भकु्तणनी िदणा 
सडक खन्न प्रर्ोि िरेको बे्रकर र बकेटको लणति नम्सा अनसुणर प्रति घण्टणको दरले खपि हनेु इन्धन भन्दण 
बढी इन्धन खचा िरेकोले बढी भकु्तणनी िरेको रु. ११ लणख ७१ हजणर सम्बर्न्धि उपभोक्तण सतमतिबणट 
असलु िनुापदाछ ।  

पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्हरू 

18. दगु्ध व्र्वसणर् प्रवर्द्ान : दगु्ध व्र्वसणर् प्रवर्द्ान कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न कणर्ार्वतध, २०७६ को दफण ४ मण 
अनदुणनग्रणहीको नणममण जग्िण वण १० वषाको लणति भणडणमण तलएको हनुपुने, संचणलन लणििको ३० प्रतिशि 
व्र्होनुापने र ५ वषासम्म अनदुणनको दरुुपर्ोि िना नपणइने उल्लेख छ । पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण 
कणर्णालर्, रुकुम पर्िमले अनदुणनग्रणहीको नणममण १० वषा सम्मको जग्िण भणडणमण तलएको सम्झौिण र ३० 
प्रतिशि स्वलिणनी रकम व्र्वस्थणपन िरेको प्रमणर् बेिर ३ दगु्ध सहकणरी संस्थणलणई उक्त कणर्ाक्रमको 
लणति ७० प्रतिशिले हनेु रु. १ करोड ९७ लणख १९ हजणर अनदुणन ददएको छ । एक सहकणरीले 
जग्िण भणडणमण तलई आर.तस.तस. भवन तनमणार् िरेकोमण उक्त सँरचनण १० वषा पतछ व्र्र्क्तले एकल रूपमण 
प्रर्ोि िने जोर्खम कणर्मै रहेको र अको सहकणरीले र्स वषा आन्िररक रणजस्व कणर्णालर्मण पेश िरेको 
आर् र्ववरर्मण वणस्िर्वक सम्पर्त्तको मूल्र्णङ्कन भन्दण रु.२१ लणख ८० हजणर कमको मूल्र्णङ्कन देखणई 
भकु्तणनी तलएकोले उक्त रकम असलु िरी सर्च चि कोषमण दणर्खलण िनुापदाछ । 

19. पन्छी पणलन प्रवर्द्ान : भतुम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी सम्बन्धी कणर्ाक्रम संचणलन िथण व्र्वस्थणपन 
एर्ककृि कणर्ार्वतध, 2077 को बुदँण 30 मण र्वर्शि जणिकण पन्छी पणलन प्रवर्द्ान कणर्ाक्रम अन्ििाि 
न्रू्निम ५ सर् कणतलज, १ हजणर बट्टणई र ५ सर् टकी पणलन िरेमण क्रमश रु. 5 लणख, रु.3 लणख र 
रु.4 लणखसम्म अनदुणन रकम उपलव्ध िरणउने र ति पंक्षी १० वषासम्म मणस्न र दरुुपर्ोि िना नपणउने 
िथण र्सरी मणसेमण वण दरुुपर्ोि िरेमण अनदुणन रकम असलु उपर िररने व्र्वस्थण छ । उक्त कणर्ार्वतध 
र्वपररि पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, डोल्पणले एक कृर्ष िथण पोल्ट्री फणमालणई १२५ बट्टणई 
पणलन िरेकोमण रु.२ लणख र एक कृर्ष िरकणरी िथण फलफूल, कुखरुण टकी फणमालणई १११ कणतलज, 

150 बट्टणई र 36 टकी  पणलन िरेकोमण रु.८ लणख अनदुणन रकम उपलव्ध िरणएको छ । र्हमणली 
हणवणपणनीमण उक्त पर्न्छको र्वकणस हनु सक्ने सम्भणव्र्िण अध्र्र्न िरी  कणर्ार्वतध बमोर्जम कणर्ाक्रम 
संचणलन िनुापदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति : मन्रणलर् र मणिहिकण २३ तनकणर्मण र्ो वषा रु.१९ करोड ९७ लणख ३० हजणर बेरुज ु
देर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िरणएपतछ रु.१३ लणख 43 हजणर फस्र्ौट िरेकणले रु.१९ 
करोड ८३ लणख ८७ हजणर फस्र्ौट िना बणँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.३ करोड १० लणख ७२ हजणर 
पेस्की बेरुज ुरहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 मण छ । 
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प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षरेमण प्रदेशस्िरको 
सडक, ऊजणा, र्वद्यिु, तसँचणइ, खणनेपणनी जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थणपनसम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धणन नीति, कणननु, 

मणपदण्ड, िरुुर्ोजनण कणर्णान्वर्न, समन्वर् र तनर्मन िने लिणर्िकण कणर्ा रहेकण छन ्। 

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहिकण समेि २5 कणर्णालर्को र्वतनर्ोजन रु.४ अबा ८९ करोड ४८ लणख 
७२ हजणर, रणजश्व रु.१३ करोड ११ लणख १४ हजणर, धरौटी रु.३७ करोड १३ लणख १९ हजणर र अन्र् 
कणरोवणर रु.४१ लणख ९० हजणर समेि रु. ५ अबा ४० करोड १४ लणख ९५ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छ । सो कणरोबणरको लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:्:   

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी : प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, 2074 बमोर्जम र्स मन्रणलर्ले 
सम्पणदन िने २२ कणर्ाहरू मध्रे् प्रणदेर्शक रणजधणनी र अन्िर स्थणनीर् शहरको र्वकणस, र्ोजनण िजुामण, 
कणर्णान्वर्न, समणर्ोजन र पवुणाधणर तनमणार् िने कणर्ा उल्लेख भएकोमण सो सम्वन्धी र्ोजनण िजुामण 
निरेको, प्रणदेर्शक सडक मणपदण्ड अनसुणर प्रदेश स्िरमण प्रणदेर्शक सडक सञ्जणल िरुुर्ोजनण वनणई 
प्रणदेर्शक सडक र्वस्िणर, तनमणार् िथण ममाि िनुापनेमण सडक मणपदण्ड र प्रणदेर्शक सडक सञ्जणल 
िरुुर्ोजनण, सडक िथण पलुको ईन्भेन्ट्री िर्णर िरेको छैन । स्रोि सणधनको व्र्वस्थणपन िरी कणर्ाक्षेर 
र र्जम्मेवणरी अनरुुप कणर्ा सम्पणदन िनुापदाछ । 

2. र्वतनर्ोजन दक्षिण : र्ो वषा मन्रणलर्लणई रु.१ अबा ४५ करोड ३५ लणख बजेट बणँडफणटँ िथण 
र्वतनर्ोजन भएकोमण रु.४४ करोड ७४ लणख ४७ हजणर खचा भएको छ । परु्ारूपले वणर्षाक 
कणर्ाक्रम संचणलन हनु नसक्दण र्वत्तीर् कणर्ासम्पणदन ३०=७८ प्रतिशि रहन िई र्वतनर्ोजन दक्षिण 
न्र्नु देर्खएको छ । वणर्षाक कणर्ाक्रममध्रे् लणिि अनमुणन, सम्भणव्र्िण अध्र्र्न र र्वस्ििृ पररर्ोजनण 
प्रतिवेदन िर्णर भएकण पररर्ोजनणमण मणर बजेट र्वतनर्ोजन िररने व्र्वस्थण आंर्शक मणर लणि ुिरेको, 
नर्ण ँपररर्ोजनणको हकमण र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदनकण लणति मणर बजेट व्र्वस्थण िररने ब्र्होरण परु्ा 
रूपमण लणि ुनभएको, प्रणथतमकिण प्रणप्त आर्ोजनण कणर्णान्वर्न िना अतधकणर सम्पन्न संरचनण तनमणार् िरी 
संचणलनमण ल्र्णईने नीति कणर्णान्वर्न नभएको, प्रदेश सरकणरले रु.१ करोड भन्दण बढी लणिि अनमुणन 
भएकण आर्ोजनणमण मणर बजेट र्वतनर्ोजन िररने व्र्वस्थण भएकोमण कणर्णान्वर्न नभएको, पवुणाधणर र 
र्वकणसकण लणति कर्णाली पवुणाधणर बैंक स्थणपनण िरी संचणलन नभएको र पररर्ोजनण बैंक र 
ईर्न्जतनर्ररङ् कम्पनी स्थणपनण िरी ित्कणल कणर्ा प्रणरम्भ िररने उल्लेख भएकोमण कणर्णान्वर्न भएको 
छैन । कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न िरी र्वतनर्ोजन दक्षिण बढणउनपुदाछ । 

3. अर्ख्िर्णरी : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, 2075 को तनर्म ३२ मण बजेट र खचा िने 
अर्ख्िर्णरीपर १५ ददन तभर सम्बर्न्धि सर्चवले कणर्ाक्रम संचणलन िने कणर्णालर्लणई  पठणउनपुने 
व्र्वस्थण छ। र्स वषा रकमणन्िरबणट बजेट थप िरी आषणढमण मणर रु. ४१ करोड १७ लणख ५६ 
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हजणरको अर्ख्िर्णरी ददएको छ । र्सरी तनकणसण िरेको बजेटबणट प्रचतलि कणननुको प्रर्क्रर्ण परुण िरी 
खचा िना सम्भव नभएकणले खचा िने समर् र्वचणर िरी अर्ख्िर्णरी ददनपुदाछ। 

4. लेखणपरीक्षर् :  प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ९७ मण लेखण र आतथाक 
र्ववरर् पेश िरी लेखणपरीक्षर् िरणउन ु पने व्र्वस्थण छ । ग्रणतमर् पहुँच कणर्ाक्रम िेस्रो चरर् 
पररर्ोजनणबणट मिुकुो सदरमकुणम िमिढीदेर्ख हमु्लण र्जल्लणको दणमणासम्म 67 र्क. मी. मिु ुहमु्लण 
तलकं नर्ण सडकको लणति रु.96 करोड 18 लणख 88 हजणर बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमण रु. 41 
करोड 44 लणख सोझै भकु्तणनी िरी लेखणपरीक्षर् िरणएको छैन । तनर्ममण भएको व्र्वस्थण अनसुणर 
लेखणपरीक्षर् िरणउन ुपदाछ । 

5. जनशर्क्त व्र्वस्थणपन : प्रदेशको संिठन िथण व्र्वस्थणपन सवेक्षर् िरी मन्रणलर्को ३२ दरबन्दी 
रहेकोमण १८ जनण स्थणर्ी र ३ ईर्न्जतनर्र, ४ हलकुण सवणरी चणलक, २ कणर्णालर् सहर्ोिी ९ जनण 
करणर समेि २७ पदपतुिा भई ५ ररक्त रहेकण छन । मन्रणलर् अन्िरिि 353 दरवन्दी रहेकोमण 
84 पद ररक्त रहेकण छन । स्थणर्ी २०० जनण र करणरबणट 69 जनण तनर्रु्क्त िरी कणर्ा भैरहेको  
छ । प्रदेश लोक सेवण आर्ोिको िठन र प्रदेश तनजणमिी सेवण ऐन र तनर्म नबनेकणले नर्णँ पदपतुिा 
लिणर्िको कणर्ा भएको छैन । ठुलो संख्र्णमण दरवन्दी ररक्त रहेकोले त्र्सको प्रभणव कणर्ा सम्पणदनमण 
पना िएको छ। 

6. सोझै खररद :सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुणर सणवाजतनक तनकणर्ले 
रु.20 लणख रुपैँर्णभन्दण बढी लणिि अनमुणन भएको तनमणार् कणर्ा  मणलसणमणन वण सेवण बोलपरको 
मणध्र्मद्वणरण खररद िनुापदाछ । मन्रणलर्ले र्ो वषा डेस्कटप र ल्र्णपटप रु. १८ लणख १५ हजणरको  
र फतनाचर िथण र्फक्चसा रु. ८ लणख ३५ हजणरको प्रतिस्पधणा बेिर सोझै खररद िरेको छ । र्स्िै 
मन्रणलर् मणिहिकण ६ कणर्णालर्ले भवन ममाि सम्भणर, रिंरोिन र सडक तनमणार्कण कणर्ा  टुक्रण 
टुक्रण पणरी  लणिि अनमुणनको हणरणहणरीमण सोझै खररद िरी रु.३ करोड ३१ लणख १४ हजणर 
भकु्तणनी िरेकण छन ्। प्रतिस्पधणाबणट खररद िरी खररद कणर्ालणई तमिव्र्र्ी िरणउन ुपदाछ । 

7. कर्न्टन्जेन्सी खचा : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १० को अनसूुची १ बमोर्जम 
लणिि अनमुणन िर्णर िदणा लणिि अनमुणन रकमको वका  चणजा २ प्रतिशि र अन्र् सणनणतिनण खचा २ 
प्रतिशि िरी ४ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी खचाको व्र्वस्थण िरेको छ । र्ो वषा मन्रणलर् मणिहिकण ९ 
कणर्णालर्ले तनर्तमि बजेट र्वतनर्ोजन हनेु र्शषाक ईन्धन, सूचनण प्रकणशन, दैतनक िथण भ्रमर् भत्तण, ममाि 
र ज्र्णलण जस्िण कणर्ामण रु. ६ करोड ५५ लणख १० हजणर खचा िरेकण छन । तनर्तमि बजेट 
र्वतनर्ोजन भएकण र्शषाकमण समेि कर्न्टन्जेन्सीबणट खचा िरेकणले बजेट तनर्न्रर् प्रभणवकणरी देर्खएन । 
र्ोजनणिि रूपमण कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख समेि रणखेको छैन । कर्न्टन्जेन्सीबणट खचा िने 
कणर्ार्वतध बनणई खचालणई व्र्वर्स्थि बनणउनपुदाछ । 
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पूवणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर् 

8. सडक सीमण : सणवाजतनक सडक ऐन, 2031 िथण नेपणल सडक स्यणण्डडा, 2070 बमोर्जम 
सडकको स्िर अनसुणर 20 मीटर देर्ख 50 मीटरसम्म र सडक वोडा तनदेर्शकण, 2061 बमोर्जम 
सहणर्क मणिा 15/15 मीटर, र्जल्लण सडक 10/10 मीटर र ग्रणमीर् िथण कृर्ष सडक 7.5/7.5 
मीटर सडक सीमण कणर्म िरी तनमणार् शरुु िनुापनेमण पणलनण िरी कणम कणरवणही िरेको छैन । र्स 
िफा  ध्र्णन ददन ुपदाछ । 

9. कणममण दोहोरोपनण : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १११ मण सणवाजतनक तनकणर्ले 
खररद सम्झौिण कणर्णान्वर्नसम्बन्धी कणर्ार्ोजनण र कणर्ािणतलकण िर्णर िनुापने, तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई 
तनमणार्स्थल समु्पने व्र्वस्थण छ । सणवाजतनक तनकणर्ले एकै स्थणनमण दोहोरो नपने िरी तनमणार् 
कणर्ाको खररद सम्झौिण िनुापदाछ । र्स वषा र्वरेन्रनिर निरपणतलकणको िेरुवणनी भिँणहणमण झोलङेु्ग 
पलु तनमणार् िना रु.1 करोड 18 लणख 76 हजणरको खररद सम्झौिण भई 2077।८।28 सम्ममण 
सम्पन्न िनुापनेमण कणर्ा शरुु भएको छैन । सो कणर्ा िना पवुणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर्ले तनमणार् 
व्र्वसणर्ीलणई रु. 10 लणख 50 हजणर मोर्वलणईजेशन पेस्की उपलव्ध िरणएको छ । उक्त तनमणार् 
स्थल नर्जकै सस्पेसन वजृ तडतभजन, पलु्चोक लतलिपरुबणट झोलङेु्ग पलु तनमणार् सम्पन्न भएको छ । 
दोहोरो पनेिरी तनमणार् कणर्ाको खररद सम्झौिण िनेलणई र्जम्मेवणर बनणई उक्त तनमणार् व्र्वसणर्ीबणट 
पेस्की असलु िनुापदाछ ।  

10. पेस्की कट्टण : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११३ (५) मण खररद सम्झौिण 
बमोर्जम उपलव्ध िरणएको मोर्वलणईजेशन पेस्की रतनङ्ग र्वलबणट कट्टण िरी भकु्तणनी िनुा पदाछ । 
तनदेशनणलर्ले तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई घरेल ु चोक देर्ख तमलन चोक सम्म सडक तनमणार्कण लणति 
मोर्वलणईजेशन पेस्की रु. 4 लणख उपलव्ध िरणएकोमण रतनङ्ग र्वलबणट कट्टण निरी र्स वषा अर्न्िम 
र्वलको रु. 22 लणख 16 हजणर भकु्तणनी िरेको छ । उक्त पेस्की वणपिको रकम असलु हनुपुदाछ । 

11. बढी भकु्तणनी : सणवाजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफण ५७ मण सणवाजतनक तनकणर्ले खररद सम्झौिणको 
अतधनमण रर्ह भकु्तणनी ददनपुदाछ । तनदेशनणलर्ले तनमणार् व्र्वसणर्ीसँि सखेुि, झपु्रण, सणटणखणनी, मेहेली, 
तभउचलुण धरमपोखरण जणजरकोट कचणली 2720 मी. लणमो सडक तनमणार् िना रु.1 करोड 80 लणख 
5 हजणरको सम्झौिण भई र्स वषासम्म रु.1 करोड 83 लणख 35 हजणर भकु्तणनी भएको छ । उक्त 
कणर्ाको अर्न्िम मलु्र्णङ्कन रु. 1 करोड 76 लणख 68 हजणर भएकोले मलु्र्णङ्कन भन्दण बढी भकु्तणनी 
भएको रु. 6 लणख 6७ हजणर  असलु हनुपुदाछ । 

12. जमणनि : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११३(४) मण मोतबलणइजेसन पेस्की ददंदण 
पेस्की फस्र्ौट िनुापने अवतधभन्दण कम्िीमण एक मर्हनणभन्दण बढी अवतधको जमणनि तलनपुने व्र्वस्थण 
छ । तनदेशनणलर्ले ६ पलु र २ सडकको लणति ददएको पेस्की रु.३ करोड ६० लणख १४ हजणर 
जमणनिको मणन्र् अवतध समणप्त भएको छ । पेस्की जमणनिको म्र्णद थप निरी उक्त रकम जोर्खममण 
पणनेलणई र्जम्मेवणर बनणउन ुपदाछ । 
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13. अधरुण ठेक्कण : सणवाजतनक खररद ऐन 2063 को दफण 59(7) मण सम्झौिण बमोर्जम कणम शरुु 
निरेमण, कणम शरुु िरी वीचमण छणडेमण वण सम्झौिण बमोर्जम कणमको प्रिति निरेमण खररद सम्झौिण 
अन्त्र् िना सक्ने र सम्झौिण अन्त्र् भएमण  सो कणम वणपि रणर्खएको जमणनि जफि हनेु र सम्झौिण 
बमोर्जम बणँकी रहेको कणर्ा पूरण िना लणग्ने रकम बोलपरदणिणबणट सरकणरी बणँकी सरह असलु िने 
व्र्वस्थण छ। र्स सम्बन्धमण देर्खएकण ब्र्होरण तनम्न छन:- 

13.1. पवुणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले भेरीिंिणको िल्लो करेली र सणतध खोलणमण पक्की पलु तनमणार् िना 
क्रमशः रु. 1 करोड 87 लणख 7५ हजणर र रु. 1 करोड 46 लणख 30 हजणरको  दईु तनमणार् 
व्र्वसणर्ीसँि खररद सम्झौिण िरी 2077।७।15 सम्ममण सम्पन्न िनुापनेमण कुनै कणर्ा िरेको 
देर्खएन । उक्त पलु तनमणार् िना तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई क्रमशः रु. 16 लणख 60 हजणर र 12 लणख 
70 हजणर  पेस्की समेि ददएको छ । खररद सम्झौिणनसुणर आवस्र्क कणरवणही िरी पलु तनमणार् 
िनुापदाछ ।  

13.2. तनदेशनणलर्ले मंिलिढी कणके्रर्वहणर सडक 2077।3।20 मण सम्पन्न िने िरी रु.2 करोड 18 
लणख 56 हजणरको सम्झौिण भई तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई रु.38 लणख 5० हजणर पेस्की ददएकोमण उक्त 
सडकको दवैु िफा  वीरेन्रनिर निरपणतलकणले शरुु िरेको नणलणको कणम सम्पन्न नहुंदण सम्म  सडक 
तनमणार्को कणम रोर्कएको छ । पेस्की जमणनिको मणन्र् अवतध नवढणएको र ठेक्कणको म्र्णद थप समेि 
िरेको छैन । र्स सम्बन्धमण आवश्र्क समन्वर् िरी तनमणार् कणर्ा सम्पन्न िनुापदाछ। 

13.3. पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, रुकुमपर्िमले सखेुि सल्ली विर चौरजहणरी नवुणकोट मसुीकोट सडक 
तनमणार् िना एक तनमणार् व्र्वसणर्ीसँि रु.१ करोड ४७ लणख २० हजणरको सम्झौिण िरी रु.१४ लणख 
पेस्की उपलव्ध िरणएकोमण कणम शरुु भएको छैन । खररद सम्झौिण अनसुणर आवस्र्क कणरवणही िरी 
सडक तनमणार् िनुापदाछ । 

14. तनमणार् कणर्ाको पवुा िर्णरी : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म 6(3) मण वणिणवरर्ीर् 
अध्र्र्न, तनमणार् स्थलको व्र्वस्थण, मआुव्जण र्विरर्जस्िण पवुा िर्णरी िरी बोलपर आव्हणन िना नहनेु 
उल्लेख छ । र्स सम्बन्धमण देर्खएकण ब्र्होरण तनम्न छन ्:- 

14.1. पवुणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले वीरेन्रनिर निरपणतलकणको खोके खोलणमण पक्की पलु  तनमणार्को 
लणति रु. 2 करोड 19 लणख 6९ हजणरको खररद सम्झौिण भई 207७।3।15 सम्ममण सम्पन्न 
िनुापनेमण तनमणार् स्थलमण घर, टहरण र र्पपल चौिणरी परेकोले र्ववणद व्र्वस्थणपन र वणिणवरर्ीर् 
अध्र्र्न प्रतिवेदन स्वीकृि निरी सम्झौिण िरेकोले उक्त कणर्ा शरुु समेि हनु सकेको छैन । पवुा 
िर्णरी चरर्मण िने कणम परुण िरे पतछ मणर सम्झौिण िनुापदाछ । 

14.2. वहवुर्षार् ठेक्कण वन्दोवस्ि सम्वन्धी तनदेर्शकण 2073 अनसुणर वहवुर्षार् ठेक्कण स्वीकृि िनुा अर्घ 
वणिणवरर्ीर् प्रभणव मलु्र्णङ्कन िरणउनपुदाछ । पवुणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले र्स वषा ठेक्कण 
सम्झौिण िरेकण 7 सडक र्ोजनणको वणिणवरर्ीर् प्रभणव मलु्र्णङ्कन िरणएको छैन । 

15. म्र्णद थप : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२० मण खररद सम्झौिणको म्र्णद 
थपको लणति कणब ु बणर्हरको पररर्स्थति हनुपुने, समर्मण कणर्ासम्पन्न िने प्रर्णस िरेको हनुपुने, म्र्णद 
समणप्त हनुभुन्दण एक्कणईस ददन पर्हले तनवेदन ददनपुने व्र्वस्थण छ । खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा 
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र्वकणस कणर्णालर्, सखेुि, जणजरकोट, रुकुमपर्िम, कणतलकोट, पूवणाधणर तबकणस कणर्ालर् जमु्लण र सखेुिले 
रु.५७ करोड २ लणखकण १५ खररद सम्झौिणको म्र्णद २ वषादेर्ख ३ वषासम्म थप िरेको छ । 
भेररएसन र क्षतिपतुिाजन्र् कणरर्बणट मणर म्र्णद थप िना सर्कनेमण त्र्स बणहेककण अन्र् कणरर्बणट 
म्र्णद थप िरेको, स}शोतधि कणर्ािणतलकण पेश निरेको, म्र्णद थप िनुापनणाको पवुा जणनकणरी नददएको, 
तनमणार् व्र्वसणर्ीको कणरर्बणट र्ढलणई भई पूवातनधणाररि क्षतिपूतिा तलनपुने अवस्थणमण समेि नतलने िरी 
म्र्णद थप िरेको देर्खएको छ । िोर्कएको अवतधमण कणर्ा सम्पन्न निने तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई 
सम्झौिणबमोर्जम कणरबणही निरी स्पि आधणर बेिर पटक पटक म्र्णद थप िने पदणतधकणरीलणई 
र्जम्मेवणर बनणउनपुदाछ । 

16. िरु्स्िर परीक्षर् : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १११(१) को खण्ड (ङ) अनसुणर 
ठेक्कण सम्झौिण कणर्णान्वर्न िदणा िरु्स्िर पक्षको तनरीक्षर् िथण परीक्षर् िनुापने व्र्वस्थण छ । भौतिक 
पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् अन्ििाि रहेकण पूवणाधणर र्वकणस, तसँचणइ, खणनेपणनी र शहरी र्वकणससँि 
सम्बर्न्धि २० कणर्णालर्ले र्स वषा तनमणार् कणर्ामण रु.४ अबा २३ करोड ८५ लणख खचा िरेकण  
छन ्। पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्हरूले अधरुो मणरणमण आफ्नै प्रर्ोिशणलणबणट िरु्स्िर परीक्षर् िरेको 
पणइए पतन अन्र् कणर्णालर्हरूको प्रर्ोिशणलण नरहेको र िरु्स्िर परीक्षर् पतन निरणएको र्स्थति छ । 
िरु्स्िर परीक्षर् िथण तनर्न्रर्बणटै दीिो र्वकणस सतुनर्िि हनेु भएकोले र्सलणई अतनवणर्ा िरणई 
तनमणार् िना िरणउन कणर्णालर्ले ध्र्णन ददनपुदाछ । 

17. धरौटी र्फिणा : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२४ (२)मण  तनमणार् कणर्ाको हकमण 
ररु्ट सच्र्णउने अवतध समणप्त भएपतछ धरौटी रकमको ५० प्रतिशि रकम र्फिणा िना सर्कने र 
धरौटीको बणकँी ५० प्रतिशि रकम सम्बर्न्धि आन्िररक रणजस्व कणर्णालर्मण कर र्ववरर् पेश िरेको 
प्रमणर् कणिजणि पेश िरे पतछ भकु्तणनी ददन ुपने व्र्वस्थण छ । पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, सल्र्णन र 
खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िमले सम्बर्न्धि आन्िररक रणजस्व 
कणर्णालर्बणट कर समणर्ोजन िरेको पर एवम ् रटुी नभएको प्रणतबतधक प्रतिवेदन संलग्न निरी ६ 
तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई रु.८४ लणख ४१ हजणर धरौटी र्फिणा िरेकोले सम्बर्न्धिबणट कर समणर्ोजन 
भएको प्रमणर् पेश हनुपुदाछ । 

18. परणमशा सेवण : सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण २९ (१)(क) मण कणर्णालर्मण उपलब्ध 
जनशर्क्तबणट कुनै कणम हनु नसक्ने भएमण परणमशा सेवण खररद िना सक्ने व्र्वस्थण रहेको छ । 
परणमशा सेवण खररद सम्बन्धमण देर्खएकण ब्र्होरण तनम्नअनसुणर छन ्:-  

18.1. सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ७२ मण रु. २० लणखसम्मको परणमशा सेवण प्रणर्वतधक 
र आतथाक प्रस्िणव मणि िरी छनौट िनुापने व्र्वस्थण छ। पूवणाधणर तबकणस कणर्णालर् डोल्पण, जणजरकोट, 

सल्र्णन, जमु्लण, कणतलकोट, रुकुमपर्िम र सखेुि र खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् डोल्पण, 
जमु्लण, सल्र्णन र सखेुिले र्स वषा तबतभन्न ६१ सडक, १४ पलु र ७९ खणनेपणनी र तसचणई र्ोजनणको 
तडर्पआर िर्णर िना प्रतिस्पधणा निरणउन रु.२० लणखभन्दण कमको लणिि अनमुणन िर्णर िरी िी सेवण 
प्रणप्त िना परणमशादणिणबणट प्रस्िणव मणि एवँ सम्झौिण िरी रु.१० करोड ३७ लणख २५ हजणर 
भकु्तणनी िरेको छ । परणमशा सेवण खररद प्रतिस्पधणात्मक िररकणले िरी तमिव्र्र्ी बनणउन ु 
पदाछ । सणथै जनशर्क्तको उपर्कु्त व्र्वस्थणपन िरी परणमशादणिण मणतथको तनभारिण घटणउन ुपदाछ । 
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18.2. प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, 2075 को तनर्म ३५ मण स्वीकृि बजेटबणट खचा िने व्र्वस्थण 
छ । पूवणाधणर तबकणस कणर्णालर् जमु्लणले परणमशा सेवणमण र्ो वषा ३ नदी िथण खोलणमण पक्की पलु 
तनमणार्को तडर्पआर तनमणार् र सडक िथण भवन सम्बन्धी आर्ोजनणको तबस्ििृ सभेक्षर् िना रु. ७२ 
लणख बजेट व्र्वस्थण भएकोमण स्वीकृि बजेट रकमणन्िर िथण कणर्ाक्रम संशोधन निरी रु.३४ लणख 
३८ हजणर बढी खचा िरेको छ । तनर्मको पररपणलनण हनुपुदाछ ।  

19. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : र्स सम्बन्धमण देर्खएकण ब्र्होरण देहणर्बमोर्जम छन ्:-  

19.1.  मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर तनर्मणवली, २०५३ को अनसूुची ५ बमोर्जमको ढणँचणमण तसलतसलेवणर नम्बर 
सर्हि र्प्रन्टेड र्वजक जणरी िनुापने व्र्वस्थण छ । र्ो वषा खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस 
कणर्णालर्, जमु्लण र कणतलकोट िथण पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण कणतलकोट, रुकुम पर्िम र 
जणजरकोटले तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई र्वतभन्न तनमणार् कणर्ाको भकु्तणनी िदणा वीजक नम्बर नभएको, केरमेट 
भएको, ढणँचण फरक पणरेको वीजकबणट मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.२३ लणख ३९ हजणर भकु्तणनी िरेकोले 
मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर समणर्ोजन िरेको प्रमणर् पेश हनुपुदाछ ।     

19.2. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मणवली, २०५३ को तनर्म २६(१) मण मूल्र् अतभवरृ्र्द् करमण दिणा भएको 
करदणिणले मर्हनण समणप्त भएको तमतिले २५ ददनतभर सम्बर्न्धि कर अतधकृिसमक्ष कर र्ववरर् पेस 
िनुापने उल्लेख छ । र्ो वषा खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, सखेुि र पूवणाधणर र्वकणस 
कणर्णालर्, हमु्लणले र्वतभन्न तनमणार् कणर्ाको लणति  तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई  रु. ३३ लणख ३० हजणर 
भकु्तणनी ददएकोमण उक्त रकमको कर र्ववरर् दणर्खलण निरी ननफणइलर रहेको पणइर्ो । सो रकम 
भकु्तणनी िदणा ददएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.४ लणख ३३ हजणरको कर समणर्ोजन भएको प्रमणर् पेस 
िनुापदाछ । 

19.3. मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर तनर्मणवली, २०५३ को तनर्म ६ (ि) मण सणवाजतनक तनकणर्ले ठेक्कण, सम्झौिण वण 
करणर अन्ििाि ठेकेदणर वण आपूिीकिणालणई वस्ि ुवण सेवणको मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर भकु्तणनी िदणा पचणस 
प्रतिशिले हनेु रकम कट्टण िरी सम्बर्न्धि फमाको नणमबणट रणजश्व शीषाकमण जम्मण िनुा पने व्र्वस्थण 
छ । खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, मिु,ु दैलेख, जणजरकोट र पूवणाधणर र्वकणस 
कणर्णालर्, हमु्लण र मिु ुसमेि ५ कणर्णालर्ले फमाहरूलणई ठेक्कण िथण करणरको मणध्र्मबणट तनमणार् कणर्ा 
र वस्ि ु िथण सेवण आपूतिा िरे बणपि मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर रु. ५८ लणख भकु्तणनी िरेकोमण पचणस 
प्रतिशिले हनेु रु.२९ लणख कट्टण िरेको नदेर्खएकोले कर समणर्ोजन िरेको प्रमणर् पेश िनुापदाछ ।   

पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्हरू 

20. रटुीपूर्ा  तडजणईन : सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ५क मण ररु्टपूर्ा तडजणइन िरेको कणरर् 
खररद कणर्ा प्रभणर्वि भएमण तडजणइन िर्णर िने, जणँच िने, स्वीकृि िने पदणतधकणरी कणरबणहीको 
भणतिदणर हनुपुने उल्लेख छ । पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लणले तिलण खोलण दणनसणँिमुण ६२ तमटर 
लणमो पक्की पलु तनमणार् िना २०६८।३।१५ मण एक तनमणार् व्र्वसणर्ीसँि रु.२ करोड ८८ लणख 
३१ हजणरमण सम्झौिण िरी 8 वषा ९ मर्हनणमण रु.२ करोड ८८ लणख ७ हजणरमण कणर्ा सम्पन्न 
िरेको छ । तनमणार्को क्रममण पलुको लम्बणई १५ तमटर नपिेुको कणरर् रु.१ करोड ५१ लणख ४२ 
हजणरमण अको तनमणार् व्र्वसणर्ीसँि सम्झौिण िरी २०७६।१२।३० मण रु.१ करोड ५१ लणख १४ 
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हजणर मण कणर्ा सम्पन्न िरेको छ । शरुु सम्झौिण अनसुणर प्रति तमटर कररब रु.४ लणख ६५ हजणर 
लणिि रहेकोमण दोस्रो सम्झौिण अनसुणर कररव रु.१० लणख ८ हजणर लणिेको छ । रटुीपूर्ा  तडजणईन 
िरेको कणरर् रु.८१ लणख ४५ हजणर थप व्र्र्भणर परेकोले तडजणइनकिणालणई र्जम्मेवणर बनणउन ु 
पदाछ । 

21. जनिण आवणस कणर्ाक्रम : कर्णाली प्रदेश जनिण आवणस कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न तनदेर्शकण २०७५ 
अनसुणर २०७४।४।२२ भन्दण अर्घ सम्झौिण भएकण र्हमणली िथण दिुाम क्षेरमण प्रति इकणई रु.२ 
लणख ६७ हजणर र सो अवतधभन्दण पतछ सम्झौिण भएकणको हकमण रु.३ लणख ५० हजणर उपलव्ध 
िरणउने व्र्वस्थण िरेको छ । उक्त कणर्णार्वतध, २०७५ को वदुण नं.१३ अनसुणर २५ प्रतिशि रकम 
जि खन्ने कणम सम्पन्न भए पतछ , ३० प्रतिशि रकम तड.र्प.सी.को कणम सम्पन्न भए पतछ, ३५ प्रतिशि 
रकम िणरो िर्णर भए पतछ र अर्न्िम र्कस्िण  छणनण िथण झ्र्णल, ढोकण र १० प्रतिशि रकम 
शौचणलर् तनमणार् भएपतछ तनमणार् सतमतिको नणममण वण लणभग्रणहीको खणिणमण उपलब्ध िरणउने उल्लेख 
छ । र्स सम्बन्धमण देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्न छन ्:- 

21.1.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण, जमु्लण, रुकुमपर्िम र मिुलेु ९५५ आवणस तनमणार् िना रु.1३ करोड 
९ लणख १५ हजणर भकु्तणनी िरेकोमण तनदेर्शकणमण व्र्वस्थण भए अनरुुप कणर्ा प्रितिकण आधणरमण  
र्कस्िण रकम भकु्तणनी िरेको छैन । उक्त कणर्ार्वतध पणलनण िरी भकु्तणनी िनुापदाछ । 

21.2. पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लणले र्स वषा आवणस व्र्वस्थण कणर्ाक्रम अन्ििाि चन्दननणथ 
निरपणतलकण वडण न ँ६ रणनीिणलमण जेष्ठ नणिरीक आवणसको लणति रु. ५० लणख, कमाचणरी आवणस 
भवन तनमणार्को लणति रु. ५० लणख र जनिण आवणसको क्रमणिि कणर्ाक्रम सम्पन्न िना रु. २ करोड 
४५ लणख समेि रु.३ करोड ४५ लणख बजेट व्र्वस्थण भएकोमण ८ स्थणनीर् िहकण २५० आवणस 
तनमणार् िना रु.३ करोड ७२ लणख ७१ हजणर खचा लेखेको छ। कणर्ाक्रम बेिर स्वीकृि बजेटभन्दण 
रु.२७ लणख ७० हजणर बढी खचा िरेको छ । 

21.3. पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले जनिण आवणस कणर्ाक्रम अन्ििाि उपभोक्तण सतमति जफुणल, दनैु, 
पहणडण, कणतलकण र ल्हणलँणई उपलब्ध िरणएको अनदुणन रकम मध्रे् रु.25 लणख 6८ हजणर र पवुणाधणर 
र्वकणस कणर्णालर्, रुकुमपर्िमले बणफीकोट िणउँपणतलकणकण १८ आवणस तनमणर्ाको लणति सतमतिलणई 
उपलब्ध िरणएको रु.५ लणख ४७ हजणर वषणान्िमण खचा नभई बैङ्क खणिणमण बणकँी देर्खएकणले उक्त 
रकम र्फिणा िरी संघीर् संर्चिकोषमण दणर्खलण िनुापदाछ ।   

22. जमणनि : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११३(४) मण मोतबलणइजेसन पेस्की ददंदण 
पेस्की फस्र्ौट िनुापने अवतधभन्दण कम्िीमण एक मर्हनणभन्दण बढी अवतधको जमणनि तलनपुने व्र्वस्थण 
छ । पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, सल्र्णनको १ सडक र २ झोलङेु्ग पूलको रु.९६ लणख ५९ हजणरको 
पेस्की जमणनि र पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, कणतलकोटले पलु तनमणार् कणर्ाको रु.१८ लणख २५ 
हजणरको कणर्ासम्पणदन जमणनिको मणन्र् अवतध समणप्त भएको छ । पेस्की र कणर्ासम्पणदन जमणनिको 
म्र्णद थप निरी  उक्त रकम जोर्खममण पणनेलणई र्जम्मेवणर बनणउन ुपदाछ ।  



भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् 

 

 45 महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

23. अधरुो कणर्ा : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११७ िथण १२५ अनसुणर तनमणार् 
कणर्ाको कणर्ास्वीकणर र कणर्ासम्पन्न िनुापने व्र्वस्थण रहेको छ । पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, 

कणतलकोटले सणन्नीघणट सीपखणनण सडक तनमणार् कणर्ाको लणति रु.६९ लणख ८२ हजणर कवोल िने 
एक तनमणार् व्र्वसणर्ीसँि २०७६।९।२९ तभर कणर्ा सम्पन्न िने िरी खररद सम्झौिण भएकोमण उक्त 
तनमणार् कणर्ाको (६६.१३) प्रतिशि कणर्ा भई रु.४६ लणख १७ हजणर  भकु्तणनी िरी अधरुो कणर्ालणई 
सम्पन्न भएको जनणई ठेक्कण फरफणरक िरेको छ । सम्झौिण अनसुणरको कणम सम्पन्न निरी तनमणार् 
व्र्वसणर्ीलणई उन्मरु्क्त ददन तमल्ने देर्खदैन । 

24. बढी दर : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १० मण स्वीकृि नम्सा बमोर्जम दररेट 
तनधणारर् सतमतिले िोकेको दररेटको आधणरमण तनमणार् कणर्ाको लणिि अनमुणन िर्णर िनुापने व्र्वस्थण  
छ । पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, रुकुमपर्िमले सडक तनमणार्को लणिि अनमुणन िर्णर िदणा र्जल्लण दररेट 
अनसुणर ढंुिण तबच्छणउने कणर्ाको लणति प्रति घनतमटर रु.२९५२.६३ दर रणख्नपुनेमण रु.4545.55 दर 
प्रर्ोि िरी प्रति घनतमटर रु.१५९२.९२ बढी दर रणखी सखेुि सल्लीबजणर सडकको तनमणार् िदणा 
८०९.६० घनतमटरको रु.१२ लणख ९० हजणर थप व्र्र्भणर पना िएको छ । फरक दर प्रर्ोि िरी 
बढी भकु्तणनी ददएको रकम असलु िनुापदाछ ।  

खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्हरू 

25. कणममण दोहोरोपनण : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १११ मण सणवाजतनक तनकणर्ले 
खररद सम्झौिण कणर्णान्वर्न सम्बन्धी कणर्ार्ोजनण र कणर्ािणतलकण िर्णर िनुापने, तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई 
तनमणार्स्थल समु्पने व्र्वस्थण छ । सणवाजतनक तनकणर्ले एकै स्थणनमण दोहोरो नपनेिरी तनमणार् कणर्ाको 
खररद सम्झौिण िनुापदाछ । खणनेपणनी, तसचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, सखेुिले मेहलकुनण खणनेपणनी 
आर्ोजनण तनमणार् िना एक तनमणार् व्र्वसणर्ीसँि 2076।11।29 सम्ममण सम्पन्न हनेु िरी रु.3 
करोड 44 लणख 38 हजणरमण सम्झौिण भई रु.15 लणख पेस्की उपलव्ध भएिणपतन सो तनमणार्स्थलमण 
संघीर् सरकणरको आर्ोजनण शरुु भएको कणरर् देखणई हणलसम्म कणम शरुु भएको  
छैन । दोहोरो पनेिरी तनमणार् कणर्ाको खररद सम्झौिण िनेलणई र्जम्मेवणर बनणई उक्त तनमणार् 
व्र्वसणर्ीबणट पेस्की असलु िनुापदाछ । 

26. पणइप मौज्दणि, सणपटी र जडणन : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ३(क) मण  खररद 
आवश्र्किणको पर्हचणन िरी खररद कणरवणही िने व्र्वस्थण छ । पणइप मौज्दणि,पणइप िथण र्फर्टङ्गस र 
औजणर खररद िने सम्बन्धमण िि र्वििको मौज्दणिको आधणरमण आिणमी वषाको खररद र्ोजनण िर् 
िरी सोको उपर्ोि िने, अत्र्णवश्र्क भएमण मणर खररद िने िथण नणपी र्किणबमण जडणन देर्खए अनसुणर 
र्जन्सी खणिणबणट मौज्दणि घटणउनपुदाछ । र्स सम्बन्धमण देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्न छन:्- 

26.1. खणनेपणनी आर्ोजनणहरूकण लणति पणइप  खररद िदणा परुणनो मौज्दणिलणई ख्र्णल निरी पनुः मौज्दणिमण 
रहने िरी खररद िने िरेको छ । िि वषा खररद भएकण र्वतभन्न सणईजको पणइप र र्स वषा खररद 
भएको पणईपमध्रे् खचा नभई बणँकी रहेको सखेुिमण ३ लणख ४५ हजणर ४७१ मीटर र सल्र्णनमण १ 
लणख ५१ हजणर ९५३ मीटर पणईप मौज्दणिमण रहेकोले सम्बर्न्धि आर्ोजनणमण खचा िरेको प्रमणर् 
पेश हनुपुदाछ ।  
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26.2. खणनेपणनी, तसचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िमले उपलव्ध िरणएको र्ववरर् अनसुणर 
आर्ोजनणमण िोर्कएको पणईप भन्दण बढी पणईप खचा भएको देखणएको छ । िि वषाको मौज्दणि रहेको 
रु.८१ लणख ७८ हजणर  र र्स वषा खररद िरेको १६ आर्ोजनणको रु.२५ लणख ४४ हजणर समेि 
रु.१ करोड ७ लणख २२ हजणरको पणईपहरू अन्र् आर्ोजनणबणट सणपटी ल्र्णई खचा िरेको देर्खर्ो । 

अन्र् आर्ोजनणको लणति खररद भएको पणईप सणपटी ल्र्णई प्रर्ोि िदणा िी आर्ोजनण प्रभणर्वि हनु सक्ने 
देर्खएको छ । पणईप प्रणप्ती, प्रर्ोि र मौज्दणि सम्बन्धमण स्पि प्रमणर् पेश हनुपुदाछ । 

26.3. तनमणार् सणमणग्री नणपी र्किणबमण प्रमणर्र्ि नभएसम्म खचा मणन्र् नहनेु उल्लेख छ । र्ो वषा खणनेपणनी, 
तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण, डोल्पण, दैलेख, रुकुमपर्िम र कणलीकोटले रु.४ करोड 
५५ लणख ८१ हजणरको १ लणख ३ हजणर ८५८ तमटर पणईप प्रर्ोि पिणि नणपी र्किणबमण चढणई 
र्जन्सी खणिणबणट खचा घटणउन ुपनेमण नणपी र्किणबमण नजनणई खचा घटणएको छ । र्जन्सी खणिणबणट 
खचा देखणएिणपतन नणपी र्किणबमण प्रर्वर्ि निरेकणले पणईप खचा परु्ि हनेु र्स्थति छैन । पणईप 
उपर्ोिको प्रणर्वतधक परु्ि हनुपुदाछ । 

27. अधरुण ठेक्कण : सणवाजतनक खररद ऐन 2063 को दफण 59(7) मण सम्झौिण बमोर्जम कणम शरुु 
निरेमण, कणम शरुु िरी वीचमण छणडेमण वण सम्झौिण बमोर्जम कणमको प्रिति निरेमण खररद सम्झौिण 
अन्त्र् िना सक्ने, सम्झौिण अन्त्र् भएमण  सो कणम वणपि रणर्खएको जमणनि जफि हनेु र सम्झौिण 
बमोर्जम बणँकी रहेको कणर्ा पूरण िना लणग्ने रकम बोलपरदणिणबणट सरकणरी बणँकी सरह असलु िने 
व्र्वस्थण छ।र्स सम्बन्धमण देर्खएकण ब्र्होरण तनम्न छन:- 

27.1. खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, सखेुिले एक तनमणार् व्र्वसणर्ीसँि िणसणा खणनेपणनी र्ोजनण 
तनमणार् िना रु.5 करोड 76 लणख 80 हजणरमण 2074।11।30 मण सम्झौिण िरेको  
छ । तमति 2076।11।29 मण सम्पन्न िनुापनेमण तनमणार् व्र्वसणर्ीले संरचनण र र्विरर् प्रर्णली 
तनमणार् सम्पन्न िनुापनेमण शरुु नै िरेको छैन । र्स वषा पणइप खररदको रु.89 लणख 70 हजणर 
भकु्तणनी िरेको छ । आर्ोजनण तनमणार्को पणईप समेि कणर्ा प्रितिकण आधणरमण भकु्तणनी ददनपुनेमण 
पणईप आपतुिाको रकम मणर भकु्तणनी ददन तमल्दैन। आर्ोजनण कणर्णान्वर्न िने तनकणर् पररविान, 

कणर्णालर्को पनुसंरचनण, न्र्नु बजेट, कोरोनण भणईरसको कणरर् देखणई दोस्रो पटक 2077।11।29 
सम्म म्र्णद थप िरेपतन सो अवतधमण समेि कणम शरुु िरेको छैन । सणवाजतनक खररद कणननु िथण 
सम्झौिणको शिा अनसुणर आवश्र्क कणरबणही िरी तनमणार् कणर्ा सम्पन्न िरणउनपुदाछ। 

27.2. खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, सखेुिले सणर्वक जलस्रोि िथण तसचणईं र्वकणस तडतभजन 
कणर्णालर्, सखेुिर्द्णरण 2074/11/28 मण ठेक्कण भएको जिुणडे खोलण तनर्न्रर् र्ोजनणको पटकपटक 
म्र्णद थप भएपतन कणर्ासम्पन्न भएको छैन । कणर्णालर्ले सम्झौिण अन्त्र् िरेकोमण सणवाजतनक खररद 
ऐन, 2063 को दफण 59 अनसुणर कणर्ा सम्पणदन जमणनि वणपिको रु.25 लणख 7९ हजणर  जफि 
िरेको छैन । तनमणार् व्र्वसणर्ीको उक्त कणर्ासम्पणदन जमणनि जफि िनुापदाछ । 

27.3. खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, दनैु, डोल्पणले र्ो वषा कणर्ा सम्पन्न भएको सुँ खणनेपणनी 
िथण सरसफणई उपभोक्तण सतमतिलणई रु.३ लणख ७८ हजणर र जफुणल खणनेपणनी िथण सरसफणई 
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उपभोक्तण सतमतिलणई रु.६ लणख ४ हजणर भकु्तणनी िरेकोमण १५ ददन पिणि उपभोक्तण सतमतिले कणर्ा 
पूरण निरेको जनणई रकम रोक्कण रणख्न नेपणल बैङ्क तलतमटेडलणई परणचणर िरेको छ । र्स सम्बन्धमण 
सम्बर्न्धिलणई र्जम्मेवणर बनणई र्ोजनण सम्पन्न िनुापदाछ । 

28. तनमणार् कणर्ाको पवुा िर्णरी : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म 6(3) मण वणिणवरर्ीर् 
अध्र्र्न, तनमणार् स्थलको व्र्वस्थण, मआुव्जण र्विरर्जस्िण पवुा िर्णरी िरी बोलपर आव्हणन िना नहनेु 
व्र्वस्थण उल्लेख छ ।  

खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले र्चनणरणङसी हदुैं दरुणिणउँसम्म तसंचणई 
र्ोजनण तनमणार् कणर्ाको लणति उपभोक्तण सतमतिले रु.७ लणख ८६ हजणर  समेि रु.६९ लणख ७९ 
हजणरमण कणर्ासम्पन्न िने िरी उपभोक्तण सतमतिसँि भएको सम्झौिणअनसुणर र्ो वषा उपभोक्तण सतमतिलणई 
प्रथम रतनङ्ग तबलको रु.२२ लणख ७ हजणर भकु्तणनी िरेको छ । प्रथम रतनङ्ग तबल भकु्तणनी पिणि 
ठूली भेरी निरपणतलकणले २०७७/३/५ मण वडण स्िरमण र्ववणदको कणरर् जनणई २०७७/३/१६ मण 
उपभोक्तण सतमतिसँि भएको सम्झौिण रद्द िने तनर्ार् िरेको छ । कणर्णालर्ले र्ोजनण कणर्णान्वन हनेु 
स्थणनको बणरेमण अध्र्र्न नै निरी उपभोक्तण सतमतिसँि सम्झौिण िदणा त्र्स र्ोजनणमण भएको खचा 
रकम प्रतिफलर्वर्हन भएको छ । र्स सम्बन्धमण कणर्णालर्ले आवश्र्क समन्वर् िरी तनमणार् कणर्ा 
सम्पन्न िनुापदाछ।   

29. बढी दर : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १० मण स्वीकृि नम्सा बमोर्जम दररेट 
तनधणारर् सतमतिले िोकेको दररेटको आधणरमण तनमणार् कणर्ाको लणिि अनमुणन िर्णर िनुापने व्र्वस्थण 
छ । खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, दनैु, डोल्पणले र्ो वषा दनैु खणनेपणनी र्ोजनणमण ५० 
घनतमटर आरतसतस ररजभेसन यणङ्की रु.८६ लणख ८० हजणरमण कणर्ासम्पन्न िने िरी दनैु खणनेपणनी 
िथण सरसफणई उपभोक्तण सतमतिसँि २०७६/६/२ मण सम्झौिण भएअनसुणर उपभोक्तण सतमतिको 
र्ोिदणन कट्टी िरेर रु.६५ लणख ९२ हजणर भकु्तणनी िरेको छ । र्ोजनणको लणिि अनमुणन िर्णर 
िदणा र्ज.आई.पणइप िथण र्फर्टङस नेपणलिञ्ज-दनैु-सणईटसम्म ढुवणनी वणपि प्रति के.जी .रु.२०४.९३ 
दरले ७ हजणर ४६६ के.जी.को रु.१५ लणख ३० हजणर उल्लेख िरेको र सोही अनसुणर नणपी िथण 
कणर्ासम्पन्न िर्णर िरी भकु्तणनी ददएको छ। स्वीकृि र्जल्लण दर िथण नम्सा अनसुणर नेपणलिञ्ज-दनैु-
सणईटसम्मको ढुवणनी लोडअनलोड समेि प्रति के.जी. ८४.८० मणर हनेु देर्खएकोमण कणर्णालर्ले प्रति 
के.जी. रु.१२०.१३ दर रणर्ख लणिि अनमुणन िर्णर िदणा र्ज.आई.पणइप िथण र्फर्टङस ढुवणनीमण रु.८ 
लणख ९७ हजणर बढी भकु्तणनी िरेकोले उपभोक्तण सतमतिको र्ोिदणन कटणई बणँकी रहेको रु.७ लणख 
१८ हजणर उपभोक्तण सतमतिबणट असूल िनुापदाछ । 

30. दणर्खलण बेिर भकु्तणनी : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ४७ मण प्रणप्त हनु 
आएको र्जन्सी मणलसणमणनको र्ववरर् र मूल्र् समेि खलुणई र्जन्सी र्किणबमण सणि ददन तभर आम्दणनी 
बणँध्नपुने उल्लेख छ। खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, दनैु, डोल्पणले र्ो वषा ११ 
आपिुाकलणई पणईप, सोलणर सणमग्री िथण र्फर्टङस सणमणन र्जन्सी दणर्खलण निरी रु.३३ लणख ९९ 
हजणर खररद िरेको देखणई भकु्तणनी िरेको छ । भकु्तणनी िरेको १३ मर्हनणसम्म पतन उक्त सणमणन 
प्रणप्त भएको नदेर्खएकोले छणनतबन िरी असलु िनुापदाछ । 
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31. सीमणभन्दण बढीको तनमणार् : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, 2064 को तनर्म 97 मण  रु.1 करोड 
सम्मकण लणिि अनमुणन भएकण तनमणार् कणर्ा वण सो सम्बन्धी सेवण उपभोक्तण सतमतिबणट कणम िरणउन 
सर्कने ब्र्बस्थण रहेको छ । खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लणले उपभोक्तण 
सतमतिबणट रु.1 करोड 17 लणख 54 हजणर लणिि अनमुणन भएको हणकु देर्णरे खोलण खणनेपणनी 
र्ोजनणको तनमणार् कणर्ा िरणएको छ ।तनर्मले िोकेको सीमणभन्दण बढीको कणम उपभोक्तण सतमतिबणट 
िरणएको अतनर्तमि देर्खन्छ ।  

32. उपभोक्तण सतमतिमणफा ि खररद : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुणर 
सणवाजतनक तनकणर्ले रु.२० लणख रुपैँर्णभन्दण बढी लणिि अनमुणन भएको तनमणार् कणर्ा  मणलसणमणन वण 
सेवणको खररद िनुापदणा  बोलपरको मणध्र्मद्वणरण खररद िनुापदाछ । खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस 
कणर्णालर्, जमु्लणले खलंिण खणनेपणनी उपभोक्तण सतमति मणफा ि रु.49 लणख ४० हजणर को पणईप खररद 
िरेको छ । तनर्मको पणलनण िरी खररद कणरवणही हनु ुपदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति : मन्रणलर् र मणिहिकण २5 तनकणर्मण र्ो वषा रु.२९ करोड 93 लणख 42 हजणर 
बेरुज ु देर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िरणएपतछ रु.९ करोड ९१ लणख ४ हजणर फस्र्ौट 
िरेकणले रु.20 करोड 2 लणख 38 हजणर फस्र्ौट िना बणँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.३ करोड २२ 
लणख ३८ हजणर पेस्की बेरुज ुरहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 मण छ । 



 

 49 महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर्  

प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षेरमण प्रदेशमण मन्रणलर्को 
र्शक्षण, स्वणस्थर् िथण जनसंख्र्ण, सरसफणई, मर्हलण, बणलबणतलकण, ज्रे्ष्ठ नणिरीक िथण सणमणर्जक सरुक्षण, र्वुण िथण 
खेलकुद, भणषण, धमा संस्कृति र श्रमरोजिणर सम्बन्धी लिणर्िकण कणर्ा रहेकण छन ्।  

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहि समेि २७ कणर्णालर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबा ९९ करोड ३१  लणख  ५८ 
हजणर, रणजश्व रु.६४ लणख ३४ हजणर,  धरौटी रु.३  करोड ८ लणख ४ हजणर र अन्र् कणरोबणर रु.१८ करोड  ९ 
लणख ७९ हजणर समेि रु.३ अबा २१ करोड १३ लणख ७५ हजणर र सतमति िथण अन्र् संस्थणिफा  10 
कणर्णालर्को रु.34 करोड 82 लणख 50 हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कणरोवणरको 
लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन ्:- 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी : प्रदेश सरकणर कणर्ार्वभणजन तनर्मणवली अनसुणर कणर्ाक्षरे र कणर्ा र्जम्मेवणरीमण िोर्कएकण 
५८ कणर्ामध्रे् प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यणलर् िथण उच्चर्शक्षण¸ ध्वतन, हणवणको िरु्स्िर, समणज कल्र्णर् र 
संघसस्थण सम्वन्धी, भणषण, तलर्प,  संस्कृति, लतलिकलण र धमाको संरक्षर्, ऐतिहणतसक,  धणतमाक, सणँस्कृतिक 
एवं कलण र वणस्िकुलण, सिुी, मददरण र लणिू पदणथाजन्र् बस्ि,ु औषतधजन्र् िथण स्वणस्थर् प्रर्वतध सम्बन्धी 
प्रणदेर्शक नीति, कणननु तनमणार् र  तनर्मन िने कणर्ा कणर्णान्वर्न िरेको देर्खएन । सणधन श्रोि व्र्वस्थणपन 
िरी क्रतमक रूपले कणर्णान्वर्न िनुापदाछ । 

2. नीति िथण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न : प्रदेश सरकणरको नीति र कणर्ाक्रम िथण बजेटबीच समणमञ्जस्र्िण 
हनुपुदाछ । मन्रणलर्सँि सम्बर्न्धि प्रणर्वतधक जनशर्क्त उत्पणदन िना एक र्जल्लण एक बहपु्रणर्वतधक 
कलेज स्थणपनण िने, संघीर् सरकणरको समन्वर्मण मेतडकल कलेज संचणलनमण ल्र्णउने, िणतलम प्रणप्त 
स्नणिकलणई स्वरं्सेवक बनणई कर्णाली र्वकणस सेवणमण पररचणतलि िने¸ पर्ाटकको सरु्वधणको लणति 
तसमीकोट, रणरण र शे–फोक्सणु्डोमण र्वद्यिुीर् पसु्िकणलर् स्थणपनण िने¸ स्थणनीर् िहमण १५ सैय्र्णको 
अस्पिणल तनमणार् िने, तसंजणमण नेपणली िथण सणर्हत्र् र्वश्व सम्मेलन िने¸ उपर्कु्त स्थणनमण र्हमणली 
र्चतडर्णखणनण स्थणपनण जस्िण कणर्ाक्रमलणई बजेटले सम्वोधन िरेको छैन । नीति कणर्ाक्रम अनसुणर बजेट 
िजुामण िरी कणर्णान्वर्न िनुापदाछ । 

3. र्वतनर्ोजन दक्षिण : र्ो वषा मन्रणलर्लणई रु.५३ करोड ४७ लणख ६४ हजणर  बजेट बणडँफणँट िथण 
र्वतनर्ोजन भएकोमण रु.११ करोड ६० लणख १३ हजणर खचा भएको छ । परु्ारूपले वणर्षाक कणर्ाक्रम 
संचणलन हनु नसक्दण र्वत्तीर् कणर्ासम्पणदन 21.६9 प्रतिशि रहन िई र्वतनर्ोजन दक्षिण न्र्नु देर्खएको 
छ । मन्रणलर्को भवन तनमणार्, पवािीर् र्वज्ञणन िथण प्रर्वतध र्वश्वर्वद्यणलर्को र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन 
िर्णरी¸ एक र्जल्लण एक बहपु्रणर्वतधक उच्च र्शक्षणलर् स्थणपनण िथण प्रणर्वतधक उच्च र्शक्षण संचणलन 
िने¸क्र्णम्पसको भौतिक सधुणर¸कर्णालीलणई सणक्षर प्रदेश घोषर्ण िने¸रुकुम पर्िममण कृर्ष र्वज्ञणन प्रतिष्ठणन 
स्थणपनण िरी संचणलन िने,घरु्म्ि अस्पिणल स्थणपनण, भणषण, कलण, सणर्हत्र् प्रतिष्ठणन िठन, लिणर्िकण कणर्ाक्रम 
संचणलन िरेको छैन। कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न दक्षिण बढणउनपुदाछ । 
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4. लक्ष्र् प्रिति : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५को तनर्म २६ अनसुणर मन्रणलर्ले िोर्कएको 
ढणँचणमण वणर्षाक प्रिति र्ववरर् िर्णर िनुा पदाछ। प्रदेश अन्ििािकण १० र्जल्लणकण २७ कणर्णालर् र 
मन्रणलर्समेिको र्वकणस कणर्ाक्रमकण समर्ििि प्रिति र्ववरर् तनधणाररि ढणचंणमण िर्णर िरेको छैन। 
मन्रणलर्ले प्रिति प्रतिवेदन िर्णर िनुापदाछ । 

5. हेतलकटटर भणडण : प्रदेश भ्रमर् खचा  तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ४ (१) अनसुणर सरकणरी खचामण 
भ्रमर् िने पदणतधकणरी वण कमाचणरीले सम्भव भएसम्म र्कफणर्िी र कम खर्चालो सणधन प्रर्ोि िरी भ्रमर् 
िनुापने व्र्वस्थण छ । मन्रणलर्ले मखु्र्मन्री¸ सणमणर्जक र्वकणस मन्री¸ प्रमखु सर्चव र स्वणस्थर् सेवण 
कणर्णालर्कण तनदेशकसर्हिको टोतलले सखेुिबणट मिुु̧  कणलीकोट¸ हमु्लण र जमु्लणमण सणमदुणर्र्क नतसाङ 
सम्वन्धी कणर्ाक्रमको स्थलिि अनिुमन िरेवणपि हेतलकटटर भणडण रु.१० लणख भकु्तणनी िरेको छ । 

कणर्णालर्बणटै अनिुमन िना सर्कने सणमणन्र् कणर्ाक्रमको लणति हेतलकटटर चणटार िरी तनरीक्षर् िने कणर्ामण 
उपर्कु्त सधुणर हनुपुदाछ। 

स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्हरू 

6. उपभोक्तण सतमतिबणट खररद : सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ४४ अनसुणर उपभोक्तण सतमतिबणट 
तनमणार् कणर्ा मणर िरणउन सर्कनेमण र्जल्लण स्वणस्थर् कणर्णालर् हमु्लणले उपभोक्तण सतमति मणफा ि रु.३४ 
लणख ७६ हजणरको स्वणस्थर् सणमग्री, फतनाचर र उपकरर् खररद िरेको छ । 

7. प्रणर्वतधक जणचँ पणस : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११५ मण सणमणन प्रणप्त भएपतछ 
स्पेतसर्फकेशन अनसुणर सणमणन प्रणप्त भए नभएको सम्बन्धमण सम्बर्न्धि र्वषर्कण प्रणर्वतधकबणट जणँच पिणि 
र्जन्सी दणर्खलण िरी रकम भकु्तणनी ददनपुने उल्लेख छ । स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, रुकुम पर्िमले आइ-
तस.रू्.भेर्न्टलेटर मेतसन, इ.तस.र्ज. मेतसन, अटोमेटेड तडर्स्ट्रब्रू्टर, रू्.एस.र्ज. लिणर्िकण रु.९८ लणख ७६ 
हजणरकण सणमणन खररद िरेकोमण तनर्ममणनसुणर सणमणनको प्रणर्वतधक जणँच पणस िरेको छैन । सणथै उक्त 
स्वणस्थर् उपकरर् कणर्णालर्मण दणर्खलण भएको छैन । प्रचतलि कणननु अनसुणर प्रणर्वतधक सणमणनको 
िरु्स्िर परीक्षर् िथण र्जन्सी आम्दणनी निरेको सम्वन्धमण सम्बर्न्धिलणई र्जम्मेवणर बनणउन ुपदाछ । 

प्रदेश अस्पिणल सखेुि 

8. अर्क्सजन टलणन्ट तनमणार् :  सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १११ मण सम्झौिण 
कणर्णान्वर्न सम्वन्धी व्र्वस्थण छ । सणबाजतनक तनकणर्ले सणमणन खररद िदणा सम्झौिण अनसुणर िोकेकै 
समर्मण उपलव्ध िरणउने व्र्वस्थण िनुापदाछ । अस्पिणलले अर्क्सजन टलणन्ट तनमणार् िना दईु तनमणार् 
व्र्वसणर्ीसँि २०७७।३।२५ मण कणर्ा सम्पन्न िने िरी रु.२ करोड ९२ लणख ८३ हजणरमण सम्झौिण 
िरेकोमण आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म रु.१ करोड ८९ लणख ५५ हजणरको कणम  िरी २०७७।९।१५ 
सम्म म्र्णद थप िरेपतन कणम सम्पन्न हनु सकेको छैन । अर्क्सजन टलणन्ट स्थणपनण िने कणर्ामण र्ढलणई 
हुँदण बजणरबणट खररद िरी उपचणर िनुा परेकोले सो टलणन्ट स्थणपनणको उदे्दश्र् परुण भएको छैन । प्रथम 
चरर्को कोतभड १९ महणमणरीबणट संक्रतमिको उपचणर िना उक्त कणम शरुु िररएिणपतन तनमणार् 
व्र्वसणर्ीको ढीलणईको कणरर् कणर्ा सम्पन्न निदणा पतन कणरवणही िरेको छैन । तनर्मणवलीको व्र्वस्थण 
अनरुुप समर्मण कणर्ा सम्पन्न िनुापदाछ ।  
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9. फोहोरमैलण व्र्वस्थणपन : अस्पिणलले फोहोरमैलण व्र्वस्थणपनको लणति २०७७/२/२५ मण रु.४९ लणख 
५८ हजणरमण अटोक्लेभ मेतसन खररद िरेकोमण खररद सम्झौिण अनसुणर २ वषाको वणरेन्टी अवतध 
देर्खएिणपतन र्वतग्रएको मेतसन आपूतिाकिणाबणट ममाि िरणएको छैन  । 

10. दरभणउ परबणट खररद :  सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म  ८४ (१क)  मण रु. पचणस 
लणख सम्मको  मणर औषधीजन्र् मणलसणमणन तसलवन्दी दरभणउपर मणफा ि खररद िना सर्कने र सो भन्दण 
बढी मलु्र्को त्र्स्िण सणमणन बोलपर मणफा ि खररद िनुापने उल्लेख छ । सो अनसुणर अस्पिणलले तनर्तमि 
प्रर्ोिकण औषधी खररदको लणति छुट्टणएको बजेट टुक्रणई तसलबन्दी दरभणउपर मणफा ि रु.३ करोड ४८ 
लणख ६९ हजणरको औषधी खररद िरेको छ । खररद कणर्ा प्रतिस्पधणात्मक हनुपुदाछ ।  

11. मेतसनको उपर्ोि : अस्पिणलले स्थणपनण र संचणलन िने भवन, जनशर्क्त आदद पूवणाधणर िर्णर िरेपतछ 
मेतडकल उपकरर् खररद िनुा पदाछ । प्रणदेर्शक अस्पिणलले अस्पिणल सेवण र्वस्िणरको लणति पूवणाधणर 
बेिर लेजर तसस्टम,मोडलुर ओ.र्ट.,लर्न्ि समेि ५ प्रकणरकण मेतसन रु.७ करोड ४७ लणखमण खररद िरी 
मौज्दणि रणखेको छ । मेतसन जडणन िथण संचणलन निरी रणखेकोले उदे्दश्र्अनरुुप सेवण र्वस्िणर हनु 
सकेको छैन । उक्त मेतसन जडणन िरी प्रर्ोि िनुापदाछ । 

12. आर् दणर्खलण : फणमेसी सेवण संचणलन तनदेर्शकण, २०७२ को बुंदण न. १५ र १६ अनसुणर औषधी 
र्वक्रीको १० प्रतिशि र खदु नणफणको ९० प्रतिशि अस्पिणलको मलु खणिणमण दणर्खलण िनुा पने व्र्वस्थण 
छ । अस्पिणलले र्स वषा खदु नणफण रु.१ करोड ९५ लणख ४६ हजणर िरेकोमण उक्त व्र्वस्थणअनसुणर 
हनेु रु.१९ लणख ५५ हजणर मलु खणिणमण दणर्खलण िरेको छैन । रीिपूवाक दणर्खलण िनुापदाछ । 

13. लणिि अनमुणन : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११ अनसुणर मणलसणमणन खररदको 
लणिि अनमुणन िर्णर िदणा सम्बर्न्धि वण र्जल्लणमण रहेको अन्र् तनकणर्, स्थणनीर् वजणरभणउ, अन्र् वजणरको 
भणउ आददलणई आधणर तलन ुपदाछ । प्रणदेर्शक अस्पिणल सखेुिले र्स वषा रु.४ करोड ३३ लणख ७५ 
हजणरमण मोडलुर लेवोरेटोरी सेटअप र मोडलुर ओटी खररद िदणा लणिि अनमुणन िर्णर िरेको आधणर 
नखलुणई एकमिु लणिि अनमुणन िर्णर िरेको छ । प्रर्क्रर्ण परुण िरी लणिि अनमुणन िर्णर िनुा पदाछ । 

कोतभड १९ सम्बन्धी कणरोबणर 

14. अस्पिणलले कोतभड १९ रोकथणम िथण तनर्न्रर् र व्र्वस्थणपनको लणति रु.६ करोड ८९ लणख १६ 
हजणर खचा िरेको र्ववरर् पेश िरेको छ । र्स सम्वन्धमण देर्खएकण ब्र्होरण तनम्न छन ्:- 

१४.१  र्पतसआर मेतसन खररद : स्पेतसर्फकेसन र लणिि अनमुणन िर्णर िरी खररद िरेको समणन र्वल बमोर्जम 
भकु्तणनी ददन ुपदाछ । अस्पिणलले र्वलबेिर र्शक्षर् अस्पिणलबणट एक र्पतसआर मेतसन खररद िरी रु.३२ 
लणख १० हजणर भकु्तणनी ददएको छ । उक्त मेतसन खररद िरेको केर्ह समर् पिणि तबतग्रएकोले अको 
मेतसनबणट र्पतसआर परीक्षर् भई रहेको छ । तरभवुन र्वश्वर्वद्यणलर् र्शक्षर् अस्पिणल र्पतसआर मेतसन 
तबके्रिण नभएको र परुणनो मेतसन सरकणरी तनकणर्हरू वीच खररद र्वर्क्रको सट्टण हस्िणन्िरर् िरी प्रर्ोि 
िना सर्कनेमण र्वल बेिर खररद र्वर्क्र िरेको र्वषर्मण एकीन िनुापदाछ। 

१४.२  र्पतसआर र्कट : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ४७(१) मण कणर्णालर् प्रमखुले 
खररद वण हस्िणन्िरर्बणट प्रणप्त हनु आएको र्जन्सी मणलसणमणनको र्ववरर् र मूल्र् समेि खलुणई र्जन्सी 
र्किणबमण सणि ददन तभर आम्दणनी बणँधी शे्रस्िण समेि खडण िरी अद्यणवतधक िरी रणख्न ुपने उल्लेख छ। 



सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 

 

 52 महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

र्स वषा अस्पिणलको सहणर्िणमण प्रणप्त 768 समेि 4 हजणर 668 र्पतसआर र्कट आम्दणनी देर्खएकोमण 
15 हजणर 745 र्पतसआर परीक्षर् िरेको छ । अस्पिणलमण प्रणप्त र्कट आम्दणनीमण नदेखणई खचा िने 
अतनर्तमि कणर्ा तनर्न्रर् िनुा पदाछ ।  

सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्हरू 

15. ठेक्कणबणट कणम िरणएको : सणवाजतनक खररद तनर्मणवली,२०६४ को तनर्म ९७ (१०) मण उपभोक्तण 
सतमति वण लणभग्रणही समदुणर्ले पणएको कणम आफैले सम्पन्न िनुापने र तनमणार् व्र्वसणर्ीबणट कणम िरणउन 
नतमल्ने उल्लेख छ। सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले उपभोक्तण सतमतिसँि कभडा हल िथण खेल 
मैदणन तनमणार् कणर्ा िने सम्झौिण िरेकोमण उपभोक्तण सतमतिले एक तनमणार् व्र्वसणर्ीबणट कणर्ा सम्पन्न 
िरणई रु.२० लणख भकू्तणनी ददएको छ । 

16. कणर्ाक्रम फरक पणरी खचा : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ३६ मण स्वीकृि 
कणर्ाक्रम र बजेट तभर परेको रकम खचा िना पणउने व्र्वस्थण छ । र्सै िरी सोही तनर्मणवलीको तनर्म 
२५ मण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न िने तसलतसलणमण कणर्ाक्रमलणई संसोधन िना आवश्र्क भएमण मन्रणलर्को 
स्वीकृिी तलई लणिि नबढणई संशोधन िना सर्कने व्र्वस्थण छ ।सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लणले 
सणमदुणर्र्क क्र्णम्पसलणई भवन तनमणार् कणर्ाकण लणति रु.२० लणख तनकणसण ददएकोमण भवन तनमणार् निरी  
र्फल्ड बनणउने िथण ग्र्णर्वन वणल तनमणार् कणर्ामण  खचा िरेको छ ।कणर्ाक्रम फरक पणरी स्वीकृि वेिर 
अतनर्तमि खचा िने पदणतधकणरीलणइ र्जम्मेवणर बनणउन ुपदाछ । 

17. र्जन्सी दणर्खलण : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ४७ (१) मण प्रणप्त हनु आएको 
र्जन्सी मणलसणमणनको र्ववरर् र मूल्र् समेि खलुणई र्जन्सी र्किणबमण ७ ददन तभर आम्दणनी बणध्न ुपने  
व्र्वस्थण छ । सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् जमु्लण, डोल्पण र हमु्लणले शैर्क्षक उपकरर् िथण र्वद्यतुिर् 
सणमणग्री खररद िरी रु.१ करोड ३४ लणख ४७ हजणर र्वद्यणलर्लणई भकु्तणनी ददएकोमण उक्त र्वद्यणलर्ले 
िी सणमणग्रीहरू र्वद्यणलर्को र्जन्सी र्किणबमण आम्दणनी बणधेको  प्रमणर् पेश िरेकण छैनन ्।सम्बर्न्धि 
र्वद्यणलर्बणट र्जन्सी दणर्खलणको प्रमणर् पेश िनुा पदाछ । 

18. भौतिक तनमणार् िथण ममाि संभणर : प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली,, 2075 को तनर्म ७८ मण 
आतथाक वषाको अन्त्र् सम्म कणम हनु नपणई बजेट र्िज हनु नददने उदेश्र्ले पेर्श्क ददन नहनेु उल्लेख  
छ । कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न परु्स्िकण २०७६।७७ को र्क्रर्णकलणप नं 8.2(छ) मण भौतिक संरचनण 
तनमणार् िना र्वद्यणलर्सँि सम्झौिण भएपतछ ३० प्रतिशि,, स्ट्रक्चरल पणटाको कणम सम्पन्न भएपतछ ५० 
प्रतिशि र कणर्ा सम्पन्न िर्णर भएपतछ बणकँी २० प्रतिशि अनदुणन उपलब्ध िरणउन ुपने र र्वद्यणलर्ले र्स 
वषाको जेष्ठ मसणन्िसम्म तनमणार् िथण ममाि सम्भणर कणर्ासम्पन्न िनुा पने उल्लेख छ।र्शक्षण र्वकणस 
तनदेशनणलर्, सखेुिले २७ र्वद्यणलर्लणई तनमणार् िथण ममािसम्भणर कणर्ाको लणति र्वतभन्न ३ र्कस्िणमण रु.५ 
करोड ४२ लणख 69 हजणर तनकणसण ददएको छ ।उक्त र्वद्यणलर्बणट कणर्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको 
छैन।तनर्मको पणलनण िरणई कणर्ा सम्पन्न िरणउन ुपदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति : मन्रणलर् र मणिहिकण २७ तनकणर्मण र्ो वषा रु.३१ करोड 28 लणख 4 हजणर 
बेरुज ु देर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िरणएपतछ रु.१० लणख 71 हजणर फस्र्ौट िरेकणले 
रु.३१ करोड १७ लणख ३३ हजणर फस्र्ौट िना बणँकी रहेको छ ।सोमध्रे् रु.८ करोड 37 लणख 
95 हजणर  पेस्की बेरुज ुरहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 र 11 मण छ । 
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मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 

नेपणलको संर्वधणनको धणरण १६० मण मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तण सम्बन्धी व्र्वस्थण छ । प्रदेश सरकणरको 
मखु्र् कणनूनी सल्लणहकणर हनेु र संवैधणतनक एवं कणनूनी र्वषर्मण प्रदेश सरकणर वण प्रदेश सरकणरले िोर्कददएकण 
अन्र् अतधकणरीलणई रणर् सल्लणह ददने मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको किाव्र् हनेु उल्लेख छ । प्रदेश सभणमण 
आवश्र्किण अनसुणर कणनूनी प्रश्नहरूमण आफ्नो रणर् व्र्क्त िने र अधान्र्णर्र्क तनकणर्मण प्रदेश सरकणरको 
िफा बणट मदु्दण मणतमलणमण प्रतितनतधत्व र प्रतिरक्षण िने र्जम्मेवणरी समेि मखु्र् न्र्णर्तधवक्तणको रहेको छ ।  

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.९३ लणख ९७ हजणर र धरौटी रु.२ लणख ४६ हजणर समेि रु.९६ लणख ४३ 
हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखु्र् ब्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:्- 

1. बहस, पैरवी र कणनूनी रणर् : मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणम,  किाव्र् र अतधकणर िथण सेवणकण शिा सम्वन्धी 
ऐन,  २०७५ को दफण ४(१)(क) बमोर्जम प्रदेश सरकणर बणदी वण प्रतिवणदी भएको मरु्द्णमण प्रदेश 
सरकणरको िफा बणट उपर्स्थि भई बहस वण पैरवी िने िरणउने र दफण ८(१) मण प्रदेश सरकणर 
मणिहिकण कणर्णालर्ले कुनै संवैधणतनक वण कणननुी प्रश्नमण मखु्र् न्र्णर्णतधबक्तणसँि रणर् मणि िने व्र्वस्थण 
रहेको छ । र्स वषा प्रदेश सरकणरकण तबरुर्द् र्वतभन्न तनकणर्लणई तबपक्षी बनणई सवोच्च अदणलि, उच्च 
अदणलि सखेुि र उच्च अदणलि जमु्लण इजलणसमण ३० मरु्द्ण दणर्र भएकोमण कणर्णालर्को िफा बणट  
बहस पैरवी भई एक (१) मरु्द्णमण फैसलण भएको छ । मणिहिकण कणर्णालर्ले कुनै संवैधणतनक वण 
कणननुी प्रश्नमण मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणसँि रणर् मणि निरेकोले कणनूनी रणर् नददएको कणर्णालर्को भनणई 
रहेको छ । 

2. तनरीक्षर् िथण अनिुमन : मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणम,  किाव्र् र अतधकणर िथण सेवणकण शिा सम्वन्धी 
ऐन,२०७५ को दफण ४(१क) बमोर्जम प्रदेश र्स्थि र्हरणसि िथण थनुवुण कक्षमण रहेकण थनुवुणलणई 
आफन्िसँि वण कणननु व्र्वसणर्ी मणफा ि भेट्न नददएको वण मणनवोर्चि व्र्वहणर नभएको उजरुी परेमण 
वण जणनकणरी हनु आएमण मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर्सँि समन्वर् िरी सम्बर्न्धि अतधकणरीलणई 
आवश्र्क तनदेशन ददने व्र्वस्थण छ ।र्स वषा सल्र्णन, रुकुम पर्िम र सखेुि र्जल्लणको र्हरणसि कक्ष 
िथण कणरणिणरकण कैदी बन्दीहरूको अवस्थणको तनरीक्षर् अनिुमन िरी प्रतिवेदन िर्णर िरेको पणईर्ो । 

प्रदेशर्स्थि सबै र्हरणसि िथण थनुवुण कक्ष र कैदी बन्दीहरूको तनरीक्षर् अनिुमन हनुपुदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति : कणर्णालर्को र्ो वषा रु.१ लणख २५ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण फस्र्ौट हनु सक्ने 
प्रतिर्क्रर्ण िथण प्रमणर् प्रणप्त नभएकोले बणँकी रहेको छ ।र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 मण छ । 
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पररच्छेद-४ 

प्रतिवदेन कणर्णान्वर्न र्स्थति 

प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३५ बमोर्जम महणलेखणपरीक्षकको कणर्णालर्बणट 
लेखणपरीक्षर् भई प्रणरर्म्भक प्रतिवेदनमण औल्र्णइएकण बेरुजकुण सम्बन्धमण सो बेरुजकुो सूचनण प्रणप्त भएको ३५ 
ददनतभर सम्बर्न्धि कणर्णालर्ले िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट िथण सम्परीक्षर् िरी महणलेखणपरीक्षकको कणर्णालर्लणई 
जणनकणरी िरणउनपुने व्र्वस्थण छ । र्स सम्बन्धी ब्र्होरण तनम्न छन:्- 

1. प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न : प्रदेशको सणवाजतनक लेखण सतमतिमण महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदनको 
ब्र्होरणमण छलफल हनेु व्र्वस्थण भएिणपतन हणलसम्म महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदन प्रदेश सभणमण 
पेश भएको छैन । प्रतिवेदन उपर छलफल प्रणरम्भ िरी बेरुज ुर्कनणरण लिणई र्वत्तीर् अनशुणसन कणर्म 
िनुापदाछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट : र्ो वषा प्रदेशको सरकणरी कणरोबणरिफा  र्वतनर्ोजन, रणजस्व, धरौटी िथण अन्र् कणरोबणरको 
११८ कणर्णालर् र अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  १० तनकणर्को लेखणपरीक्षर् भएकोमण १०१ कणर्णालर्को 
बेरुज ुरु.२ अबा ५४ करोड २२ लणख ८३ हजणर रहेको छ । लेखणपरीक्षर् भएको १५ कणर्णालर्को 
प्रमणर् िथण प्रतिर्क्रर्णको आधणरमण लििी दफण ४६ बणट रु.१ अबा ७० करोड ७५ लणख २ हजणर 
फस्र्ौट भई रु.८३ करोड ४७ लणख ८१ हजणर बणँकी रहेको छ । सतमति िथण अन्र् संस्थणिफा  
लेखणपरीक्षर् भएकण १० सतमतिको लेखणपरीक्षर् हुँदण बेरुज ुदेर्खएको छैन । 

िि वषा प्रदेशको सरकणरी कणरोबणर र सतमति िथण अन्र् संस्थण िफा को रु.५१ करोड ७१ 
लणख ७० हजणर बेरुज ुफस्र्ौट िना बणँकी रहेकोमण र्ो वषा रु.४ करोड ४ लणख २ हजणर फस्र्ौट 
भई रु.४७ करोड ६7 लणख ६८ हजणर कणर्म भएको छ । कणननु बमोर्जम बणँकी बेरुज ुफस्र्ौट 

िनुापदाछ । 

3. बेरुज ुन्रू्नीकरर् : प्रदेश सरकणरको आतथाक कणरोबणरमण महणलेखणपरीक्षकबणट औलँ्र्णइएको रटुीलणई सधुणर 
िरी आतथाक अनशुणसनको र्स्थति मजबिु बनणउन ुपदाछ । प्रदेश कणर्णालर्हरू स्थणपनणको सरुुवणिी चरर्मण 
रहेकणले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली स्थणपनण, प्रभणवकणरी आन्िररक लेखणपरीक्षर्, आतथाक कणर्ार्वतध, खररद 
लिणर्िकण कणननुमण रहेकण जर्टलिण र अपर्णाप्तिण एवम ्पणलनणमण कमी, कमजोरीको अनिुमन िथण तनर्मन र 
कमाचणरीिन्रमण र्जम्मेवणरी वहनको र्स्थतिमण बढोत्तरीमणफा ि सरुु देर्खनै बेरुज ु न्रू्नीकरर्मण ध्र्णन ददन ु 

पदाछ । 
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पररच्छेद-५ 

सधुणरकण क्षरेहरू 

सणवाजतनक जवणफदेर्हिण, पणरदर्शािण र र्वत्तीर् अनशुणसनको मणध्र्मबणट र्वत्तीर् सशुणसन कणर्म िना मद्दि 
पगु्दछ । स्रोि र सणधनको प्रणतप्त एवम ्पररचणलनबणट प्रदेशकण र्वकणस तनमणार्, सेवणप्रवणहकण ितिर्वतधलणई पणरदशी, 
जवणफदेही, तमिव्र्र्ी र सशुणसनर्कु्त एवम ्प्रभणवकणरी बनणउन शणसन संचणलन िथण आतथाक कणर्ा प्रर्णलीमण सधुणर 
िने र्वषर् तनम्न छन ्: 

1. नीतििि िथण कणननुी व्र्वस्थण 

1.1. प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, 2074 अनसुणर र्वतभन्न मन्रणलर्हरूलणइा िोर्कएकण िर 
सम्पणदन नभएकण कणर्ा र्जम्मेवणरीहरूलणइा नीति िथण कणर्ाक्रममण समणवेश िरी कणर्णान्वर्न िणतलकण बनणइा 
कणर्णान्वर्न िनुापदाछ । 

1.2.  नेपणलको संर्वधणनको धणरण 57 (6) बमोर्जम प्रदेशले पर्हचणन िरेकण क्षरेमण कणननु र कणर्ार्वतध संघीर् 
कणननुसँि सणमन्जस्र्िण हनेु िरी तनमणार् िनुापदाछ । कणर्ार्वतध िजुामण िदणा प्रत्र्णर्ोर्जि र्वधणर्नको स्रोि 
खलुणउन ुपदाछ ।  

2. र्वत्तीर् व्र्वस्थणपन 

2.1. प्रदेशले ददिो र्वकणसकण लक्ष्र्लणई आन्िररकीकरर् िरी िी लक्ष्र् प्रणप्त िना आवतधक र्ोजनण र बणर्षाक 
बजेट िजुामण िने, खचा व्र्वस्थणपनमण सधुणर िने, खचा र उपलर्ब्धलणई कणर्ा सम्पणदन मूल्र्णंकनसँि 
आबर्द् िने लिणर्िकण कणम िनुापदाछ । ददिो र्वकणस लक्ष्र् कणर्णान्वर्न सम्बन्धमण प्रदेशस्िरीर् तनदेशक 
एवं र्वषर्िि सतमति िठन िनुापदाछ ।  

2.2. बजेट प्रर्णलीमण सधुणर िना प्रणथतमकिणमण रहेकण कणर्ाक्रममण बजेट र्वतनर्ोजन िने, मध्र्मकणलीन खचा 
संरचनण िर्णर िरी सोही आधणरमण बजेट िजुामण सोही आधणरमण िने, शरुुमण बजेट र्वतनर्ोजन निरी 
रकमणन्िर िथण अबण्डण रणखी खचा िने कणर्ामण तनर्न्रर्, र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन िर्णर भएकण 
र्ोजनणमण मणर र्वतनर्ोजन िने, धेरै कणर्ाक्रमभन्दण उपलर्ब्धमूलक कणर्ाक्रमलणई प्रणथतमकिणकण आधणरमण 
बजेट िजुामण िने लिणर्िकण कणर्ाहरू िनुापने देर्खएकण छन ्। 

2.3. बजेट कणर्णान्वर्न र खचा व्र्वस्थणपनमण सधुणर िना तनदेशनणलर् प्रमखु, कणर्णालर् प्रमखुसँि कणर्ा सम्पणदन 
सम्झौिण िरी बजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलर्ब्धलणई कणर्ा सम्पणदन मूल्र्णङ्कनसँि आवर्द् िनुापदाछ । 
चणलखुचा तनर्न्रर् िना तमिव्र्र्र्िण सम्बन्धी तनदेर्शकण र मणपदण्ड वनणई लणिू िने, अनतु्पणदक खचा 
तनर्न्रर् िने र आर्ोजनण व्र्वस्थणपनमण सधुणर िरी पुजँीिि खचा वरृ्र्द् िनुापदाछ ।  

2.4. प्रदेश िथण स्थणनीर्िहले खचा िरेकण वैदेर्शक सहणर्िणको संघीर् सरकणरमण प्रतिबेदन िने र समर्मै सोधभनणा 
मणि िने उपर्कु्त ब्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 
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3. आर्ोजनण व्र्वस्थणपन : सम्भणव्र्िण अध्र्र्न, आर्ोजनण छनौट, बजेट िथण कणर्ाक्रम स्वीकृति, कणर्णान्वर्न, 
सपुररवेक्षर्, अनिुमन मूल्र्णङ्कन लिणर्ि र्वतभन्न चरर् पणलनण िदै आर्ोजनण स्वीकृि र संचणलन  
िनुापदाछ । आर्ोजनण सम्पन् न भएपतछ प्रतिफलको लेखणजोखण िनुापदाछ । प्रदेश िौरवकण आर्ोजनण 
छनौटको कणर्ार्वतध तनमणार् िनुापदाछ । 

3.1. आर्ोजनणको तबस्ििृ संभणव्र्िण अध्र्र्न िरी लणिि लणभ तबश्लषेर्बणट उपर्कु्त देर्खएकण आर्ोजनण 
छनौटमण प्रणथतमकिण ददने, सम्पन्न नभएकण आर्ोजनणहरूको र्वश्लषेर् िरी कणर्ािणतलकण बमोर्जम कणर्ा िरी 
अधरुण आर्ोजनण सम्पन्न िने नीति तलनपुदाछ । पररर्ोजनण बैंक िर्णर िरी प्रणथतमकिण प्रणप्त आर्ोजनणको 
छनौट िरी पूजँीिि खचालणई उपलर्ब्धमलुक क्षेरमण पररचणलन िनुापदाछ ।  

3.2. संघीर् सरकणरबणट हस्िणन्िरर् भइ आएकण आर्ोजनणहरूमण पर्णाप्त बजेट व्र्वस्थणपन िरी कणर्णान्वर्न 
िनुापदाछ । तनर्िि मणपदण्ड तनधणारर् िरी संघ र स्थणनीर् िहसँि दोहोरो नपने िरी आर्ोजनण 
कणर्णान्वर्न हनुपुदाछ ।    

3.3. आर्ोजनणको अनिुमन र मूल्र्णङ्कन कणर्ालणई आर्ोजनण कणर्णालर्, मन्रणलर् स्िर, प्रदेश नीति िथण र्ोजनण 
आर्ोि र मखु्र्मन्री िथण मन्रीपररषदको कणर्णालर्ले अनिुमन मलु्र्णङ्कन सम्बन्धी आधतुनक र्वतधहरू 
प्रर्ोिमण ल्र्णई प्रभणवकणरी बनणइनपुदाछ । संघ र प्रदेशबणट संचणलन हनेु आर्ोजनणसँि सम्बर्न्धि 
सूचनणहरूलणई ब्र्बर्स्थि िना एवं प्रितिको अनिुमन िना आर्ोजनण व्र्वस्थणपन सूचनण प्रर्णली िजुामण िरी 
कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउन ुपदाछ । 

4. खररद व्र्वस्थणपन : सणवाजतनक तनकणर्ले खररद िरुुर्ोजनण िथण वणर्षाक खररद र्ोजनण  िर्णर िरी 
प्रतिस्पधणात्मक रूपमण खररद कणर्ा िनुापदाछ । परणमशा सेवण खररदमण आन्िररक जनशर्क्तको अतधकिम 
पररचणलन िरी अपनत्वको र्वकणस िनुापदाछ । सणथै परणमशा सेवणको नम्सा िर्णर िरी लणिू िनुापदाछ ।  

4.1. तनमणार् कणर्ा अधरुो रहँदण सरकणरलणई ठूलो रकमको दणर्र्त्व तसजानण हनेु िर िोर्कएको समर्मण प्रतिफल 
प्रणप्त नहुँदण लणभग्रणहीले सेवणबणट वर्ञ्चि भई नणिररकको जीवनस्िरमण अपेर्क्षि सधुणर हनु सकेको छैन । 
तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई समर्मण कणर्ासम्पन्न िने वणिणवरर् िर्णर िने र आईपरेकण बणधण व्र्वधणन समणधणन 
िना कणर्ामण सम्बर्न्धि सणवाजतनक तनकणर्ले अग्रसरिणकण सणथ सहर्ोि र सबै पक्ष तनकणर्बीच समन्वर् 
िथण सहकणर्ा हनेु व्र्वस्थण िनुापदाछ । 

4.2. खररद कणननुमण उल्लेर्खि सीमणभन्दण बढीको कणम टुक्रणटुक्रण पणरी उपभोक्तण सतमतिलणई ददने, उपभोक्तण 
सतमतिहरूले तनमणार् व्र्वसणर्ीबणट कणम िरणउने कणर्ा तनर्न्रर् िनुापदाछ । उपभोक्तण सतमतिले समेि 
सणवाजतनक खररद कणननु प्रर्ोि िने व्र्वस्थण तमलणउन ुपदाछ ।मेर्शन प्रर्ोि िनुा नपने श्रममूलक कणममण 
मणर उपभोक्तण सतमतिलणई सीतमि िनुापदाछ । उपभोक्तण सतमतिहरूबणर्ट िररने कणर्ामण जनसहभणतििण 
सतुनर्स्चि िने िथण तनमणार् सम्पन्न पिणि ममाि संभणरको र्जम्मेवणरीसर्हि हस्िणन्िरर्  िनुापदाछ ।  

5. खचा व्र्वस्थणपन : एउटै उदे्दश्र्मण बेग्लणबेग्लै तनकणर्मण स्रोि र्वभणजन िरी खचा िने कणर्ामण तनर्न्रर् 
िने, मन्रणलर्हरू कणर्ाक्रम/आर्ोजनण कणर्णान्वर्न िने कणर्ाको सट्टण नीतििि तनर्ार्, अनिुमन र 
मूल्र्णंकनमण संलग्न हनुपुने, पुजँीिि खचालणई कणर्ाक्रम, समर्, बजेट पररचणलनसँि आबर्द् िनुापने र्वषर्मण 
सधुणर हनुपुदाछ । सणथै खचा सम्बन्धी मणपदण्ड िर्णर िरी तमिव्र्र्ी िवरले खचा िने व्र्वस्थण  
हनुपुदाछ ।  
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6. परणमशा खचा : सम्भणव्र्िण अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन लिणर्िकण कणर्ा सकभर आन्िररक 
जनशर्क्तबणट िरणउन पहल िने, बणह्य जनशर्क्तबणट िरणउन ुपने अवस्थणमण टर्णकेज बनणइा प्रतिस्पधणात्मक 
िररकणले खररद िने, प्रणप्त प्रतिवेदन उपर छलफल िरी वस्ितुनष्ठ बनणउने र अध्र्र्न भएकण र्ोजनण 
वणर्षाक कणर्ाक्रममण समणवेश िने लिणर्िकण कणर्ा िरी परणमशा खचालणइा प्रभणवकणरी बनणउन ुपदाछ । 

7. अनदुणन : अनदुणन कणर्ाक्रमहरूलणइा ब्र्वर्स्थि रूपमण कणर्णान्वर्न िना आवश्र्क पने तनदेर्शकण र 
कणर्ार्वतध ऐन िथण तनर्मणवलीको आधणरमण िजुामण िने, दोहोरो अनदुणन तनर्न्रर् िने, अनदुणनमण समणन 
पहुँचको सतुनिििण िने, लणभग्रणहीको लणिि सहभणतििण नहनेु िरी तनजी संथणलणई अनदुणन ददने पररपणटी 
अन्त्र् िररनपुने िथण अनदुणनको अनिुमन मूल्र्णङ्कन िने लिणर्िकण कणर्ा िरी उपलर्ब्ध सतुनर्िि 
िररनपुदाछ । नतिजण वण उत्पणदनकण आधणरमण अनदुणन ददने नीति अबलम्बन िनुापदाछ ।  

8. सणवाजतनक सम्पर्त्तको उपर्ोि र संरक्षर् : सरकणरी जग्िण िथण वन क्षेरको तलज, उपर्ोि, भोिणतधकणर 
ददने िथण खणनी उत्खनन ्लिणर्ि प्रणकृतिक स्रोि सणधनको उपर्ोिलणई व्र्वर्स्थि िना स्पि मणपदण्ड 
िर्णर िरी सोको समरु्चि उपर्ोि र प्रतिफल प्रणप्त हनेु ढङ्गले व्र्वस्थणपन एवं अनिुमन िनुापदाछ । 

संघबणट प्रदेश िथण स्थणनीर् िहमण र्जन्सी सणमणन, सवणरी सणधन, भवन हस्िणन्िरर् िररएकण 
र्ववरर् िथण विामणन अवस्थणको अतभलेख रणख्न ेएवं अद्यणवतधक िरी प्रकणशन िनुापदाछ ।  

9. सेवण प्रवणह : सणवाजतनक स्रोि र सणधनको अतधकिम उपर्ोि िरी सेवण प्रवणहलणई तमिव्र्र्ी, प्रभणवकणरी र 
दक्षिणपूवाक संचणलन िना चक्रीर् समर् प्रर्णली, टोकन प्रर्णली, एकद्वणर सेवण प्रर्णली र हेल्पडेस्क प्रर्णली 
कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउन आवश्र्क व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । सेवणग्रणहीको समर् र लणिि घटणउन र्वद्यिुीर् 
मणध्र्मबणट सेवण प्रवणह िने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । र्सैिरी प्रदेश िहबणट प्रवणह हनेु सेवणलणई 
व्र्वर्स्थि िना, घमु्िी सेवण प्रदणन िने, सेवण मणपदण्ड तनधणारर् िने, अनिुमन संर्न्र बनणउने र िनुणसो 
सनुवुणई सर्न्रको व्र्वस्थण र आवतधक रूपमण सणवाजतनक सनुवुणई िने प्रर्क्रर्ण अवलम्वन िनुापदाछ । 

9.1. सेवण प्रवणहमण संलग्न पदणतधकणरी र जनशर्क्तको र्वद्यमणन घमुणउरो उत्तरदणर्र्त्व प्रर्णली अन्ि िरी 
सेवणग्रणहीप्रति तसधै उत्तरदणर्ी र जवणफदेही हनुपुने प्रर्णली लणि ु िनुापदाछ । र्सकण लणति िनुणसो 
सनुवुणईको र्वश्वसतनर्िण अतभवरृ्र्द् िना िनुणसो व्र्वस्थणपनमण सणमणर्जक सञ्जणल र र्वद्यतुिर् मणध्र्मको प्रर्ोि 
िरी िणलकु तनकणर् र स्विन्र तनकणर्को अनिुमन मूल्र्णंकन प्रर्णलीलणई व्र्वहणररक रूपमण कणर्णान्वर्न 
िनुापदाछ ।  

9.2. सणवाजतनक परीक्षर्, सणमणर्जक पररक्षर्, सणवाजतनक सनुवुणई, परकणर सम्मेलन, सणवाजतनक सवणल 
जवणफकण मणध्र्मबणट सणवाजतनक सेवणकण सम्बन्धमण प्रणप्त पषृ्ठपोषर् अवलम्बन िरी सेवण प्रवणह सदुृढीकरर् 
िना सणवाजतनक सेवणको िरु्स्िर मणपदण्ड तनधणारर् िरी लणि ुिनुापदाछ ।  

10. तबपद व्र्वस्थणपन : र्वपद् ब्र्वस्थणपन लिणर्िकण कोषहरूको उपर्ोि, पररचणलन सम्बन्धमण मणपदण्ड 
िर्णर िरी कोष पररचणलनलणइा प्रभणवकणरी बनणउन ुपदाछ । 

कोतभड १९ को रोकथणम िथण तनर्न्रर्को लणति अपनणउन ुपने सणवधणनी िथण सिका िणको लणति 
सूचनण प्रवणहलणइा प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ । अस्पिणलको क्षमिण र्वकणस, जनशर्क्त व्र्वस्थण िरी उपचणर 
सेवणमण सधुणर िनुापदाछ । मणनवीर् जीवनलणई नै प्रधणनिण ददई सबैलणई खोपको समन्र्णर्र्क व्र्वस्थणपन 
िररनपुदाछ । 

11. संिठन र कमाचणरी व्र्वस्थणपन : प्रदेशस्िरको कणर्ा सम्पणदनमण प्रभणवकणररिण ल्र्णउन सबै सरकणरी 
तनकणर्को सँिठन िथण व्र्वस्थणपन सभेक्षर् र व्र्वस्थणपन परीक्षर् िरी र्वकणस तनमणार्, सेवण प्रवणहकण 
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ितिर्वतधलणई प्रभणवकणरी बनणउन एकीकृि एवं समन्वर्णत्मक रूपले कणर्ा सम्पणदन िना दोहोरो नपने िरी 
सँिठन संरचनण स्वीकृि िरी कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउन ुपदाछ ।  

12. रणजस्व सङ्कलन : अन्िर सरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकणरको अतधकणर क्षरेमण 
पने घरजग्िण रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवणरी सणधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञणपन कर, कृर्ष आर्मण कर, सेवण 
शलु्क दस्िरु, पर्ाटन शलु्क लिणर्िकण क्षेर पररचणलन िरी अतधकणर क्षेर अन्ििाि पने र्वषर्मण रणजस्व 
सङ्कलनलणई प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ ।  

13. लेखणङ्कन प्रतिवेदन र लेखणपरीक्षर्  

13.1. आन्िररक तनर्न्रर्सम्बन्धी व्र्वस्थणलणई प्रभणवकणरी वनणउन प्रदेश मन्रणलर् र अन्ििाि तनकणर्बणट 
सम्पणदन िने कणर्ा तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभणवकणरी ढंिबणट सम्पणदन िना र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्णलीलणई 
र्वश्वसनीर् वनणउन िथण प्रचतलि प्रदेश कणनूनबमोर्जम कणर्ा सम्पणदन िना आ-आफ्नो कणमको प्रकृति 
अनसुणरको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली िर्णर िरी लणिू िनुापदाछ ।  

13.2. सणवाजतनक तनकणर्को लेखण प्रर्णली, लेखण ढणँचणको स्वीकृति िथण र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्णलीमण समर्सणपेक्ष 
सधुणर िरी सणवाजतनक कोषको पणरदर्शािण र र्वश्वसनीर्िण प्रबर्द्ान िना सणवाजतनक क्षरेको लणति नेपणल 
सणवाजतनक क्षेर लेखणमणन (नेटसणस) प्रदेशकण सबै तनकणर्हरूमण कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउन ुपदाछ ।  

13.3. िोर्कएको समर्मण केन्रीर् र्हसणब र र्वत्तीर् र्ववरर् िर्णर िरी आन्िररक एवं अर्न्िम लेखणपरीक्षर् 
समर्मण सम्पन् न िरी प्रतिवेदनको कणर्णान्वर्न िने, सूचनण प्रर्वतध प्रर्ोिमण ल्र्णउनपुदाछ। 

13.4. संसदीर् सतमति, मर्न्रपररषद्कण तनर्ार् िथण तनदेशनहरू िथण प्रदेश समन्वर् पररषदको तनर्ार् कणर्णान्वर्न 
र पणलनण सम्बन्धमण अनिुमन संर्न्र तनमणार् िरी कणर्णान्वर्नको सतुनर्िििण िनुापदाछ । 

13.5. अन्िर सरकणरी र्वत्तीर् व्र्वस्थणपन ऐन, 2074 बमोर्जम आफू अन्ििािकण स्थणनीर् िहबणट आर्व्र्र्को 
र्ववरर् तलई एकीकृि िरेर संघीर् अथा मन्रणलर्मण पठणउने व्र्वस्थण िनुापदाछ ।  

14. अन्िरतनकणर् समन्वर् : नेपणलको संर्वधणनले संघ र प्रदेशबीच सहकणर्ा र समन्वर् हनुपुने व्र्वस्थण िरेको 
छ । िीन िहकण सरकणर रहेको अवस्थणमण प्रदेश सरकणरले स्थणनीर् िह र संघीर् सरकणरबीच पलुको 
रूपमण कणर्ा िना िथण र्ोजनण िथण कणर्ाक्रमहरू संचणलन िदणा अन्िर सरकणरबीच दोहोरो नपने िरी 
र्ोजनण छनौट, बजेट र्वतनर्ोजन िथण संचणलन हनुपुनेमण सरकणरबीच समन्वर्को अभणवले एउटै र्ोजनणमण 
पतन िीन वटै िहकण सरकणरबणट बजेट र्वतनर्ोजन िथण संचणलन भएको देर्खएकोले िीनै िहकण 
सरकणरबीच समन्वर् स्थणर्पि हनुपुदाछ । 

15. िरु्स्िर परीक्षर् : सणवाजतनक तनमणार् कणर्णालई दीिो र प्रतिफलमूखी बनणउन स्पेतसर्फकेशन र िरु्स्िर 
आश्वस्ििण र्ोजनण अनसुणर तनमणार् सणमणग्रीहरूको िरु्स्िर परीक्षर् निरी भकु्तणनी ददने कणर्ामण तनर्न्रर् 
िनुापदाछ ।  

16. कणननु पणलनण : र्वद्यमणन खररद, आतथाक कणर्ार्वतध र अन्र् प्रचतलि कणननुहरूको प्रभणवकणरी पणलनण िरी 
आतथाक अनशुणसन कणर्म िदै आतथाक अतनर्तमििण घटणउन ुपदाछ । 

उपर्ुाक्त बमोर्जम नीतििि, कणननुी, व्र्वस्थणपकीर्, प्रर्क्रर्णिि, प्रर्णलीिि, सधुणर कणर्ा हनुसकेमण 
र्वत्तीर् व्र्वस्थणपनमण सधुणर भई र्वत्तीर् सशुणसन कणर्म हनेु अपेक्षण िना सर्कन्छ । 
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अनसूुर्चहरू 

अनसूुची-१ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफण 1 सँि सम्बर्न्धि) 

लेखणपरीक्षर् िरीएकण सरकणरी कणर्णालर्हरू 

(र्वतनर्ोजन, रणजस्व, धरौटी र अन्र् कणरोवणर) 

(रु.हजणरमण) 
क्र.सं. मन्रणलर् र तनकणर्को नणम कणर्णालर् 

संख्र्ण 
बेरुज ुभएकण 

कणर्णालर् संख्र्ण 
बेरुज ुरकम 

1.  प्रदेश सभण सर्चवणलर् 1 1 2923 

2.  मखु्र् मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् ३ 2 0 

3.  आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 11 2 109 

4.  आन्िररक मणतमलण  िथण कणननु मन्रणलर्, सखेुि 1 1 500 

5.  उद्योि, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 23 19 120766 

6.  भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 26 23 198387 

7.  भौतिक पवुणाधणर र्वकणस मन्रणलर् 25 25 200238 

8.  सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 27 27 311733 

9.  मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 1 1 125 

जम्मण 118 101 834781 
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अनसूुची-१(क) 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँि सम्बर्न्धि) 

 

लेखणपररक्षर् िरीएकण कणर्णालर्हरूको र्ववरर् 

2076/77 

क्र.सं. मन्रणलर् र तनकणर्को नणम कणर्णालर् संख्र्ण 
1.  प्रदेश सभण सर्चवणलर् 1 
2.   मखु्र् मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् ३ 
2.1.   मखु्र् मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर्, सखेुि 1 
2.2.   मर्हलण र्वकणस प्रर्शक्षर् केन्र, सखेुि 1 
2.3.   कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोि, सखेुि 1 
3.   आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 11 
3.1.   आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्, सखेुि 1 
3.2.   प्रदेश लेखण तनर्न्रकको कणर्णालर्, सखेुि 1 
3.3.   प्रदेश लेखण ईकणई, जणजरकोट 1 
3.4.   प्रदेश लेखण ईकणई, डोल्पण 1 
3.5.   प्रदेश लेखण ईकणई, कणतलकोट 1 
3.6.   प्रदेश लेखण ईकणई, जमु्लण 1 
3.7.   प्रदेश लेखण ईकणई, दैलेख 1 
3.8.   प्रदेश लेखण ईकणई, सल्र्णन 1 
3.9.   प्रदेश लेखण ईकणई, रुकुम पर्िम 1 
3.10.   प्रदेश लेखण इकणई, हमु्लण 1 
3.11.   प्रदेश लेखण इकणई, मिु ु 1 
4.   आन्िररक मणतमलण  िथण कणननु मन्रणलर्, सखेुि 1 
5.   उद्योि, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 23 
5.1.   उद्योि, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर्, सखेुि 1 
5.2.   वन िथण वणिणवरर् तनदेशनणलर्, सखेुि 1 
5.3.   तडतभजन वन कणर्णालर्, सखेुि 1 
5.4.   तडतभजन वन कणर्णालर्, दैलेख 1 
5.5.   तडतभजन वन कणर्णालर्, सल्र्णन 1 
5.6.   तडतभजन वन कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
5.7.   तडतभजन वन कणर्णालर्, रुकुम पर्श्वम 1 
5.8.   तडतभजन वन कणर्णालर्, जमु्लण 1 
5.9.   तडतभजन वन कणर्णालर्, हमु्लण 1 
5.10.   तडतभजन वन कणर्णालर्, मिु ु 1 
5.11.   तडतभजन वन कणर्णालर्, डोल्पण 1 
5.12.   तडतभजन वन कणर्णालर्, कणतलकोट 1 
5.13.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि तनदेशनणलर्, सखेुि 1 
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5.14.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, दैलेख 1 
5.15.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, सल्र्णन 1 
5.16.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
5.17.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् ,रुकुम पर्िम 1 
5.18.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, जमु्लण 1 
5.19.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, हमु्लण 1 
5.20.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, मिु ु 1 
5.21.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, डोल्पण 1 
5.22.   उद्योि िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, कणतलकोट 1 
5.23.   वन प्रर्शक्षर् केन्र, सखेुि 1 
6.   भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 26 
6.1.   भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर्, सखेुि 1 
6.2.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, कणतलकोट 1 
6.3.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पण 1 
6.4.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, सल्र्णन १ 
6.5.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
6.6.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, डोल्पण 1 
6.7.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण 1 
6.8.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, मिु ु 1 
6.9.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, हमु्लण 1 
6.10.   वणिवणनी र्वकणस केन्र, दणमणा,हमु्लण 1 
6.11.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, मिु ु 1 
6.12.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, जमु्लण 1 
6.13.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लण 1 
6.14.   पशपंुछी र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुि 1 
6.15.   कृर्ष िथण पशपंुक्षी व्र्वसणर् प्रबार्द्न प्रर्शक्षर् केन्द,सखेुि 1 
6.16.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, दैलेख 1 
6.17.   कृर्ष र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुि 1 
6.18.   एर्ककृि कृर्ष प्रर्ोिशणलण, सखेुि 1 
6.19.   वणिवणनी र्वकणस केन्र, डोल्पण १ 
6.20.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, रुकुम पर्िम 1 
6.21.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िम 1 
6.22.   कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, सल्र्णन 1 
6.23.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
6.24.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, कणतलकोट १ 
6.25.   पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, दैलेख 1 
6.26.   भतुम, व्र्वस्थण िथण सहकणरी रर्जस्ट्रणरको कणर्णालर्, सखेुि 1 
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7.   भौतिक पवुणाधणर र्वकणस मन्रणलर् 25 
7.1.   भौतिक पवुणाधणर र्वकणस मन्रणलर्, सखेुि 1 
7.2.   पवुणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुि 1 
7.3.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, सखेुि 1 
7.4.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, सल्र्णन 1 
7.5.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, सल्र्णन 1 
7.6.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िम 1 
7.7.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण 1 
7.8.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, कणतलकोट 1 
7.9.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पण 1 
7.10.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
7.11.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, दैलेख 1 
7.12.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, मिु ु 1 
7.13.   खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लण १ 
7.14.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
7.15.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, दैलेख 1 
7.16.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लण 1 
7.17.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण 1 
7.18.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, कणतलकोट 1 
7.19.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पण 1 
7.20.   सडक कणर्णालर्, जमु्लण 1 
7.21.   र्णिणर्णि व्र्वस्थण कणर्णालर्, सखेुि 1 
7.22.   र्णिणर्णि व्र्वस्थण सेवण कणर्णालर्, जमु्लण 1 
7.23.   सडक कणर्णालर्, रुकुम पर्िम 1 
7.24.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िम 1 
7.25.   पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, मिु ु 1 
8.   सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 37 
8.1.   सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर्, सखेुि 1 
8.2.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िम 1 
8.3.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर् , रुकुम पर्िम 1 
8.4.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण 1 
8.5.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्,  हमु्लण 1 
8.6.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पण 1 
8.7.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्,  डोल्पण 1 
8.8.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, दैलेख 1 
8.9.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्,  दैलेख 1 
8.10.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, कणतलकोट 1 
8.11.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्,  कणतलकोट 1 
8.12.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लण 1 
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8.13.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, जमु्लण 1 
8.14.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
8.15.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, जणजरकोट 1 
8.16.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, सल्र्णन 1 
8.17.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, सल्र्णन 1 
8.18.   सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, मिु ु 1 
8.19.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, मिु ु 1 
8.20.   स्वणस्थर् सेवण तनदेशनणलर्, सखेुि 1 
8.21.   र्शक्षण र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुि 1 
8.22.   स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, सखेुि 1 
8.23.   मेहलकुनण अस्पिणल, सखेुि 1 
8.24.   प्रदेश अस्पिणल, सखेुि 1 
8.25.   प्रदेश आर्वेुद अस्पिणल, सखेुि 1 
8.26.   प्रदेश संग्रणलर्, सखेुि 1 
8.27.   मणवन संसणधन र्वकणस केन्र, सखेुि 1 
8.28.   सतमति िफा  10 
  मेहलकुनण अस्पिणल  र्वकणस सतमति, सखेुि १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, मिु ु १ 
  प्रदेश अस्पिणल र्वकणस सतमति, सखेुि  १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, रुकुम पर्िम १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, सल्र्णन १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, दैलेख १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, जणजरकोट १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, कणतलकोट  १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, डोल्पण १ 
  र्जल्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति, हमु्लण १ 
9.   मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 1 

जम्मण 128 
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अनसूुची-२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफण 1 सँि सम्बर्न्धि) 
      सरकणरी कणर्णालर्को लेखणपरीक्षर् रकम 

(र्वतनर्ोजन, रणजस्व, धरौटी र अन्र् कणरोबणर) 
२०७६।७७ 

 

 

(रु. हजणरमण) 

 

क्र.  
सं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 

र्वतनर्ोजन रणजस्व धरौटी अन्र् कणरोबणर 
लेखणपरीक्षर् 
सम्पन्न रकम लेखणपरीक्षर् िनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् िनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् िनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् िनुापने सम्पन्न 

इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम 

१ 
मखु्र् मन्री िथण मर्न्रपररषदको 
कणर्णालर् 3 1271260 3 1271260 2 115 2 115 2 1101 2 1101 2 63815 2 63815 1336291 

२ प्रदेश सभण सर्चवणलर् 
1 107022 1 107022 1 101 1 101 1 438 1 438 1 440 1 440 108001 

३ 
उद्योि, पर्ाटन, वन िथण 
वणिणवरर् मन्रणलर् 23 1494001 23 1494001 23 81375 23 81375 23 95631 23 95631 23 129693 23 129693 1800700 

४ 
आन्िररक मणतमलण िथण कणननु 
मन्रणलर्  1 428900 1 428900 1 91 1 91 1 2324 1 2324 1 300592 1 300592 731907 

५ सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 
27 2993158 27 2993158 27 6434 27 6434 19 30804 19 30804 18 180979 18 180979 3211375 

६ मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 
1 9397 1 9397 0 0 0 0 1 246 1 246 0 0 0 0 9643 

७ भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् 
26 4899653 25 4894872 २२ 131114 22 131114 22 371319 22 371319 23 4190 23 4190 5401495 

८ 
भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी 
मन्रणलर् 26 2707852 26 2707852 26 2423 26 2423 23 15481 23 15481 1 335 1 335 2726091 

९ 
आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण 
मन्रणलर् ११ 2968961 ११ 2968961 1 4666788 1 4666788 6 12483 6 12483 9 117575 9 117575 7765807 

  जम्मण 119 १६८८०२०४ 118 १६८७५४२३ 103 
4888441 

103 
4888441 98 529827 98 529827 78 797619 78 797619 23091310 
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अनसूुची-३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 दफण 1 सँि सम्बर्न्धि) 
सरकणरी तनकणर्/मन्रणलर् लेखणपरीक्षर् बक्र्ौिण र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 

क्र.सं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 
र्वतनर्ोजन रणजस्व धरौटी जम्मण 

इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम 

1 
भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर्, र्णिणर्णि 
व्र्वस्थण सेवण कणर्णालर्, रुकुमपर्िम  
(आ.व. २०७६।७७) 

1 ४७८१ ० ० ० ० १ ४७८१ 

जम्मण 1 ४७८१ ० ० ० ० १ ४७८१ 
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अनसूुची-४ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफण 2 सँि सम्बर्न्धि) 
सतमति िथण अन्र् संस्थणको लेखणपरीक्षर् र्ववरर् 

२०७६।७७ 
(रु. हजणरमण) 

क्र.सं. संस्थणको नणम लेखणपरीक्षर् वषा प्रतिवेदन लेखणपरीक्षर् सम्पन्न वक्र्ौिण वषा 

िनुापने सम्पन्न अर्न्िम प्रणरर्म्भक 
1 मेहलकुनण अस्पिणल, सखेुि १ १ १ १ 21255 ० 

2 र्जल्लण अस्पिणल, मिु ु १ १ १ १ 7407 0 

3 प्रदेश अस्पिणल, सखेुि  १ १ १ १ 224412 0 

4 र्जल्लण अस्पिणल, रुकुम पर्िम १ १ १ १ 16691 0 

5 र्जल्लण अस्पिणल, सल्र्णन १ १ १ १ 22992 0 

6 र्जल्लण अस्पिणल, दैलेख १ १ १ १ 14378 0 

7 र्जल्लण अस्पिणल, जणजरकोट १ १ १ १ 8079 0 

8 र्जल्लण अस्पिणल, कणतलकोट  १ १ १ १ 25348 0 

9 र्जल्लण अस्पिणल, डोल्पण १ १ १ १ 2380 0 

10 र्जल्लण अस्पिणल, हमु्लण १ १ १ १ 5308 0 

   जम्मण 10 10 10 10 348250 0 
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अनसूुची-५ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँि सम्बर्न्धि) 
आर्-व्र्र् र्हसणब िर्णर िने सतमति र अन्र् संस्थण  

लेखणपरीक्षर् रकम, बेरुज ुर संचणलन नतिजण 
२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 
 
 
क्र. 
सं. 

संस्थणको नणम लेखणपरीकं्षर् 

िनुापने 

आतथाक वषा 

लेखण 
परीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

लेखणपरीक्षर् भएको अर्न्िम वषाको संचणलन नतिजण र्ो 
वषाको 
वचि 

वषणान्िको 
मौज्दणि 

 

 

वषाको शरुु 
मौज्दणि 

आर् व्र्र् 

र्वर्क्र सेवण 
शलु्क 

अनदुणन अन्र् 
आर् 

जम्मण प्रत्र्क्ष 
खचा 

संचणलन खचा कमाचणरी 
खचा 

अन्र् 
खचा 

जम्मण खचा 

1 मेहलकुनण अस्पिणल,सखेुि  207६/7७ 21255 0 4836 16419   16419  18075   18075 -1656 3180 

2 र्जल्लण अस्पिणल,मिु ु 207६/7७ 7407 0 2778 4629   4629  7222   7222 -2593 185 

3 प्रदेश अस्पिणल,सखेुि 207६/7७ 224412 0 102092 122320   122320  109001   109001 13319 115411 

4 र्जल्लण अस्पिणल,रुकुमपर्िम 207६/7७ 16691 0 2641 14050   14050  13640   13640 410 3051 

5 र्जल्लण अस्पिणल ,सल्र्णन 207६/7७ 22992 0 2751 20241   20241  21634   21634 -1393 1358 

6 र्जल्लण अस्पिणल ,दैलेख 207६/7७ 14378 0 1716 12662   12662  11566   11566 1096 2812 

7 र्जल्लण अस्पिणल ,जणजरकोट 207६/7७ 8079 0 3256 4823   4823  6128   6128 -1305 1951 

8 र्जल्लण अस्पिणल,कणतलकोट 207६/7७ 25348 0 1039 24309   24309  24445   24445 -136 903 

9 र्जल्लण अस्पिणल,डोल्पण 207६/7७ 2380 0 206 2174   2174  1873   1873 301 507 

10 र्जल्लण अस्पिणल,हमु्लण 207६/7७ 5308 0 1467 3841   3841  2659   2659 1182 2649 

 जम्मण 348250 0 122782 225468 0 0 225468 0 216243 0 0 216243 9225 132007 
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अनसूुची-६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 3.6 सँि सम्बर्न्धि) 

पेस्की बणँकीको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 

क्र.सं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 
कमाचणरी पेस्की अन्र् पेस्की 

जम्मण िि वषा 
सम्म 

र्ो वषा 
िि वषासम्म र्ो वषा 

मोर्वलणईजेशन प्रतििपर अन्र् मोर्वलणईजेशन प्रतििपर अन्र् 

1.  सरकणरी कणर्णालर् िफा  4932 78263 224381 0 0 210368 0 29972 547916 

1.1 मखु्र् मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 प्रदेश सभण सर्चवणलर् 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

1.3 उद्योि पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 241 846 17441     7439   0 25967 

1.4 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 704 77417 
8875 0 0 15168 0 0 102164 

1.5 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 आन्िरीक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 कृर्ष वन भतुम व्र्वस्थण िथण सहकणरी मन्रणलर् 3972 0 
60740 0 0 1100 0 29972 95784 

1.8 भौतिक पूवणाधणर िथण र्वकणस मन्रणलर् 15 0 
137325 0 0 186661 0 0 324001 

1.9 मखु्र् न्र्णर्णधीवक्तणको कणर्णालर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.     सतमति िथण अन्र् संस्थण िफा   0 0 0 0     0   0 

जम्मण 4932 78263 224381 0 0 210368 0 29972 547916 
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अनसूुची-७ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 3.7 सँि सम्बर्न्धि) 
कुल असलुी र्ववरर् 

२०७६।७७  

(रु. हजणरमण) 
क्र.सं. मन्रणलर्को नणम लेखणरीक्षर्को क्रममण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन 

पठणएपतछ 

संपरीक्षर्को क्रममण कुल जम्मण 

कणर्णालर् 
संख्र्ण 

असलुी 
रकम 

कणर्णालर् 
संख्र्ण 

असलुी 
रकम 

कणर्णालर् 
संख्र्ण 

असलुी 
रकम 

  

1 उद्योि, पर्ाटन, वन िथण 
वणिणवरर् मन्रणलर् 

7 377 0 0 0 0 377 

2 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 9 371 0 0 2 100 471 

3 भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी 
मन्रणलर् 

2 78 0 0 0 0 78 

4 भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् 7 773 0 0 0 0 773 

   कुल जम्मण 25 1599 0 0 2 100 1699 
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अनसूुची-८ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 3.8 सँि सम्बर्न्धि) 
अतग्रम कर कट्टी निरेको समर्ििि र्स्थति 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 
क्र.सं. मन्रणलर्को नणम असलु िनुा पने असलु भएको असलु िना 

वणँर्क रकम कणर्णालर् 
संख्र्ण 

रकम कणर्णालर् 
संख्र्ण 

रकम 

1 उद्योि, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 9 675 0 0 675 

2 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 10 985 0 0 985 

3 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 1 97 0 0 97 

4 भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 7 1838 0 0 1838 

5 भौतिक पूवणाधणर  र्वकणस मन्रणलर् 5 120 0 0 120 

6 मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 1 94 0 0 94 

hDdf 33 3809 0 0 3809 
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अनसूुची-९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफण 7.2 सँि सम्बर्न्धि) 
रणजस्वको शीषाकिि आम्दणनी र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 
रणजस्व संकेि रणजस्व र्शषाक रकम 

११४११ बणँडफणँड भइ प्रणप्त हनुे मलु्र् अतभवरृ्र्द्कर ३५८६६६7 

११४२१ बणँडफणँड भइ प्रणप्त हनुे अन्ि शलु्क १०६७२९8 

११६११ व्र्वसणर् कर २००6 

११६१३ व्र्वसणर् रर्जषे्ट्रशन दस्िरु िथण व्र्वसणर् कर  १९०८२ 

१४१७१ वन रोर्ल्टी ७२५८ 

१४२११ कृर्ष उत्पणदनको र्वर्क्रबणट प्रणप्त रकम ५१९ 

१४२१२ सरकणरी सम्पतिको र्वर्क्रबणट प्रणप्त रकम ५६ 

१४२१३ अन्र् र्वक्रीबणट प्रणप्त रकम २८ 

१४२२३ र्शक्षण क्षेरको आम्दणनी १७५५ 

१४२२४ परीक्षण शलु्क १८१ 

१४२२५ र्णिणर्णि क्षेरको आम्दणनी ६७९१ 

१४२२९ अन्र् प्रशणसतनक सेवण शलु्क १७७७१ 
१४२५३ व्र्वसणर् रर्जषे्ट्रसन दस्िरु १०४१८ 

१४२५६ चणलक अनमुति पर, सवणरी दिणा र्किणब सम्बन्धी दस्िरु १७८५८ 

१४२६४ वन क्षेरको अन्र् आर् १७२४ 

१४३१२ प्रशणसतनक दण्ड, जररवणनण र जफि १९१९ 

१४३१३ धरौटी सदरस्र्णहण १२३५ 

१४५२९ अन्र् रणजस्व  १४० 

१५१११ बेरुज ु ९४६४ 

१५११२ तनकणसण र्फिणा १३१९४ 

३३१५१ वनरोर्ल्टी संकलन १९५९३ 

३३३४१ सवणरीसणधन कर ८९३०७ 

३३३६१ वन क्षेरको रोर्ल्टी १४१७७ 

 जम्मण ४८८८४४1 
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अनसूुची-१० 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 1 सँि सम्बर्न्धि) 
सरकणरी कणर्णालर्हरूको बेरुज ुविीकरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 

क्र.सं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 

प्रणरर्म्भक बेरुज ु प्रतिकृर्णबणट फर्छ्यौट बणरँ्क बेरुज ु

बेरुज ु

असलु िनुा 
पने 

तनर्तमि िनुा पने पेस्की hDdf 

दफण संख्र्ण 
रकम 

दफण संख्र्ण 
रकम 

दफण संख्र्ण 
रकम 

अतनर्तमि 

भएको 
कणिजणि 

पेस नभएको 

रणजस्व 

लिि 
र्जम्मेवणरी 
नसणरेको 

सोध 

भनणा 
नतलएको 

जम्मण कमाचणरी 
पेर्श्क 

अन्र् पेस्की जम्मण पेस्की 
 

सैर्द्णर्न्िक लििी सैर्द्णर्न्िक लििी सैर्द्णर्न्िक लििी 

१ 

मखु्र् मन्री िथण 
मर्न्रपररषदको कणर्णालर् 

22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

२ प्रदेश सभण सर्चवणलर् 14 ४ 2931 0 १ 8 14 3 2923 1431 1492 0 0 0 1492 0 0 0 2923 

३ 

उद्योि, पर्ाटन, वन 
िथण वणिणवरर् 
मन्रणलर् 

194 146 121399 0 6 633 194 140 120766 11562 49986 58180 0 0 108166 1038 0 1038 120766 

४ 
आन्िररक मणतमलण िथण 
कणननु मन्रणलर्  

21 5 672 0 4 172 21 1 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 

५ 
सणमणर्जक र्वकणस 
मन्रणलर् 

273 170 312804 0 9 1071 273 161 311733 23713 67110 137115 0 0 204225 8857 74938 83795 311733 

६ 
मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको 
कणर्णालर् 

६ २ १२५ 0 0 0 6 2 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 125.00 

७ 
भौतिक पूवणाधणर 
र्वकणस मन्रणलर् 

264 १52 २९9342 ० १४ ९९१०४ २64 १३8 200238 १1017 ६2715 ९४२68 ० ० १५6983 ३२२३८ ० ३२२३८ 200238 

८ 

भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष 
िथण सहकणरी 
मन्रणलर् 

१42 १77 199730 ० १० १३४३ १42 १67 १९8387 ९7941 ३९512 29862 ० ० ६९3७४ ० ३१०७२ 31072 १९८387 

९ 
आतथाक मणतमलण िथण 
र्ोजनण मन्रणलर् 

37 3 1605280 0 2 1605171 37 1 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 

 कुल जम्मण 973 659 2542283 ० ४6 1707502 972 ६१3 834781 १४5898 220815 319925 ० ० ५40740 ४२१३३ १०६०१० १४८१४३ 834781 
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अनसूुची-११ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 1 सँि सम्बर्न्धि) 
आर्-व्र्र्को कणरोबणर िने सतमति र अन्र् संस्थणको बेरुज ुविीकरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 

क्र.सं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 

प्रणरर्म्भक बेरुज ु प्रतिकृर्णबणट फर्छ्यौट बणँर्क बेरुज ु

बेरुज ु

hDdf 
असलु 
िनुा 
पने 

lgoldt ug+'kg]+ पेस्की 
दफण संख्र्ण 

रकम 

दफण संख्र्ण 

रकम 

bkmf ;+Vof 

/sd 
clgoldt  

ePsf] 

k|df0fsf 

sfuhft 

k]z 

gePsf] 

/fh:j 

nut 

lhDd]jf/L 

g;f/]sf] 

;f]wegf{+ 

glnPsf] 
hDdf 

sd{+rf/L 

पेस्की 
cGo 

पेस्की  
hDdf 

पेस्की सैर्द्णर्न्िक लििी सैर्द्णर्न्िक लििी सैर्द्णर्न्िक लििी 

1 
d]xns'gf c:ktfn, ;'v]{t 

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

2 lhNnf c:ktfn, d'u' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 k|b]z c:ktfn, ;'v]{t  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 lhNnf c:ktfn, ?s'dklZrd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
lhNnf c:ktfn, ;Nofg 

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

6 
lhNnf c:ktfn, b}n]v 

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

7 lhNnf c:ktfn, hfh/sf]6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 lhNnf c:ktfn, sflnsf]6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
lhNnf c:ktfn, 8f]Nkf 

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

10 lhNnf c:ktfn, x'Dnf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  hDDff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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अनसूुची-१२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 2 सँि सम्बर्न्धि) 
बेरुज ुफर्छ्यौट िथण सम्परीक्षर्को अद्यणवतधक र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 

क्र.सं. मन्रणलर्/तनकणर् 

िि 
वषासम्मको 

बणँकी 
समणर्ोजन 

सँ_-प-को 
अनरुोध भई 
आएको 

सम्परीक्षर् 
भएको 

सँ_-प-िना 
नतमलेको 

कणरवणही 
िना बणँकी 

ििवषा 
सम्मको 
बणँकी 

र्ो वषाको 
थप 

 िेस्रो प्रतिवेदन 

सम्मको 
बणँकी बेरुज ु

िेस्रो प्रतिवेदन 

सम्मको 
बणँकी बेरुजमुध्रे् पेस्की 

 

1 सरकारी कार्ाालर्तर्ा  ५१२२१२ ० ४०४०२ ४०४०२ ० ० ४७१८१० ८३४७८१ १३०६५९१ ३७७४५६ 

2 समिमत तथा अन्र् संसाथा तर्ा  ४९५८ ० ० ० ० ० ४९५८ ० ४९५८ 0 

 
जम्िा 

५१७१७० ० ४०४०२ ४०४०२ ० ० ४७६७६८ ८३४७८१ १३११५४९ ३७७४५६ 
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अनसूुची-१३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफण 5 सँि सम्बर्न्धि) 
प्रदेश सरकणरबणट अन्र् सरकणरलणई तनकणसण ददई खचा भएको रकमको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 
क्र सं. र्जल्लण स्थणनीर् िहको नणम चणलू  पुजँीिि  जम्मण  

१ सखेुि िभुणाकोट निरपणतलकण 26,604 20,717 47,321 

२ सखेुि पञ्चपरुी निरपणतलकण 30,283 9,741 40,024 

३ सखेुि भेरीिंिण निरपणतलकण 11,174 12,903 24,077 

४ सखेुि लेकवेर्श निरपणतलकण 25,115 3,495 28,610 

५ सखेुि वीरेन्रनिर निरपणतलकण 44,516 92,111 136,627 

६ सखेुि र्चङ्गणड िणंउपणतलकण 19,477 14,900 34,377 

७ सखेुि चौकुने िणंउपणतलकण 21,329 17,866 39,195 

८ सखेुि बरणहिणल िणंउपणतलकण 27,594 12,893 40,487 

९ सखेुि तसम्िण िणंउपणतलकण 26,240 14,169 40,409 

१० दैलेख चणमणु्डण तबन्रणसैतन निरपणतलकण 41,134 16,823 57,957 

११ दैलेख दलु्ल ुनिरपणतलकण 37,265 28,662 65,927 

१२ दैलेख नणरणर्र् निरपणतलकण 25,178 20,386 45,564 

१३ दैलेख िरुणंस िणंउपणतलकण 29,191 14,342 43,533 

१४ दैलेख ठणंर्टकणध िणंउपणतलकण 22,255 0 22,255 

१५ दैलेख डुंिेश्वर िणंउपणतलकण 25,140 13,459 38,599 

१६ दैलेख नौमलेु िणंउपणतलकण 24,572 14,751 39,323 

१७ दैलेख भिवतिमणइ िणंउपणतलकण 33,149 16,165 49,314 

१८ दैलेख भैरर्व िणंउपणतलकण 17,600 16,873 34,473 

१९ दैलेख महणबिुणंउपणतलकण 27,821 11,800 39,621 
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२० दैलेख आठतबस निरपणतलकण 26,793 10,358 37,151 

२१ सल्र्णन बणिचौर निरपणतलकण 14,917 11,323 26,240 

२२ सल्र्णन बनिणँड कुर्पण्डे निरपणतलकण 22,926 7,838 30,764 

२३ सल्र्णन शणरदण निरपणतलकण 23,897 17,820 41,717 

२४ सल्र्णन कपरुकोट िणंउपणतलकण 25,118 8,910 34,028 

२५ सल्र्णन कणतलमणर्ट िणंउपणतलकण 26,759 8,640 35,399 

२६ सल्र्णन कुमणख िणंउपणतलकण 27,527 7,920 35,447 

२७ सल्र्णन छरेश्वरर िणंउपणतलकण 22,521 5,940 28,461 

२८ सल्र्णन तसर्द् कुमणख िणंउपणतलकण 19,300 4,950 24,250 

२९ सल्र्णन तरवेर्र् िणंउपणतलकण 16,914 5,660 22,574 

३० सल्र्णन दणमणा िणंउपणतलकण 24,464 8,910 33,374 

३१ कणतलकोट रणस्कोट निरपणतलकण 33,435 12,977 46,412 

३२ कणतलकोट खणँडणचक्र निरपणतलकण 29,777 16,000 45,777 

३३ कणतलकोट शभु कणतलकण िणंउपणतलकण 15,989 20,881 36,870 

३४ कणतलकोट नरहररनणथ िणंउपणतलकण 21,459 3,534 24,993 

३५ कणतलकोट पचणलझरनण िणंउपणतलकण 23,385 0 23,385 

३६ कणतलकोट पलणिण िणंउपणतलकण 25,337 11,000 36,337 

३७ कणतलकोट महणवै िणंउपणतलकण 21,663 8,500 30,163 

३८ कणतलकोट सणर्न्न तरवेर्र् िणंउपणतलकण 28,383 8,000 36,383 

३९ कणतलकोट तिलणिफुण निरपणतलकण 11,129 2,570 13,699 

४० जणजरकोट छेडणिणड निरपणतलकण 21,454 17,660 39,114 

४१ जणजरकोट नलिणड निरपणतलकण 19,930 21,461 41,391 

४२ जणजरकोट भेररमणतलकण निरपणतलकण 27,727 7,766 35,493 

४३ जणजरकोट कुसे िणंउपणतलकण 16,980 8,215 25,195 

४४ जणजरकोट जतुनचणंदे िणंउपणतलकण 15,873 13,363 29,236 
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४५ जणजरकोट बणरेकोट िणंउपणतलकण 19,686 8,886 28,572 

४६ जणजरकोट र्शवणलर् िणंउपणतलकण 14,515 4,171 18,686 

४७ मिु ु खत्र्णड िणंउपणतलकण 17,337 12,000 29,337 

४८ मिु ु मिुमुकणमणारोि िणंउपणतलकण 22,998 30,653 53,651 

४९ मिु ु सोरु िणंउपणतलकण 35,556 0 35,556 

५० मिु ु छणर्णँनणथ रणरण निरपणतलकण 22,943 5,929 28,872 

५१ डोल्पण छणकणा िणङसोङ िणंउपणतलकण 13,057 8,910 21,967 

५२ डोल्पण जिदलु्लण िणंउपणतलकण 23,083 14,351 37,434 

५३ डोल्पण डोल्पो बरु्द् िणउँपणतलकण 17,601 9,900 27,501 

५४ डोल्पण मडु्केचलुण िणउँपणतलकण 17,074 14,355 31,429 

५५ डोल्पण शे फोक्सनु्डो िणउँपणतलकण 16,284 3,080 19,364 

५६ डोल्पण ठूलीभेरीनिरपणतलकण 17,160 17,517 34,677 

५७ डोल्पण  तरपरुणसनु्दरी निरपणतलकण 19,279 14,850 34,129 

५८ डोल्पण कणइके िणंउपणतलकण 19,585 12,869 32,454 

५९ हमु्लण अदणनचलुी िणउँपणतलकण 16,545 10,890 27,435 

६० हमु्लण खणपुानणथ िणउँपणतलकण 21,812 18,923 40,735 

६१ हमु्लण चंखेली िणउँपणतलकण 11,915 10,890 22,805 

६२ हमु्लण िणँजणकोट िणउँपणतलकण 27,899 13,613 41,512 

६३ हमु्लण  नणम्खण िणउँपणतलकण 18,137 9,500 27,637 

६४ हमु्लण सकेिणड िणउँपणतलकण 23,023 13,500 36,523 

६५ हमु्लण तसमकोट िणंउपणतलकण 24,265 47,536 71,801 

६६ जमु्लण कनकणसनु्दरर िणंउपणतलकण 19,702 16,769 36,471 

६७ जमु्लण िदुठचौर िणंउपणतलकण 12,968 12,000 24,968 

६८ जमु्लण िणिोपणतन िणंउपणतलकण 14,331 11,000 25,331 

६९ जमु्लण तिलण िणंउपणतलकण 20,989 6,000 26,989 
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७० जमु्लण पणिणरणतस िणंउपणतलकण 24,204 12,393 36,597 

७१ जमु्लण तसंजण िणंउपणतलकण 27,754 9,000 36,754 

७२ जमु्लण र्हमण िणंउपणतलकण 19,765 6,000 25,765 

७३ जमु्लण चन्दननणथ निरपणतलकण 20,162 12,800 32,962 

७४ रुकुमपर्िम चौरजहणरी निरपणतलकण 32,810 19,830 52,640 

७५ रुकुमपर्िम मतुसकोट निरपणतलकण 42,146 22,263 64,409 

७६ रुकुमपर्िम तरवेर्र् िणंउपणतलकण 20,398 14,845 35,243 

७७ रुकुमपर्िम बणंर्फकोट िणंउपणतलकण 14,284 7,921 22,205 

७८ रुकुमपर्िम आठतबसकोट निरपणतलकण 40,448 4,950 45,398 

७९ रुकुमपर्िम सणतनभेरर िणंउपणतलकण 33,227 12,124 45,351 

जम्िा 1,842,236 1,052,470 2,894,706 
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अनसूुची-१४ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 2 दफण 3.1 सँि सम्बर्न्धि) 
लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृिहरूको र्ववरर् र सो अवतधको बेरुज ुर्स्थति 

२०७६।७७ 

(रु. हजणरमण) 

 

क्र.सं. मन्रणलर्को नणम लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृिको नणम अवतध 

आ.व. 2076/77 
को कुल बेरुज ु 

लेखणपरीक्षर् अंक 

लेखणपरीक्षर् अंकको 
िलुनणमण बेरुज ुप्रतिशि 

1 मखु्र् मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् श्री केशव प्रसणद उपणध्र्णर् २०७६।४।१-२०७७।३।३१ ० १३३६२९१ ० 

2 प्रदेश सभण सर्चवणलर्  श्री र्जवरणज वढुणथोकी २०७६।४।१-२०७७।३।३१ २९२३ १०८००१ २.७१ 

3 उद्योि,पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 
श्री तधरेन्र कुमणर प्रधणन, डण. कृषर् 
प्रसणद आचणर्ा 

२०७६।४।१-२०७६।५।२३ 

२०७६।५।२४-२०७७।३।३१ 
१२०७६६ १८००७०० ६.७१ 

4 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 

श्री र्वनोद कुमणर िौिम  
श्री र्वरेन्र कुमणर र्णदव   

श्री र्वनोद कुमणर िौिम 

2076।4।10-2076।5।19 

२०७६।5।20-२०७७।३।23 

2077।3।23-2077।3।31 

५०० ७३१९०७ ०.०७ 

5 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 

श्री  मणन बहणदरु र्व.क. 

 श्री र्वषर् ुप्रसणद अतधकणरी   
 श्री धमार्जि शणही        

२०७६।४।१-२०७6।10।28 

2076।10।29-2076।12।9 

2076।12।10-2077।3।31 

३११७३३ ३२११३७५ ९.७१ 

6 मखु्र् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 
श्री नरेन्र देवकोटण       
श्री तभमरणज िौतल 

२०७६।४।१-२०७6।7।30 

२०७६।8।१-२०७७।३।३१ 

१२५ ९६४३ १.३० 

7 भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् 

श्री दणनरत्न शणक्र्             

 श्री रणमआधणर सणह             

श्री धमेन्र कुमणर झण 

२०७६।४।१-२०७6।5।14 

2076।5।18-2077।1।17 

2077।1।18-2077।3।31 

२००२३८ ५४०१४९५ ३.७१ 

8 भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 
श्री रणजेन्र प्रसणद भणरी 
डण. िोर्वन्द शमणा  

२०७६।४।१-२०७७।1।३0 

२०७7।2।१-२०७७।३।३१ 

१९८३८७ २७२६०९१ ७.२८ 

9 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 

श्री सन्ि बहणदरु सनुणर 
श्री र्वषर् ुप्रसणद नेपणल 

श्री घन श्र्णम उपणध्र्णर् 

 

2076।5।15-2076।5।225 

2076।5।26-2077।1।8 

22077।1।14-2077।4।31 

१०९ ७७६५८०७ ०.००१ 
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