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काठमाडौँ, नेपाल 



 

 

Serving the Nation and the People 

 
 

दूरदृर्िदूरदृर्िदूरदृर्ि   (((VVViiisssiiiooonnn)))   

 

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

integrity for the benefit of the people) 

िन्िव्र्िन्िव्र्िन्िव्र्   (((MMMiiissssssiiiooonnn)))   

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोि सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र 
एवं िरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान िने । 

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

public funds are efficiently used) 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 बमोश्चजम 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्, पूर्ि स्वातमत्व भएका 
संिठीि संस्था र संघीर् काननु बमोश्चजम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु 
भनी िोर्कएका संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, 
प्रभावकारीिा र औश्चचत्र् समेिको आधारमा लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । 
नेपालको संर्वधानको धारा 294(३) बमोश्चजम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क 
प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलि अलि प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेश िनि सक्ने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 
१९(४) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश िने र 
सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रतिवेदन मखु्र्मन्री माफि ि प्रदेश सभामा पेश हनेु व्र्वस्था छ । 
उल्लेश्चखि व्र्वस्था बमोश्चजम आतथिक वषि 2076/77 को लेखापरीक्षर् िरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । 
प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षर् िररएको तनकार्को र्ववरर्, लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका बेरुजकुो श्चस्थति, लेखापरीक्षर्बाट 
देश्चखएका मखु्र् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न श्चस्थति र भर्वषर्मा िनुिपने सधुार समावेश 
िररएको छ । प्रस्ििु प्रतिवेदन प्रदेश सभा, साविजतनक लेखा सतमतिमा छलफलद्वारा कार्ािन्वर्नमा आई आतथिक 
अनशुासन कार्म िनि महत्त्वपूर्ि र्ोिदान पगु्ने कुरामा र्वश्वस्ि छु ।  

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

र्स वषि काननुको पालना, जवाफदेर्हिा वहन, लेखापालन र आतथिक कारोबारको श्चस्थति, साविजतनक 
सम्पश्चत्त र स्रोि साधनको उपर्ोि, साविजतनक तनमािर् र सेवा प्रवाह जस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षर्को क्षेरमा 
समावेश िररएको छ । र्ो वषि प्रदेश अन्िििि मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् सर्हि मन्रालर् र 
मािहिका कार्ािलर्, प्रदेशसभा सश्चचवालर्, मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ािलर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् 
समेि 128 तनकार् र र्वषर्को रु.26 अबि 77 करोड 76 लाख 10 हजार  लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएकोमा 
रु.57 करोड 51 लाख  57  हजार बेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल लेखापरीक्षर् अङ्कको 2.15 
प्रतिशि हनु आउँछ । िि वषि लेखापरीक्षर् अंकको 3.87 प्रतिशि बेरुज ुकार्म रहेकोमा र्स वषि 2.15 
प्रतिशि भई बेरुज ुप्रतिशि घटेको छ  । र्स वषि म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लििी बेरुज ुमातनएको छैन । 

प्रदेश अन्ििििका कार्ािलर्हरूको लेखापरीक्षर्बाट मखु्र् रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु तनमािर् 
िनुिपने, दरबन्दी बमोश्चजमका कमिचारीको पदपूतिि िनुिपने, बजेटमा समावेश भएका नीति िथा कार्िक्रमको 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न िनुिपने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वश्चस्थि िनि एकीकृि 
कार्ािलर्को अवधारर्ा अनसुार सीतमि संख्र्ाका कार्ािलर्बाट कार्िसम्पादन िने व्र्वस्था िररनपुने देश्चखएको 
छ । प्रदेश र स्थानीर् िहका पदातधकारीले प्राप्त िने सेवा सरु्वधामा एकरुपिा कार्म िनुिपने, राजस्व 
सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुानप्रतिको तनभिरिालाई न्रू्तनकरर् िने, 

अनतु्पादक खचि तनर्न्रर् िनि तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ािन्वर्न िने, ददिो र्वकास 
लक्ष्र्लाई प्राप्त िने र्ोजना िथा कार्िक्रममा समावेश िरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँि समन्वर्ात्मक 
ढङ्गले कार्ि िनुिपदिछ ।  



 

 

र्वकास तनमािर्िफि  पररर्ोजना बैंकमा संकतलि र्ोजनामध्रे् बढी उपलब्धीमलुक छनौट िरी कार्ािन्वर्न 
िने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफि ि एकै प्रकृतिका कार्िक्रमहरू सम्पादन भई दोर्हररने, खश्चटटने िथा टुर्क्रने 
प्रवशृ्चत्त तनर्न्रर् िने, साना िथा टुके्र आर्ोजनमा लिानी निने, अनदुान र सहार्िा जस्िा र्विरर्मखुी 
कार्िक्रमहरूमा बजेट पररचातलि िदाि उपलश्चब्धको सतुनश्चिििा िने, अनदुानको अनिुमन प्रभावकारी बनाउने र 
जर्टल प्रकृतिका तनमािर् सधुारका कार्िहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट िराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार िरी 
जनसहभातििा जटुाई कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िनुिपने देश्चखन्छ । त्र्स्िै फजलु खचि घटाउने, अनावश्र्क खचि 
कटौिी िने, प्रदेश सरकार र मािहिका तनकार्मा हनेु अतनर्तमििा, भ्रिचारजन्र् र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रर् िनि 
तनर्तमि अनिुमन, तनरीक्षर् िथा सपुररवेक्षर् िरी सशुासन कार्म िने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।   

प्रदेशस्िरमा साविजतनक स्रोिको समशु्चचि उपर्ोि िदै र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहलाई नमनुाको रूपमा 
सिालन िनि सर्कने देखेको छु । र्स प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कार्ि क्षेर र मन्रालर् िथा तनकार्हरुको 
र्वस्ििृ र्वश्लषेर् सर्हि समावेश भएका प्रतिवेदनका व्र्होरा र सझुावबाट प्रदेशस्िरको शासकीर् व्र्वस्था र 
र्वकास तनमािर् कार्ि सिालनमा सहर्ोि पगु्ने अपेक्षा िररएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेश 
िरेको प्रतिवेदन र्थासमर्मा प्रदेश सभामा पेश हनुपुदिछ । र्सबाट जनप्रतितनतधको थलोमा समर्मै 
प्रतिवेदनउपर छलफल भई समस्र्ा समाधान िनि सहज हनेु भएकोले र्स्िो प्रतिवेदन पेश भएपतछ प्रदेश सभामा 
ित्काल पेश िरी छलफलको व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीर् िहबीच समन्वर् कार्म िरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म िनि र 
उपलब्ध स्रोि साधनको अतधकत्तम प्रर्ोि िदै र्वकास तनमािर्, सेवा प्रवाह र रोजिारी तसजिना जस्िा कार्िमा 
महत्त्वपूर्ि र्ोिदान परु् र्ाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालको संर्वधान बमोश्चजम आन्िररक आर् 
पररचालन िरी आत्मतनभिर हनेुिफि  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेश्चशि िनुिपने देश्चखन्छ ।  

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

प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरू लिार्ि प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी िथा र्वकास साझेदार, नािररक समाज र 
सिारकमीहरूप्रति हाददिक आभार व्र्क्त िनि चाहन्छु । साथै, कोरोना भाइरसको महामारीको बाबजूद अहोरार 
खर्टई समर्मै लेखापरीक्षर् सम्पन्न िरी प्रतिवेदन िर्ार िने कार्ािलर्का सम्पूर्ि कमिचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ददन चाहन्छु । 

 

 

 

 

 

(टंकमश्चर् शमाि, दंिाल) 
महालेखापरीक्षक 

 



 

 

लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

 

1. संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था – नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोश्चजम प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार 
र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को लेखा काननुबमोश्चजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र 
औश्चचत्र्समेिको र्वचार िरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश आतथिक 
कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ र लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ बमोश्चजम प्रत्रे्क कार्ािलर्ले सबै 
प्रकारका आर् व्र्र् िथा कारोबारको िोर्कए बमोश्चजमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िरी 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट अश्चन्िम लेखापरीक्षर् िराउनपुने व्र्वस्था छ ।  

2. उद्दशे्र् – साविजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोि िथा साविजतनक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औश्चचत्र्को आधारमा लेखापरीक्षर् िरी उश्चचि तनषकषि र 
सझुाव प्रदान िनि िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर आश्वस्ििा प्रदान िनि लेखापरीक्षर्ले देहार्अनसुार उदे्दश्र् 
राश्चखएको छः  

 आतथिक र्ववरर् िोर्कएको ढाँचामा िर्ार िरी र्थाथिश्चस्थति श्चचरर् िरेको, 
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनबमोश्चजम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ि र प्रर्ोजनमा खचि िरेको, 
 राजस्वलिार्ि समस्ि आम्दानी र धरौटी असलुी एवम ्दाश्चखला िरेको, 
 सरकारी सम्पश्चत्तको अतभलेख, सपु्रबन्ध र संरक्षर्को पर्ािप्त व्र्वस्था िरेको, 
 निदी, श्चजन्सी िथा सरकारी सम्पश्चत्त एवम ्स्रोिको हानी नोक्सानी र दरुुपर्ोि हनु नपाउने िरी 

आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था िरेको, 
 आतथिक कारोबार िदाि प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना िरेको एवम ्पषुयाई िने प्रमार् र्थेष्ठ 

राखेको, 
 स्वीकृि कार्िक्रमअनसुार तनधािररि समर्तभर उपलश्चब्ध हातसल िरेको, 
 साविजतनक तनकार्ले िोर्कएबमोश्चजम र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाह िरेको, 
 साविजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन िरेको । 

 कोतभड १९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रर् िथा उपचार सम्बन्धमा सिातलि 
र्क्रर्ाकलाप र खचि काननुसम्मि ्एवं प्रभावकारी िवरले िरेको ।  

3. क्षरे – र्ो वषि प्रदेश र मािहिका कार्ािलर् समेि १३३ तनकार्मध्रे् १२८ तनकार्को २०७६।७७ 
को आतथिक कारोबारको र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा काननुको 
पररपालना र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहको श्चस्थति मूल्र्ाङ्कन िनि सूचना िथा िथ्र्ाङ्कसमेि प्रर्ोि 
िररएको छ । 

4. पर्द्ति : लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ मा उल्लेश्चखि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मान, र्वत्तीर्, 
कार्िमूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभिक लेखापरीक्षर् तनदेश्चशका, माििदशिन र असल 
अभ्र्ासको अनसुरर् िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ । समग्र लेखापरीक्षर् िनुिपने तनकार्हरुलाई 
जोश्चखम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोश्चखमर्कु्त तनकार्मा विीकरर् िरी उच्च 
जोश्चखमर्कु्त 38 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षर्, मध्र्म जोश्चखमर्कु्त 51 तनकार्को प्रदेश एकल कोष 
खािाबाट छनौट िररएका कारोवारको परीक्षर् र न्रू्न जोश्चखमर्कु्त 39 तनकार्को सम्बन्धमा दूर 
लेखापरीक्षर् कार्िर्वतध अवलम्बन िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ ।  



 

 

र्सका अलावा लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराउपर सम्बश्चन्धि तनकार्का प्रमखुसँि 
छलफल िरेपिाि ् लेखापरीक्षर्को प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन जारी िररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिकृर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । लेखापरीक्षर्को िरु्स्िर 
अतभवरृ्र्द् िनि उच्च िहबाट सपुरीवेक्षर्, स्थलिि तनरीक्षर्, लेखापरीक्षर् सम्पन्न फाइल िथा 
प्रतिवेदनको पनुरावलोकन र छनौट भएका लेखापरीक्षर् फाइलको िरु्स्िर पनुरावलोकनसमेि िने 
िररएको छ । नीतििि र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षर् सल्लाहकार सतमति िठन िररएको र र्वतभन्न 
क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न िराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िर्क्रि र्ा : महालेखापरीक्षकको 2076/77 को लेखापरीक्षर्को तसलतसलामा सदूुरपश्चिम 
प्रदेशका सम्पूर्ि तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरुसँि लेखापरीक्षर्मा महालेखापरीक्षकको भतूमका, 
जवाफदेर्हिा, पारदश्चशििा र लेखापरीक्षर् कार्िक्रम सम्बन्धमा भच ुिअल माध्र्मबाट छलफल भएको 
तथर्ो ।  

6. वार्षिक प्रतिवेदनः महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलि अलि 
प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश िनि सक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४(३) अनसुार 
र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ पररच्छेद िथा 15 अनसूुची रहेका छन ्। 
पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्को र्ववरर्, पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका 
बेरुजकुो श्चस्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएको प्रमखु व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन 
कार्ािन्वर्न श्चस्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षेरहरू उल्लेख िररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 1 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 2078 

पररच्छेद-१ 

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्को र्ववरर्  

 

 समर्ििि लेखापरीक्षर्  

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार् र र्वषर्  सङ्खख्र्ा    रकम (रु.हजारमा) 

१.सरकारी कार्ािलर् ११९ २५५७२४८६ 

२. सतमति िथा अन्र् संस्था  ९ १२०५१२४ 

जम्मा १२८ २६७७७६१० 

र्ो वषि प्रदेश मािहिका 119 सरकारी तनकार्को रु.२५ अबि ५७ करोड 24 लाख 86 हजार 
र सतमति िथा अन्र् संस्था ९ को रु.१ अबि २० करोड ५१ लाख २४ हजार समेि रु.26 अबि ७७ 
करोड ७६ लाख १० हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर् िररएका 
कार्ािलर्हरूको र्ववरर् अनसूुची 1(क) मा उल्लेख छ ।  

1. सरकारी तनकार्ः र्ो वषि ११९ सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन/राजस्व/धरौटी र अन्र्िफि  तनम्नानसुार 
लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको छः 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. कारोवार 
लेखापरीक्षर् सम्पन् न 

२०७६।०७७ को रकम   बक्र्ौिा जम्मा 
!= र्वतनर्ोजन तनकासा १६३७०६४५ ० १६३७०६४५ 

@= राजस्व असूली ६८७१५२८ ० ६८७१५२८ 

#= धरौटी आम्दानी १७०५२१२ ० १७०५२१२ 

$= अन्र् कारोवार ६२५१०१ ० ६२५१०१ 

जम्मा २५५७२४८६ ० २५५७२४८६ 

लेखापरीक्षर् सम्पन् न तनकार् र लेखापरीक्षर् रकमको र्ववरर् अनसूुची २ मा उल्लेख छः  

 अन्र् संस्था र सतमतिलाई ददएको अनदुान रु.86 करोड 21 लाख 52 हजार र्वतनर्ोजन िफि को 
लेखापरीक्षर् अंकमा समावेश िररएको छैन ।  

2. सतमति र अन्र् संस्थाः र्ो वषि ९ सतमति  र अन्र् संस्थाको रु.१ अबि २० करोड ५१ लाख २४ 
हजारको लेखापरीक्षर् िररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची ४ र 5  मा उल्लेख छ । 
लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद-3 को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ । 

 प्रदेश बजेट र राजस्वको कार्ािन्वर्नको श्चस्थति  

3. प्रदेश बजेट िथा खचिः प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७६।०७७ को 
सश्चिि कोषबाट व्र्र् हनेु रकमको बजेट अनमुान र र्थाथि खचि तनम्नानसुार छः  

(रु.हजारमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७६।०७७ 

बजेट अनमुान र्थाथि खचि प्रतिशि 

चाल ुखचि १२५६७२०० ८३२३६४१ ६६.२३ 

पूजँीिि खचि १३०६७१९९ ९२८८३४८ ७१.०८ 

र्फिाि  ० ५०१४१४  

भैपरी, (चाल ुर पूजँीिि) ०   

अन्िर सरकारी हस्िान्िरर् २१२२१७२ २३०१७१६ १०८ 

र्वश्चत्तर् व्र्वस्था ४००००० ०  

सश्च् चि कोषमातथ व्र्र्भार ५४६४ ०  

जम्मा २८१६२०३५ १७६११९८८ ६२.५३ 
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 अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर्िफि  रु.२ अबि १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट 
अनमुान िररएकोमा रु.२ अबि ३० करोड १७ लाख १६ हजार खचि भै र्वतनर्ोश्चजि रकमको 
१०८ प्रतिशि खचि भएको छ ।  

4. खचिको श्चस्थति — प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार प्रदेश श्चस्थि 
मन्रालर्हरूको खचि र्ववरर् तनम्नानसुार छः 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् 
चाल ु  

पूजँीिि 
बजेट खचि खचिको प्रतिशि बजेट खचि खचिको प्रतिशि 

1  प्रदेश व्र्वस्थार्पका सश्चचवालर् १५४०३४ १२११४५ ७८.६५ २५०३५ १७३४7 ६९.२९ 

2  मूख्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १५४६३ १०७८६ ६९.७५ ३९९१ २६४५ ६६.२७ 

3  मूख्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषदको कार्ािलर् १३८३३९ ७२३२4 ५२.२८ १०१३१ ५५३३ ५४.६१ 

4  आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् ८२१६२४ ४४५९१५ ५४.२७ ५६६९० ६११९ १०.७९ 

5  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् १३१४२५ ६०८८८ ४६.३३ १६०५१८ ४७५४2 २९.६२ 

6  
उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावरर् 
मन्रालर् 

१७४४९३४ ६६४८३२ ३८.१० ६२५६९३ ४१४००८ ६६.१७ 

7  
भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी 
मन्रालर् 

२४६३७५१ १७००१९१ ६९.०१ ३४९८६९ २२८२९१ ६५.२५ 

8  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् ४६४०८० २९२९१७ ६३.१२ ११४५१५१८ ७९६९३५६ ६९.५९ 

9  सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ३९९२१३८ २६५२९२७ ६६.४५ ११८२२८१ ५९७५०७ ५०.५४ 

जम्मा ९९२५७८८ ६०२१९२5 ६०.६७ १३८६५७२६ ९२८८३४8 ६६.९९ 

 प्रदेशको चाल ुखचि रु.८ अबि ३२ करोड ३६ लाख ४१ हजार मध्रे् रु.२ अबि ३० करोड १७ 
लाख १६ हजार स्थानीर् िहलाई प्रदान िररएको र्वत्तीर् हस्िान्िरर्िफि  खचि भएको छ ।  

5. स्रोििि खचिः— प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७६।०७७ को अनमुान 
र र्थाथि खचिको स्रोििि र्ववरर् तनम्नानसुार छः 

(रु.हजारमा) 

स्रोि 
२०७६।०७७ को 

प्रातप्तको िलुनामा खचि प्रतिशि प्राप्त  र्थाथि खचि 
सङ्घीर् सरकार अनदुान १३२८०९५१ ९२५३८५६ ६९.६७ 

6. खचिको स्रोिः प्रदेश सरकारको कूल खचि रु.१७ अबि ६१ करोड १९ लाख ८८ हजार मध्रे् रु.९ 
अबि २५ करोड ३८ लाख ५६ हजार सङ्घीर् अनदुानबाट व्र्होरेको छ भने रु.८ अबि ३५ करोड 
८१ लाख ३२ हजार प्रदेश सरकारबाट व्र्होरेको छ ।  

7. संघलाई बजेट : प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्िक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतििका लाति प्रदेश 
काननु बमोश्चजम र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहका कार्ि िनुिपनेमा प्रदेशले सङ्घीर् सरकार अन्ििििका 
२३ कार्ािलर्को लाति चालिुफि  रु.१ करोड ३१ लाख ९३ हजार र पूजँीिििफि  ९४ लाख ५३ 
हजार िरी कुल रु.२ करोड २६ लाख ४६ हजार बजेट तनकासा भई खचि भएको छ। र्सको 
र्ववरर् अनसूुची १3 मा संलग्न छ ।     

8. राजस्व असलुीः सरकार सिालनको मलु आधार राजस्व संकलन र पररचालन िनि २०७६।७७ मा 
प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेर तभरको र्वतभन्न र्वषर्मा कर लिाउने र उठाउने सम्बन्धमा 
कर िथा राजस्व संकलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था िरेको छ । र्स व्र्वस्थाबाट 
रु.७० करोड ८ लाख राजस्व असूली भएको छ। 
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका बेरुजकुो श्चस्थति 

1. बेरुज ु– प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २(ब) मा प्रचतलि काननुबमोश्चजम परु् र्ाउनपुने 
ररि नपरु् र्ाई कारोबार िरेको वा राख् नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा बेमनातसब िररकाले 
आतथिक कारोबार िरेको भनी लेखापरीक्षर् िदाि औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको कारोबारलाई बेरुजकुो 
रूपमा पररभार्षि िरेको छ ।  

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु िनुिपने, तनर्तमि िनुिपने र पेस्की  िरी ३ वििमा विीकरर् 
िरेको छ । र्स कार्ािलर्ले बेरुज ुविीकरर् िदाि असलु िनुिपने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हानी, 
नोक्सानी र अन्र् असलु िनुिपने िरी ३ समूहमा, तनर्तमि िनुिपने बेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमार् 
कािजाि पेश नभएको, श्चजम्मेवारी नसारेको र शोधभनाि नतलएको िरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमिचारी, मोतबलाइजेसन, प्रतििपर र संस्थािि पेस्की िरी ४ समूहमा विीकरर् िरेको छ ।  

र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर् र सतमि िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षर्बाट औलँ्र्ाइएको 
बेरुज ुरु.57 करोड 51 लाख 57 हजार रहेको छ । सो बेरुज ुअंकको विीकरर् तनम्नानसुार छः 

                                                                           (रु.हजारमा) 

विीकरर् सरकारी कार्ािलर् 

सतमति िथा 
अन्र् संस्था 

जम्मा बेरुज ु

कुल बेरुजकुो 
प्रतिशि 

जम्मा बेरुज ु ५४७१२४ २८०३३ ५७५१५७ १००.०० 

१. असलु िनुिपने ३००७२ १८७२४ ४८७९६ ८.४८ 

२. तनर्तमि िनुिपने ३७२५९० ८७१५ ३८१३०५ ६६.३० 

 अतनर्तमि भएको  १८४८७८ ३०७३ १८७९५१ ३२.६८ 

 प्रमार् कािजाि पेश नभएको  १८७७१२ ५६४२ १९३३५४ ३३.६२ 

 श्चजम्मेवारी नसारेको  ० ० ० ०.०० 

 शोधभनाि नतलएको  ० ० ० ०.०० 

३. पसे्की १४४४६२ ५९४ १४५०५६ २५.२२ 

 कमिचारी पसे्की   ३०४८ ५९४ ३६४२ ०.६३ 

 अन्र् पेस्की   १४१४१४ ० १४१४१४ २४.५९ 

 प्रिीिपर पेस्की   ० ० ० ०.०० 

 संस्थािि पेस्की   ० ० ० ०.०० 

बेरुज ुबिीकरर्को र्ववरर् अनसूुची-10 र 11 मा उल्लेख छ । 

2. अद्यावतधक बेरुजःु िि वषि सम्म रु.८८ करोड ८५ लाख १८ हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषि रु.२३ 
करोड ३३ लाख ६५ हजार सम्परीक्षर् भै रु.६५ करोड ५१ लाख ५३ हजार बाँकी रहेको र र्ो 
वषि रु.५७  करोड ५१  लाख ५७ हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरु.१ अबि २३ करोड ३ लाख १० 
हजार कार्म भएको छ ।  

 (रु.हजारमा) 
क्र.सं. र्ववरर् िि बषिसम्म रकम जम्मा रकम 

१ प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु ६१९२३९ ५४७१२४ ११६६३६३ 
२ सतमति िथा अन्र् संस्था ३५९१४ २८०३३ ६३९४७ 
 जम्मा ६५५१५३ ५७५१५७ १२३०३१० 

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

3.1. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाइएको बेरुज ु
सम्बन्धमा प्रमार् पेश िरी वा तनर्तमि िरी िराई वा असलुउपर िरी फस्र्ौट िने दार्र्त्व सम्बश्चन्धि 
कार्ािलर् प्रमखु र आतथिक प्रशासन प्रमखुको हनेु व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५ मा 
औलँ्र्ाइएको बेरुजकुो ३५ ददन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर फस्र्ौट िने र फस्र्ौट निरेमा 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभािीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ददने उल्लेख छ । सोही 
व्र्वस्था बमोश्चजमको प्रर्क्रर्ा पूरा िदाि समेि २०७६।७७ को बेरुज ुफस्र्ौट नभएकाले सो अवतधमा 
कार्िरि लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरूको नामावली र बेरुज ुरकम अनसूुची -१4 मा समावेश िररएको 
छ । 

3.2. सरकारी कार्ािलर्िफि  र्ो वषि रकमिि आधारमा बढी बेरुज ुहनेु मन्रालर् तनम्नानसुार छन-् 
                                                                         (रु.हजारमा) 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम लेखापरीक्षर् अङ्क बेरुज ुरकम 

कुल 
बेरुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प. अङ्कको 
िलुनामा 

बेरुज ुप्रतिशि 

१ भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्  9444453  २७१७६४ ४७.२५  २.88 
२ सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्  4022183 १८९८२७  ३३.0०  4.७2 
३ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्  161642  ९१६९० 1५.९4  5६.7२ 
४ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्  1970516  ११६५६ २.०३  0.59 
५ उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावारर् मन्रालर्  2095452  ९९५१ 1.७३  0.47 
६ प्रदेश सभा सश्चचवालर् 142153  ८९ ०.०२ 0.०६ 
७ मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर्  138645 १८० ०.०३ ०.१३ 
८ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्  8788912  ० 0.00  0 
९ मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर्  13654  ० 0.00  0 

कुल जम्मा  26777610 ५७५१५७  100.00  2.1५ 

सरकारी कार्ािलर्िफि  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् बढी बेरुज ु हनेु मन्रालर् िथा 
तनकार्को क्रममा पर्हलो स्थानमा रहेको, सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् दोस्रो, आन्िररक मातमला िथा 
काननु मन्रालर् िेस्रो र भमूी व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् चौथो स्थानमा रहेका छन ्। 

3.3. र्ो बषि प्रदेश अन्ििििका १२८ तनकार्को लेखापरीक्षर् िरेकोमा ६6 तनकार् (51.56 प्रतिशि) मा 
लििी बेरुज ुदेश्चखर्ो ।  

3.4. र्ो बषि प्रदेश अन्ििििका १२८ तनकार्को १ हजार ३०८ दफा बेरुज ुदेश्चखएकोमा ९८८ सैर्द्ाश्चन्िक र  
३२० दफा लििी बेरुज ुकार्म भएको छ । 

3.5. प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  ििवषिसम्मको पेस्की रु.38 करोड 97 लाख 55 हजार बाँकी रहेकोमध्रे् 
रु.16 करोड 81 लाख 40 हजार  (43.14 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.22 करोड 16 लाख 
15 हजार  र र्ो वषि थप रु.99 करोड 3 लाख 68 हजार समेि कुल पेस्की रु.1 अबि 21 करोड 
19 लाख 83 हजार बाँकी रहेको छ । र्ो वषि थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.84 करोड 
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59 लाख 6 हजार  र म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.14 करोड 44 लाख 62 हजार  रहेको छ । सोमध्रे् 
कमिचारीिफि  रु.12 करोड 45 लाख 51 हजार (10.28 प्रतिशि), मोतबलाइजेशनिफि  रु.94 करोड 
78 लाख 78 हजार (78.21 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.13 करोड 95 लाख 54 हजार (11.51 
प्रतिशि)  रहेको छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफि  िि वषि सम्मको पेस्की रु.3 लाख 32 हजार फस्र्ौट भई  बाँकी 
नदेश्चखएको र र्ो वषि थप रु.१ करोड 8 लाख 40 हजार समेि कुल पेस्की रु.१ करोड 8 लाख 40 
हजार बाँकी रहेको छ । र्ो वषि थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.1 करोड 2 लाख 46 
हजार र म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.5 लाख 94 हजार  रहेको छ । सोमध्रे् कमिचारी रु.5 लाख 94 
हजार (5.48 प्रतिशि) र मोतबलाइजेशन पेस्की (94.52 प्रतिशि)  रु.1 करोड 2 लाख 46 हजार 
रहेको छ । पेस्की बाँकीको अध्र्ावतधक र्ववरर् अनसूुची 6 मा रहेको छ  । 

3.6. सरकारी कार्ािलर् िथा सतमति एवम ् अन्र् संस्थासमेिबाट लेखापरीक्षर्को क्रममा असलु िनुिपने 
देश्चखएकोमध्रे् लेखापरीक्षर्को क्रममा रु.४५ लाख ३६ हजार, प्रतिर्क्रर्ाको क्रममा रु.२ लाख ९७ 
हजार र सम्परीक्षर्को क्रममा रु.९२ लाख २९ हजारसमेि िरी रु.१ करोड ३९ लाख ९२ हजार 
असलु भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची 7 मा उल्लेख छ ।  

3.7. सरकारी कार्ािलर्, सतमति एवम ्अन्र् संस्थासमेि १३ तनकार्को रु.३१ लाख २२ हजार अतग्रम कर 
कर्ि िनि बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची 8 मा उल्लेख छ ।  

3.8. प्रदेश कार्ािलर्िफि  र्ो वषिको लेखापरीक्षर् र बेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक श्चस्थति तनम्नानसुार छः  

                                                                             (रु.हजारमा) 

प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् अङ्क बेरुज ुअङ्क प्रतिशि 

पेस्कीबाहेकको 
बेरुज ु

पेस्कीबाहेकको 
बेरुज ुप्रतिशि 

2075 २६१९०५ ५९५९ २.२८ ५९५९ २.२८ 

2077 २२८२४८६८ ८८२८७४ ३.८७ ४९२७८७ २.१६ 

2078 २६७७७६१० ५७५१५७ २.१५ ४३०१०१ १.६१ 
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पररच्छेद-३ 

लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होरा 
 

लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएको प्रमखु व्र्होरा 

1. लेखापरीक्षर् वक्र्ौिा : प्रदेश सरकार अन्िििि 5 तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.37 करोड 91 लाख 91 
हजार, राजस्विफि को रु.23 लाख 77 हजार, धरौटी िफि को रु.62 लाख ८2 हजार र अन्र् 
कारोबारिफि  रु.1 करोड 75 लाख 45 हजार समेि रु.40 करोड 53 लाख 95 हजारको 
लेखापरीक्षर् वक्र्ौिा रहेको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-3 मा उल्लेख छ । 

2. काननु तनमािर्– प्रदेश सरकारबाट जारी िनुिपने सबै ऐन, काननु िजुिमा िरी प्रदेश सभाबाट पाररि 
िराउनपुदिछ । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनसुार 4७ ऐन, 7 
तनर्मावली,  50 कार्िर्वतध, 5 मापदण्ड र 10 िठन आदेश िथा माििदशिन िर्ार िरेको छ । िर 
प्रदेश प्रहरी, कृर्ष, पश,ु उच्च श्चशक्षा, वन िथा वािावरर् आदद सँि सम्बश्चन्धि ३५ क्षरेका ऐन िथा 
तनर्महरु.िजुिमा िरेको छैन  । प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्र्वश्चस्थि िनि आवश्र्क पने काननु 
तनमािर् िनुिपदिछ । 

3. ऐन तनर्मको पालना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मावली, २०६४ अनसुार साविजतनक 
तनकार्हरुले साविजतनक खररद कार्िलाई व्र्वश्चस्थि िनि िनुिपने कामहरु मध्रे् सदुरुपश्चिम प्रदेशका 
तनकार्हरुले कतिपर् खररद कार्िमा खररद र्ोजना िर्ार निने, र्ोजना अधरुो राख्न,े मालसामान वा 
तनमािर् कार्िको टर्ाकेज नवनाउने, कम अवतधको जमानि तलने, छनोट भएको वोलपरदािा सम्झौिा 
िनि नआएको अवस्थामा कालो सूश्चचमा राख् न नपठाउने, परामशिदािा मातथ तनभिर रहने, प्रितिका 
आधारमा ५० प्रतिशि पेश्की ददनपुनेमा पूरै पेश्की ददने, भेररर्सन आदेश स्वीकृि निराई काम 
िराउने, तनमािर् व्र्वसार्ीको र्ढलाईको कारर् काम नभएमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि नतलई म्र्ाद थप 
िने,सम्झौिा वमोश्चजम काम शरुु निने, वीचैमा काम छोड्ने, सम्झौिा अनसुार कार्ि प्रिति निने 
तनमािर् व्र्वसार्ीको जमानि जफि िरी बाँकी काम िनि लाग्ने रकम असलु निने, तनमािर् स्थलको 
िर्ारी वेिर वोलपर प्रकाशन िने जस्िा कार्ि िरेको छ । 

र्सैिरी नम्सि वेिर परामशि सेवाको लािि अनमुान िर्ार िने, वोलपरबाट िनुि पने काम 
टुक्रा पारी सोझै खररद वा तनमािर् िने, उपभोक्ता सतमतिबाट रु.१ करोड भन्दा बढी लािि 
अनमुानको काम िराउने,उपभोक्ताको र्ोिदान कम िराउने, र्ोजना हस्िान्िरर् निने, समर्मा पेश्की 
फर्छ्यौट निने, कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार निने, सम्झौिाको म्र्ाद थप िदाि मूल्र् समार्ोजनमा 
पने व्र्र्भारलाई र्वचार निने, पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि नतलई म्र्ाद थप िने, ५० प्रतिशि मूल्र् 
अतभबरृ्र्द् कर किा निरी पूरै भकु्तानी ददने िरेको देश्चखर्ो । ऐन र तनर्ममा उश्चल्लश्चखि व्र्वस्थाको 
पालना हनेु िरी कार्ि सम्पादन िनुिपदिछ । 

4. वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम - प्रदेश सरकार कार्िर्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
मन्रालर्हरूलाई प्राप्त कार्ि श्चजम्मेवारीहरू प्राथतमकिाको आधारमा आवतधक र्ोजना, वार्षिक नीति िथा 
कार्िक्रम र बजेट वक्तव्र्मा समावेश िरी कार्ािन्वर्न िनुिपनेमा प्रदेश सरकार िठन भएको ३ वषि 
भन्दा बढी अवतधमा सरकार िठनपिाि िरुुन्ि िनुिपने प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन, तनर्म िजुिमा, 
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साविजतनक सेवा र्विरर् र िरु्स्िर मापदण्ड तनधािरर्, स्थानीर् िहका कमिचारीहरूको काननु िजुिमा, 
कार्िसम्पादन करार कार्ािन्वर्न, र्वद्यालर्हरूको पाठ्यक्रम सधुार, प्रदेश िौरवका आर्ोजना छनौट एवं 

लोकसेवा आर्ोिबाट ररक्त दरबन्दीको पदपूतिि लिार्िका कार्िहरू हालसम्म िरेको देश्चखएन । 

5. सम्पश्चत्त व्र्वस्थापन – प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ३, अनसूुची १ को 
३ (५) ले प्रदेश श्चस्थि सरकारी सम्पश्चत्तको एकीकृि र्ववरर् र सरकारी बाँकी रकमको लिि िथा 
असलु उपर िने श्चजम्मेवारी आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । िर सङ्घीर् 
सरकार अन्िििि रहेका कृर्ष, वन, तसँचाइ, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्र् लिार्िका कार्ािलर्हरू 
प्रदेश सरकार अन्िििि रुपान्िरर् भएको िथा िातभएको अवस्थामा सार्वक कार्ािलर्ले प्रर्ोि िरेको 
सम्पश्चत्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िरी सम्पश्चत्तको संरक्षर् िथा सरकारी लिि िर्ार िने कार्ि भएको 
पाइएन । काननुले िोके अनसुार मािहि कार्ािलर्को सम्पश्चत्त िथा सरकारी बाँकी रकमको लिि 
िर्ार िरी अद्यावतधक िनुिपदिछ ।   

6. सेवा प्रवाह – सदुरुपश्चिम प्रदेशको आ.व. २०७६/७७ को बजेट वक्तव्र्को दफा १४२ को सशुासन 
र साविजतनक सेवा प्रवाह अन्िििि साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म िने, र्वकास तनमािर् िथा 
सेवा प्रवाहलाई र्वद्यिुीर् प्रर्ालीसँि आवर्द् िने, नतिजामा आधाररि कार्िसम्पादन प्रर्ाली अवलम्बन 
िने, उच्च व्र्वस्थापन िहमा कार्िसम्पादन करार िने उल्लेख िरेकोमा नीति र कार्िर्वतधको व्र्वस्था 
नभएको कारर् कार्ािन्वर्न िनि सकेको देश्चखएन । आवश्र्क िर्ारी िरी िी व्र्वस्थाहरूको 
कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ । सेवाग्राहीको समर् र लािि घटाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह िने, 
प्रदेश िहबाट प्रवाह हनेु सेवालाई व्र्वश्चस्थि िने, घमु्िी सेवा प्रदान िने, सेवा मापदण्ड तनधािरर् िने, 
अनिुमन संर्न्र बनाउने र िनुासो सनुवुाई संर्न्रको व्र्वस्था अवलम्बन िनुिपदिछ । 

7. अधरुा ठेक्का – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९, ६३ र तनर्मावलीको तनर्म १२८ अनसुार 
खररद िथा तनमािर्को सम्झौिा िनेले सम्झौिा बमोश्चजम काम शरुु निरेमा, काम शरुु िरी बीचमै 
छोडेमा वा सम्झौिा बमोश्चजम प्रिति निरेमा साविजतनक तनकार्ले त्र्स्िो सम्झौिा जनुसकैु बखि 
अन्त्र् िनि सक्ने र त्र्सरी सम्झौिा अन्त्र् भएमा कार्ि सम्पादन जमानी प्राप्त िने, १० प्रतिशि सम्म 
पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि लिाउने, बाँकी काम सम्झौिा िनेको लाििबाट पूरा िराउने र कालोसूचीमा 
राख्न लेश्चख पठाउने व्र्वस्थाहरू छन ्।  

भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् अन्िििि सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू, खानेपानी 
िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्हरू, जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू समेि ११ 
कार्ािलर् अन्िििि रु.३ अबि ५४ करोड २ लाख ११ हजार ठेक्का अङ्कका 247 ठेक्काहरूको रु.२ 
अबि ३१ करोड ५३ लाख ९९ हजारको (६५ प्रतिशि) काम नभई अधरुा रहेका छन ्। पटक 
पटक म्र्ाद थप िदाि पतन तनमािर् व्र्वसार्ीहरूकै कारर्बाट िी ठेक्काहरूको काम अधरुो रहन िएको 
अवस्थामा सम्बश्चन्धि कार्ािलर्हरूले उश्चल्लश्चखि कारवाहीहरू िरी काम पूरा िराउन ुपनेमा कारवाही 
निरेकोले काम अधरुो राख् ने कार्िमा कार्ािलर्हरूको पतन भतूमका रहन िएको छ । लामो समर्देश्चख 
काम अधरुो रहँदा लिानी िररएको रकमबाट प्रतिफल प्राप्त नभइ जनिाले ठेक्काबाट प्राप्त हनुपुने सेवा 
प्राप्त नहनेु र ठेक्काको सङ्खख्र्ा वरृ्र्द्सँिै ठेक्का प्रशासन जर्टल बन्दै जाने भएकोले मातथ उश्चल्लश्चखि 
काननुी व्र्वस्थाहरूको कार्ािन्वर्न िरी अधरुा ठेक्काहरूको काम पूरा िनुिपदिछ ।  

8. िरु्स्िर परीक्षर् िथा तनर्न्रर् – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ को 
उपतनर्म १ को खण्ड (ङ) अनसुार ठेक्का सम्झौिा कार्ािन्वर्न िदाि िरु्स्िर पक्षको तनरीक्षर् िथा 
परीक्षर् िनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्सैिरी ठेक्का सम्झौिाले आवश्र्किानसुार जनुसकैु परीक्षर् िनि 
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लिाउन सक्ने अतधकार कार्ािलर् प्रमखुलाई ददएको हनु्छ । सम्झौिा साथ संलग्न िनुिपने 
स्पेतसर्फकेसनले िररने परीक्षर्हरू र सङ्खख्र्ा उल्लेख िदिछ । भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 
अन्िििि रहेका पूवािधार र्वकास, तसँचाइ, खानेपानी र शहरी र्वकाससँि सम्बश्चन्धि कार्ािलर्हरूले र्स 
वषि तनमािर् कार्िमा रु.१ अबि ७७ करोड ४ लाख ९८ हजार खचि िरेका छन ्।  

आफ्नै प्रर्ोिशाला वा अन्र् कार्ािलर्हरूको प्रर्ोिशालाबाट स्पेश्चशर्फकेसन अनसुारको 
संख्र्ामा तनमािर् सामाग्रीहरूको िरु्स्िर परीक्षर् िनुि पनेमा पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरूले न्रू्न 
संख्र्ामा आफ्नै प्रर्ोिशालाबाट िरु्स्िर परीक्षर् िरेको पाइए पतन अन्र् कार्ािलर्हरूको प्रर्ोिशाला 
नरहेको र िरु्स्िर परीक्षर् पतन निराएको श्चस्थति छ । प्रदेश स्िरमा िरु्स्िर परीक्षर्को आधार 
स्पेश्चशर्फकेसन िजुिमा िरेको छैन । तसलबन्दी नमूना प्रर्ोि िरी िरु्स्िर परीक्षर् िराउन ु पनेमा 
खलु्ला नमूनाबाटै परीक्षर् िराउने िरेको देश्चखन्छ । सडक िथा पूलहरूको भारवहन क्षमिा परीक्षर् 
हाल सम्म िने िरेको छैन । तनमािर् सामाग्रीहरू प्राप्त िने स्थान निोक्ने िरेको र िी सामाग्रीहरूको 
अभाव रहन िएको कारर्बाट समेि िरु्स्िरीर्िामा प्रभाव पनि िएको छ । िरु्स्िर परीक्षर् िथा 
तनर्न्रर्बाटै ददिो र्वकास सतुनश्चिि हनेु भएकोले र्सलाई अतनवार्ि िराई तनमािर् िने िराउने 
प्रार्वतधकलाई र्स प्रति श्चजम्मेवार िराउनपुदिछ ।  

9. र्ोजना हस्िान्िरर्– साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 97(12) अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिबाट तनतमिि र्ोजनाहरू ममिि सम्भार र सिालनको श्चजम्मेवारीसमेि िोकी सम्बश्चन्धि 
लाभग्राहीलाई हस्िान्िरर् िनुिपने व्र्वस्था छ । र्स प्रदेश अन्ििििका तसँचाइ र खानेपानीसँि 
सम्बश्चन्धि ४ कार्ािलर्हरूले र्स वषि रु.75 करोड 80 लाख 67 हजारमा तनमािर् सम्पन्न भएका 
आर्ोजनाहरू कार्ािलर्हरूको अग्रसरिाको अभावको कारर् हस्िान्िरर् िरेका छैनन ् । काननुको 
उक्त व्र्वस्था पररपालना िनुिपदिछ ।  

10. दरबन्दी र पदपूतिि – प्रदेशहरू २०७४ सालमा स्थापना भएपतछ प्रदेश लोकसेवा आर्ोिको स्थापना, 
आर्ोिको लाति चार्हने काननु तनमािर्, प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन िथा तनर्मावली तनमािर् र पाठ्यक्रम 
िजुिमा िरी प्रदेश दरबन्दीका ररक्त पदहरू पदपूतिि िनुिपनेमा र्स प्रदेशको प्रदेशस्िरीर् कार्ािलर्को 
3115 दरबन्दी मध्रे् 2133 पदपूतिि भई 982 ररक्त दरबन्दीको पदपूतिि िरेको छैन । 
प्रातथमकिा साथ तछटो िनुिपने काममा र्ढलाई िरेको कारर् धेरै दरबन्दी ररक्त हनु िई 
कार्ािलर्हरूमा कमिचारीहरूको अभाव भएकोले कार्ािलर्को कार्ि सम्पादनमा प्रभाव परेको छ । सो 
आर्ोि माफि ि शीघ्र पदपूतिि िने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।    

11. परामशि सेवा खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२(2) अनसुार साविजतनक 
तनकार्हरूले परामशि सेवाको लािि अनमुान सम्बश्चन्धि मन्रालर्ले िर्ार िरेको नम्सिको आधारमा 
िनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार प्रदेश स्िरका मन्रालर्हरूले नम्सि िर्ार िरेका 
छैनन ्। र्ो वषि र्स प्रदेशका 6 तनकार्हरूले र्ोजनाहरूको सभे, तडजाइन, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
आदद कामको लाति परामशि सेवा खररद िरी रु.३ करोड ४५ लाख ६८ हजार भकु्तानी िरेकोमा 
नम्सि वेिर बजेटको आधारमा लािि अनमुान िर्ार िरी परामशि सेवा खररद िथा भकु्तानी िरेको 
देश्चखर्ो । नम्सि िजुिमा िरी परामशि सेवा खररद कार्िलाई व्र्वश्चस्थि िनुिपदिछ ।  

12. प्रादेश्चशक र्वकास समस्र्ा समाधान सतमति – आतथिक वषि २०७६/77 को वजेट वक्तव्र्को बुदँा नं 
१४४ (ज) मा प्रादेश्चशक र्वकास र्ोजनाको नतिजामूलक अनिुमन िरी कार्ािन्वर्नमा देश्चखने समस्र्ा 
समाधान िनि माननीर् मूख्र् मन्रीज्रू्को संर्ोजकत्वमा प्रादेश्चशक र्वकास समस्र्ा समाधान सतमति 
िठन िने उल्लेख भएकोमा िठन भएको छैन । साथै बजेट कार्ािन्वर्नको तसलतसलामा देश्चखने 
समस्र्ा समाधानका लाति आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रीको संर्ोजकत्वमा बजेट अनिुमन 
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तनदेशन सतमति िठन िरी सम्बश्चन्धि तनकार्को सश्चचवलाई बजेट कार्ािन्वर्नमा समग्र रूपमा श्चजम्मेवार 
बनाउने उल्लेख भएकोमा सो सतमति समेि िठन भएको छैन । बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न 
हनुपुदिछ ।  

13. पररर्ोजना बैंक – आतथिक वषि २०७६/77 को बजेट वक्तव्र्को दफा १४४ को उपदफा (ख) 
अनसुार प्रदेशबाट सिातलि र्वकास पररर्ोजनाहरू तनश्चिि मापदण्डको आधारमा छनौट िनि प्रदेश 
पररर्ोजना बैंक तनमािर् िरी बैंकमा समावेश भएका र्ोजनालाई प्रातथमकिाका आधारमा कार्ािन्वर्न 
िररने उल्लेख भएकोमा पररर्ोजना बैंक तनमािर् िरेको छैन । सो बैंक तनमािर् िरी आर्ोजना छनौट 
िथा कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ । 

14. मध्र्मकालीन खचि संरचना– अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ मा प्रदेश 
सरकारले साविजतनक खचिको र्ववरर् िर्ार िदाि आिामी ३ आतथिक वषिमा हनेु खचिको 
प्रक्षेपर्सर्हिको मध्र्मकातलन खचि संरचना िर्ार िनुिपने र दफा २२ मा बजेट प्रस्िाव िदाि 
मध्र्मकातलन खचि संरचनालाई आधार तलन ुपने व्र्वस्था छ । सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक मातमला 
िथा र्ोजना मन्रालर्ले आतथिक वषि २०७६।७७ देश्चख मध्र्मकातलन खचि संरचना िर्ार िरी बजेट 
साथ पेश िने िरेको छ । जसमा र्वतनर्ोजन कुशलिा, कार्ािन्वर्न दक्षिा र र्वत्तीर् अनशुासनलाई 
मूल लक्ष्र् कार्म िरी प्रादेश्चशक लक्ष्र्, िन्िव्र् र सूचक िथा र्वषर् क्षेरिि लक्ष्र्, िन्िव्र् र 
सूचकहरू िोर्कएका छन ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ मा शहरी र्वकास िथा भवन तनमािर् कार्ािलर् डोटीका ५ 
र्ोजनामा रु.१ करोड ६४ लाख ४३ हजार र पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र बाजरुाको १ र्ोजनामा रु.५७ 
लाख ४० हजार खचि भई अधरुो रहेकोमा चाल ुआतथिक वषि २०७७।७८ मा बजेट र्वतनर्ोजन निरी 
उक्त र्ोजनाहरू अधरैु छातडएका उदाहरर्हरूले मध्र्मकातलन खचि संरचनाको कार्ािन्वर्न प्रभावकारी 
देश्चखँदैन । साथै संरचनामा उश्चल्लश्चखि लक्ष्र्, िन्िव्र् र सूचकहरूको अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन िथा प्रतिवेदन 
िने कुनै संर्न्र अभ्र्ासमा आएको देश्चखएन । बजेट िजुिमा िथा प्रतिवेदन प्रर्ालीमा मध्र्मकातलन 
खचि संरचनाको कार्ािन्वर्न हनु ुपदिछ ।   

15. बजेट अवण्डा –  आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २१ मा र्वतभन्न 
कार्ािलर्हरूमा र्वभाजन िनुिपने रकम लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले आतथिक वषिको पर्हलो चौमातसक 
तभर र्वतनर्ोजन िररसक्नपुने व्र्वस्था छ । साथै बजेट तनकासा ददँदा प्रचतलि काननु अनसुार खचि 
िने समर् पतन र्वचार िनुिपदिछ । र्स वषि मन्रालर्हरूलाई प्राप्त बजेट मध्रे् आतथिक मातमला िथा 
र्ोजना मन्रालर्ले रु.४ अबि ५१ करोड ८७ लाख (१६ प्रतिशि), उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावरर् 
मन्रालर्ले रु.११ करोड ३९ लाख (४.८ प्रतिशि), भतुम, व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले 
रु.१० करोड ९२ लाख (३.८८ प्रतिशि), भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्ले रु.९० करोड ३ 
लाख (९.५ प्रतिशि) र सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्ले रु.६४ करोड ७४ लाख (१२.५१ प्रतिशि) 
समेि रु.६ अबि २८ करोड ९५ लाख बजेट अवण्डा राखेको छ । मन्रालर्ले आफूलाई प्राप्त 
बजेटको ठूलो र्हस्सा अवण्डा राखी असार मर्हनामा र्वतभन्न कार्िक्रममा तनकासा ददएको छ। समर्मै 
बजेट र्वतनर्ोजन िरी नतिजामूलक कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ । 

16. वषािन्िमा रकमान्िर – सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १८(२) मा प्रदेश 
र्वतनर्ोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सिालन हनेु कार्िक्रम आतथिक वषिको 
दोश्रो चौमातसक अवतधसम्म पतन सन्िोषजनक रूपमा कार्ािन्वर्न नभएको वा हनु नसक्ने ठहर भएमा 
आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले त्र्स्िो बजेट समपिर् िनि लिाई आवश्र्क अन्र् श्चशषिकमा 



लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होरा 
 

 10 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 2078 

रकमान्िर िनि सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले आन्िररक 
मातमला िथा काननु मन्रालर्, सामाश्चजक तबकास मन्रालर्, भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् िथा 
र्वतभन्न स्थानीर् िहसमेिको लाति रु.३ अबि ५८ करोड ४३ लाख १८ हजार (र्वतनर्ोश्चजि बजेटको 
१२.७१ प्रतिशि) बषािन्िमा र्वतभन्न शीषिकमा रकमान्िर िरेको छ । कार्ािन्वर्न सतुनश्चिििा बेिर 
बषािन्िमा रकमान्िर िरी बजेट खचि िने कार्ि तनर्न्रर् हनुपुदिछ । 

17. सोझै खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३१ अनसुार रु.२० लाख भन्दा 
बढीको तनमािर् कार्ि िथा मालसामान खररद र रु.५० लाख भन्दा बढीको औषतधजन्र् मालसामान 
बोलपरको माध्र्मबाट खररद िनुिपने व्र्वस्था छ । र्ो वषि प्रदेश सभा सश्चचवालर्ले रु.२२ लाख 
३० हजार, भौतिक पवुािधार र्वकास मन्रालर्ले रु.१६ करोड ६२ लाख ५६ हजार र सामाश्चजक 
र्वकास मन्रालर्ले रु.२ करोड ७७ लाख ७९ हजार समेि रु.१९ करोड ६२ लाख ६५ हजारको 
मालसमान िथा तनमािर् कार्ि प्रतिस्पधाि वेिर बजेट टुक्राई लािि अनमुानकै हाराहारीमा सोझै खररद 
िरेको देश्चखर्ो । तनर्ममा भएको व्र्वस्था अवलम्बन िरी खररदलाई प्रतिस्पधी र तमिव्र्र्ी बनाउन ु
पदिछ । 

18. आन्िररक लेखापरीक्षर्ः सदूुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ (१) 
र प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ७६ मा प्रदेश सरकार अन्ििििका 
कार्ािलर्को आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट िररने व्र्वस्था छ। 
लेखापरीक्षर्बाट कार्म बेरुजहुरू अश्चन्िम लेखापरीक्षर् हनु ु अिावै आवश्र्किा अनसुार असलु 
फस्र्ौट िराई बेरुज ुसम्परीक्षर् िराई राख्न ुपने हनु्छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त 
र्ववरर् अनसुार आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट कार्म बेरुज ुरु.१ अबि ३० करोड ५४ लाख ८० हजार 
अश्चन्िम लेखापरीक्षर् अिावै सम्परीक्षर् िराएको छैन । 

कोतभड 19 को व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्वशेष लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका प्रमखु व्र्होरा 

19. जोश्चखम आकँलन र पूवििर्ारी - कोरोना महामारीको जोश्चखम आकलन र सोको लाति पूवििर्ारी िने 
उदे्दश्र्ले सदुरुपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७७।१।१५ मा सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना रोि तनर्न्रर् 
िथा व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना, २०७७ स्वीकृि िरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । कार्िर्ोजनाअनसुार 
प्रदेशमा प्रदेश संकट व्र्वस्थापन केन्र र प्रदेश आपिकालीन सिालन केन्र, श्चजल्लामा श्चजल्ला 
आपिकातलन सिालन केन्र र  र ् र्ार्पड रेस्पोन्स र्टम िथा स्थानीर् िहमा स्थानीर् कोतभड रोकथाम 
समूह र वडामा अनिुमन सतमति िठन िने उल्लेख छ । प्रदेश संकट व्र्वस्थापन केन्रको तनर्िर् 
अनसुार श्चजल्लामा ३०० देश्चख ५०० र स्थानीर् िहमा १०० देश्चख २०० बेडसम्मको क्वारेश्चन्टन 
तनमािर् िने, श्चजल्ला प्रवेश िने व्र्श्चक्तलाई अतनवार्िरुपमा अलग्िै बस्न लिाउने, सीमा नाकामा 
स्वास्थ्र्कमी पररचालन िरी कोतभड परीक्षर्लाई अतनवार्ि र व्र्वश्चस्थि बनाउँदै जोश्चखमपूर्ि स्थानहरू 
पर्हचान िने र क्रमशः तसल िदै जाने लिार्िका र्क्रर्ाकलापहरू कार्िर्ोजनामा उल्लेख िरेको छ । 
कार्िर्ोजनाको कार्ािन्वर्मा देश्चखएका व्र्होराहरू तनम्न छन:्  

19.1. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७७ असारसम्म भारि िथा 
अन्र् मलुकुबाट र्स प्रदेशमा तभतरएका व्र्श्चक्तको संख्र्ा २ लाख ४३ हजार २९१ रहेको उल्लेख 
छ । प्रदेश अन्ििििका अस्पिाल िथा प्रर्ोिशालाबाट असारसम्म आर.तड.टी परीक्षर् १ लाख १८ 
हजार ७४८ र र्प.तस.आर परीक्षर् २८ हजार २३२ समेि १ लाख ४६ हजार ९८० परीक्षर् िरेको 
उल्लेख छ । र्स प्रदेशमा प्रवेश िरेका व्र्श्चक्तको संख्र्ालाई मार आधार तलँदा ९६ हजार ३११ 
अथािि ्४० प्रतिशिको कोतभड- १९ को परीक्षर्नै निरी पठाएको देश्चखन्छ । आर.तड.टी तबतधबाट 
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परीक्षर् िररएकामध्रे् ८ प्रतिशि र र्प.तस.आर तबतधबाट परीक्षर् िररएकामध्रे् १४ प्रतिशिमा कोरोना 
संक्रतमि देश्चखएको छ । िथार्प परीक्षर्को दार्रा वढाउन सकेको देश्चखएन । 

19.2. सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना रोि तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना, २०७७ मा कोरोना भाइरस 
रोिको बढी जोश्चखम हनु सक्ने समदुार् िथा क्षेरलाई श्चशल िरी स्वाब परीक्षर् िने उल्लेख छ । 
परीक्षर् िदाि क्रमश पर्हलो घरमूली, दोस्रो घरधरुी, िेस्रो खास टोल बस्िी, चौथो भेि, पाँचौ 
आसपासका पातलका र छैटौ श्चजल्लाभरी िने िरी व्र्वस्था तमलाउने र पोजेर्टभ देश्चखएमा आइसोलेट िने 
उल्लेख छ। प्राप्त र्ववरर्बाट र्स प्रदेशमा कार्िर्ोजना अनरुुप श्चशल िरी स्वाब परीक्षर् िरी जोश्चखम 
पर्हचान िरेको देश्चखएन ।जोश्चखमर्कु्त वस्िी िथा व्र्श्चक्त पर्हचान िनुिपनेमा भारिवाट फकेका 
नािररकको समेि पूर्िरुपमा परीक्षर् निरी टोल वस्िीमा घलुमील हदुाँ संक्रमर्को जोश्चखम वढेको 
देश्चखन्छ । कार्िर्ोजना अनसुार परीक्षर् कार्िलाई व्र्वश्चस्थि बनाई जोश्चखम पर्हचानको कार्ि 
प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ ।   

19.3. प्रदेशमा कुल ६० हजार १६५ बेडको क्वारेश्चन्टन तनमािर् िरेकोमा ६ हजार १८३ जना भनाि भएको 
अथािि १० प्रतिशि  र २ हजार ५९ आइसोलेशन बेडको व्र्वस्था भएकोमा ७१० जनामार भनाि 
भएको अथािि ३५ प्रतिशिमार उपर्ोिमा आएको देश्चखन्छ । र्सवाट क् वारेश्चन्टन तनमािर्मा भएको 
खचि प्रभावकारी देश्चखएन । प्राप्त र्ववरर्अनसुार परीक्षर्बाट कोरोना संक्रमर् परु्ि भएका १३ हजार 
५०८ मध्रे् ६ हजार ८९३ जनालाई क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशनमा राखेको देश्चखन्छ । बाकँी ६ 
हजार ६१५ संक्रतमिलाई क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशनमा नराखी पठाएको देश्चखर्ो । उश्चल्लश्चखि 
िथ्र्ाँङ्कले परीक्षर् हनु नसकेका व्र्श्चक्तको संख्र्ा अत्र्ातधक रहन ुिथा संकास्पद संक्रतमि व्र्श्चक्तलाई 
क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशनमा राख्न नसक्नलेु कार्िर्ोजना अनरुुप पूवििर्ारी प्रभाकारी हनु सकेको 
देश्चखएन ।  

19.4. सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्ले अस्पिाल तनमािर् िथा व्र्वस्थापनमा रू.१ करोड २० लाख २३ हजार, 
प्रर्ोिशाला तनमािर् वा स्िरोन्नतिमा रू.६३ लाख २८ हजार, ९ वटा क्वारेश्चण्टन तनमािर्मा रू.५६ लाख 
५ हजार,  क्वारेश्चण्टनमा बस्नेको खाना खचिमा रू.६४ लाख ७० हजार, आइसोलेशन तनमािर् िथा 
िर्ारीमा रू.७२ लाख २५ हजार, आइसोलेशन व्र्वस्थापन खचिमा रू.५५ लाख ११ हजार, 
आइसोलेशन खाना खचिमा रू.३४ लाख ६१ हजार, औषतधमा रू.४० लाख २४ हजार, औषतधजन्र् 
सामग्रीमा रू.४ करोड २२ लाख ३७ हजार, स्वास्थ्र् उपकरर्मा रू.९ करोड ८५ लाख ८६ हजार, 
एम्बलेुन्स र अन्र् शीषिकमा रू.२ करोड ५९ लाख ४२ हजार लिार्ि कूल रू.२२ करोड ८२ हजार 
खचि भएको देश्चखन्छ । उल्लेश्चखि रकम पूवििर्ारी िथा व्र्वस्थापनमा खचि भएको भनेपतन २०७७ 
असारसम्म सेिी अस्पिालमा बाहेक अन्र्र प्रर्ोिशाला सिालन हनु नसक्न ु र १५ बेड क्षमिाको 
कोतभड आइ. तस. रू् मार सिालन हनु ु िथा कतिपर् स्थानीर्िहबाट कोरोना परीक्षर्को लाति 
कर्ािली स्वास्थ्र् र्वज्ञान प्रतिष्ठान जमु्ला पिेुको देश्चखनलेु जोश्चखमको असर न्रू्नीकरर्का लाति पर्ािप्त 
पूवििर्ारी र व्र्वस्थापन हनु सकेको देश्चखँदैन । उपलश्चव्धमूलक ढंिले खचि व्र्वस्थापन हनुपुदिछ । 

20. कोष िथा बजेट पररचालन - कोरोना कोष िथा कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति 
पररचातलि बजेटको अवस्था तनम्नानसुार छन:्   

20.1. सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस रोिको जोश्चखम तनर्न्रर् उपचार िथा व्र्वस्थापन कोष तनदेश्चशका, 
२०७६ को बुदँा नं. ८ मा कोषको आम्दानी र खचिको लेखा प्रचतलि काननु बमोश्चजम राख्नपुने 
व्र्वस्था छ । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषि कोषमा प्रदेश 
सरकारबाट रू.४० करोड र र्वतभन्न पदातधकारी, कमिचारी, उद्योिी, व्र्ापारी िथा व्र्श्चक्तबाट रू.३ 
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करोड ७७ लाख ६० हजारसमेि कुल रू.४३ करोड ७७ लाख ६० हजार आम्दानी भएकोमा र्वतभन्न 
सङ्ख घीर् तनकार्हरू माफि ि रू.१ करोड ४० लाख, प्रदेश कार्ािलर्हरू माफि ि रू.२० करोड ४० 
हजार र स्थानीर् िहहरूमाफि ि रू.२१ करोड ३० लाख ४४ हजार समेि कुल रू.४२ करोड ७० 
लाख ८४ हजार अथािि ्९८.५५ प्रतिशि खचि भई रू.१ करोड ६ लाख ७५ हजार मौज्दाि रहेको 
छ । िर बैङ्क स्टेटमेन्ट अनसुार रू.१ करोड ९ लाख ३२ हजार मौज्दाि देश्चखएकोले फरक रू.२ 
लाख ५७ हजारको सम्बन्धमा र्हसाव तमलान हनुपुदिछ । प्रदेश कार्ािलर् र स्थानीर् िहहरूलाइि 
उपलब्ध िराएको रकम मध्रे् िोर्कएको प्रर्ोजनमा सवै रकम खचि भएको सतुनश्चिि समेि िररनपुदिछ । 

20.2. सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहि मापदण्ड, २०७६ को बुदँा नं. ९ मा प्रदेश 
सरकारबाट प्रदान िररएको राहि रकम लकडाउनको अवतधतभर मापदण्ड बमोश्चजम राहि प्राप्त िनि र्ोग्र् 
व्र्श्चक्तहरूको लाति राहि सामग्री व्र्वस्थापनमा खचि िरी बचि हनु आएमा सदूुरपश्चिम कोरोना भाइरस 
रोिको जोश्चखम तनर्न्रर् उपचार िथा व्र्वस्थापन कोषमा र्फिाि िनुिपने व्र्वस्था छ । आन्िररक 
मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार प्रदेश सरकारले र्ो वषि ८८ स्थानीर् िहलाई 
आइसोलेशन र राहिको लाति रू.21 करोड ३० लाख ४० हजार, ९ श्चजल्लाका श्चजल्ला प्रहरी 
कार्ािलर्, सशस्त्र प्रहरी िर्, रार्िर् अनसुन्धान कार्ािलर् र नेपाली सेनाका िर् िथा िलु्मसमेि ४४ 
तनकार्लाई रू.१ करोड ४० लाख र प्रदेश समाश्चजक र्वकास मन्रालर्लाई रु.२० करोड ४० हजार 
तनकासा ददएकोमा खचि हनु नसकी बचि भएको रकमको र्ववरर् माि िरी अध्र्ावतधक िरेको छैन । 
31 वटा स्थानीर्िहबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार रू.९ करोड ८५ लाख १० हजार, स्थानीर् कोतभड 
कोषमा मौज्दाि रहेको देश्चखर्ो । कोषबाट तनकासा भएकोमध्रे् बचि रकम कोषमा र्फिाि िरी 
वास्िर्वक खचि र्र्कन हनुपुदिछ ।  

21. प्रर्ोिशाला स्थापना िथा सिालन - सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना रोि तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापन 
कार्िर्ोजना २०७७ मा आर.तड.टी परीक्षर्लाई प्रत्रे्क समदुार्स्िरमा परु् र्ाउने र र्प.तस.आर परीक्षर् 
िने कार्िलाई व्र्वश्चस्थि िथा वरृ्र्द् िरी प्रदेशमा थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । कोतभड-19 
परीक्षर् िरी महामारी तनर्न्रर् िनि प्रदेश अन्िििि सम्पाददि कार्िको परीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होरा 
तनम्न छन:्   

21.1. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषि प्रदेशतभर २८ हजार २३२ 
र्प.तस.आर परीक्षर् भएकोमा सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालमा मार र्पतसआर परीक्षर् िने व्र्वस्था भएकोले 
सो अस्पिालमा १३ हजार ४९६ र्पतसआर परीक्षर् िरी बाँकी १४ हजार ७३६ अथािि ५२ प्रतिशि 
कर्ािली र बािमिी प्रदेशका प्रर्ोिशालाबाट परीक्षर् भएको देश्चखर्ो । आधाभन्दा वढी परीक्षर् प्रदेश 
वार्हर पठाउनपुने श्चस्थतिमा 2077 आषाढ मसान्सम्म थप परीक्षर् प्रर्ोिशाला स्थापना भएको छैन । 
सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालमा रहेको र्पसीआर मेतसनको दैतनक परीक्षर् क्षमिा ५०० रहेपतन परीक्षर् 
र्कट िथा जनशश्चक्तको अभावले परीक्षर्को दर न्रू्न हनु िई परीक्षर्को ररपोटि आउन १० ददनसम्म 
लाग्ने िरेकोले संक्रमर् तनर्न्रर्मा प्रभावकारी भतूमका खेल्न नसकेको देश्चखर्ो ।  

21.2. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषि प्रदेशतभर १ लाख १८ 
हजार ७४८ आर.तड.टी परीक्षर् भएकोमध्रे् जनस्वास्थ्र् प्रर्ोिशाला कैलालीले २२ हजार ४५० मार 
आर.तड.टी परीक्षर् िरेकोले बाँकी ९६ हजार २९८ परीक्षर् अन्र् अस्पिालबाट भएको देश्चखर्ो ।जन 
स्वास्थ्र् प्रर्ोिशालालाई परु्ि क्षमिामा उपर्ोिमा ल्र्ाउन सकेको देश्चखएन।  
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21.3. प्रदेश जनस्वास्थ्र् प्रर्ोिशाला, कैलालीले कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति २ हजार र्पस 
आर.डी.टी. कीट खररद िरी रु.१६ लाख ९५ हजार खचि िरेकोमा सबै कीटहरू िोर्कएको िरु्स्िर 
बमोश्चजम नभएको एवं नेपाल सरकारले आरडीटी परीक्षर् नै बन्द िरेकोले उक्त खचि उपलब्धी र्वर्हन 
भएको छ । र्स सम्बन्धमा सम्बश्चन्धि कमिचारीलाई श्चजम्मेवार बनाउन ुपदिछ । 

22. कोतभड अस्पिाल व्र्वस्थापन - कोतभड अस्पिाल व्र्वस्थापनमा प्रदेश सरकार िथा अन्िििि 
तनकार्बाट सम्पाददि कार्िको परीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

22.1. सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालले कोतभड १९ उपचारको अन्िरङ्ग िथा बर्हरङ्ग सेवा उपलव्ध िराएिापतन 
तबरामीको अतभलेख अद्यावतधक निरेकोले २०७७ अषाढ मसान्िसम्म उपचार सेवा प्रदान िररएका 
तबरामीको र्ववरर् प्राप्त भएन । अस्पिालको २५० शैर्ा मध्रे् ५० सामान्र् र ५ आइ.सी.रू्.् शैर्ा 
कोतभडको लाति छुयाइएको देश्चखर्ो । अस्पिालमा २ भेश्चन्टलेटर र २ एम्बलेुन्स रहेको अवस्था छ । 
अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोतभड र नन-्कोतभड तबरामीहरूलाई बेग्ला बेग्लै भवनको व्र्वस्था िरी 
उपचार िने िरेको भएिापतन अस्पिालमा कोतभड उपचारको लाति आवश्र्क भीटीएम र सरुक्षा सामग्री 
लिार्िका स्वास्थ्र् उपकरर्हरू पर्ािप्त रहेको पाइएन । अस्पिालमा १९२ दरवन्दी रहेकोमा १४१ 
पदपूतिि भई प्रमखु कन्टल्टेण्ट (श्चचर्कत्सक) ३ जना सर्हि श्चचर्कत्सक १९ जना, नसि ६ जना, 
टर्ारामेतडकक्स ८ जना र अन्र् १५ जना सर्हि कुल ५१ दरवन्दी ररक्त रहेको छ । उक्त 
दरवन्दीमध्रे् २२ श्चचर्कत्सक २६ नसि, ३५ पारामेतडक्स र ५८ स्वीपर कोतभड उपचारको लाति 
खटाएको पाइर्ो ।  

22.2. अस्पिालमा २०७६।१२।२० देश्चख कोतभड उपचार सेवा शरुु िरेपतन आई.सी.रू्., भेश्चन्टलेटरको 
अभावले उपचारमा कदठनाई रहेकोमा २०७७।३।१ मा ५० शैर्ा र ५ बेड आई.सी.रू्. थप 
िररएको छ । अस्पिालले कोतभड तबरामी उपचारमा भएको खचिको बेग्लै अतभलेख राखेको छैन । 
स्वास्थ्र् क्षेर आपिकातलन (कोतभड-१९ महामारी) प्रतिकार्ि र्ोजना, २०२० मा प्रत्रे्क प्रदेशमा 
कार्िर्ोजना अनसुार २०७७ आषाढ मसान्िसम्म २ हजार बेडको होश्चल्डङ्क सेन्टर र ५० सैर्ाको 
कोतभड अस्पिाल बनाउने उल्लेख छ । कोतभड अस्पिाल तनमािर्को ठेक्काको सूचनासम्म प्रकाशन 
िरेको र होश्चल्डङ्क सेन्टर तनमािर्धीन अवस्थामा रहेको छ । आपिकातलन पररश्चस्थतिमा र्थासमर्मा 
तनमािर् कार्ि सम्पन्न िनुिपनेमा कार्ािन्वर्नमा भएको र्ढलाईले समर्मा कोतभड संक्रतमिलाई सेवा ददन 
नसकेको श्चस्थति देश्चखर्ो । कोतभड अस्पिालको क्षमिा र्वस्िार िथा होश्चल्डङ्क सेन्टरहरूको तनमािर् 
र्थातसघ्र हनुपुदिछ ।   

23. मालसामान िथा उपकरर् खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५(२) मा 
र्वशेष पररश्चस्थतिमा खररद िदाि, र्वशेष पररश्चस्थति सम्बन्धी र्ववरर् र खररदका अन्र् र्वतध अपनाउन 
नसर्कने कारर् र आधारको अतभलेख राखी र्थासम्भव प्रतिस्पधाि िराई आकश्चस्मक पररश्चस्थतिको 
सामाना िनि कुनै एउटा मार आपतुििकिािसँि सम्झौिा िरी खररद िनि सर्कने व्र्वस्था छ । र्ो वषि 
सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् अन्ििििका २२ तनकार्बाट रु.१४ करोड ६६ लाख १८ हजारको 
कोतभड सम्बन्धी औषतधजन्र् मालसामान िथा उपकरर् खररद िरेकोमा देश्चखएको व्र्होराहरू 
तनम्नानसुार छन:्    

23.1. प्रदेश आपतुिि व्र्वस्थापन केन्र, धनिढीले कोतभड-१९ को परीक्षर्को लाति बार्ो सेफ्टी लेभल २ 
प्रर्ोिशालाको लाति आवश्र्क पने ररर्ल टाइम पीसीआर मेतसन, अटोमेटेड भी टी एम, पीपीई मास्क 
लिार्ि प्रर्ोिशाला उपकरर् िथा परीक्षर् सामग्रीहरू एवं स्वास्थ्र् सामग्री खरीदका लाति र्वतभन्न ३ 
आपतुििकिािसँि २०७७।३।१२ मा सम्झौिा िरी रू.४ करोड ८३ लाख ५५ हजार भकु्तानी भएको 
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छ । सम्झौिा अनसुारका सामानहरू २०७७/३/२९ मा केन्रमा प्राप्त भइि सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल, 
श्चजल्ला अस्पिाल डोटी र बैिडीमा जडान िने िरी पठाएको छ । नेपाल सरकारले 
२०७६।१२।११ देश्चख लकडाउन िरेकोमा २०७७ असारदेश्चख सरकारी कार्ािलर् खलेुको र साउन 
६ पिाि मार परु्िरुपमा लकडाउन अन्त्र् भएको अवस्थामा असार २९  मै खररद िरेका 
उपकरर्हरू प्राप्त हनुलेु र्वशेष पररश्चस्थति कार्मै रहेको परु्ि हदैुन । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको 
पालना उपर्कु्त समर्मा िरी स्रोि पररचालनमा तमिव्र्र्र्िा कार्म हनुपुदिछ ।  

23.2. प्रदेश आपतुिि व्र्वस्थापन केन्र, धनिढीले र्वतभन्न तमतिमा आपूतििकिािबाट दररेट माि िरी न्रू्निम 
कबोल दररेटका आधारमा रू.११ करोड ७८ लाख ३९ हजारमा औषतध, स्वास्थ्र् उपकरर् िथा 
सामग्री खरीद िरेकोमा केही खररदको अश्चघल्ला खररद दरभन्दा २०० प्रतिशिसम्म महङ्गो परेको 
देश्चखर्ो । र्सरी केन्रबाट खररद िरेका सामानको खररद दर वास्िर्वक हो भनी आश्वस्ि हनेु अवस्था 
देश्चखएन । लकडाउनको प्रभाव िथा बजारमा मालसामानको अभावले िदाि बोलपरको माध्र्मबाट 
खररद भएको भएिापतन धेरै महङ्गो दरमा खररद भएको देश्चखन्छ।  

24. खचिको अनिुमन - सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस रोिको जोश्चखम तनर्न्रर् उपचार िथा 
व्र्वस्थापन कोष तनदेश्चशका, २०७६ को बुदँा नं. १४ मा प्रदेश सभा सदस्र्ले आफ्नो तनवािचन 
क्षेरमा कोतभड कोषबाट भएको खचिको प्रभावकाररिा अनिुमन िनुि पने व्र्वस्था छ । प्राप्त 
र्ववरर्बाट र्स प्रदेश अन्िििका तनवािचन क्षेरमा कोरोना महामारी रोकथाम िथा तनर्न्रर्मा भएको 
खचिको अनिुमन िरी प्रतिवेदन िर्ार िरेको छैन । खचिको प्रभावकारी अनिुमन िरी खचिलाई 
नतिजामूलक बनाउन ुपदिछ । 

25. समन्वर् िथा सहजीकरर् - कोतभड-१९ को प्रभाव न्रू्नीकरर् िथा तनर्न्रर् िने उदे्दश्र्ले प्रदेशमा 
प्रदेश संकट व्र्वस्थापन केन्र र प्रदेश आपिकालीन सिालन केन्र, श्चजल्लामा श्चजल्ला आपिकालीन 
सिालन केन्र र र ् र्ार्पड रेस्पोन्स र्टम िथा स्थानीर् िहमा स्थानीर् कोतभड रोकथाम समूह र वडामा 
अनिुमन सतमतिको व्र्वस्था िने उल्लेख छ । िर र्ी सबै संर्न्रको भतुमका र कार्िक्षरे स्पि 
बनाउन नसर्कएकोले बनेका क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशन सेन्टर उपर्ोिमा नआउने िर संकास्पद 
संक्रतमि व्र्श्चक्तहरू परीक्षर् बेिर क्वारेश्चन्टनमा नबसी समदुार्को सम्पकि मा आएको अवस्था प्राप्त 
र्ववरर्हरूबाट देश्चखन्छ ।  र्सवाहेक एउटै प्रकृतिका खचिहरू संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहवाट समेि 
भएको देश्चखन्छ । अन्िर तनकार्िि समन्वर्लाई प्रभावकारी बनाई उपलव्ध स्रोिको अतधकिम 
उपर्ोि हनु ुपदिछ ।   

26. जोश्चखम भत्ता - कोतभड भाइरस संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशश्चक्तको जोश्चखम भत्ता व्र्वस्थापन 
आदेश, २०७७ अनसुार कोतभड-१९ को रोकथाम तनर्न्रर्मा प्रत्र्क्ष खर्टने स्वास्थ्र् क्षेर लिार्िका 
कमिचारीलाई २०७६।१२।९ पतछ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध िराउने उल्लेख छ । मन्रालर् र 
अन्िरिििका तनकार्ले जोश्चखम भत्ता र्विरर्मा कुल रु.१० करोड ३० लाख ७३ हजार खचि िरेको  
छ ।  

आदेशको बुदँा नं. ४ मा जोश्चखम भत्ता प्रदान िनिको लाति क्वारेश्चन्टन, आईसोलेशन िथा 
प्रर्ोिशालामा सम्पाददि जोश्चखमर्कु्त कार्ि परु्ि हनेु हाश्चजरी र्ववरर् िथा पषुयाईका अन्र् प्रमार् 
कािजाि पेस हनुपुने उल्लेख छ । प्रदेश अन्ििििका ३ तनकार्मा प्रशासतनक कार्िमा संलग्न ४५ 
कमिचारीलाई समेि रू.१७ लाख १५ हजार जोश्चखम भत्ता रकम भकु्तानी िदाि उश्चल्लश्चखि प्रमार् 
कािजाि रहेको छैन । खचिको पषुयाई सर्हिको लेखा अद्यावतधक िनुिपदिछ । 
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मन्रालर् र तनकार्िि व्र्होरा  
 

 

प्रदेश सभा सश्चचवालर्  

 

नेपालको संर्वधानको धारा 164 ले ददएको अतधकार प्रर्ोि िने उदे्दश्र्ले प्रदेश सभाले र्वधार्र्की 
कार्ि िथा सरकार िठन िथा तनर्न्रर् िने प्रर्ोजनको लाति प्रदेश संसदको काम कारबाहीमा सहर्ोि िनि 
प्रदेश सभा िथा सश्चचवालर् िठन भएको हो।सदुरुपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा पर्हलो हनेु तनवािचन प्रर्ालीबाट 
तनधािररि हनेु 32 जना समानपुातिक तनवािचन प्रर्ाली बमोश्चजम तनवािश्चचि हनेु 21 जना िरी 53 जना सभासद 
तनवािश्चचि हनेु व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेशसभाको काम कारबाही सिालन र व्र्वस्थापन िनि नेपालको 
संर्वधानको धारा 195 बमोश्चजम प्रदेश सभा सश्चचवालर् स्थापना भई सिालनमा रहेको छ ।  

      र्ो वषि  सश्चचवालर्को र्वतनर्ोजन रु.१३ करोड ८४  लाख ९२  हजार,  राजस्व रु.६२ हजार,  
धरौटी रु.३५ लाख ९१  हजार र अन्र् कारोवार रु.८ हजारसमेि रु.१४ करोड २१ लाख ५३ हजारको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मूख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् M  

1. र्वधरे्क पाररि- प्रदेश सभा सश्चचवालर्ले प्रदेश सभाको स् चालन िथा व्र्वस्थापन कार्िसूची बमोश्चजम 
िने व्र्वस्था छ । कार्िसूची अनसुार पर्हलो र दोस्रो अतधवेशनबाट ४७ र्वधरे्क पाररि िरेको छ । 

2. सोझै  खररद- साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ अनसुार रु.२० लाख भन्दा 
मातथको खररद बोलपरको माध्र्मबाट िने व्र्वस्था छ । सश्चचवालर्ले र्ो वषि ११ आपूतििकिािसँि 
पटक पटक िरी रु.२२ लाख ३० हजार फतनिचर सोझै खररद िरेको छ । खररद ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अवलम्बन िरी खररदलाई प्रतिस्पधी बनाउन ुपदिछ । 

 बेरुज ु श्चस्थति-  सश्चचवालर्को लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषि रु.२ लाख १३ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१ लाख २४ हजार फस्र्ौट भई रु.८९ हजार फस्र्ौट िनि बाकँी रहेको छ। र्स 
सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची 10 मा रहेको छ ।  
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मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् 

 

 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम कार्ािलर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशतभरको 
शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र सिालन िने, प्रदेश मश्चन्रपररषद्मा पेश हनेु तनर्म र आदेशको 
िजुिमा, स्वीकृिी िथा प्रमार्ीकरर् िने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ािन्वर्न र प्रतिवेदन िने लिार्िका कार्ि 
रहेका छन ्।   

     र्ो वषि मािहि समेि 2 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.६ करोड ७७ लाख ३९  हजार, राजस्व रु.१ लाख 
८० हजार, धरौटी रु.४ लाख ३४ हजार, कार्ि सिालन कोष रु.६ करोड १ लाख ७४  हजार र अन्र् 
संस्थािफि को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड १ लाख १८ हजार समेि रु.१३ करोड ८६ लाख ४५ हजारको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ। सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मूख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्:  

1. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न – कार्ािलर्ले चाल ु बजेट शीषिकबाट तनजामिी कमिचारीका सन्ितिको लाति 
आवासीर् र्वद्यालर् भवन तनमािर् िनि रु.1 करोड खचि िरेको छ । तनर्मन, अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन र 
समन्वर् िने श्चजम्मेवारी भएको मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद् कार्ािलर्ले र्वषर्िि मन्रालर्बाट 
सम्पादन हनेु कार्िक्रम आफैँ ले सिालन िरेको उश्चचि देश्चखएन । 

2. प्रदेश सम्पकि  कार्ािलर्ः प्रदेश सरकारको िठन प्रदेश स्िरमा शासन व्र्वस्थाको सिालन र सेवा 
प्रवाहको लाति िररएको र प्रदेश सरकारले सङ्घीर् सरकार वा सङ्घीर् तनकार्सँि सम्पकि  र समन्वर् 
कार्म िनि प्रदेश प्रमखुको व्र्वस्था छ । मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद् कार्ािलर्ले कार्िक्षरे बार्हर 
काठमाडौँमा सम्पकि  कार्ािलर् स्थापना िरी कार्ािलर्को बजेटबाट टेतलतभजन, कम्टर्टुर, फतनिचर 
खररद र कार्ािलर् ममिि िथा रंिरोिनमा रु.6 लाख 85 हजार खचि िरेको छ । कानूनी व्र्वस्था 
र नीतििि तनर्िर् बेिर काठमाडौंमा समेि कार्ािलर् स्थापना िरी खचि िनुि औश्चचत्र्पूर्ि देश्चखएन ।   

3. ददिो र्वकास लक्ष्र्को कार्ािन्वर्नः ददिो र्वकास लक्ष्र् (2016-2030) को कार्ािन्वर्नको लाति 
रार्िर् र्ोजना आर्ोिले प्रदेश िथा स्थानीर् िहलाई स्रोि व्र्वस्थापन, संस्थािि प्रबन्ध, अनिुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन समेिमा र्वतभन्न माििदशिनहरू उपलब्ध िराएको छ । रार्िर् लक्ष्र् िन्िव्र् र सूचकलाई 
सम्बोधन हनेु िरी प्रादेश्चशक िथा स्थानीर् लक्ष्र् िन्िव्र् र सूचकहरू िोकी सोही अनसुार संस्थािि 
प्रबन्ध, िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन, अनिुमन िथा मूल्र्ाङ्कन र प्रतिवेदन प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ु 

पदिछ । सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट ददिो र्वकास लक्ष्र्को कार्ािन्वर्नको सम्बन्धमा देश्चखएका 
व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन ्: 

3.1. रार्िर् र्ोजना आर्ोिको माििदशिन अनसुार प्रदेश स्िरमा लक्ष्र् कार्िन्वर्नको सम्बन्धमा तनदेशक 
सतमति िथा समन्वर् सतमति िठन भएको छैन । आवश्र्क संस्थािि व्र्वस्था िरी प्रादेश्चशक नीति 
िथा कार्िक्रममा ददिो र्वकास लक्ष्र्को आन्िररर्ककरर् हनु ुपदिछ ।   
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3.2. प्रदेश सरकारले मध्र्मकातलन खचि संरचना िर्ार िरी ददिो र्वकास लक्ष्र्को सांकेतिकरर्मा 
आधाररि बजेट िजुिमा िरेकोमा लक्ष्र् नं. १६ शाश्चन्ि, न्र्ार्पूर्ि समाज िथा सशुासन प्रवर्द्िन र लक्ष्र् 
नं. १७ ददिो र्वकासको लाति साझेदारीमा बजेट र्वतनर्ोजन िरेको छैन । सशुासन प्रवर्द्िन र 
सरकारी िथा िैर सरकारी क्षरेसँिको साझेदारी तनमािर्मा प्रदेशको भतूमका स्पि हनुपुदिछ । 

3.3. प्रादेश्चशक लक्ष्र् िन्िव्र् र सूचक प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको लाति प्रादेश्चशक अनिुमन िथा मूल्र्ाङ्कन 
प्रर्ाली, िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन प्रर्ाली र प्रतिवेदन प्रर्ाली कार्ािन्र्नमा नल्र्ाएकोले अनिुमन िथा 
प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई स्वःचातलि, व्र्वश्चस्थि र तनर्तमि बनाउन ुपदिछ । 

 बेरुज ु श्चस्थतिः कार्ािलर्को लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषि रु.३० लाख ९० हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.२९ लाख १० हजार फस्र्ौट भई रु.१ लाख ८० हजार फस्र्ौट िनि बाँकी रहेको 
छ र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची १० मा रहेको छ । 
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आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशको आतथिक 
अवस्थाको र्वश्लषेर् िथा आतथिक नीतिको िजुिमा, कार्ािन्वर्न, तनर्मन लिार्ि प्रदेशस्िरको आतथिक स्रोिको 
बाँडफाँट, लिानी प्रक्षपेर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथिक र्वकासमा साविजतनक, तनजी, सहकारी िथा िैर सरकारी 
क्षेर सँिको साझेदारी एवम ्समन्वर् र सहकार्ि सम्बन्धी नीति, र्ोजना, मापदण्ड बनाउने र सोको कार्ािन्वर्न 
िरी प्रदेशको आतथिक क्षेरको र्वकास र प्रभावकारी र्वत्त व्र्वस्थापन िने लिार्िका कार्ि रहेका छन ्। 

 

र्ो वषि मन्रालर् र  मािहि समेि 9 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबि ७५ करोड ३५ लाख २६ 
हजार, राजस्व रु.६ अबि ३ करोड १२ लाख ६६ हजार, धरौटी रु.१६ लाख ४५ हजार, र कार्िसिालन 
कोषिफि को रु.६४ लाख ६९ हजार समेि िरी रु.८ अबि ७८ करोड ८९ लाख १२ हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्। 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी: सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा र्वतभन्न २४ 
र्वषर्का नीति, काननु, मापदण्ड िजुिमा, कार्ािन्वर्न िथा तनर्मनको श्चजम्मेवारी आतथिक मातमला िथा 
र्ोजना मन्रालर्लाई िोर्कएको छ । मन्रालर्ले िजुिमा िनुिपने ऐन, तनर्म, नीतिहरू मध्रे् प्रदेश 
राजस्व नीति, र्वत्त सन्िलुन सम्बन्धी नीति लिार्िका ९ र्वषर्क्षेरका प्रादेश्चशक नीति, काननु िथा 
मापदण्ड िजुिमा िरेको देश्चखएन । उक्त तनर्मावलीमा िोर्कएको र्वषर्हरूको काननु र मापदण्ड 
िजुिमा िरी कार्िन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

2. बजेट कार्ािन्वर्न – प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ मा प्रदेशबाट सिातलि र्ोजनाको लक्ष्र्, 
नीति र नीति आर्ोिको माििदशिनलाई ध्र्ानमा राखी प्रदेश सरकारले िनुिपने काम र हातसल िनुिपने 
लक्ष्र् एवं आतथिक स्रोि समेिलाई मध्र् नजर राखी बजेट बनाउनपुने व्र्वस्था छ।मन्रालर्ले िर्ार 
िरेको र्विि िीन वषिको बजेट, खचि र बचिको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ :  

(रु. हजारमा) 

आतथिकवषि 
आर् व्र्र् 
अनमुान 

वास्िर्वक आर् वास्िर्वक खचि 
र्फिाि िथा 
समार्ोजन 

बचि 

२०७६।७७ २८१६२०३५ २५६८९४७४ १7611988 ५०१४१४ 7576072 

२०७५।७६ २५०६५६१४ २२११६४३१ १४१६३३९१ १८४७२८८ ६१०५७५२ 

२०७४।७५ १०२०५०० १०२०५०० २५९८१७ ० ७६०६८३ 

बजेट अनमुानको िलुनामा २०७४/७५ मा २५.५ प्रतिशि, २०७५/७६ मा ५६.५० 
प्रतिशि र २०७६/७७ मा ६२.५२ प्रतिशि मार खचि भई िीन वषिमा  औसि ५९ प्रतिशि मार 
खचि भएको छ । बजेट अनमुान कै हाराहरीमा आर् प्राप्त भएको िर खचि न्रू्न भएको कारर् बचि 
रकम हरेक वषि वरृ्र्द् हुँदै िएको छ । खचि िने दक्षिा वरृ्र्द् नभएको कारर् बजेट र्थाथिमा 
आधाररि देश्चखएन।खचि दक्षिा बढाई बजेटलाई र्थाथिपरक बनाउन ुपदिछ । 

3. एकीकृि र्वत्तीर् र्वववरर् : सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ र तनर्मावली, २०७६ 
बमोश्चजम प्रदेश सश्चिि कोष एवम ्अन्र् सरकारी कोषहरूको एर्ककृि वार्षिक र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार 
िने श्चजम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को हनेु व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्बाट प्राप्त एर्ककृि र्वत्तीर् प्रतिवेदनमा प्रदेश सश्चिि कोषको रु.२५ अबि ६८ करोड ९४ 
लाख ७४ हजारको आर् व्र्र् र्ववरर् पेश भएको छ । 



आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्  

 19 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 2078 

4. संघीर् अनदुान - अन्िर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार नेपाल सरकारबाट प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त हनेु अनदुान प्रातप्त, खचि र र्फिािको श्चस्थति िथा देश्चखएका व्र्होरा देहार्अनसुार छः 

(रु. हजारमा) 

खचि शीषिक बजेट तनकासा खचि र्फिाि िनुिपने 

समानीकरर् अनदुान ७९५२४०० ७९५२४०० ४४२६७२० ० 

सशिि अनदुान ४५५०६०० ४४१२४५१ ४१६३९४३ २४८५०८ 
समपरुक अनदुान १०००००० ५६६१०० ४६९६६२ ९६४३८ 

र्वशेष अनदुान १०००००० ३५०००० १९३५३२ १५६४६८ 

जम्मा १४५०३००० १३२८०९५१ ९२५३८५७ ५०१४१४ 

र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार व्र्होरा देश्चखएको छः  

4.1. र्वत्तीर् समानीकरर् लिार्िको अनदुान बजेट रू. १४ अवि ५० करोड ३0 लाखमध्रे् रू. १३ अवि 
२८ करोड ९ लाख ५१ हजार अथािि ्९१.५७ प्रतिशि तनकासा प्राप्त भएको छ । अनदुान मध्रे् 
समानीकरर् अनदुान बजेट अनसुार नै तनकासा भएकोमा सशिि अनदुान बजेटको ९७ प्रतिशि, 
समपूरक अनदुान बजेटको ५६.६१ प्रतिशि र र्वशेष अनदुान बजेटको ३५ प्रतिशि प्राप्त भएको  
छ ।  

4.2. अनदुान तनकासा रु.१३ अवि २८ करोड ९ लाख ५१ हजार मध्रे् रु. ९ अवि २५ करोड ३८ लाख 
५७ हजार अथािि ्६९.६७ प्रतिशि खचि भएको छ । समानीकरर् अनदुान रु.७ अवि ९५ करोड 
२४ लाख मध्रे् रु.४ अवि ४२ करोड ६७ लाख २० हजार खचि भई रू.३ अवि ५२ करोड ५६ 
लाख ८० हजार बचि रहेको छ । सशिि, समपरुक र र्वशेष अनदुान वापि खचि हनु नसकेको रू. 
५० करोड १४ लाख १४ हजार र्फिाि हनु बाँकी देखाएको छ ।  

प्राप्त अनदुान खचि हनु नसकी बचि रहेको एवं र्फिाि िनुि पने अवस्था देश्चखएकोले प्रदेश 
सरकारको कार्िसम्पादन स्िरमा सधुार िरी खचिको दक्षिा वरृ्र्द् िनुिपदिछ 

5. स्थानीर् िहलाई र्वत्तीर् हस्िान्िरर् : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १०८ 
मा प्रदेशश्चस्थि कार्ािलर्को बषािन्िमा खचि नभई बाँकी रहेको र्वतनर्ोजन रकम प्रदेश सश्च् चि कोषमा 
दाश्चखला िनुिपने उल्लेख छ । र्ो बषि प्रदेश मािहिका 88 स्थानीर् िहलाई सशिि, समपूरक र 
र्वशेष अनदुान रु.१ अबि ६७ करोड ९५ लाख ४४ हजार तनकासा भएकोमा परैु रकम खचि 
देखाएको छ । तनकासा भएको अनदुान रकम मध्रे् सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहले खचि निरी बाँकी रकम 
र्फिाि भएको िथा र्फिाि हनु बाँकीको सम्बन्धमा लेखा अद्यावतधक िरेको छैन । 

6. प्रदेश र्वभाज्र् कोषः प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा वन क्षरेको रोर्ल्टी र सवारी साधन कर समेि रु.५७ 
करोड ४३ लाख ८ हजार प्राप्त भएको छ । जसमध्रे् सङ्घीर् सरकारबाट बाँडफाँट हनेु राजस्वको 
रूपमा रहेको वन क्षेरको रोर्ल्टी वापि प्राप्त रु.१४ करोड ४२ लाख ३५ हजार मध्रे् प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त हनु बाँकी रु.४ करोड ५० लाख ९८ हजार रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट 
बाँडफाँट हनेु राजस्वको रूपमा रहेको सवारी साधन कर वापि संकतलि रु.४३ करोड ७३ हजार 
मध्रे् २०७७ आषाढसम्म रु.३९ करोड ४५ लाख ६२ हजारको बाँडफाँट भै ६० प्रतिशि प्रदेश 
सश्चिि कोषमा र बाकँी ४० प्रतिशि स्थानीर् र्वभाज्र् कोषमा ट्रान्सफर भएको छ । आषाढ मसान्ि 
पतछ र्वभाज्र् कोषमा प्राप्त भएको रु.३ करोड ५५ लाख ११ हजार बाँडफाँट हनु बाकँी रहेको छ । 
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7. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न: सदूुरपश्चिम प्रदेशको २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्मा प्रदेशको राजस्व 
क्षेर फरार्कलो बनाउने, करप्रर्ालीलाई लिानीमैरी बनाउने, आवतधक र्ोजना तनमािर्, र्वुा स्वरोजिार 
कार्िक्रम सिालन, प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनालाइि स्रोि सतुनश्चिििा प्रदान र पररर्ोजना बैँक तनमािर् 
िरी प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाहरूलाई कार्ािन्वर्न िने उल्लेख िरेकोमा र्ी कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा 
आएका छैनन ्। बजेटको कार्ािन्वर्न पक्षमा जोड दददै बजेट प्रर्ालीमा सधुार ल्र्ाउन ुपदिछ  । 

8. आर्ोजना स्वीकृति - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ मा र्वकास आर्ोजनाको 
बजेट िजुिमा िदाि प्रस्िार्वि आर्ोजनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न र आतथिक, प्रार्वतधक, वािावरर्ीर् 
िथा प्रशासकीर् उपर्कु्तिाको आधारमा त्र्सबाट हनेु प्रतिफल समेिको र्वचार िरी प्रदेश 
सरकारबाट त्र्स्िो आर्ोजना स्वीकृि भएको हनुपुदिछ । र्सरी स्वीकृि आर्ोजना कार्ािन्वर्न 
िनिको लाति र्वस्ििृ सवेक्षर्, ड्रइङ्ग, तडजाइन, लािि अनमुान र सोअनसुार वार्षिक कार्िक्रम 
तनश्चिि िरी सोही आधारमा वार्षिक बजेट िजुिमा िनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा मन्रालर्ले उपरोक्त 
अनसुारको प्रकृर्ा पूरा निरी कार्िक्रम िथा वजेट स्वीकृि िरेको छ । कानूनी प्रर्क्रर्ा पूरा िरेर 
आर्ोजनास्वीकृि िथा सिालन िनुिपदिछ । 

9. मध्र्मकातलन खचि संरचना: अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा २२ मा बजेट 
प्रस्िाव िदाि मध्र्मकातलन खचि संरचनालाई आधार तलनपुने व्र्वस्था छ । सो अनसुार मन्रालर्ले 
आतथिक वषि २०७६।७७ देश्चख लािू हनेु िरी िर्ार िरेको मध्र्मकातलन खचि संरचनामा र्वतनर्ोजन 
कुशलिा, कार्ािन्वर्न दक्षिा र र्वत्तीर् अनशुासनलाई मूल लक्ष्र् कार्म िरी प्रादेश्चशक लक्ष्र्, िन्िव्र् 
र सूचक िथा र्वषर्क्षेरिि लक्ष्र्, िन्िव्र् र सूचकहरू िोर्कएका छन । शहरी र्वकास िथा भवन 
तनमािर् कार्ािलर् डोटीका ५ र्ोजनामा रु.१ करोड ६४ लाख ४३ हजार र पश ु सेवा र्वज्ञ केन्र 
बाजरुाको १ र्ोजनामा रु.५७ लाख ४० हजार खचि भई सम्पन्न नभएका र्ोजनामा चाल ुआतथिक वषि 
२०७७।७८ मा बजेट र्वतनर्ोजन नभै अधरैु रहेका लिार्िका उदाहरर्ले र्वतनर्ोजन कुशलिा 
कार्म भएको अवस्था देश्चखँदैन । उक्त खचि संरचनामा उश्चल्लश्चखि लक्ष्र्, िन्िव्र् र सूचकहरूको 
अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन िथा प्रतिवेदन िने संर्न्रको व्र्वस्था निरेकाले मध्र्मकातलन खचि संरचना 
कार्ािन्वर्नमा आएको देश्चखएन । मध्र्मकातलन खचि संरचनाको कार्ािन्वर्न हनु ुपदिछ । 

10. बषािन्िमा रकमान्िरः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १८(२) मा प्रदेश र्वतनर्ोजन 
ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सिालन हनेु कार्िक्रमको आतथिक वषिको दोश्रो 
चौमातसक अवतधसम्म पतन सन्िोषजनक रूपमा कार्ािन्वर्न नभएको वा हनु नसक्ने ठहर भएमा 
मन्रालर्ले त्र्स्िो बजेट समपिर् िनि लिाई आवश्र्क अन्र् श्चशषिकमा रकमान्िर िनि सक्ने व्र्वस्था 
रहेको छ । कूल बजेट रु.२८ अबि १५ करोड ६५ लाख ७१ हजारमध्रे् प्रदेश पूवािधार, स्थानीर् 
िह समपूरक िथा र्वशेष अनदुान िफि को रु.१ अबि र अथि र्वर्वध िफि को रु.२ अबि ५८ करोड ४३ 
लाख १८ हजार समेि रु.३ अबि ५८ करोड ४३ लाख १८ हजार (र्वतनर्ोश्चजि बजेटको १२.७१ 
प्रतिशि) बषािन्िमा र्वतभन्न शीषिकमा रकमान्िर िरेको छ । दोस्रो चौमातसक सम्म खचि हनु नसकेको 
बजेट समपिर् िने िथा समर्मै रकमान्िर िनुि पनेमा कार्ािन्वर्न सतुनश्चिििा बेिरको कार्िक्रममा 
बषािन्िमा रकमान्िर िरी खचि िने कार्िमा तनर्न्रर् हनुपुदिछ । 

11. राजस्व अतभलेखः प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ बमोश्चजम राजस्व असलुीको लक्ष्र् रु.८ अबि ८१ करोड 
४० लाख १७ हजार िोर्कएकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त प्रदेश सश्चिि कोष 
र्हसावमा आर् िफि  राजस्व रु.६ अबि ३० करोड २७ लाख ७१ हजार (७१.५ प्रतिशि) असलुी 
देखाएको छ । असलुी भएको राजस्व मध्रे् रु.४३ करोड ३८ लाख ६७ हजार राजस्व व्र्वस्थापन 
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प्रर्ाली (आर.एम.आई.एस.) मा प्रर्विी नभएकोले राजस्व आर्को र्हसाब अद्यावतधक भएको  
देश्चखएन । राजस्व अनमुान र खदु असलुीतबचको अन्िर कम िनि प्रदेश स्िरीर् राजस्व नीति िथा 
प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 

12. ढंुिा, तिटी, वालवुाको करः स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, २०७४ को दफा ६४च को खण्ड ३ र ४ 
मा ढंुिा तिटी वालवुामा संकलन िररने कर  प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकारको रूपमा रहने 
र सोको दर प्रदेशले तनधािरर् िने र स्थानीर् िहले संकलन िरी प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा िने 
व्र्वस्था भएकोमा उक्त दफा सङ्घीर् आतथिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज िरी दफा ६२क थप िरेर 
ढंुिा तिटी वालवुा र्वर्क्रबाट प्राप्त रकम स्थानीर् सश्चिि कोषमा जम्मा िने िरी सो करमा स्थानीर् 
िहको एकल अतधकार कार्म िरेको िर सोही अनरुूप प्रदेश काननु संशोधन िनुिपनेमा निरेको 
कारर्ले सो करबाट संकतलि राजस्व बाँडफाटँमा अस्पििा देश्चखएको अवस्थामा उक्त दफा ६२क 
र्वपरीि हनेु िरी सङ्घीर् मश्चन्रपररषदले ढंुिा तिटी वालवुा तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 
२०७७ जारी िरी उक्त करमा प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकार नै कार्म िरेको देश्चखएबाट 
थप अस्पििा सजृना िरेको देश्चखर्ो । र्ो वषि प्रदेशका ८८ स्थानीर् िहहरू मध्रे् कैलालीका 
स्थानीर् िहहरूले असलु िरेको रकमको ४० प्रतिशिले हनेु रु.२ करोड २८ लाख ६७ हजार 
प्रदेशलाई पठाएको छ भने अन्र् स्थानीर् िहहरूले परैु रकम आफ्नै सश्चिि कोषमा राखेको देश्चखर्ो । 
स्पि कानूनी व्र्वस्था िरी प्राकृतिक स्रोिको उपर्ोि िनुिपदिछ । 

13. अनिुमनः िि वषिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा अवण्डा बजेट, वषािन्िमा रकमान्िर, मध्र्मकातलन खचि 
संरचनाको कार्ािन्वर्न नभएको लिार्िको व्र्होरा औलं्र्ाइएकोमा र्ो वषि पतन सधुार िरेको 
देश्चखएन। र्वििका व्र्होरा पनुरावशृ्चत्त नहनेु िरी कार्ि सम्पादन िनुि पदिछ । 

 

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्, सदूुरपश्चिम प्रदेश 

 प्रदेश सश्चिि कोषको लेखा अद्यावतधक राख् ने िथा सोको एकीकृि बार्षिक र्वत्तीर् र्ववरर् 
िर्ार िरी आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा 
परीक्षकको कार्ािलर्मा पेश िने काम प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को हो । प्रदेश सरकारको 
बजेट कार्ािन्वर्न िथा प्रदेश अन्ििििका तनकार्हरूको आतथिक प्रशासन सिालनमा सहजीकरर् िथा 
तनदेशन ददने, आन्िररक लेखापरीक्षर् िने िराउने समेिका कार्िहरू प्रदेश लेखा तनर्न्रक र सो 
मािहिका लेखा ईकाइहरूले सम्पादन िदिछन ्। 

14. प्रदेश सश्चििकोष – प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २२(१) मा प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्ले प्रदेशको सश्चिि कोषको एकीकृि लेखा िर्ार िनुिपने उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था 
अनसुार र्स प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले सदूुरपश्चिम प्रदेशको सश्चिि कोषको वार्षिक आतथिक 
र्ववरर् िर्ार िरी तनम्नानसुार पेश िरेको छ।  

 (रु.हजारमा) 
(क) प्रातप्त रकम रकम 

१. िि वषिको मौज्दाि श्चजम्मेवारी  0 6100752 
२. राजस्व  0  6195894 
२.१ कर राजस्व 5918853  0 
२.२ अन्र् राजस्व 277041  0 
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2.3  सङ्घीर् सरकार िफि को राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे रोर्ल्टी रकम प्रदेश 
सश्चिि कोषमा दाश्चखला हनु बाँकी  -45098 -45098 

२.४ िि वषिको निद मौज्दाि िथा बेरुज ु 106877  106877 
3. सङ्घीर् अनदुान   13280951 
३.१ समानीकरर् अनदुान 7952400  0 
3.2 समपूरक अनदुान 566100  0 
3.3 सशिि अनदुान 4412451  0 
3.4 र्वशेष अनदुान 350000  0 
4. र्वत्तीर् व्र्वस्था  0  0 
4.१ सोधभनाि हनुे िरी भएको खचि  0  0 
4.२ ऋर् लिानी र्फिाि  0  0 
4.३ शेर्र तबक्री  0  0 
4.४ वैदेश्चशक ऋर् प्रातप्त  0  0 
5. अनदुान मध्रे् खचि नभई र्फिाि िनुिपने रकम -501414 -501414 

6. चाल ुआतथिक वषिको सश्चििकोषको खदु मौज्दाि 
-7535705 -7535705 

7. प्रदेश आकश्चस्मक कोष खािाको अल्र्ा 5000 5000 
जम्मा प्रातप्त 17607257 17607257 
(ख) भकु्तानी 0  0 
१. चाल ुवषिको भकु्तानी 0  0 
१.१ सश्चिि कोष मातथ व्र्र्भार हनुे रकममा खचि 0  0 
१.२ र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचि (चाल)ु 8323641 8323641 
१.३ र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचि (पूशँ्चजिि) 9288348 9288348 
१.४ बैँक समार्ोजन -4732 -4732 
२. र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी  0   0 
२.१ आन्िररक ऋर्को साँवा भकु्तानी  0  0 
२.२ बाह्य ऋर्को साँवा भकु्तानी  0  0 
२.३ ऋर् लिानी िथा शेर्र लिानी  0 0  
जम्मा भकु्तानी 17607257 17607257 
प्रदेश सश्चिि कोषको सिालनको सम्बन्धमा देश्चखएको व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन ्: 

14.1. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ११२ मा प्रदेश सश्चिि कोषको र्हसाव राख् ने 
िथा राख्न लिाउने काम प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्लाई िोर्कएको छ ।सदूुरपश्चश् चम प्रदेश 
सरकारको र्ो आ.व.को सश्च् चि कोष र्हसावको आर्िफि  ििबषिको बचि समेि रु.25 अबि 6८ 
करोड ९४ लाख 7४ हजार मध्रे् खचि रु.17 अबि 60 करोड 72 लाख 5७ हजार, सङ्घीर् सश्चिि 
कोषमा र्फिाि भएको रु.50 करोड 14 लाख 1४ हजार र सङ्घीर् सरकारबाट राजस्व बाँडफाटँ 
वापि प्राप्त हनु बाँकी रु.४ करोड ५० लाख ९८ हजार घटाउदा कोषको मौज्दाि रु.7 अबि ५३ 
करोड ५७ लाख ५ हजार रहेकोमा बैंक अनसुारको मौज्दाि रु.25 अबि 6० करोड २७ लाख ७ 
हजार देश्चखन्छ। फरक पनि िएको मौज्दाि रु.18 अबि ६ करोड ७० लाख २ हजार सम्बन्धमा 
सोधभनाि िनि बाकँी रकम, खचि हनु नसकेको अनदुान रकम सङ्घीर् सरकारलाई र्फिाि हनु बाँकी रकम 
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िथा सङ्घीर् सरकारबाट राजस्व बाँडफाटँ वापि प्राप्त हनु बाँकी रकम लिार्िको र्ववरर् भएको 
प्रतिवेदन उल्लेख छ । प्राप्त हनुपुने र र्फिाि िनुिपने लिार्िको र्हसाव समर्मै अद्यावतधक  
िनुिपदिछ । 

14.2. महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को २०७६।४।१ को तनर्िर्मा आतथिक वषि २०७६।७७ को शरुु 
देश्चख नै िीनै िहका सरकारी तनकार्हरूको आतथिक कारोवारको लेखाङ्कनमा नेपाल साविजतनक क्षेर 
लेखामानमा आधाररि महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि फारमहरूको प्रर्ोि िररने उल्लेख छ । 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि मूल प्रतिवेदन फारमहरूमा सश्चिि कोषको प्रातप्त र भकु्तानीको एर्ककृि 
वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७१), बजेट िलुनात्मक र्ववरर् (म.ले.प.फा.नं. २७१) र लेखा 
नीति िथा र्टटपर्ीहरू रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले प्रातप्त र भकु्तानीको एर्ककृि 
वार्षिक आतथिक र्ववरर् िर्ार िरे िापतन म.ले.प.फा.नं. २७१ को ढाँचामा िर्ार िरेको देश्चखएन। 
साथै बजेट िलुनात्मक र्ववरर् र लेखा नीति िथा र्टटपर्ीहरू प्रतिवेदनमा समावेश छैन । ऐनले 
तनददिि िरेको लेखाको ढाँचा िथा आधार अनसुार लेखाङ्कन हनुपुदिछ।    

14.3. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २२(४) मा प्रदेश मन्रालर् अन्ििििको सम्पश्चत्त र 
दार्र्त्वको लेखाङ्कन एवम ्प्रतिवदन िने दार्र्त्व लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु र सोही आधारमा 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेशको एर्ककृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िनुि पने व्र्वस्था छ ।र्ो 
वषि प्रदेश अन्ििििको श्चस्थर सम्पश्चत्तको मूल्र्ाङ्कन सर्हिको सम्पश्चत्त र दार्र्त्वको लेखाङ्कन िथा 
प्रतिवेदन िरेको छैन । िोर्कएका म.ले.प. फारमहरूको प्रर्ोि िरी सम्पश्चत्त र दार्र्त्वको एर्ककृि 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िनुिपदिछ । 

14.4. प्रदेश सरकारको मन्रालर्िि राजस्व आम्दानीको र्ववरर् अनसुार रु.६ अबि ८७ करोड ७० लाख 
७९ हजार राजस्व आम्दानी भएको देश्चखएकोमा प्रदेश सश्चिि कोषमा रु.६ अबि ३० करोड २७ लाख 
७१ हजार आम्दानी देश्चखएको छ। प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा  रु.५७ करोड ४३ लाख ८ हजार 
आम्दानी बाँतधएको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -9 मा रहेको छ । 

14.5. प्रदेशको आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ११ मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले स्वीकृि राजस्व 
वतििकरर्को व्र्ाख्र्ा अनसुार लििी िथा हसवली राजस्वको लेखा अद्यावतधक िनुिपने व्र्वस्था छ । 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त प्रदेश सश्चिि कोषको एर्ककृि आतथिक र्ववरर् अनसुार कर 
िथा िैर कर राजस्व रु.६ अबि १९ करोड ५८ लाख ९४ हजार प्राप्त भएकोमध्रे् रु.४ करोड ५० 
लाख ९८ हजार सङ्घीर् सरकारबाट राजस्व बाडँफाँट भई प्राप्त हनु बाँकी रोर्ल्टी रकम उल्लेख 
िरेको छ । लििी िथा हसवली राजस्व र्र्कन िरी सोही अनसुार लेखा अद्यावतधक िनुि पदिछ ।  

15. सश्चिि कोषको खचिः र्ो वषि र्वतनर्ोजन ऐन अनसुार सश्च् चि कोषमातथ व्र्र्भार हनेु रकम रु.३० 
लाख २४ हजार र सश्चिि कोषबाट व्र्र् हनेु रु.२८ अबि १५ करोड ६५ लाख ७१ हजार अनमुान 
िररएको भएिा पतन मध्र्मकातलन खचि संरचना, बजेट बक्तव्र् िथा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले 
पेश िरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनसुार वार्षिक कूल र्वतनर्ोजन रकम रु.२८ अबि १६ करोड २० लाख 
३५ हजार भएकोले सश्चििकोष मातथ व्र्र्भार हनेु रकम रु.५४ लाख ६४ हजार अनमुान िररएको 
उल्लेख छ । सश्चिि कोषमातथ व्र्र्भार हनेु रकमको र्थाथि खचिको र्ववरर् िर्ार िरेको छैन ।  

16. सश्चिि कोषमा आर्ः सश्चिि कोषको एर्ककृि र्वत्तीर् र्ववरर् अनसुार आर्िफि  राजस्व रु.६ अबि ३० 
करोड २७ लाख ७१ हजार र सङ्घीर् सरकारबाट रु.१३ अबि २८ करोड ९ लाख ५१ हजार 
हस्िान्िररि अनदुान (समातनकरर्, सशिि, समपरुक र र्वशेष) प्राप्त भएको देश्चखन्छ । सङ्घीर् 
सरकारबाट राजस्व बाँडफाटँ भै प्राप्त हनेु रोर्ल्टी रकम रु.४ करोड ५० लाख ९८ हजार प्रदेश 
सश्च् चि कोषमा आउन बाकँी छ ।  
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17. सश्चिि कोषबाट व्र्र्ः व्र्र्िफि  रु.८ अबि ३२ करोड ३६ लाख ४1 हजार चाल ुखचि रहेकोमा 
पाररश्रतमक िथा सरु्वधामा रु.१ अबि ४१ करोड ९९ लाख ४ हजार, अनदुानिफि  रु.३ अबि १३ 
करोड ३ हजार िथा सामाश्चजक सरुक्षामा रु.२४ करोड ४१ लाख ५७ हजार खचि भएको छ भने 
पुशँ्चजििमा रु.९ अबि २८ करोड ८३ लाख ४8 हजार खचि भएको छ । र्स वषि प्रदेश सश्चिि 
कोषमा वचि भएको रकम रु.७ अबि ५८ करोड ८ लाख ३ हजार रहेको छ । 

18. धरौटीः एर्ककृि र्वत्तीर् र्ववरर् अनसुार रु.१ अबि २३ करोड ५ लाख ५४ हजार धरौटी िि वषिको 
श्चजम्मेवारी रहेको, र्ो वषि रु.५० करोड १४ लाख ६२ हजार आम्दानी भएकोमा धरौटी र्फिाि िथा 
सदरस्र्ाहा िरी रु.२४ करोड ३२ लाख २ हजार खचि भई रु.१ अबि ४८ करोड ८८ लाख १४ 
हजार मौज्दाि रहेको छ । 

19. कार्ि सिालन कोष: प्रदेश अन्िििि ९ श्चजल्लाका ९१ कार्ािलर्मा कार्िसिालन कोष सिालनमा 
रहेको छ । िि वषिको श्चजम्मेवारी समेि र्ो वषि रु.९६ करोड १९ लाख २२ हजार कोषमा 
आम्दानी भएकोमा रु.६६ करोड १९ लाख २५ हजार खचि भई रु.२९ करोड ९९ लाख ९६ हजार 
मौज्दाि रहेकोमा बैंकमा रु.३० करोड ५ लाख ४७ हजार रहेको देश्चखएबाट बैंकमा रु.५ लाख ५० 
हजार बढी जम्मा भएको छ । फरक परेको रकम र्हसाब तमलान िनुिपदिछ ।  

20. कोतभड १९ कोषको र्हसावः आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो 
वषि कोषमा प्रदेश सरकारबाट रू ४० करोड र र्वतभन्न पदातधकारी कमिचारी उद्योिी व्र्ापारी िथा 
व्र्श्चक्तहरुबाट रू ३ करोड ७७ लाख ६० हजार समेि कूल रू ४३ करोड ७७ लाख ६० हजार 
आम्दानी भएकोमा र्वतभन्न संघीर् तनकार्हरु माफि ि रू.१ करोड ४० लाख, प्रदेश कार्ािलर्हरु माफि ि 
रू २० करोड ४० हजार र स्थानीर् िहहरु माफि ि रू २१ करोड ३० लाख ४४ हजार समेि कूल 
रू ४२ करोड ७० लाख ८४ हजार खचि भई रू १ करोड ६ लाख ७५ हजार मौज्दाि बाँर्क रहेको 
देश्चखर्ो । उश्चल्लश्चखि रकम प्रदेश संश्चचि कोषमा लेखाङ्कन भएको देश्चखदैन । प्रदेश संश्चचि कोषले 
आतथिक कारोवारको र्थाथि श्चचरर् िनुि पदिछ । 

21. प्रदेश िथा स्थानीर् िहको साझा अतधकार क्षेर तभरका स्थानीर् र्वभाज्र् कोषबाट प्राप्त हनुपुने 
रकमको अद्यावतधक अतभलेख राखी सश्चििकोषमा आम्दानी बाँधेको देश्चखएन । राजस्व व्र्वस्थापन 
सूचना प्रर्ालीबाट संघीर् र्वभाज्र् कोषमा आम्दानी बाँधेकोमध्रे् प्रदेश िथा स्थानीर् सश्चिि कोषमा 
ट्रान्सफर हनु बाँकी रहेको रकम र्र्कन िरी आम्दानी बाधेको छैन । 

22. खािाबन्दी पतछ तनकासा :  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३४ मा प्रत्रे्क 
वषिको असार २५ ििे तभर प्रदेश अन्ििििका कर्ािलर्हरूले खािाबन्दी िनुि पने व्र्वस्था छ । 
खािाबन्दी िरे निरेको कार्ि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट अनिुमन िनुिपदिछ । प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार आषाढ २५ ििे पिात्त पूजँीिििफि  रु.३ अबि ६ करोड 
१२ लाख ३२ हजार बजेट तनकासा भएको छ । जनु र्ो आतथिक वषिमा र्वतनर्ोश्चजि पुशँ्चजिि खचिको 
२३.४२ प्रतिशि हनु्छ । तनर्मानसुार आतथिक कारोवार हनुपुदिछ । 

23. आन्िररक लेखापरीक्षर् : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा प्रदेश सरकार 
अन्ििििका सबै कार्ािलर्को आतथिक कारोवारको आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर् वा सो कार्ािलर्ले िोकेको कार्ािलर्ले िने र आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका 
बेरुजहुरू अश्चन्िम लेखापरीक्षर् हनु ुअिावै फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर् िराई राख्नपुने व्र्वस्था । र्ो वषि 
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प्रदेश अन्ििििका ९ श्चजल्ला श्चस्थि १४९ कार्ािलर्हरूको आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट अतनर्तमि रु.८ 
करोड ४५ लाख ५९ हजार, असलु िने रु.२६ लाख ६० हजार, पेस्की बाकँी रु.१ अबि २१ करोड 
८२ लाख ६१ हजारसमेि रु.१ अबि ३० करोड ५४ लाख ८० हजार बेरुज ु कार्म भएकोमा 
अश्चन्िम लेखापरीक्षर् हुँदा सम्म तनर्मानसुार फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर् भएको देश्चखएन। काननुमा 
भएको व्र्वस्था अनसुार प्रदेश अन्ििििका सबै कार्ािलर्हरूले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट कार्म 
बेरुजहुरू समर्मै फस्र्ौट िनुिपदिछ ।  

24. आतथिक िथा र्वत्तीर् सशुासन : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा 
प्रदेशतभरको आतथिक प्रशासन सिालन िने श्चजम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को हनेु 
उल्लेखछ । आन्िररक लेखापरीक्षर्लाई स्विन्र, तनषपक्ष र प्रभावकारी बनाउन आन्िररक 
लेखापरीक्षर् र आतथिक प्रशासन सिालनका लाति अलि कमिचारी खटाउने व्र्वस्था भएकोमा 
िद्अनरुुप कमिचारीको व्र्वस्था िरेको पाइएन । प्रभावकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन माफि ि साविजतनक 
आर् िथा व्र्र्को सवोत्तम पररचालन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन िथा लेखापरीक्षर् माफि ि र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापनमा पारदशीिा र जवाफदेर्हिा अतभवरृ्र्द् िनि साविजतनक आर् र व्र्र्को अद्यावतधक 
श्चस्थतिको लेखाङ्कन िदाि प्रतिवेदन प्रर्ाली व्र्वश्चस्थि बनाउन ु आवश्र्क छ । समर्मै कार्िक्रम 
स्वीकृि िरी वार्षिक खररद र्ोजना बनाउने, ठेक्का बन्दोवस्ि, चाल ुखचिको सीमा तनधािरर्, आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली सदुृढीकरर् िने जस्िा क्षेरमा चनुौति रहेका छन ् । बजेट सूचना व्र्वस्थापन 
प्रर्ाली, लािि लाभ र्वश्लषेर् सर्हिको र्ोजना िथा कार्िक्रम, साविजतनक क्षेर लेखामान, कम्टर्टुरमा 
आधाररि लेखा प्रर्ालीको प्रर्ोि जस्िा क्षेरमा सधुार िरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा जवाफदेर्हिा अतभवरृ्र्द् 
िनुिपदिछ । 

25. अनिुमन : िि वषिको प्रतिवेदनमा स्थानीर् िहमा हस्िान्िररि अनदुान रकम मध्रे् खचि नभइ बाँकी 
रहेको रकमको लेखा राख्न ुपने, वषािन्िमा खािा बन्द िनुिपने लिार्िका व्र्होरा औल्र्ाएकोमा र्ो वषि 
पतन सधुार िरेको नदेश्चखएकोले प्रतिवेदनमा उश्चल्लश्चखि व्र्होराको कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  

 बेरुज ु श्चस्थति : र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका तनकार्हरूको लेखापरीक्षर्बाट लििी बेरुज ु देश्चखएको  
छैन । 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशमा 
शाश्चन्ि सरुक्षा र सवु्र्वस्था सम्बन्धी नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुिमा िथा कार्ािन्वर्न, तनर्मन, 

सूचना संकलन, मूल्र्ाङ्कन र प्रतिवेदन िथा संघसँिको समन्वर् र सहकार्िमा सह प्रशासन, काननु तनमािर् र 
प्रदेश स्िरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि सिार माध्र्मको दिाि, अतभलेख, 

अनमुति, नवीकरर्, अनिुमन र तनर्मन िने लिार्िका कार्ि रहेको छन ्।   

र्ो वषि मन्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.१० करोड ८४ लाख २९ हजार, राजस्व रु.१ करोड ८६ लाख 
६४ हजार र धरौटी रु.४० लाख ४९ हजार र कार्ि सिालन कोष रु.३ करोड ५ लाख समेि रु.१६ करोड 
१६ लाख ४२ हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ। सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मखु्र् 
व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी– प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली बमोश्चजम मन्रालर्ले िनुिपने ४३ वटा 
कार्िहरू मध्रे् हालसम्म प्रदेश प्रहरी सिालन, प्रदेश तभरका सडक सरुक्षा मापदण्ड िजुिमा िथा 
कार्ािन्वर्न, प्रदेश तभर न्र्ार्र्क र अधिन्र्ार्र्क तनकार्ले िरेका फैसला कार्ािन्वर्न, अन्िरप्रदेश 
सम्बन्ध सदुृढीकरर्, सरकारी प्रर्ोजनका लाति जग्िा अतधग्रहर् िथा सम्पत्ती प्राप्ती सम्बन्धी प्रादेश्चशक 
नीति काननु िजुिमा, पाररवाररक मातमला सम्बन्धी नीति काननु मापदण्ड िजुिमा, र्वपद जोश्चखम क्षरे 
नक्साङ्कन र बस्िी स्थानान्िरर् सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति काननु मापदण्ड र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्वर्न, 
प्रदेशस्िररर् र्वद्यिुीर् संचार माध्र्म सिालन सम्बन्धी नीति काननु र मापदण्ड िजुिमा, अनमुिी 
इजाजि र नर्वकरर्, प्रदेशस्िरमा ब्रोडव्र्ाण्ड पूविधारको र्वकास व्र्वस्था, केबलु र्विरर्को इजाजि 
नर्वकरर्, सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति िथा मापदण्ड िजुिमा सम्बन्धी कार्िहरू िरेको  
छैन ।  

2. काननु तनमािर्- प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली बमोश्चजम प्रदेशतभर शाश्चन्ि सरुक्षा र 
सवु्र्वस्था सम्बन्धी नीति, काननु िजुिमा, रार् परामशि, काननु तनमािर्मा अन्िर तनकार् समन्वर् िने 
कार्ि र्स मन्रालर्को कार्िक्षेरतभर रहेका छन ्। मन्रालर्ले हालसम्म रार्, परामशि र सहमति 
प्रदान िरेका ४४ काननु मध्रे् ४२ काननु पाररि भएका छन ्। २३ कार्िर्वतध, ९ तनदेश्चशका र ७ 
िठन आदेश िथा माििदशिनमा सैर्द्ाश्चन्िक सहमति एवम ्रार् परामशि प्रदान िरेको छ ।  

3. बजेट कार्ािन्वर्न –  बजेट वक्तव्र्को बुदँा नं. 82 देश्चख 87 सम्म उल्लेख भएका कार्िक्रममध्रे् 
र्वपद पूवि सम्भार्वि जोश्चखम नक्साङ्कन, र्वपद सामाग्रीको भण्डारर् िनि श्चजल्लािि रूपमा िोदाम 
तनमािर्, शहरी क्षेरको सरुक्षा व्र्वस्थालाई सदुृढ बनाउन स्थानीर् िहसँिको समन्वर्मा उच्च 
जनघनत्व, रर्नीति र महत्त्वका स्थानमा तस.तस. क्र्ामरा जडान, प्रदेश प्रहरीको भौतिक पूवािधारको 
व्र्वस्था र सोको व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न हनु सकेको देश्चखएन । बजेटमा समावेश 
कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ। 

4. तसन्डीकेट तनर्न्रर् –  प्रदेश तभरको सडक सरुक्षा र ट्रार्फक व्र्वस्थापनको श्चजम्मेवारी र्स 
मन्रालर्को रहेको छ । प्रदेश तभरका सडक सरुक्षा, ट्रार्फक व्र्वस्थापन, र्ािार्ाि क्षरेको तसश्चण्डकेट 
एवम ्काटेतलङ तनर्न्रर् सम्बन्धी प्रदेश ऐन तनर्म, कार्िर्वतध एवम ्मापदण्ड हालसम्म िजुिमा हनु 
नसक्दा र्ािार्ाि क्षेरको काटेतलङ र तसश्चन्डकेट तनर्न्रर् िने कार्ि प्रभावकारी हनु सकेको छैन ।  
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5. िैर सरकारी संघ संस्था–प्रदेश तभरका िैर सरकारी संघ संस्थाको अतभलेख र समन्वर् िने र्स 
मन्रालर्ले प्रदेश तभर दिाि भई सिालनमा आएका िैर सरकारी संघ संस्थाको दिाि, 
सिालन/नर्वकरर् िथा तनर्मनका लाति आवश्र्क ऐन िथा तनर्मावली िजुिमा िरी सकेको छैन । 
सङ्घीर् सरकार मािहि रहेको उक्त कार्ि प्रदेश सरकार अन्िििि हस्िान्िरर् भई आएिा पतन संघमा 
दिाि, सिालन, नर्वकरर् भएका र्स्िा िैर सरकारी संस्थाको अतभलेख प्रदेशमा प्राप्त हनु नसकेकोले 
मन्रालर्मा िैर सरकारी संघ संस्थाको अतभलेख अद्यावतधक र समन्वर् हनु नसकेको अवस्था छ । 
प्रदेश तभरका िैर सरकारी संघ संस्थाको दिाि, नर्वकरर्का लाति ऐन तनर्मावली िजुिमा िरी सो 
अनरुूप अतभलेख अद्यावतधक िने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् िनुिपदिछ। 

6. र्वद्यिुीर् संचार– प्रदेश स्िरमा सिातलि र्वद्यतुिर् संचार माध्र्मको सिालन सम्बन्धी नीति काननु र 
मापदण्ड िजुिमा िरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने र संचार माध्र्म सिालन िनि अनमुिी इजाजि ददन 
नर्वकरर् िने िथा तनर्मन िने कार्ि िोकेकोमा रेतडर्ो, एफ एम र टेतलतभजन प्रशारर् सम्बन्धी ऐन, 
२०७६ कार्ािन्वर्नमा आए िापतन नर्ाँ र्वद्यतुिर् संचार माध्र्म दिाि िने कार्ि प्रारम्भ भएको छैन।    

 बेरुज ु श्चस्थतिः मन्रालर्को लेखापरीक्षर्बाट रु.९ करोड ६६ लाख ३ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.४९ लाख १३ हजार फछिर्ौट भई रु.९ करोड १६ लाख ९० हजार फस्र्ौट िनि 
बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची 10 मा रहेको छ । 
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उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा उद्योि, वाश्चर्ज्र्, 
पर्िटन, वन िथा वािावरर् सम्बन्धी कार्िका लाति आवश्र्क नीति, काननु, कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरू िर्ार 
िने, उद्योि, वाश्चर्ज्र्, पर्िटनको प्रवर्द्िन, र्वकास र तनर्मन, पर्िटन र्वकासको लाति र्ोजना तनमािर्, पूवािधार 
र्वकास, खानी िथा खतनज पदाथिको अन्वेषर्, व्र्वस्थापन िथा तनर्मन, वन, वनस्पति, वन्र्जन्ि,ु जैर्वक र्वर्वधिा, 
जलाधार व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनर्मन र व्र्वस्थापन, र्वज्ञान प्रर्वतध र वािावरर् क्षेरको अध्र्र्न, अनसुन्धान, 
क्षमिा अतभवरृ्र्द् र तनर्मन िने लिार्िका कार्ि रहेका छन ्। 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि 25 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबि ६ करोड ३४ लाख २७  
हजार, राजस्व रु.१९ करोड २४ लाख ६१  हजार, धरौटी रु.७४ करोड ४९ लाख ७८ हजार,  र कार्िसिालन 
कोष रु.९ करोड ४५ लाख ८६  हजारसमेि रु.२ अबि  ९ करोड ५४ लाख ५२ हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मूख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार  छन ्। 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावलीमा मन्रालर्लाई ६२ र्वषर्मा नीति, 
मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमा िने र सहजीकरर् िथा समन्वर् िने िरी कार्िक्षेर िोर्कएको छ । सो 
मध्रे् व्र्ापार/वाश्चर्ज्र् र बजार प्रतिस्पधाि सम्बन्धी नीति िथा र्ोजनाको िजुिमा, कार्ािन्वर्न एवम ्
तनर्मन र तसश्चन्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रर्, उपभोक्ता हक अतधकार संरक्षर् िथा प्रवर्द्िन,  
प्रदेशस्िरमा वन व्र्वस्थापन, जलवारू् पररवििन अनकूुलन लिार्िका र्वषर्मा काननु, नीति िथा 
कार्िक्रमको िजुिमा र कार्ािन्वर्न भएको देश्चखएन । िोर्कए बमोश्चजमको कार्ि श्चजम्मेवारी पूरा 
िनुिपदिछ । 

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न : प्रदेशको बजेट बक्तव्र्को तस.नं. ६८ देश्चख ८१ सम्म उल्लेख भएका 
कार्िक्रममध्रे् मन्रालर्ले कृर्ष प्रर्ाली र स्थानीर् स्रोिसाधनलाई उद्योिसँि जोड्दै अथििन्रलाई 
आधतुनकीरर् िनि उद्योि क्षेरलाई र्वशेष जोड ददने, सूचना प्रर्वतधको उपर्ोि माफि ि उद्योि प्रशासनमा 
सधुार िने, एक स्थानीर् िह एक औद्योतिक उत्पादन कार्िक्रमलाई प्राथतमकिामा राखी सिालन 
िररने, स्थानीर् िहका लघ ुिथा साना उद्यमीलाई अनदुान ददने, रामारोशन पर्िटन र्वकास सतमति िठन 
िरी कार्ि प्रारम्भ िने, खप्तड एर्ककृि र्वकास कार्िक्रम सिालन िने, धातमिक िथा पर्िटन र्वकास 
कार्िक्रम सिालन िररने, हाईटेक नसिरी स्थापना िने, साविजतनक तनजी साझेदारीमा जतडबटुी र्वकास 
एवम ् प्रशोधन कम्पनी स्थापना िने, पर्िटकीर् करीडोर तनमािर् िने लिार्िका कार्िक्रमहरू 
कार्ािन्वर्नमा आएका छैनन ् । बजेट बक्तव्र् अनसुार कार्िक्रम छनौट नहनेु भएकोले, बजेट र 
कार्ािन्वर्न बीच अन्िर देश्चखएको जवाफ प्राप्त भएको छ । बजेट वक्तव्र्, कार्िक्रम र 
कार्ािन्वर्नबीच िालमेल हनुपुदिछ । 

3. अवण्डा : सदुरुपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७4 को दफा 16 
मा र्वतनर्ोजन ऐन अनसुार र्वतनर्ोश्चजि रकम ७ ददनतभर बाँडफाँट िररसक्नपुने व्र्वस्था छ । 
सदुरुपश्चिम प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ अनसुार र्ो वषि मन्रालर्को लाति रु.२ अबि ३७ करोड ६ 
लाख २७ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.११ करोड ३९ लाख ८ हजार अथािि ४.८ प्रतिशि खचि 
िने अश्चख्िर्ारी नददई अवण्डा राखेको छ । उक्त बजेट असार मर्हनामा र्वतभन्न ७ कार्िक्रममा 
र्वतनर्ोजन िरी तनकासा ददएको छ । वषािन्िमा तनकासा ददएको रकम र्वद्यमान कानूनी प्रर्क्रर्ा परुा 
िरी आतथिक वषि तभरै खचि िनि संभव छैन । ऐनको प्रतिकूल हनेु िरी अवण्डा राखी खचि िने 
कार्िमा तनर्न्रर् िनुि पदिछ । 
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4. अनदुानको र्हसाव :  संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि अनदुान रु.१९ करोड ८५ लाख १५ हजार 
मािहिका तनकार्हरूलाई तनकासा ददएको छ । खचि भएको र बाँकी रहेको लेखा अद्यावतधक 
िनुिपनेमा सो िरेको नदेश्चखँदा अनदुान ददएको, खचि िरेको र सश्चिि कोष दाश्चखला िनुिपने बाँकीको 
र्हसाव अद्यावतधक िनुि पदिछ । 

तडतभजन वन कार्ािलर्हरू 

5. वन अतिक्रमर्: वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (क) वमोश्चजम वन क्षरेको जग्िा फाडँ्ने, जोत्न,े खन्ने, 
आवाद िने, घर छाप्रो बनाउने कार्ि िरेमा िोर्कए बमोश्चजम कसरु हनेु व्र्वस्था छ । त्र्सै िरी वन 
अतिक्रमर् तनर्न्रर् नीति, २०६८ मा िोर्कएको कार्िर्वधी अपनाई कार्ािलर्ले अतिक्रमर् हटाउन ु
पने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ािलर्, डडेल्धरुाबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार कूल वन क्षेर १ लाख 
१५ हजार १६९ हेक्टर मध्रे् ४०० हेक्टर वन क्षेर अतिक्रमर् भएको देश्चखर्ो । वन क्षेरको 
अतिक्रमर् हटाई संरक्षर् िनुिपदिछ ।  

6. कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न:  तडतभजन वन कार्ािलर्, डडेल्धरुाको पिवषीर् वन व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना 
बमोश्चजम र्ो वषि कार्ािलर्ले १८ हजार ९३० क्रू्.र्फट काठ तबक्री िने लक्ष्र् राखेकोमा ७३ घन 
र्फट (०.४ प्रतिशि), दाउरा १ हजार ३३६ चिा तबक्री िने लक्ष्र् रहेकोमा ३५७ चिा (२६.७२ 
प्रतिशि), जतडबरु्ट ५८६ मेर्ट्रक टन तबक्री िने लक्ष्र् रहेकोमा १३५ मेर्ट्रक टन (२३ प्रतिशि) र 
खोटो १५०० मेर्ट्रक टन. संकलन िने लक्ष्र् रहेकोमा, ७५६ मेर्ट्रक टन (५० प्रतिशि) तबक्री भएको 
छ । लक्ष्र् भन्दा न्रू्न प्रिति भएको देश्चखएकोले कार्िर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ । 

7. काठ व्र्वस्थापनः तडतभजन वन कार्ािलर्हरू कैलाली र किनपरुबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार १९३ 
सामदुार्र्क वनको काठ कटान िथा व्र्वस्थापनको अवस्था िपतसल अनसुार रहेको छ : 
 

क्र.सं. श्चजल्ला  सामदुार्र्क वन 
सङ्खख्र्ा 

कटान स्वीकृति 
पररमार् (घन 

र्फट) 

कटान पररमार् 

(घन र्फट) 
बढी/घटी  घाटिर्द्ी भएको 

पररमार् 

(घन र्फट) 

वनमा रहेको 
पररमार् 

(घन र्फट) 

 तबक्री पररमार् 

(घन र्फट) 
बाकँी पररमार् 

(घन र्फट) 
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१९३ सामदुार्र्क वनलाई ६ लाख ४० हजार २७७ घन र्फट काठ कटान िनि स्वीकृति 
ददएकोमा २ लाख ३१ हजार ५१३ घन र्फट बढी काठ कटान िरेको देश्चखर्ो । कटान भएको काठ 
मध्रे् नेपाल सरकारले रोक्का राखेको कारर् ५ लाख ४५ हजार ४३३ घन र्फट काठ वनमै रहेको 
देश्चखन्छ । घाटिर्द्ी भएको ३ लाख २६ हजार ३६६ घन र्फटमध्रे् ६२ हजार १७३ घन र्फट 
तबक्री िरी २ लाख ६४ हजार १९३ घन र्फट तबक्री िनि बाँकी देश्चखन्छ । नेपाल सरकारसँि 
समन्वर् िरी वनमा रहेको काठको व्र्वस्थापन िथा तबक्री िनुि पदिछ । स्वीकृिी ददएको भन्दा बढी 
कटान िने कार्िमा तनर्न्रर् िनुिपदिछ । 



उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 

 30 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 2078 

8. अधरुो तनमािर् कार्ि : प्रदेश पर्िटन र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न इकाईले 2077।03।24 मा 
भम्के्कनीधाम किनपरुमा नेपाल आमाको मूतिि तनमािर्को लाति रु. ८३ लाख ४२ हजारमा सम्झौिा िरी 
रु.३५ लाख ९५ हजार भकु्तानी िरेको छ । उक्त तनमािर् कार्िको तनमािर् व्र्वसार्ीले म्र्ाद थप 
माि निरेको र र्ो वषि उक्त कार्िक्रमको लाति बजेट व्र्वस्था समेि नभएको कारर् म्र्ाद थप नभई 
तनमािर् कार्ि अधरुो रहेको छ । सम्झौिा अनसुार आवश्र्क कारवाही िरी तनमािर् कार्ि सम्पन्न 
िराउन ुपदिछ ।  

9. कररडोर तनमािर् निरेकोः बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख िरेका कार्िक्रमहरूको कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ । 
प्रदेश पर्िटन र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न इकाई, धनिढीमाफि ि कार्ािन्वर्न िने िरी खक्रौला 
टीकापरु कर्ाली पर्िटन कररडोर, महाकाली नदी कररडोर आदी ५ कररडोर तनमािर् िनि रु.३ करोड 
बजेट र्वतनर्ोजन िरेकोमा कररडोर तनमािर्को कार्ि िरेको देश्चखएन । बजेटमा उश्चल्लश्चखि कार्िक्रमको 
कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ । 

10. औद्योतिक लिानीः र्स प्रदेशको २०७६/७७ को वजेट वक्तव्र्मा औद्योतिक वािावरर्को तनमािर् 
िरी स्वदेशी िथा र्वदेशी लिानी आकषिर् िने व्र्वस्था उल्लेख िरेकोमा सो काम िरेको छैन । 

 बेरुज ुश्चस्थतिः मन्रालर् िथा मािहिका 15 तनकार्को लेखापरीक्षर्बाट रु.९९ लाख ५१ हजार बेरुज ु
देश्चखएकोमा फस्र्ौट निरेकाले बाँकी रहेको छ ।सो मध्रे् रु.1 लाख 10 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की 
बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 मा रहेको छ । 
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशतभरको 
कृर्ष, कृर्ष उत्पादन, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषर् सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुिमा 
कार्ािन्वर्न र तनर्मन िने लिार्िका कार्ि रहेका छन ्।  

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि 22 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबि ९२ करोड ८४ लाख ८२ 
हजार, राजस्व रु.१ करोड ४२ लाख २७ हजार, धरौटी रु.२ करोड ७४  लाख ४५  हजार र कार्िसिालन 
कोष रु.३ लाख ६२  हजारसमेि रु.१ अबि ९७ करोड ५ लाख १६ हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको 
छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मूख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली अनसुार मन्रालर्ले आफ्ना 
कार्िश्चजम्मेवारी परुा िनि कृर्ष, पश ु र्वकास िथा खाद्य पोषर्, कृर्ष िथा पशपुन्छी बीमा, चरन िथा 
खकि , कृर्षजन्र् र पशपुन्छीजन्र् औषतध, र्वषादद र सकु्ष्म पोषर्र्कु्त वस्िकुो उपर्ोि र व्र्वस्थापन, 
भतूम व्र्वस्थापन, भतूमर्हन सकुुम्बासी, दतलि, मकु्त कमैर्ा, हतलर्ा, हरूवा, चरुवा, सरकारी जग्िा 
भाडामा ददने, जग्िा एकीकरर्, िठुी िथा िठुीजग्िा व्र्वस्थापनसँि सम्बश्चन्धि नीति, ऐन, तनर्म 
कार्िर्वतध िथा मापदण्ड िजुिमा िनुिपनेमा िरेको छैन । िोर्कएको कार्ि श्चजम्मेवारी पूरा िनुिपदिछ। 

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न: प्रदेशको बजेट बक्तव्र्मा कृर्ष क्षेरको आधतुनर्ककरर्, र्वश्चशर्िकरर् र 
व्र्वसार्र्कीकरर् िरी उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् िने, मखु्र्मन्री एर्ककृि कृर्ष िथा पशपुन्छी 
र्वकास कार्िक्रम सिालन िने, एकल मर्हला िथा र्वपन्न मर्हला लश्चक्षि आर् आजिन कार्िक्रम 
सिालन िने, हाल सिालनमा रहेका माटो परीक्षर्, बाली संरक्षर् र र्वउ र्वजन प्रर्ोिशालाहरूलाई 
एर्ककरर् िरी स्िरीर् प्रर्ोिशाला तनमािर् िने, खेिीर्ोग्र् जतमनको चक्ला बन्दी िरी व्र्वसार्ीक एवम ्
ठूलो पररमार्को खेिी िफि  प्रोत्साहन िनि मापदण्डमा आधाररि अनदुान ददने, कोल्ड चेम्बर, कोल्ड 
स्टोरेज, राईपेतनङ च्र्ाम्वर तनमािर् िथा मेतसन उपकरर् खररदमा सहर्ोि िने, पश ुनश्ल सधुारका लाति 
कृतरम िभािधान कार्िक्रमलाई सवै श्चजल्लामा र्वस्िार िने, कैलाली र किनपरुमा िौशाला तनमािर् िथा 
सिालन िने, पशपुन्छी र मत्स्र्पालनमा उच्च प्रर्वतधको प्रर्ोि िरी उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् िने, 
डेरी उद्योि, मास ुव्र्वसार्, ह्याचरी र्फड कम्पाउश्चन्डङ मेतसन, पशपुन्छी आहार िथा घाँसमा अनदुान 
ददने, मकु्त कमैर्ा, हतलर्ा लिार्िका र्पछतडएका िथा र्वपन्न वििको श्चजर्वकोपाजिनका लाति कृर्ष 
कार्िक्रम सिालन िने उल्लेख भएकोमा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िरेको छैन ।  

3. बजेट अवण्डाः सदुरुपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०74 को दफा 
16 मा र्वतनर्ोजन ऐन अनसुार र्वतनर्ोश्चजि रकम ऐन जारी भएको ७ ददनतभर बाँडफाटँ िररसक्नपुने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले २१ कार्िक्रममा रु.१० करोड ९२ लाख अवण्डा राखेको बजेट 
कार्ािन्वन िनि समर् नै नभएको अवस्थामा आषाढ मसान्िमा तनकासा ददएको छ । ऐनको प्रतिकूल 
अवण्डा राखी खचि िने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् िनुि पदिछ । 

 

कृर्ष ज्ञान केन्र 

4. फलफुल प्रशोधन: कृर्ष ज्ञान केन्र, डडेल्धरुाले एक फलफुल प्रशोधन उद्योिसँि िरेको सम्झौिा 
अनसुार कार्ि सम्पन्न भएपतछ अनदुान उपलब्ध िराउन ुपनेमा कार्िसम्पन्न नहुँदै २०७७।३।३० मा 
रु.४६ लाख ७५ हजार अनदुान उपलब्ध िराई सो उद्योिको बैंक खािा रोक्का राखेको देश्चखर्ो। 
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स्थलिि तनरीक्षर्मा सो फलफुल प्रशोधन केन्रले उत्पादन शरुु िरेको छैन । उत्पादन शरुु िरी 
उदे्दश्र् प्रातप्त नभएमा उक्त अनदुान र्फिाि िनुिपदिछ ।  

5. अनदुान र्विरर्ः मखु्र्मन्री एर्ककृि कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास कार्िक्रम, प्रदेश स्िरीर् कृर्ष 
व्र्वसार् प्रविधन, र्न्र औजार र्विरर्, सहकारी खेिी , साना तसँचाइ लिार्ि कार्िक्रम सिालनको 
लाति कृर्ष ज्ञान केन्र, डडेल्धरुाले  र्वतभन्न कृषक समहु,  फमि, ब्लक, पकेट क्षेरलाई 50 देश्चख शि 
प्रतिशिसम्म अनदुान बापि रु.११ करोड ५५ लाख २४ हजार उपलब्ध िराएको छ । कृषी 
ब्र्बसार् प्रवद्विन अनदुान कार्िर्वतध, २०७६ को बुदँा नं ११ अनसुार र्सरी र्वतभन्न व्लक, पकेट 
क्षेरमा प्रथम र्कस्िा भकु्तानी िरे पिाि दोस्रो र्कस्िा माि िदाि सम्झौिा अनसुार जनु जनु प्रर्ोजनका 
लाति अनदुान िएको हो सो अनसुारको सामाग्री खररद लिार्िका कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िरी 
अनदुानको उपर्ोि िनुिपदिछ। कार्ािलर्बाट प्रार्वतधकले स्थलिि अनिुमन िरी अनदुानको सदपुर्ोि 
िरेको र्र्कन िरेर  ददएको प्रतिवेदनका आधारमा अश्चन्िम र्कस्िा भकु्तानी ददनपुनेमा वषािन्िमा 
अतधकांश अनदुानग्राहीलाई एकै पटक सम्झौिामा उल्लेख िरेको अनदुान भकु्तानी भएको छ । 
अनदुानको अनिुमन िथा मूल्र्ाङ्कन िरी उदे्दश्र्भन्दा फरक हनेु िरी खचि दावी िरेको रकम र्र्कन 
िरी असलु िनुि पदिछ ।   

6. प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना (ब्लक कार्िक्रम): प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् 
पररर्ोजना अन्िििि तनम्न व्र्होरा देश्चखएका छन ् 

6.1. कृर्षसँि सम्बश्चन्धि सहकारी िथा संघ सस्थाहरूलाई कृर्ष र्वकासका लाति प्रदान िररने अनदुान 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तनदेश्चशका, 2073 को तस.नं. 9.4 अनसुार िरकारी¸ धान¸ मकै¸ िहुँ उत्पादन 
िने व्र्वसार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्रलाई लािि अनमुानको ५० प्रतिशि अनदुान ददने व्र्वस्था छ । 
कैलाली र किनपरु श्चजल्लामा सो कार्िक्रम सिालन िदाि कार्िर्वतध अनसुार ३ र्कस्िामा भकु्तानी 
िनुिपने, प्रथम र्कस्िा भकु्तानी िनुिभन्दा अिाडी २० प्रतिशि कार्ि िरेको हनुपुने, अश्चन्िम र्कस्िा 
भकु्तानी िनुिभन्दा अिाडी कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनुपुने व्र्वस्था छ । ३४ वटा व्र्ावसार्र्क कृर्ष 
उत्पादन केन्र (ब्लक) लाई रु.५० लाख सम्मले हनेु रु.१६ करोड ४७ लाख १५ हजारको लािि 
अनमुान िर्ार िरी सोको ५० प्रतिशि तभर रहने िरी रु.७ करोड ७२ लाख १ हजार अनदुान 
संचालक सतमतिको खािामा जम्मा िरेको छ । िीन र्कस्िामा ददनपुने अनदुान प्रकृर्ा परुा निरी एकै 
र्कस्िामा तनकासा ददएको छ।  

त्र्सैिरी कैलाली र किनपरु श्चजल्लामा िरकारी¸ धान¸ मकै¸ िहुँ उत्पादन पकेट कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न िनि ११८ कृषक समूहलाई ५० प्रतिशि लािि साझेदारीमा प्रतिसमूह ५ लाखसम्म 
अनदुान उपलब्ध िराउने िरी रु.११ करोड ६१ लाख ३४ हजारको लािि अनमुान िर्ार िरी सो 
को ५० प्रतिशितभर रहने िरी रु.७ करोड ७२ लाख १ हजार अनदुान ददएको छ । उक्त 
रकमबाट र्वउ¸ र्कटनाशक औषधी¸ कृर्ष  औजार आदद खररद िरेको देश्चखएकोमा उपरोक्त कार्िर्वतध 
परुा निरी तबलको आधारमा एकमिु भकु्तानी ददएको छ ।कार्िक्रम सिालन िदाि कार्िर्वतधको 
पालना िनुिपदिछ । 

6.2. कृर्ष हाटबजार तनमािर्ः कृर्ष बजार तनमािर् िथा सिालन कार्िर्वतध, 2077 को तनर्म 3 मा कृर्ष 
बजार व्र्वस्थापनका लाति कृर्ष उपज र पशपुन्छी खरीद तबक्रीका लाति सेड, सूचना कक्ष, कोल्ड 
चेम्बर, श्चचस्र्ान केन्र, डेरी संरचना, मास ु पसल, वधशाला, ग्रतेडङ्ग टर्ाकेश्चजङ्ग केन्र तनमािर्का लाति 
अनदुान उपलब्ध िराउने उल्लेख छ । कार्िर्वतधको दफा ८ (२) मा साविजतनक खररद ऐन िथा 
तनर्मावली अनसुार उक्त काम बोलपरको माध्र्मद्वारा िनुिपने व्र्वस्था छ । कैलाली श्चजल्लाका ६ 
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स्थानमा हाटवजार तनमािर् िनि िदठि सतमतिहरूको खािामा रु.1 करोड १२ लाख २ हजार तनकासा 
ददएको छ । उक्त काम सम्पन्न भएको पिुाई हनेु प्रार्वतधक प्रतिवेदन पेश भएको छैन साथै संरचना 
तनमािर् िदाि कार्िर्वतध अनसुार प्रतिस्पधाित्मक खररद र्वतध अवलम्बन िरेको छैन । अनदुान उपलब्ध 
िराउँदा कार्िर्वतधको पालना िनुिपने र उपर्ोि सतुनश्चिि िनि कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश िनुिपदिछ । 

6.3. लािि अनमुानभन्दा बढी खररदः कैलाली र किनपरु श्चजल्लामा धान,िहुँ, मकै, िरकारी खेिीको नर्ाँ र 
परुानो ब्लक िथा पकेट कार्िक्रम सिालन िनि कृषक समूहसँि भएको सम्झौिाको दफा १२ मा 
लािि अनमुान अनसुारका सामान खररद िरी कार्िक्रम सिालन िनुिपने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान 
केन्र, किनपरुले ९ कृषक समूहसँि रु.३ करोड ५८ लाख ९८ हजार लािि अनमुानको कार्िक्रम 
सिालन िनि ५० प्रतिशि अनदुान ददने िरी सम्झौिा िरेको छ । कृषक समूहले सम्झौिा िथा 
लािि अनमुानमा उल्लेख िरे अनसुारका सामान खररद िनुि पनेमा रजवारा िहुँ ब्लक कृषक समूहले 
लािि अनमुानमा नपरेको रु.२६ लाख ४० हजारको इश्चन्जन र पावर र्ट्रलर खररद िरेको छ । 
कृषक समूहले लािि अनमुानमा उल्लेख िरेको भन्दा बढी संख्र्ामा पावर र्ट्रलर, मोटर, इश्चन्जन, 
ट्रर्ाक्टर, मोटर सेटसमेि रु.१ करोड ३ लाख ५१ हजारका र्वतभन्न सामग्री खररद िरी भकु्तानी 
ददएको छ । कतिपर् समूहले लािि अनमुानको दरभन्दा फरक दरमा सामान खररद िरेका छन ्। 
सम्झौिा अनसुारका कामहरू लािि अनमुानको आधारमा सम्पादन िनुिपदिछ । 

7. अधरुो कार्िः सदुरुपश्चिम प्रदेशको आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म २० मा प्रत्रे्क 
कार्ािलर्ले बजेट ददग्दशिनको अधीनमा रही आफ्नो उदे्दश्र् अनरुुप कार्ि सम्पादन िनि लक्ष्र् तनधािरर् 
िरी आिामी आतथिक वषिको लाति बजेट िजुिमा िनुिपने व्र्वस्था छ । सो अनसुार बार्षिक बजेट िथा 
र्ोजना िजुिमा िदाि र्वििदेश्चख शरुु िरी चाल ु रहेका र्ोजना िथा कार्िक्रमलाई पर्हलो प्राथतमकिा 
ददन ुपदिछ । भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्रले भेटेररनरी अस्पिाल�, भवनको तडपीसी र 
पर्हलो िलाको र्पल्लरहरू तनमािर् िनि रु.५७ लाख ४० हजार लािि िर्ार िरी रु.२३ लाख ६१ 
हजारमा कार्ि िराएको छ । भवनको बाँकी कामको लाति आतथिक वषि २०७७।७८ मा बजेट 
र्वतनर्ोजन नभई अधुरो रहेको छ । अधरुो तनमािर् कार्ि शीघ्र परुा िनुिपदिछ । 

8. लािि अनमुान वेिरको खचि : साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० र ११ मा 
तनमािर् कार्िको स्वीकृि नम्सिको आधारमा र खररदको हकमा स्थानीर् दरभाउ, साविजतनक तनकार्ले 
चाल ु वा अश्चघल्लो वषिमा िरेको समान प्रकृतिको खररदको आधारमा लािि अनमुान िर्ार िनुिपने 
व्र्वस्था छ । भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, बाजरुाले र्ो वषि मखु्र्मन्री एकीकृि 
कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास कार्िक्रम अन्िििि अछाम र बाजरुाका र्वतभन्न १३ समहुलाई 
पशपुालनको भौतिक संरचना तनमािर् िनि लािि अनमुान िर्ार निरी कामको नापजाँच वेिर रु.६ 
करोड १० लाख ६७ हजार भकु्तानी िरेको देश्चखर्ो । सम्पादन भएको काम एकीन िरी नाँपजाँच 
िररन ुपदिछ ।  

9. जग्िाको चक्लाबन्दीः प्रदेशको २०७६/७७ को बजेट वक्तव्र्मा खेिीर्ोग्र् जतमनको चक्लावन्दी 
िरी व्र्वसार्र्क खेिी प्रोत्साहन िने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न िनि रु.६० लाख बजेट व्र्वस्था िरेकोमा 
सो कार्ि सम्पादन भएको पाइएन । 

 बेरुज ु श्चस्थतिः मन्रालर् िथा मािहिका 10 कार्ािलर्को लेखापरीक्षर्बाट रु.१ करोड ८१ लाख 
१२ हजार बेरुज ुदेश्चखएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.६४ लाख ५६ हजार फस्र्ौट भई रु.१ करोड १६ 
लाख ५६ हजार फस्र्ौट िनि बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ ।  
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प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशस्िरको 
ऊजाि र्वद्यिु, तसँचाइ, खानेपानी जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान नीति, काननु, 

मापदण्ड, िरुुर्ोजना कार्ािन्वर्न समन्वर् र तनर्मन िने लिार्िका कार्ि रहेका छन।्  

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि 29 कार्ािलर्मा  र्वतनर्ोजन रु.८ अबि १ करोड ४२ लाख ५ 
हजार, राजस्व रु.६० करोड २८ लाख ९४ हजार र धरौटी रु.८२ करोड ६० लाख ३२ हजार र 
कार्िसिालन कोष रु.१३ लाख २२ हजारसमेि रु.९ अबि ४४ करोड ४४ लाख ५३ हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मूख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी: प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार र्स मन्रालर्को लाति 
िोर्कएका कार्ि सम्पादनका लाति आवश्र्क पने उजाि, तसँचाइ, भवन, खानेपानी, पूवािधार क्षरेसँि 
सम्बश्चन्धि २ दजिनभन्दा बढी ऐन र तनर्महरू तनमािर् िनि बाँकी रहेका छन ्।  

2. र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमाः प्रदेश र्ोजना िजुिमा ददग्दशिन २०७५ मा बजेट िथा स्रोि सतमतिले 
िर्ार िरेको बजेट सीमा तभर रही प्रादेश्चशक मन्रालर्ले मािहिका तनकार् िथा कार्ािलर्लाई बजेट 
सीमा र माििदशिन पठाउन ुपने र सोही सीमा तभर रही मािहिका कार्ािलर्हरूले अनसूुची १० को 
ढाँचामा र्वश्लषेर् सर्हि र्ोजना िथा कार्िक्रम प्रस्िाव िनुि पने, प्रस्िार्वि र्ोजनाहरू आर्ोजना बैंकमा 
समावेश भएको हनुपुने उल्लेख छ । प्रस्िार्वि र्ोजनाहरूलाई अनसूुची १२ को ढाचँामा 
प्राथतमकीकरर् िरी मन्रालर्को आवश्र्किा र उपलव्ध स्रोिको आधारमा तरबषीर् खचि प्रक्षपेर् 
सर्हिको मध्र्मकातलन खचि संरचना र आिामी आतथिक वषिको बजेट िर्ार िरी प्रदेश नीति िथा 
र्ोजना आर्ोि र आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा पठाउन ु पने व्र्वस्था छ । र्ो वषि 
खानेपानी तडतभजन कार्ािलर् डोटीलाई प्रदेश सरकार अन्ििििका १२६ र्ोजनाहरू र शहरी र्वकास 
िथा भवन कार्ािलर् डोटीका 50 र्ोजना उपर्कु्त प्रर्क्रर्ा पूरा निरी मन्रालर् आफैले छनौट िरेको 
देश्चखर्ो । उक्त ददग्दशिन पालना िरेर र्ोजनाहरूको छनौट िथा कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ ।   

3. बजेट कार्ािन्वर्न : बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख िरेका र्ोजना िथा कार्िक्रम स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रम 
अनसुार कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ । प्रदेशको बजेट वक्तव्र्मा ४ र्वद्यिु आर्ोजनाको र्वस्ििृ आर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार िने, साविजतनक तनजी साझेदारीमा मझौला स्िरका प्रदेश िौरवका जलर्वद्यिु आर्ोजना 
तनमािर् िने, प्रदेशका ९ श्चजल्लामा एक/एक नमूना तसँचाइ आर्ोजना सिालन िने. प्रदेश र्ािार्ाि 
प्रातधकरर् िठन िरी प्रदेश र्ािार्ाि सेवा सिालन िने, कैलाली श्चजल्लाको िोदावरीमा प्रदेशको 
प्रस्िार्वि राजधानीको भौतिक पूवािधार र्वकासका लाति र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िने व्र्वस्था 
िरेकोमा कार्ािन्वर्न िरेको छैन । कार्ािन्वर्न र्ोग्र् र्ोजना िथा कार्िक्रम बजेटमा समावेश िरी 
कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ।  

4. अवण्डा बजेट : सदुरुपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०74 को दफा 
16 मा र्वतनर्ोजन ऐन अनसुार र्वतनर्ोश्चजि रकम ऐन जारी भएको ७ ददनतभर बाडँफाँट िररसक्नपुने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले अवण्डा राखेको रु.९० करोड ३ लाखबाट र्ोजनाहरूको डी.पी.आर. 
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िर्ारी, र्वद्यिुीकरर्, नदी तनर्न्रर्, तलफ्ट तसँचाइ जस्िा ९ नर्ाँ िथा परुाना र्ोजनाहरूमा आषाढ 
मर्हनामा बजेट बाडँफाटँ िरी तनकासा िरेको छ ।आषाढमा िरेको तनकासाबाट प्रचतलि कानूनी 
प्रर्क्रर्ा परुा िरी खचि िनि सम्भव छैन । ऐन अनसुार बजेट र्वतनर्ोजन िरी अबण्डा राख् ने कार्ि 
तनर्न्रर् िनुि पदिछ ।  

5. प्रिति सतमक्षा : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २७  अनसुार मािहिका सवै 
कार्ािलर्बाट चौमातसक प्रिति र्ववरर् प्राप्त भएपतछ मन्रालर्ले त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् प्रितिको 
सतमक्षा िरी प्रिति कम हनुकुा प्रमखु कारर्हरू र सो को तनतमत्त श्चजम्मेवार व्र्श्चक्त समेिको पर्हचान 
िनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले उपर्ुिक्त व्र्वस्था वमोश्चजम मािहि कार्ािलर्बाट र्वत्तीर् िथा 
भौतिक प्रिति प्राप्त िरी सतमक्षा िरेको छैन । सतमक्षा माफि ि ् सधुार र समस्र्ाहरूको समाधान 
िनुिपदिछ ।  

6. प्रदेश िौरवका आर्ोजना: प्रदेश िौरवका आर्ोजनाहरू बजेट र कार्िक्रम िजुिमा िरी कार्ािन्वर्न 
िनुिपदिछ । मन्रालर्ले र्स वषि सनुिर्ािाड, नौिाड, अपर सनुिर्ा र ठुलीिाड खरु्टर्ा डाइभसिन 
जलर्वद्यिु आर्ोजनाको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन र प्रारश्चम्भक वािावरर्ीर् परीक्षर् िरी रु.६८ 
लाख ९८ हजार खचि िरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदनहरूको मूल्र्ाङ्कन िथा स्वीकृिी िने कार्ि िरेको  
छैन । प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्िक्रम एवम ्बजेट वक्तव्र्मा रर्नैतिक महत्त्वका ९ सडकहरू 
र ४ जलर्वद्यिु र्ोजनालाई प्रदेश िौरवका र्ोजनाका रूपमा सिालन िने िरी रु.५२ करोड ३१ 
लाख बजेट र्वतनर्ोजन िरेकोमा रु.१५ करोड ८० लाख खचि िरेको छ । दईु सडक आर्ोजनाको 
काम शरुु िरेको देश्चखएन । जलर्वद्यिु आर्ोजनािफि  र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िने कार्ि 
िरेको छ । प्रदेश राजधानीको पूवािधार तनमािर्को कार्ि प्रारम्भ हनु सकेको छैन । प्रदेश िौरवका 
र्ोजनाहरू प्राथतमकिापूविक कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ ।  

7. हस्िान्िररि र्ोजना: सङ्घीर् िहबाट प्रदेशमा हस्िान्िरर् भई आएका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न िनुिपनेमा २ हजार ८७४ सङ्घीर् र्ोजनाहरू आतथिक वषि. २०७५।०७६ देश्चख 
प्रदेशमा हस्िान्िरर् भएका मध्रे् १ हजार ३६६ र्ोजना सम्पन् न भई १ हजार ५०८ र्ोजनाहरू 
प्रदेश सरकारको बजेट र्वतनर्ोजन नभएका कारर् अधरुा रहेका छन ् । अधरुा र्ोजनामध्रे् २६ 
र्ोजनाहरूका लाति र्स वषि बजेट तबतनर्ोजन िरेको देश्चखएन । अधरुा र्ोजनालाई प्राथतमकिामा 
राखी सम्पन् न िनुिपदिछ ।  

8. परामशि सेवाः- साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७२ (१) मा २० लाख रुपैर्ाभन्दा 
कम रकमको परामशि सेवा मौजदुा सूचीमा रहेका परामशिदािाबाट तलश्चखि रूपमा प्रार्वतधक र आतथिक 
प्रस्िाव माि िरी खररद िनि सर्कने र िरु्स्िर र लािि र्वतध अनसुार प्रस्िाव मलु्र्ाङ्कन िरी 
परामशिदािा छनौट िनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले नम्सि बेिर परामशि सेवाको रु.२० लाख 
तभरको टुक्रा टुक्रा लािि अनमुान िर्ार िरी आतथिक प्रस्िाव मार तलई सनुिर्ािाड र नौिाड 
जलर्वद्यिुको तड.र्प.आर. िर्ारी, छुमछुमिाड जलर्वद्यिु आर्ोजनाको प्रारश्चम्भक वािावरर्ीर् परीक्षर्, 
पथरैर्ा तसँचाइ र्ोजनाको तड.र्प.आर. िर्ारीसमेिका ७ आर्ोजनाको र्वस्ििृ सभे, तडजाइन िथा लािि 
अनमुान िर्ार िराई परामशिदािालाई रु.१ करोड ३२ लाख ३६ हजार भकु्तानी िरेको छ । 
मन्रालर्ले पेश भएका प्रतिवेदनहरूको मूल्र्ाङ्कन िथा स्वीकृिी िरेको पतन छैन ।  
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9. जनसहभातििा:  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिबाट 
कार्ािन्वर्न िररने र्ोजनामा िोर्कएको जनसहभातििा िनुिपने व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार 
कार्ािलर्ले व्र्होने िथा जनसहभातििाबाट िने काम सम्झौिाबाटै छुट्ट्याइ िरेको कामको नापजाँच 
पतन अलि अलि िनुि पनेमा सो अनसुार निरी िररएको कामको एकमिु मूल्र्ाङ्कनबाट 
जनसहभातििाको रकम घटाएर भकु्तानी ददएको पाइन्छ । र्सबाट वास्िर्वक रूपमा जनसहभातििा 
भए नभएको सतुनश्चिि िनि सर्कँदैन । तसँचाइ र खानेपानी सम्बन्धी 3 कार्ािलर्का 24 र्ोजनामा 
रु.75 लाख ५१ हजार जनसहभातििाबाट िनुिपने कार्िको रकम नै कार्ािलर्हरूले भकु्तानी िरेको 
देश्चखन्छ । जनसहभातििाको व्र्वस्था प्रभावकारी रूपले कार्ािन्वर्नको लाति जनसहभातििा वापिको 
काम शरुु िनुि अश्चघनै निद र्ोिदानको रूपमा जम्मा िने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ ।   

 

पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू 

10. िरु्स्िर तनर्न्रर् िथा परीक्षर्ः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११, सम्झौिा िथा 
स्पेश्चशर्फकेसन बमोश्चजम तनमािर् कार्िको िरु्स्िर व्र्वस्थापन िथा िरु्स्िर परीक्षर् िनुिपने व्र्वस्था  
छ । ठेक्का सम्झौिा अनसुार िरु्स्िर तनर्न्रर्मा कार्ािलर् प्रमखुको प्रत्र्क्ष भतूमका रहन्छ ।र्स 
सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा देश्चखएका छन ्: 

10.1. तनमािर् कार्िको िरु्स्िर कार्म िनि तनमािर् व्र्वसार्ीले िरु्स्िर आश्वस्ििा र्ोजना िर्ार िरी 
कार्ािलर् समक्ष पेश िने र सो बमोश्चजम तनमािर् सामाग्रीहरूको िरु्स्िर परीक्षर् िनुिपने, जनशश्चक्त 
सर्हिको प्रर्ोिशाला स्थापना िने र तसलबन्दी नमनुाको आधारमा तनमािर् सामाग्रीको िरु्स्िर परीक्षर्  
िनुिपदिछ । तनमािर् कार्िमा रु.४० करोड १४ लाख ४१ हजार खचि िरेका पूवािधार र्वकास 
कार्ािलर्हरू बैिडी, कैलाली, डडेल्धरुा र अछामले सो अनरुुप िरु्स्िर परीक्षर् िरेका छैनन ्। 

10.2. पूवािधार र्वकास कार्ािलर् बैिडीको सडक तनमािर् िने एक ठेक्काबाट िरु्स्िर परीक्षर् प्रर्ोिशाला 
स्थापना िनि रु.20 लाख व्र्वस्था िरेकोमा प्रर्ोिशाला स्थापना निरी ठेक्काको कार्ि िराएको छ ।  

10.3. तनमािर् सामाग्रीको िरु्स्िर परीक्षर् अन्िििि सम्बश्चन्धि स्पेश्चशर्फकेसनमा िोर्कएको सङ्खख्र्ामा तसमेन्ट, 
डण्डी, इिा, तििी, ढंुिा, बालवुा, श्चज.आइ.िार, माटो, र्वटुतमन, कम्टर्ाक्सन, पाइप, कंर्क्रट क्रू्व आदीको 
परीक्षर् िराउन ुपदिछ। पूवािधार र्वकास कार्ािलर् कैलाली, डडेल्धरुा र अछामले र्स वषि सडक िथा 
पलुका ठेक् कामा रु.६० करोड ९ लाख ८६ हजार खचि िरेकोमा िरु्स्िर परीक्षर् निरी भकु्तानी 
ददएको छ । पूवािधार र्वकास कार्ािलर्बाहेक अन्र् कार्ािलर्हरूमा प्रर्ोिशाला स्थापना िरेको छैन। 
पूवािधार र तसँचाइ कार्ािलर्हरूले हालसम्म स्पेश्चशर्फकेसन िजुिमा िरेको समेि नदेश्चखँदा िरु्स्िर 
परीक्षर् िथा तनर्न्रर्प्रति कार्ािलर्को प्राथतमकिा र प्रतिवर्द्िामा कमी रहेको पाइर्ो ।  

11. जर्टल संरचना तनमािर्ः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (९) अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरूलाई ददएको जर्टल प्रकृतिको काम िनि चार्हने मेतसन, औजार, उपकरर्हरू प्रर्ोि िनि 
सहमति तलनपुने व्र्वस्था छ । सहमतिवेिर पवुािधार र्वकास कार्ािलर्, कैलालीले सडक आर.तस.सी , 
कल्भटि, भवन तनमािर् लिार्िका जर्टल उपकरर् चार्हने 5 कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट िराई रु.88 
लाख 51 हजार  भकु्तानी िरेको छ । पूजँी, जनशश्चक्त, उपकरर्, व्र्वस्थापकीर् क्षमिा आवश्र्क पने 
कार्ि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट िराउनपुदिछ ।  
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12. तडजाइन पररवििनः तनमािर् कार्िको स्वीकृि लािि अनमुान र तडजाइन अनसुार काम नहनेु भएमा 
तडजाइन र लािि अनमुान पररवििन िनुि पदिछ । पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, कैलालीले 
उपमहानिरपातलकाका सडक र्कनारका घरहरू समेि हटाई एक सडक तनमािर् िनि रु.२२ लाख ५९ 
हजारमा ठेक् का सम्झौिा िरी रु.१३ लाख ८२ हजार भकु्तानी िरेकोमा घरहरूको क्षति हनेु कारर् 
देखाई स्वीकृि तडजाइन वमोश्चजमका कार्ि घटाई बाटो तनमािर् िदाि सडकको तडजाइन र लािि 
अनमुान पररवििन िरेको छैन ।  

सोही कार्ािलर्ले हलुाकी सडक जोड्ने एक सडक तनमािर् िनि रु.२६ लाख 59 हजारमा 
सम्झौिा िरी रु.23 लाख 92 हजार भकु्तानी िरेको छ । ठेक्का सम्झौिा अनसुार ५.५ तमटर चौडा 
र २२९.२ तमटर लामो सडक तनमािर् िनुिपनेमा तडजाइन िथा लािि अनमुान संशोधन निरी ७ 
तमटर चौडा १६९ तमटर लामो सडक तनमािर् िरेको छ । तडजाइन र लािि अनमुान संशोधन िरी 
काम िराउनपुदिछ ।  

13. अधरुा/रुग्र् ठेक्काहरू : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९, ६३ र तनर्म १२८ अनसुार 
खररद सम्झौिा अनसुारको काम र प्रिति निरेमा, तबचमा काम छोडेमा खररद सम्झौिा अन्त्र् िरी 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लिाउने, खररदकिाि प्रतिस्थापन िने, कार्िसम्पादन जमानी प्राप्त िने र बाकँी काम 
सम्झौिा प्राप्त िनेको लाििबाट िराई कालो सूचीमा राख्न लेश्चख पठाउने समेिका कारवाही िनुिपने 
व्र्वस्था रहेका छन । कैलाली, क् चनपरु, डडेल्धरुा, अछाम, बझाङ्ग, बैिडीका रु.२ अबि ८ करोड ९९ 
लाख ८१ हजारका ३७ ठेक् काहरूको रु.१ अबि २२ करोड ३० लाख ८१ हजारको काम बाकँी 
रहन िई पटक पटक म्र्ाद थप िदाि पतन अधरुा रहेको देश्चखन्छ । तनमािर् व्र्वसार्ीहरूलाई खररद 
काननु िथा सम्झौिानसुार कारवाही निरेको कारर् ठेक्का सम्पन्न िने अवतध बढदै िई ठेक्काको 
कामबाट सेवा प्राप्त हनु सकेको छैन । आवश्र्क कारबाही िरी तनमािर् कार्ि सम्पन्न िराउन ु 
पदिछ ।  

14. पूवि तनधािररि क्षतिपूतििः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२१ िथा सम्झौिाको शिि 
अनसुार तनमािर् व्र्वसार्ीको कारर्ले काममा र्ढलाई भएमा ठेक् का अङ्कको १० प्रतिशिसम्म पूवि 
तनधािररि क्षतिपूतिि लिाउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा देश्चखएका छन ्: 

14.1. पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, अछामले बाजुििाड मोटरेवल पलु तनमािर् िनि २०७५।३।१५  सम्म कार्ि 
सम्पन्न िने िरी ठेक् का अङ्क रु.२ करोड २९ लाख १९  हजारमा तमति २०७३।३।१० मा 
सम्झौिा िरी ०७४।०७५ सम्म दोश्रो रतनङ बीलबाट दार्ाँ एवटुमेन्टको कामको रु.64 लाख ७७ 
हजार भकु्तानी िरी २८ प्रतिशि मार र्वत्तीर् प्रिति भएको छ । उक्त पलुको जिमा माटो 
भेर्टएकोले पनुः तडजाइन िरेपतछ पतन २०७६।०७७ मा काम निरेको, तमति २०७६।३।३१ पतछ 
म्र्ाद थप नभएको र तनमािर् व्र्वसार्ीकै कारर्ले काममा र्ढलाई भएको देश्चखंदा रु.२२ लाख ९१ 
हजार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि लिाइ असलु िनुि पदिछ ।  

14.2.  पवुािधार र्वकास कार्ािलर्, अछामले दनाि सडक तनमािर् कार्िको एक ठेक्काको तनमािर् व्र्वसार्ीसँि 
२०७६।३।३० सम्म कार्ि सम्पन्न िने िरी कवोल अङ्क रु.६८ लाख ५ हजारमा २०७६।२।३० 
मा सम्झौिा भएकोमा  ठेक्काको म्र्ादसम्म रु.२० लाख ३६ हजार भकु्तानी भएकोले ३० प्रतिशि 
मार र्वत्तीर् प्रिति देश्चखएको छ । र्ो वषि काम निरेकोले तनमािर् व्र्वसार्ीको र्ढलाससु्िीको कारर् 
काम अधरुो रहन िएको देश्चखदा रु.६ लाख २ हजार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असलु िनुि पदिछ । 
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15. मूल्र् समार्ोजनः ठेक् का सम्झौिामा मोतबलाइजेशन पेस्की र प्रोतभजनलसमको रकम घटाइि बाँकी 
रकमबाट मलु्र् समार्ोजन िर्ना िनुिपने व्र्वस्था छ । पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, बैिडीले 
मोतबलाइजेशन पेस्की र प्रोतभजनल समको रकम नघटाई मूल्र् समार्ोजन रकम िर्ना िरेर दईु 
तनमािर् व्र्वसार्ीलाई रु.६८ लाख २४ हजार बढी मलु्र् समार्ोजन भकु्तानी िरेको देश्चखएकोले उक्त 
रकम असलु िनुि पदिछ।  

16. बढी भकू्तानी: साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 54 मा खररद सम्झौिा िदािका बखि 
पूवािनमुान िनि नसर्कएको कामको मार भेररएसन िनि सर्कनेमा पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, बैिडीले 
प्राइम कोट लिार्िका अन्र् आइटममा रु.१ करोड ७९ लाख ११ हजार भेररएसन िरेको छ । 
भेररएसनबाट थप िरेको प्राइम कोटको दर सम्झौिाको सातबकको प्रति तल. रु.१३४ लाई आधार 
मान् न ुपनेमा सो दरमा वरृ्र्द् िरी रु.२०३.६३ कार्म िरेकोले थप भएको प्राइम कोट ५१ हजार 
६८४ व.तम.को लाति फरक दर रु.६९.६३ ले बढी भकु्तानी ददएको रु.३५ लाख ९९ हजार असलु 
िनुि पदिछ ।    

17. भेररएसन : र्स सम्बन्धमा िपतसलका व्र्होरा देश्चखएका छन ्: 

17.1. साविजतनक खररद तनर्मावली, 20६४ को तनर्म ११८ मा खररद सम्झौिा िदािका बखि पूवािनमुान 
िनि नसर्कएको पररश्चस्थति सम्झौिा कार्ािन्वर्नको क्रममा सजृना भएमा सो को स्पि कारर् खलुाई 
ठेक् का अङ्कको २५ प्रतिशि सम्म भेररएसन स्वीकृि िराई काम िराउन सक्ने व्र्वस्था छ । पवुािधार 
र्वकास कार्ािलर्, बैिडीले सडक तनमािर् कार्िको एक ठेक् काको तनमािर् व्र्वसार्ीलाई रु.१२ करोड 
११ लाख ६५ हजार ठेक् का अङ्कको काम िराउँदा सािौं तबलसम्म सडक खन्न,े डे्रनेजमा आर.तस.तस. 
पाइप राख् ने, सोतलङ्ग िने र माटो पनेु जस्िा आइटमहरूमा तबल अफ क्वाश्चन्टर्ट भन्दा बढी पररमार्को 
काम िराइ भेररएसन आदेश स्वीकृि बेिर ठेक् का अङ्कको ६.५ प्रतिशिले रु.७८ लाख ७५ हजार 
भकु्तानी भएको छ । भेररएसन आदेश स्वीकृि निरी बढी पररमार्को रकम भकु्तानी स्वीकृि िने 
कार्ािलर् प्रमखुलाई श्चजम्मेवार बनाउन ुपदिछ ।  

17.2. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा कार्ािलर्ले सम्झौिा िदािको बखि 
पूवािनमुान िनि नसर्कएको पररश्चस्थतिमा तनर्मावलीको प्रर्क्रर्ा परुा िरी प्रार्वतधक पषुयाँई सर्हि 
भेररएशन जारी िनि सक्ने व्र्वस्था रहेको छ। पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, डडेल्धरुाले बडुर जोरार्ल 
ददपार्ल सडक तनमािर्का लाति रु.३३ करोड ३४ लाख ७० हजारमा एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँि 
तमति २०७७।३।४ मा कार्िसम्पन्न िने िरी सम्झौिा िरेर छैठौँ रतनङ्ग तबलसम्म रु.१० करोड ४ 
लाख २९ हजार भकु्तानी िरेको छ। तमिी २०७७/१/२४ को तनर्िर्ले पूवािनमुान िनि सर्कने 
स्ट्रक्चर िथा मेसनरी वाल, नाला तनमािर्, ह्यमु पाईप र खन्ने कार्ि थप हनु िएको कामको लाति 
प्रार्वतधक पषुयाँई वेिर रु.१ करोड ८२ लाख २७ हजारको (अथािि ् ८.५२ प्रतिशि) भेररएशन 
आदेश जारी िरेकोले अतनर्तमि रूपले भेररएशन िने कार्ि तनर्न्रर् िनुिपदिछ ।  

18. उपभोक्ताले ठेक्काबाट कार्ि िराएको M  साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१०) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले आफुले पाएको काम आफैले सम्पन्न िनुिपने, तनमािर् 
व्र्वसार्ी वा सब कन््र्ाक्टरबाट िराउन नहनेु र िराएमा ठेक् का िोडी खरीद ऐन, तनर्म बमोश्चजम 
कार्ि िराउनपुने उल्लेख छ। पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, बैिडीले पाटन पिेश्वर सडक तनमािर् िनि 
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रु.५७ लाख ६० हजारमा उपभोक्ता सतमतिसँि सम्झौिा िरी रु.५६ लाख ८४ हजार भकु्तानी िरेको 
छ । उपभोक्ता सतमतिले उक्त सडक तनमािर् कार्ि एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँि सव-कन्ट्रर्ाक्ट िरी 
सम्पन्न िरेकोमा तनर्मावली अनसुारको कारबाही िरेको छैन । कार्ािलर्ले तनर्मको पालना  
िनुिपदिछ ।   

खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्हरू 

19. िरु्स्िर परीक्षर्ः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ (१ङ) अनसुार साविजतनक 
तनकार्ले खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न िदाि िरु्स्िर पक्षको तनरीक्षर् र परीक्षर् िनुिपदिछ । ठेक् का 
सम्झौिाले कार्ािलर् प्रमखुलाई िरु्स्िर तनर्न्रर्को सम्पूर्ि अतधकार ददएकोले सो अतधकार प्रर्ोि 
िरी स्पेश्चशर्फकेसन अनसुार कार्ि भएको सतुनश्चिि िनि िरु्स्िर परीक्षर् िराउन ुपदिछ । खानेपानी 
िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर् डोटी, डडेल्धरुा र बैिडीले उपभोक्ता सतमति र तनमािर् व्र्वसार्ी 
माफि ि िराइएका रु.५२ करोड २१ लाख ६२ हजारका १२८ र्ोजनामा प्रर्ोि भएका ग्र्ार्वर्न 
िार, तसमेण्ट, कंर्क्रट क्रू्ब, पाइप, माटो, ढंुिा,तििी, बालवुा आददको िरु्स्िर परीक्षर् िराएको छैन । 
तनर्मावली िथा सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार तनमािर् कार्िको िरु्स्िर सतुनश्चिि िनि िरु्स्िर 
परीक्षर् िनुिपदिछ। 

20. सोझै खररदः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ मा रु.२० लाख भन्दा बढी लािि 
अनमुान भएको तनमािर् कार्ि वा मालसामान बोलपरबाट खररद िनि सर्कने व्र्वस्था छ । खानेपानी 
िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर् कैलाली, बैिडी र डडेल्धरुाले प्रतिस्पधाि बेिर एकमिु बजेट टुक्रा 
पारी लािि अनमुानको हाराहारीमा रु.११ करोड ६१ लाख ७७ हजारको पाइप िथा र्फर्टङ्गस सोझै 
खररद िरेको छ । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अवलम्बन िरी खररद िनुि 
पदिछ ।                                                                    

21. पाइप मौज्दािः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३ मा साविजतनक तनकार्ले कुनै 
खररद कारवाहीको िर्ारी िदाि खररद आवश्र्किाको पर्हचान िने व्र्वस्था छ। खानेपानी िथा 
सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, कैलाली र डोटीले आतथिक वषिको अन्िमा रु.७ करोड ८७ लाख २७ 
हजारको खानेपानीका पाइप र र्फर्टङ्गस खररद िरी मौज्दाि राखेका छन ्। आर्ोजनाको प्रिति र 
आवश्र्किाको आधारमा खररद िनुिपनेमा बजेटको आधारमा पाइप िथा र्फर्टङ्गस खररद िरी मौज्दाि 
राख् ने प्रवतृिमा तनर्न्रर् िनुि पदिछ ।  

22. पाइप जडान नभएको: कार्ािलर्ले स्टोरमा रहेका पाइप िथा र्फर्टङ्खसका सामानहरू खानेपानी 
र्ोजनाहरूमा प्रर्ोि िरी नापी र्किाबमा प्रर्वि िरेपतछ मार श्चजन्सी खािाबाट खचि लेख् न ुपदिछ । 
प्राट ि र्ववरर् अनसुार खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, कैलाली र डडेल्धरुाले र्वतभन्न ६४ 
आर्ोजनामा र्वतभन्न साइजको रु.७ करोड 9७ लाख ८८ हजार मलु्र्का पाइपहरू सम्बश्चन्धि 
र्ोजनामा जडान निरी खचि लेखेको देश्चखन्छ । नापी र्किाबमा खचि लेखे पतछ मार श्चजन्सी 
र्किाबबाट मौज्दाि घटाउन ुपदिछ ।  
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23. पाइप सापटी : सम्बश्चन्धि खानेपानी आर्ोजनाहरूको लाति तडजाइन अनसुार चार्हने पाइप िथा 
र्फर्टङ्गस खररद िरेपतछ र्ोजना कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर् 
कैलाली र डडेलधरुाले ५६ खानेपानी आर्ोजनाको लाति अन्र् आर्ोजनाको लाति खररद िरेको 
रु.९४ लाख ७६ हजारको पाइप िथा र्फर्टङ्खग्स सापटी ल्र्ाई खचि िरेको देखाएको छ । सापटी 
ददएको र प्राप्त िरेको र्हसाव अद्यावतधक िरेको छैन । खररद िरेको पाइप िथा र्फर्टङ्खग्स सम्बश्चन्धि 
आर्ोजनामा खचि िनुिपदिछ । 

24. मापदण्डको पालना: संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको श्चजम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा आर्ोजना 
बाँडफाँट िथा वतििकरर् मापदण्ड, २०७६ अनसुार पहाडी क्षेरमा कश्चम्िमा ३ हजार देखी ५ हजार 
सम्मको जनसङ्खख्र्ालाई खानेपानी सेवा परु्ािउने आर्ोजना  प्रदेश िहबाट सिालन  िनुि पनेमा 
खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, डोटीले र्ो वषि २०० भन्दा कम जनसङ्खख्र्ा भएका ४ 
खानेपानी र्ोजना कार्ािन्वर्न िरेको छ। मापदण्डको अतधनमा रही र्ोजना संचालन िनुि पदिछ ।   

25. अधरुा आर्ोजनाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा खररद सम्झौिा अनसुारको काम र 
प्रिति निरेमा, वीचमा काम छोडेमा र पेस्कीको दरुुपर्ोि िरेमा खररद सम्झौिा अन्त्र् िरी 
तनर्मावलीको तनर्म १२८ अनसुार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लिाउने, खररदकिाि प्रतिस्थापन िने, कार्ि 
सम्पादन जमानी प्राप्त िने र बाँकी काम सम्झौिा प्राप्त िनेबाट िराइ दफा ६३ अनसुार कालो 
सूचीमा राख् न लेश्चख पठाउने समेिका कारवाही िनुिपने व्र्वस्था छ। खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले उपलव्ध िराएको र्ववरर् अनसुार लािि अनमुान रु.२ करोड ६२ 
लाख ८८ हजारका र रु.३९ लाख १४ हजार १६२ आर्ोजना तबिि पाँच बषि अश्चघदेश्चख शरुु 
भएकोमा र्स आतथिक बषिसम्म पतन पूरा भएका छैनन ् । िी आर्ोजनाहरूमा लािि अनमुानको 
िलुनामा ०.१७ प्रतिशिदेश्चख ९३.४८ प्रतिशिसम्म खचि भएको छ । सालवसाली रूपमा नर्ा ँ
आर्ोजनामा रकम र्वतनर्ोजन हनेु िर परुाना आर्ोजनाहरू प्राथतमकिाको अभावमा अधरुा रहने 
कारर्ले अधरुा र्ोजनाहरूको सङ्खख्र्ा बढ्दै िई प्रतिफल प्रातप्तमा र्ढलाई हनेु िरेको छ । क्रमािि 
र्ोजनाहरूमा पर्ािप्त बजेट व्र्वस्था िरी तछटो सम्पन् न िनुिपदिछ ।   

26. उपभोक्तालाई सीमा भन्दा बढीको कामः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कश्चन्टन्जेन्सी र जनसहभातििाको अंश समेि रु.१ करोड सम्म लािि 
अनमुानको काम उपभोक्ता सतमतिबाट िराउन सर्कने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन कार्ािलर्, बैिडीले रु.१ करोड भन्दा बढी लािि अनमुानका रु.३ करोड ८१ लाख ६७ 
हजार सम्झौिा अङ्कका ३ खानेपानी र्ोजनाहरू उपभोक्ता सतमति माफि ि ्कार्ािन्वर्न िरेको छ । 
पूजँी, जनशश्चक्त, उपकरर् र व्र्वस्थापकीर् क्षमिा नभएका उपभोक्ता सतमतिहरू माफि ि ्सीमा भन्दा 
बढीको काम िराउने कार्ि तनर्न्रर् िनुि पदिछ ।   

जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू 

27. िरु्स्िर परीक्षर् र तनर्न्रर्:  साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म १११ (१) को खण्ड 
(ङ) मा तनमािर् कार्िको िरु्स्िर परीक्षर् र तनर्न्रर्को व्र्वस्था िरेको छ । ठेक्का सम्झौिाको दफा 
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१४.२ अनसुार िरु्स्िर परीक्षर्मा कार्ािलर् प्रमखुको प्रत्र्क्ष तनर्न्रर् रहने व्र्वस्था िरेको छ । 
जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर् कैलाली र क् चनपरुले तनमािर् व्र्वसार्ीलाई 
िरु्स्िर आश् वस्ििा र्ोजना पेश िनि लिाई त्र्सको आधारमा तसमेण्ट, डण्डी, इिा, तििी, ढंुिा, बालवुा, 
श्चज.आइ.िार, माटो, तसमेन्ट, कंर्क्रट क्रू्व आदीको परीक्षर् िराउन ु पनेमा निराई ३८ तसँचाइ 
र्ोजनाहरूमा रु.22 करोड 67 लाख 19 हजार खचि िरेको छ । िरु्स्िर परीक्षर् िनि िराउन 
कार्ािलर्मा जनशश्चक्त सर्हिको प्रर्ोिशाला स्थापना िनुिपनेमा स्थापना िरेको छैन । कार्ािलर्ले 
तनमािर् व्र्वसार्ीहरूलाई िरु्स्िर आश् वस्ििा र्ोजना पेश िनि लिाएको देश्चखएन । तनमािर् सामाग्रीको 
िरु्स्िर परीक्षर् िरी िी सामाग्री प्राप्त िने स्थान िोक्न ुपनेमा िोकेको छैन । िरु्स्िर व्र्वस्थापन 
प्रभावकारी बनाई खानेपानी आर्ोजनाको ददिोपना बढाउन ुपदिछ ।  

28. र्ोजना हस्िान्िरर्ः- साविजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१२) मा उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समदुार्बाट तनमािर् भएका र्ोजनाहरू रेखदेख, ममिि सम्भार िने श्चजम्मेवारी समेि िोकी 
आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई नै हस्िान्िरर् िनुि पने व्र्वस्था छ 
। जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर् कैलाली र क् चनपरु लिार्ि ४ कार्ािलर्ले 
उक्त व्र्वस्था बमोश्चजम र्स वषि सम्पन्न भएका रु.७५ करोड ८० लाख ६७ हजारका र्ोजनाहरू 
हस्िान्िरर् िरेका छैनन ्। उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ । 

 

29. मापदण्ड पालना: संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको श्चजम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा आर्ोजना 
बाँडफाटँ िथा वतििकरर् मापदण्ड २०७६ मा जलस्रोि िथा तसँचाइिफि  संघ प्रदेश र स्थानीर् िहको 
कार्िक्षरे र्कटान िरेकोमा पहाडी क्षेरमा कश्चम्िमा ५० हेक्टर देश्चख १०० हेक्टर सम्मको तसँचाइ 
सेवा परु् र्ाउने आर्ोजनामार प्रदेश िहबाट सिालन हनेु उल्लेख छ । जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास 
तडतभजन कार्ािलर् डोटीले र्ो वषि ६ देश्चख ३५ हेक्टरका १० तसँचाइ र्ोजनाहरू कार्ािन्वर्न िरेको 
छ । र्ोजना स्वीकृिी एवम ्कार्ािन्वर्न िदाि मापदण्डको पालना िनुि पदिछ ।  

30. अधरुो ठेक् काः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५९ मा खररद सम्झौिा अनसुारको काम र 
प्रिति निरेमा, वीचमा काम छोडेमा र पेस्कीको दरुुपर्ोि िरेमा खररद सम्झौिा अन्त्र् िरी 
तनर्मावलीको तनर्म १२८ अनसुार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि लिाउने, खररदकिाि प्रतिस्थापन िने, कार्ि 
सम्पादन जमानी प्राप्त िने र बाकँी काम सम्झौिा प्राप्त िनेबाट िराई कालो सूचीमा राख्न लेश्चख 
पठाउने समेिका कारवाही िनुिपने व्र्वस्था छ । अधरुो तनमािर् कार्ि सम्बन्धी देश्चखएका व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन ्।  
 

30.1. जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, किनपरुले जोिबढुा नदी तनर्न्रर् कार्िको लाति 
एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँि रु.15 करोड 82 लाख 75 हजारमा 2076।3।26 सम्म तनमािर् 
सम्पन् न िने िरी २०७४/३/२८ मा सम्झौिा िरी ३ पटकमा ३०० प्रतिशि समर् थप िदाि समेि 
रु.५ करोड ५४ लाख ६४ हजारको काम बाँकी रहेको छ । स्थलिि अवलोकन िदाि तनमािर् 
िररएका केही काम तबग्रकेो अवस्था देश्चखर्ो। कार्ािलर्ले उपर्ुिक्त वमोश्चजमका� कारवाही निरेको 
कारर् ठेक्का सम्पन्न िने अवतध बढ्दै िएको छ । खररद काननु िथा सम्झौिा अनसुार आवश्र्क 
कारबाही िरी तनमािर् कार्ि सम्पन्न िराउन ुपदिछ । 

  
30.2. जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, डडेल्धरुाले रंिनु नदी तनर्न्रर्को टर्ाकेज नं ५ 

कार्िको लाति एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँि रु.८ करोड ६३ लाख ९६ हजारमा तमति 2074/3/19 
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सम्म तनमािर् सम्पन् न िने िरी २०७२/९/२० मा सम्झौिा िरी ३ पटकमा २०० प्रतिशि भन्दा 
बढी समर् थप िदाि समेि रु.८ करोड ३७ लाख २७ हजारको काम बाँकी रहेको छ ।पटक पटक 
म्र्ाद थप हुँदासमेि तनमािर् कार्ि अधरुो छ । तनर्म अनसुार कारबाही िरी अधरुो काम परुा िराउन ु
पदिछ । 

30.3. उपभोक्ता सतमतिहरूले सम्झौिा अनसुारको समर् तभर काम सम्पन् न िनुि पदिछ । जलस्रोि िथा 
तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले ११ उपभोक्ता सतमतिसँि रु.५ करोड ३३ लाख ४२ 
हजारका ११ तसँचाइ र्ोजनाहरूको तनमािर् िनि सम्झौिा िरेकोमा रु.१ करोड ८ लाख १० हजारको 
काम बाकँी रहेको पाइर्ो। कार्ािलर्ले िी उपभोक्ता सतमतिहरूलाई कारबाही िरेको छैन । ऐन 
तनर्म अनसुार कारवाही िरी कार्ि परुा िराउनपुदिछ । 

31. पाइप खररदः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३ (क) अनसुार खररद आवश्र्किाको 
पर्हचान िरेर मार खररद िनुि पदिछ । जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, डडेल्धरुाले 
उपभोक्ता सतमति माफि ि सिातलि आर्ोजनाको लाति रु.१ करोड ८३ लाख ५ हजारको पाइप खररद 
िरेको छ। खररदमध्रे् रु.७६ लाख ८२ हजारको पाइप प्रर्ोि िरेर रु.१ करोड ६ लाख २३ 
हजारको पाइप हालसम्म कार्ािलर्मा मौज्दाि रहेको छ। आवश्र्किा पर्हचान िरी पाइप खररद 
िनुिपदिछ । 

32. तसमा नाघी उपभोक्तालाई र्ोजनाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कश्चन्टन्जेन्सी र जनसहभातििा समेि रु.१ करोड सम्म लािि अनमुानको 
काम उपभोक्ता सतमतिबाट िराउन सर्कने व्र्वस्था छ । जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन 
कार्ािलर्, कैलाली र क् चनपरुले रु.१ करोड भन्दा बढी लािि अनमुानका ९ नदी तनर्न्रर्को काम 
रु.९ करोड २९ लाख १० हजारमा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ािन्वर्न िरेको छ । पूजँी, 
जनशश्चक्त, उपकरर् र व्र्वस्थापकीर् क्षमिा नभएका उपभोक्ता सतमतिहरू माफि ि ्सीमा भन्दा बढीको 
काम िराउने कार्ि तनर्न्रर् िनुि पदिछ  ।  

33. जर्टल संरचना तनमािर्ः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (९) अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरूले िने काममा भारी उपकरर् प्रर्ोि िनुि पने भएमा साविजतनक तनकार्को सहमति तलन ुपने 
व्र्वस्था छ । जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कैलाली र क् चनपरु अन्िरिि 
121 उपभोक्ता सतमतिले िटबन्ध, तसँचाइ संरचना र भवन तनमािर् लिार्िका काम िदाि उपकरर् 
प्रर्ोि िने सहमति नतलई कार्ि िरेकोमा पतन रु.२७ करोड ५९ लाख ६५ हजार भकु्तानी िरेको 
देश्चखर्ो । उपरोक्त कानूनी व्र्वस्था पालना िरी तनमािर्को काम िराउन ुपदिछ।    

34. रोर्ल्टी तबलः स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, 2074 बमोश्चजम उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी िरेको 
रोर्ल्टी सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहलाई बझुाउन ु पदिछ । जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन 
कार्ािलर्, किनपरु र कैलालीले २९ उपभोक्ता सतमतिलाइि नदी तनर्न्रर् कार्िको लाति प्रर्ोि िरेका 
ढंुिाको रोर्ल्टी रु.२६ लाख ६६ हजार सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहमा बझुाएको प्रमार् वेिर भकु्तानी 
ददएका छन ्। उपभोक्ता सतमतिबाट उक्त रकम सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहमा बझुाएको प्रमार् पेश हनु ु
पदिछ । 

35. उपकरर् खररद र जडानः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा चाल ुवा अश्चघल्लो 
वषि खररद िदाि लािेको लािि, स्थानीर् र अन्र् बजारको प्रचतलि दरभाउ, उद्योि वाश्चर्ज्र् सङ्घले जारी 
िरेको दररेटको आधारमा सामान खररदको लािि अनमुान िर्ार िनुिपने व्र्वस्था छ । जलस्रोि 
िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, बैिडीले लमसम मलु्र्को आधारमा ३ तलश्चफ्टङ्ग तसँचाइ 
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र्ोजनाको लाति सोलार उपकरर्को लािि अनमुान िर्ार िरी सोही आधारमा रु.१ करोड २४ लाख 
९१ हजारको खररद िरेको छ । उक्त सामानहरू जडान निरी मौज्दाि रहेकोले उपकरर्हरू जडान 
िरी प्रर्ोि िनुि पदिछ ।   

36. र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमाः प्रदेश र्ोजना िजुिमा ददग्दशिन, २०७५ अनसुार प्रस्िार्वि 
आर्ोजनाहरूलाई प्राथतमकीकरर् िरी मन्रालर्को आवश्र्किा र उपलव्ध स्रोिको आधारमा तरबषीर् 
खचि प्रक्षेपर् सर्हिको मध्र्मकातलन खचि संरचनासँि आवर्द् िरी आिामी आतथिक वषिको बजेट िर्ार 
िनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, बैिडीलाई 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िरी पेश िरेका तसँचाइ र्ोजनाहरूमा प्राथतमकिाको आधारमा बजेट र्वतनर्ोजन 
निरी एकमिु रु.२३ करोड १० लाख वजेट र्वतनर्ोजन िरेर क्रमािि िथा प्राथतमकिामा नपरेका 
तसँचाइ र्ोजनामा समेि बजेट बाँडफाटँ िरी खचि िरेको छ । उपरोक्त प्रर्क्रर्ा पूरा िरी 
र्ोजनाहरूको िजुिमा िथा कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ । 

37. तडप युबवेल तनमािर् कार्ि: डीप युबवेल तसँचाइ र्ोजना कार्ािन्वर्न तनदेश्चशका, २०७२ (पर्हलो 
संसोधन) अनसुार सूचना प्रवाह, माि सङ्कलन, र्ोजना पर्हचान र र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िरी 
र्वतभन्न तनकार्का प्रतितनतधहरू रहेको सतमतिको तसफाररसमा तडप युबवेल तसँचाइ र्ोजनाहरू छनौट 
िथा स्वीकृि िने उल्लेख छ । भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले 
समरृ्द् िराई मधेश तसँचाइ र्वकास कार्िक्रम िथा भतूमिि स्र्ालो िथा तडप युबवेल तसँचाइ 
कार्िक्रमका तडप युबवेलहरू छनौट िदाि उश्चल्लश्चखि प्रर्क्रर्ा अवलम्वन िरेको छैन । डीप युबवेल 
तनमािर्, पम्प खररद िथा जडान, र्वद्यिुीकरर् र पानी र्विरर् प्रर्ाली तनमािर् िने तडप युबवेल 
तसँचाइ प्रर्ालीका काम प्रतिस्पधािबाट िनि सर्कनेमा २३ उपभोक्ता सतमतिमाफि ि िराई रु.५ करोड 
७९ हजार खचि िरेको छ । ररि मेतसन जस्िो भारी उपकरर् प्रर्ोि िनुिपने कार्ि प्रार्वतधक जनशश्चक्त 
नभएका उपभोक्ता सतमतिबाट िराउन सम्भव पतन देश्चखँदैन । प्रचतलि काननुी व्र्वस्थाको पालना िरी 
उक्त तसँचाइ प्रर्ालीहरू तनमािर् िनुि पदिछ ।   

38. अधरुो तसँचाई र्ोजनाः कार्िक्रम र बजेट व्र्वस्था िरी तनश्चिि अवतधमा र्ोजना परुा िनुिपदिछ । 
कैलालीको टेडी नदी तसँचाई र्ोजनाको तनमािर् कार्ि कररव २० वषि अश्चघ शरुु िररएकोमा हालसम्म 
अधरुो रहेको छ । सो र्ोजनामा र्स वषि मूल नहर लाइतनङ िने र हेडवक्सिको िल्लो िटीर् क्षरे 
संरक्षर्को लाति जलस्रोि िथा तसँचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् कैलालीले रु.३ करोड ३३ लाख 
१२ हजार खचि िरेको छ । र्ोजना सम्पन्न नहुँदै र्ोजनाको हेडवक्सि र्वतग्रएर ममिि िनुिपने अवस्था 
स्थलिि अवलोकनमा देश्चखर्ो । हाल प्रत्रे्क वषि र्वतनर्ोश्चजि बजेटबाट तसँचाई प्रर्ाली सिालन िने 
कार्ि भई रहेकोमा समग्र प्रर्ालीको तनमािर् िथा ममििसम्भार िरी र्ोजना सिालन िनुिपदिछ । 

39. सम्भाव्र्िा अध्र्र्नः र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्नबाट सम्भाव्र् देश्चखएका र्ोजना कार्ािन्वर्न  
िनुिपदिछ । जलस्रोि िथा तसँचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले जरुवा पानी संकलन िरी 
तसँचाई सेवा उपलब्ध िराउने िरी सतुमिनाला तसँचाई र्ोजना तनमािर् िनि 2078/06/22 मा तनमािर् 
कार्ि सम्पन् न िने िरी रु.५ करोड ३० लाख ७२ हजारमा सम्झौिा भई र्स वषि हेडवक्सि र मूल 
नहरको केही काम िरी रु.४ करोड ६७ लाख ९४ हजार  भकु्तानी ददएको छ । उक्त तनमािर् कार्ि 
िरेपतछ सम्भाव्र्िा अध्र्र्नमा समावेश निरेको कमल िालको पानी जोड्न प्रदेश सरकारको रु.१६ 
लाख २७ हजार खचि िरेको छ । र्सबाट र्ोजनाको अनमुातनि लाििको िलुनामा बढी खचि हनु 
िएको छ । पर्ािप्त प्रार्वतधक अध्र्र्न िरेर मार र्ोजना कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ । 
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शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्हरु 

40. कार्िक्षरे बार्हरको कार्िः संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको श्चजम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा 
आर्ोजना बाँडफाटँ िथा वतििकरर् मापदण्ड, २०७६ मा प्रदेश िहको शहरी पूवािधार, सरकारी भवन र 
आधतुनक बहउुदे्दश्र्ीर् सम्मेलन केन्रहरूको तनमािर्, सिालन र ममिि सम्भारको श्चजम्मेवारी प्रदेश 
िहको शहरी र्वकास िथा भवन तनमािर् कार्ािलर् डोटीलाई िोर्कएको छ । सो र्वपरीि राजनैतिक 
व्र्श्चक्तहरूको नामका प्रतिष्ठान, शर्हद िेट, समूदार्द्वारा सिातलि सहकारी भवन, सङ्खग्रहालर्, परकार 
महासंघका श्चजल्ला श्चस्थि कार्ािलर् भवन लिार्ि कार्ि क्षेर वार्हरका २६ संरचनाहरू उपभोक्ता 
सतमति माफि ि रु.४ करोड ९२ लाख ९२ हजारमा ठेक्का सम्झौिा िरी कार्ािन्वर्न िरेर र्स वषि 
रु.४ करोड ४३ लाख ८६ हजार खचि िरेको छ । कार्िक्षेर बार्हर बजेट तबतनर्ोजन िथा 
कार्ािन्वर्न िनेलाई कारवाही िनुि पदिछ ।   

41. र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमाः प्रदेश र्ोजना िजुिमा ददग्दशिन, २०७५ को प्रर्क्रर्ा अनसुार र्ोजनाहरूको 
प्राथतमकीकरर् िरी स्रोिको आधारमा तरबषीर् खचि प्रक्षपेर् सर्हिको मध्र्मकातलन खचि संरचना र 
आिामी आतथिक वषिको बजेट िर्ार िनुिपने व्र्वस्था छ । र्ो वषि शहरी र्वकास िथा भवन 
कार्ािलर्  ददपार्ल, डोटीले जनिा आवास कार्ािक्रम वाहेकका ५१ र्ोजनाहरू मध्रे् १ र्ोजना 
ददग्दशिनले िोके अनसुारको प्रर्क्रर्ा अवलम्वन िरी छनौट िरेको र बाकँी ५० र्ोजना ददग्दशिनको 
प्रर्क्रर्ा परुा निरी मन्रालर् आफैले छनौट िरेको देश्चखर्ो । र्वधी र प्रर्क्रर्ासम्मि ढङ्गले र्ोजना 
छनौट िनुि पदिछ ।    

42. अधरुा जनिा आवास: जनिा आवास कार्िक्रम अन्िििि आवास तनमािर् िनि शहरी र्वकास िथा भवन 
तनमािर् कार्ािलर् डोटीलाई  प्रथम चरर्मा ८९ घरको लाति प्रति घर रु.२ लाख ३४ हजार िथा 
दोस्रो फेज अन्िििि ७८ घरको लाति रु.३ लाख ३२ हजारका दरले १६७ लाभग्राहीसँि २०७४ 
सालमा सम्झौिा भई पर्हलो र्कस्िा भकु्तानी भएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म ५ आवासले दोस्रो, ९ 
आवासले िेस्रो र ६९ आवासले अश्चन्िम र्कस्िा प्राप्त िरेका छैनन ्। िेस्रो र्कस्िा नबझेुका ६९ 
लाभग्राहीलाई रु.२ करोड २ लाख ७५ हजार भकु्तानी िररसके पतन तनमािर्ाधीन रहेका आवासहरु 
बस्न र्ोग्र् भएको देश्चखदैन । कार्ािलर्ले कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न निरेको कारर् अधरुा 
रहेका आवासको तनमािर् कार्ि प्राथतमकिाका साथ सम्पन्न िराउन ुपदिछ ।   

43. बीमा निरेकोः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ अनसुार तनमािर् व्र्वसार्ीले 
ठेक् काको काम, उपकरर्, कामदार र िेश्रो पक्षको बीमा िराउन ुपने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास 
िथा भवन कार्ािलर्, धनिढीले ११ र्वतभन् न तनमािर् कार्िको रु.२ करोड ४ लाख ८१ हजारको 
ठेक् का सम्झौिा भएकोमा तनमािर्ाधीन संरचना, उपकरर् िथा कामदार र िेस्रो पक्षको तबमा निराई 
रु.१ करोड १५ लाख ८६ हजार भकु्तानी भएको छ । तनर्मानसुार लािि अनमुानमा नै बीमाको 
प्रावधानलाई समावेश िरी संरचना लिार्ि उपकरर्को क्षति न्रू्नीकरर् िराउनेिफि  कार्ािलर्बाट 
पहल हनु ुपदिछ । 

44. िरु्स्िर परीक्षर् निरेकोः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ अनसुार भवन 
तनमािर् कार्िमा प्रर्ोि भएका तििी, ढुङ्गा, बालवुा, ईटा, तसमेन्ट–स्र्ान्ड मोटािर, फलामे डन्डी, कंर्क्रट 
क्रू्व, माटो आददको परीक्षर् िनुिपने व्र्वस्था छ ।शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर् धनिढीले रु.२ 
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करोड ८० लाख ८६ हजारका १९ ठेक् काको उपरोक्त बमोश्चजमका सामानको िरु्स्िर परीक्षर् निरी 
रु.१ करोड ९१ लाख ९० हजार भकु्तानी ददएको छ । िरु्स्िरको र्वषर्मा समेि उल्लेख िररने 
स्पेतसर्फकेशन सम्झौिामा संलग्न िनुिपनेमा िरेको छैन । साथै िरु्स्िर परीक्षर्को लाति ठेक् कामा 
रकम समावेश िनि सर्कनेमा सो समेि िरेको छैन । िरु्स्िर परीक्षर्लाई पतन समावेश िरी लािि 
अनमुान िर्ार िने र सबै प्रकारको िरु्स्िर परीक्षर् अतनवार्ि रूपले िनुि पदिछ । 

45. कार्ि स्वीकार: साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११७ अनसुार ठेक् काको काम पूरा 
भएपतछ कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार िरी १३ मर्हनाको रटुी सच्र्ाउने अवतध समाट ि भएपतछ कार्ि 
सम्पन् न प्रतिवेदन िर्ार िनुिपनेमा र्वतभन् न १० ठेक् काको रु.७ करोड ६३ लाखको कामको सरुुमै 
कार्िसम्पन् न प्रतिवेदन िर्ार िरेको छ । र्सरी कार्िसम्पन् न िदाि रटुी सच्र्ाउने अवतधमा िनुिपने 
कामको सूची पतन जारी िरेको छैन । ररु्ट सच्र्ाउने कामको लाति तनमािर् व्र्वसार्ीलाई उन्मशु्चक्त 
ददएको मनातसव देश्चखएन । 

 

र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्हरू 

46. राजस्व आम्दानीः र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्, महाकालीले र्स वषि र्वतभन्न आठ श्चशषिकमा रु.१४ 
करोड ५८ लाख ८१ हजार राजस्व आम्दानी िरेको छ । सभिर तनरन्िर डाउन हनेु, सवारी साधनको 
चर्क्रर् शलु्क जरीबाना स्वचातलि रूपमा िर्नाका लाति पोर्िङ्ग िदाि सफ्टवेर्रले काम निने, धेरै 
वषिको शलु्क जररवाना बक्र्ौिा भएपतन चाल ुवषिको मार सफ्टवेर्रबाट भकु्तानी िनि तमल्ने भएकोले 
कम्टर्टुर प्रर्ाली ररु्टपूर्ि रहेको छ । बक्र्ौिा राजस्वसँि सम्बश्चन्धि कािजािहरू कार्ािलर्ले राजस्व 
असलुीको अतभलेखसँि नराखेको कारर् र्स प्रर्ालीको आधारमा बक्र्ौिा राजस्व तभडान िनि सक्ने 
अवस्था छैन । र्सबाट राजस्व असूलीमा थप जर्टलिा देश्चखएको हुँदा कम्टर्टुर प्रर्ालीबाट प्राप्त 
भएको राजस्व दाश्चखला भए नभएको र्र्कन िनि सर्कएन । उपर्ुिक्त अनसुार राजस्व संकलनका लाति 
एउटै र र्वश् वसनीर् सफ्टवेर्र प्रर्ोिमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

 बेरुज ु श्चस्थतिः मन्रालर् िथा मािहिका 19 कार्ािलर्को लेखापरीक्षर्बाट रु.४६ करोड २३ लाख 
२८ हजार बेरुज ुदेश्चखएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१९ करोड ५ लाख ६४ हजार फस्र्ौट भई रु.२७ 
करोड  १७ लाख  ६४ हजार फस्र्ौट िनि बाँकी रहेको छ ।सो मध्र् रु.32 लाख 98 हजार 
म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ ।  र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ । 
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सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेश स्िरको 
र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च श्चशक्षा सम्बन्धी नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन, शैश्चक्षक 
र्ोजना तनमािर् र कार्ािन्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला हक सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति, 
काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमा, समाज कल्र्ार् र संघ संस्था सम्बन्धी कार्िहरूको अनिुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन, खेलकुद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्वर् र तनर्मन िने लिार्िका कार्ि रहेका छन ्।  

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि 38 सरकारी कार्ािलर्िफि  र्वतनर्ोजन रु.२ अबि २८ करोड २९ 
लाख १४ हजार, राजस्व रु.१ करोड १७ लाख ५९ हजार, धरौटी रु.९ करोड ६८ लाख ३० हजार र कार्ि 
सिालन कोष िफि  रु.४३ करोड ५६ लाख ७४ हजार, िथा सतमति िथा अन्र् संघ संस्थािफि  रु.१ अबि १९ 
करोड ५० लाख ६ हजार समेि िरी रु.४ अबि २ करोड २१ लाख ८३ हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्। 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ ले र्वतभन्न ५८ र्वषर्मा नीति, 

काननु, मापदण्ड िजुिमा, कार्ािन्वर्न िथा तनर्मनको श्चजम्मेवारी समाश्चजक र्वकास मन्रालर्लाई िोकेको 
छ। त्र्स मध्रे् प्रदेशस्िरीर् र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च श्चशक्षा, र्वद्यालर् िहको श्चशक्षक व्र्वस्थापन, 

मर्हला हक, लैर्ङ्गक र्हंसा, मानव बेचतबखन िथा ओसारपसार, सँस्कृति र्वकास, स्वास्थ्र् सेवा िथा पोषर् 
र रोजिार प्रवर्द्िनसँि सम्बश्चन्धि ऐन, तनर्म, नीति, मापदण्ड िथा कार्िर्वतध िजुिमा निरेकोले र्थाशीघ्र 
िजुिमा िरी कार्िन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न: प्रदेशको बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका कार्िक्रम मध्रे् मन्रालर्ले 
प्रत्रे्क तनवािचन क्षेरमा तनमािर्ाधीन खेलमैदान सम्पन्न िने, तनवतृ्त खेलाडी कल्र्ार्कारी कोषको 
व्र्वस्था िने, साविजतनक पूवािधारहरू बालमैरी एवम ्अपाङ्गमैरी बनाउने, हरेक श्चजल्लामा ५ का दरले 
४५ सामूदार्र्क लघ ु सङ्खग्रहालर् स्थापना िने, मखु्र् मन्री प्रदेश स्वर्मसेवक श्चशक्षक पररचालन 
कार्िक्रम सिालन िने, प्रदेश र्वश्वर्वद्यार्ल र प्रदेश पोतलटेश्चक्नक इश्चन्स्टच्र्टु स्थापना िने, श्चशप 
र्वकास िातलम केन्र माफि ि २ हजार र्वुाहरूलाई िातलम ददई स्वरोजिार बनाउने, बतथिङ सेन्टर 
नभएका ३२ स्थानीर् िहमा बतथिङ सेन्टर स्थापना एवम ् सिालन िने, रार्िर् आर्वेुद सम्मेलन 
आर्ोजना िने, तसकलसेल एतनतमर्ा र थालासेतमर्ाबाट प्रभार्विलाई कैलाली र किनपरु श्चजल्लामा 
रहेका प्रदेश सरकारका सवै सरकारी अस्पिालबाट तनःशलु्क रिि परीक्षर् िथा औषतध र्विरर् िररने 
लिार्िका कार्िक्रम बजेट अभावको कारर्ले सिालन हनु सकेको देश्चखएन । बजेट बक्तव्र् िथा 
कार्िक्रम छनौट बीच िादम्र्िा कार्म हनु नसक्दा कार्ािन्वर्नमा समस्र्ा देश्चखएको छ । कार्िक्रम 
र आर्ोजना स्वीकृि भएपतछ बजेट र्वतनर्ोजन िरी कार्ािन्वर्न िनुि पदिछ । 

3. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न: प्रदेश सरकार कार्िर्वभाजन तनर्मावली, २०७४ को अनसूुची २ ले र्स 
मन्रालर्लाई श्चशक्षा, स्वास्थ्र्, सामाश्चजक सरुक्षा लिार्ि र्वतभन्न ५८ कार्िक्षेरमा ऐन, तनर्म, नीति, 
मापदण्ड िजुिमा, सिातलि कार्िक्रमको अनिुमन र तनर्मनको श्चजम्मेवारी िोर्कएको छ । मािहिका 
तनकार्हरूबाट सिालन िनुिपने सामदुार्र्क पसु्िकालर् अनदुान तनकासा, साधारर् िथा प्रार्वतधक िफि  
उच्च श्चशक्षा लश्चक्षि छारवशृ्चत्त सहर्ोि कार्िक्रम, र्वतभन्न र्कतसमका िातलम, अश्चक्सजन टलान्ट तनमािर्, 

र्वतभन्न खेलकुद प्रतिर्ोतििा कार्िक्रम, र्वतभन्न जनचेिनामूलक िथा क्षमिा र्वकास िातलम कार्िक्रम 
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लिार्िका कार्ि सिालन स्िरका कार्क्रम मन्रालर् आफैले सिालन िरी रु.१९ करोड ९३ लाख 
३८ हजार खचि िरेको छ । कार्िसिालन स्िरका कार्िक्रमहरू मािहिका कार्ािलर्हरूबाट सिालन 
िराई मन्रालर् नीति तनमािर्, र्ोजना िजुिमा र समन्वर् र तनर्मनमा केश्चन्रि हनुपुदिछ । 

4. अवण्डा बजेटः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ मा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न भई स्वीकृि 
भइसकेका र आिामी आतथिक वषि खचि हनु सक्ने पषुयाँई सर्हि बजेट व्र्वस्थापनको लाति रकम 
प्रस्िाव िनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले अवण्डा राखेको रु.६४ करोड ७४ लाख र्वतभन्न २१ 
कार्िक्रमको लाति असार मसान्िमा तनकासा ददएको छ ।र्सरी तनकासा ददएको रकमबाट खररद ऐन 
िथा तनर्मावलीको प्रर्क्रर्ा पूरा िरी कार्िक्रम सिालन िनि सम्भव देश्चखँदैन । खचि िने समर् समेि 
र्वचार िरी तनकासा ददनपुदिछ । 

5. कोतभड १९ तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापनः र्वश्वव्र्ापी रूपमा फैतलएको कोरोना माहामारी तनर्न्रर् िनि 
मन्रालर् र मािहिका २० तनकार्ले अस्पिाल तनमािर् िथा व्र्वस्थापनमा रु.१ करोड २० लाख, 

प्रर्ोशाला तनमािर् वा स्िरोन्नतिमा रु.६३ लाख, क्वारेश्चण्टन तनमािर्मा रु.६५ लाख, क्वारेश्चण्टनको खाना 
खचिमा रु.६४ लाख, आइसोलेशन व्र्वस्थापनमा रु.१ करोड २७ लाख, औषतध िथा औषतधजन्र् 
सामाग्री खररदमा रु.४ करोड ६२ लाख आदी समेि रु.३२ करोड ३१ लाख ५५ हजार मािहिका 
तनकार्लाई तनकासा ददएको छ । असार मसान्िसम्म सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल बाहेक अन्र्र 
प्रर्ोिशाला सिालन िनि नसक्न ुर उपलब्ध १५ बेडको कोतभड आइ.तस.र् ुअपर्ािप्त हनु,ु भारिबाट 
फकेका नेपालीहरूको कोतभड परीक्षर् र होश्चल्डङ सेन्टर समर्मै स्थापना निररन,ु कोतभड ल्र्ावमा 
र्वतग्रएका र्प.तस.आर मेतसन ममिि निनुि आदद पक्षलाई हेदाि र्स प्रदेशको कोतभड तनर्न्रर् िथा 
व्र्वस्थापनको पूवि िर्ारी सर्हिका काममा प्रभावकाररिा देश्चखएन ।  

श्चशक्षा र्वकास तनदेशनालर्, डोटी 

6. अनपुातिक अंश: श्चशक्षा पूवािधार र्वकास कार्िक्रमको लाति सङ्घीर् िथा प्रादेश्चशक अनदुान अन्िििि 
भएका सम्झौिामा १० प्रतिशि लािि लाभग्राही उपभोक्ता सतमतिले व्र्होनुि पने उल्लेख छ । 
तनदेशनालर्बाट लाभग्राही समदुार्हरू माफि ि तनमािर् भएका भौतिक संरचनाको लाति र्वतभन्न ४६ 
उपभोक्ता सतमतिहरूलाई जनसहभातििाको रकम किा िरी रु.४ करोड ९ लाख २७ हजार भकु्तानी 
िनुिपनेमा रु.४ करोड २० लाख ७२ हजार भकु्तानी िरेकोले भकु्तानी िदाि िोर्कए भन्दा कम 
अनपुातिक अंश किा भएको देश्चखएकोले नपिु रु.११ लाख ४7 हजार  सम्बश्चन्धि उपभोक्ता 
सतमतिहरूबाट रकम असलु हनुपुदिछ । 

7. बीमा निरेकोः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ मा साविजतनक तनकार्ले दश 
लाख रुपैर्ाँ भन्दा बढीको तनमािर् कार्ि िराउँदा तनमािर् कार्ि र सो सँि सम्बश्चन्धि अन्र् जनशश्चक्त 
िथा टलाण्टहरू समेिको बीमा िनुिपने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले कैलाली, कन्चनपरु, डोटी, अछाम 
र डडेल्धरुामा रु.६० लाख भन्दा मातथका ११ छारावास िथा र्वद्यालर् भवन तनमािर् िनि र्वतभन्न ९ 
तनमािर् व्र्वसार्ीसँि रु.६ करोड ७८ लाख ४४ हजारको सम्झौिा िरेकोमा तनर्मावलीमा उल्लेख 
भए बमोश्चजम सबै तनमािर् कार्िको बीमा िरेको छैन । तनर्मानसुार तनमािर् व्र्वसार्ीलाई तनमािर् 
कार्िको बीमा िनि लिाउन ुपदिछ । 

8. कामको नापीः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ अनसुार िररएको कामको नापी 
र्किाबमा प्रर्वि िरेपतछ भकु्तानी ददने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले र्ो वषि ८४ र्वद्यालर्का ट्रस 
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भवनको तनमािर् कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि िराई रु.४ करोड २३ लाख १९ हजार भकु्तानी 
भएको छ । नापी र्किाव िथा र्वल र्वजकमा ट्रस भवनमा प्रर्ोि भएका तनमािर् सामाग्रीहरूको 
पररमार्ात्मक र्ववरर् स्पि नखलुाई "ट्रस एक सेट" भन्ने मार उल्लेख भएबाट वास्िर्वक प्रर्ोि 
भएको तनमािर् सामाग्रीको पररमार् र्र्कन भएन । अिः सम्पाददि कामको पररमार् र मूल्र् खलु्ने 
नापी र्किाब पेश िनुिपदिछ । 

9. अनिुमनः  श्चशक्षा र्वकास कार्िक्रम संघ र्वशेष अनदुान अन्िििि सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूमा कम्टर्टुर 
ल्र्ाव स्थापनाको लाति र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिसँि िरेको सम्झौिामा र्वद्यालर्लाई प्रदान 
िररएको कम्टर्टुर उपकरर्हरू स्पेतसर्फकेसन बमोश्चजम भए नभएको अनिुमन िनुि पने, अनिुमन िदाि 
िोर्कए बमोश्चजम नभएमा उपलब्ध िराएको सम्परु्ि रकम र्फिाि ददनपुने र कार्ि फस्र्ौटको लाति 
र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिले खररद िरी जडान िररएका कम्टर्टुर समाग्रीहरूको चारै तिर देश्चखने 
फोटो िथा दाश्चखला प्रतिवेदन प्रमाश्चर्ि िरी पेश िनुिपने व्र्वस्था छ । र्ो वषि तनदेशनालर्ले 
सदूुरपश्चिम प्रदेशका ८ श्चजल्लाका ४४ र्वद्यालर्हरूलाई प्रति र्वद्यालर् रु.५ लाखका दरले कम्टर्टुर 
ल्र्ाव तनमािर् िनि रु.२ करोड २० लाख अनदुान ददएकोमा सम्झौिा अनरुुप अनिुमन िरेको छैन । 
प्राप्त र्ववरर् अनसुार कैलाली, डोटी, बाजरुा र बझाङका १२ र्वद्यालर्हरूले एउटै फोटो प्रमाश्चर्ि िरी 
पेश िरेको आधारमा रु.६० लाख भकु्तानी ददएको देश्चखएकोले पेश िरेका कािजािको र्थाथििा 
र्र्कन हनु सकेन । र्सको अनिुमन िरी र्थाथििा छानर्वन िनुिपदिछ । 

प्रदेश स्वास्थ्र् तनदेशनालर्, डोटी 

10. भकु्तानीमा करः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा वातसन्दा व्र्श्चक्तले ठेक्का वा करार अन्ििििको 
भकु्तानीमा कूल भकु्तानी रकमको १.५ प्रतिशिले अतग्रम कर किा िरी भकु्तानी िनुिपने व्र्वस्था छ । 
तनदेशनालर्ले ८८ स्थानीर् िहको लाति ग्रातमर् अल्ट्रा साउण्ड मेतसन खररदको लाति अन्िरार्िर् 
स्िरको खलुा बोलपरको माध्र्मबाट छनौट भएको हश्चस्पटेक ईन्टरप्राइजेज काठमाडौँसँि अमेररकी 
डलर १० लाख २४ हजार मा सम्झौिा िरी रु.११ करोड २७ लाख ३८ हजारमा खररद भएको 
देश्चखर्ो । तनज आपतुििकिािसँि १ जलुाई २०१९ मा भएको सम्झौिामा सबै प्रावधान नेपाल काननु 
अनसुार नै हनेु उल्लेख भएकोले ऐन बमोश्चजम रु.१६ लाख ९१ हजार अतग्रम कर असलु िनुिपदिछ ।  

 

प्रदेश स्वास्थ्र् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्र, कैलाली 

11. टुक्रा पारी खररदः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु िरी टुक्रा 
टुक्रा िरी खररद िनि नहनेु र साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४(१क) अनसुार 
पचास लाख रुपैँर्ा भन्दा माथीको औषतध वा औषतधजन्र् मालसामान खररद िदाि रार्िर्स्िरमा 
बोलपर आह्वान िरी खररद िनुिपने व्र्वस्था छ। केन्रले कोतभड १९ सँि सम्बश्चन्धि बाहेकका 
तनर्तमि प्रर्ोजनका आर्वेुददक औषतधहरू एउटै आपतुििकिािबाट २ तसलबन्दी दरभाउपर माफि ि खररद 
िरी रु.८६ लाख २० हजार र आधारभिू स्वास्थ्र् सेवा िथा बाल एवम ्माि ृस्वास्थ्र्का  औषतधहरू 
१४ टुक्रामा सोझै खररद िरी रु.१ करोड ५२ लाख ४४ हजार समेि रु.२ करोड ३८ लाख ६४ 
हजारको औषधी प्रतिस्पधाि वेिर टुक्रा पारी खररद िरेको छ। खररदलाई प्रतिस्पधाित्मक र तमिव्र्र्ी 
बनाउन ुपदिछ । 
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प्रदेश जनस्वास्थ्र् प्रर्ोिशाला, कैलाली 

12. उपर्ोि नहनेु सामाग्री खररदः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ मा र्वशेष 
पररश्चस्थतिमा खररद िदाि साविजतनक तनकार्ले खररद िररने मालसामानको िरु्स्िर, पररमार्, शिि र 
कार्ि सम्पन्न िने अवतध जस्िा र्ववरर् िर्ार िरी र्थासम्भव प्रतिस्पधाि िराई आकश्चस्मक पररश्चस्थतिको 
सामाना िनि कुनै एउटा मार आपतुििकिािसँि सम्झौिा िरी खररद िनि सर्कने व्र्वस्था छ । 
प्रर्ोिशालाले कोतभड÷१९ को तनर्न्रर् र उपचारको लाति २ हजार र्पस आर.डी.टी. कीट तमति 
२०७७।२।२ मा एक आपूििकसँि खररद िरी रु.१६ लाख ९५ हजार भकु्तानी िरेकोमा सबै 
र्कटहरू िोर्कएको िरु्स्िर कार्म नभएको जनाई प्रर्ोि िरेका छैनन ् । िरु्स्िर समेि र्र्कन 
निरी खरीद िने र प्रर्ोि िनि नतमल्ने र्कटहरू सम्बश्चन्धि आपूििकलाई र्फिाि निने कार्ािलर् 
प्रमखुलाई श्चजम्मेवार बनाउनपुदिछ । 

सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल 

13. औषधीको िरु्स्िरः साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म १११(१ङ) अनसुार साविजतनक तनकार्ले 
खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न िदाि िरु्स्िर पक्षको तनरीक्षर् र परीक्षर् िनुिपदिछ ।कार्ािलर्ले र्स वषि 
रु.२ करोड ५२ लाख ९९ हजारको औषतध िरु्स्िर परीक्षर् बेिर खररद िरेको छ।  

14. अतिररक्त समर् भत्ता : अस्पिालमा कार्िरि कमिचारीहरूलाई अतिररक्त समर् भत्ता, रािी काम िरेको 
भत्ता िथा सिा तबदाको रकम भकु्तानी ददँदा काम िने व्र्श्चक्तहरू र काम िरेको तमति एवम ्समर् 
खलु्ने र्ववरर् संलग्न िनुि पनेमा सो निरी रु.८ लाख २३ हजार भकु्तानी िरेको छ। सो अनसुारका 
कािज प्रमार्हरू पेश िनुिपदिछ। 

15. अस्पिाल भवन तनमािर् : अस्पिाल भवन तनमािर् िनि एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँि २०७७।१२।११ मा 
सम्पन्न िने िरी रु.१५ करोड ९३ लाखमा २०७७।३।१४ मा सम्झौिा िरी रु.२८ लाख पेस्की 
ददएको देश्चखन्छ।लेखापरीक्षर्को क्रममा २०७७ पौषमा तनमािर्स्थल तनरीक्षर् िदाि जिको काम 
भईरहेको पाईर्ो । सम्झौिा अवतध ९ मर्हनामा सम्पन्न िनुिपने कामको ६ मर्हनामा जिको काम 
पतन पूरा निरेको देश्चखँदा तनमािर् कार्िलाई शीघ्रिा ददनपुदिछ। 

16. भौतिक संरचना : नेपाल सरकार स्वास्थ्र् संस्था स्थापना, सिालन िथा स्िरोन्निी मापदण्ड सम्बन्धी 
तनदेश्चशका, २०७० को दफा ४ मा िरु्स्िर सतुनश्चिििा सम्बन्धी मापदण्ड िोर्कएको छ।र्वतभन्न 
ईकाईबाट प्रदान िने सेवाको लाति सिालन कार्िर्वतध िर्ार िरी लाि ु िनुि पनेमा सो िरेको 
पाईएन।अस्पिाल पररसर िथा सेवा ददने कक्षहरू तनर्तमि रूपमा सफासगु्घर राश्चखएको हनुपुनेमा 
अस्पिाल तनरीक्षर् िदाि सरसफाईको अवस्था कमजोर देश्चखर्ो।स्त्रीरोि, बालरोि, बर्हरंि र्वभािहरू 
रहेको भवन परुानो र श्चजर्ि देश्चखर्ो।सिातलि २५० शैय्र्ाको कम्िीमा १२ शैय्र्ा आई.तस.रू् वेड 
हनुपुनेमा ५ बेडमार रहेका छन ्। 

17. हेमोडाइलातससः अस्पिाल र एक प्राइभेट तलतमटेडबीच सम्पन्न सम्झौिा बमोश्चजम २०७५ ज्रे्ष्ठबाट 
सिातलि हेमोडाइलातसस सेवामा १० मेतसन जडान िरी सेवा सिालन िनुिपनेमा स्थलिि तनरीक्षर् 
िदाि साि मेतसनबाट सेवा ददएको पाईएकोले नपिु मेतसन थप िराउनपुदिछ। 

18. दरबन्दी िथा पदपूतििः कार्ािलर्को काम प्रभावकारी रूपले सिालन िनि स्वीकृि दरबन्दी पदपूतिि 
िनुिपदिछ । र्स कार्ािलर्मा १९२ दरबन्दी रहेकोमा १४१ पदपूतिि भई प्रमखु कन्सल्टेन्ट 



सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् 
 

 50 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 2078 

(श्चचर्कत्सक) ३ जना सर्हि श्चचर्कत्सक १९ जना, नतसिङ ६ जना, पारामेतडक्स ८ जना र अन्र् १८ 
जना सर्हि कुल ५१ दरबन्दी ररक्त रहेकोले ररक्त अस्पिालमा रहेका सम्परु्ि पदहरू पदपूतिि िरी 
कार्िसम्पादन प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 

19. कोतभड कोष र खचिः अस्पिालको कोतभड कोषमा सङ्घीर् सरकारबाट ५ करोड ८१ लाख ५हजार र 
प्रदेश सरकारबाट ३ करोड २६ लाख ६८ हजार समेि रु.९ करोड ७ लाख ७३ हजार प्राप्त भई 
जनशश्चक्त पररचालन, औषतध एवम ् स्वास्थ्र् उपकरर् िथा सामाग्री खरीद र उपचारका लाति भनाि 
भएका र्वरामीका सरसफाईका सामान खरीदमा कुल ६ करोड ३९ लाख २२ हजार खचि भएको छ। 

20. महामारीको पवुििर्ारीः कोतभड १९ को महामारी तनर्न्रर् िनि पूवि िर्ारीको रूपमा उपकरर्, शैय्र्ा, 
भवन, जनशश्चक्तको व्र्वस्थापन िनुिपनेमा उपचार कक्ष तनमािर् र आई.तस.रू् व्र्वस्थापनमा रु.३४ 
लाख ९० हजार खचि िररए पतन पर्ािप्त व्र्वस्था हनु नसकेको र ५० बेडको आईसोलेसन केन्र 
तनमािर् िररए पतन वेड, अश्चक्सजन लिार्िका सरु्वधा उपलब्ध नभएकोले समर्मा सिालन हनु नसक्दा 
कोतभड तनर्न्रर् िथा रोकथामको पूवि िर्ारी पर्ािप्त र प्रभावकारी भएको देश्चखएन। 

 

श्चजल्ला अस्पिालहरू 

21. उपर्ोि र्वर्हन उपकरर्हरुः मेतडकल उपकरर्हरू खररद िदाि जडान िथा सिालन िने स्थान र 
चार्हने जनशश्चक्तको समेि व्र्वस्था िरी खररद िनुिपदिछ । अश्चक्सजन कन्सन्टे्रटर, एक्सरे मेतसन जस्िा 
र्वतभन्न स्वास्थ्र् उपकरर्हरू खररदमा श्चजल्ला अस्पिाल डोटीले रु.२९ लाख ३१ हजार र श्चजल्ला 
अस्पिाल बाजरुाले रु.२९ लाख ४० हजार समेि रु.५८ लाख ७१ हजार खचि लेखेका छन ्। 
खररद िररएका उक्त उपकरर्हरू कमिचारी व्र्वस्थापन लिार्ि अन्र् प्रबन्धको अभावमा प्रर्ोिमा 
नआइ अस्पिालको एउटा कोठामा प्रर्ोि र्वर्हन अवस्थामा रहेका छन।् आवश्र्क जनशश्चक्तको 
प्रवन्ध नहदैु उपकरर् खरीद िरी लामो समर्सम्म उपकरर्हरू प्रर्ोिमा नल्र्ाउँदा स्रोिको 
प्रभावकारी उपर्ोि नहनुकुा साथै उपकरर्हरूको कार्िक्षमिामा समेि ह्रास आउन सक्ने अवस्थालाई 
मध्रे् नजर िरी प्रर्ोिमा ल्र्ाउन नसर्कने उपकरर् खररदमा खचि िने प्रवशृ्चत्तमा तनर्न्रर् हनुपुदिछ । 
साथै खररद िररएका उपकरर्हरू र्थातसघ्र प्रर्ोिमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

22. घटी सेवा शलु्क असलुीः प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २३ मा साविजतनक तनकार्ले 
संकलन िरेको राजस्व र्थातसघ्र दाश्चखला िनुिपने व्र्वस्था छ । श्चजल्ला अस्पिाल डोटीको अस्पिाल 
व्र्वस्थापन सतमतिबाट प्राप्त सेवा शलु्कको दर िथा प्रदान िररएको सेवाको र्ववरर्को आधारमा 
रु.२७ लाख २३ हजार सेवा शलु्कमध्रे् छुट ददएको रु. ६९ हजार घटाई रु.२६ लाख ५४ हजार 
दाश्चखला हनु ु पनेमा रु.१९ लाख ८५ हजार मार दाश्चखला िरेको देश्चखएकोले घटी दाश्चखला भएको 
रु.६ लाख ६९ हजारको सम्बन्धमा छानर्वन िरी र्र्कन िनुिपदिछ । 

23. राजस्व बक्र्ौिाः प्रदेशको आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १९ मा राजस्व असलुी, 
वैंक दाश्चखला िने िराउने, लेखा राख् ने राख्न लिाउने उत्तरदार्र्त्व सम्बश्चन्धि कार्ािलर् प्रमखुको हनेु 
व्र्वस्था छ । अस्पिालका सटिर भाडामा उपलव्ध िराए बापि र्टकापरु अस्पिाल, कैलालीले रु.८ 
लाख ८१ हजार  र सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल, कैलालीले रु.१ करोड ६६ लाख ७७ हजार समेि 
रु.१ करोड ७५ लाख ५८ हजार भाडा असलु िनि बाँकी रहेको देश्चखर्ो । सम्झौिामा उश्चल्लश्चखि 
शििको अतधनमा रर्ह सम्बश्चन्धि तनकार्सँि ब्र्ाज सर्हि असलु िनुिपदिछ । 
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24. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजनः मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ मा सरकारी 
तनकार्ले ठेक्का सम्झौिा वा करार अन्िििि सम्बश्चन्धि ठेकेदार वा आपतुििकिािलाई रकम भकु्तानी िदाि 
५० प्रतिशि मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर सम्बश्चन्धि फमिको नाममा राजस्व दाश्चखला िरी बाकँी मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर रकम मार भकु्तानी िनुिपने व्र्वस्था छ । र्ो वषि र्वतभन्न फमिहरूबाट मालसामान खररदको 
रकम भकु्तानी िदाि भकु्तानी हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रतिशि किा निरी परैु भकु्तानी 
हुँदा श्चजल्ला अस्पिाल बझाङले रु.२ लाख १० हजार, महाकाली अस्पिाल कन्चनपरुले रु.१ लाख 
७२ हजार र श्चजल्ला अस्पिाल बैिडीले रु.६ लाख ७८ हजार  समेि कूल रु.१० लाख ६० हजार 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर सम्बश्चन्धि फमिहरूलाई नै भकु्तानी भएको देश्चखर्ो । िसथि सम्बश्चन्धि फमिहरूबाट 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश हनु ुपदिछ । 

25. सोझै खररदः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३१ मा रु.२० लाख भन्दा माथीको 
औषतधजन्र् मालसामान एक आतथिक वषि तभर एकै पटक वा पटक पटक िरी एउटै आपतुििकिािबाट 
खररद िनि नसर्कने व्र्वस्था छ । र्ो वषि महाकाली अस्पिाल महेन्रनिर कन्चनपरुले ४ 
आपतुििकिािहरूबाट पटक पटक रु.१ करोड २५ लाख ३५ हजारको औषतधजन्र् मालसामानहरू 
सोझै खररद िरेको देश्चखर्ो । प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु िरी खररद िररने प्रवशृ्चत्तमा तनर्न्रर् हनु ुपदिछ । 

26. अनिुमनः िि वषिको प्रतिवेदनमा दरबन्दी िथा पदपतुिि व्र्वस्थापन, खररदमा प्रतिस्पधाि र बढी भकु्तानी 
लिार्िको व्र्होरा औलं्र्ाइएकोमा र्ो वषि पतन सधुार िरेको नदेश्चखँदा पनुरावशृ्चत्त नहनेु िरी कार्ि 
सम्पादन िनुि पदिछ । 

प्रदेश स्िर कोतभड १९ को समग्र व्र्होरा 

27. कोषको र्हसाब: सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस रोिको जोश्चखम तनर्न्रर् उपचार िथा व्र्वस्थापन 
कोष तनदेश्चशका, २०७६ को बदुा नं. ८ मा कोषको आम्दानी र खचिको लेखा प्रचतलि काननु 
बमोश्चजम राख्न ुपने व्र्वस्था छ । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
र्ो वषि कोषमा प्रदेश सरकारबाट रु.४० करोड र र्वतभन्न पदातधकारी कमिचारी उद्योिी व्र्ापारी िथा 
व्र्श्चक्तहरूबाट रु.३ करोड ७७ लाख ६० हजार समेि कूल रु.४३ करोड ७७ लाख ६० हजार 
आम्दानी भएकोमा संघीर् तनकार्हरू माफि ि रु.१ करोड ४० लाख, प्रदेश कार्ािलर्हरू माफि ि 
रु.२० करोड ४० हजार र स्थानीर् िहमाफि ि रु.२१ करोड ३० लाख ४४ हजार समेि कूल 
रु.४२ करोड ७० लाख ८४ हजार (९८.५५ प्रतिशि) खचि भई रु.१ करोड ६ लाख ७५ हजार 
बाँकी रहेको देश्चखर्ो । बैङ्क स्टेटमेन्ट अनसुार रु.१ करोड ९ लाख ३२ हजार मौज्दाि देश्चखएकोले 
फरक परेको मौज्दाि रु.२ लाख ५७ हजारको र्हसाब तमलान हनु ुपदिछ ।  

28. कोषको खचि लेखाङ्कनः सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहि मापदण्ड, २०७६ को बुदँा 
न ९ मा प्रदेश सरकारबाट प्रदान िररएको राहि रकम लकडाउनको अवतधमा राहि सामाग्री 
व्र्वस्थापन कार्िमा खचि िरी बचि रकम कोषमा र्फिाि िनुिपने व्र्वस्था छ । आन्िररक मातमला 
िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार प्रदेश सरकारले र्सवषि ८८ वटा स्थानीर् िहलाई 
आइसोलेशन र राहिको लाति रु.21 करोड ३० लाख ४४ हजार, ९ श्चजल्लाका श्चजल्ला प्रहरी 
कार्ािलर्हरू, सशस्त्र प्रहरी िर्हरू, रार्िर् अनसुन्धान र्वभािका कार्ािलर्हरू र नेपाली सेनाका िर् 
िथा िलु्महरू समेि ४४ तनकार्लाई रु.१ करोड ४० लाख र प्रदेश समाश्चजक र्वकास मन्रालर्लाई 
रु.२० करोड ४० हजार तनकासा ददएकोमा मन्रालर्ले खचि एवं बचि रकमको र्ववरर् अध्र्ावतधक 
िरेको छैन ।  
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29. जोश्चखम आङ्कलन र पवुििर्ारीः सदुरुपश्चिम प्रदेश सरकारले तमति २०७७ वैशाख १५ ििे सदूुरपश्चिम 
प्रदेश कोरोना रोि तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना २०७७ स्वीकृि िरी कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाएको छ । जस अनसुार प्रदेश स्िरमा प्रदेश संकट व्र्वस्थापन केन्र, प्रदेश आपिकातलन 
संचालन केन्र, श्चजल्ला स्िरमा श्चजल्ला आपिकातलन संचालन केन्र, र् र्ार्पड रेस्पोन्स र्टम िथा 
स्थानीर् स्िरमा स्थानीर् कोतभड रोकथाम समूह र वडा अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा ३ सदस्र्ीर् 
अनिुमन सतमति र्वकास िने उल्लेख छ । त्र्सै िरी प्रदेश संकट व्र्वस्थापन केन्रको तनर्िर् 
अनसुार श्चजल्ला स्िरमा ३०० देश्चख ५०० वेड सम्मको क्वारेश्चन्टन र स्थानीर् िहमा १०० देश्चख 
२०० बेड सम्मको क्वारेश्चन्टन तनमािर् िने, श्चजल्ला तभर प्रवेश िने व्र्श्चक्तहरूलाई अतनवार्ि रुपमा 
अलग्िै बस्न लिाउने र सीमानाकामा स्वास्थ्र्कमी पररचालन िरी कोतभड परीक्षर्लाई अतनवार्ि र 
व्र्वश्चस्थि बनाउने, जोश्चखमपूर्ि स्थानहरू पर्हचान िने र क्रमशः सील िदै जाने लिार्िका 
कार्िर्ोजना रहेको छ । कार्िर्ोजनाको कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन : 

30. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७७ असार मसान्िसम्म भारि 
िथा अन्र् मलुकुबाट र्स प्रदेशमा तभतरएका व्र्श्चक्तको संख्र्ा २ लाख ४३ हजार देश्चखर्ो । प्रदेश 
अन्ििििका अस्पिाल िथा प्रर्ोिशालाबाट असार मसान्ि सम्म आर.र्ट.डी परीक्षर् १ लाख १९ 
हजार र र्प.तस.आर परीक्षर् २८ हजार समेि १ लाख ४७ हजार िरेको देश्चखर्ो । देश वार्हरबाट 
र्स प्रदेश प्रवेश िरेका व्र्श्चक्तहरूको संख्र्ालाई आधार तलँदा ९६ हजार (४० प्रतिशि) को परीक्षर् 
निरी समाजमा सम्पकि मा आएको देश्चखन्छ ।आरर्टडी परीक्षर् िररएका मध्रे् ८ प्रतिशि र र्प.तस.आर 
परीक्षर् िररएका मध्रे् १४ प्रतिशिमा कोरोना संक्रतमि देश्चखएको छ । संक्रमर्को दर उच्च रहेको 
अवस्थामा पतन परीक्षर्लाई बढाउन सकेको देश्चखएन । 

30.1. प्रदेश भरी ६० हजार १६५ बेडको क्वारेश्चन्टन तनमािर् िरेकोमा ६ हजार १८३ (१० प्रतिशि)  भनाि 
भएको र २ हजार ५९ आइसोलेशन बेडको व्र्वस्था भएकोमा ७१० (३५ प्रतिशि) उपर्ोिमा 
आएको देश्चखन्छ । प्राप्त र्ववरर्बाट परीक्षर्का क्रममा कोरोना संक्रमर् प्रमाश्चर्ि भएका १३ हजार 
५०८ मध्रे् ६ हजार ८९३ लाई क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशनमा रश्चखएको देश्चखन्छ । जसअनसुार ६ 
हजार ६१५ संक्रतमि व्र्श्चक्तहरूलाई क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशनमा नराखेको देश्चखर्ो । कोतभड 19 
बाट संक्रमर् भएका व्र्श्चक्तहरूलाई क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशनमा राख्न नसकेको र परीक्षर् पतन 
िनि नसकेको देश्चखन्छ ।  

30.2. मन्रालर्ले अस्पिाल तनमािर् िथा व्र्वस्थापनमा रु.१ करोड २० लाख २३ हजार, प्रर्ोशाला तनमािर् 
वा स्िरोन्नतिमा रु.६३ लाख २८ हजार, क्वारेश्चण्टन तनमािर्मा रु.५६ लाख ५ हजार, क्वारेश्चण्टनमा 
प्रर्ोि हनेु सामाग्री खरीदमा रु.९७ हजार, क्वारेश्चण्टनमा बस्नेको खाना खचिमा रु.६४ लाख ७० 
हजार, आइसोलेशन तनमािर् वा िर्ारीमा रु.७२ लाख २५ हजार, आइसोलेशन व्र्वस्थापन खचिमा 
रु.५५ लाख ११ हजार, आइसोलेशन खाना खचिमा रु.३४ लाख ६१, औषतधमा रु.४० लाख २४ 
हजार, औषतधजन्र् सामाग्रीमा रु.४ करोड २२ लाख ३७ हजार, स्वास्थ्र् उपकरर्मा रु.९ करोड 
८५ लाख ८६ हजार, शव व्र्वस्थापन सामाग्रीमा रु.१७ लाख ६९ हजार, एम्बलेुन्स सन्चालन िथा 
व्र्वस्थापन खचिमा रु.२ लाख ९८ हजार, र्ािार्ाि खचिमा रु.४ लाख ९८ हजार र अन्र् श्चशषिकमा 
रु.२ करोड ५९ लाख ४२ हजार समेि कूल रु.२२ करोड ८२ हजार खचि भएको देश्चखन्छ । 
उश्चल्लश्चखि रकम पवुििर्ारी िथा व्र्वस्थापनमा खचि िरेकोमा असार मसान्िसम्म सेिी अस्पिालमा 
बाहेक अन्र्र प्रर्ोिशाला संचालन िनि नसक्न ु र १५ बेड मार कोतभड आइ.तस.रू् संचालन हनु,ु 
सदूुरपश्चिमका कतिपर् स्थानीर् िहहरू कोरोना परीक्षर्को लाति कर्ािली स्वास्थ्र् र्वज्ञान र्प्रिष्ठान 



सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् 
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जमु्ला पिेुका उदाहरर्ले र्वश्वव्र्ापी महामारीको जोश्चखम न्रू्तनकरर्का लाति पर्ािप्त पवुि िर्ारी र 
व्र्वस्थापन िरेको देश्चखदैन ।  

30.3. प्रर्ोिशाला स्थापना िथा संचालनः सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना रोि तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापन 
कार्िर्ोजना २०७७ मा आरटीटी परीक्षर्लाई समदुार्स्िरमा परु् र्ाउने र र्प.तस.आर परीक्षर् िने 
कार्िलाई व्र्वश्चस्थि िथा वरृ्र्द् िरी प्रदेशमा थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । व्र्श्चक्तको स्वाब 
परीक्षर् िरी महामारी तनर्न्रर् िनि प्रदेश अन्िििि सम्पाददि कार्िको परीक्षर्बाट देश्चखएका 
व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन ्: 

30.4. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषि प्रदेश तभर २८ हजार 
२३२ र्पतसआर परीक्षर् भएकोमा सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालमा १३ हजार ४९६ र्पतसआर परीक्षर् 
िरेको र १४ हजार ७३६ (५२ प्रतिशि) स्वावका नमूना कर्ािली र बािमिी प्रदेशका 
प्रर्ोिशालाहरूबाट परीक्षर् भएको देश्चखर्ो । सेिी प्रादेश्चशक अस्पिामा रहेको र्प.सी.आर मेश्चशनको 
परीक्षर् क्षमिा दैतनक ५०० रहेपतन परीक्षर् र्कट िथा जनशश्चक्तको अभावले परीक्षर्को दर न्रू्न 
हनु िएको र परीक्षर्को ररपोटि आउन १० ददन सम्म लाग्ने िरेकोले संक्रमर् तनर्न्रर्मा प्रभावकारी 
भतूमका खेल्न नसर्कएको देश्चखर्ो ।  

30.5. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषि प्रदेश तभर १ लाख १८ 
हजार ७४८ आर.तड.र्ट परीक्षर् िरेको मध्रे् जनस्वास्थ्र् प्रर्ोिशाला, कैलालीले २२ हजार ४५० 
परीक्षर् िरेको र ९६ हजार २९८ परीक्षर् स्थानीर्स्िर र अन्र् प्रर्ोिशालामा भएको देश्चखर्ो । 
जनस्वास्थ्र् प्रर्ोिशालाको क्षमिा कम भएको देश्चखर्ो ।   

30.6. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ मा र्वशेष पररश्चस्थतिमा खररद िदाि साविजतनक 
तनकार्ले खररद िररने मालसामानको िरु्स्िर, पररमार्, शिि र कार्ि सम्पन्न िने अवतध जस्िा र्ववरर् 
िर्ार िरी र्थासम्भव प्रतिस्पधाि िराई आकश्चस्मक पररश्चस्थतिको सामाना िनि कुनै एउटा मार 
आपतुििकिािसँि सम्झौिा िरी खररद िनि सर्कने व्र्वस्था छ । जनस्वास्थ्र् प्रर्ोिशाला, कैलालीले 
कोतभड÷१९ को तनर्न्रर् र उपचारको लाति २ हजार वटा आर.र्ट.डी कीट खररद िरी रु.१६ 
लाख ९५ हजार भकु्तानी िरेकोमा सबै र्कटहरू िोर्कएको िरु्स्िर कार्म नभएको जनाई प्रर्ोि 
िरेका छैनन ्। िरु्स्िर समेि एर्कन निरी खरीद िने र प्रर्ोि िनि नतमल्ने र्कटहरू सम्बश्चन्धि 
आपूििकलाई र्फिाि निरी मौज्दाि मै राखी हानीनोक्सानी पारेको देश्चखर्ो । सम्बश्चन्धि पदातधकारीलाई 
श्चजम्मेवार बनाउन ुपदिछ । 

 बेरुज ुश्चस्थतिः र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका 19 तनकार्हरूमा  लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका बेरुजकुो 
श्चस्थति देहार् अनसुार छन ्। 

 सरकारी कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षर्बाट रु.१६ करोड ४४ लाख ६७ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.26 लाख ७३ हजार फस्र्ौट भई रु.१६ करोड १७ लाख ९४ हजार फस्र्ौट िनि 
बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.14 करोड 10 लाख 54 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको 
छ। र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची 10 मा रहेको छ । 

 सतमति िथा अन्र् संस्थामा लेखापरीक्षर्बाट रु.३ करोड १३ लाख ७३ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.३३ लाख ४० हजार फस्र्ौट भई रु.२ करोड ८० लाख ३३ हजार फस्र्ौट िनि 
बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.5 लाख 94 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ ।  र्स 
सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची १० मा रहेको छ । 
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                           मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 

प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार रहेको संर्वधान वा 
काननुको व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी कुनै जर्टल संवैधातनक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभिमा 
साविजतनक महत्त्व वा साविजतनक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारकोिफि बाट अदालिमा उपश्चस्थि भई वहस 
पैरवी िने, िराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ािलर्को स्थापना भएको हो ।  

र्ो वषि कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड ३४ लाख ३१ हजार, राजस्व रु.१५ हजार र धरौटी 
रु.२ लाख ८ हजारसमेि रु.१ करोड ३६ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो 
कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका मूख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन।् 

1. मदु्दाको श्चस्थतिः मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको काम कििव्र् र अतधकार िथा सेवाका अन्र् शिि सम्बन्धी ऐन, 
२०७५ अनसुार मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको िफि बाट सवोच्च अदालिमा १६, उच्च अदालिमा १३ समेि 
कूल २९ मदु्दा सम्वन्धी तलश्चखि जवाफ प्रस्ििु िने, वहस पैरवी िने ,प्रतिरक्षा िने, तनवेदन मस्र्ौदा िने 
समेिका कार्ि सम्पादन भएकोमा सो मध्रे् ९ मदु्दा फस्र्ौट भई २० मदु्दा बाँकी रहेका छन ् । 
६८.९७ प्रतिशि मदु्दा फस्र्ौट हनु नसकेको अवस्था रहेकाले न्र्ार् सम्पादनको कार्ि समर् सीमा तभर 
हनुपुदिछ । 

2. काननुी रार्: नेपालको संर्वधानको धारा १६० ले मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता  प्रदेश सरकारको मखु्र् काननुी 
सल्लाहकार हनेु संवैधातनक एवम ् काननुी व्र्वस्था रहेको छ । सो अनसुार प्रदेश सरकारले िोके 
अनसुारको रार् सल्लाह ददन ु मखु्र् न्र्ातधवक्ताको कििव्र् हनेु व्र्वस्था मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको काम 
कििव्र् अतधकार िथा सेवाका शिि सम्वन्धी ऐन,२०७५ मा उल्लेख भए अनसुार र्स बषि कार्ािलर्ले 
काननुी रार् उपलव्ध िराएको र्ववरर् पेश िरेको छैन ।  

3. र्हरासि िथा थनुवुा कक्ष: र्हरासि िथा थनुवुा कक्ष अनिुमन तनदेश्चशकामा सङ्घीर् सरकार वा प्रदेश 
सरकारका िफि बाट र्हरासि वा थनुवुा कक्षमा रहेका नािररक उपर मानवोश्चचि व्र्वहार भए नभएको 
वा नािररक हकको हनन भए नभएको वा त्र्स्िो अतधकारको हनन ् हनु नददन र्हरासि िथा थनुवुा 
कक्षको आवतधक, मातसक अनिुमन िरी प्रतिवेदन िनुि पने व्र्वस्था छ । उक्त कार्िको थालनी सम्म 
भएको व्र्होरा प्रिति प्रतिवेदनमा औलं्र्ाए िापतन सोको प्रिति प्रतिवेदन पेश निररनकुा साथै 
सन्िोषजनक प्रिति भएको छैन। प्रचतलि व्र्वस्था अनसुार अनिुमन िथा प्रतिवेदन िनुिपदिछ ।   

 र्ो वषि र्वतनर्ोजन राजस्व र धरौटीको कारोवारको लेखापरीक्षर् िदाि बेरुज ुदेश्चखएको छैन ।   
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पररच्छेद ४ 

प्रतिवदेन कार्ािन्वर्न श्चस्थति  

प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५(२) बमोश्चजम महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट 
लेखापरीक्षर् भई प्रारश्चम्भक प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ददनतभर सम्बश्चन्धि कार्ािलर्ले िोर्कएबमोश्चजम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर् िरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई 
जानकारी िराउन ुपने व्र्वस्थाअनसुार बेरुजकुो कारबाहीको र्ववरर् प्राप्त भएको छ । 

1. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न : लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेस िरेको प्रतिवेदन मखु्र्मन्रीमाफि ि प्रदेश सभा समक्ष पेस िने व्र्वस्था छ । 
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 तमति 2077/4/31 मा प्रदेश सभामा पेश भएको 
जानकारी प्राप्त भएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन उपर समर्मै छलफल िरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न 
िनुिपदिछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट : र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  119 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी 
िथा अन्र् कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न िरी रु.75 करोड 47 लाख 64 हजार लििी बेरुज ु
सर्हिको लेखापरीक्षर् सम्पन् न िरी प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएकोमा 9 तनकार्बाट प्रमार् िथा 
प्रतिर्क्रर्ा पेस भई लििी दफा  26 बाट रु.20  करोड 76  लाख 40 हजार फस्र्ौट भई 
रु.54 करोड 71 लाख 24 हजार बाकँी रहेको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षर् 
भएका 9 तनकार्को रु.3 करोड 13 लाख 73 हजारमा 1 तनकार्को प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.33 लाख 
40 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.2 करोड 80  लाख 33 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ ।  

िि वषि प्रदेश सरकारी तनकार्िफि को रु.85 करोड 14 लाख 45 हजार बेरुज ुफस्र्ौट 
िनि बाकँी रहेकोमा सम्परीक्षर्बाट रु.23 करोड 22 लाख 6 हजार फस्र्ौट िरेकोले रु.16 करोड 
92 लाख 39 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । काननु बमोश्चजम बेरुज ुअसलु फस्र्ौट िनुिपदिछ । 

3. बेरुज ु न्रू्नीकरर्ः प्रदेश सरकारको आतथिक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको रटुीलाई 
सधुार  िरी आतथिक अनशुासनको श्चस्थति मजबिु बनाउन सर्कन्छ । प्रदेश कार्ािलर्हरू स्थापनाको 
चरर्मा रहेकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली स्थापना नभएको,  आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रभावकारी 
नभएको, आतथिक कार्िर्वतध तनर्म िजुिमा निरेको, साविजतनक खररद ऐन तनर्म नबनाएको, र्वद्यमान 
काननुको पालना कमजोरी रहेको, अनिुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कमजोर देश्चखएकोले बेरुज ुआउने िरेको 
पाइन्छ। मातथका पक्षहरूलाई र्वचार िरी प्रचतलि काननुहरूको प्रभावकारी पालना, मापदण्ड, 

तनदेश्चशका र कार्िर्वतधहरूको पालना, िरु्स्िरीर् खररद िथा तनमािर्, तनर्तमि रूपमा बेरुज ुफस्र्ौट िने 
कार्िहरूको माध्र्मबाट आतथिक अनशुासन, तमिव्र्र्ीिा, पारदश्चशििा र जवाफदेर्हिा प्रवर्द्िन िरी बेरुज ु
न्रू्न िनि सर्कन्छ । 
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पररच्छेद–५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

साविजतनक जवाफदेर्हिा, पारदश्चशििा र र्वत्तीर् अनशुासनको माध्र्मबाट र्वत्तीर् सशुासन कार्म िनि 
मद्दि पगु्दछ । स्रोि र साधनको प्रातप्त एवम ्पररचालनबाट प्रदेशका र्वकास तनमािर्, सेवाप्रवाहका ितिर्वतधलाई 
पारदशी, जवाफदेही, तमिव्र्र्ी र सशुासनर्कु्त एवम ्प्रभावकारी बनाउन शासन स् चालन िथा आतथिक कार्ि 
प्रर्ालीमा सधुार िने र्वषर् तनम्न छन ्: 
1. नीतििि िथा काननुी व्र्वस्था 
1.1. प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार र्वतभन्न मन्रालर्हरूलाइि िोर्कएका िर 

सम्पादन नभएका कार्ि श्चजम्मेवारीहरूलाइि नीति िथा कार्िक्रममा समावेश िरी कार्ािन्वर्न िातलका 
बनाइि कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ । 

1.2.  नेपालको संर्वधानको धारा 57 (6) बमोश्चजम प्रदेशले पर्हचान िरेका क्षेरमा काननु र कार्िर्वतध 
संघीर् काननुसँि सामन्जस्र्िा हनेु िरी तनमािर् िनुिपदिछ । कार्िर्वतध िजुिमा िदाि प्रत्र्ार्ोश्चजि 
र्वधार्नको स्रोि खलुाउन ुपदिछ ।  

2. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 

2.1. प्रदेशले ददिो र्वकासका लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् िरी िी लक्ष्र् प्राप्त िनि आवतधक र्ोजना र 
बार्षिक बजेट िजुिमा िने, खचि व्र्वस्थापनमा सधुार िने, खचि र उपलश्चब्धलाई कार्ि सम्पादन 
मूल्र्ांकनसँि आबर्द् िने लिार्िका काम िनुिपदिछ । ददिो र्वकास लक्ष्र् कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा 
प्रदेशस्िरीर् तनदेशक एवं र्वषर्िि सतमति िठन िनुिपदिछ ।  

2.2. बजेट प्रर्ालीमा सधुार िनि प्राथतमकिामा रहेका कार्िक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन िने, मध्र्मकालीन खचि 
संरचना िर्ार िरी सोही आधारमा बजेट िजुिमा सोही आधारमा िने, शरुुमा बजेट र्वतनर्ोजन निरी 
रकमान्िर िथा अबण्डा राखी खचि िने कार्िमा तनर्न्रर्, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका 
र्ोजनामा मार र्वतनर्ोजन िने, धेरै कार्िक्रमभन्दा उपलश्चब्धमूलक कार्िक्रमलाई प्राथतमकिाका 
आधारमा बजेट िजुिमा िने लिार्िका कार्िहरू िनुिपने देश्चखएका छन ्। 

2.3. बजेट कार्ािन्वर्न र खचि व्र्वस्थापनमा सधुार िनि तनदेशनालर् प्रमखु, कार्ािलर् प्रमखुसँि कार्ि 
सम्पादन सम्झौिा िरी बजेट र्वतनर्ोजन, खचि र उपलश्चब्धलाई कार्ि सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँि आवर्द् 
िनुिपदिछ । चालखुचि तनर्न्रर् िनि तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदेश्चशका र मापदण्ड वनाई लािू िने, 
अनतु्पादक खचि तनर्न्रर् िने र आर्ोजना व्र्वस्थापनमा सधुार िरी पुजँीिि खचि वरृ्र्द् िनुिपदिछ ।  

2.4. प्रदेश िथा स्थानीर्िहले खचि िरेका वैदेश्चशक सहार्िाको संघीर् सरकारमा प्रतिबेदन िने र समर्मै 
सोधभनाि माि िने उपर्कु्त ब्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

3. आर्ोजना व्र्वस्थापन – सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, आर्ोजना छनौट, बजेट िथा कार्िक्रम स्वीकृति, 
कार्ािन्वर्न, सपुररवेक्षर्, अनिुमन मूल्र्ाङ्कन लिार्ि र्वतभन्न चरर् पालना िदै आर्ोजना स्वीकृि र 
स् चालन िनुिपदिछ । आर्ोजना सम्पन् न भएपतछ प्रतिफलको लेखाजोखा िनुिपदिछ । प्रदेश िौरवका 
आर्ोजना छनौटको कार्िर्वतध तनमािर् िनुिपदिछ । 
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3.1. आर्ोजनाको तबस्ििृ संभाव्र्िा अध्र्र्न िरी लािि लाभ तबश्लषेर्बाट उपर्कु्त देश्चखएका आर्ोजना 
छनौटमा प्राथतमकिा ददने, सम्पन्न नभएका आर्ोजनाहरुको र्वश्लषेर् िरी कार्ििातलका बमोश्चजम कार्ि 
िरी अधरुा आर्ोजना सम्पन्न िने नीति तलनपुदिछ । पररर्ोजना बैंक िर्ार िरी प्राथतमकिा प्राप्त 
आर्ोजनाको छनौट िरी पूजँीिि खचिलाई उपलश्चब्धमलुक क्षेरमा पररचालन िनुिपदिछ ।  

3.2. संघीर् सरकारबाट हस्िान्िरर् भइ आएका आर्ोजनाहरुमा पर्ािप्त बजेट व्र्वस्थापन िरी कार्ािन्वर्न 
िनुिपदिछ । तनश्चिि मापदण्ड तनधािरर् िरी संघ र स्थानीर् िहसँि दोहोरो नपने िरी आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।    

3.3. आर्ोजनाको अनिुमन र मूल्र्ाङ्कन कार्िलाई आर्ोजना कार्ािलर्, मन्रालर् स्िर, प्रदेश नीति िथा 
र्ोजना आर्ोि र मखु्र्मन्री िथा मन्रीपररषदको कार्ािलर्ले अनिुमन मलु्र्ाङ्कन सम्बन्धी आधतुनक 
र्वतधहरु प्रर्ोिमा ल्र्ाई प्रभावकारी बनाइनपुदिछ । संघ र प्रदेशबाट सिालन हनेु आर्ोजनासँि 
सम्बश्चन्धि सूचनाहरुलाई ब्र्बश्चस्थि िनि एवं प्रितिको अनिुमन िनि आर्ोजना व्र्वस्थापन सूचना 
प्रर्ाली िजुिमा िरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

4. खररद व्र्वस्थापन – साविजतनक तनकार्ले खररद िरुुर्ोजना िथा वार्षिक खररद र्ोजना  िर्ार िरी 
प्रतिस्पधाित्मक रुपमा खररद कार्ि िनुिपदिछ । परामशि सेवा खररदमा आन्िररक जनशश्चक्तको 
अतधकिम पररचालन िरी अपनत्वको र्वकास िनुिपदिछ । साथै परामशि सेवाको नम्सि िर्ार िरी लािू 
िनुिपदिछ ।  

4.1. तनमािर् कार्ि अधरुो रहँदा सरकारलाई ठूलो रकमको दार्र्त्व तसजिना हनेु िर िोर्कएको समर्मा 
प्रतिफल प्राप्त नहुँदा लाभग्राहीले सेवाबाट वश्चिि भई नािररकको जीवनस्िरमा अपेश्चक्षि सधुार हनु 
सकेको छैन । तनमािर् व्र्वसार्ीलाई समर्मा कार्िसम्पन्न िने वािावरर् िर्ार िने र आईपरेका 
बाधा व्र्वधान समाधान िनि कार्िमा सम्बश्चन्धि साविजतनक तनकार्ले अग्रसरिाका साथ सहर्ोि र सबै 
पक्ष तनकार्बीच समन्वर् िथा सहकार्ि हनेु व्र्वस्था िनुिपदिछ । 

4.2. खररद काननुमा उल्लेश्चखि सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राटुक्रा पारी उपभोक्ता सतमतिलाई ददने, 
उपभोक्ता सतमतिहरुले तनमािर् व्र्वसार्ीबाट काम िराउने कार्ि तनर्न्रर् िनुिपदिछ । उपभोक्ता 
सतमतिले समेि साविजतनक खररद काननु प्रर्ोि िने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।मेश्चशन प्रर्ोि िनुि नपने 
श्रममूलक काममा मार उपभोक्ता सतमतिलाई सीतमि िनुिपदिछ । उपभोक्ता सतमतिहरुबार्ट िररने 
कार्िमा जनसहभातििा सतुनश्चस्चि िने िथा तनमािर् सम्पन्न पिाि ममिि संभारको श्चजम्मेवारीसर्हि 
हस्िान्िरर्  िनुिपदिछ ।  

5. खचि व्र्वस्थापन – एउटै उदे्दश्र्मा बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन िरी खचि िने कार्िमा तनर्न्रर् 
िने,, मन्रालर्हरू कार्िक्रम/आर्ोजना कार्ािन्वर्न िने कार्िको सिा नीतििि तनर्िर्, अनिुमन र 
मूल्र्ांकनमा संलग्न हनुपुने, पुजँीिि खचिलाई कार्िक्रम, समर्, बजेट पररचालनसँि आबर्द् िनुिपने 
र्वषर्मा सधुार हनुपुदिछ । साथै खचि सम्बन्धी मापदण्ड िर्ार िरी तमिव्र्र्ी िवरले खचि िने 
व्र्वस्था हनुपुदिछ ।  

6. परामशि खचि - सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लिार्िका कार्ि सकभर आन्िररक 
जनशश्चक्तबाट िराउन पहल िने, बाह्य जनशश्चक्तबाट िराउन ु पने अवस्थामा टर्ाकेज बनाइि 
प्रतिस्पधाित्मक िररकाले खररद िने, प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल िरी वस्ितुनष्ठ बनाउने र अध्र्र्न 
भएका र्ोजना वार्षिक कार्िक्रममा समावेश िने लिार्िका कार्ि िरी परामशि खचिलाइि प्रभावकारी 
बनाउन ुपदिछ । 
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7. अनदुान - अनदुान कार्िक्रमहरूलाइि ब्र्वश्चस्थि रुपमा कार्ािन्वर्न िनि आवस्र्क पने तनदेश्चशका र 
कार्िर्वतध ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुिमा िने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रर् िने, अनदुानमा 
समान पहुँचको सतुनिििा िने, लाभग्राहीको लािि सहभातििा नहनेु िरी तनजी संथालाई अनदुान ददने 
पररपाटी अन्त्र् िररनपुने िथा अनदुानको अनिुमन मूल्र्ाङ्कन िने लिार्िका कार्ि िरी उपलश्चब्ध 
सतुनश्चिि िररनपुदिछ । नतिजा वा उत्पादनका आधारमा अनदुान ददने नीति अबलम्बन िनुिपदिछ ।  

8. साविजतनक सम्पश्चत्तको उपर्ोि र संरक्षर् : सरकारी जग्िा िथा वन क्षेरको तलज, उपर्ोि, 
भोिातधकार ददने िथा खानी उत्खनन ्लिार्ि प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोिलाई व्र्वश्चस्थि िनि 
स्पि मापदण्ड िर्ार िरी सोको समशु्चचि उपर्ोि र प्रतिफल प्राप्त हनेु ढङ्गले व्र्वस्थापन एवं अनिुमन 
िनुिपदिछ । 

संघबाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा श्चजन्सी सामान, सवारी साधन, भवन हस्िान्िरर् िररएका 
र्ववरर् िथा वििमान अवस्थाको अतभलेख राख्न ेएवं अद्यावतधक िरी प्रकाशन िनुिपदिछ ।  

9. सेवा प्रवाह – साविजतनक स्रोि र साधनको अतधकिम उपर्ोि िरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, 
प्रभावकारी र दक्षिापूविक स् चालन िनि चक्रीर् समर् प्रर्ाली, टोकन प्रर्ाली, एकद्वार सेवा प्रर्ाली र 
हेल्पडेस्क प्रर्ाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । सेवाग्राहीको समर् र 
लािि घटाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह िने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । र्सैिरी प्रदेश िहबाट 
प्रवाह हनेु सेवालाई व्र्वश्चस्थि िनि, घमु्िी सेवा प्रदान िने, सेवा मापदण्ड तनधािरर् िने, अनिुमन 
संर्न्र बनाउने र िनुासो सनुवुाई सर्न्रको व्र्वस्था र आवतधक रुपमा साविजतनक सनुवुाई िने 
प्रर्क्रर्ा अवलम्वन िनुिपदिछ । 

9.1. सेवा प्रवाहमा संलग्न पदातधकारी र जनशश्चक्तको र्वद्यमान घमुाउरो उत्तरदार्र्त्व प्रर्ाली अन्ि िरी 
सेवाग्राहीप्रति तसधै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रर्ाली लाि ु िनुिपदिछ । र्सका लाति िनुासो 
सनुवुाईको र्वश्वसतनर्िा अतभवरृ्र्द् िनि िनुासो व्र्वस्थापनमा सामाश्चजक सञ्जाल र र्वद्यतुिर् माध्र्मको 
प्रर्ोि िरी िालकु तनकार् र स्विन्र तनकार्को अनिुमन मूल्र्ांकन प्रर्ालीलाई व्र्वहाररक रुपमा 
कार्ािन्वर्न िनुिपदिछ ।  

9.2. साविजतनक परीक्षर्, सामाश्चजक पररक्षर्, साविजतनक सनुवुाई, परकार सम्मेलन, साविजतनक सवाल 
जवाफका माध्र्मबाट साविजतनक सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त पषृ्ठपोषर् अवलम्बन िरी सेवा प्रवाह 
सदुृढीकरर् िनि साविजतनक सेवाको िरु्स्िर मापदण्ड तनधािरर् िरी लाि ुिनुिपदिछ ।  

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

कोतभड १९ को रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिकि िाको लाति 
सूचना प्रवाहलाइि प्रभावकारी वनाउनपुदिछ । अस्पिालको क्षमिा र्वकास, जनशश्चक्त व्र्वस्था िरी उपचार 
सेवामा सधुार िनुिपदिछ । मानवीर् जीवनलाई नै प्रधानिा ददई सबैलाई खोपको समन्र्ार्र्क 
व्र्वस्थापन िररनपुदिछ । 

11. संिठन र कमिचारी व्र्वस्थापन – प्रदेशस्िरको कार्ि सम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन सबै सरकारी 
तनकार्को सँिठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर् िरी र्वकास तनमािर्, सेवा प्रवाहका 
ितिर्वतधलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृि एवं समन्वर्ात्मक रुपले कार्ि सम्पादन िनि दोहोरो नपने 
िरी सँिठन संरचना स्वीकृि िरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  
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12. राजस्व सङ्कलन – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोश्चजम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्िा रश्चजिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा 
कर, सेवा शलु्क दस्िरु, पर्िटन शलु्क लिार्िका क्षरे पररचालन िरी अतधकार क्षेर अन्िििि पने 
र्वषर्मा राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

13. लेखाङ्कन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षर्  

13.1. आन्िररक तनर्न्रर्सम्बन्धी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी वनाउन प्रदेश मन्रालर् र अन्िििि तनकार्बाट 
सम्पादन िने कार्ि तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िनि र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश कानूनबमोश्चजम कार्ि सम्पादन िनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति 
अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लािू िनुिपदिछ ।  

13.2. साविजतनक तनकार्को लेखा प्रर्ाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृति िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीमा 
समर्सापेक्ष सधुार िरी साविजतनक कोषको पारदश्चशििा र र्वश्वसनीर्िा प्रबर्द्िन िनि साविजतनक क्षेरको 
लाति नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सबै तनकार्हरूमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ु
पदिछ ।  

13.3. िोर्कएको समर्मा केन्रीर् र्हसाब र र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको समर्मा आन्िररक एवं 
अश्चन्िम लेखापरीक्षर् सम्पन् न िरी प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न िने, सूचना प्रर्वतध प्रर्ोिमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

13.4. संसदीर् सतमति, मश्चन्रपररषद्का तनर्िर् िथा तनदेशनहरू िथा प्रदेश समन्वर् पररषदको तनर्िर् 
कार्ािन्वर्न र पालना सम्बन्धमा अनिुमन संर्न्र तनमािर् िरी कार्ािन्वर्नको सतुनश्चिििा िनुिपदिछ । 

13.5. अन्िर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, 2074 बमोश्चजम आफू अन्ििििका स्थानीर् िहबाट 
आर्व्र्र्को र्ववरर् तलई एकीकृि िरेर संघीर् अथि मन्रालर्मा पठाउने व्र्वस्था िनुिपदिछ । 

14. अन्िरतनकार् समन्वर् – नेपालको संर्वधानले संघ र प्रदेशबीच सहकार्ि र समन्वर् हनुपुने व्र्वस्था 
िरेको छ । िीन िहका सरकार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीर् िह र संघीर् सरकारबीच 
पलुको रूपमा कार्ि िनि िथा र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू सिालन िदाि अन्िर सरकारबीच दोहोरो नपने 
िरी र्ोजना छनौट, बजेट र्वतनर्ोजन िथा सिालन हनुपुनेमा सरकारबीच समन्वर्को अभावले एउटै 
र्ोजनामा पतन िीन वटै िहका सरकारबाट बजेट र्वतनर्ोजन िथा सिालन भएको देश्चखएकोले िीनै 
िहका सरकारबीच समन्वर् स्थार्पि हनुपुदिछ । 

15. िरु्स्िर परीक्षर् : साविजतनक तनमािर् कार्ािलई दीिो र प्रतिफलमूखी बनाउन स्पेतसर्फकेशन र 
िरु्स्िर आश्वस्ििा र्ोजना अनसुार तनमािर् सामाग्रीहरुको िरु्स्िर परीक्षर् निरी भकु्तानी ददने कार्िमा 
तनर्न्रर् िनुिपदिछ ।  

16. काननु पालना : र्वद्यमान खररद, आतथिक कार्िर्वतध र अन्र् प्रचतलि काननुहरुको प्रभावकारी पालना 
िरी आतथिक अनशुासन कार्म िदै आतथिक अतनर्तमििा घटाउन ुपदिछ । 

उपर्ुिक्त बमोश्चजम नीतििि, काननुी, व्र्वस्थापकीर्, प्रर्क्रर्ािि, प्रर्ालीिि, सधुार कार्ि 
हनुसकेमा र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुार भई र्वत्तीर् सशुासन कार्म हनेु अपेक्षा िनि सर्कन्छ । 
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अनसूुचीहरू 

 

अनसूुची–१  
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ र २  सँि सम्बश्चन्धि) 

लेखापरीक्षर् िररएका कार्ािलर्हरूको र्ववरर् 

(र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र्  कारोवार ) 

२०७६।७७                            

(रु.हजारमा) 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम 
कार्ािलर् 
सङ्खख्र्ा 

बेरुज ुभएका 
कार्ािलर्को 
सङ्खख्र्ा 

बेरुज ु

१ प्रदेश सभा सश्चचवालर् १ १ ८९ 

२ मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् २ १ १८० 

३ सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ३८ १९ १८९८२७ 

४ उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावारर् मन्रालर् २५ १५  ९९५१ 

५ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् १ १  ९१६९० 
६ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् ९ ०  ० 
७ भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् २९ १९  २७१७६४ 
८ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् २२ १०  ११६५६ 
९ मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १ ०  ० 

कुल जम्मा १२८ ६६ ५७५१५७ 
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अनसूुची–१ (क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँि सम्बश्चन्धि) 

लेखापरीक्षर् िररएका कार्ािलर्हरूको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

 

तस.नं. लेखापरीक्षर् िररएका कार्ािलर्को र्ववरर् सङ्खख्र्ा 
सरकारी कार्ािलर्िफि   

1.  प्रदेश सभा सश्चचवालर् १ 
2.  मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् २ 

2.1.  मश्चन्रपररषद् सश्चचवालर् १ 

2.2.  ग्रातमर् र्वकास प्रश्चशक्षर् केन्र १ 

3.  सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ३८ 

3.1.  मन्रालर् १ 

3.2.  श्चशक्षा र्वकास तनदेशनालर् १ 

3.3.  स्वास्थ्र् तनदेशनालर् १ 

3.4.  श्चशक्षा िातलम केन्र ३ 

3.5.  स्वास्थ्र् िातलम केन्र १ 

3.6.  स्वास्थ्र् आपूतिि केन्र १ 

3.7.  व्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास िातलम केन्र २ 

3.8.  स्वास्थ्र् कार्ािलर्हरू ८ 

3.9.  आर्वेुद केन्र  ९ 

3.10.  अस्पिाल र्वकास सतमति ८ 

3.11.  रोजिार सूचना केन्र १ 

3.12.  प्रार्वतधक श्चशक्षा िथा व्र्वसार्र्क िातलम केन्र १ 

3.13.  जनस्वास्थ्र् प्रर्ोिशाला १ 

4.  उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावारर् मन्रालर् २५ 

4.1.  मन्रालर् १ 

4.2.  प्रदेश वन तनदेशनालर् १ 

4.3.  उद्योि वाश्चर्ज्र् िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षर् तनदेशनालर् १ 

4.4.  वन अनसुन्धान िातलम केन्र १ 

4.5.  प्रदेश पर्िटन र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न इकाई १ 

4.6.  घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ािलर् ८ 

4.7.  तडतभजन वन कार्ािलर्हरू १० 

4.8.  भ-ू जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्हरू २ 
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5.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् १ 
6.  आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् ९ 
6.1.  मन्रालर् १ 
6.2.  प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् १ 
6.3.  प्रदेश लेखा इकाई ७ 
7.  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्  २९ 
7.1.  मन्रालर् १ 
7.2.  र्ािार्ाि पूवािधार र्वकास तनदेशनालर् १ 
7.3.  र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्  ४ 
7.4.  पूवािधार र्वकास कार्ािलर् ६ 
7.5.  शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर् ३ 
7.6.  खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन  ४ 
7.7.  जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन ८ 
7.8.  भतुमिि जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन १ 
7.9.  तसँचाइ व्र्वस्थापन कार्ािलर् १ 
8.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् २२ 

8.1.  मन्रालर् १ 

8.2.  कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्  १ 

8.3.  पशपुन्छी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् १ 

8.4.  पश ुिातलम केन्र १ 

8.5.  कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्िन िथा सहर्ोि िातलम केन्र १ 

8.6.  बाली संरक्षर् प्रर्ोिशाला १ 

8.7.  तबउतबजन प्रर्ोिशाला १ 

8.8.  माटो िथा मल परीक्षर् प्रर्ोिशाला १ 

8.9.  कृर्ष ज्ञान केन्र ६ 

8.10.  भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र ५ 

8.11.  मत्स्र् र्वकास केन्र १ 

8.12.  सखु्खा फलफुल र्वकास केन्र १ 

8.13.  िरकारी र्वउ िथा जमिटलाज्म सम्वर्द्िन केन्र १ 

9.  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १ 
जम्मा १२८ 
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अनसूुची-२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 1 सँि सम्बश्चन्धि) 
सरकारी कार्ािलर्को] लेखापरीक्षर् रकम 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
क्रसं. मन्रालर्/ 

तनकार्को नाम 

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोवार लेखापरीक्षर् 

सम्पन्न रकम लेखापरीक्षर् िनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुिपने सम्पन्न 

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

1 प्रदेश सभा 
सश्चचवालर् 

1 138492 1 138492 1 62  १ 62 1 3591 1 3591 1 8 1 8 142153 

2 मखु्र्मन्री िथा 
मश्चन्रपररषद्को 
कार्ािलर् 

1 67739 1 67739 1 180  १ 180 1 434 1 434 1 60174 1 60174 128527 

3 सामाश्चजक र्वकास 
मन्रालर् 

32 2398400 30 2282914 19 11942 18 11759 32 98414 30 96830 24 449225 22 435674 2827177 

4 उद्योि, पर्िटन, वन 
िथा वािावारर् 
मन्रालर् 

26 1078840 25 1063427 22 194583 21 192461 24 744978 24 744978 10 94586 10 94586 2095452 

5 आन्िररक मातमला 
िथा काननु 
मन्रालर् 

1 108429 1 108429 1 18664 1 18664 1 4049 1 4049 1 30500 1 30500 161642 

6 आतथिक मातमला 
िथा र्ोजना 
मन्रालर् 

10 2753750 9 2753526 2 6031266 2 6031266 4 1645 4 1645 7 6469 6 2475 8788912 

7 भौतिक पूवािधार 
र्वकास मन्रालर् 

30 8262273 29 8014205 28 602966 28 602894 28 830729 27 826032 7 1322 7 1322 9444453 

8 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष 
िथा सहकारी 
मन्रालर् 

22 1928482 22 1928482 20 14227 20 14227 22 27445 22 27445 2 362 2 362 1970516 

9 मखु्र् 
न्र्ार्ातधवक्ताको 
कार्ािलर् 

1 13431 1 13431 1 15 1 15 1 208 1 208 0 0 0 0 13654 

जम्मा 124 16749836 119 16370645 95 6873905 91 6871528 114 1711493 111 1705212 53 642646 50 625101 25572486  
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अनसूुची- 3 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 को दफा 1 सँि सम्बश्चन्धि) 
 

 

 

लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा रहेका तनकार्हरूको र्ववरर् 
२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
 

तस.नं. मन्रालर् कार्ािलर् र्वतनर्ोजन राजस्व  धरौटी अन्र् 
कारोवार 

जम्मा 

१ सामाश्चजक र्वकास 
मन्रालर् 

श्चजल्ला अस्पिाल, 
दाच ुिला 

६४४६२ १७१ ११८६ १२०५६ ७७८७५ 

२ श्चजल्ला स्वास्थ्र् 
कार्ािलर्, दाच ुिला 

५१०२४ १२ 399 १४९४ ५२९२9 

३ उद्योि, पर्िटन, वन 
िथा वािावरर् 
मन्रालर् 

घरेल ुिथा साना उद्योि 
कार्ािलर्, दाच ुिला 

१५४१३ २१२२ ० ० 
१७५३५ 

४ भौतिक पूवािधार 
र्वकास मन्रालर् 

जलस्रोि िथा तसँचाइ 
र्वकास तडतभजन 
कार्ािलर् दाच ुिला 

२४८०६८ ७२ ४६९७ ० 
२५२८३७ 

५ आतथिक मातमला िथा 
र्ोजना मन्रालर् 

प्रदेश लेखा ईकाई, 
दाच ुिला 

२२४ ० ० 3995 
4219 

जम्मा ३७९१९१ २३७७ ६२८2 17545 405395 
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अनसूुची-4 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 2 सँि सम्बश्चन्धि) 
 सतमति िथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षर् र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नम 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

लेखापरीक्षर् सम्पन्न रकम बक्र्ौिा बषि 
िनुिपने ]{ सम्पन्न अश्चन्िम प्रारश्चम्भक 

1.  सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् (सतमति िथा अन्र् संस्था)  9 8 8 8 1195006 

gePsf] 

2.  मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् (सतमति िथा अन्र् संस्था)  1 1 1 1 10118 

जम्मा 10 9 9 9 1205124 
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अनसूुची-5 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 2 सँि सम्बश्चन्धि) 
आर् व्र्र् र्हसाव िर्ार िने सतमति र अन्र् संस्था 

लेखापरीक्षर् रकम, बेरुज ुर सिालन नतिजा 
२०७६।७७ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.स. संस्थाको नाम 

लेखापरीक्षर् 
िनुिपने]{ 

आतथिक वषि 

लेखापरीक्ष
र् रकम 

बरेुज ु
रकम 

 लेखापरीक्षर् भएको अश्चन्िम वषिको  सिालन नतिजा 
र्ो 

वषिको 
मौज्दाि 

वषािन्िको 
मौज्दाि 

बषिको 
शरुुको 
मौज्दाि 

आर् व्र्र् 

तबक्री र सेवा 
शलु्क 

अनदुान 

अन्र् 
आर् 

जम्मा प्रत्र्क्ष 
खचि 

सिालन 
खचि 

कमिचारी 
खचि 

अन्र् 
खचि जम्मा खचि 

सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्िफि  
               

1 सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल, 

धनिढी 2076/77 ४५९५४५
 

१९७४८
 12015

 
154065

 
285170

 
8295

 
447530

 
0

 
436991

 
0

 
3070

 
440061

 
7469

 
19484

 

2 महाकाली अस्पिाल, किनपरु 
2076/77 

२४४३४३
 1215

 
4290

 
33556

 
204520

 
1977

 
240053

 
0

 
234287

 
0

 
628

 
234915

 
5138

 
9428

 

3 र्टकापरु अस्पिाल, कैलाली 
2076/77 

११८९३९
 1382

 
8423

 
41005

 
68556

 
955

 
110516

 
0

 
102908

 
0

 
948

 
103856

 
6660

 
15083

 

4 श्चजल्ला अस्पिाल, बाजरुा 
2076/77 

७२१५८
 २२२०

 2909
 

15154
 

53677
 

418
 

69249
 

0
 

65376
 

0
 

388
 

65764
 

3485
 

6394
 

5 श्चजल्ला अस्पिाल, डोटी 
2076/77 

७१३८०
  १९२६

 0
 

13751
 

56683
 

946
 

71380
 

0
 

66986
 

0
 

104
 

67090
 

4290
 

4290
 

6 श्चजल्ला अस्पिाल, बझाङ 

2076/77 

१०७०४७
 ८४७ 

 1885
 

२६४१६
 

७७५७७
 

११६९
 105162

 

0
 ९२७२३

 
०
 

११९४
 93917

 
11245

 
13130

 

7 श्चजल्ला अस्पिाल, अछाम 

2076/77 

६०५४६
 १४

 2908
 

3876
 

53256
 

506
 

57638
 

0
 

57316
 

0
 

315
 

57631
 

7
 

2915
 

8 श्चजल्ला अस्पिाल, बैिडी 
2076/77 

६१०४८
 ६८१

 
2102

 
६१६५

 
५२५९५

 
१८६

 58946
 

०
 

५८५०६
 

०
 

८२
 58588

 
358

 
2460

 

जम्मा 
 

११९५००६
 

2८०३३
 

३४५३२
 

२९३९८८
 

८५२०३४
 

१४४५२
 

११६०४७४
 

०
 

१११५०९३
 

०
 

६७२९
 

११२१८२२
 

३८६५२
 

७३१८४
  

मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर्िफि
 

 
                          

९ ग्रातमर् र्वकास प्रश्चशक्षर् 
केन्र, डोटी 2076/77 १०११८ ० ० ० १०११८ ० १०११८ ० १०११८ ० ० १०११८ ० ० 

कुल जम्मा 
 

१२०५१२४ २८०३३ ३४५३२ २९३९८८ ८६२१५२ १४४५२ ११७०५९२ ० ११२५२११ ० ६७२९ ११३१९४० ३८६५२ ७३१८४ 
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अनसूुची-6 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.5 सँि सम्बश्चन्धि) 
पेस्की बाँकीको र्ववरर्  

२०७६।७७ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.स. मन्रालर् / 
तनकार्को नाम 

कमिचारी पेस्की अन्र् पेस्की 

लििी 
जम्मा 

र्स वषिको 
म्र्ाद 

ननाघेको 
मोर्वलाइजेशन 

पेस्की 

कुल जम्मा 

िि 
वषिसम्म 

र्ो वषि 

िि वषिसम्म र्ो वषि 

मोर्वलाइजेशन  प्रतििपर अन्र् 

म्र्ाद नाघेको 
मोर्वलाइजेशन  

प्रतििपर अन्र् 

1.   सरकारी 
कार्ािलर्िफि  

१२१५०३ ३०४८ १००११२ ० ० १८६० ० १३९५५४ ३६६०७७ ८४५९०६ १२११९८३ 

2.  सतमति िथा 
अन्र् संस्थािफि   

० ५९४ ० ० ० ० ० ० ५९४ १०२४६ १०८४० 

जम्मा १२१५०३ ३६४२ १००११२ ० ० १८६० ० १३९५५४ ३६६६७१ ८५६१५२ १२२२८२३ 
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अनसूुची-7 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.6 सँि सम्बश्चन्धि) 
कुल असलुी र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
क्र.स. मन्रालर् / तनकार् लेखापरीक्षर्को दौरानमा प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ सम्परीक्षर्को क्रममा कुल जम्मा 

1.  सरकारी कार्ािलर्िफि   ४५३६ २२७ ९११५ १३८७८ 

2.  सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  ० ० ११४ ११४ 

जम्मा ४५३६ २२७ ९२२९ १३९९२ 
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अनसूुची-8 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.7 सँि सम्बश्चन्धि) 
अतग्रम कर कर्ि निरेको समर्ििि श्चस्थति 

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

असलु िनुिपने]{ असलु भएको 
असलु िनि बाकँी रकम 

कार्ािलर् सङ्खख्र्ा रकम कार्ािलर् सङ्खख्र्ा रकम 

1.  सरकारी कार्ािलर्िफि  १२ ३०४९ ० ० ३०४९ 

2.  सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  १ ७३ ० ० ७३ 

जम्मा १३ ३१२२ ० ० ३१२२ 
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अनसूुची-9 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँि सम्बश्चन्धि) 
राजस्वको शीषिकिि आम्दानी र्ववरर् 

२०७६।७७ 

-रु.हजारमा_ 
राजस्व संकेि राजस्व शीषिक रकम 

११३१५ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु घरजग्िा रश्चजिेशन दस्िरु २९०१११ 

११४११ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ४२३७०३५ 

११४२१ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु अन्िः शलु्क ११४५१४३ 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु सवारी साधन कर २३६७३७ 

११४७२ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु र्वज्ञापन कर २२६ 

११६११ व्र्वसार्ले भकु्तानी िने ६२ 

११६१३ व्र्वसार् रश्चजिेशन दस्िरु िथा व्र्वसार् कर ९५३९ 

१४१५१ सरकारी सम्पश्चत्तको बहालबाट प्राप्त आर् १८२ 

१४१५३ बाँडफाँटबाट प्राप्त वन रोर्ल्टी ३८४४६ 

१४१५४ बाँडफाँटबाट प्राप्त खानी िथा खतनजसम्बन्धी रोर्ल्टी ४३ 

१४१५६ बाडँफाँटबाट प्राप्त र्वद्यिुसम्बन्धी रोर्ल्टी ६५७३ 

१४१५७ बाँडफाँटबाट प्राप्त दहत्तर बहत्तरको तबक्रीबाट प्राप्त हनेु आर् २२८६७ 

१४१५८ बाँडफाँटबाट प्राप्त पवििारोहर्वापिको रोर्ल्टी ३६ 

१४२११ कृर्ष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम ७०८३ 

१४२१२ सरकारी सम्पश्चत्तको तबक्रीबाट प्राप्त रकम ३४४ 

१४२१३ अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम २१४ 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क िथा तबक्री १ 

१४२२३ श्चशक्षा क्षेरको आम्दानी १६८ 

१४२२४ परीक्षा शलु्क ९७१ 

१४२२५ र्ािार्ाि क्षेरको आम्दानी ३०६७१ 

१४२२९ अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क २२७१० 

१४२५० अन्र् प्रशासतनक दस्िरुहरू ० 

१४२५३ व्र्वसार् रश्चजिेशन शलु्क ३२७५० 
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१४२५६ चालक अनमुतिपर, सवारी दिाि र्किाव सम्बन्धी दस्िरु १०९७४२ 

१४२६४ वन क्षेरको अन्र् आर् ४०७ 

१४३११ न्र्ार्र्क दण्ड जररवाना र जफि ८७ 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड जररवाना र जफि २३६२ 

१४३१३ धरौटी सदरस्र्ाहा १३८४ 

१५१११ बेरुज ु ४४०३७ 

१५११२ तनकाशा र्फिाि ८८४१ 

१५११३ अनदुान र्फिाि ५३९९९ 

३२१२१ िि वषिको निद मौज्दाि 0 

प्रदेश सश्चिि कोषिफि को जम्मा ६३०२७७१ 

३३३४१ सवारी साधन कर ४३००७३ 

१४१७१ वन रोर्ल्टी ११३४ 

३३१५१ वन रोर्ल्टी संकलन १२४६२८ 

३३३६१ वन क्षेरको रोर्ल्टी १८४७३ 

र्वभाज्र् कोषिफि को जम्मा ५७४३०८ 

जम्मा ६८७७०७९ 
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अनसूुची-10 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँि सम्बश्चन्धि) 
सरकारी कार्ािलर्हरूको बेरुज ुवतििकरर् 

२०७६।७७ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.
स. 

मन्रालर् / तनकार्को नाम 

 

 

प्रारश्चम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बरेुजु" बाँकी बरेुज ु

दफा सङ्खख्र्ा 

रकम 

 

दफा सङ्खख्र्ा 
 

दफा सङ्खख्र्ा 

रकम 

असलु 

िनुिपने ]{ 

तनर्तमि िनुिपने पेस्की 

सैर्द्ाश्चन्िक लििी सैर्द्ा
श्चन्िक 

लििी रकम 

सैर्द्ाश्चन्ि
क 

लििी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कािजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लिि 

श्चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी 

पेस्की 
अन्र् 
पेस्की 

कुल 
जम्मा 

1 प्रदेश सभा सश्चचवालर् 11 2 213 0 २ 124 11 1 89 89 0 0 0 0 ० 0 0 0 

2 

मखु्र्मन्री िथा 
मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् 

17 2 3090 0 1 2910 18 1 180 

0 0 180 0 0 180 0 0 0 

3 सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् 144 53 164467 0 2 2673 145 51 161794 9027 1855 9858 0 0 ११७१३ 1600 139454 141054 

4 

उद्योि, पर्िटन, वन िथा 
वािावारर् मन्रालर् 

145 74 9951 0 0 0 145 74 9951 4689 2720 2432 

0 0 

५१५२ 10 100 110 

5 

आन्िररक मातमला िथा 
काननु मन्रालर् 

7 5 96603 0 1 4913 8 4 91690 68 60025 31597 

0 0 

916२२ 0 0 0 

6 

आतथिक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर् 

23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

भौतिक पूवािधार र्वकास 
मन्रालर् 

393 123 462328 0 1३ 

1905

64 

398 110 271764 14414 118677 135375 

0 0 

2५४०५२ 1438 1860 3298 

8 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर् 

131 57 18112 0 7 6456 131 50 11656 1785 1601 8270 

0 0 

९८७१ 0 0 0 

9 

मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको 
कार्ािलर् 

9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल जम्मा 880 316 754764 0 26 207६४० 888 291 547124 30072 184878 187712 0 0 ३७२५९० 3048 141414 144462 
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अनसूुची-१1 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँि सम्बश्चन्धि) 

आर् व्र्र्को कारोबार िने सतमति िथा अन्र् संस्थाको बेरुज ुवतििकरर्  
२०७६।७७ 

-रु.हजारमा_ 
 

क्र.
स. 

मन्रालर् / तनकार्को नाम 

 

 

प्रारश्चम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बरेुजु" बाँकी बरेुज ु

दफा सङ्खख्र्ा 

रकम 

 

दफा सङ्खख्र्ा 
 

दफा सङ्खख्र्ा 

रकम 

असलु 

िनुिपने ]{ 

तनर्तमि िनुिपने 

जम्मा 

पेस्की 

सैर्द्ाश्चन्िक लििी सैर्द्ाश्चन्िक लििी रकम सैर्द्ाश्चन्िक लििी 
अतनर्तम

ि 
भएको 

प्रमार् 
कािजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लिि 

श्चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

कमिचारी 
पेस्की 

अन्र् 
पेस्की 

कुल 
जम्मा 

1 

सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल , 

धनिढी २६ ११ २३०८८ ० १ ३३४० २७ १० १९७४८ १६८४० १५९७ १३११ 

0 0 

२९०८ 

0 

० 

० 

2 र्टकापरु अस्पिाल , कैलाली ७ ४ १३८२ 0 0 0 ७ ४ १३८२ ११६० ० २२२ ० ० २२२ ० ० ० 

3 महाकाली अस्पिाल , किनपरु १९ ३ १२१५ ० ० ० १९ ३ १२१५ ० ८४८ ३६७ ० ० १२१५ ० ० ० 

4 श्चजल्ला अस्पिाल , डोटी ८ ३ १९२६ ० ० ० ८ ३ १९२६ ६६८ ० ६६८ ० ० ६६८ ५९० 0 ५९० 

5 श्चजल्ला अस्पिाल , अछाम १२ १ १४ ० ० ० १२ १ १४ १४ ० ० ० ० ० 0 0 ० 

6 श्चजल्ला अस्पिाल , बझाङ्ग ८ ४ ८४७ ० ० ० ८ ४ ८४७ ९ ६२८ २१० ० ० ८३८ 0 0 ० 

7 श्चजल्ला अस्पिाल , बाजरुा १२ ३ २२२० ० ० ० १२ ३ २२२० ३३ ० २१८७ ० ० २१८७ ० ० ० 

8 श्चजल्ला अस्पिाल , बैिडी ७ १ ६८१ ० ० ० ७ १ ६८१ ० ० ६७७     ६७७ ४ ० ४ 

9 

ग्रातमर् र्वकास प्रश्चशक्षर् 
केन्र, डोटी 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

कुल जम्मा ९९ ३० ३१३७३ ० १ ३३४० १०० २९ २८०३३ १८७२४ ३०७३ ५६४२ ० ० ८७१५ ५९४ ० ५९४ 
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अनसूुची- १2 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 2 सँि सम्बश्चन्धि) 

बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षर्को अद्यावतधक र्ववरर्  
२०७६।७७ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

िि वषिसम्मको 
बाँकी 

सम्परीक्षर् भएको 
िि बषिसम्मको 

बाँकी 
र्ो बषिको थप 

िेस्रो प्रतिवेदनसम्मको 
बाँकी बेरुज ु

िेस्रो प्रतिवेदनसम्मको बाँकी 
बेरुजमुध्रे् पेस्की 

1.  सरकारी कार्ािलर्िफि  ८५१४४५ २३२२०६ 619239 ५४७१२४ 1१६६३६३ ३६६०७७ 

2.  सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  ३७०७३ ११५९ 35914 2८०३३ 6३९४७ ५९४ 

जम्मा ८८८५१८ २३३३६५ 655153 ५७५१५७ १२३०३१० ३६६६७१ 
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अनसूुची- १3 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 7 सँि सम्बश्चन्धि) 

प्रदेश सरकारले सङ्घीर् कार्ािलर्लाई ददएको बजेटको खचि र्ववरर्  

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. श्चजल्ला कार्ािलर् चाल ुखचि पूजँीिि खचि कुल खचि 

1.  अछाम 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् १३०० ० १३०० 

2.  श्चजल्ला कारािार कार्ािलर् १९४ ० १९४ 
3.  

किनपरु 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् १७२१ ० १७२१ 

4.  श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् १००० ० १००० 
5.  श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० २००० २००० 
6.  श्चजल्ला कारािार कार्ािलर् २०० ० २०० 
7.  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३५ नं. 

हे.क्वा. 
० ९८३ ९८३ 

8.  

कैलाली  

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् २४६३ ० २४६३ 

9.  श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० ३००० ३००० 
10.  श्चजल्ला कारािार कार्ािलर् १९१ ० १९१ 
11.  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३४ नं. 

हे.क्वा. 
० ३४७० ३४७० 

12.  

डडेलधरुा 
श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् ६३३ ० ६३३ 

13.  श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् ४९३ ० ४९३ 
14.  श्चजल्ला कारािार कार्ािलर् २०० ० २०० 
15.  डोटी श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् ८५० ० ८५० 

16.  दाच ुिला 
श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् ४४८ ० ४४८ 

17.  श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् ५०० ० ५०० 
18.  

बझाङ 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् ८५० ० ८५० 

19.  श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् ४५० ० ४५० 
20.  श्चजल्ला कारािार कार्ािलर् २०० ० २०० 
21.  बाजरुा श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् ४५० ० ४५० 

22.  बैिडी 
श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर् ८५० ० ८५० 

23.  श्चजल्ला कारािार कार्ािलर् २०० ० २०० 

जम्मा १३१९३ ९४५३ २२६४६ 
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अनसूुची-१4 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.1  सँि सम्बश्चन्धि) 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरूको र्ववरर् र सो अवतधको बेरुज ुश्चस्थति 

२०७६।७७ 

   (रु.हजारमा) 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरूको 

नामावली 

अवतध आ.व. 

२०७६/७७ 

को बेरुज ु

लेखापरीक्षर् अङ्कको 

िलुनामा बेरुज ु

प्रतिशि 

देश्चख सम्म 

1.  प्रदेश सभा सश्चचवालर्, धनिढी सश्चचव श्री राम तसंह धामी 2076/4/1 2077/3/31 ८९ ०.०६ 

2.  मखु्र्मन्री िथा मश्चन्रपररषद् को कार्ािलर्, धनिढी  सश्चचव श्री अजुिन प्रसाद पोखरेल 2076/4/1 2077/3/31 १८० ०.१३ 

3.  सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्, धनिढी सश्चचव श्री झंकर बहादरु र्वि 2076/4/1 2077/3/31 १८९८२७ 4.७2 

4.  

उद्योि, पर्िटन, वन िथा वािावरर्  

मन्रालर्, धनिढी  

सश्चचव श्री मेघनाथ काफ्ले 2076/4/1 2076/5/19 

९९५१ 0.47 सश्चचव श्री ददपक कुमार खराल 2076/5/23 2076/12/10 

सश्चचव श्री र्म प्रसाद पोख्रले 2077/1/12 2077/3/31 

5.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्, धनिढी सश्चचव श्री कृषर् बहादरु रावि 2076/4/1 2077/3/31 91690 56.72 

6.  आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, धनिढी सश्चचव श्री समुनराज अर्ािल 2076/4/1 2077/3/31 ० ० 

7.  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्, धनिढी सश्चचव श्री इन्रदेव भि 2076/4/1 2077/3/31 271664 2.88 

8.  भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, धनिढी 
सश्चचव डा.महेशराज र्वि 2076/4/1 2076/10/5 

११६५६ 0.59 

सश्चचव डा.र्कसनलाल भि 2076/11/19 2077/3/31 

9.  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर्, धनिढी सश्चचव श्री फर्टकराज मडुभरी 2076/4/1 2077/3/31 ० ० 
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