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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 बमोर्जम 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाालर्, पूर्ा स्वातमत्व भएका संगठीत 
संस्था र संघीर् काननु बमोर्जम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु भनी 
तोर्कएका संस्था वा तनकार्को तनर्तमतता, तमतव्र्र्र्ता, कार्ादक्षता, प्रभावकाररता र 
और्चत्र् समेतको आधारमा लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको 
धारा 294(३) बमोर्जम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारवाहीको 
सम्बन्धमा अलग अलग प्रततवेदन तर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गना सक्ने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रदेश प्रमखु समक्ष वार्षाक प्रततवेदन पेश गने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रततवेदन मखु्र्मन्री माफा त 
प्रदेश सभामा पेश हनेु व्र्वस्था छ । उल्लेर्खत व्र्वस्था बमोर्जम आतथाक वषा 2076/77 को लेखापरीक्षर् 
गरी र्ो प्रततवेदन तर्ार पाररएको छ । प्रततवेदनमा लेखापरीक्षर् गररएको तनकार्को र्ववरर्, लेखापरीक्षर्बाट 
देर्खएका बेरुजकुो र्स्थतत, लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षर् प्रततवेदनको कार्ाान्वर्न 
र्स्थतत र भर्वषर्मा गनुापने सधुार समावेश गररएको छ । प्रस्ततु प्रततवेदन प्रदेश सभा, सावाजतनक लेखा सतमततमा 
छलफलद्वारा कार्ाान्वर्नमा आई आतथाक अनशुासन कार्म गना महत्त्वपूर्ा र्ोगदान पगु्ने कुरामा र्वश्वस्त छु ।  

नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन 2075, संघ एवं प्रदेशले तजुामा गरेका काननु, लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड एवं असल अभ्र्ासहरू अनसुरर् गरी वस्ततुनष्ठ ढंगले र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । सरकारी 
लेखापरीक्षकहरूको आचारसंर्हता लाग ु गरी सो को पालना सतुनर्ित गना अनगुमनको समेत व्र्वस्था 
तमलाईएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृत लगार्त सम्बर्द् पक्षसँग आवश्र्क छलफल 
गरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाव बमोर्जम लेखापरीक्षर्लाई उदे्दश्र्मूलक बनाउने प्रर्ास गररएको छ । 
लेखापरीक्षर्को गरु्स्तर अतभवरृ्र्द् गना गरु्स्तर आश्वस्तता पनुरावलोकन प्रर्ालीलाई सदुृढ तलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषा काननुको पालना, जवाफदेर्हता वहन, लेखापालन र आतथाक कारोबारको र्स्थतत, सावाजतनक 
सम्पर्त्त र स्रोत साधनको उपर्ोग, सावाजतनक तनमाार् र सेवा प्रवाह जस्ता र्वषर्लाई लेखापरीक्षर्को क्षेरमा 
समावेश गररएको छ । र्ो वषा प्रदेश अन्तगात मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् सर्हत मन्रालर् र 
मातहतका कार्ाालर्, प्रदेशसभा सर्चवालर्, मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 
समेत 19१ तनकार् र १ र्वषर्को रु.51 अबा 9 करोड 5 लाख 83 हजार  लेखापरीक्षर् सम्पन्न भई 
रु.72 करोड 52 लाख 29 हजार बेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल लेखापरीक्षर् अङ्कको 1.42 
प्रततशत हनु आउँछ । गत वषा लेखापरीक्षर् अंकको 2.50 प्रततशत बेरुज ुकार्म भएको तथर्ो । गत वषा 
सँग तलुना गदाा बेरुज ु प्रततशत घटेको छ । र्स वषा म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लगती बेरुज ु मातनएको   
छैन । 

प्रदेश अन्तगातका कार्ाालर्हरूको लेखापरीक्षर्बाट मखु्र् रूपमा कततपर् आवश्र्क काननु तनमाार् 
गनुापने, दरबन्दी बमोर्जमका कमाचारीको पदपूतता गनुापने, बजेटमा समावेश भएका नीतत तथा कार्ाक्रमको 
प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गनुापने र प्रदेशस्तरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमत एवं व्र्वर्स्थत गना एकीकृत 
कार्ाालर्को अवधारर्ा अनसुार सीतमत संख्र्ाका कार्ाालर्बाट कार्ासम्पादन गने व्र्वस्था गररनपुने देर्खएको 
छ । प्रदेश र स्थानीर् तहका पदातधकारीले प्राप्त गने सेवा सरु्वधामा एकरुपता कार्म गनुापने, राजस्व 
सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुानप्रततको तनभारतालाई न्रू्तनकरर् गने, 

अनतु्पादक खचा तनर्न्रर् गना तमतव्र्र्र्ता सम्बन्धी नीततलाई प्रभावकारी रूपले कार्ाान्वर्न गने, ददगो र्वकास 



 

 

लक्ष्र्लाई प्राप्त गना र्ोजना तथा कार्ाक्रममा समावेश गरी संघीर् सरकार तथा स्थानीर् तहसँग समन्वर्ात्मक 
ढङ्गले कार्ा गनुापदाछ ।  

र्वकास तनमाार्तफा  पररर्ोजना बैंकमा संकतलत र्ोजनामध्रे् बढी उपलब्धीमलुक छनौट गरी कार्ाान्वर्न 
गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहमाफा त एकै प्रकृततका कार्ाक्रमहरू सम्पादन भई दोहोररने, खर्टटने तथा टुर्क्रने 
प्रवरृ्त्त तनर्न्रर् गने, साना तथा टुके्र आर्ोजनमा लगानी नगने, अनदुान र सहार्ता जस्ता र्वतरर्मखुी 
कार्ाक्रमहरूमा बजेट पररचातलत गदाा उपलर्ब्धको सतुनर्ितता गने, अनदुानको अनगुमन प्रभावकारी बनाउने र 
जर्टल प्रकृततका तनमाार् सधुारका कार्ाहरू समेत उपभोक्ता सतमततबाट गराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार गरी 
जनसहभातगता जटुाई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खन्छ । त्र्स्तै फजलु खचा घटाउने, अनावश्र्क खचा 
कटौती गने, प्रदेश सरकार र मातहतका तनकार्मा हनेु अतनर्तमतता, भ्रिचारजन्र् र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रर् गना 
तनर्तमत अनगुमन, तनरीक्षर् तथा सपुररवेक्षर् गरी सशुासन कार्म गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।   

प्रदेशस्तरमा सावाजतनक स्रोतको समरु्चत उपर्ोग गदै र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहलाई नमूनाको रूपमा 
सञ्चालन गना सर्कने देखेको छु । र्स प्रततवेदनमा प्रदेश सरकारको कार्ा क्षेर र मन्रालर् तथा तनकार्हरूको 
र्वस्ततृ र्वश्लषेर् सर्हत समावेश भएका प्रततवेदनका व्र्होरा र सझुावबाट प्रदेशस्तरको शासकीर् व्र्वस्था र 
र्वकास तनमाार् कार्ा सञ्चालनमा सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेश 
गरेको प्रततवेदन र्थासमर्मा प्रदेश सभामा पेश हनु ु पदाछ । र्सबाट जनप्रतततनतधको थलोमा समर्मै 
प्रततवेदनउपर छलफल भए समस्र्ा समाधान गना सहज हनेु भएकोले र्स्तो प्रततवेदन पेश भएपतछ प्रदेश सभामा 
तत्काल पेश गरी छलफलको व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीर् तहबीच समन्वर् कार्म गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गना र 
उपलब्ध स्रोत साधनको अतधकत्तम प्रर्ोग गदै र्वकास तनमाार्, सेवा प्रवाह र रोजगारी तसजाना जस्ता कार्ामा 
महत्त्वपूर्ा र्ोगदान पु्  र्ाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालको संर्वधान बमोर्जम आन्तररक आर् 
पररचालन गरी आत्मतनभार हनेुतफा  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेर्शत गनुापने देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मा, लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रततवेदन तर्ार गने क्रममा अमूल्र् सझुाव ददई सहर्ोग गने माननीर् 
प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखु्र्मन्री तथा मन्रीज्रू्हरू, माननीर् प्रदेश सभाका सभामखु तथा उपसभामखुज्रू्, 

प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरू लगार्त प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी तथा र्वकास साझेदार, नागररक समाज र 
सञ्चारकमीहरूप्रतत हाददाक आभार व्र्क्त गना चाहन्छु । साथै, कोरोना भाइरसको महामारीको बाबजूद अहोरार 
खर्टई समर्मै लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रततवेदन तर्ार गने कार्ाालर्का सम्पूर्ा कमाचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ददन चाहन्छु । 

 

 

 

 

 

(टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 

 

 



 

 

लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्तत 

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

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

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

आन्तररक तनर्न्रर् व्र्वस्था गरेको र सोको कार्ाान्वर्न भएको, 
 आतथाक कारोवार गदाा प्रचतलत ऐन काननुको पररपालना गरेको एवं पषुयाई गने प्रमार् 

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

र्क्रर्ाकलाप र खचा काननुसम्मत ्एवं प्रभावकारी तवरले गरेको ।  

3. क्षरे : र्ो वषा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंग, प्रदेश कार्ाालर् र सतमतत तथा अन्र् 
संस्था समेत 192 तनकार् र र्वषर्को २०७6।७7 को कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहको र्स्थतत मूल्र्ांकन 
गना सूचना तथा तथर्ांकसमेत संकलन गरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेर् गररएको छ  । 

4. पर्द्तत : लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ मा उल्लेर्खत व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मान, र्वत्तीर्, 
कार्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन तथा अन्र् सान्दतभाक लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, मागादशान र असल 
अभ्र्ासको अनसुरर् गरी लेखापरीक्षर् गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षर् गनुापने तनकार्हरूलाई 
जोर्खम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरर् गरी उच्च 
जोर्खमर्कु्त 63 तनकार्को र्वस्ततृ लेखापरीक्षर्, मध्र्म जोर्खमर्कु्त 80 तनकार्को प्रदेश एकल कोष 
खाताबाट छनौट गररएका कारोवारको परीक्षर् र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 48 तनकार्को सम्बन्धमा दूर 
लेखापरीक्षर् कार्ार्वतध अवलम्बन गरी लेखापरीक्षर् गररएको छ ।   



 

 

र्सका अलावा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराउपर सम्बर्न्धत तनकार्का प्रमखुसँग 
छलफल गरेपिात ् लेखापरीक्षर्को प्रारर्म्भक प्रततवेदन जारी गररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रततकृर्ा समेतलाई आधार मानी र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षर्को गरु्स्तर 
अतभवरृ्र्द् गना उच्च तहबाट सपुरीवेक्षर्, स्थलगत तनरीक्षर्, लेखापरीक्षर् सम्पन्न फाइल तथा 
प्रततवेदनको पनुरावलोकन र छनौट भएका लेखापरीक्षर् फाइलको गरु्स्तर पनुरावलोकनसमेत गने 
गररएको छ । नीततगत र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षर् सल्लाहकार सतमतत गठन गररएको र र्वतभन्न 
क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्तर्क्रा र्ा : महालेखापरीक्षकको 2076/77 को लेखापरीक्षर्को तसलतसलामा बागमती 
प्रदेशका सम्पूर्ा तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरूसँग लेखापरीक्षर्मा महालेखापरीक्षकको भतूमका, 
जवाफदेर्हता, पारदर्शाता र लेखापरीक्षर् कार्ाक्रम सम्बन्धमा भच ुाअल माध्र्मबाट छलफल भएको 
तथर्ो ।  

6. वार्षाक प्रततवेदन : महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
अलग अलग प्रततवेदन तर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गनासक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ 
को उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । र्स प्रततवेदनमा ५ 
पररच्छेद तथा 15 अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्को र्ववरर्, 
पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थतत, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका 
प्रमखु व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रततवेदन कार्ाान्वर्न र्स्थतत र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षेरहरू 
उल्लेख गररएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्को र्ववरर् 

 

 समर्िगत लेखापरीक्षर् 

लेखापरीक्षर् गररएका तनकार् र र्वषर्  संख्र्ा     रकम (रु.हजारमा) 
१. सरकारी कार्ाालर्  183 50440677 

2. अन्र् संस्था तथा सतमतत  8 649906 

3. कार्ामूलक लेखापरीक्षर् –1  - 

जम्मा   19१ 51090583 

र्ो वषा प्रदेश मातहत 183 सरकारी तनकार्को रु.50 अबा 44 करोड 6 लाख 77 हजार 
तथा अन्र् संस्था र सतमतत 8 को रु.64 करोड 99 लाख 6 हजार समेत रु.51 अबा 9 करोड 5 
लाख 83 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्हरूको र्ववरर् 
अनसूुची-1 (क) मा उल्लेख छ ।  

1. सरकारी तनकार् : र्ो वषा 183 सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन/राजस्व/धरौटी र अन्र् कारोवारतफा  
तनम्नानसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छः    

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. कारोवार 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न  

2075/76  2076/77  
!= र्वतनर्ोजन  20652702 26385886 

@= राजस्व   16901720 21525248 

#= धरौटी   804947 1246979 

$= अन्र् कारोवार  550774 1282564 

                         जम्मा 38910143 50440677 

लेखापरीक्षर् सम्पन्न तनकार् र लेखापरीक्षर् रकमको र्ववरर् अनसूुची - 2 मा उल्लेख छ । 

लेखापरीक्षर् गनुापने मध्रे् 5 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व र धरौटीतफा  रु.१ अबा 69 करोड 23 
लाख 76 हजारको लेखापरीक्षर् बाँकी रहेको छ । र्वस्ततृ र्ववरर् अनसूुची-3 मा छ । 

2. सतमतत र अन्र् संस्था : र्ो वषा 7 सतमतत र 1 अन्र् संस्थाको रु.64 करोड 99 लाख 6 हजारको 
लेखापरीक्षर् गररएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद–३ को मन्रालर् 
खण्डमा समावेश छ । एक सतमततको लेखापरीक्षर् बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षर् गररएका 
तनकार्को र्वस्ततृ र्ववरर् अनसूुची–५ मा उल्लेख छ । 

 बजेट र राजस्वको कार्ाान्वर्न र्स्थतत 

3. बजेट तथा खचा : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनसुार २०७6।७7 को बजेट 
अनमुान र र्थाथा खचा तनम्नानसुार छः 
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(रु.हजारमा) 

शीषाक/क्षरे 

2076/77 को 
बजेट अनमुान र्थाथा खचा प्रततशत 

चाल ु  20130102 12268849 60.94 

पूजँीगत  27177784 15682021 57.70 

जम्मा 47607886 27950870 58.71 

बजेट अनमुानको तलुनामा पूजँीगत खचा 57.70 प्रततशत मार गररएको अवस्थाले प्रदेशको 
कार्ासम्पादनमा प्रभावकाररता आएको छैन । समर्मा र्ोजना स्वीकृतत, कार्ाक्रम संचालन र 
सेवाप्रवाहको अवस्थामा सधुार, कार्ा प्रर्क्रर्ामा सरलीकरर् गरी र्वतनर्ोजन दक्षता बढाउनपुदाछ । 

4. स्रोतगत खचा : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७6।७7 को अनमुान र 
र्थाथा खचाको स्रोतगत र्ववरर् तनम्नानसुार छः 

(रु.हजारमा) 

स्रोत  
2076/77 को अनमुानको 

तलुनामा खचा 
प्रततशत  

अनमुान प्रातप्त र्थाथा खचा 

संघीर् सरकार अनदुान  
समानीकरर् अनदुान  7596400 7596400.00 4278207 

56.32 

शसता अनदुान 7464900 7978496 5950512 
        74.58  

र्वशेष अनदुान  1000000 410000 52890 
12.90 

समपरुक अनदुान 2000000 646600 122563 
     18.95  

जम्मा 18061300 16631496 10404172 57.60 

प्रदेश सरकार  
राजस्व बाँडफाटँ 18294900 14996183 

17546698 55.32 आन्तररक स्रोत  4500000 6540553 

गत वषाको नगद 6751686 10182795 

जम्मा 29546586 31719531 17546698 
55.32 

कुल जम्मा 47607886 48351027 27950870 
 

र्ो वषा प्रदेश सरकारको कुल खचा रु.27 अबा 95 करोड 8 लाख 70 हजारमध्रे् संघीर् 
सरकारको अनदुानबाट 37.22 प्रततशत र प्रदेश सरकारको राजस्वबाट 62.78 प्रततशत व्र्होरेको 
छ । संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु प्रक्षेपर् गरेको समपरुक अनदुान तथा र्वशेष अनदुान कम प्राप्त 
भएको छ भने गत वषा खचा गना नसकेको कारर् अनमुानभन्दा बढी नगद मौज्दात देर्खएको छ । 
उपलब्ध स्रोत पररचालन नभएको कारर्ले र्वकास तनमाार्, खचा व्र्वस्थापन तथा कार्ा सम्पादन 
नततजामा प्रभावकाररता आएको छैन । 

5. संघलाई बजेट – प्रदेश सरकारको नीतत तथा कार्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतताका लातग प्रदेश 
काननु बमोर्जम र्वकास तनमाार् तथा सेवा प्रवाहका कार्ा अगातड बढाउनपुनेमा प्रदेशले र्वतनर्ोजन 
गरेको बजेटबाट कार्ाक्रम संचालन गना संघीर् कार्ाालर्लाइा बजेट अर्ख्तर्ारी ददएकोमा संघीर् 



लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्को र्ववरर् 
 

 3 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रततवेदन, २०७८ 

कार्ाालर्हरूले चालतुफा  रु.41 करोड 72 लाख 94 हजार र पूजँीगततफा  रु.63 करोड 15 लाख 
76 हजार समेत रु.१ अबा 4 करोड 88 लाख 70 हजार बजेट खचा गरेका छन ्। उक्त रकमको 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरू सम्बर्न्धत कार्ाालर्मा उपलब्ध गराईएकोले प्रदेशको आर्–
व्र्र्को कारोवारमा समावेश गररएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१३ मा छ । 

6. राजस्व असलुी : सरकार संचालनको मलु आधार राजस्व संकलन र पररचालन भए तापतन 
२०७6।७7 मा प्रदेश सरकारले संघीर् सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.5 
अबा 19 करोड 33 लाख 47 हजार, अन्तशलु्क रु.1 अबा 94 करोड 36 लाख 26 हजार समेत 
रु.7 अबा 13 करोड 69 लाख 73 हजार रहेको छ । प्रदेशले संकलन गरेको प्रदेश र स्थानीर् 
तहमा बाँडफाँट हनेु राजस्वमध्रे् सवारी साधन कर मार तबभाज्र् कोषमा जम्मा गरी सोको 60 
प्रततशतले हनेु सवारी साधन कर रु.3 अबा 89 करोड 59 लाख 12 हजार प्रदेश सरकारको 
संर्चतकोषमा जम्मा भएको छ । र्सैगरी घर जग्गा करबाट बाँडफाँट भई प्रदेशलाई रु.6 अबा 44 
करोड 54 लाख 50 हजार प्राप्त भएको छ ।  

7. कर तथा शलु्क – प्रदेशले आफ्नो अतधकार क्षेर तभरको र्वषर्मा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट 
राजस्व उठाउन सक्नेसमेत व्र्वस्था छ । प्रदेशलाई घर जग्गा रर्जिे«शन शलु्क, सवारी साधन कर, 
मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पर्ाटन, कृर्ष आर्मा कर, सेवा शलु्क दस्तरु, दण्ड जररवाना काननु बनाई 
कर तथा शलु्कका दर तोक्ने अतधकार छ । प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ 
अनसुार प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् तथा आतथाक नीततको तजुामा, कार्ाान्वर्न, तनर्मन र 
कार्ा संचालन गने कार्ा आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर्को रहेको पररप्रके्ष्र्मा आतथाक ऐन 
समेत जारी भइा कार्ाान्वर्नमा आएको भएतापतन सबै क्षरेको संभाव्र् राजस्वको प्रक्षपेर् र असलुी 
कार्ामा प्रभावकाररता आउन सकेको छैन ।  
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पररच्छेद-2 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थतत 

 

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

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

र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर् र सतमतत तथा अन्र् संस्थातफा  लेखापरीक्षर्बाट 
औलँ्र्ाइएको बेरुज ुरु.72 करोड 52 लाख 29 हजार रहेको छ । सो बेरुज ुअंकको वगीकरर् 
तनम्नानसुार छः 

 (रु.हजारमा) 

वगीकरर् सरकारी कार्ाालर् 

सतमतत तथा 
अन्र् संस्था  जम्मा  कुल बरेुजकुो 

प्रततशत 

जम्मा बरेुज ु 716348 8881 725229 100.00 

1. असलु गनुापने 146363 1460 147823 20.38 

2. तनर्तमत गनुापने  500605 7421 508026 70.05 

 अतनर्तमत भएको  344521 7320 351841 48.51 

 प्रमार् कागजात पेश नभएको  156084 101 156185 21.53 

3. पेस्की 69380 - 69380 9.56 

 कमाचारी पेस्की 10948 - 10948 1.50 

 मोर्वलाइजेशन पेस्की - - - - 
 प्रतततपर पेस्की  - - - - 
 अन्र् पेस्की  58432 - 58432 8.05 

 

बेरुज ुवगीकरर्को र्ववरर् अनसूुची-10 र 11 मा छ । 

2. अद्यावतधक बेरुजःु गत वषा सम्म रु.98 करोड 82 लाख 87 हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषा रु.32 
करोड 84 लाख 32 हजार सम्परीक्षर् भई रु. 65 करोड 98 लाख 55 हजार बाँकी रहेको र र्ो 
वषा रु.72  करोड 52  लाख 29 हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरु. 1 अबा 38 करोड 50 लाख 
84 हजार कार्म भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -१2 मा रहेको छ । 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. र्ववरर् गत वषा र्ो वषा  जम्मा रकम  
1. प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु 644634 716348 1360982 

२. सतमतत तथा अन्र् संस्था  15221 8881 24102 

जम्मा   659855 725229 1385084 
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3. बेरुज ु र्वश्लषेर् : प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमततको बेरुजकुो अवस्था तनम्नानसुार 
रहेको छ : 

3.1 प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा बेरुज ुफस्र्ौट गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धत 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतको हनेु व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५(४) मा औलँ्र्ाइएको बेरुजकुो 
३५ ददन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखाउत्तरदार्ी 
अतधकृत र र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ददने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्था 
बमोर्जमको प्रर्क्रर्ा पूरा गदाासमेत २०७6।७7 को बेरुज ुफस्र्ौट नभएकाले उक्त व्र्होरा वार्षाक 
प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–14 मा रहेको छ । 

3.2 सरकारी कार्ाालर्तफा  - र्ो वषा रकमगत आधारमा बढी बेरुज ुहनुे मन्रालर्हरू तनम्नानसुार छ्नः 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् लेखापरीर् अङ्क 

बरेुज ुअङ्क 

कुल बरेुजकुो 
प्रततशत 

ले.प.अङ्कको तलुनामा 
बरेुज ुप्रततशत  

असलु 
गनुापने  

तनर्तमत 
गनुापने  

पेस्की 
बाकँी  

जम्मा 

1.  

भौततक पूवााधार र्वकास 
मन्रालर्  

20029521 84942 167163 5266 257371 35.93 1.28 

2.  

सामार्जक र्वकास 
मन्रालर् 

4347021 30120 155419 48896 234435 32.73 5.39 

3.  

उद्योग, पर्ाटन, वन 
तथा वातावरर् 
मन्रालर्  

2929038 15154 125322 1588 142064 19.83 4.85 

4.  

भमूी व्र्वस्था कृर्ष तथा 
सहकारी मन्रालर् 3108801 14412 42267 0 56679 

7.91 

1.82 

5.  अन्र्  20026296 1735 10434 13630 25799 3.60 0.12 

जम्मा : 50440677 146363 500605 69380 716348 100 1.42 

सरकारी कार्ाालर्तफा  भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् बढी बेरुज ु हनेु मन्रालर् तथा 
तनकार्को क्रममा पर्हलो स्थानमा रहेको, सामार्जक र्वकास मन्रालर् दोस्रो,  उद्योग, पर्ाटन, वन तथा 
वातावरर् मन्रालर् तेस्रो तथा भमूी व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् चौथो नम्बरमा रहेका  
छन ्। 

3.3 र्ो वषा १83 प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् गरेकोमा 68 कार्ाालर् (37.15 प्रततशत) मा लगती 
बेरुज ु देर्खएको छैन । सतमतत तथा अन्र् संस्था 8 मध्रे् 3 कार्ाालर्मा लगती बेरुज ु देर्खएको 
छैन । 

3.4 र्ो वषा प्रदेश मातहतका तनकार् तथा सतमतततफा  2 हजार 306 दफामध्रे् प्रततर्क्रर्ाबाट 215 दफा 
फस्र्ौट भई 2 हजार 91 दफा बेरुज ुदेर्खएकोमा 1 हजार 505 दफा सैर्द्ार्न्तक र 586 दफा 
लगती बेरुज ुकार्म भएको छ । 

3.5 प्रदेश सरकारी कार्ाालर्तफा  गत वषासम्मको पेस्की रु.47 करोड 66 लाख 5 हजार बाँकी रहेकोमध्रे् 
रु.26 करोड 74 लाख 78 हजार (56.12 प्रततशत) फस्र्ौट भई बाँकी रु.20 करोड 91 लाख 
27 हजार र र्ो वषा थप रु.51 करोड 17 लाख 5 हजार समेत कुल पेस्की रु.72 करोड 8 लाख 
32 हजार बाँकी रहेको छ । र्ो वषा थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.44 करोड 23 लाख 
25 हजार र म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.6 करोड 93 लाख 80 हजार रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारीतफा  



लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थतत 
 

 6 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रततवेदन, २०७८ 

रु.1 करोड 27 लाख 62 हजार (1.77 प्रततशत), मोतबलाइजेशनतफा  रु.58 करोड 94 लाख 55 
हजार (81.77 प्रततशत) र अन्र् पेस्की रु.11 करोड 86 लाख 15 हजार (16.46 प्रततशत)  
रहेको छ । पेस्की बाँकीको अध्र्ावतधक र्ववरर् अनसूुची 6 मा रहेको छ ।  

3.6 लेखापरीक्षर्बाट सरकारी कार्ाालर्, सतमतत र अन्र् संस्थाबाट र्ो वषा लेखापरीक्षर्को दौरानमा रु.24 
लाख 35 हजार र प्रारर्म्भक प्रततवेदन पठाएपतछ रु.70 लाख 82 हजार र सम्परीक्षर्को क्रममा 
रु.1 करोड 79 लाख 94 हजार समेत रु.2 करोड 75 लाख 11 हजार असलु भई राजस्वमा 
दार्खला भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसुचुी–७ मा छ । 

3.7 सरकारी कार्ाालर्, सतमतत तथा अन्र् संस्थातफा  24 तनकार्को रु.18 लाख 80 हजार अतग्रम कर 
कट्टी नगरेकोमा 9 तनकार्को रु.5 लाख 71 हजार असलु भई रु.13 लाख 9 हजार बाँकी छ । 
र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–८ मा छ ।  

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

(रु.हजारमा) 

प्रततवेदन लेखापरीक्षर् 
अङ्क  

बेरुज ुअङ्क प्रततशत पेस्की बाहेकको 
बेरुज ु 

पेस्की बाहेकको 
बेरुज ुप्रततशत 

2075  274629 972 0.35 972 0.35 

2077 39475401 987315 2.50 510710 1.29 

2078 51090583 725229 1.42 655849 1.28 
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पररच्छेद -3 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 
 

 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 

1. लेखापरीक्षर् वक्र्ौता : प्रदेश सरकार अन्तगातको 6 तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.1 अबा 56 करोड 49 
लाख 85 हजार,  राजस्व तफा को रु.1 करोड 14 लाख 8९ हजार र धरौटी तफा को रु.11 करोड 
59 लाख 2 हजार समेत रु.1 अबा 69 करोड 23 लाख 76 हजारको लेखापरीक्षर् वक्र्ौता 
रहेको छ । र्वस्ततृ र्ववरर् अनसूुची-3 मा उल्लेख छ । 

2. काननु तजुामा : संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको संचालन र व्र्वस्थापनका लातग २०७६।७७ सम्म 
५८ ऐन, २८ तनर्मावली, २ र्वतनर्मावली, १० गठन आदेश, २३ कार्ार्वतध, ५ तनदेर्शका, १ मापदण्ड 
र ३ अध्र्ादेश प्रततस्थापन काननु समेत १३० काननु तथा कार्ार्वतध तनमाार् गरेको छ । प्रदेशको 
संचालन र व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क काननु र कार्ार्वतधको पर्हचान गरी तजुामा गनुापदाछ । 

3. काननुमा सामञ्जस्र्ता : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को सातबक दफा ६४ को उपदफा 
१,१(च), ३ र ४ मा ढुङ्गा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश तथा स्थानीर् तहहरूको दोहोरो अतधकार 
रहने, करको दर सम्बर्न्धत प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् तहहरूले संकलन गरेर स्थानीर् र्वभाज्र् 
कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी बाँडफाटँ हनेु व्र्वस्था तथर्ो । संघीर् आतथाक ऐन, २०७५ द्वारा 
उक्त दफा खारेज गरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् 
तहहरूले तगट्टी, ढुङ्गा,  बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो सर्ञ्चत कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरेको 
छ । र्सै सम्बन्धमा प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ को दफा ९ मा संघीर् काननुसँग बार्झने गरी ढुङ्गा, 
तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तरको शलु्क असलुी र बाँडफाटँ सम्बन्धी व्र्वस्था गरेको छ । बागमती 
प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ को दफा ९(५) अनसुार तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा बापत सङ्कतलत करको चातलस 
प्रततशत प्रदेश सर्ञ्चत कोषमा दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ ।  

र्सैगरी संघीर् मर्न्रपररषद्ले ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
मापदण्ड, २०७७ जारी गरी तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्री बापतको राजस्व स्थानीर् तहले संकलन गरी 
प्रदेश र स्थानीर् तहबीच क्रमशः ४० र ६० प्रततशत हनेुगरी बाँडफाँट गने व्र्वस्था गरेको छ जनु 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको दफा ६२(क) र्वपरीत देर्खन्छ । र्स वषा कततपर् पातलकाले तगट्टी, 
ढुङ्गा, बालवुा तबक्रीबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाटँ गरी पठाएको र र्वतभन्न २६ स्थानीर् तहले रु.17 
करोड 15 लाख 51 हजार बाँडफाँट गना बाँकी देर्खएको छ । तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्रीबाट प्राप्त 
हनेु राजस्व उत्पर्त्तको आधार एवं सो राजस्व संकलन गदाा पने वातावरर्ीर् असर लगार्त समग्र 
व्र्होरा प्रदेशसँग सम्बर्न्धत भएकाले राजस्व बाडँफाँट सम्बन्धी काननु तजूामा गदाा सो र्वषर्लाई 
मध्र्नजर राखेर संघीर् काननुसँग नबार्झने गरी स्पि कानूनी व्र्वस्था गने र सोको आधारमा राजस्व 
संकलन तथा बाँडफाँट गनुापदाछ । 

4. संगठन र व्र्वस्थापन : प्रदेशस्तरका सरकारी तनकार्को संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् गरी सेवा 
प्रवाहको लातग आवश्र्क जनशर्क्त तनधाारर् गरी पदपूतता गनुापदाछ । प्रदेश सरकार अन्तगातका १८५ 
सरकारी तनकार्मा ३ हजार ८७५ दरबन्दी रहेकोमा २ हजार ५८२ अथाात ्६७ प्रततशत पदपूतता भई 
१ हजार २93 पद ररक्त रहेको छ । स्वीकृत दरबन्दीको एक ततहाई पद ररक्त रहेकोले प्रदेश 
कार्ाालर्हरूको सेवा प्रवाहमा असर पने देर्खएको छ । 
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5. तहगत दोहोरो संरचना : संघीर् व्र्वस्था अनरुूप स्थानीर् तथा प्रदेशमा हस्तान्तरर् हनेु कार्ा संघ 
आफैले गने तथा प्रदेश वा स्थानीर् तहले गने कार्ा र साझा रूपमा गने कार्ा स्पि उल्लेख गररएको 
छ । स्थानीर् तहमा हस्तान्तरर् भएका कार्ाक्रम संचालन गना तथा संघबाट खारेज भएका पूवााधार, 

कृर्ष, स्वास्थर्, वन, र्शक्षा लगार्तका क्षेरमा दोहोरो हनेु गरी प्रदेशस्तरमा समेत कार्ाालर् स्थापना 
गरेको छ । र्सबाट समग्र शासन प्रर्ालीको खचा बढ्ने र कार्ा क्षेरमा दोहोरोपना हनेु देर्खन्छ । 
प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गदाा र्समा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

6. कार्ा र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली 2074 अनसुार प्रदेश सरकार अन्तगात 
र्वद्यमान र्वतभन्न सात मन्रालर्हरूको कार्ा र्जम्मेवारी तोर्कएकोमध्रे् सबै मन्रालर्का लातग 
तोर्कएका कार्ा र्जम्मेवारी आंर्शक रूपमा मार कार्ाान्वर्नमा आएको छ । मन्रालर्हरूले 
कार्ाान्वर्न हनु बाँकी कार्ा र्जम्मेवारीहरू कार्ार्ोजना बनाइा क्रमश: कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

7. बजेट कार्ाान्वर्न : प्रदेश अथामन्रीले आगामी आतथाक वषाको प्रदेश सरकारको राजस्व र व्र्र्को 
अनमुान प्रत्रे्क वषा असार मर्हनाको १ गते प्रदेश सभामा पेश गनुापने र सो साथ राजस्व संकलन, 
मध्र्मकालीन खचा संरचना, अनदुान, सावाजतनक ऋर् र लगानी सम्बन्धी नीततगत व्र्वस्था सर्हतको 
बजेट अनमुान गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको आतथाक वषा २०७६।७७ को वार्षाक बजेट 
र सोको कार्ाान्वर्न र्स्थतत र्वश्लषेर् गदाा तनम्नानसुार देर्खएको छः 

7.1 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले रु.४७ अबा ६० करोड ७९ लाखको आर्-व्र्र् अनमुान 
पेश गरेकोमा गत वषाको बचत कर र अन्र् राजश्व समेत रु.४८ अबा ३५ करोड १० लाख आर् र 
रु.३० अबा ८६ करोड (र्फताा र समार्ोजन रु.2 अबा 90 करोड 91 लाख समेत) व्र्र् भई 
रु.१७ अबा ४९ करोड 10 लाख बचत रहेको देर्खन्छ । प्रदेश सभाबाट स्वीकृत बजेट अनसुार 
खचा गना नसकेको कारर् बचत रकम वरृ्र्द् हुँदै गएको छ । आतथाक वषा 2075/076 को 
अन्त्र्मा रु.१० अबा १8 करोड 28 लाख बचत रहेको तथर्ो । खचा गने दक्षता बढाई बजेटलाई 
र्थाथापरक बनाउन ुपदाछ । 

7.2 गत वषाको बचत, कर र अन्र् राजश्वसमेत कुल आर् रु.४८ अबा ३५ करोड 10 लाखमध्रे् 
बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु कर तथा अन्र् राजश्वबाट रु.२० अबा ३९ करोड ३८ लाख ७५ हजार 
अथाात ्४२.१८ प्रततशत, संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत अनदुानबाट रु.१६ अबा ६३ करोड 14 
लाख ९७ हजार (३४.४० प्रततशत) र बाँकी गत वषाको नगद मौज्दात तथा बेरुजबुाट प्राप्त भएको 
छ । जस अनसुार आर्को उल्लेखनीर् र्हस्सा संघीर् अनदुान र गत वषाको मौज्दात रहेको 
देर्खएकोले आन्तररक आर् पररचालनमा थप जोड ददनपुदाछ । 

8. चौमातसक खचा : स्वीकृत बजेट अनसुार चौमातसक रूपमा कार्ाक्रम संचालन गरी भकु्तानी हनेु 
व्र्वस्था गना नसर्कएको कारर् कुल खचामध्रे् तेस्रो चौमातसक र असार मर्हनामा बढी खचा भएको 
देर्खएको छ : 

(रु. हजारमा) 
र्ववरर् कुल खचा पर्हलो चौमातसक दोस्रो चौमातसक तेस्रो चौमातसक असार मर्हना 

चाल ुतथा पूजँीगत खचा 27950870 2017840 6054346 19878684 13057184 

प्रततशत 58.71 7.22 21.66 71.12 46.71 

पूजँीगत खचा 15682021 613288 3517724 11551009 8727535 

प्रततशत 57.70 3.91 22.43 73.66 55.65 
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उर्ल्लर्खत तातलकाबाट कुल बजेट खचा रु.२७ अबा ९५ करोड ८ लाख ७0 हजारको 
७१.१२ प्रततशत तेस्रो चौमातसक र ४६.७१ प्रततशत असार मर्हनामा खचा भएको एवं कुल पूजँीगत 
खचा रु.१५ अबा ६८ करोड २० लाख २१ हजारको ७३.६६ प्रततशत तेस्रो चौमातसक र ५५.६५ 
प्रततशत असार मर्हनामा खचा भएको छ । पर्हलो र दोस्रो चौमातसकमा न्र्नु खचा र आतथाक वषाको 
अन्त्र्मा खचा गने र्वगतको प्रवरृ्त्तमा सधुार भएको छैन । 

9. र्वतनर्ोजन दक्षता : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 8 अनसुार बजेट प्रस्ताव गदाा 
त्र्स्तो खचा तसजाना गने स्पि आधार सर्हत प्रस्तार्वत रकमको पषुयाइा खलुाउन ु पने एवं नर्ाँ 
आर्ोजनाको हकमा रकम प्रस्ताव गदाा सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको आधारमा खचा हनु सक्ने रकम मार 
पषुयाँइा सर्हत प्रस्ताव गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको 2076।77 को बजेट खचाको 
र्स्थतत तनम्नानसुार छ : 

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

प्रदेश व्र्वस्थार्पका 425390 212650 49.99 

मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 437820 125804 28.73 

आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 8611483 4511899 52.39 

आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 1893100 1059747 55.98 

उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरर् मन्रालर् 5023114 2278991 45.37 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 4928844 2897535 58.79 

भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 20091599 12829062 63.85 

सामार्जक र्वकास मन्रालर् 6114943 4009355 65.57 

मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 16519 10132 61.34 

प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 65074 15695 24.12 

जम्मा 47607886 27950870 58.71 

द्रिव्र् - अथा र्वर्वध र स्थानीर् तहतफा  देखाएको बजेट र खचा आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर्मा समावेश छ । 

उर्ल्लर्खत तातलकाको र्वश्लषेर्बाट गदाा कुल बजेटको औसतमा 58.71 प्रततशत मार खचा 
देर्खन्छ । मन्रालर्गत रूपमा सामार्जक र्वकास मन्रालर् लगार्त ३ मन्रालर्ले औसतभन्दा केही 
बढी र बाँकी मन्रालर्ले औसतभन्दा कम खचा गरेको देर्खन्छ । सबैभन्दा कम खचा प्रदेश र्ोजना 
आर्ोगको 24.12 प्रततशत र बढी सामार्जक र्वकास मन्रालर्को 65.57 प्रततशत रहेको छ । 
समग्रमा सबै मन्रालर्हरूको खचा गना सक्ने क्षमता कमजोर रही स्वीकृत बजेटको न्रू्न प्रततशत मार 
खचा भएकोले खचा गने क्षमता अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ । 

10. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न : प्रदेश सरकारको 2076।77 को बजेट वक्तव्र्मा घोषर्ा भएका 
र्वतभन्न मन्रालर् एवं तनकार्सँग सम्बर्न्धत नीतत तथा कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न हनु सकेको छैन । 
बजेटमा घोषर्ा भएअनसुार प्रदेशस्तरका सरकारी तनकार्को संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्, सेवा 
प्रवाहको न्रू्नतम मापदण्ड तनधाारर्, र्वत्तीर् प्रशासन र राजस्व चहुावट तनर्न्रर् रर्नीतत तजुामा, प्रदेश 
सरुक्षा नीतत तजुामा, प्रदेश अनसुन्धान व्रू्रो स्थापना, प्रदेश सभा भवन तनमाार्, अल्पसंख्र्क तथा 
लोपोन्मखु जाततको तन:शलु्क स्वास्थर् परीक्षर्, प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा पन्र शैय्र्ाको अस्पताल 
स्थापना, इलेक्रोतनक मास रार्न्जट प्रर्ाली संचालन र र्वद्यतुीर् सवारी साधन संचालनमा प्रोत्साहन, 
रुवी भ्र्ाली गाउँपातलकाको एकीकृत र्वकास कार्ाक्रम संचालन, एकीकृत वस्ती र्वकास कार्ाक्रम, सबै 
र्जल्लामा एकीकृत सरकारी भवन तथा आवास गहृ तनमाार् लगार्तका नीतत तथा कार्ाक्रमहरू 
कार्ाान्वर्नमा आएको छैन ।  
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11. तमतव्र्र्र्ता कार्म गने मागादशान : नेपाल सरकारबाट 2075।1।26 मा स्वीकृत सावाजतनक 
खचामा तमतव्र्र्र्ता र प्रभावकाररता कार्म गने सम्बन्धी नीततगत मागादशान, २०७५ मा कार्ाालर् 
भवन, पदातधकारीको कार्ाकक्षको फतनातसङ र पदातधकारीलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधनको 
र्कतसम, इन्धन, ममात खचामा एकरूपता ल्र्ाउन तनर्ित मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने र 
अथा मन्रालर्को परामशामा भवन, कार्ाकक्ष, फतनातसङको मापदण्ड र सवारी साधन इन्धन, ममातको 
मापदण्ड तर्ार गने नीततगत व्र्वस्था भएकोमा मापदण्ड तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा नल्र्ाएकोले 
प्रशासतनक खचा तमतव्र्र्ी हनु सकेको छैन ।  

12. सवारी साधन खररद : सवारी साधन खररद सम्बन्धी मागादशान, 2074 मा महाशाखा प्रमखु/ 
कार्ाालर् प्रमखुलाइा बढीमा ३० लाख रुपैर्ाँसम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । 
प्रदेश मन्रालर् र मातहत तनकार्ले र्ो वषा रु.33 करोड 14 लाख 42 हजारको सवारी साधन 
खररद गरेकोमा उक्त मापदण्डको पालना भएको छैन । गत वषा सवारी साधन खररदमा रु.2६ 
करोड ४७ लाख ७९ हजार खचा भएकोमा र्स वषा सो खचा 25.18 प्रततशनले वरृ्र्द् भएको छ । 
सवारी साधन खररदमा भएको वरृ्र्द्सँग ममात र इन्धन खचा समेत वरृ्र्द् हनेु भएकोले सवारी साधन 
खररदमा मापदण्डको पालना गरी तमतव्र्र्र्ता कार्म गनुापदाछ ।  

13. अनदुान कार्ार्वतध : संघीर् संसद रार्िर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जत व्र्वस्थापन तथा सरकारी आश्वासन 
सतमततको वार्षाक प्रततवेदन, 2076 मा र्वधार्र्की अतधकार संसदमा मार तनर्हत हनेु, संसदले बनाएको 
काननुमा प्रत्र्ार्ोर्जत अतधकार प्रदान गना सर्कने व्र्वस्था रहेको साथै प्रत्र्ार्ोर्जत अतधकार अन्तगात 
बनेका दस्तावेजहरूमध्रे् कुन काननुको कुन दफाले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रत्र्ार्ोर्जत र्वधार्न 
बनाइएको हो स्पि नखलुाइा जारी भएका तनदेर्शका वा कार्ार्वतध र मापदण्डले कानूनी हैतसर्त प्राप्त 
गना नसक्ने व्र्होरा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर्ले 
र्वतभन्न कार्ार्वतध बनाइा सोही आधारमा र्ो वषा रु.1 अबा 65 करोड 67 लाख अनदुान खचा गरेको छ 
। र्सरी अनदुान र्वतरर्का लातग जारी गररएका कार्ार्वतधहरूमा प्रत्र्ार्ोर्जत र्वधार्नको स्रोत खलुाएको 
छैन । संघीर् संसद रार्िर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जत व्र्वस्थापन तथा सरकारी आश्वासन सतमततको 
उर्ल्लर्खत प्रततवेदन अनसुार कानूनी आधार उल्लेख नगरी जारी भएका ती कार्ार्वतधले कानूनी 
हैतसर्त प्राप्त गरेको मान्न तमल्ने देर्खएन । र्सरी कानूनी हैतसर्त प्राप्त नहनेु कार्ार्वतधको आधारमा 
अनदुान खचा गरेको काननुसम्मत ्देर्खएन । 

14. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा : प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोगले पर्हलो आवतधक र्ोजना 
२०७६।७७-२०८०।८१ तजुामा गरी लागू गरेको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नको 
लातग प्रत्रे्क वषा हातसल गनुापने नततजा समेतको सूचकहरू उल्लेख गरेको छ । सो बमोर्जम पर्हलो 
वषा बहआुर्तमक गररबी सूचकाङ्क १०.८ प्रततशतमा झाने, मानव र्वकास सूचकाङ्क ०.६४७ पु् र्ााउने, 

आतथाक वरृ्र्द् दर ९ प्रततशत, उद्योग क्षेरको वरृ्र्द्दर १३.८ प्रततशत, प्रततव्र्र्क्त आर् २ हजार १११ 
अमेरीकी डलर पु् र्ााउने लगार्तको लक्ष्र् राखेकोमा सोको प्रगतत समीक्षा गरेको छैन । प्रत्रे्क 
वषाको लातग तोर्कएका सूचकहरू बमोर्जम नततजा हातसल गना नसकेमा आवतधक र्ोजनाले पररकल्पना 
गरेका सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू प्राप्त गना नसर्कने हुँदा नततजाको समीक्षा गरी कार्ार्ोजना बमोर्जम 
तोर्कएको समर्तभर र्क्रर्ाकलापहरू संचालन गनुापदाछ । 

15. ददगो र्वकास लक्ष्र् : प्रदेशमा ददगो र्वकासका बारेमा जनचेतना अतभवरृ्र्द् गने, रार्िर् ददगो र्वकास 
लक्ष्र्का रर्नीततहरूमा प्रादेर्शक दृर्िकोर्का लातग पैरवी गने, रार्िर् स्तरका लक्ष्र्हरूलाई प्रादेर्शक 
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सन्दभा अनरुूप बनाउने, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने, स्थानीर् तहका र्वकास र्क्रर्ाकलापहरूको र्ोजना, 
ढाँचा तनमाार्, कार्ाान्वर्न र अनगुमनमा संलग्न गराउने एवं र्ोजना र नीतत तथा कार्ाक्रममा ददगो 
र्वकासका सूचकहरूलाई समार्हत गराई सोको आधारमा सञ्चातलत आर्ोजना तथा कार्ाक्रमको 
उपलर्ब्ध मापन गने कार्ा शरुु भएको छैन । प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग माफा त संघीर् सरकार 
एवं रार्िर् र्ोजना आर्ोगसँग समन्वर् गरी प्रदेश सरकारले ददगो र्वकास लक्ष्र् २०१६-२०३० का 
सूचकहरूलाई आन्तररकीकरर् गनुापदाछ । 

16. प्रदेश गौरवका र्ोजना : प्रदेश सरकारको 2076।77 को नीतत तथा कार्ाक्रम र बजेट वक्तब्र्मा 
र्वतभन्न ४ र्ोजनालाइा प्रदेश गौरवको आर्ोजना घोषर्ा गरेको देर्खन्छ । घोर्षत आर्ोजनाहरूको 
कार्ान्वर्न अवस्था तनम्नानसुार छ : 

16.1 प्रदेश र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना र संचालनको लातग नीततगत तथा कानूनी व्र्वस्था गने उल्लेख भएकोमा 
र्स वषा उक्त कार्ा भएको छैन । 

16.2 हेटौंडा अस्पताललाइा मदन भण्डारी स्वास्थर् र्वज्ञान प्रततष्ठान नामाकरर् गरी स्वास्थर् सेवाको 
गरु्स्तरमा वरृ्र्द् गने गरी घोषर्ा गरेकोमा कार्ा शरुु भएको छैन ।  

16.3 संघीर् सरकारसँगको समन्वर् र सहकार्ामा पषुपलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप, दोलखा, तसन्धपुाल्चोक, 

नवुाकोट, धाददङ, र्चतवन, मकवानपरु, तसन्धलुी र काभ्रपेलाञ्चोक) को गरुुर्ोजनाको मस्र्ौदा प्राप्त भइा 
चक्रपथको खण्डहरूको पर्हचान गने कार्ा भएको जनाएको छ ।  

16.4 पोिबहादरु बोगटी सरुुङ्ग मागा (तभमफेदी-कुलेखानी) को र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदनको लागत अनमुान 
तर्ार गना रु.4 लाख 73 हजार र र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ारीमा रु.1 करोड ३१ लाख ७९ 
हजार र सरुुङ्ग क्षेरको भौगोतलक सवेक्षर्को लातग रु.19 लाख २ हजार समेत रु.1 करोड ५५ 
लाख ५४ हजार खचा भएको छ । 

आर्ोजनाको क्षेर, भौगोतलक आवश्र्कता, प्रार्वतधक आतथाक, सामार्जक र वातावरर्ीर् रूपमा 
सम्भाव्र्ता, लाभार्न्वत जनसंख्र्ा, तनमाार् अवतध, रोजगारी तसजाना, लाभ लागत र्वश्लषेर् लगार्तका 
आधारमा प्रदेशमा कार्ाान्वर्न गने गौरवका आर्ोजना पर्हचान र छनौट गने मापदण्ड तनधाारर् गरी 
मापदण्डको आधारमा प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू पर्हचान एवं छनौट गनुापनेमा र्स्तो मापदण्ड 
बनाउन बाकँी देर्खन्छ । हाल प्रदेश सरकारले पर्हचान गरेका गौरवका आर्ोजनाहरू उपर्कु्त 
आधारमा पर्ााप्त र्वश्लषेर् गरी छनौट भएको देर्खंदैन । प्रदेश गौरवका आर्ोजना छनौट गने मापदण्ड 
तर्ार गनुापदाछ । 

17. उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को दफा ९७ मा उपभोक्ता 
सतमतत माफा त कार्ा गराउँदा अवलम्बन गनुापने र्वतधहरू उल्लेख छ । उल्लेर्खत व्र्वस्था र्वपररत 
रु.1 करोडभन्दा बढी लागत अनमुान रहेको कार्ा समेत उपभोक्ता सतमततबाट गराउने, खचाको र्वल 
भरपाइा व्र्वर्स्थत नहनेु, खचा सावाजतनकीकरर् नगने, आर्ोजना स्थलमा सूचना पाटी नराख्न,े जर्टल 
प्रकृततका जनश्रमदान प्राप्त नहनेु आर्ोजना सतमततबाट गराउने, हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग हनेु कार्ा समेत 
सतमततबाट गराउने, सतमततले गनुापने कार्ा तनमाार् व्र्वसार्ीबाट गराउने लगार्तको अवस्था रहेको छ । 
र्सका साथै सम्पन्न आर्ोजना हस्तान्तरर् नहनेु, हस्तान्तरर् भएका आर्ोजनामा ममात सम्भारको 
व्र्वस्था नहनेु र्स्थतत छ । उपभोक्ता सतमततको गठन, दताा, नवीकरर्, सतमततबाट गराउन सर्कने 
नसर्कने कामको वगीकरर्, धरौटी, म्र्ाद थप लगार्त र्वषर्हरूमा थप स्पि गरी कार्ार्वतध समेत 
तजुामा गरी उपभोक्ता सतमतत माफा त गने कार्ालाइा थप व्र्वर्स्थत गनुापदाछ । 
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18. आर्ोजना बैङ्क : आतथाक कार्ार्वतध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ९(२) मा बजेट 
प्रस्ताव गने र्वतभन्न सात आधारमध्रे् आर्ोजना बैङ्कमा प्रर्वि भएका आर्ोजनाको लातग रकम प्रस्ताव 
गने व्र्वस्था समेत रहेको छ । र्ो वषा आर्ोजना बैङ्कको मापदण्ड र सफ्टवेर्र लगार्तका कार्ाका 
लातग रु.३४ लाख २० हजारको कार्ाक्रम स्वीकृत भएकोमा खचा भएको छैन । प्रदेश स्तरमा 
संचालन हनेु आर्ोजनाहरूलाई एर्ककृत एवं व्र्वर्स्थत बनाउन आवश्र्क पने आर्ोजना बैङ्क स्थापना 
गरेको छैन । कार्ाान्वर्न गने तनकार्/मन्रालर्हरूले सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरेको, आवतधक र्ोजना र 
प्रदेशको प्राथतमकता अनकुुलका आर्ोजना समावेश गरी आर्ोजना बैङ्क तनमाार् गरी ऐनको व्र्वस्था 
अनसुार त्र्स्ता आर्ोजनाहरूको लातग बजेट प्रस्ताव गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ । 

19. सावाजतनक खररद : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा ८ मा खररद गदाा प्रततस्पधाा सीतमत हनेु 
गरी टुक्रा पारी खररद गनुा नहनेु व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म ८ 
मा वार्षाक खररद र्ोजना स्वीकृत गराइा खररद गनुापने उल्लेख छ । प्रदेश मन्रालर् र मातहतका 
२० तनकार्ले र्ो वषा सावाजतनक तनमाार्, वस्त ुतथा सेवा खररद गदाा वार्षाक खररद र्ोजना अनसुार 
खररद कार्ा गनुापनेमा र्स वषा मेर्शनरी औजार एवं फतनाचर खररद, परामशा सेवा, तनमाार् लगार्तको 
कार्ामा रु.27 करोड १७ लाख 49 हजारको सोझै खररद गरेको तनर्मसम्मत देर्खएन । खररद 
कार्ा काननुसम्मत ्हनुपुदाछ । 

20. आर्ोजना स्वीकृती : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ मा र्वकास आर्ोजनाको 
बजेट तजुामा गदाा प्रस्तार्वत आर्ोजनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न र आतथाक, प्रार्वतधक, वातावरर्ीर् तथा 
प्रशासकीर् उपर्कु्तताको आधारमा त्र्सबाट हनेु प्रततफल समेतको र्वचार गरी प्रदेश सरकारबाट 
त्र्स्तो आर्ोजना स्वीकृत भएको हनुपुदाछ । र्जल्लास्तरीर् आर्ोजनाहरू प्रदेश र्ोजना आर्ोग वा 
मन्रालर्को नीतततभर रही सम्बर्न्धत मन्रालर्का सर्चवले र प्रदेशस्तरीर् आर्ोजनाको हकमा 
प्रदेश र्ोजना आर्ोग वा मन्रालर्ले स्वीकृत गनुापने व्र्वस्था छ । र्सरी स्वीकृत आर्ोजना 
कार्ाान्वर्न गनाको लातग र्वस्ततृ सवेक्षर्, ड्रइङ्ग, तडजाइन, लागत अनमुान र सोअनसुार वार्षाक 
कार्ाक्रम तनर्ित गरी सोही आधारमा वार्षाक बजेट तजुामा गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा आतथाक 
मातमला तथा र्ोजना मन्रालर्ले उपरोक्त अनसुारको प्रर्क्रर्ा पूरा नगरी कार्ाक्रम तथा वजेट 
स्वीकृत गरेको छ । कानूनी प्रर्क्रर्ा पूरा गरेर आर्ोजना स्वीकृत तथा संचालन गनुापदाछ । 

21. सेवा प्रवाह : प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 मा प्रदेश स्तरमा सावाजतनक 
सेवा र्वतरर्को न्रू्नतम मापदण्ड तनधाारर् र सेवाग्राही सन्तिुी सभेक्षर् तथा सेवा प्रवाहको 
अनगुमन गने उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धी कार्ा नभएको, स्वीकृत दरबन्दीको 67 प्रततशत मार 
पदपूतता भएको, प्रदेश सरकार संचालनको लातग आवश्र्क काननु एवं कार्ार्वतधहरू बन्न बाँकी 
रहेको लगार्तको कारर् प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षत सधुार हनु सकेको छैन । सेवा 
प्रवाहलाइा सबल र चसु्त बनाउन ुपदाछ । 

22. आन्तररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार प्रदेश तहका सबै 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृतहरूले आन्तररक तनर्न्रर् प्रर्ाली तर्ार गरी सो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले 
एक वषातभर लाग ुगरी सक्नपुने व्र्वस्था छ । प्रमार्र्करर् भएको २ वषा र्वततसक्दा पतन आन्तररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली तजूामा गरी लागू गरेको ऐनको दफा ३१ अनसुार आन्तररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको 
कार्ाान्वर्नका लातग आन्तररक तनर्न्रर् सतमतत गठन गठन नभएको व्र्होरा गत र्वगतको 
प्रततवेदनमा औलँ्र्ाएकोमा र्ो वषा पतन सधुार भएको छैन । आन्तररक तनर्न्रर् प्रर्ाली तर्ार गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 
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23. आन्तररक लेखापरीक्षर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा प्रदेश सरकार 
अन्तगातका कार्ाालर् तथा तनकार्को आन्तररक लेखापरीक्षर् चौमातसक रूपमा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था भएकोमा चौमातसक रूपमा लेखापरीक्षर् नगरेको, काननुको 
पररपालन, स्रोतको नततजामूलक उपर्ोग, नीततगत एवं प्रर्क्रर्ागत पक्षहरूमा सझुाव सर्हतको र्टटपर्ी 
नगरेको लगार्तका अवस्था देर्खएको छ । आन्तररक लेखापरीक्षर् प्रभावकारी गराउन ुपदाछ । 

24. सम्पर्त्तको अतभलेख तथा प्रततवेदन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्हरूले 
आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, जग्गा, सवारी साधन लगार्त र्जन्सी मालसामनको लगत तथा मातहत 
कार्ाालर्हरूबाट प्राप्त प्रततवेदन र आफ्नो कार्ाालर् समेतको र्जन्सी प्रततवेदन एकीकृत रूपमा तर्ार 
गरी भाद्र मसान्ततभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुनेमा  पठाएका छैनन ्। 

25. लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन : कारोवारको लेखा र प्रततवेदनको ढाँचा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को 
तसफाररसमा २०७६।२।१९ र नेपाल सावाजतनक र्वत्तीर् क्षेर प्रततवेदन लेखामान, (नेटसास)को ढाँचा 
२०७५ मागामा नै स्वीकृत भई सकेको छ । प्रदेश मन्रालर् तथा केर्न्द्रर् तनकार्हरूले स्वीकृत भए 
बमोर्जमको ढाँचामा प्रततवेदन तथा लेखाङ्कन गनुापनेमा सो अनसुार गरेको छैन । तोर्कएको ढाँचामा 
लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन गररनपुदाछ । 

कोतभड-19 को व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्वशषे लेखापरीक्षर्बाट देर्खएको प्रमखु व्र्होरा 

26. जोर्खम मूल्र्ाङ्कन तथा पूवा तर्ारी : नेपालमा पर्हलो संक्रतमत २०७६ माघमा पर्हचान भइसके पिात 
जोर्खम मूल्र्ाकन तथा पूवातर्ारीका कार्ाहरू गनुापनेमा प्रदेशले जोर्खम आकलन तथा पूवातर्ारी 
सम्बन्धी कार्ाहरू पर्ााप्त मारामा सम्पादन गरेको देर्खएन । साझा अतधकारको सूचीमा संक्रामक 
भएपतन रोग सम्बन्धी प्रदेशले काननु तजुामा गरेको छैन । साथै संक्रामक रोगको रोकथाम तनर्न्रर् 
र उपचार सम्बन्धी व्र्वस्थापनको लातग स्थार्ी संर्न्र पतन रहेको छैन । कोतभड-१९ जोर्खम 
न्रू्नीकरर् कार्ार्ोजना बेग्लै तर्ार गरेको छैन । आफनो बेग्लै कार्ार्ोजना नहुँदा सङ घीर् 
कार्ार्ोजनामा नै तनभार रहेको देर्खन्छ । कोतभड-१९ को संक्रमर् लगार्तका महामारी रोकथाम, 
तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन सम्बन्धमा मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा प्रदेश कोरोना संकट व्र्वस्थापन 
केन्द्र, आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रीको संर्ोजकत्वमा प्रदेश स्तरीर् कोरोना तनर्न्रर् सतमतत 
,सामार्जक र्वकास मन्रीको संर्ोजकत्वमा स्वास्थर् व्र्वस्थापन सतमतत र उद्योग पर्ाटन वन तथा 
वातावरर् मन्रीको संर्ोजकत्वमा बजार अनगुमन उच्चस्तरीर् सतमतत गठन भई र्क्रर्ाशील रहेको 
देर्खन्छ । जोर्खम मूल्र्ाङ्कन तथा पूवातर्ारी नहुँदा संक्रतमतको अनमुान आवश्र्क स्वास्थर् सामग्रीको 
खररद, अस्पताल पूवााधार, क्वारेर्न्टन तथा आइसोलेशन केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्ाहरू र्ोजनाबर्द् 
तवरले हनु सकेको देर्खएन । 

27. खचा व्र्वस्थापन : कोरोना रोकथाम, तनर्न्रर् तथा उपचारको लातग वागमती प्रदेश अन्तगात 
२०७६।७७  मा सङ घीर् र प्रदेश  स्रोततफा  रु.२४  करोड ४३  लाख १४  हजार बजेट व्र्वस्था 
भएकोमा रु.१८ करोड ८०  लाख ५  हजार अथाात ् ७६.९५ प्रततशत खचा भएको छ । खचा 
सम्बन्धमा  तनम्नानसुार देर्खएको छः 

27.1 सङ घीर् स्रोतको पुजँीगत बजेटबाट कोतभड-१९ संक्रमर् उपचार केन्द्र तर्ार गना अस्पतालमा 
आइा.सी.रू्. तथा आइासोलेशन वाडा स्थापनाका लातग संरचनात्मक सधुार, औजार उपकरर् खररद, 
फतनाचर र फतनातसङ् एवं कोतभड-१९ परीक्षर्को लातग आवश्र्क पने औजार उपकरर् खररद गना 
प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला, काभ्र,े भक्तपरु र तसन्धलुी अस्पतालमा रु.2 करोड 4 लाख 27 
हजार खचा भएको छ । 
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27.2 सङ घीर् स्रोतको चाल ु बजेटबाट प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला, धाददङ्ग, तरशलुी, रसवुा, चौतारा, 
भक्तपरु र तसन्धलुी अस्पतालले कोतभड-19 रोकथाम, तनर्न्रर् तथा उपचारमा संलग्न 
कमाचारीहरूका लातग जोर्खम भत्ता, हेजाडा भत्ता, आइा.सी.रू्. र आइसोलेशन वाडाका लातग बेतडङ्ग 
सामग्री खररद, औषतध एवं मास्क, पञ्जा लगार्तका स्वास्थर् सामग्री खररदको लातग रु.1 करोड 33 
लाख 14 हजार खचा भएको छ ।र्सरी प्राप्त रकममध्रे् हेटौंडाले रु.६५ लाख ५० हजार र 
रामेछाप अस्पतालले रु.११ लाख २६ हजार खचा गरेका छैनन ्। ती अस्पताललाइा उपचारमा 
संलग्न कमाचारीहरूलाइा जोर्खम भत्ता र्वतरर् गना प्राप्त रकम समेत खचा भएको छैन । 

27.3 प्रदेश स्रोतको पुजँीगत बजेटबाट सामार्जक र्वकास मन्रालर्, स्वास्थर् आपूतता केन्द्र, अस्पताल तथा 
स्वास्थर् कार्ाालर्हरू समेत १२ तनकार्ले कोतभड-19 रोकथाम, तनर्न्रर्को लातग गाडी खररद, 
आइा.सी.रू्. तथा आइासोलेशन वाडाको लातग औजार उपकरर्, फतनाचर तथा फतनातसङ सामानहरू 
खररदको लातग रु.5 करोड 29 लाख 41 हजार खचा गरेका छन ्। 

पुजँीगततफा को खचामध्रे् ६ अस्पतालहरूलाई रु.4 करोड 20 लाख, ४ स्वास्थर् 
कार्ाालर्हरूलाइा रु.१ करोड ६८ लाख समेत रु.५ करोड ८८ लाख गाडी खररद गना उपलब्ध 
गराएकोमा सबै कार्ाालर्हरूले प्राप्त बजेटकै हाराहारीमा गाडी खररद गरी रु.4 करोड 17 लाख 78 
हजार खचा गरेका छन ्। र्सैगरी आइा.सी.रू्. तथा आइासोलेशन वाडाको लातग औजार उपकरर् र 
फतनाचरमा रु.1 करोड 7 लाख 53 हजार खचा भएको छ । कोतभड-१९ को रोकथाम तनर्न्रर् र 
उपचारमा स्वास्थर् सामग्री, औषतध उपकरर्भन्दा सवारी साधनलाई प्राथतमकतामा राखी खररद गदाा 
पने असरको मूल्र्ाङ्कन गररएको छैन । आवश्र्कता पर्हचान एवं प्राथतमकता तनधाारर् गरी खररद गने 
एवं खररद भएका सवारी साधन र औजार उपकरर्हरूको प्रर्ोगबाट संक्रतमतको उपचारलाइा थप 
प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

27.4 प्रदेश स्रोततफा को चाल ुबजेटबाट सामार्जक र्वकास मन्रालर्,  स्वास्थर् आपूतता केन्द्र, अस्पतालहरू, 
स्वास्थर् कार्ाालर्हरू र आर्वेुद कार्ाालर् समेत ३९ तनकार्ले जोर्खम भत्ता, हेजाडा भत्ता, तबरामीका 
लातग खाद्यान्न,  एम्बलेुन्स पररचालन,  स्वास्थर्कमी तातलम,  प्रचार प्रसार,  उपचारमा संलग्न 
जनशर्क्तको लातग होटल व्र्वस्थापन औषतध तथा स्वास्थर् सामग्री एवं उपकरर् खररदको लातग 
रु.१० करोड १३ लाख  २३  हजार खचा गरेका छन ्। 

जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालाको लातग कोतभड-१९ रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न कमाचारीहरूको 
लातग जोर्खम भत्ता शीषाकमा बजेट र्वतनर्ोजन नभएकोमा समेत रु.8 लाख 23 हजार खचा गरेको 
छ । प्रदेशतफा को चाल ुबजेटमा कोतभड-19 रोकथाम, तनर्न्रर् र उपचारबारे र्चर्कत्सक लगार्त 
स्वास्थर्कमीहरूका लातग तातलम कार्ाक्रममा रु.16 लाख 76 हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
तातलम कार्ाक्रम सञ्चालन नभएको कारर् खचा भएको छैन । नर्ा ँ प्रकारको संक्रमर्को बारेमा 
र्चर्कत्सक लगार्त स्वास्थर्कमीहरूलाइा तातलम कार्ाक्रम सञ्चालन गररनपुदाछ ।  

27.5 कोतभड-१९ को संक्रमर्को तनर्न्रर् र उपचारको लातग आवश्र्क औषतध उपकरर् खररद लगार्त 
स्वास्थर् पूवााधारको र्वस्तारको लातग प्रदेश सरकारले र्वतभन्न अस्पताल तथा स्वास्थर् कार्ाालर्हरूलाई 
रु.२० करोड ४ लाख २६ हजार तनकासा भइा रु.१५ करोड ४२ लाख २६ हजार खचा भएको 
छ । खचामध्रे् र्वतभन्न १० कार्ाालर्लाइा कोतभड-१९ रोकथाम,  तनर्न्रर् तथा व्र्वस्थापनका लातग 
रकम तनकासा भइा रु.४ करोड १७ लाख ७८  हजार खचा भएको छ । आइसोलेशन र आइासीरू् 
सामग्री खररदमा रु.१  करोड ११ लाख ६३ हजार,  जोर्खम भत्तामा रु.३  करोड ७६ लाख ६ 
हजार,  कमाचारी व्र्वस्थापन,  प्रचार प्रसार, अध्र्र्न अनसुन्धान,  होटल क्वारेर्न्टन व्र्वस्थापन 
लगार्तमा रु.६ करोड ३७ लाख १८ हजार खचा भएको छ । 
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27.6 केन्द्रीर् कोतभड-१९ कोषबाट कोतभड-१९ रोकथाम,  तनर्न्रर् तथा उपचारको लातग मखु्र्मन्री तथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्लाइा रु.४  करोड प्राप्त भएकोमा र्स वषा उक्त रकम खचा भएको छैन । 
महामारी रोकथाम तनर्न्रर् र उपचारको रकम अत्र्ावश्र्क प्रर्ोजनमा दक्षतापूवाक उपर्ोग 
गनुापदाछ। 

28. कोष स्थापना : आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर्ले प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को 
दफा ४५ बमोर्जम कोरोना भाइरस संक्रमर्, रोकथाम, तनर्न्रर् तथा उपचार सहर्ोग कार्ार्वतध, 
२०७६ जारी गरी एक कोष खडा गरेको छ । उक्त कोषमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु.४० करोड, 
प्रदेशका र्वतभन्न संघ संस्था पदातधकारी र कमाचारीहरूबाट सहर्ोग प्राप्त रु.४ करोड ४० लाख २४ 
हजार समेत रु.४४ करोड ४० लाख २४ हजार आम्दानी भएको छ । कोषबाट काठमाण्डौ बाहेकका 
प्रदेश र्स्थत १२ र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमततलाई रु.५ लाखका दरले रु.६० लाख र प्रदेश 
र्स्थत ११९ स्थानीर् तहहरूलाई प्रतत स्थानीर् तह रु.१० लाखदेर्ख रु.२० लाखसम्मका दरले जम्मा 
रु.१३ करोड ७ लाख समेत रु.१३ करोड ६७ लाख तनकासा ददई रु.३० करोड ७३ लाख २४ 
हजार मौज्दात रहेको छ । कोषमा उपलव्ध रकम कार्ार्वतध अनसुार महामारी रोकथाम तनर्न्रर् र 
उपचारमा खचा गनुापदाछ । 

29. तनदेर्शका र मापदण्ड : नेपाल सरकार स्वास्थर् तथा जनसंख्र्ा मन्रालर् लगार्तका तनकार्ले कोरोना 
संक्रमर् महामारी रोकथाम र तनर्न्रर्का लातग गने काम व्र्वर्स्थत गना क् वारेर्न्टन, कन्रर्ाक 
रेतसङ, आइसोलेशन, कोतभड  - १९ अस्पताल र र्क्लतनक सञ्चालन तथा व्र्र्क्तगत सरुक्षा सामग्रीको 
प्रर्ोग लगार्तका लातग  र्वतभन्न मापदण्ड तथा तनदेर्शका जारी गरेको छ । र्ी मापदण्ड तथा 
तनदेर्शकाको प्रर्ोगले सीतमत साधन स्रोतबाट अतधकतम उपलब्धी हातसल गना मद्दत गने, कोरोना 
भाइरसको संक्रमर् नर्ा ँ भएकोले प्रार्वतधक रुपमा पतन एकै प्रकारको सेवा प्रदान गना तनदेर्शकाले 
ठूलो सहर्ोग गने एवं सेवाको गरु्स्तरसमेत कार्म हनेु अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारले र्र्नै 
तनदेर्शकाहरूनै पालना गने गराउने गरेकामा सोको पालना अवस्था सम्बन्धमा समीक्षा भएको छैन । 
तनदेर्शका र मापदण्डको पालना एवं अनगुमन गनुापदाछ । 

30. आइसोलेसन वाडा तर्ारी : तरशलुी अस्पताल नवुाकोटमा १० शैर्ाको कोतभड-१९ आइसोलेसन वाडा 
तर्ारी र सञ्चालनको लातग ११ स्थानीर् तहबाट रु.३२ लाख आतथाक सहर्ोग प्राप्त भएकोमा वेड, 
लकर, स्याण्ड, रली उपकरर् एवं सर्जाकल सामग्री औषतध र पीपीई सेट खररद लगार्त आइसोलेसन 
वाडा तर्ारी र सञ्चालन गना रु.२७ लाख ३७ हजार खचा भएको छ । बचत रकम तोर्कएकै 
प्रर्ोजनमा खचा गनुापदाछ । 

31.  जोर्खम भत्ता : कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास्थर्कमी तथा अन्र् कमाचारीलाइा उत्प्ररेर्ा गना 
सङ घीर् सरकारले रकम उपलब्ध गराएकोमा उक्त रकमलाइा कोरोना महामारीमा खटेका कमाचारीलाइा 
र्स वषा सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले रु.१३  लाख ८५ हजार, भक्तपरु अस्पतालले रु.७३ लाख ६८ 
हजार, तसन्धलुी अस्पतालले रु.५०  लाख,  हेटौंडा अस्पतालले रु.८९  लाख ७५ हजार, धाददङ्ग 

अस्पतालले रु.४४  लाख १५ हजार,  तरशलुी अस्पतालले रु.४४  लाख ३२ हजार लगार्त प्रदेश 
अन्तगातका र्वतभन्न ३७ कार्ाालर्हरूमा रु.४  करोड ४६ लाख ४७ हजार खचा भएको छ । कोतभड- 
१९ संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ बमोर्जम 
महामारी रोकथाम तनर्न्रर् उपचार संलग्नता अनसुार जोर्खम भत्ता र्वतरर् हनुपुदाछ । 



 

 16 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रततवेदन, २०७८ 

मन्रालर् र तनकार्गत व्र्होरा 
 
 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

प्रदेश सभाको काम कारबाही संचालन र व्र्वस्थापन गना नेपालको संर्वधानको धारा १९५ बमोर्जम 
प्रदेश सभा सर्चवालर्को स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । प्रदेश व्र्वस्थार्पकाको कार्ा संचालनमा 
आवश्र्क सहर्ोग गने प्रशासकीर् तनकार्को रूपमा सर्चवालर्को स्थापना भएको हो । बागमती प्रदेश सभामा 
११० सभासद् रहने व्र्वस्था छ ।  

र्ो वषा सर्चवालर्को र्वतनर्ोजन रु.२१ करोड २६ लाख ५० हजार, राजस्व रु.७६ हजार, धरौटी 
रु.४५ लाख ५० हजार समेत रु.२१ करोड ७२ लाख ७६ हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. काननु तजुामा : संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको संचालन र व्र्वस्थापनका लातग २०७६।७७ सम्म 
५८ ऐन, २८ तनर्मावली, २ र्वतनर्मावली, १० गठन आदेश, २३ कार्ार्वतध, ५ तनदेर्शका, १ मापदण्ड 
र ३ अध्र्ादेश प्रततस्थापन काननु समेत १३० काननु तथा कार्ार्वतध तनमाार् गरेको छ । प्रदेशको 
संचालन र व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क काननु र कार्ार्वतधको पर्हचान गरी तजुामा गनुापदाछ । 

2. संसदीर् सतमततको तनर्ार् कार्ाान्वर्न :  नेपालको संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाले र्वषर्गत 
सतमतत गठन गना सक्ने व्र्वस्था अनसुार बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश मातमला सतमतत, अथा तथा 
र्वकास सतमतत, सावाजतनक लेखा सतमतत, र्शक्षा, स्वास्थर् तथा कृर्ष सतमतत र उद्योग, पर्ाटन तथा 
वातावरर् सतमतत गठन गरेको छ । र्सरी गठन भएका सतमततहरूले २०७४।७५ देर्ख 
२०७६।७७ को तीन वषाको अवतधमा र्वतभन्न ५१९ तनर्ार्हरू गरेका छन ्। सतमततका तनर्ार् तथा 
तनदेशनहरूको कार्ाान्वर्नको अवस्था सम्बन्धमा अनगुमन गरेको छैन । सतमततको तनर्ार् तथा 
तनदेशनहरूको कार्ाान्वर्न र पालना सम्बन्धमा अनगुमन गरी कार्ाान्वर्नको सतुनर्ितता गनुापदाछ ।  

3. भतूप्रभावी काननुबाट सरु्वधा : प्रदेश सरकार मर्न्रपररषद्को २०७६।७।२९ को तनर्ार्ले बागमती 
प्रदेश सभाका पदातधकारीहरूको पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनसूुची-१ र २ 
संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदातधकारी तथा सदस्र्हरूको सेवा सरु्वधामा २०७६।४।१ देर्ख लागू 
हनेु गरी वरृ्र्द् गरेको छ । र्स प्रकार भतूप्रभावी काननु तनमाार् गरी १०३ पदातधकारीहरूलाई रु.३७ 
लाख ४८ हजार र सरु्वधा अन्तगात तनर्कु्त १०६ कमाचारीहरूलाई रु.३८ लाख ३१ हजार समेत 
रु.७५ लाख ७९ हजार थप पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको छ । भतूप्रभावी काननु तनमाार् गरी सरु्वधा 
थप गने कार्ा काननुको तसर्द्ान्तबमोर्जम तमल्ने देर्खएन । 

4. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न - बागमती प्रदेश सरकारको २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्मा प्रदेश 
सभा भवन तनमाार् र तमतडर्ा सेन्टर स्थापना (भवन तनमाार्) गने उल्लेख गरेको कार्ामा सो को प्रगतत 
भएको छैन । भौततक पूवााधार तथा र्वकास मन्रालर्बाट सभा भवन तनमाार् कार्ा अगातड बढाएको र 
शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्बाट लागत अनमुान प्राप्त हनु नसकेकोले तमतडर्ा सेन्टर स्थापना 
(भवन तनमाार्) कार्ा शरुु भएको छैन । 
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5. प्रगतत समीक्षा : बागमती प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा 
बजेट तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था 
छ । सर्चवालर्को र्स वषाको समग्र भौततक प्रगतत 56 प्रततशत रहेको छ । कुल 31 
र्क्रर्ाकलापमध्रे् सभा भवन लगार्त १७ र्क्रर्ाकलापहरूमा कुनै कार्ा नभई प्रगतत शनु्र् रहेको 10 
र्क्रर्ाकलापहरूमा ५० प्रततशतसम्म भौततक प्रगतत भएको छ । तनधााररत लक्ष्र् प्राप्त गनुापदाछ । 

6. दरबन्दी र पदपूतता : सर्चवालर् अन्तगात मर्ाादापालक बाहेक ३६ दरबन्दी रहेकोमा एक सर्चव, दईु 
उप सर्चव सर्हत ७ दरबन्दी ररक्त रहेको देर्खन्छ । दरबन्दी बमोर्जम पदपूतता नहुँदा दैतनक कार्ा 
संचालन, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन जस्ता कार्ामा समस्र्ा देर्खएको छ । स्वीकृत दरबन्दी पदपूतता गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत : सर्चवालर्को र्ो वषा रु.१9 लाख 7 हजार अतनर्तमत बेरुज ु देर्खएकोमा फस्र्ौट 
नभएकोले उक्त बेरुज ुबाँकी छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० मा रहेको छ । 
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प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 

नेपालको संर्वधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको व्र्वस्था छ । आर्ोगमा अध्र्क्ष र 
२ सदस्र्हरू रहने व्र्वस्था छ ।  

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.१ करोड 3 लाख 87 हजार, राजस्व रु.9 हजार समेत रु.1 करोड 
3 लाख 96 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. आर्ोगको पहल : आर्ोगले प्रदेश र स्थानीर् तहको कमाचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धमा आकर्षात हनेु 
र्वतभन्न ऐन काननुमा भएका व्र्वस्थाहरूको सम्बन्धमा सम्बर्न्धत तनकार्का प्रमखुहरूलाई जानकारी 
गराएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहहरूलाई अवैधातनक तवरबाट काननु बनाई पदपूती नगना 
ध्र्ानाकषार् सर्हतको पररपर गरेको छ । प्रदेश सरकारका तनकार् एवं स्थानीर् तहहरूबाट खलुा 
तथा बढुवा प्रर्क्रर्ाबाट दरबन्दी पदपूतीको लातग माग प्राप्त  नभएको र्स्थतत छ । प्रदेश र स्थानीर् 
तहहरूको तदारुकताको अभावमा आर्ोगबाट पदपूतता सम्बन्धी कार्ा सरुु भएको छैन ।  

2. परीक्षा संचालन : कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ बमोर्जम प्रदेश र स्थानीर् तहको स्वीकृत स्थार्ी 
दरबन्दीमा पदपूतताका लातग ती तनकार्बाट माग भई नआएकोले २०७६।७७ मा पदपूतता सम्बन्धी 
कार्ा हनु सकेको देर्खएन । र्सरी पदपूतता नभएकोमा प्रदेश र स्थानीर् तहका स्वीकृत दरबन्दीमा 
करारमा कमाचारी राख्न े गरेको एवं स्थानीर् तहले बढुवा गरेको प्रर्क्रर्ाको सम्बन्धमा आर्ोगले 
काननुबमोर्जम तनरीक्षर् गनुापदाछ । 

3. दरबन्दी र पदपूतता : आर्ोगको स्वीकृत दरबन्दी ४८ मध्रे् सर्चव सर्हत ४० पद अथाात ्८३.३३ 
प्रततशत पद ररक्त रहेको छ । स्वीकृत दरबन्दीको २० प्रततशतभन्दा कम जनशर्क्तबाट आर्ोगको 
सेवा प्रवाहमा असर पने देर्खएकोले दरबन्दीबमोर्जम पदपूतताको व्र्वस्था गनुापदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थतत : आर्ोगमा रु.19 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराए पतछ रु.19 
हजार असलु भइा फस्र्ौट गरेकोले लगती बेरुज ुबाकँी छैन । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 मा 
छ । 
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मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 

मूख्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाक्षेरमा प्रदेश सरकार, (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 
बमोर्जम प्रदेश तभरको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र संचालन गने, मर्न्रपररषदमा पेश हनेु 
तनर्म र आदेशको तजुामा, स्वीकृतत तथा प्रमार्ीकरर् गने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ाान्वर्न र प्रततवेदन 
गने लगार्तका कार्ा रहेका छन।्  

र्ो वषा मातहत समेत 2 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.11 करोड 54 लाख 17 हजार, राजस्व रु.1 
करोड 11 लाख 56 हजार र धरौटी रु.17 लाख 9 हजार र अन्र् कारोवार रु.4 करोड 15 लाख 84 
हजार समेत रु.16 करोड 98 लाख 66 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । अन्र् संस्थातफा  मर्हला 
र्वकास प्रर्शक्षर् केन्द्रको रु.2 करोड 22 लाख 35 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मखु्र्मन्री तथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्को कार्ा र्जम्मेवारीमा उल्लेख भएबमोर्जम प्रदेशस्तरीर् मानव संशाधन 
र्वकास र्ोजना तजुामा र कार्ाान्वर्न, प्रदेशस्तरका सरकारी तनकार्को संगठन तथा व्र्वस्थापन 
सभेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर्, प्रदेशस्तरमा सावाजतनक सेवा र्वतरर्को न्रू्नतम मापदण्ड तनधाारर् र 
सेवाग्रार्ह सन्तरु्ि तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन एवं गाउँपातलका तथा नगरपातलकाको कमाचारी र 
कार्ाालर्को व्र्वस्थापन सम्बन्धी काननु तजुामा लगार्तको कार्ा हनु बाँकी छ । कार्ाान्वर्न 
तातलका बनाई तोर्कएको कार्ा र्जम्मेवारी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

2. संगठन र व्र्वस्थापन : मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्को कार्ा र्जम्मेवारी अन्तगात 
प्रदेशस्तरका सरकारी तनकार्को संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् गने उल्लेख छ । र्ो वषा प्रदेश 
संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्को लातग रु.३० लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा सो कार्ा नभएको 
कारर् खचा भएको छैन । संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् माफा त प्रदेश सरकारको कार्ा 
संचालनको लातग आवश्र्क जनशर्क्त र्र्कन गरी दरबन्दी बमोर्जमको पदपूतता गरी सेवा प्रवाहलाई 
चसु्त बनाउन ुपदाछ । 

3. अनगुमन मूल्र्ाङ्कन : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम प्रदेश सरकारको 
नीतत कार्ाान्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन एवं प्रदेश मन्रालर्हरूको कार्ाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन 
गनुापनेमा कार्ाालर्ले अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको सूचकाङ्क तर्ार गरी नीतत तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको 
अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरेको छैन । र्ो वषा र्ोजना अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका लातग सूचना 
व्र्वस्थापन प्रर्ाली र फलोअप डेक्सको लातग रु.१५ लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा खचा भएको 
छैन । अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको अभावमा कार्ाान्वर्नमा परेका समस्र्ा र र्सले पारेको असर सम्बन्धमा 
जानकारी प्राप्त गरी आवश्र्क सधुार गना नसर्कने भएकोले र्सतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

4. शासकीर् सधुार : प्रत्रे्क तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू तमतव्र्र्ी, कार्ादक्षता र प्रभावकारी 
ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रततवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कार्ाालर्ले अन्र् मन्रालर् र 
मातहतका कार्ाालर्हरूको आन्तररक तनर्न्रर् प्रर्ाली, र्जन्सी तनरीक्षर् प्रततवेदन कार्ाान्वर्न, र्वत्तीर् 
सूचना प्रर्ाली प्रर्ोग र त्र्सको उपर्ोगको अवस्था, र्वद्यतुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाहको अवस्था, 
एकर्द्ार सेवा प्रर्ाली कार्ाान्वर्न, सेवाको गरु्स्तर सधुारको लातग उपरू्क्त उपार्को अबलम्बन, 
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सावाजतनक तनमाार् तथा खररद कार्ाको गरु्स्तर लगार्तको अनगुमन गरी प्रदेशको शासकीर् अवस्था र 
सशुासनको सम्बन्धमा जानकारी हनेु गरी प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरेको छैन । साथै कार्ाालर्ले र्स वषा 
र्वषर्गत मन्रालर्हरूसँग कार्ा सम्पादन करार समेत गरेको छैन । उर्ल्लर्खत र्वषर्मा सधुार 
गनुापदाछ । 

5. तहगत दोहोरो संरचना : संघीर् व्र्वस्था अनरुूप स्थानीर् तथा प्रदेशमा हस्तान्तरर् हनेु, संघ आफैले 
गने तथा प्रदेश वा स्थानीर् तहले सम्पादन गने कार्ा र साझा रूपमा गने कार्ा स्पि उल्लेख छ । 
तर स्थानीर् तहमा हस्तान्तरर् भएका कार्ाक्रम संचालन गना तथा संघबाट खारेज भएका कार्ाालर् 
समेत प्रदेश स्तरमा स्थापना भएका छन ्। उदाहरर्को लातग मकवानपरु र्जल्लामा नै खानेपानी, 
सरसफाई तथा ढल व्र्वस्थापनको कार्ा गना संघीर् खानेपानी तथा ढल व्र्वस्थापन आर्ोजना 
स्थापना भएकोमा सोही कार्ाको लातग प्रदेश सरकारले पतन खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन 
कार्ाालर् स्थापना गरेको छ । संघीर् संरचनाको सरुुवात हनुपूुवा मकवानपरु वन तडतभजन कार्ाालर् 
एउटा मार रहेकोमा हाल प्रदेश सरकारले रातप्त र मकवानपरुमा २ तडतभजन वन कार्ाालर् स्थापना 
गरेको छ । स्थानीर् तहमा हस्तान्तरर् भएका कार्ाक्रम संचालन गना र संघबाट खारेज भएका 
कार्ाालर् समेत प्रदेश स्तरमा स्थापना भएका अन्र् उदाहरर्हरू तनम्नानसुार छन :  

र्वषर्गत कार्ाालर् संघ प्रदेश 

सडक तथा पवुााधार सडक तडतभजन कार्ाालर् पवुााधार तबकास कार्ाालर्  
र्वषर्गत कार्ाालर् प्रदेश स्थानीर् तह 

कृर्ष कृर्ष ज्ञान केन्द्र कृर्ष कार्ाक्रम हस्तान्तरर् 

घरेल ु घरेल ुतथा साना उधोग कार्ाालर् घरेल ुकार्ाक्रम हस्तान्तरर् 

स्वास्थर् स्वास्थर् कार्ाालर् स्वास्थर् कार्ाक्रम हस्तान्तरर् 

र्वषर्गत कार्ाालर् संघले खारेज गरेको कार्ाालर् प्रदेशले स्थापना गरेको कार्ाालर् 

वन क्षेरीर् वन तनदेशनालर् वन तनदेशनालर् 

कृर्ष क्षेरीर् कृर्ष तनदेशनालर् कृर्ष तबकास तनदेशनालर् र 
पशपुन्क्षी तथा मत्स्र् तबकास 
तनदेशनालर् 

सडक अनगुमन तथा सपुरीवेक्षर् 
कार्ाालर् 

र्ातार्ात पवुााधार तनदेशनालर् 

र्शक्षा क्षेरीर्  र्शक्षा  तनदेशनालर् र्शक्षा तबकास तनदेशनालर् 
स्वास्थर् क्षेरीर्  स्वास्थर्  तनदेशनालर् स्वास्थर् तनदेशनालर् 

स्थानीर् तहमा भएका कार्ाक्रमको लातग एवं संघीर् सरकारबाट खारेज भएका कार्ाालर् समेत 
प्रदेश तहमा स्थापना भएबाट काममा दोहोरोपना एवं प्रशासतनक खचामा वरृ्र्द् हनेु अवस्था रहेको छ । 
र्समा सधुार गनुापदाछ । 

6. लक्ष्र् प्रगतत : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २७ मा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नको प्रगतत समीक्षा गने व्र्वस्था रहेको छ । र्स कार्ाालर्बाट संचालन गने गरी प्रदेश 
र्वकास कार्ाक्रम, भवन तनमाार्, शासकीर् सधुार तथा व्र्वस्थापन परीक्षर्, प्रदेश समन्वर् पररषद्को 
बैठक लगार्त रु.१३ करोड ४७ लाख बजेट व्र्वस्था भएका र्वतभन्न १७ र्क्रर्ाकलापहरूमा कार्ा 
हनु नसर्क प्रगतत शून्र् रहेको छ । लक्ष्र् अनसुारको प्रगतत हातसल गनुापदाछ । 
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7. तनर्ार् कार्ाान्वर्न : प्रदेश सरकार (कार्ा 
र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 मा कार्ाालर्ले 
प्रदेश मर्न्रपररषद्का तनर्ार्को कार्ाान्वर्न र 
अनगुमन गने उल्लेख छ । २०७४।७५ देर्ख 
२०७६।७७ को अवतधमा मर्न्रपररषद्को ८२ 
पटक बैठक बसी र्वतभन्न ३७८ तनर्ार्हरू भएकोमा कार्ाालर्ले मर्न्रपररषदबाट भएका तनर्ार्हरू 
कार्ाान्वन सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रततवेदन तर्ार गरेको छैन । तनर्ार् कार्ाान्वर्नलाई प्रभावकारी 
बनाउन तनर्तमत रूपमा अनगुमन गनुापदाछ । 

8. प्रदेश समन्वर् पररषद् : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनसुार प्रदेश तथा स्थानीर् तहले गने 
काम कारवाहीमा नीततगत सामन्जस्र्ता, र्ोजना व्र्वस्थापनमा रर्नीततक साझेदारी, साझा अतधकार 
क्षेरको प्रर्ोग, प्राकृततक स्रोत साधनको उपर्ोग र बाँडफाँट सम्बन्धी र्वषर्मा प्रदेश र स्थानीर् 
तहबीच समन्वर् कार्म गना मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा एक प्रदेश समन्वर् पररषद् रहने र 
पररषदको बैठक वषाको कर्म्तमा एक पटक वस्ने व्र्वस्था रहेको छ । बैठकको अभावमा प्रदेश र 
स्थानीर् तह बीचको नीततगत सामन्ञ्जस्र्ता, र्ोजना व्र्वस्थापन, साझा अतधकार क्षेरको प्रर्ोग लगार्त 
ऐनमा उल्लेख भएबमोर्जम प्रदेश र स्थानीर् तहबीच समन्वर् कार्म गने र्वषर्मा छलफल हनु 
सकेको छैन । पररषद्को काम कारबाहीलाइा प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत : कार्ाालर्को लगती बेरुज ु देर्खएको छैन । सतमतत 1 तफा  रु.1 लाख 92 हजार 
बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ उक्त बेरुज ुफस्र्ौट गरेकोले लगती बेरुज ु
बाँकी रहेको छैन । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–10 र ११ मा रहेको छ । 
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आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा प्रदेशको आतथाक 
र्वश्लषेर् गने, आतथाक नीततको तजुामा गने र सोको कार्ाान्वर्न, तनर्मन, तनर्न्रर्को साथै प्रदेश स्तरको श्रोतको 
बाँडफाँट, लगानी प्रक्षपेर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथाक र्वकासमा सावाजतनक, तनजी, सहकारीता र गैर सरकारी 
क्षेरसँगको साझेदारी एवं समन्वर् र सहकार्ा सम्बन्धी नीतत, मापदण्ड बनाई लागू गने लगार्तका कार्ा रहेका 
छन।् 

र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेत १४ कर्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.4 अबा 51 करोड 18 लाख 99 
हजार, राजस्व रु.13 अबा 49 करोड 8 लाख 15 हजार, धरौटी रु.1 करोड 52 लाख 35 हजार र अन्र् 
कारोवार रु.1 लाख 67 हजार समेत रु.18 अबा 1 करोड 81 लाख 16 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छ । स्थानीर् तहहरूमा र्वत्तीर् हस्तान्तरर् भएको रु.4 अबा ४५ करोड ५१ लाख ५५ हजार 
मन्रालर्को लेखापरीक्षर् रकममा समावेश छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार मन्रालर्ले प्रदेशको 
आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर्, आतथाक नीततको तजुामा, लगानी प्रक्षेपर्, मूल्र् र्स्थतत, सहर्वत्तीर्करर्, 
प्रादेर्शक र्वत्त सन्तलुन, आवतद्यक एवं क्षेरगत र्ोजना, अन्तर प्रदेश र्वकास र्ोजनाको समन्वर् 
लगार्तका र्वषर्मा कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने उल्लेख भएकोमा र्ी कार्ा गना बाकँी रहेका छन ्। 
तोर्कएको र्जम्मेवारी परुा गनुापदाछ ।  

2. बजेट कार्ाान्वर्न : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 मा प्रदेशबाट सञ्चातलत 
र्ोजनाको लक्ष्र्, नीतत र नीतत आर्ोगको मागादशानलाई ध्र्ानमा राखी प्रदेश सरकारले गनुापने काम र 
हातसल गनुापने लक्ष्र् एवं आतथाक स्रोत समेतलाई मध्र्नजर राखी बजेट बनाउनपुने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले तर्ार गरेको र्वगत तीन वषाको बजेट, खचा र बचतको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ :  

(रु. हजारमा) 

आतथाक  वषा 
आर् व्र्र् 
अनमुान 

वास्तर्वक आर् वास्तर्वक खचा 
र्फताा तथा 
समार्ोजन 

बचत 

२०७६।७७ ४७६०७८८६ ४८३५१०२७ २७९५०८७० 2909132 १७४९1025 

२०७५।७६ ३४०२६१५९ ३३७७३४५६ २०६५२७०२ २९४४५४८ १०१७६२०६ 

२०७४।७५ १०२०५०० १०२०५०० २६९४७४ ४८ ७५०९७८ 

उर्ल्लर्खत तातलकाको र्वश्लषेर् गदाा तीन वषामा अनमुानको हाराहारी वा सो भन्दा केही बढी 
आर् प्राप्त भएको छ । अनमुानको तलुनामा २०७४/७५ मा २६.४१ प्रततशत २०७५/७६ मा 
६०.७० प्रततशत र २०७६/७७ मा 58.71 प्रततशत मार खचा भई तीन वषामा  औसत ५९.३४ 
प्रततशत मार खचा भएको छ । अनमुान अनसुार नै आर् प्राप्त भएको तर खचा न्रू्न भएको कारर् 
बचत रकम हरेक वषा वरृ्र्द् हुँदै गएको छ । खचा गने दक्षता वरृ्र्द् नभएको कारर् बजेट र्थाथामा 
आधाररत देर्खएन । खचा दक्षता बढाई बजेटलाई र्थाथापरक बनाउन ुपदाछ । 
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3. राजस्व प्रातप्त : गत वषाको बचत कर र अन्र् राजस्व समेत कुल आर् रु.४८ अबा ३५ करोड 10 
लाख २७ हजारमध्रे् बाँडफाटँ भई प्राप्त हनेु कर रु.१४ अबा 99 करोड 61 लाख 82 हजार (३१ 
प्रततशत) तथा प्रदेशबाट सङ्कतलत राजस्वबाट रु.६ अबा ५४ करोड 5 लाख 53 हजार (13.52 
प्रततशत), संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत अनदुानबाट रु.१६ अबा ६३ करोड 14 लाख ९७ हजार 
(३४.४० प्रततशत) र बाँकी गत वषाको मौज्दातबाट प्राप्त भएको देर्खन्छ । आर्को उल्लेखनीर् र्हस्सा 
संघीर् अनदुान र गत वषाको मौज्दात रहेको देर्खएकोले आन्तररक आर् पररचालनमा थप जोड 
ददनपुने देर्खन्छ ।  

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

(रु. हजारमा) 

खचा शीषाक बजेट तनकासा खचा र्फताा गनुापने 

समानीकरर् अनदुान 7596400 ७५९६४०० ४२७८२०७ ० 

सशता अनदुान 7464900 ७९७८४९७ ५९५०५१२ २०२७९८५ 

समपरुक अनदुान 1000000 ६४६६०० १२२५६३ ५२४०३७ 

र्वशेष अनदुान 2000000 ४१०००० ५२८९० ३५७११० 

जम्मा 18061300 16631497 10404172 2909132 
र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार व्र्होरा देर्खएको छः  

4.1. र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान लगार्तको बजेट रु.१८ अबा ६ करोड १३ लाख मध्रे् रु.१६ अबा ६३ 
करोड १४ लाख ९७ हजार (९२.०८ प्रततशत) तनकासा प्राप्त भएको छ । अनदुानमध्रे् समानीकरर् 
अनदुान बजेट अनसुार नै तनकासा भएकोमा सशता अनदुान बजेटभन्दा बढी समपूरक र र्वशेष अनदुान 
बजेटभन्दा कम प्राप्त भएको छ ।  

4.2. अनदुान तनकासा रु.१६ अबा ६३ करोड १४ लाख ९७ हजार मध्रे् रु.१० अबा ४० करोड ४१ 
लाख ७२ हजार अथाात ्६२.०८ प्रततशत मार खचा भएको छ । समानीकरर् अनदुान रु.७ अबा 
५९ करोड ६४ लाख मध्रे् रु.४ अबा २७ करोड ८२ लाख ७ हजार खचा भई रु.३ अबा ३१ 
करोड ८१ लाख ९३ हजार बचत रहेको छ । सशता, समपरुक र र्वशेष अनदुान वापत खचा हनु 
नसकेको रु.२ अबा ९० करोड ९१ लाख ३२ हजार र्फताा भएको छ ।  

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

5. स्थानीर् तहमा हस्तान्तरर् : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार ११९ स्थानीर् 
तहलाई सशतामा रु.१ अबा ७८ करोड ११ लाख, समानीकरर्मा रु.१ अबा २४ करोड ८६ लाख, 
समपरुकमा रु.१ अबा २२ करोड ७८ लाख र र्वशेषमा रु.१९ करोड ७६ लाख समेत रु.४ अबा 
४५ करोड ५१ लाख अनदुान उपलब्ध गराएको छ । सोमध्रे् समानीकरर्मा रु.७८ करोड १० 
लाख, सशतामा रु.१ अबा ४२ करोड ४२ लाख, समपरुकमा रु.५३ करोड ८७ लाख र र्वशेषमा रु.८ 
करोड ८४ लाख समेत गरी कुल रु.२ अबा ८३ करोड २३ लाख अथाात ्६४ प्रततशत मार खचा 
भएको छ । खचा नभई बाँकी रहेको सशतातफा  रु.३५ करोड ६८ लाख, समपरुक रु.६८ करोड ९१ 
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लाख र र्वशेषतफा  रु.१० करोड ९२ लाख समेत गरी कुल रु.१ अबा १५ करोड ५१ लाख र्फताा 
तलनपुनेमा रु.८९ करोड ५४ लाख मार र्फताा प्राप्त गरेको छ । बाकँी रहेको रु.२५ करोड ९७ 
लाखमध्रे् लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन २० स्थानीर् तहबाट रु.12 करोड 78 लाख 98 हजार र्फताा 
हनु बाँकी देर्खन्छ । 

6. प्रदेश र्वभाज्र् कोष : संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अतधकार सूचीमा रहेका 
र्वषर्बाट संकलन हनेु राजस्वको अद्यावतधक अतभलेख प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले राख्नपुदाछ । 
२०७६।७७ मा कोषमा जम्मा भएको रकम रु.६ अबा ४९ करोड ३२ लाखमध्रे् रु.6 अबा ५ 
करोड ८८ लाख सोही वषा र बाँकी रकम पतछल्लो वषा बाँडफाटँ भएको छ । प्रदेश र्वभाज्र् 
कोषबाट स्थानीर् तहहरूलाई रु.२ अबा ५९ करोड ७२ लाख हस्तान्तरर् भएकोमा स्थानीर् तहको 
र्वभाज्र् कोषबाट र्वज्ञापन कर बापत रु.४ करोड ३० लाख, मनोरञ्जन कर बापत रु.80 लाख, 
दहत्तर बहत्तर बापत रु.९८ करोड ७० लाख समेत रु.१ अबा 3 करोड 80 लाख प्राप्त भएको  
छ । स्थानीर् तहको र्वभाज्र् कोष बाँडफाँट सम्बन्धमा अनगुमन गरी सम्पूर्ा रकम प्रातप्त सतुनर्ितता 
गनुापदाछ । 

7. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न : र्स वषाको बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका र्वत्तीर् सशुासन रर्नीतत 
तजुामा, बजेट तजुामा ददग्दशान तनमाार्, र्वत्तीर् साक्षरतामा आधाररत बैंर्कङ्ग प्रर्ाली माफा त सबै 
कारोवारको संचालन, राजस्व चहुावट तनर्न्रर् रर्नीतत तजुामा एवं प्रदेश र्वकास सहार्ता पररचालन 
नीतत तजुामा लगार्तका कार्ा भएको छैन । बजेट तनमाार् गने मन्रालर् आफैले गने भनी घोषर्ा 
गरेका कार्ा सम्पादन नहनु ुउर्चत देर्खएन । संस्थागत, प्रार्वतधक र स्रोत पररचालन क्षेरमा दक्षता 
वरृ्र्द् गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

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

9. सोधभनाा : महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार संघीर् सरकारबाट वैदेर्शक 
सहार्ता प्राप्त गरी प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको सोधभनाा हनेु ऋर्बाट रु.31 करोड 55 लाख र 
सोघभनाा हनेु अनदुानबाट रु.4 करोड 14 लाख स्रोतगत र्ववरर् बेगर अनदुान उपलब्ध भएकोमा 
प्रदेशले र्स आतथाक वषामा ऋर् लगानी तथा दार्र्त्व सम्बन्धी र्वषर्मा कुनै अतभलेख नराखेकोले 
खचा भएको रकम दातागत अतभलेखमा नजतनने र सोको सोधभनाा समेत हनेु अवस्था छैन । प्रदेश 
सरकारबाट वैदेर्शक सहार्ता प्रातप्त र अतभलेखको कुनैपतन कार्ा नगरेको कारर् बजेट सम्बन्धी 
स्रोतगत र्ववरर् नदेर्खनाले सबै आर् र व्र्र्मा नेपाल सरकारको स्रोत कार्म भएको अवस्था छ ।  
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10. अथा र्वर्वध : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 36(2) मा खचा गने वा 
तनकासा ददने अतधकार प्राप्त अतधकारीले रकम स्वीकृत बजेटतभर र सम्बर्न्धत खचा शीषाकमा पदाछ 
भने मार तनकासा ददनपुने उल्लेख छ । र्वतनर्ोजन ऐनले छुयाएको रकम सोही प्रर्ोजनमा खचा 
गनुापनेमा प्रर्ोजन नखलुाइा रु.३ अबा २९ करोड ७९ लाख ८५ हजार र्वतनर्ोजन गरेको छ । 

11. रकमान्तर : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ४१(३) मा र्वतनर्ोर्जत बजेटको 
२० प्रततशत भन्दा बढी रकमान्तर गना नपाईने व्र्वस्था भएकोमा र्वतनर्ोर्जत बजेट रु.४७ अबा ६० 
करोड ७९ लाखको २४.८० प्रततशत अथाात ्रु.११ अबा ८० करोड ९७ लाख रकमान्तर थप/घट 
गरेको छ । रकमान्तर मध्रे् २०७७ वैशाखदेर्ख असारसम्म रु.३ अबा ३७ करोड ८३ लाख ५१ 
हजार रकमान्तर भई थपघट भएको छ । आतथाक वषाको अर्न्तम ६ ददनमा भौततक पूवााधार र्वकास 
मन्रालर्को रु.३२ करोड ४४ लाख ४९ हजार रकमान्तर गरेको छ । एक शीषाकमा र्वतनर्ोर्जत 
बजेट अको शीषाकमा रकमान्तर गरी खचा गने कार्ाले आतथाक अनशुासनलाई असर गने भएकोले 
आतथाक वषाको अन्त्र्मा रकमान्तर गने पररपाटीलाई तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

12. प्रततवेदन प्रर्ाली : अन्तरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा स्थानीर् तहले 
आफूले गरेको आर् व्र्र्को चौमातसक र्ववरर् त्र्स्तो अवतध समाप्त भएको १५ ददनतभर प्रदेशमा 
पेश गनुापने र प्रदेशले स्थानीर् तहबाट समेत प्राप्त गरी आफ्नो आर् व्र्र्को र्ववरर् चौमातसक अवतध 
समाप्त भएको ३० ददनतभर नेपाल सरकार अथा मन्रालर्मा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेशले र्स्तो 
र्ववरर् स्थानीर् तहबाट संकलन गरेको र अथा मन्रालर्मा पठाएको देर्खएन जसबाट क्षेरगत रूपमा 
सरकारका तीनवटै तहले गरेको खचा र्र्कन हनु सकेन । र्स सम्बन्धमा गत वषाको प्रततवेदनमा 
समेत औलं्र्ाएकोमा र्स्थततमा सधुार भएको छैन । क्षेरगत रूपमा सरकारका तीनवटै तनकार्ले गरेको 
आर् र खचाको एकीकृत अतभलेख तर्ार गरी प्रततवेदन गनुापने कानूनी व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । 

13. प्रगतत समीक्षा : बागमती प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा बजेट 
तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्को र्स वषाको समग्र भौततक प्रगतत चाल ु कार्ाक्रमतफा  १३.९४ प्रततशत र पुजँीगत 
कार्ाक्रमतफा  ४.९६ प्रततशत रहेको छ । कुल ३४ र्क्रर्ाकलाप मध्रे् सावाजतनक तनजी साझेदारी 
कार्ाक्रम, पूवा बजेट छलफल, बजेट कार्ाान्वर्न समीक्षा र अनगुमन, पररर्ोजना बैंक सम्बन्धी कार्ा 
लगार्त १७ र्क्रर्ाकलापहरूमा रु.१७ करोड ३० लाख २० हजार बजेट व्र्वस्था भएकोमा कुनै 
कार्ा नभई प्रगतत शनु्र् रहेको छ । बजेट व्र्वस्था सर्हत तनधााररत र्क्रर्ाकलापहरूको कार्ाान्वर्नमा 
दक्षता अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ । 

14. दीगो र्वकास लक्ष्र् : प्रदेशमा ददगो र्वकासका बारेमा जनचेतना अतभवरृ्र्द् गने, रार्िर् ददगो र्वकास 
लक्ष्र्का रर्नीततहरूमा प्रादेर्शक दृर्िकोर्का लातग पैरवी गने, रार्िर् स्तरका लक्ष्र्हरूलाई प्रादेर्शक 
सन्दभा अनरुूप बनाउने, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने, अनभुवहरूबाट तसक्ने, स्थानीर् तहका र्वकासका 
र्क्रर्ाकलपाहरूको र्ोजना, ढाँचा तनमाार्, कार्ाान्वर्न र अनगुमनमा संलग्न गराउने एवं र्ोजना र नीतत 
तथा कार्ाक्रममा ददगो र्वकासका सूचकहरूलाई समार्हत गराइ सोको आधारमा संचातलत आर्ोजना 
तथा कार्ाक्रमको उपलर्ब्ध मापन गने कार्ा शरुु भएको छैन । नीतत आर्ोग माफा त संघीर् सरकार 
एवं रार्िर् र्ोजना आर्ोगसँग समन्वर् गरी प्रदेश सरकारले ददगो र्वकास लक्ष्र् २०१६-२०३० का 
सूचकहरू लाई आन्तररकीकरर् गनुापदाछ । 
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प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 

15. प्रदेश सर्ञ्चत कोष : प्रदेश सरकारको 2076।77 को सर्ञ्चत कोषको प्रातप्त तथा भकु्तानीको एकीकृत 
आतथाक र्ववरर्को संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ : 

(रु. हजारमा) 
आर् र्ववरर् २०७६।७७ २०७५।७६ 

राजस्व तथा अनदुान ३१७१९५३० १८६४६८६१ 

गत वषाको मौज्दात १०१८२७९५ ७५१०७४ 

कर राजस्व १७५३५६२० १२५०४७५४ 

अन्र् राजस्व २८५८२५५ ५३७९९२७ 

गत वषाको नगद मौज्दात तथा बेरुज ु ११४२८६० १११०६ 

संघीर् सरकारबाट  हस्तान्तररत अनदुान १६६३१४९७ १५१२६५९५ 

समानीकरर् अनदुान ७५९६४०० ५९६९७०० 

सशता अनदुान ७९७८४९७ ८५५६८९५ 

समपरुक अनदुान ६४६६०० ६००००० 

र्वशेष अनदुान ४१०००० ० 

जम्मा आर् ४८३५१०२७ ३३७७३४५६ 

व्र्र् र्ववरर्   

सर्ञ्चत कोष मातथ व्र्भार हनु े ६९५६ ० 

चाल ु ६९५६ ० 

पूजँीगत ० ० 

र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा  खचा 27943914 20652702 
चाल ु १२२६१८९३ ११०९८३३४ 

पूजँीगत १५६८२०२१ ९५५४३६८ 

जम्मा व्र्र् 27950870 20652702 
कार्ाालर्बाट खचा भएको तर बैङ्कबाट भकु्तानी भएको समार्ोजन 

खचा -422 -3294 
बैङ्कबाट साटन बाँकी चेक पतछको जम्मा खचा 27950448 20649408 

अनदुान र्फताा गररएको रकम 2909132 2941253 
र्स वषाको बचत रकम १७४९१४४७ १०१८२७९५ 

जम्मा व्र्र् ४८३५१०२७ ३३७७३४५६ 

प्रदेश सर्ञ्चत कोषको परीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

15.1. गत वषाको संर्चतकोषमा रु.१० अबा १८ करोड २७ लाख ९५ हजार बाकँी देखाएकोमा र्ो वषा 
साट्न बाँकी चेकको रकम रु.42 लाख 22 हजार समेत रु.१७ अबा ४९ करोड १४ लाख ४७ 
हजार र्जम्मेवारी सारेको छ ।  
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स्थानीर् तह र अन्र् सरकारी एवं गैरसरकारी तनकार्हरूलाई गएको अनदुान रकमको 
तनकासालाई नै खचा कार्म गरेको छ । प्रदेश सर्ञ्चत कोषमा खचा भएको रकममध्रे् स्थानीर् तहमा 
र्वत्तीर् हस्तान्तरर् अनदुान वापत रु.४ अबा ४५ करोड ५१ लाख ५५ हजार पठाएको छ । सो मध्रे् 
खचा नभई बाँकी रहेको सशतातफा  रु.३५ करोड ६८ लाख, समपरुक रु.६८ करोड ९१ लाख र 
र्वशेषतफा  रु.१० करोड ९२ लाख समेत गरी कुल रु.१ अबा १५ करोड ५१ लाख र्फताा तलनपुनेमा 
रु.८९ करोड ५४ लाख मार र्फताा प्राप्त गरेको छ । बाँकी रहेको रु.२५ करोड ९७ लाखमध्रे् 
लेखापरीक्षर् अवतधसम्म २० स्थानीर् तहबाट रु.12 करोड 78 लाख 98 हजार र्फताा हनु बाँकी 
छ । र्सरी पठाएको सबै अनदुान प्रदेश संर्चत कोषमा खचा देखाएकोमा र्फताा हनेु रु.१ अबा १५ 
करोड ५१ लाख स्थानीर् तहमा खचा नभै र्फताा आएकोले सो रकमले प्रदेशको खचा तथा राजस्व वरृ्र्द् 
भएको छ । तनकासाको आधारमा खचा देखाएकोले सर्ञ्चत कोषको खचा र्थाथापरक रहेको छैन ।  

15.2. आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर्को कोरोना कोषमा रु.40 करोड जम्मा गरेको आधारमा 
खचा देखाएको छ । सो कोषमा रु.30 करोड ७३ लाख २४ हजार मौज्दात नै देर्खएकोले प्रदेश 
सर्ञ्चत कोषमा देखाएको खचा र्थाथापरक देर्खएन । 

15.3. प्रदेश तथा स्थानीर् तहको साझा अतधकार क्षेर तभरका स्थानीर् र्वभाज्र् कोषबाट प्राप्त हनुपुने 
रकमको अद्यावतधक अतभलेख राखी सर्ञ्चतकोषमा आम्दानी बाँधेको देर्खएन । राजस्व व्र्वस्थापन 
सूचना प्रर्ालीबाट संघीर् र्वभाज्र् कोषमा आम्दानी बाँधेकोमध्रे् प्रदेश तथा स्थानीर् सर्ञ्चत कोषमा 
रान्सफर हनु बाँकी रहेको रकम र्र्कन गरी आम्दानी बाधेकोछैन । 

16. बेरुजकुो लगत : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 36(2) मा प्रदेशस्तरको केर्न्द्रर् 
तनकार्ले आफ्नो र मातहतका सबै कार्ाालर्हरूको बेरुजकुो अतभलेख अद्यावतधक गरी प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउने र कार्ाालर्ले र्सरी प्राप्त बेरुजकुो एकीकृत लगत राख्न े व्र्वस्था 
तमलाउने उल्लेख छ । सो बमोर्जमको एकीकृत लगत राखेको छैन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना 
गरी बेरुजकुो एकीकृत लगत राख्नपुदाछ । 

17. कार्ा संचालन कोष : प्रदेश अन्तगातका कार्ाालर्हरूको अन्र् कारोवारको आर्-व्र्र् देर्खने गरी प्रदेश 
लेखा तनर्न्रकको कार्ाालर्बाट र्हसाब एकीकृत गनुापनेमा सो अनसुार गरेको छैन । र्ो वषा कार्ा 
संचालन कोषतफा को मौज्दात रु.३८ करोड ३७ लाख ८१ हजारमा र्ो वषा प्राप्त रु.४५ करोड ६९ 
लाख ६ हजार समेत जम्मा रु.८४ करोड ६ लाख ८८ हजारबाट खचा भएको रु.२९ करोड ५२ 
लाख ३२ हजार घटाउँदा बाँकी रहेको रु.५४ करोड ५४ लाख ५६ हजार एकीकृत र्हसावमा 
समावेश गनुापदाछ । 

18. बचत अनदुान र्फताा : प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहलाई प्रदान भएको अनदुान तोर्कएको क्षेरमा खचा 
नभई बचत रहेमा प्रदेश संर्चत कोषमा जम्मा गनुापदाछ । र्वतभन्न 20 स्थानीर् तहमा खचा नभई 
बचत रहेको रु.12 करोड 78 लाख 98 हजार प्रदेश सर्ञ्चत कोषमा दार्खला गना लगाउन ुपदाछ । 

19. आन्तररक लेखापरीक्षर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा प्रदेश सरकार 
अन्तगातका कार्ाालर् तथा तनकार्को आन्तररक लेखापरीक्षर् चौमातसक रूपमा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था भएकोमा चौमातसक रूपमा लेखापरीक्षर् नगरेको, काननुको 
पररपालन, स्रोतको नततजामूलक उपर्ोग, नीततगत एवं प्रर्क्रर्ागत पक्षहरूमा सझुाव सर्हतको र्टटपर्ी 
नगरेको लगार्तका अवस्था देर्खएको छ । आन्तररक लेखापरीक्षर् प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 



आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 
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20. आतथाक तथा र्वत्तीर् सशुासन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा 
प्रदेशतभरको आतथाक प्रशासन संचालन गने र्जम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को हनेु 
उल्लेख छ । आन्तररक लेखापरीक्षर्लाई स्वतन्र, तनषपक्ष र प्रभावकारी बनाउन आन्तररक 
लेखापरीक्षर् र आतथाक प्रशासन संचालनका लातग अलग कमाचारी खटाउने व्र्वस्था भएकोमा 
तद्अनरुूप कमाचारीको व्र्वस्था गरेको पाइएन । समर्मै कार्ाक्रम स्वीकृत गरी वार्षाक खररद 
र्ोजना बनाउने, ठेक्का बन्दोवस्त, चाल ुखचाको सीमा तनधाारर्, आन्तररक तनर्न्रर् प्रर्ाली सदुृढीकरर् 
गने जस्ता क्षेरमा चनुौती रहेका छन ् । बजेट सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ाली, लागत लाभ र्वश्लषेर् 
सर्हतको र्ोजना तथा कार्ाक्रम, सावाजतनक क्षेर लेखामान, कम्टर्टुरमा आधाररत लेखा प्रर्ालीको 
प्रर्ोग जस्ता क्षेरमा सधुार गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा जवाफदेर्हता अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थतत : मन्रालर् र मातहत समेत १४ तनकार्मा लगती बेरुज ुदेर्खएको छैन । र्ससम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची-१० मा रहेको छ । स्थानीर् तहहरूमा र्वत्तीर् हस्तान्तरर् भएको बजेट तफा को 
बेरुज ुसम्बर्न्धत स्थानीर् तहमा समावेश गररएको छ । 
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आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा संघसँगको 
समन्वर् र सहकार्ामा प्रशासन संचालन, काननु तनमाार् र प्रदेश स्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्र् 
प्रर्वतधमा आधाररत सञ्चारमाध्र्मको दताा, अतभलेख, अनमुतत, नवीकरर्, अनगुमन र तनर्मन गने तथा प्रदेशको 
लातग आवश्र्क पने काननुहरूको तजुामा, समसामर्र्क संशोधन र फैसला कार्ाान्वर्न गने कार्ामा सहर्ोग 
पु् र्ााउने लगार्तका कार्ा रहेका छन।् 

र्ो वषा मन्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.1 अबा ५ करोड 97 लाख 48 हजार, राजस्व रु.१ करोड 9 
लाख 69 हजार, धरौटी रु.1 करोड 59 लाख 2 हजार र अन्र् कारोवार रु.४९ करोड 62 लाख 22 
हजार समेत रु.१ अबा 58 करोड 28 लाख 41 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । संघीर् 
सरकारका प्रहरी कार्ाालर् ११ लाइा र्वतनर्ोजनतफा  रु.53 करोड 62 लाख 22 हजार खचा लेखाङ्कन गरेको 
रकम लेखापरीक्षर् अङ्कमा समावेश गररएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. कार्ा र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम प्रदेश प्रहरी संचालन, 

प्रादेर्शक कारागार तथा र्हरासतको व्र्वस्थापन र सरुक्षा, प्रदेशतभरका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरूको 
अतभलेख र समन्वर्, संघीर् मापदण्डबमोर्जम हातहततर्ार, खरखजना तथा र्वषफोटक पदाथाको तनर्मन, 

पाररवाररक मातमला सम्बन्धी नीतत, काननु र मापदण्ड तजुामा, प्रदेशस्तरको र्वद्यतुीर् सञ्चार माध्र्म 
संचालन सम्बन्धी नीतत, काननु र मापदण्ड तजुामा, प्रदेशस्तरमा तारर्कु्त र ताररर्हत ब्रोडव्र्ाण्ड पूवााधारको 
र्वकास, साइवर सरुक्षा अनगुमन, श्रमजीर्व सञ्चारकमीहरूको न्रू्नतम पाररश्रतमक अनगुमन, केवलु 
र्वतरर्को इजाजत, नवीकरर् र तनर्मन, सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेर्शक नीतत, काननु तथा मापदण्ड 
तजुामा लगार्तका कार्ाहरू कार्ाान्वर्न हनु बाँकी छ । तोर्कएको र्जम्मेवारी परुा गनुापदाछ । 

2. काननु तजुामा : संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको संचालन र व्र्वस्थापनका लातग २०७६।७७ सम्म 
५८ ऐन, २८ तनर्मावली, २ र्वतनर्मावली, १० गठन आदेश, २३ कार्ार्वतध, ५ तनदेर्शका, १ मापदण्ड 
र ३ अध्र्ादेश प्रततस्थापन काननु समेत १३० काननु तथा कार्ार्वतध तनमाार् गरेको छ । प्रदेशको 
संचालन र व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क काननु र कार्ार्वतधको पर्हचान गरी तजुामा गनुापदाछ । 

3. वार्षाक बजेट कार्ाान्वर्न : र्स वषाको बजेट बक्तव्र्मा प्रदेश सरुक्षा नीतत तजुामा, प्रदेश अनसुन्धान 
व्रू्रो स्थापना र संचालन, नागररक र्शक्षाको लातग प्रदेश जागरर्, कैदी बन्दीलाई क्षमता र्वकास 
कार्ाक्रम, न्र्ार्र्क सतमततका पदातधकारीलाई तातलम, काननु तजुामा सम्बन्धी तातलम, कारागारमा 
उत्पाददत सामग्री बजारीकरर् कार्ाक्रम, लागू औषध र्वरुर्द्को सचेतना कार्ाक्रम, मानव बेचतबखन 
लैतगक तथा घरेल ुर्हंसा र्वरुर्द्को कार्ाक्रम लगार्तका कार्ाक्रमहरू संचालन गने उल्लेख भएकोमा 
कार्ाान्वर्न भएको छैन । बजेटमा उर्ल्लर्खत नीतत तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

4. लक्ष्र् प्रगतत : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा वजेट तथा 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्को र्स वषाको समग्र भौततक प्रगतत 65.55 प्रततशत रहेको छ । कुल 34 
र्क्रर्ाकलापमध्रे् सरुक्षा नीतत तजुामा, क्षमता र्वकास तातलम लगार्त १8 र्क्रर्ाकलापहरूमा कुनै कार्ा 
नभई प्रगतत शनु्र् रहेको र १1 र्क्रर्ाकलापहरूमा ५० प्रततशतसम्म भौततक प्रगतत भएको छ । 
तनधााररत लक्ष्र् हातसल गनुापदाछ । 
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5. कोरोना कोष : र्वपद् व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोर्जम मन्रालर्ले कोरोना भाइरस संक्रमर्, 

रोकथाम, तनर्न्रर् तथा उपचार सहर्ोग कार्ार्वतध, २०७६ जारी गरी स्थापना गरेकोमा कोषमा प्रदेश सरकारको 
रु.४० करोड, प्रदेशका र्वतभन्न पदातधकारी र कमाचारीहरूबाट रु.२ करोड ४३ लाख २२ हजार र अन्र् संस्थाबाट 
रु.१ करोड ९७ लाख २ हजार समेत रु.४४ करोड ४० लाख २४ हजार जम्मा भएको छ । कोषबाट 
काठमाण्डौ र्जल्ला बाहेक १२ र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमततलाई रु.५ लाखका दरले रु.६० लाख र प्रदेश 
तभरका ११९ स्थानीर् तहहरूलाई रु.१० देर्ख २० लाखका दरले रु.१३ करोड ७ लाख समेत रु.१३ करोड 
६७ लाख तनकासा ददई रु.३० करोड ७३ लाख २४ हजार वचत रहेको छ ।  

6. तबपद् व्र्वस्थापन कोष  :  र्वपद् व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ अनसुार स्थापना भएको र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा 
मन्रालर्ले गत वषा जम्मा गरेको रु.५ करोड र र्स वषा सहर्ोग प्राप्त रु.१ लाख ८३ हजार समेत रु.५ 
करोड १ लाख ८३ हजारमध्रे् बाढी पर्हरो दघुाटना आददबाट ज्र्ान गमुाएका व्र्र्क्तका पररवारलाई 
प्रततव्र्र्क्त रु.१ लाखका दरले सहर्ोग प्रदान गरी रु.२६ लाख खचा भई रु.४ करोड ७५ लाख ८३ 
हजार मौज्दात रहेको छ ।  

 

सञ्चार रर्जिारको कार्ाालर् 

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

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

7. तनर्मन र व्र्वस्थापन : प्रदेश सरकार सञ्चार माध्र्म व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ र तनर्मावली, २०७६ 
अनसुार प्रदेशतभर परपतरका दताा गने, परपतरकाको अतभलेख अद्यावतधक राख्न,े परपतरकाको वगीकरर् 
गने, अनलाइन सञ्चार माध्र्मको अतभलेखीकरर् गने, अनलाइन परकाररताको प्रमार्पर ददने, र्ववरर् राख्न े
र परपतरका तथा अनलाइन खबरहरूको तनर्मन गने लगार्तका कार्ा गने उल्लेख छ । र्सैगरी 
प्रदेशतभर एक सर् देर्ख एक हजार वाट्सम्मको रेतडर्ो, एफ.एम. र स्र्ाटलाइट प्रर्ालीबाट प्रशारर् हनेु 
बाहेकको सञ्चार माध्र्मको अनमुतत, रेखदेख र संचालनको नीतत तनमाार् र कार्ाान्वर्न गने, इजाजत पर 
ददने, नवीकरर् गने, प्रशारर्मा रोक लगाउन सर्कने, तनर्मन गने, प्रशारर् तथा र्वतरर् शलु्क असलु गने, 

प्रशारर् माध्र्मको वगीकरर् गने लगार्तका कार्ा समेत गनुापने उल्लेख छ । काननुमा उल्लेख भएका 
कार्ाहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गनुापदाछ । 

8. कल्र्ार् कोष : प्रदेश सरकार सञ्चार माध्र्म व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ अनसुार परकाररताको कार्ा 
सम्पादन गदाा कुनै दघुाटना परी घाइते भएको वा दीघा रोगबाट पीतडत परकारको सहर्ोगको लातग 
परकार कल्र्ार्कोषको स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा कार्ाालर्को तफा बाट रु.१५ लाख र 
परकारहरूतफा बाट रु.६ हजार समेत रु.१५ लाख ६ हजार जम्मा भएको छ । कोष संचालन कार्ार्वतध 
र मापदण्ड तजुामा हनुपुदाछ । 



आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 
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9. सामग्री र्वतरर् खचा : र्वपद् तथा जोर्खम परकाररता सहर्ोग कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७६ 
अनसुार परकार महासंघका काठमाडौं, तसन्धपुाल्चोक, दोलखा, रसवुा, धाददङ्ग र तसन्धलुी र्जल्ला र्स्थत 
कार्ाालर्हरूलाई ल्र्ापटप, पावर बैंक, माइक्रोफोन, व्र्ाग, मोबाइल राइपट र टचालाइट दईु दईु थानका 
दरले उपलब्ध गराउँदा रु.११ लाख १३ हजार खचा भएको छ । कार्ार्वतध बमोर्जम र्स र्कतसमको खचा 
गना तमल्ने देर्खएन । 

 बेरुज ु र्स्थतत : मन्रालर्को लेखापरीक्षर्बाट रु.२ करोड ८४ लाख 85 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रततवेदनको प्रततर्क्रर्ा साथ रु.45 लाख 93 हजार प्रमार् पषुयाईं प्राप्त भएकोले फस्र्ौट गरी 
रु.2 करोड 38 लाख 92 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.1 करोड 36 लाख 30 हजार म्र्ाद 
नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० मा रहेको छ । 
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उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरर् मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ाक्षरेमा उद्योग, वार्र्ज्र्, 
आपूतता, पर्ाटन, वन तथा भ-ूसंरक्षर्, वातावरर्, जलवार् ुपररवतान अनकुुलन एवं धातमाक तथा सांस्कृततक क्षेरमा 
नीतत, काननु एवं कार्ाक्रमको तजुामा र कार्ाान्वर्नको अनगुमन गने लगार्तका कार्ा रहेका छन।्  

र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेत 35 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.2 अबा 24 करोड 64 लाख 42 
हजार, राजस्व रु.25 करोड 70 लाख, धरौटी रु.12 करोड 93 लाख 78 हजार र अन्र् कारोवार रु.29 
करोड 62 लाख 18 हजार समेत रु.2 अबा 92 करोड 90 लाख 38 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको 
छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 मा उल्लेख भएकामध्रे् 
तसर्न्डकेट तथा काटेतलङ तनर्न्रर्, पररवहन प्रर्ाली तथा कागो व्र्वस्थापन, कलकारखाना र 
औद्योतगकीकरर् सम्बन्धी नीतत, र्ोजना तजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन, औद्योतगक वस्तकुो तनर्ाात 
प्रवर्द्ान, मूल्र् र कालोबजारी तथा कृतरम अभाव तनर्न्रर् एवं तनर्मन, उपभोक्ता अदालत गठन र 
संचालन, हातनकारक पदाथाहरूको तनर्मन तथा व्र्वस्थापन लगार्तका कार्ा गना बाँकी छ । 
कार्ार्ोजना बनाई तोर्कएको र्जम्मेवारी पूरा गनुापदाछ ।  

2. दरबन्दी तथा पदपूतता : मन्रालर् र मातहतका २७ तनकार्हरूको कुल दरबन्दी १ हजार २१५ 
रहेकोमा ६६५ अथाात ्५४.७३ प्रततशत पदपूतता भई ५५० ररक्त रहेको छ । ररक्त मध्रे् प्रार्वतधक 
जनशर्क्त ४५५ रहेको छ । स्वीकृत दरबन्दीको ठूलो र्हस्सा ररक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा असर पने र 
करारमा कमाचारीहरू भनाा गने पररपाटी संस्थागत हनेु देर्खएकोले लोकसेवा आर्ोग माफा त ् ररक्त 
दरबन्दी पदपूतता गनुापदाछ । 

3. लक्ष्र् प्रगतत : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा बजेट तथा 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर् र मातहत तनकार्बाट सञ्चालन भएका कार्ाक्रमको प्रगतत र्स्थतत तनम्नानसुार रहेको छ :  

(रु. हजारमा) 

क्र.सं कार्ाक्रम बजेट खचा भौततक प्रगतत प्रततशत 

१ र्वज्ञान प्रर्वतध तथा नव प्रवतान कार्ाक्रम 34650 2608 13.28 
२ उद्योग र्वकास तथा प्रवर्द्ान कार्ाक्रम 603842 113555 26.81 
३ जतडबटुी र्वकास आर्ोजना 60350 24227 49.84 
४ वार्र्ज्र्, आपूतता तथा बजार अनगुमन कार्ाक्रम 62950 28442 54.27 
५ पर्ाटन प्रवर्द्ान कार्ाक्रम 1553515 404592 67.58 
६ रार्िर् वन संरक्षर् तथा व्र्वस्थापन कार्ाक्रम 287906 171555 68.87 
७ वन्र्जन्त ुतथा वास स्थान संरक्षर् कार्ाक्रम, 26820 15361 70.02 
८ वातावरर् संरक्षर् कार्ाक्रम 90000 59186 72.45 
९ वकृ्षारोपर्, तनजी तथा शहरी वन कार्ाक्रम 172840 61228 77.39 
१० भ-ू तथा जलाधार संरक्षर् कार्ाक्रम 480936 380232 87.27 
 जम्मा 3373809 1260986 37.37 
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उर्ल्लर्खत तातलका अनसुार र्वज्ञान प्रर्वतध तथा नव प्रवतान कार्ाक्रममा १३.२८ प्रततशत र 
उद्योग र्वकास तथा प्रवर्द्ान कार्ाक्रममा २६.८१ प्रततशत मार भौततक प्रगतत भएको छ । अन्र् 
कार्ाक्रममा समेत न्रू्न प्रगतत भएको छ । तनधााररत लक्ष्र् अनसुार कार्ाक्रम संचालन गरी प्रगतत 
हातसल गनुापदाछ। 

4. बजेट तथा खचा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ मा बजेट प्रस्ताव गदाा खचा 
सजृना हनेु स्पि आधार सर्हत प्रस्ताव पेश गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर् र मातहत कार्ाालर्को 
लातग र्ो वषा चाल ु र पूजँीगततफा  रु.५ अबा २ करोड ३१ लाख १४ हजार बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रु.२ अबा ३३ करोड ३७ लाख १ हजार अथाात ् ४६.४६ प्रततशत (चालतुफा  ६०.०५ 
प्रततशत र पूजँीगततफा  ४०.२६ प्रततशत) खचा भएको छ । र्वतनर्ोजन खचा दक्षता अतभवरृ्र्द् 
गनुापदाछ । 

5. कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न : प्रदेश सरकार कार्ार्वभाजन तनर्मावली, 2074 अनसुार मन्रालर् नीतत 
तनमाार् र कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको अनगुमनमा केर्न्द्रत हनुपुनेमा मन्रालर्ले मातहतका 
कार्ाालर्हरूबाट सम्पादन हनेु कार्ाक्रमलाई उपभोक्ता सतमततसँग सम्झौता गरी भ-ूसंरक्षर् तथा 
तटबन्ध तनमाार् लगार्त र्वतभन्न ६३ कार्ामा रु.९ करोड ८ लाख ८९ हजार भकु्तानी गरेको छ । 
मातहत कार्ाालर्को कामको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने तनकार् आफैँ ले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा संलग्न 
रहेको उर्चत देर्खएन ।  

6. परामशा सेवा : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8(2) मा प्रततस्पधाा तसतमत हनेु गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वतभन्न कार्ाक्रमको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, 
र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन, गरुुर्ोजना अध्र्र्न प्रततवेदन लगार्तको परामशा सेवामा रु.५ लाख 
तभरका ५५ टर्ाकेज बनाई रु.२ करोड ८ लाख २२ हजारको सोझै र रु.२० लाखतभरका ४३ 
टर्ाकेज बनाई आसर्पर माग गरी रु.५ करोड ३७ लाख ४१ हजारको कार्ा लागत अनमुानकै 
हाराहारीमा खररद गरेको छ । त्र्स्तै पर्ाटन र्वकास आर्ोजनाले रु.५ लाखतभरका १५ टर्ाकेज 
बनाई रु.६१ लाख ४१ हजारको सोझै र २० लाखतभरका १० टर्ाकेज बनाई आसर्पर माग गरी 
रु.९७ लाख ५८ हजारको कार्ा लागत अनमुानकै हाराहारीमा खररद गरेको छ । एकै प्रकृततको 
अध्र्र्न कार्ा एउटै टर्ाकेज बनाई रार्िर्स्तरको प्रस्ताव माग गरी अतधकत्तम प्रततस्पधााको आधारमा 
खररद गना सर्कनेमा प्रततस्पधाा कम हनेु गरी खररद गरेको कारर् खररद कार्ा प्रततस्पधी र तमतव्र्र्ी 
भएको छैन । एकै प्रकृततका अध्र्र्न कार्ाको एकै टर्ाकेज बनाइा प्रततस्पधााको आधारमा खररद 
गनुापदाछ । 

7. आवतधक र्ोजना कार्ाान्वर्न : प्रथम आवतधक र्ोजनामा उल्लेख भएका मन्रालर्सँग सम्बर्न्धत पसाा-
मकवानपरु-चन्द्रातगरी-नागजुान-र्शवपरुी-लाङटाङ वा वरण्डाभार गाईघाट-सेती उपत्र्का-पञ्चासे-अन्नपूर्ा 
लगार्तका वन्र्जन्त ुआवत जावत गना तमल्ने जैर्वक मागाको र्वकास, ररभरफ्रन्ट पररर्ोजना र्वकास र 
कार्ाान्वर्न, वन तथा संरर्क्षत क्षेर तछचोलेर जाने राजमागाहरूमा सधुार गरी वन्र्जन्त ुवारपार गना 
सक्ने सरुुङ्ग मागा वा पलुहरूको र्वकास, प्रदेशस्तरीर् वन जलाधार तथा जैर्वक र्वर्वधता अध्र्र्न, 
सवेक्षर् तथा अनसुन्धान केन्द्र, संग्रहालर्, उद्यान तथा हवेरीर्महरूको स्थापना, तामाकोशी, भोटेकोसी, 
सनुकोसी तथा नारार्र्ी लगार्तका नदीलाई धातमाक र आतथाक कोरीडोरको रूपमा र्वकास लगार्त 
१८ कार्ाहरू पर्हलो वषाको बजेट तथा कार्ाक्रममा समावेश नभएको कारर् कार्ाान्वर्नमा गएको 
देर्खएन । आवतद्यक र्ोजना कार्ाान्वर्न हनेु गरी वार्षाक बजेट र कार्ाक्रम ल्र्ाउन ुपदाछ ।  
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पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 
8. न्रू्न लागत सहभातगता : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 4४ मा पररर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् 

नै रोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही समदुार्लाइा सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता सतमततबाट काम 
गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म 97 मा उपभोक्ता सतमततबाट 
कार्ा गराउँदा लागत सहभातगता गराउन ुपने व्र्वस्था छ । मखु्र्मन्रीस्तरको २०७६।९।२४ को 
तनर्ार्ानसुार उपभोक्ता सतमततबाट कार्ा गराएका लागत अनमुानको न्रू्नतम १० प्रततशत नगद वा 
श्रमदान व्र्होनुापने व्र्वस्था गरेको छ । आर्ोजनाले पूवााधार तनमाार्मा र्ो वषा ९५ उपभोक्ता 
सतमततलाई रु.२३ करोड १४ लाख २४ हजार भकु्तानी गदाा अतधकांशमा ५ प्रततशतमार लागत 
सहभातगता तलएको कारर् उपभोक्ता सतमततबाट गराउने काममा तनर्ार्भन्दा रु.१ करोड १५ लाख 
७१ हजार घर्ट सहभातगता तलइा बढी भकु्तानी भएकोले उक्त रकम असलु गनुापदाछ । 

9. प्रोतभजनल सम : तसन्धपुाल्चोक र्जल्लामा बरु्द्को मतुता तनमाार् सर्हत बरु्द् पाका  तनमाार् कार्ाको लागत 
अनमुान रु.1 करोड ३४ लाख २६ हजार रहेकोमा रु.१ करोड ८ लाख ३१ हजारमा तनमाार् 
व्र्वसार्ीसँग सम्झौता गदाा सम्झौता रकमको ५७ प्रततशत अथाात ्रु.६१ लाख ९५ हजार प्रोतभजनल 
सममा राखी सोबाट रु.५७ लाखको आर.तस.तस. स्रक्चरमा बरु्द्को मतुता तनमाार्मा खचा भएको छ । 
स्वीकृत दररेटको आधारमा लागत अनमुान तर्ार नगरी प्रततस्पधाा नहनेु गरी प्रोतभजनल सममा राखी 
खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । अन्र् तसतभल कार्ा ३५.८९ प्रततशत घर्टमा सम्झौता भएको 
आधारमा प्रोतभजनल समबाट कार्ा गराएको कारर् मतुता तनमाार्मा रु.२० लाख ४६ हजार थप 
व्र्र्भार पना गएको छ ।  

10. कामको अवस्था : देवघाट क्षरेका र्वतभन्न भौततक पूवााधार तनमाार् गने कार्ाको लागत अनमुान रु.86 
लाख ७१ हजार रहेकोमा रु.79 लाख 89 हजारमा सम्पन्न गने गरी खररद सम्झौता भएको छ । 
सम्झौता बमोर्जमको ५३ आईटमको कार्ा नगरेको अवस्थामा रु.४१ लाख ५२ हजार भकु्तानी गरी 
कार्ा सम्पन्न प्रततवेदन तर्ार गरेको पाइर्ो । घर्ट कार्ा गराउन ु पनााको कारर् खलुाई भेररएशन 
स्वीकृत गरेको छैन । र्सबाट तनमाार् व्र्वसार्ीलाई सहतुलर्त पगु्न गएको देर्खन्छ ।  

उर्ल्लर्खत पूवााधारको कार्ामध्रे् देवघाट क्षेरको एक चौतारा तनमाार्मा रु.१ लाख ८७ हजार खचा 
गरेको छ । स्थलगत तनरीक्षर्को क्रममा उक्त चौतारा त्र्हाँ रार्खएको र्शलालेखबाट स्वगीर् 
सैतनकहरूको स्मतृतमा पररवारका सदस्र्हरूले तनमाार् गरेको देर्खएकोले उक्त तनमाार् कार्ामा भएको 
खचा र्र्कन भएन । खचाको स्रोत र्र्कन हनुपुदाछ । 

11. कर्न्टन्जेन्सी खचा : प्रदेश सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2076 मा लागत अनमुान तर्ार गदाा वका  
चाजा स्टाफ खचा २ प्रततशत र अन्र् सानाततना खचा २ प्रततशत गरी ४ प्रततशत कर्न्टन्जेन्सीमा 
समावेश गना पाइने व्र्वस्था छ । आर्ोजनाले कर्न्टन्जेन्सीबाट प्रशासतनक कार्ामा रु.४८ लाख २७ 
हजार खचा गरेको छ । तनर्तमत बजेट र्वतनर्ोजन हनेु इन्धन, दैतनक भ्रमर् भत्ता, कार्ाालर् सामान 
लगार्तका प्रशासतनक कार्ामा कर्न्टन्जेन्सीबाट खचा गरेको उर्चत देर्खएन । कर्न्टन्जेन्सी खचाको 
कार्ार्वतध बनाई र्स्तो खचामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

12. मेला महोत्सव : मेला महोत्सव संचालन कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७६ बमोर्जम आर्ोजनाले 
र्ो वषा  प्रदेशका २६ तनवााचन क्षेरमा हात्ती महोत्सव, फुड फेर्स्टवल लगार्त औद्योतगक तथा पर्ाटन 
महोत्सव मेला संचालन गरी रु.९४ लाख ७ हजार खचा गरेको छ । सोमध्रे् मन्रालर्बाट १३ मेला 
संचालन भई आर्ोजनाबाट रु.४४ लाख ८९ हजार भकु्तानी भएको छ । मन्रालर् आफैँ  मेला 
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संचालनमा संलग्न भइा सम्झौता लगार्तका काम गरेको उर्चत देर्खएन । साथै मेला संचालनबाट प्राप्त 
उपलर्ब्धको मूल्र्ाङ्कन गरेको छैन । तमतव्र्र्र्तालाई ध्र्ान ददई र्स्तो खचामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

13. अवलोकन भ्रमर् : आर्ोजनाले र्वतभन्न २५ परकारहरूलाई र्हमाली तथा उच्च पहाडी क्षेरको 
अवलोकन भ्रमर् तथा ४९ होमस्टे सञ्चालकलाई गण्डकी प्रदेश अन्तगातका होमस्टेहरूको अनभुव 
आदान प्रदान तथा असल अभ्र्ास तसकाई कार्ाक्रम अवलोकन भ्रमर् वापत रु.१९ लाख २ हजार 
खचा गरेको छ । अवलोकन भ्रमर्बाट प्राप्त उपलर्ब्धको मूल्र्ाङ्कन गरेको छैन । तमतव्र्र्र्तालाई 
ध्र्ान ददई र्स्तो खचामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

तडतभजन वन र भ ूतथा जलाधार कार्ाालर्हरू 

14. काठ दाउराको मौज्दात :  तडतभजन वन कार्ाालर्हरूमा रहेको काठ, दाउरा समर्मै व्र्वस्थापन 
गनुापदाछ । प्रदेश अन्तगातका १३ कार्ाालर्हरूमा गत वषाको मौज्दात सर्हत ७ लाख ९१ हजार 
३०४.०३ क्रू् र्फट साल तथा ४ लाख ७४ हजार ७९५.६७ क्र् ु र्फट अन्र् जातका काठ 
रहेकोमा र्ो वषा २ लाख २७ हजार ३४५.४५ क्र् ुर्फट साल तथा २ लाख ३१ हजार २८०.६९ 
क्रू् र्फट अन्र् जातका तबक्री गरी ५ लाख ६३ हजार ९५८.५८ क्रू् र्फट साल तथा २ लाख ४३ 
हजार ५१४.९८ क्र् ुर्फट अन्र् जातका काठ मौज्दात रहेको छ । र्सरी मौज्दात रहेको काठको 
न्रू्नतम मूल्र् रु.६२ करोड ८३ लाख रहेको छ । मौज्दात काठ दाउरा समर्मै तललाम तबक्री 
नगदाा रु.3 करोड ४८ लाख 96 हजार मूल्र्को काठ घामपानीको कारर्ले गरु्स्तरमा ह्रास आएको 
छ । गरु्स्तरमा ह्रास आएको मौज्दातको तबक्रीबाट राजश्व आम्दानी घट्न जाने हुँदा समर्मै तललाम 
तबक्री गनुापदाछ । 

15. जग्गा लीज : वन तनर्मावली, २०५१ को तनर्म २० मा रार्िर् वा अन्तरार्िर् सरकारी वा 
गैरसरकारी संस्थालाई तोर्कएको शतामा तोर्कएको क्षेर र अवतधको लातग बोलकबोल प्रथार्द्ारा वन 
क्षेर उपलब्ध गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । प्राप्त र्ववरर् अनसुार प्रदेश अन्तगात १५१ संस्थालाई 
४० हजार १३१.४१ हेक्टर जग्गा तलजमा उपलब्ध गराएको छ ।  

तडतभजन वन कार्ाालर्, रसवुाले र्वतभन्न ७ आर्ोजनालाइा 45.17 हेक्टर जग्गा स्थार्ी 
प्रर्ोजनको लातग प्रदान गरेकोमा 10.84 हेक्टर जग्गा सट्टाभनाा र ३ लाख ३९ हजार क्षततपूतता 
वकृ्षारोपर् गना बाँकी देर्खएको छ । र्सरी तलजमा ददएको वन जग्गाबाट सम्झौता बमोर्जम क्षततपूतता 
बकृ्षारोपर् र राजश्व प्राप्त भए नभएको मन्रालर्बाट अनगुमन गनुापदाछ । र्सरी तलजमा प्रदान गरेको 
वन जग्गामा सम्झौता र्वपररत संरचना तनमाार् लगार्तका कार्ा भए नभएको सम्बन्धमा समेत 
अनगुमन गनुापदाछ । 

16. भोगातधकार : र्जल्ला वन कार्ाालर् काठमाडौंले देहार्का ३ संस्थालाइा 39 हेक्टर र १ संस्थालाइा 
३० रोपनी वन क्षेरको जग्गा २५ देर्ख ४० वषाको लातग भोगातधकार ददएको छ । 

क्र.सं. नाम स्थान सम्झौता तमतत ददएको क्षरे अवतध 

1.  चम्पादेवी इको फे्रण्डली कं.प्रा.तल. दर्क्षर्काली 2062।8।18 २२ हेक्टर 40 वषा 
2.  नेपाल वाइल्ड लाइफ डेभलटमेन्ट कम्पनी 

तल. 
शंखरापरु-४ साँख ु 2057।5।5 ११ हेक्टर 40 वषा 

3.  चन्द्रातगरी र्हल्स तलतमटेड (सार्वक 
काठमाडौं फन पाका ) 

चन्द्रातगरी, 
थानकोट 

2070।1।21 6 हेक्टर 40 वषा 

4.  हात्तीवन र्हमालर्न व्हाइट ररसोटा दर्क्षर्काली 2042।10।11 30 रोपनी 25 वषा 
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र्सरी भोगातधकार प्राप्त गने संस्थाले वातावरर्लाइा असर गने गरी सम्झौतामा उल्लेख 
भएभन्दा फरक प्रकारले संरचना तनमाार् लगार्त कार्ा गरे नगरेको सम्बन्धमा कार्ाालर्ले तनरीक्षर् 
तथा अनगुमन गरेको देर्खएन ।  

17. वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन : तत्कालीन वन तथा भ-ूसंरक्षर् मन्रालर्को सर्चवबाट स्वीकृत भएको 
वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, 2071 बमोर्जम प्रदेश अन्तगातका भक्तपरु र रसवुा बाहेक ११ 
र्जल्लाका १३ तडतभजन वन कार्ाालर्हरूले 2073।74 देर्ख 2076।77 को अवतधमा १५८ 
सामदुार्र्क वनमा 47 हजार 220 हेक्टर क्षेरफलमा उक्त कार्ाक्रम लागू गरेका छन ् । सो 
अवतधमा सबैभन्दा बढी तसन्धलुी र्जल्लामा 92 सामदुार्र्क वनमा 28 हजार 309 हेक्टर 
क्षेरफलमा उक्त कार्ाक्रम लागू छ । उक्त र्जल्लामा 2076।77 मा 37 सामदुार्र्क वनमा 10 
हजार 589 हेक्टर क्षेरफलमा सो कार्ाक्रम लागू भएको र सोको लातग रु.18 लाख 55 हजार खचा 
भएको छ । सावाजतनक लेखा सतमतत अन्तगात वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन कार्ाक्रमका सम्बन्धमा 
अध्र्र्न गना गदठत उप-सतमततद्वारा तर्ार गररएको प्रततवेदन, 2077 ले वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापनमा 
रहेका कमी कमजोरी उजागर गरी तनदेशन सर्हतको प्रततवेदन ददए पिात उक्त कार्ाक्रम खारेज 
भएको छ ।  

18. वन अततक्रमर् : मन्रालर्ले 2075 मा प्रकाशन गरेको पाश्वार्चर अनसुार प्रदेश अन्तगातका १३ 
र्जल्लामा 7 हजार 74.6 हेक्टर क्षरेफल वन अततक्रमर् भइा अततक्रतमत क्षेरमा १६ हजार 745 
घर टहरा समेत तनमाार् भएको अवस्था छ । मकवानपरु र्जल्लाको मनोहरी बजार क्षेरमा सालको 
रुख सकुाइा अततक्रमर् गरी बस्ती र्वस्तार गदै गरेकोमा सोही स्थानमा रहेको राप्ती तडतभजन वन 
कार्ाालर्ले र्समा तनर्न्रर् गरेको छैन । 

19. र्वरुवा उत्पादन : मन्रालर् र मातहतका कार्ाालर्हरूले र्स वषा र्वतभन्न प्रजाततका 17 लाख 71 
हजार र्वरुवा उत्पादन गरी रु.१ करोड ९७ लाख ४९ हजार खचा गरेको छ । उत्पादन भएका 
र्वरुवामध्रे् 14 लाख 78 हजार र्वतरर् भई 2 लाख 93 हजार मौज्दात रहेको छ । तनर्तमत 
कार्ाक्रमको रूपमा प्रत्रे्क वषा र्वरुवा उत्पादन गरी र्वतरर् एवं रोपर् गने गरेकोमा रोपर् कार्ाको 
संरक्षर्मा पर्ााप्त ध्र्ान नददएको कारर् र्सको प्रभावकाररता न्रू्न रहेको छ । रोर्पएका तबरुवाहरूको 
संरक्षर्मा पतन ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

20. फलफूलका र्वरुवा र्वतरर् : तडतभजन वन कार्ाालर्, र्चतवनले रु.१३ लाख २७ हजारको आपँ, तलची 
र कागतीको १९ हजार र्वरुवा खररद गरी सामदुार्र्क वन, कवतुलर्ती वन, र्वद्यालर्, संघ-संस्था एवं 
व्र्र्क्तहरूलाई र्वतरर् गरेको छ । प्रत्रे्क वषा फलफूलको र्वरुवा खररद गरी र्वतरर् गने गरेकोमा 
र्वतररत र्वरुवाको उपर्ोग र संरक्षर् सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रततवेदन तर्ार गनुापदाछ । 

21. जतडबटुी रोपर् : तडतभजन वन कार्ाालर्, राप्ती मकवानपरुले जतडबटुी उत्पादन, र्वस्तार र भण्डारर् 
कार्ाक्रमबाट कुररलो, सपागन्धा, अमला, तेजपात, र्चउरी, वेल लगार्तको तबरुवा रोपर् कार्ाको लातग 
एक सामदुार्र्क वन उपभोक्ता सतमततलाई रु.५ लाख र ३ व्र्र्क्तलाई रु.५ लाख समेत रु.१० 
लाख र तडतभजन वन कार्ाालर् मकवानपरुले कुररलो रोपर् बापत २ व्र्र्क्तलाई रु.६ लाख ३ 
हजार अनदुान उपलब्ध गराएकोमा ती जतडबटुी रोपर् र संरक्षर् सम्बन्धमा कार्ाालर्ले अनगुमन 
गरेको छैन । 

22. कार्ा क्षरे बार्हरको खचा : तडतभजन वन कार्ाालर्, रसवुाले लामटाङ्ग रार्िर् तनकुञ्ज क्षेरमा सरसफाइा, 
सरुक्षा घर लगार्तका संरचना तनमाार् कार्ा गराइा रु.23 लाख 75 हजार खचा गरेको छ । 
कार्ाालर्को कार्ाक्षरे बार्हर कार्ाक्रम संचालन गरेको उर्चत देर्खएन । 
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23. कार्ा सम्पादन जमानत : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 110 मा कार्ासम्पादन 
जमानतको अवतध तनमाार् कार्ाको रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतधभन्दा कम्तीमा एक मर्हना बढी 
अवतधको हनुपुने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ाालर्, र्चतवनले तनमाार् ब्र्वसार्ीसँग 2077 भाद्र 
२० मा तनमाार् सम्पन्न गने गरी रु.62 लाख ७६ हजारको सम्झौता गरेकोमा सो ठेक्काको रटुी 
सच्र्ाउने अवतध 2078।6।20 सम्म रहेकोले सो अवतधभन्दा १ मर्हना बढी म्र्ाद भएको 
कार्ासम्पादन जमानत पेश गनुापनेमा 2078।2।19 सम्म मार म्र्ाद भएको रु.9 लाखको 
कार्ासम्पादन जमानत पेश गरेको छ । कार्ासम्पादन जमानतको म्र्ाद थप गनुापदाछ । 

24. प्रदेश सेवा शलु्क : बागमती प्रदेश रार्िर् वन ऐन, २०७६ को दफा ३८(३) अनसुार समदुार्ले वन 
पैदावार (काठ दाउरा) समदुार्भन्दा बार्हर तबक्री र्वतरर्बाट प्राप्त भएको रकमको दश प्रततशत रकम 
सेवा शलु्क बापत प्रदेश सर्ञ्चत कोषमा दार्खला गनुापनेमा तडतभजन वन कार्ाालर्, राप्तीले र्वतभन्न वन 
उपभोक्ता समूहले काठ दाउरा स्थानान्तरर् सहमती प्रदान गदाा ऐन अनसुारको प्रदेश सेवा शलु्क 
रु.12 लाख १२ हजार दार्खला गरेको छैन । उक्त रकम असलु गनुापदाछ । 

25. लागत सहभातगता : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 44 मा पररर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् नै 
रोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही समदुार्लाइा सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता सतमततबाट काम 
गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म 97 मा उपभोक्ता 
सतमततबाट कार्ा गराउँदा लागत सहभातगता गराउन ु पने व्र्वस्था छ । मखु्र्मन्री स्तरको 
२०७६।९।२४ को तनर्ार्ानसुार उपभोक्ता सतमततले तनमाार् कार्ाको लागत अनमुानको न्रू्नतम १० 
प्रततशत नगद वा श्रमदान व्र्होनुापने व्र्वस्था गरेको छ । तडतभजन वन कार्ाालर्, राप्तीले मनहरी 
र्पसपाका  तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट गराइा रु.४८ लाख ४ हजार भकु्तानी गदाा लागत 
सहभातगता गराएको छैन । लागतको १० प्रततशतले हनेु रु.४ लाख ८० हजार बढी भकु्तानी 
भएकोले उक्त रकम असलु गनुापदाछ । 

26. वार्ो र्वकेट : तडतभजन वन कार्ाालर्, राप्ती मकवानपरुले स्वीकृत कार्ाक्रम अनसुार र्चतवन र 
मनहरीको जङ्गल क्षरेमा माईकोतनर्ा झारपात व्र्वस्थापन गरी वार्ो र्वकेट उत्पादनमा सहर्ोग गना 
एक वन उपभोक्ता सतमततलाइा रु.५ लाख भकु्तानी भएको छ । लक्ष्र् अनसुार वार्ो र्वकेट उत्पादन 
भए नभएको अनगुमन भएको छैन । 

27. सतमततसँग सम्झौता अन्र्सँग काम : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 मा 
उपभोक्ता सतमततले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ाालर्, 

मकवानपरुले बैज्ञातनक वन व्र्वस्थापन कार्ा र्ोजना तर्ार गना ३ उपभोक्ता सतमततलाइा रु.३/३ 
लाखका दरले उपलब्ध गराएकोमा सतमततले उक्त कार्ा मकवानपरु वन प्रार्वतधक समाजबाट गराइा 
रु.८ लाख ४९ हजार खचा गरेको छ । उपभोक्ता सतमततले सम्पादन गना नसक्ने कामको लातग 
सम्झौता गरी रकम उपलब्ध गराएको उर्चत देर्खएन । 

28. अनपुाततक कट्टी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97(4) मा जनसहभातगताको अंश 
कट्टा गनुापने उल्लेख छ । अत: उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समदुार्लाइा सम्पन्न कार्ाको भकु्तानी 
गदाा सम्झौता अनसुारको जनश्रमदान अनपुाततक रूपमा गर्ना गरी भकु्तानी गनुापनेमा भ ूतथा जलाधार 
व्र्वस्थापन कार्ाालर्, तसन्धपुाल्चोकले १४ उपभोक्ता सतमतत र भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्, 

लतलतपरुले ३ उपभोक्ता सतमततलाइा कार्ासम्पन्नको आधारमा अनपुाततक कट्टी गनुापने क्रमश: रु.8 
लाख 66 हजार र रु.54 हजार कट्टा नगरी भकु्तानी ददएको तनर्म अनकुुल देर्खएन । 
उपभोक्तालाइा भकु्तानी ददँदा सम्झौता अनसुारको अंश कट्टा गनुापदाछ । 
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घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ाालर्हरू 

29. दताा र नवीकरर् : प्रदेश अन्तगातका १३ घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ाालर्मा उद्योग र वार्र्ज्र् दताा 
क्रमशः १२ हजार ९०९ र ७ हजार २३३ एवं नवीकरर् क्रमशः ८ हजार ८१२ र ११ हजार 
२८३ भएको देर्खन्छ । दताा भएका उद्योग र वार्र्ज्र्ले दताा गदााका बखत उल्लेख गरेका कार्ाहरू 
गरे नगरेको अनगुमन गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत : मन्रालर् तथा मातहतका समेत 27 तनकार्मा रु.15 करोड 18 लाख 97 हजार 
बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ 8 तनकार्ले रु.98 लाख 33 हजार फस्र्ौट 
गरेकोले रु.14 करोड 20 लाख 64 हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् रु.15 लाख 88 हजार 
म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० मा रहेको छ । 



 

 39 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रततवेदन, २०७८ 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ाक्षरेमा प्रदेश तभरको 
कृर्ष, पश ु र्वकास तथा खाद्य पोषर् सम्बन्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र र्ोजना तजुामा कार्ाान्वर्न र तनर्मन 
गने लगार्तका कार्ा रहेका छन।् 

 र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेतका ३७ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.2 अबा 87 करोड 68 लाख 
11 हजार, राजस्व रु.2 करोड 23 लाख 35 हजार, धरौटी रु.8 करोड 52 लाख 88 हजार र अन्र् 
कारोवार रु.12 करोड 43 लाख 67 हजार समेत रु.3 अबा 10 करोड 88 लाख 1 हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 मा उल्लेख भएको कृर्ष, कृर्ष 
उत्पादन, पश ुर्वकास तथा खाद्य पोषर्, चरर् तथा खका , भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नाप 
जाँच, भतूमसधुार, भ-ूउपर्ोग, वगीकरर् तथा चक्लाबन्दी, जग्गा दताा, रर्जिेशन, जग्गाधनी प्रमार् पूजाा, 
दार्खल खारेज, स्वातमत्व हस्तान्तरर् सम्बन्धी नीतत, काननु तथा मापदण्ड तजुामा लगार्तका कार्ा हनु 
बाँकी छ । कार्ातातलका बनाइा तोर्कएको र्जम्मेवारी परुा गनुापदाछ । 

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न : र्ो वषाको बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएको कृर्ष पेसामा संलग्न कृषक 
समूह, सहकारी, उद्यमी, व्र्वसार्ीलाई सम्मान,् एक स्थानीर् तह एक र्वशेष उत्पादन कार्ाक्रम, २०० 
र्वुालाई व्र्वहाररक र सैर्द्ार्न्तक तातलम उपलब्ध गराई कृर्ष स्वरं्सेवकको रूपमा कृर्ष व्र्वसार्मा 
संलग्न गराउने, कृर्ष ऋर्मा व्र्ाज अनदुान ददने, पशपुालन क्षरेको र्वकासको लातग चीनबाट गाई र 
गाईको प्रर्वतध तभत्र्र्ाउने, स्थानीर्/रैथाने बालीमा आधाररत घरेल ुखाद्य पररकार उद्योग स्थापना एवं 
संचालन गने लगार्तका कार्ा कार्ाान्वर्न भएका छैनन ्। बजेटमा उर्ल्लर्खत र्वषर्को कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । 

3. अनदुानमा एकद्बार नीतत : प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, 2076 को बूदँा नं.8 मा 
दोहोरो हनेु गरी अनदुान उपलब्ध गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ । कृर्ष, पश ुतथा मत्स्र् र्वकास 
कार्ाक्रमको अनदुान एकद्वार प्रर्ालीबाट संचालन हुँदा पारदर्शाता हनेु र दोहोरो र्वतरर्को अवस्था 
रहँदैन । र्स वषा मन्रालर् र मातहतका तनकार्बाट रु.१ अबा 65 करोड 67 लाख अनदुान प्रदान 
गरेको छ । संघीर् सरकार, प्रदेश मन्रालर्, पश ुतथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर्, कृर्ष र्वकास 
तनदेशनालर्, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्द्र, कृर्ष ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्री कृर्ष 
आधतुनकीकरर् पररर्ोजना तथा स्थानीर् तह समेतबाट स्पि नीतत तथा कार्ाक्रम र सीमा तनधाारर् 
नगरी एकै प्रकृततका अनदुान कार्ाक्रम एकभन्दा बढी तनकार्बाट ददने गरेको र ददएको अनदुानको 
केर्न्द्रकृत अतभलेख राख्न े नगरेबाट एकै कृषक पटक पटक लाभग्राही हनेु अवस्था छ । साथै 
अनदुानबाट कृषकको आर्स्तरमा परेको प्रभाव, कृर्ष उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वरृ्र्द् तथा रोजगारी 
शृ्रजना लगार्तका र्वषर्मा अनमुगन भएको छैन । स्पि कार्ाक्रम र नीतत तथा सीमा तनधाारर् गरी 
एकद्वार प्रर्ालीबाट अनदुान ददने र ददएको अनदुानको उपर्ोग र उपलर्ब्ध सम्बन्धमा पारदर्शाता 
कार्म गनुापदाछ । 
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4. अनदुान कार्ार्वतध : संघीर् संसद रार्िर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जत व्र्वस्थापन तथा सरकारी आश्वासन 
सतमततको वार्षाक प्रततवेदन, २०७६ मा र्वधार्र्की अतधकार संसदमा मार तनर्हत हनेु, संसदले बनाएको 
काननुमा प्रत्र्ार्ोर्जत अतधकार प्रदान गना सर्कने व्र्वस्था रहेको साथै प्रत्र्ार्ोर्जत अतधकार अन्तगात 
बनेका दस्तावेजहरूमध्रे् कुन काननुको कुन दफाले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रत्र्ार्ोर्जत र्वधार्न 
बनाइएको हो स्पि नखलुाई जारी भएका तनदेर्शका वा कार्ार्वतध र मापदण्डले कानूनी हैतसर्त प्राप्त 
गना नसक्ने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले अनदुान र्वतरर्का लातग जारी गरेका कार्ार्वतधहरुमा 
प्रत्र्ार्ोर्जत र्वधार्नको स्रोत खलुाएको छैन । सतमततको उर्ल्लर्खत प्रततवेदन अनसुार कानूनी आधार 
उल्लेख नगरी जारी भएका ती कार्ार्वतधले कानूनी हैतसर्त प्राप्त गरेको मान्न तमल्ने देर्खएन । र्सरी 
कानूनी हैतसर्त प्राप्त नहनेु कार्ार्वतधको आधारमा र्ो वषा मन्रालर् र मातहतका तनकार् समेतबाट 
रु.1 अबा 6५ करोड 67 लाख अनदुान उपलब्ध गराएको छ । अनदुान र्वतरर्लाइा काननुसम्मत ्
बनाउन ुपदाछ । 

5. शीत भण्डार तनमाार् : शीतभण्डार तनमाार् तथा संचालन कार्ार्वतध, २०७५ अनसुार छनौट भएका 
सहकारी संस्थासँग ३० देर्ख ५० प्रततशतसम्म लागत सहभातगता हनेु गरी मकवानपरु, र्चतवन, 
तसन्धलुी लगार्त ८ र्जल्लाका ११ सहकारी संस्थासँग शीत भण्डार तनमाार्को लातग रु.१ अबा १ 
करोड २९ लाख ३९ हजारको सम्झौता भई र्ो वषा रु.२१ करोड ५१ लाख १० हजार भकु्तानी 
भएको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छः- 

5.1. सम्झौता अनसुार र्वतभन्न ५ सहकारी संस्थाले व्र्होनुापने लागत सहभातगता वापतको रु.३ करोड ५० 
लाख ३६ हजार र्जरी र कातलका नगरपातलका तथा तलसंखपुाखर, इन्द्रावती, सनुकोशी गाउँपातलकाले 
मन्रालर्को र्वर्वध खातामा जम्मा गरेको छ । सहकारी संस्थाले व्र्होनुापने लागत सहभातगताको 
रकम स्थानीर् तहले उपलब्ध गराएको कारर् एकै प्रर्ोजनको लातग दईु तनकार्बाट अनदुान प्रदान 
भएको छ । कार्ार्वतधमा भएको व्र्वस्था तथा लागत सहभातगता हनेु गरी गरेको सम्झौताको पालना 
नगने ती सहकारी संस्थालाई तनमाार् भई रहेको शीत भण्डार संचालनको र्जम्मा ददन तमल्ने देर्खँदैन । 
मन्रालर्ले सहकारीसँग भएको सम्झौताको पनुरावलोकन गरी ती शीत भण्डार मन्रालर् वा स्थानीर् 
तहको स्वातमत्वमा रहने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ । 

5.2. सहकारीसँगको साझेदारीमा नवुाकोट र्जल्लामा शीत भण्डार तनमाार्का लातग रु.४० करोड २५ लाख 
५० हजारको सम्झौता भएकोमा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई र्ो वषा रु.५ करोड १ लाख ७१ हजार 
भकु्तानी भएको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीले पेस गरेको ठेक्का सम्बन्धी तबल तथा नापी र्कताब परीक्षर् 
गदाा बेलकोटगढी र्स्थत शीत भण्डार तनमाार्को रु.२ करोड ५१ लाख १ हजार र र्वदरु 
नगरपातलका र्स्थत शीत भण्डार तनमाार्को रु.२ करोड ४५ लाख १४ हजारसमेत रु.४ करोड ९६ 
लाख १५ हजारको मार कार्ा भएकोमा प्रथम रतनङ तबलबाट रु.५ लाख ५६ हजार बढी भकु्तानी 
भएको छ । बढी भकु्तानी रकम असलु गनुापदाछ । 

5.3. सम्झौतामा समावेश प्रोतभजनल समको रकम तबलको आधारमा भकु्तानी गनुापनेमा एक तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाइा बीमा पोतलसी र र्प्रतमर्म ततरेको रतसद संलग्न नगरी रु.१८ लाख भकु्तानी गरेको छ । 
वीमा पोतलसी र र्प्रतमर्म ततरेको कागजात पेश हनुपुदाछ । 
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6. कर्न्टन्जेन्सी खचा : प्रदेश सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०76 को तनर्म 5 अनसूुची-1 मा तनमाार् 
कार्ाको लागत अनमुान तर्ार गदाा वका चाजा स्टाफ खचा र सानाततना अन्र् खचामा ४ प्रततशत 
कर्न्टन्जेन्सी व्र्वस्था गना सर्कने उल्लेख भएपतन सो रकम खचा गने, अतभलेख राख्न ेएवं प्रततवेदन गने 
कार्ार्वतध तोर्कएको छैन । र्ो वषा मन्रालर् र मातहत कार्ाालर्ले स्थलगत तनरीक्षर्, इन्धन तथा 
सूचना प्रकाशन लगार्त कार्ामा रु.75 लाख ११ हजार कर्न्टन्जेन्सी खचा लेखेको छ । कार्ार्वतध 
बनाई कर्न्टन्जेन्सी खचालाइा व्र्वर्स्थत गनुापदाछ । 

साथै कृषकलाई ददने अनदुानबाट कन्टेन्जेन्सी कट्टा गने व्र्वस्थाको उपर्कु्तता अध्र्र्न गरी 
पनुरावलोकन गनुा पदाछ। 

7. प्रचार प्रशार खचा : स्वीकृत वार्षाक कार्ाक्रम तभरको कार्ा सावाजतनक खररद, काननु बमोर्जम 
प्रततस्पधाात्मक र्वतधबाट गराउन ुपनेमा मन्रालर्ले वार्षाक कार्ाक्रममा नभएको मन्रालर्को गततर्वतध 
प्रकाशन, सञ्चातलत कार्ाक्रम र अनदुान सहर्ोगबाट भएका र्क्रर्ाकलाप सम्बन्धी वतृ्तर्चर तनमाार् 
गराई टेतलतभजन र परपतरका लगार्तका २० सञ्चार माध्र्मलाई रु.४७ लाख ५५ हजार भकु्तानी 
ददएको छ । उक्त कार्ा तनर्तमत र प्रततस्पधी देर्खएन ।  

8. घरजग्गा रर्जिेशन शलु्क : प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ को दफा २ मा मालपोत कार्ाालर्लाई 
घरजग्गा रर्जिेशन शलु्क वापत प्राप्त रकमको २ प्रततशतले हनु आउने रकम भतूम व्र्वस्था, कृर्ष 
तथा सहकारी मन्रालर्लाई पठाउनपुने व्र्वस्था छ । बागमती प्रदेशमा रहेका १७ मालपोत 
कार्ाालर्बाट मन्रालर्लाई प्राप्त हनुपुने रकम मन्रालर्ले र्र्कन गरी अतभलेख राखेको छैन । 

मालपोत कार्ाालर् काभ्र ेपलाञ्चोक, मकवानपरु, कलंकी र साँखबुाट प्राप्त भएको रु.२ करोड ८८ लाख 
२० हजार मन्रालर्ले र्वर्वध कोष खातामा जम्मा गरेको रकम लेखापरीक्षर्बाट राजस्व खातामा 
दार्खला गनुापने व्र्होरा औलं्र्ाएपतछ दार्खला गरेको छ । अन्र् १३ मालपोत कार्ाालर्बाट 
रर्जिेशन शलु्क प्राप्त भएको छैन । सो सम्बन्धमा खोजी गरी राजस्व दार्खला गराउन ुपदाछ ।  

9. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (ग) मा सम्झौता 
अनसुारको रकम भकु्तानी गदाा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रततशत कट्टा गरी भकु्तानी गनुापने 
उल्लेख छ । र्ो वषा मन्रालर् अन्तगातका 8 तनकार्ले र्वतभन्न फमा तथा कम्पनीलाई ५० प्रततशत 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टा नगरी रु.12 लाख २७ हजार भकु्तानी ददएका छन ् । उक्त रकम 
सम्बर्न्धत खातामा दार्खला भएको सतुनित गनुापदाछ । 

कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

10. दइुा तनकार्बाट अनदुान : वहृत्तर स्र्ाउ र्वकास तथा र्वस्तार कार्ाक्रमका लातग छनौट भएको एक 
कृषक समूहलाई लागत रु.१ करोड ३८ लाख भएको १२ हजार स्र्ाउका बोटको लातग 
तनदेशनालर्ले रु.६९ लाख अनदुान ददएको छ । अनदुान सम्झौतामा कुल लागत रकमको ५० 
प्रततशत अनदुान प्रदेश सरकारको हनेु र कार्ा सम्पन्न भएको प्रततवेदन तथा फोटो सर्हत पेश भएमा 
तनदेशनालर् वा तनदेशनालर्ले तोकेको तनकार् वा व्र्र्क्तबाट स्थलगत तनरीक्षर् भई तसफाररस भए 
बमोर्जम अनदुान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सम्बर्न्धत वडा कार्ाालर्बाट भएको स्थलगत 
तनरीक्षर् प्रततवेदनमा सो कार्ाको लातग तनदेशनालर्बाट रु.६९ लाख र कृर्ष ज्ञान केन्द्र नवुाकोटबाट 
रु.१५ लाख अनदुान उपलब्ध भएको उल्लेख छ ।  
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एउटै कार्ाको लातग प्रदेश सरकारको मातहतकै अको तनकार्बाट अनदुान प्रदान भएकोमा 
समेत तनदेशनालर्ले पनुः अनदुान उपलब्ध गराएको छ । कृषक समूहले बेहोनुा पने ५० प्रततशत 
मध्रे्को रकम कृर्ष ज्ञान केन्द्रबाट उपलब्ध गराएको अवस्थामा तनदेशनालर्ले उक्त रकम घटाई 
नपगु रकम मार ददनपुनेमा परैु रकम भकु्तानी ददएकोले सम्झौताको कार्ाान्वर्न भएको देर्खएन । 
सम्झौता अनसुार प्रदेश सरकारको ५० प्रततशत अथाात ्रु.६९ लाख मार सहर्ोग उपलब्ध गराउन ु
पनेमा दईु तनकार्बाट रु.८४ लाख भकु्तानी भएको छ । बढी अनदुान ददएको रु.15 लाख असलु 
गनुापदाछ। 

11. सौर्ा तसँचाई कार्ाक्रम : मागमा आधाररत सौर्ा तसँचाई कार्ाक्रम संचालनका लातग छनौट भएका १०० 
मध्रे् र्स वषा ९६ कृषक तथा समूहलाई रु.५ करोड ५३ लाख ४१ हजार अनदुान उपलब्ध गराएको 
छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छ : 

11.1. अनदुान प्राप्त गने ९६ कृषक तथा समूह मध्रे् र्चतवनका ७२, मकवानपरुका १८ र अन्र् र्जल्लाका 
६ रहेका छन ्। र्वतरर् भएको अनदुानमध्रे् ९५.६२ प्रततशत अथाात ्रु.५ करोड २९ लाख १८ 
हजार र्चतवन तथा मकवानपरु र बाँकी अन्र् र्जल्लाका कृषक तथा समूहले प्राप्त गरेका छन ्। 
अनदुान र्वतरर् भौगोतलक रूपमा सन्ततुलत नभै तनर्ित र्जल्लाका कृषकहरू मार लाभार्न्वत भएको 
देर्खन्छ । अनदुान र्वतरर् गदाा प्रदेशका सबै र्जल्लाका कृषकहरूको समान पहुँच हनेु व्र्वस्था 
गनुापदाछ । 

11.2. सौर्ा तसंचाइाको लातग आवश्र्क सामग्री आपूतताको लातग तनदेशनालर्ले दररेट पेश गना सूचना आव्हान 
गरेकोमा १२ आपूताकको प्रस्ताव परेको छ । प्राप्त प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गने सतमततले धरौटी नराखेको 
एवं अन्र् आवश्र्क कागजात पेश नगरेको बाहेक ४ आपूताकहरू मार र्ोग्र् देर्खएको प्रततवेदनको 
आधारमा ती आपूताकहरू छनौट गरेको छ । छनौटमा नपने आपूताकहरूले मन्रालर्मा पनुरावलोकन 
गरेकोमा दररेट सूचीकृत गना धरौटी आवश्र्क नपने र सतमततले नपगु भनेको कागजात आवश्र्क 
नपने तनर्ार् गरे अनसुार दररेट सूचीकृतको लातग प्रस्ताव पेश गने सबै आपूताकलाइा र्ोग्र् कार्म 
गरी खररद प्रर्क्रर्ामा समावेश गरेको छ । प्रस्ताव आव्हान गदाा माग भएको आतधकाररक तडलर 
तथा सतभास सेन्टर दताा सम्बन्धी कागजात आवश्र्क नपने गरी मन्रालर्बाट भएको तनर्ार् उर्चत 
देर्खएन । साथै मन्रालर्ले पनुरावलोकन गने कानूनी आधार समेत देर्खएन । 

अन्र् कार्ाक्रममा लाभग्राहीले बढी मूल्र्मा खररद गरे पतन प्रततस्पधााबाट प्राप्त दरमध्रे् न्रू्नतम 
दरलाई आधार दर कार्म गरी सोभन्दा बढी नहनेु गरी तोर्कएको प्रततशतले हनेु अनदुान प्रदान गने 
व्र्वस्था भएअनसुार र्स कार्ाक्रमको लातग पतन सूचीकृत भएका १२ आपूताकमध्रे् सबैभन्दा घर्ट दर 
पेश गनेको आधारमा ८० प्रततशत अनदुान ददनपुनेमा वैकर्ल्पक उजाा प्रवर्द्ान केन्द्रले तोकेको 
अतधकतम दरभन्दा कम भएका सबै आपूताकबाट खररद गना सक्ने कार्ार्वतध बनाइा न्रू्नतमभन्दा बढी 
दररेट भएका र्वतभन्न ५ आपूताकबाट खररद गरेको र्वलको आधारमा ६४ अनदुानग्राहीलाइा 
न्रू्नतमभन्दा बढी दरमा अनदुान प्रदान गरेको कारर् रु.1 करोड थप ब्र्र्भार परेको छ ।  

12. संस्था तोकेर तनकासा : सावाजतनक खररद काननु बमोर्जमको प्रर्क्रर्ा अवलम्बन गरी कार्ाक्रम 
संचालन गनुापनेमा मन्रालर्बाट कार्ाक्रम तथा संस्था तोकेर अर्ख्तर्ारी प्राप्त भएअनसुार तनदेशनालर्ले 
एक तनजी तलतमटेडसँग सोझै सम्झौता गरी प्राङ्गाररक मल उत्पादन तथा कृर्ष सम्बन्धी तातलमको 
लातग रु.१ करोड ३७ लाख ४५ हजार भकु्तानी ददएको छ । छनौट प्रर्क्रर्ा परुा नगरी तसधै संस्था 
तोकेर कार्ाक्रम संचालन गरेको काननु सम्मत देर्खएन । 
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13. दोहोरो अनदुान : प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ को बूदँा नं.८ मा दोहोरो हनेु 
गरी अनदुान उपलब्ध नगराउने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले काठमाडौं दर्क्षर्कालीको एक 
संस्थालाई ढुवानीको लातग रु.२८ लाख ६५ हजार मूल्र्को एक थान रक उपलब्ध गराएकोमा पनुः 
सोही संस्थालाई ढुवानी कै लातग रु.२२ लाख ६० हजार मूल्र्को र्पकअप समेत ददएको छ । एकै 
संस्था तथा कृषक समूहलाई सोही प्रकारका कार्ामा पटक पटक अनदुान ददंदा अनदुानबाट पहुँच 
भएका तनर्ित वगा तथा समदुार् मार लाभार्न्वत हनेु जोर्खम देर्खएकोले र्स्तो कार्ा अवस्था 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

13.1. र्स वषा तनदेशनालर्ले बेलकोटगढी, नवुाकोटका एक सहकारी संस्थालाइा रु.२८ लाखको रक 
अनदुानमा उपलब्ध गराएकोमा सोही संस्थालाई पनुः तलफ्ट तसँचाई कार्ाक्रमबाट रु.३० लाख ७६ 
हजार र साना कृर्ष र्न्र उपकरर् कार्ाक्रमबाट रु.१ लाख १३ हजार अनदुान उपलब्ध गराएको  
छ । दोहोरो अनदुान ददने कार्ा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

14. सवारी दताा र स्वातमत्व हस्तान्तरर् : तनदेशनालर्ले रु.१ करोड ८० लाख ८० हजारका ८ तसंगल 
क्र्ाव र्पकअप, रु.८२ लाख ९५ हजारको ३ फुल बडी रक र रु.११ लाख ५० हजारको एक 
रर्ाक्टर समेत १२ सवारी साधन खररद गरी र्वतभन्न ११ कृषक समूहलाई ती सवारी साधनहरूको 
स्वातमत्व पूर्ा रूपमा समूहकै हनेु गरी  र्वतरर् गरेको छ । कृषक समूह तथा संस्थाको नाममा 
नामसारी गदाा उक्त सवारी साधन तबक्री गनुापने अवस्थामा तनदेशनालर्को स्वीकृतत तलनपुने व्र्वस्था 
गरेको छैन । सवारी साधन र्वतरर् गदाा तनदेशनालर्को सहमती बेगर कृषक समूहले सवारी 
साधनको स्वातमत्व अन्र्र हस्तान्तरर् गना नसक्ने व्र्वस्था गनुापदाछ । साथै अनदुानमा प्राप्त सवारी 
साधनहरूबाट सबै सेवाग्राहीले सरल र सलुभ दरमा सेवा पाएको सतुनर्ित गनुापदाछ । 

15. अन्र् तनकार्बाट अनदुान : प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ को बूदँा नं.८ मा 
दोहोरो हनेु गरी अनदुान उपलब्ध गराउन नसर्कने व्र्वस्था छ । देहार्का कृषक समूह तथा 
तनकार्ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीर् सरकारबाट सोही प्रकृततको कार्ाको लातग अनदुान प्राप्त गरेको 
व्र्होरा तनदेशनालर्को स्थलगत अनगुमन प्रततवेदनमा उल्लेख छ ।  

तस 
नं 

अनदुान पाउन ेसंस्था 
प्रस्ताव पशे भएकोमा सोको अनगुमनमा देर्खएका 

व्र्होराहरू 
तनदेशनालर्बाट र्स वषा पाएको 

१ र्हमालर्न पोटेटो 
ररसचा एण्ड एग्रो 
डेभलपमेन्ट सेन्टर, 
गोकुलगंगा ३ 

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना 
कार्ाान्वर्न ईकाई जोनबाट सहर्ोग उपलब्ध 
भएको उल्लेख गरेकोमा के कतत पररमार्मा 
सहर्ोग भएको हो नखलुाएको । 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२८ 
लाख ६५ हजार को एक थान 
फुल बतड ढुवानी रक । 

२ वर र्पपल कृर्ष 
सहकारी संस्था तल., 
बेलकोटगढी 

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना 
कार्ाान्वर्न ईकाई जोनबाट ३१ थान तमतनर्टलर, 
बेलकोटगढी नगरपातलकाबाट र्चतलङ्ग भ्र्ाट र 
अक्सफामबाट रु २ लाख सहर्ोग प्राप्त गरेको  

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२८ 
लाख ६५ हजार को एक थान 
फुल बतड ढुवानी रक 

३ श्रीकृषर् सहकारी 
संस्था तलतमटेड, 
दर्क्षर्काली 

स्थानीर् तहबाट तरकारी संकलन केन्द्रका लातग 
भवन तनमाार्ाधीन अवस्थामा रहेको, र्वतभन्न 
तनकार्बाट र्वतभन्न पटकमा गरी ६ थान रर्ाक्टर 
प्राप्त गरेको 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२८ 
लाख ६५ हजार को एक थान 
फुल बतड ढुवानी रक र रु.२२ 
लाख ६० हजारको तसंगल क्र्ाव 
र्पकअप 

४ अम्बाटार कृषक 
समूह, कैलाश 

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना 
कार्ाान्वर्न ईकाई जोनबाट अदवुा जोन घोषर्ा 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.११ 
लाख ५० हजार को एक थान 
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तथा पाँच र्क्वन्टल बीउ उपलब्ध गराएको  रर्ाक्टर 

५ बज्रबाराही कृर्ष 
सहकारी संस्था, 
नमोबरु्द् २ 

कृर्ष ज्ञान केन्द्र र तसप्रडेबाट तसमेन्टेड पोखरी, 
टनेल तनमाार् र तबउवीजन तथा र्कसान दइुा 
पररर्ोजनाबाट प्रार्वतधक तातलम र तबउवीजन  प्राप्त 
गरेको 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२२ 
लाख ६० हजारको तसंगल क्र्ाव 
र्पकअप 

६ मानेथोक कृर्ष समूह 
नवुाकोट 

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना 
कार्ाान्वर्न ईकाई जोनबाट पलार्िक टनेल, 
रर्ाक्टर, तमतनर्टलर जस्ता उपकरर् प्राप्त गरेको 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२२ 
लाख ६० हजारको तसंगल क्र्ाव 
र्पकअप 

७ नमनुा कृर्ष बहमुखुी 
सहकारी संस्था, 
मनहरी ३ 

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना 
कार्ाान्वर्न ईकाई जोन र कृर्ष ज्ञान केन्द्रबाट 
सहर्ोग उपलब्ध भएको उल्लेख भएकोमा के कतत 
पररमार्मा सहर्ोग भएको हो सो नखलुाईएको 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२२ 
लाख ६० हजारको तसंगल क्र्ाव 
र्पकअप 

८ सप्तभमेू ररसचा एण्ड 
डेभलपमन्ट सेन्टर, 
गोकुलगंगा ३ 

रार्िर् फलफुल र्वकास केन्द्रबाट र्कवी खेतीको 
लातग रु ४५ लाख सहर्ोग प्राप्त भएको र अन्र् 
संघ संस्थाबाट भएको सहर्ोग नखलेुको 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२२ 
लाख ६० हजारको तसंगल क्र्ाव 
र्पकअप 

९ र्हमतगरी पर्ाामैरी 
कृर्ष सहकारी तल., 
बौर्द् काठमाडौं 

एक संस्थाबाट ५० प्रततशत अनदुानमा र्कवी तबरुवा 
र  र्जल्ला कृर्ष र्वकास कार्ालर्बाट प्रार्वतधक 
सहर्ोग भएको  

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२२ 
लाख ६० हजारको तसंगल क्र्ाव 
र्पकअप 

१० ब्रह्मर्ानी कृषक 
समूह बलेफी २ 

प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना 
कार्ाान्वर्न ईकाई जोनबाट मकैको मलु बीउ, वल्ड 
तभजनबाट मेतसन औजार  र कृर्ष ज्ञान केन्द्रबाट 
कृर्ष सडक तनमाार्, ४० थान तमतनर्टलर, ४ वटा 
अलैची भट्टी तनमाार् तथा मेज सेलर प्राप्त भएको 

५० प्रततशत अनदुानमा रु.२२ 
लाख ६० हजारको तसंगल क्र्ाव 
र्पकअप 

तनदेशनालर्ले एक तनकार्बाट अनदुान प्राप्त गरेका उर्ल्लर्खत संस्थाहरू छनौट गरी पनु: 
अनदुान उपलब्ध गराएको छ । एउटै समूह, व्र्र्क्त तथा संस्थालाइा मार अनदुान ददने नीततगत तथा 
व्र्वहाररक पक्षमा सधुार गनुापदाछ । 

16. खररद प्रर्क्रर्ाको पालना : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म ९७ अनसुार जर्टल 
प्रार्वतधक क्षमता आवश्र्क पने कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट गराउन नहनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावलीमा 
उपभोक्ता सतमततबाट मालसामान खररद कार्ा गना सर्कने व्र्वस्था समेत रहेको छैन । साथै प्रदेश 
एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ मा अनदुान रकमबाट वस्त ुतथा सेवा खररद गदाा 
सावाजतनक खररद काननु बमोर्जम गनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले उपर्ुाक्त व्र्वस्थासँग बार्झने गरी 
तलफ्ट तसंचाइा तनमाार्को कार्ा उपभोक्ता सतमततमाफा त कार्ाान्वर्न गने र र्ोजनाको लातग आवश्र्क 
सोलार टर्ानल सर्हतका मालसामान समेत उपभोक्ता सतमततमाफा त नै खररद गना सक्ने गरी तलफ्ट 
तसचाई कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । कार्ार्वतध अनसुार ५५ उपभोक्ता 
सतमतत माफा त रु.१५ करोड २० लाख ५५ हजारको सोलार टर्ानल सोझै खररद गरी सामान 
आपूतताकतााबाट जडान गराएका छन ्। प्रततस्पधाा सीतमत हनेु गरी उपभोक्ता सतमतत माफा त सामान 
खररद गरी कार्ा गराउनाले तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना भएको छैन । 

17. कोल्ड च्र्ाम्वर/कोल्ड स्टोर तनमाार् कार्ाक्रम : प्रदेशमा स्वरोजगारीको अवसर सजृाना गने उदे्दश्र्ले 
सञ्चातलत र्स कार्ाक्रममा रु.१ करोड ४२ लाख खचा भएकोमा तनम्नानसुार देर्खएको छः 

17.1. कोल्ड च्र्ाम्वर/कोल्ड स्टोर तनमाार् कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७६ मा अनदुानको लातग 
आवेदन गदाा संस्था दतााको प्रमार्पर, टर्ान दतााको प्रमार्, मापदण्ड अनसुार कम्पनीको नाममा जग्गा 
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नभएको भए कम्तीमा १५ वषाको करार सम्झौता गरी भोगातधकार प्रमार्, प्रस्तार्वत लागत जटुाउन 
सक्ने आधार, लेखापरीक्षर् प्रततवेदन, सेवा प्रदान गने क्षेरका कृर्ष उपज उत्पादक कृषकहरूका 
संस्थासँग कोल्ड च्र्ाम्वर/कोल्ड स्टोरबाट ददने सेवा सम्बन्धी सम्झौता तथा शताहरू लगार्तका 
कागजात पेश गनुापने उल्लेख छ । कार्ाक्रमबाट अनदुान प्राप्त गने सहकारी संस्थाको अतभलेख 
परीक्षर् गदाा उर्ल्लर्खत कागजातहरू पेश गरेको देर्खएन । न्रू्नतम आवश्र्क कागजात पेश 
नगरेका 3 संस्थालाई अनदुान ग्राहीको रूपमा छनौट गरी रु.८० लाख ३० हजार अनदुान प्रदान 
गरेकोले कार्ार्वतधको पालना नगरी खचा भएको छ ।  

17.2. अनदुानको लातग छनौट गरेको एक सहकारी संस्थाले तरकारी तथा कृर्ष उपज संकलन केन्द्र भवन 
तनमाार् गना सार्वकमा गाउँ र्वकास सतमततले अनमुतत ददएको कागजात पेश गरेको छ । तरकारी 
तथा कृर्ष उपज संकलन केन्द्र बनाउन अनमुतत पाएको जग्गा सोही प्रर्ोजनमा उपर्ोग गनुापनेमा 
पातलकाको सहमततसमेत नतलई कोल्ड च्र्ाम्वर बनाउने प्रर्ोजनको लातग तसफाररस पेश गरेको 
आधारमा उक्त संस्थालाई अनदुानको लातग छनौट गरी तनदेशनालर्ले रु.१४ लाख ७१ हजार 
अनदुान ददएको छ । उक्त संस्थाले पाँचखाल नगरपातलकाबाट रु.२ लाख, र्कसान दइुा पररर्ोजनाबाट 
रु.७ लाख २० हजार प्राप्त भएको र संस्थाको लागत सहभातगता रु.१४ लाख ८० हजार रहने उल्लेख 
छ । सहकारीको आफ्नो जग्गा नभएको र तलज सम्झौता समेत पेश नगरेकोमा पतन तनदेशनालर्ले 
अनदुान उपलब्ध गराएको तनर्मसम्मत देर्खएन । एकै कार्ाका लातग र्वतभन्न तनकार्बाट अनदुान 
उपलब्ध गराएको देर्खएकोले प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ बमोर्जम 
एकद्वारबाट अनदुान ददने व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

18. सोझै खररद : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8 (2) मा खररद गदाा प्रततस्पधाा तसमीत 
हनेुगरी टुक्राटुक्रा पारी खररद कार्ा गना नहनेु उल्लेख छ । तनदेशनालर्ले पटक पटक गरी रु.४१ 
लाख ६८ हजारको मेर्शनरी औजार, फतनाचर लगार्त सोझै खररद गरेको छ । काननुी व्र्वस्थाको 
पालना गरी प्रततस्पधाात्मक र्वतधबाट खररद गनुापदाछ ।  

पशपुन्छी तथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् 

19. क्षरे छनौट : सरकारले कुनै स्थान वा र्जल्लालाई तनर्ित कार्ाक्रम संचालनको लातग खास क्षेरको 
रूपमा घोषर्ा नगरेको अवस्थामा प्रदान गने अनदुानमा प्रदेशतभरका संभाव्र् सबै कृषक एवं समूहको 
समान पहुँच हनुपुनेमा मन्रालर्ले साझेदारीमा नमनुा गाईपालन कार्ाक्रम स्वीकृत गदाा छनौटको आधार 
नखलुाइा र्चतवन, काठमाण्डौ, रामेछाप र तसन्धलुी र्जल्ला तोकी कार्ाक्रम र खचा गने कार्ार्वतध स्वीकृत 
गरेको छ । सोही कार्ार्वतधको आधारमा तनदेशनालर्ले र्चतवन, तसन्धलुी र काठमाडौंका तीन 
फमालाई रु.१ करोड २४ लाख ६१ हजार अनदुान प्रदान गरेको छ । अनदुानमा इच्छुक सबैको 
पहुँच सतुनर्ित गनुापदाछ ।  

20. अनदुानग्राही छनौट : साझेदारीमा नमनुा गाईपालन कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७६ मा 
साझेदारी कार्ाक्रम दगु्ध सहकारी र नीर्ज क्षेरमाफा त संचालन गने र सो प्रर्ोजनको लातग सहकारीको 
हकमा ७५ दहुनुा गाई हनुपुने र प्राप्त प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गदाा न्रू्नतम ५० अङ्कभन्दा बढी अङ्क प्राप्त 
गरेका आवेदकहरूलाई मार छनौटको लातग तसफाररस गनुापने व्र्वस्था छ । प्रस्तावको सूचना 
अनसुार तसन्धलुी र्जल्लाबाट दइुा संस्थाको प्रस्ताव दताा भएको छ । दइुामध्रे् एक संस्थाको गाई नै 
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नभएको र अको संस्थाको माउ गाई १०० रहेको उल्लेख गरी भेटनरी अस्पताल तथा पशसेुवा र्वज्ञ 
केन्द्र तसन्धलुीको तसफाररस पर प्राप्त भएको छ । 

तनदेशनालर्ले स्थलगत अनगुमन गदाा गाईको संख्र्ा कम रहेको जनाई सो बापत पाउने अङ्क 
ददएको छैन । दबैु प्रस्तावमा सडक, र्वजलुी, पानीको सरु्वधा सम्बन्धमा स्थानीर् तनकार्बाट गरेको 
तसफाररस नरहेकोमा एक संस्थालाइा मार १० अङ्क प्रदान गरेको, र्वत्तीर् क्षमता मूल्र्ाङ्कनको लातग 
बैङ्कको लेटर अफ ईन्टेण्ट वा बैङ्क स्टेटमेण्ट दबैुले पेश नगरेको, सोही संस्थालाइा र्स बापतको ५ अङ्क 
प्रदान गरी प्रमार्बेगर १५ अङ्क थप गरी ५५ अङ्क प्रदान गरी अनदुानको लातग छनौट गरेको छ । 
प्रमार् बेगरको अङ्क नददंदा उक्त संस्था अनदुानको लातग र्ोग्र् नहनेुमा अनदुानको लातग छनौट गरी 
पेश गरेको तबलको आधारमा रु.४७ लाख ८५ हजार अनदुान ददएको देर्खएकोले छनौट प्रर्क्रर्ा 
तनषपक्ष देर्खएन । छनौट प्रर्क्रर्ालाई तनस्पक्ष बनाउनकुा साथै अनदुान उपर्ोग भएको सतुनर्ित 
गनुापदाछ । 

20.1. साझेदारीमा नमूना गाईपालन कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७६ ले दगु्ध सहकारी मार 
अनदुानमा सहभागी हनु सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ार्वतधको मापदण्ड अनसुार अनदुान कार्ाक्रममा 
सहभागीनै हनु नपाउने तसन्धलुी र्जल्लाको एक कृर्ष सहकारी संस्थाको मन्रालर्बाट अनगुमन गरी 
ददएको प्रततवेदनमा रु.७० लाख ८२ हजारको मार कार्ा सम्पन्न गरेको उल्लेख छ । कार्ार्वतध 
अनसुार उक्त संस्थालाई कार्ासम्पन्न रकमको ५० प्रततशतले हनेु रु.३५ लाख ४१ हजार मार 
अनदुान ददन तमल्नेमा रु.४७ लाख ८५ हजार ददएकोले बढी भकु्तानी ददएको रु.१२ लाख ४४ हजार 
असलु गनुापदाछ ।  

21. परामशादातालाई अनदुान : अनदुान उपलब्ध गराउँदा सम्बर्न्धत क्षरेको लर्क्षत समूहलाइा उपलब्ध 
गराउन ु पनेमा तनदेशनालर्ले रेन्वो राउट मत्स्र् र्वकास तथा र्वस्तार कार्ाक्रमबाट व्र्वसार्र्क 
माछापालनभन्दा फरक उदे्दश्र्ले दताा भएको अध्र्र्न अनसुन्धान सम्बन्धी परामशा सेवा प्रदान गने 
फमालाई रु.१२ लाख ३८ हजार अनदुान ददएको छ । तनदेशनार्लर्ले उक्त अनदुानबाट तनधााररत 
कार्ा सम्पन्न भइा व्र्वर्ार्र्क रूपमा राउट पालन तथा तबक्री गरेको सतुनर्ित हनेु प्रार्वतधकको 
अनगुमन प्रततवेदन समेत तलएको छैन । व्र्वसार्र्क उदे्दश्र् फरक भएको र अनदुानको लर्क्षत 
समूहसमेत नरहेका परामशा सेवा प्रदार्कलाई माछा व्र्वसार्ीको लातग रार्खएको कार्ाक्रमबाट 
अनदुानग्राहीको रूपमा छनौट गरी भकु्तानी ददन तमल्ने नदेर्खएकोले उक्त रकम असलु गनुापदाछ । 

22. उपकरर् खररद : प्रदेश एकीकृत अनदुान व्र्वस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ को बूदँा नं.१४(च) अनसुार 
अनदुान रकमबाट प्रततस्पधाात्मक र्वतधबाट खररद गनुापनेमा पश ुआहारा उद्योग स्थापना कार्ार्वतध, 
२०७६ अनसुार साझेदार संस्थाहरूले रु.२० लाख ५० हजारको डबलक्र्ाव र्पकअप, रु.३४ लाख 
३५ हजारको टुलर्टप, रु.३५ लाख ५० हजारको दाना उद्योगको मेतसन, रु.३४ लाख ५० हजारको 
साईलेज टर्ार्कङ्ग मेतसन, रु.१० लाख २० हजारको साईलेज कभरेज हाभेिर मेतसन र रु.१७ 
लाखको याक्टर सोझै खररद गरेको तबलको आधारमा ५० प्रततशतले हनेु रु.76 लाख २ हजार 
अनदुान ददएको छ । कार्ार्वधी अनसुार सामानहरूको स्पेतसर्फकेशन कार्ाालर्मा पेश गरी स्वीकृतत 
समेत तलएको छैन । 

22.1. पश ुआहार उद्योग स्थापनाको लातग आवश्र्क उत्पादन उपकरर्मा अनदुान ददने वार्षाक कार्ाक्रम 
तथा नीतत भएता पतन अनदुानबाट व्र्र्क्तगत सरु्वधामा प्रर्ोग हनेु रु.२० लाख ५० हजार मूल्र्को 
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डबल क्र्ाव र्पकअप खररद गरेको तबलको आधारमा एक अनदुानग्राहीलाई रु.१० लाख २५ हजार 
अनदुान प्रदान गरेको उर्चत देर्खएन ।   

23. प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन : साझेदारीमा चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्र र्वकास कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, 
२०७६ को बूदँा नं.६ मा दोलखा र्जल्लाको कातलन्चोकमा चौरी पालक कृषक समूह/सहकारी/तनजी 
क्षेरसँगको पचास प्रततशत लागत साझेदारीमा संचालन गररने उल्लेख छ । दोलखा र्जल्लाको 
कातलन्चोक गाउँपातलकाको एक र भीमेश्वर नगरपातलकाको दईु गरी तीन समूहबाट प्रस्ताव पेश 
भएकोमध्रे् भीमेश्वर नगरपातलकाको एक प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी रु.५९ लाख ५० हजार 
भकु्तानी गरेको छ । उक्त परामशादाताले र्वतभन्न कृषक समूहसँगको साझेदारी गरी १४५ भन्दा बढी 
चौरी रहेको भनी प्रस्ताव पेश गरेकोमा पशसेुवा  र्वज्ञ केन्द्र, दोलखाले २०७७ आषाढमा गरेको 
स्थलगत तनरीक्षर्मा ६ र्ाक, ८ स्थानीर् गाई र २ जसी क्रस गाई रहेको उल्लेख छ । सो अनसुार 
प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गदाा ५० भन्दा बढी चौरी भएको भनी २० अङ्क ददएकोमा उक्त अङ्क शून्र् हनेु 
देर्खन्छ । सो संस्थाले ९१ अङ्क प्राप्त गरेकोमा २० घटाउँदा ७१ अङ्क कार्म हनु आउँछ जनु 
प्रस्ताव पेश गने अको संस्थाकोभन्दा ८ अङ्कले घर्ट भई अनदुान प्राप्त कृषक समूह छनौट नहनेु 
देर्खन्छ । तसथा उक्त कार्ाक्रमको लातग पेश भएको प्रस्तावहरूको मूल्र्ाङ्कन तटस्थ र तनषपक्ष भएको 
देर्खएन । प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन तथा छनौटमा सहभागीलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

बागवानी केन्द्र/पश ुफमा 
24. फमा संचालन : बाख्रा र्वकास फमा, र्चत्लाङ, मकवानपरुले फमा संचालनको लातग र्ो वषा उत्पादन 

सामग्रीमा रु.६३ लाख १७ हजार खचा गरेको छ । फमामा गत वषाको अन्तमा ३१२ बाख्रा 
रहेकोमा र्ो वषा उत्पादन ३०९, तबक्री १२३, मतृ्र् ु११५ रही वषाको अन्तमा ३८३ बाकँी रहेको छ 
। र्स वषा उत्पादन भएको ३०९ को ३७.२२ प्रततशत मतृ्र् ुभएको छ । र्वकास तथा अनसुन्धान 
गने फामामा समेत जर्न्मएका बाख्राहरूमध्रे् एक ततहाई मतृ्र् ु हनुलेु फमाको प्रार्वतधक व्र्वस्थापन 
कमजोर रहेको देर्खन्छ । र्ो वषा कृर्ष उत्पादन तबक्री आर् रु.८ लाख ८८ हजार रहेको छ । 
उत्पादन खचाको १४.०६ प्रततशत मार आर् देर्खन ु र मोटाातलटी दर ३७.२२ प्रततशतभन्दा बढी 
रहनकुा सम्बन्धमा अध्र्र्न गरी फमाको संचालनमा दक्षता अतभवरृ्र्द् गररन ुपदाछ । 

25. न्रू्न आम्दानी : शीतोषर् बागवानी नसारी केन्द्र, दामनले र्ो वषा उत्पादन सामग्रीमा रु.४३ लाख ३६ 
हजार खचा गरेको छ । केन्द्रको कृर्ष उत्पादन तबक्री आर् रु.१५ लाख ८ हजार मार रहेको छ । 
उत्पादन खचाको ३४.७९ प्रततशतमार आर् प्राप्त भएको छ । र्सै गरी र्शतोषर् फलफूल तथा 
रुटस्टक र्वकास केन्द्र, दोलखाले र्ो वषा उत्पादन सामग्रीमा रु.६९ लाख ५० हजार खचा गरेकोमा 
रु.१८ लाख ९६ हजार अथाात ्उत्पादन खचाको २७.२७ प्रततशत मार आम्दानी गरेको छ ।  र्स 
सम्बन्धमा अध्र्र्न गरी नसारी संचालनमा दक्षता अतभवरृ्र्द् गररन ुपदाछ । 

26. सोझै खररद : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8 (2) मा खररद गदाा प्रततस्पधाा तसमीत 
हनेुगरी टुक्राटुक्रा पारी खररद कार्ा गना नहनेु उल्लेख छ । शीतोषर् बागवानी केन्द्र, दामनले ररटेतनङ 
वाल, स्ल्र्ाव ढलान, पानी याङ्की तनमाार्, सेड हाउस, नेट हाउस तनमाार् लगार्त कार्ा प्रततस्पधाा बेगर 
७ तनमाार् व्र्वसार्ीबाट गराई रु.३१ लाख २३ हजार खचा गरेको छ । खररद कार्ामा 
प्रततस्पधाात्मक र्वतध अवलम्बन गनुा पदाछ। 
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कृर्ष ज्ञान केन्द्रहरू 

27. सडक तनमाार् : कृर्ष ज्ञान केन्द्र माफा त र्स वषा 60 कृर्ष सडक तनमाार् तथा ममात गरी रु.8 करोड 
44 लाख 62 हजार खचा गरेको देर्खन्छ । कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् तथा कृर्ष ज्ञान केन्द्रमा 
सडक तनमाार्का लातग र्वषर् र्वशेषज्ञ प्रार्वतधक नरहेको अवस्थामा उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा 
गराउँदा सडकको ददगोपनातफा  ध्र्ान ददनपुने एवं मन्रालर्स्तरबाट सोको अनगुमन गरी खचाको 
उपादेर्ता अतभवरृ्र्द् गनुापने देर्खन्छ ।  

तनमाार् कार्ाको रकम भकु्तानी ददँदा नम्साअनसुार दररेट गर्ना गरी लाग्ने रकम मार भकु्तानी 
ददनपुदाछ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, तसन्धलुीले एक सतमततसँग लागत अनमुान रु.25 लाख ४२ हजार 
भएको कृर्ष सडक तनमाार्को लातग १० प्रततशत जनसहभातगता हनुपुने गरी सम्झौता गरेको छ । 
तनमाार् कार्ाको दर र्वश्लषेर्मा नरम माटो खन्न ेकार्ाको प्रतत घनतमटर रु.६५.४३ रहेकोमा लागत 
अनमुान तथा नापी र्कताबमा कडा माटो प्रतत घनतमटर रु.९६.७९ का दरले गर्ना गरी बढी 
भकु्तानी हनु गएको रु.६ लाख २९ हजार र सामरु्हक खेती कार्ाक्रम अन्तगात एक सहकारी 
संस्थाको ढुङ्गाको पखााल लगाउने कार्ाको स्वीकृत दरभन्दा बढी दरले गर्ना गदाा बढी भकु्तानी 
भएको रु.२ लाख २२ हजार समेत रु.८ लाख ५१ हजार असलु गनुापदाछ। 

27.1. सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमततबाट तनमाार् कार्ा गराउँदा 
सो उपभोक्ता सतमतत वा लाभग्राही समदुार् गठन गरेको, उपभोक्ता सतमततसंग तनमाार् कामको सम्झौता, 
सम्पन्न कामको उपभोक्ता सतमततको भेलाले अनमुोदन गरेको, सावाजतनक परीक्षर् गरेको, तनमाार् 
कामको लागत अनमुान स्वीकृत गरी प्रार्वतधक कमाचारीले मूल्र्ाङ्कन गरेको खचा तबल, भरपाई, खचा 
प्रमार्र्त गने अन्र् कागजात समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराउन ु पने व्र्वस्था रहेको छ । 
उपभोक्ता सतमततले तनर्ममा उल्लेख गरेका उपर्ुाक्त प्रर्क्रर्ा पूरा गरेको नदेर्खँदा तनर्मानसुार प्रर्क्रर्ा 
अवलम्बन गराउन ध्र्ान ददनपुदाछ। 

28. लागत सहभातगता : एकीकृत मोडेल कृर्ष फामा र्वकास तथा र्वस्तार कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, 

२०७६ मा अनदुानग्राहीले अनदुान बाहेकको घर्टमा ५० प्रततशत खचा आफैले जटुाई कार्ाक्रम 
संचालन गनुापने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, काभ्रपेलाञ्चोकले र्ो वषा नमनुा कृर्ष फामा कार्ाक्रम 
अन्तगात ६ लाभग्राहीलाई रु.५४ लाख १६ हजार अनदुान प्रदान गरेको छ । सम्झौताको शताभन्दा 
न्रू्न लागत सहभातगता रहेको ३ लाभग्राही संस्थालाई सम्झौतानसुारको सबै रकम भकु्तानी ददएकोले 
रु.९ लाख २९ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । बढी भकु्तानी  ददएको रकम असलु गनुापदाछ । 

भेटेरीनरी अस्पताल/पश ुर्वज्ञ केन्द्रहरू 

29. उपकरर् जडान तथा संचालन : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्द्र, लतलतपरुले एक्सरे, 
अल्रासाउण्ड, ब्लड एनेलाईजर, माईक्रोस्कोप लगार्तका उपकरर् खररद गरी रु.१६ लाख ९५ हजार 
खचा गरेकोमा स्पेर्शर्फकेशनमा उल्लेख भएबमोर्जम दक्ष प्रार्वतधकद्वारा उपकरर्को जडान र संचालन 
गरी कमाचारीलाई तातलम उपलब्ध गराएको छैन । उपकरर् संचालन गने रेतडर्ोलोर्जि र ल्र्ाब 
टेर्क्नतसर्नको दरबन्दी नै नभएको कारर् खररद भएका उपकरर् उपर्ोगमा ल्र्ाउन नसकेको अवस्था 
छ । उपकरर् उपर्ोगमा नल्र्ाएको कारर् खचाको उपर्ोतगता नदेर्खनकुो साथै सेवा प्रवाहमा असर 
परेको छ । आवश्र्क प्रार्वतधकको व्र्वस्था तमलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 
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प्रदेश दगु्ध र्वकास बोडा 
प्रदेश स्तरमा दगु्ध व्र्वसार्सम्बन्धी नीतत तनमाार्, र्ोजना तजुामा र कार्ाान्वर्न तथा तथा दगु्ध 

क्षेरको र्वकास गना, तनजी, सहकारी तथा सरकारी क्षरेको सहभातगतामा दगु्ध उत्पादन तथा दगु्ध जन्र् पदाथाको 
प्रशोधन तथा बजारीकरर् माफा त ददगो आतथाक समरृ्र्द् हातसल गनाका लातग प्रदेश दगु्ध र्वकास बोडा २०७५ 
मा स्थापना भई २०७६ मागादेर्ख कार्ा शरुु गरेको छ । र्ो वषा रु.३ करोड ७५ लाख र्वतनर्ोजन भएकोमा 
रु.५४ लाख ७९ हजार खचा गरेको छ । 

30. दरबन्दी र पदपूतता : बोडामा रहेका 17 दरबन्दीमध्रे् एक अतधकृत बाहेक अन्र् पदमा स्थार्ी पदपूतता 
भएको छैन । बोडाको दैतनक काम कारवाहीका लातग आवश्र्क पदहरू ररक्त रहेको छ । सदस्र् 
सर्चव तनर्कु्त नभएको कारर् बोडाको दैतनक कार्ा तथा सेवा प्रवाह समेत प्रभार्वत भएको छ । 
तोर्कएका दरबन्दी पदपूतता गरी सेवा प्रवाहलाइा व्र्वर्स्थत गनुापदाछ । 

31. कार्ा सम्पादन र्स्थतत : प्रदेश दगु्ध र्वकास बोडा ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएअनसुार स्थानीर् 
सरकारसँगको सहकार्ामा ग्रामीर् क्षेरमा उत्पाददत दगु्ध जन्र् पदाथा शहरी क्षेरमा पु्  र्ाउने, दगु्ध 
व्र्वसार् प्रवर्द्ान गना कृषकलाई प्रार्वतधक तथा अन्र् सेवा उपलब्ध गराउने, सावाजतनक, तनजी तथा 
सहकारी दगु्ध उद्योगलाई बोडामा सूचीकृत गने, दगु्ध र्वकास कोष स्थापना गने, दूध तथा दगु्ध जन्र् 
पदाथाको गरु्स्तर तनर्न्रर् गनाको लातग अत्र्ाधतुनक प्रर्ोगशाला स्थापना गने, उत्पाददत कच्चा दूधको 
खररद मूल्र् र प्रशोतधत दूध तथा दगु्धजन्र् पदाथाको तबक्री मूल्र् समर्ानकुुल समार्ोजन गने, डेरी 
उद्योगको गरु्स्तर अनगुमन गने लगार्तका कार्ा शरुुवात नभएकोले कार्ा र्ोजना बनाई कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । 

32. तनर्ार् कार्ाान्वर्न : प्रदेश दगु्ध र्वकास वोडाको २०७६।११।४ को बैठकले प्रदेश दगु्ध र्वकास 
नीतत तजुामा गने, केर्न्द्रर् दगु्ध उत्पादक सहकारी संघको समन्वर्मा असल दूध उत्पादन अभ्र्ास र 
तमल्क एनलाईजर तातलम संचालन, प्रादेर्शक डेरी प्रोफाईल तर्ार, वाच्छी स्रोतकेन्द्रको लातग तसमेन 
खररद गने लगार्तका तनर्ार् गरेकोमा कार्ाान्वर्न भएको छैन । बैठकबाट भएका तनर्ार् कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । 

33. बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा : आगामी आतथाक वषाको लातग बोडाको २०७७।२।२१ को बैठकले 
तनजी/सहकारी/स्थानीर् तह र दगु्ध र्वकास बोडाको साझेदारीमा मकवानपरु र्जल्लामा दूध पाउडर 
टलान्ट तनमाार् गना, र्चतवन र्जल्लामा नमनुा डेरी तथा दगु्ध प्रशोधन टलान्ट क्र्ाडवरी र चकलेट 
सर्हतको कारखाना तनमाार् गने कार्ाक्रम पाररत गरेको छ । बढी आतथाक लगानी पने र 
दीघाकालीन असर पने के्षरमा लगानी गदाा त्र्स्ता र्ोजनाको लाभ लागत र्वश्लेषर्, भर्वषर्मा आउन 
सक्ने सम्भाव्र् जोर्खम तथा चनुौतीको गर्हरो र्वश्लेषर् र त्र्सलाई समाधान गने वैकर्ल्पक र्ोजना 
समेत तर् गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत : मन्रालर् तथा मातहतका समेत 23 तनकार्मा रु.7 करोड 65 लाख 90 हजार 
बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.1 लाख 99 लाख 11 हजार फस्र्ौट 
गरेकोले रु.5 करोड 66 लाख 79 हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० 
मा रहेको छ । 
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भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा प्रदेश स्तरको 
उजाा, र्वद्यतु, सडक, तसँचाई, खानेपानी जल उत्पन्न प्रकोप र नदी तथा पर्हरो व्र्वस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न 
अनसुन्धान नीतत, काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना समन्वर् र तनर्मन गने लगार्तका कार्ा रहेका छन।् 

र्ो वषा मन्रालर् र मातहतका ४4 तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.11 अबा 37 करोड 47 लाख 39 
हजार, राजस्व रु.7 अबा 71 करोड 59 लाख 16 हजार, धरौटी रु.9१ करोड 84 लाख 12 हजार र अन्र् 
कारोवार रु.2 करोड 4 लाख 54 हजार समेत रु.20 अबा 2 करोड 95 लाख 21 हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न भएको छ । उक्त कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ा र्जम्मेवारी : मन्रालर्ले आफ्नो कार्ा र्जम्मेवारीमा रहेका र्वषर्हरूलाई कार्ारूप ददन नीतत तथा 
कार्ाक्रम र कार्ार्ोजनामा समावेश गनुापनेमा कार्ाक्षेरतभर रहेका घर एकीकरर् (हाउस पतुलङ्ग) 
सम्बन्धी नीतत, खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धी प्रादेर्शक नीतत, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेर 
र्वस्तारमा तनजी क्षेरको सहभातगता प्रवर्द्ान नीतत तथा मापदण्ड, र्ातार्ात सरुक्षा तथा सवारी प्रदषुर् 
तनर्न्रर् सम्बन्धी र्ोजना तनमाार् एवं वातावरर् मैरी अपाङ्ग मैरी तथा लैर्ङ्गकमैरी र्ातार्ात प्रवर्द्ान 
र्वषर्लाई नीतत तथा कार्ाक्रममा समावेश गरेको छैन । अत: र्जम्मेवारी तभरका कार्ालाइा नीतत र 
कार्ाक्रममा समावेश गनुापदाछ । 

2. पूजँीगत बजेट र खचा  : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १० मा प्राप्त बजेट सीमा र 
मागादशानतभर रही आफू र मातहत कार्ाालर्को लातग नीतत र कार्ाक्रम समेत राखी बजेट प्रस्ताव 
गनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्को र्वगत तीन वषाको संशोतधत पूजँीगत बजेट र खचाको अवस्था 
तनम्नानसुार रहेको छ । 

मन्रालर्को पूजँीगत खचाको र्स्थतत 
र्वश्लषेर् गदाा २०७५।७६ मा स्वीकृत 
बजेटको ५४.०२ प्रततशत मार खचा भएकोमा 
२०७६।७७ मा केही वरृ्र्द् भई ६६.३२ 
प्रततशत पगेुको भए तापतन बजेटको तलुनामा 
खचा न्रू्न नै देर्खन्छ । आर्ोजना एवं कार्ाालर् प्रमखुसँग गनुापने काम र समर् सीमा सर्हतको 
कार्ासम्पादन सम्झौता एवं स्वीकृत बजेट अनसुारको कार्ाक्रम संचालन गरी पूजँीगत खचामा दक्षता 
अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ । 

3. अबण्डा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ अनसुार बजेटमा व्र्वस्था भएको रकम अवण्डा राखी 
पटक पटक गरी खचा गना नहनेुमा मन्रालर्ले र्स वषा भैपरी चाल ुशीषाकमा रु.१ अबा 98 करोड 
अवण्डा राखी चाल ुअनदुानतफा  रु.1 करोड 47 लाख र स्थानीर् तह हस्तान्तरर् पूजँीगततफा  रु.1 
अबा 94 करोड 50 लाख रकमान्तर गरी अर्ख्तर्ारी ददएको छ । र्स्तो कार्ामा सधुार गरी 
काननुको व्र्वस्था पालना गनुापदाछ । 

4. बजेट वक्तब्र्को कार्ाान्वर्न : आतथाक वषा २076/77 को बजेट वक्तव्र्मा मन्रालर्सँग 
सम्बर्न्धत र्वतभन्न कार्ाक्रमहरू समावेश भएकोमा इलेर्क्रक मास रार्न्जट प्रर्ाली संचालन र 
र्वद्यतुीर् सवारी साधन संचालनमा प्रोत्साहन गने, तामाकोशी र्खम्ती कमला मररन ररउ मगईु जस्ता 
नदीहरूको नदी व्र्स्थापन तथा तनर्न्रर् गना गरुुर्ोजना तर्ारी गने, रुवी भ्र्ाली गाउँपातलकाको 
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एकीकृत र्वकास कार्ाक्रम संचालन, स्थानीर् तहसँग सहकार्ा गरी दोलखा, तसन्धपुाल्चोक, मकवानपरु र 
तसन्धलुीमा एकीकृत बस्ती र्वकास कार्ाक्रम संचालन गने, सावाजतनक तनजी सहकारी साझेदारीमा 
प्रदेश सावाजतनक बस सेवा संचालन गने, एकीकृत शहरी फोहरमैला व्र्वस्थापन कार्ार्ोजना तजुामा 
गरी कार्ाान्वर्न गने लगार्तका कार्ा कार्ाान्वर्न भएको छैन । बजेटमा उल्लेर्खत कार्ाक्रमहरू 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

5. चौमातसक खचा : स्वीकृत वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रूपमा गनुापने कार्ासम्पन्न गरी खचा 
गनुापनेमा मन्रालर् र मातहत तनकार्को देहार् अनसुार कुल बजेट खचाको ३३.१० प्रततशत तेस्रो 
चौमातसकमा २४.४४ प्रततशत असार मर्हनामा खचा भएकोमा पूजँीगततफा  क्रमशः ५७.१२ प्रततशत 
र ४२.७७ प्रततशत रहेको छ :  

(रु. हजारमा) 

र्ववरर् कुल खचा 
प्रथम 

चौमातसक 
दोस्रो चौमातसक तेस्रो चौमातसक 

असार मर्हनाको 
खचा 

कुल खचा 12829061 ६४२१७८ २९३३९४८ ९२५२९३५ ६८३२०८९ 

प्रततशत  2.30 10.50 33.10 24.44 

पूजँीगत खचा 12054590 ४३७२९९ २६६०४४६ ८९५६८४५ ६७०७१८७ 

प्रततशत  2.79 16.96 57.12 42.77 

समर्मै कार्ाक्रम संचालन र ठेक्का व्र्वस्थापन नहनेु एवं सम्झौतामा तोर्कएको अवतधतभर 
कार्ासम्पन्न नहनेु लगार्तको कारर् पूजँीगत खचा तेस्रो चौमातसक र असार मर्हनामा बढी हनेु गरेको 
छ । आतथाक वषाको अर्न्तममा बढी खचा हुँदा सम्पन्न कार्ाको अनगुमनमा समर् कम हनु गई 
तनमाार् कार्ाको गरु्स्तरमा असर पने देर्खन्छ । र्स र्स्थततमा सधुार गना मन्रालर्ले वार्षाक 
कार्ार्ोजना तर्ार गरी सबै चौमातसकमा समानपुाततक रूपमा कार्ासंचालन गरी भकु्तानीको व्र्वस्था 
तमलाउन ुपदाछ । 

6. ठेक्का व्र्वस्थापन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म २१ उपतनर्म (३) मा 
बजेट तथा कार्ाक्रम तर्ार गदाा लागत अनमुान तर्ार गने, ठेक्कापट्टा स्वीकृत गने कार्ा प्रथम 
चौमातसक अवतधमा समाप्त गने गरी व्र्वस्था तमलाउन ु पने उल्लेख छ । मन्रालर् मातहत 15 
कार्ाालर्ले र्ो वषा रु.5 अबा 89 करोड 54 लाख 31 हजारको खररद सम्झौता गरेका छन ्। 
सोमध्रे् प्रथम चौमातसकमा रु.99 करोड 9 लाख 67 हजारको (16.8 प्रततशत), दोस्रो चौमातसकमा 
रु.1 अबा 86 करोड 33 लाख 72 हजारको (31.6 प्रततशत) र तेस्रो चौमातसकमा रु.3 अबा 9 
करोड 85 लाख 29 हजारको (52.6 प्रततशत) खररद सम्झौता भएको छ । कुल सम्झौतामध्रे् 
रु.1 अबा 14 करोड 63 लाख 52 हजार (19.44 प्रततशत) को मार र्ो वषा कार्ा सम्पन्न भएको 
छ । समर्मै खररद सम्झौता गरी तनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ । 

7. ददगो र्वकासको लक्ष्र् : नेपालले ददगो र्वकासका लक्ष्र्हरूमा प्रततवर्द्ता जनाए अनसुार सबै तहका 
तनकार्ले उक्त लक्ष्र् हातसल हनेु गरी कार्ाक्रम संचालन गनुापदाछ । मन्रालर्ले संचालन एवं सम्पन्न 
गरेका सडक, तसंचाइा, खानेपानी एवं आवास लगार्तका कार्ाक्रमले ददगो र्वकासका र्वतभन्न लक्ष्र्मा 
सहर्ोग पगेुको उल्लेख गरेतापतन कार्ाक्रमगत रूपमा ददगो र्वकासका लक्ष्र्हरू उल्लेख गरी 
कार्ाक्रम स्वीकृत गरेको देर्खएन । मन्रालर्ले उक्त लक्ष्र्हरूलाई ध्र्ान ददई पररमार्ात्मक लक्ष्र् 
सर्हत कार्ाक्रममा समावेश गनुापदाछ ।  
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8. कार्ाक्रम स्वीकृत : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 मा स्वीकृत आर्ोजना कार्ाान्वर्न 
गनाको लातग र्वस्ततृ सवेक्षर्, ड्रइङ्ग तडजाईन लागत अनमुान र सो अनसुार वार्षाक कार्ाक्रम तनर्ित 
गरी सोही आधारमा वार्षाक बजेट तजुामा गरी मन्रालर्ले आफ्नो र अन्तगात तनकार्मा संचालन हनेु 
कार्ाक्रम स्वीकृत गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर् अन्तरगत र्सवषा रु.14 अबा 50 करोड 14 
लाख 44 हजार बजेट भएका 1 हजार 347 र्ोजना कार्ाान्वर्न भएकोमा अतधकांश र्ोजनाहरू 
र्वस्ततृ सवेक्षर्, ड्रइङ्ग तडजाईन लागत अनमुान गरी कामको पररमार् र लाग्ने लागत एवं सम्पन्न हनेु 
अवतध तनर्ित गरेको छैन । तसाथ स्वीकृत कार्ाक्रमहरूमा साल बसाली रूपमा गने कामको पररमार् 
र बजेटमार उल्लेख गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईएको छ । र्सबाट र्ोजनबर्द् तवरले कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न नहनेु, कुनै वषा बजेट र्वतनर्ोजन हनेु कुनै वषा नहनेु साथै तबना कुनै तर्ारी नर्ाँ र्ोजना 
बजेटमा समावेश हदुाँ श्रोत साधनको अतधकत्तम उपर्ोग नहनेु र्स्थतत देर्खन्छ । 

पूवााधार तनदेशनालर्को स्वीकृत कार्ाक्रममध्रे् र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार गने 
कार्ाक्रम रहेको १0 स्थानमा अन्र् तनकार्बाट समेत सोही स्थानमा सोही कार्ाक्रम समावेश भएकोले 
कार्ाान्वर्न नभएको, जलस्रोत तथा तसंचाई र्वकास तडतभजन मकवानपरुमा २ तसंचाई र्ोजना र्वस्ततृ 
पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार बेगर बजेटमा समावेश भएकोले कार्ाान्वर्न नभएको, एक र्ोजना दइुवटा 
कार्ाक्रममा समावेश भएकोले एक कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न नभएको, पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, 

रामेछापमा तनर्मको प्रर्क्रर्ा परुा नगरी कार्ाक्रममा समावेश गरेकोले ३ र्ोजना कार्ाान्वर्न नभएको 
अवस्था छ । मन्रालर्ले कार्ाक्रम स्वीकृत गदाा उपर्कु्त पक्षहरूमा पर्ााप्त ध्र्ान ददएको देर्खएन । 
र्समा सधुार गनुापदाछ । 

9. बहवुषीर् र्ोजना : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 20(2) मा प्रदेश 
सरकारले मन्रालर्को तसफाररसमा बहवुषीर् आर्ोजना तोकी बजेट तबतनर्ोजन गना सक्ने व्र्वस्था 
छ । मन्रालर्ले रु.17 अबा 5 करोड 9 लाख ६५ हजार लागत रहेका 92 सडक र्ोजना तथा 
रु.3 अबा 48 करोड 5 लाख 21 हजार लागत रहेका 39 बटा खानेपानी र्ोजनालाई बहवुषीर् 
र्ोजनाको रूपमा समावेश गरेको छ । बहवुषीर् र्ोजनाको रूपमा स्वीकृत गरेतापतन कततपर् 
र्ोजनाको अवतध १ वषाभन्दा कम रहेको समेत देर्खएकोले र्ोजना अवतध १ वषाभन्दा कम रहेका 
आर्ोजना बहवुषीर् र्ोजनाको रूपमा समावेश गरेको उर्चत देर्खएन । बहवुषीर् र्ोजना स्वीकृततको 
मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गनुापदाछ । 

10. प्रदेश गौरवका आर्ोजना : प्रदेश सरकारले पषुषलाल प्रदेश चक्रपथ र पोिबहादरु बोगटी सरुुङ्ग 
मागा तभमफेदी कुलेखानीलाई प्रदेश गौरवका आर्ोजना घोषर्ा गरी र्स मन्रालर् माफा त 
कार्ाान्वनमा ल्र्ाएको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छ : 

10.1. पषुपलाल चक्रपथको सम्बन्धमा मन्रालर्ले प्रदेश र्ातार्ात गरुुर्ोजनाको मस्र्ौदा प्राप्त भई 
चक्रपथको खण्डहरूको पर्हचान गने कार्ा भएको जनाएको छ । प्रदेश गौरवका आर्ोजनाको रूपमा 
अर्घ बढाउने तनर्ार् गरेको र्स आर्ोजनाको लातग र्स वषा बजेट व्र्वस्था गरेको छैन । 

10.2. पोिबहादरु बोगटी सरुुङ्ग मागाको र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदनको लागत अनमुान तर्ार गना रु.४ 
लाख ७३ हजार र र्वस्ततृ पररर्ोजन प्रततवेदन तर्ारीमा रु.१ करोड ३१ लाख ७९ हजार र सरुुङ 
क्षेरको भौगोतलक सभेक्षर्को लातग रु.१९ लाख २ हजार समेत रु.१ करोड ५५ लाख ५४ हजार 
खचा भएको छ । 
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10.3. आर्ोजनाको क्षेर, भौगोतलक आवश्र्कता, प्रार्वतधक आतथाक, सामार्जक र वातावरर्ीर् रूपमा 
सम्भाव्र्ता, लाभार्न्वत जनसंख्र्ा, तनमाार् अवतध, रोजगारी तसजाना, लागत, लाभ लागत र्वश्लषेर् लगार्तका 
आधारमा प्रदेशमा कार्ाान्वर्न गने गौरवका आर्ोजना पर्हचान र छनौट गने मापदण्ड तनधाारर् गरी 
सोही मापदण्डको आधारमा प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू पर्हचान एवं छनौट गनुापनेमा र्स्तो मापदण्ड 
बनाउन बाँकी देर्खन्छ । छनौटको आधार सर्हतको मापदण्डको अभावमा हाल प्रदेश सरकारले 
पर्हचान गरेका गौरवका आर्ोजनाहरू उपर्कु्त आधारमा पर्ााप्त र्वश्लषेर् गरी छनौट भएको देर्खदैन 
। हाल पर्हचान भएका कुनैपतन आर्ोजनाहरूको लागत, संचालन अवतध, बजेट व्र्वस्था लगार्तका 
कुनैपतन कुरा नखलुाएको अवस्था रहेबाट आर्ोजनको कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा अतनर्ितता रहेको छ । 

11. परामशा खचा  : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8(2) मा खररद कार्ा गदाा प्रततस्पधाालाइा 
तसतमत गने गरी टुक्राटुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ७0(१) मा सावाजातनक तनकार्ले र्वस लाख रुपैँर्ाभन्दा बढी रकमको परामशा 
सेवा ऐनको दफा 30 बमोर्जम सूचना प्रकाशन गरी आशर्पर माग गरी खररद गनुापने व्र्वस्था छ 
। मन्रालर्ले र्स वषा पूजँीगत अनसुन्धान तथा परामशामा रु.24 करोड 34 लाख र्वतनर्ोजन गरी 
रु.११ करोड 10 लाख 45 हजार खचा गरेकोमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्: 

11.1. मन्रालर्ले र्जल्लागत र र्ोजनागत रूपमा एउटै टर्ाकेज बनाई ऐनको दफा ३० बमोर्जम आशर्पर 
माग गरी परामशा सेवा तलनपुनेमा प्रत्रे्क र्ोजनाको अलग अलग कार्ाक्रमको रूपमा स्वीकृत गरी 
२० लाखभन्दा तलका 35 टुक्रा लागत अनमुान बनाइा अलग अलग परामशादातासँग खररद गरी 
रु.5 करोड 47 लाख 22 हजार खचा गरेको छ ।  

11.2. तभमफेदी शरुुङ्ग मागाको पूवा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने एक परामशादाताले उक्त मागाको र्वस्ततृ 
पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार गना रु.1 करोड 30 लाख 54 हजार लाग्ने प्रततवेदन पेश गरेकोले 
तनर्मावलीको तनर्म 70 बमोर्जम खलु्ला रूपमा आशर्पर माग गरी परामशा सेवा तलनपुनेमा 
मन्रालर्ले 2076।8।7 मा प्रततवेदनमा उल्लेख भएको र्वतभन्न ७ र्क्रर्ाकलापलाई रु.20 
लाखभन्दा तलका 7 अलग अलग कार्ाक्रमको रूपमा कार्ाान्वर्न गना मखु्र्मन्री स्तरीर् तनर्ार् 
गराइा तनर्म 72 बमोर्जम आशर्पर माग गरी रु.1 करोड 31 लाख 79 हजार खचा गरेको छ । 
प्रततस्पधाा तसतमत हनेु गरी लागत टुक्राइा सोझै परामशादातासँग प्रस्ताव माग गरी परामशा सेवा खररद 
गनुा उर्चत देर्खएन । र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

11.3. मन्रालर्ले २ वषाको अवतधमा १४७ र्ोजनाको र्वस्ततृ सवेक्षर् गरेकोमा ११२ र्ोजना मार 
कार्ाान्वर्न भइा ३५ र्ोजना कार्ाान्वर्नमा गएको देर्खएन । र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार 
भएको र्ोजनालाइा वार्षाक कार्ाक्रममा प्राथतमकता ददनपुदाछ । 

12. दरबन्दी र पदपूतता – मन्रालर् र अन्तगातका कार्ाालर्मा ८९4 दरवन्दी रहेकोमा ७22 पदपूतता भई 
१72 ररक्त रहेको छ । कार्ाालर्को कार्ाक्षेर र सञ्चातलत आर्ोजना एवं कार्ाक्रमको आधारमा 
जनशर्क्तको व्र्वस्था भएको देर्खएन । उदाहरर्को लातग काठमाण्डौं, लतलतपरु र भक्तपरु समेत तीन 
र्जल्ला कार्ाक्षेर रहेको खानेपानी तथा सरसफाइा कार्ाालर्, भक्तपरु अन्तगात र्ो वषा २०१ आर्ोजना 
संचालनमा रहेकोमा कार्ाक्रमको संचालन र रेखदेख गना ८ प्रार्वतधक जनशर्क्त कार्ारत रहेको एवं 
२११ आर्ोजना संचालन भएको खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर् धाददङमा ३ इर्न्जतनर्र 
मार कार्ारत रहेको देर्खन्छ । 
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तसतमत जनशर्क्तबाट बहृत कार्ा क्षेर, बजेट र अतधक संख्र्ाका र्ोजना कार्ाान्वर्न गनुापदाा 
तनमाार् कार्ाको प्रत्रे्क चरर्मा प्रार्वतधक संलग्नता न्रू्न हनु गइा तनमाार् कार्ाको समग्र गरु्स्तर 
असर पना सक्ने हुँदा कार्ाचाप अनसुार दरबन्दीको व्र्वस्था गरी पदपूतता गनुापदाछ । 

13. उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म ९७ मा मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगताको अंश समेत गरी एक करोड रुपैर्ासम्म 
लागत अनमुान भएको तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट गराउन सर्कने, उपभोक्ता सतमततले र्वल 
भरपाइा र खचा प्रमार्र्त गने अन्र् कागजात सर्म्बर्न्धत सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने, खचाको 
सूचना सावाजतनक स्थानमा टाँस गनुापने, लेखापरीक्षर् गनुापने, रेखदेख, ममात सम्भार र्जम्मेवारी तोकी 
र्ोजना सतमततलाइा हस्तान्तरर् गनुापने लगार्तको व्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमतत माफा त भएको 
कार्ाहरू सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्: 

13.1. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरु र भक्तपरुले तनर्मावलीको तनर्म ९७ को 
उपतनर्म ६ बमोर्जम र्वल भरपाई र खचा प्रमार्र्त गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सतमततबाट अनमुोदन 
गराई सम्बर्न्धत सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने र उपतनर्म ७ बमोर्जम उपभोक्ता सतमततले गरेको 
खचाको सूचना सावाजतनक स्थानमा टाँस गनुापने व्र्वस्थाको पालना गरेको देर्खएन ।  

13.2. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले एक र्ोजनाको रु.१ करोड ९८ लाख ९० 
हजारको कार्ा तनर्म र्वपरीत टुक्रा गरी एक सतमतत माफा त गराइा र्स वषा रु.१ करोड ६२ लाख 
६० हजार भकु्तानी ददएको छ भने जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, तसन्धलुीले लागत अनमुान 
रु.१ करोड २८ लाख ९३ हजार भएको हषार्ी तसंचाइा कुलो तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट 
गराइा र्ो वषा रु.21 लाख 2 हजार भकु्तानी ददएको छ ।  

13.3. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर् भक्तपरुबाट र्ो वषा उपभोक्ता सतमतत माफा त संचालन 
भएका २८ आर्ोजनाहरूमा रु.२ करोड ८३ लाख ९६ हजार जनसहभातगता हनुपुनेमा रु.१ करोड 
३७ लाख ६६ हजार मार भई रु.१ करोड ४६ लाख ३० हजार घर्ट लागत सहभातगता भएको छ । 
खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले उपभोक्ता सतमतत माफा त श्रमदान बेगर 9 
खानेपानी र्ोजनाको रु.41 लाख १२ हजारका तनमाार् सामग्री खररद गरेको छ । त्र्स्तै खानेपानी 
तथा सरसफाइा तडतभजन, धाददङले र्स वषा ५६ र्ोजनामा रु.५ करोड ८३ लाख ८३ हजार भकु्तानी 
ददंदा रु.58 लाख ३८ हजार जन सहभातगतको अंश कट्टी गरेको छैन ।  

13.4. जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, नवुाकोटले संचालन गरेका तसंचाई र्ोजनाहरूको 
लागत अनमुान स्वीकृत गदाा तनमाार् व्र्वसार्ीबाट गराउने कामको पररमार् र उपभोक्ता सतमततबाट 
गराउने कामको पररमार् र अंश रार्खएको छ । तर मलु लागत अनमुान रु.12 करोड २६ लाख 
२१ हजार रहेका ३ तसंचाइा र्ोजनाको उपभोक्ता माफा त गने रु.1 करोड ३९ लाख ५१ हजारको 
कार्ामा जनसहभातगताको पररमार् र अंश शून्र् रार्खएको छ । तसंचाई र्ोजनाहरूको मूल लागत 
अनमुान स्वीकृत गदाा जनसहभातगता अंश शून्र् राखी स्वीकृत गनुा तनर्म 97(1क) अनकुुल 
देर्खएन । 

13.5. जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, काठमाडौं र नवुाकोटले र्ोजना हस्तान्तरर्को अतभलेख राखेको 
छैन भने रामेछापले उपभोक्ता सतमतत माफा त ३२ तनमाार् कार्ा गराइा रु.5 करोड १८ लाख भकु्तानी 
ददएकोमा कुनै पतन र्ोजना हस्तान्तरर् गरेको छैन ।उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा गराउँदा कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना गनुापदाछ । 
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14. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर – आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले ठेक्का वा 
करार अन्तगातको भकु्तानीमा ५० प्रततशत मूल्र् अतभवरृ्र्द् करसम्बर्न्धत राजस्व शीषाकमा दार्खला गरी 
५० प्रततशत सम्बर्न्धत फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, 

भक्तपरुले रु.17 लाख १८ हजार, मकवानपरुले रु.4 लाख 5 हजार, जलस्रोत तथा तसँचाइ कार्ाालर्, 

र्चतवनले रु.2 लाख 53 हजार समेत रु.23 लाख 76 हजार कट्टा नगरी भकु्तानी ददएकोले मूल्र् 
अतभवरृ्र्द्कर दार्खला भएको सतुनर्ित गनुापदाछ । 

15. कर्न्टन्जेन्सी खचा – प्रदेश सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०76 मा लागत अनमुान तर्ार गदाा वका  
चाजा स्टाफ खचा २ प्रततशत र अन्र् सानाततना खचा २ प्रततशत गरी ४ प्रततशत कर्न्टन्जेन्सीमा 
समावेश गना पाउने व्र्वस्था रहेको छ । मन्रालर् मातहत १9 कार्ाालर्ले कर्न्टन्जेन्सीबाट दैतनक 
भ्रमर् भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाईकल ममात, कार्ाालर् तथा स्टेशनरी, छपाई, सूचना प्रकाशन, र्चर्ा 
खाजा खचा जस्ता कार्ाालर् संचालन खचामा रु.१3 करोड 26 लाख 14 हजार खचा गरेका छन ्। 
कर्न्टन्जेन्सी खचाको कार्ार्वतध तजुामा गरी र्स्तो खचा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

16. सोझै खररद : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (2) मा खररद गदाा प्रततस्पधाा 
सीतमत हनेु गरी टुक्राटुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर् मातहत 6 कार्ाालर्ले 
रु.3 करोड 23 लाख 63 हजारको तनमाार् कार्ा र ५ कार्ाालर्ले रु.२ करोड ३६ लाख १८ 
हजारको मालसामान समेत गरी रु.5 करोड 59 लाख ८१ हजारको दरभाउपर तलइा सोझै खररद 
गरेको छ । खररद गदाा प्रततस्पधाात्मक र्वतध अवलम्बन गनुापदाछ । 

17. नन ्फाइलर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गतेतभर सम्बर्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाालर्मा 
कर र्ववरर् सर्हत दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर् लतलतपरुले र्वतभन्न 
फमालाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कुल रु.27 लाख 44 हजार, र्चतवनले रु.18 लाख २० हजार, 
काभ्रपेलाञ्चोकले रु.9 लाख 83 हजार, जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन तसन्धपुाल्चोकले रु.16 
लाख ४३ हजार, धाददङ्गले रु.15 लाख ५८ हजार र मकवानपरुले रु.5 लाख ४० हजार समेत 
रु.92 लाख ९6 हजार भकु्तानी ददएकोमा ती फमाहरू कर र्ववरर् नबझुाई नन ्फाईलर रहेकोले 
भकु्तानी भएको कर दार्खला भएको सतुनर्ित गनुापदाछ । 

र्ातार्ात पूवााधार र्वकास तनदेशनालर् 

18. प्रगतत : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 27 मा प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरी 
भौततक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा गने एवं सधुारका लातग चाल्न ुपने कदमहरू र र्जम्मेवार ब्र्र्क्त 
उपर गनुापने कारबाही उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्मा पक्की पलु, सडक र झोलङेु्गपलु 
तनमाार् तथा परामशा सेवा लगार्त ७६ र्क्रर्ाकलापको लातग रु.47 करोड 99 लाख बजेट व्र्वस्था 
भएकोमा रु.22 करोड ५४ लाख 22 हजार खचा भएको छ । बजेट व्र्वस्था भएका र्वतभन्न ११ 
र्क्रर्ाकलापमा कुनै कार्ा नभइा प्रगतत शून्र् रहेको छ । लागत अनमुान रु.१ अबा ४९ करोड १ 
लाख ४० हजार रहेका ५ तनमाार् कार्ा गना रु.1 अबा ४ करोड २७ लाख ६८ हजारमा सम्झौता 
गरेकोमा रु.६ करोड ५६ लाख २४ हजार (6.29 प्रततशत) मार खचा भइा न्रू्न प्रगतत भएको छ । 
अत: तोर्कएबमोर्जम प्रगतत समीक्षा गरी प्रगतत हातसल गनुापदाछ । 
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19. परामशा सेवा – सावाजातनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७० अनसुार वीस लाख रुपैर्ाँभन्दा 
बढी मूल्र्को परामशा सेवा खररद गदाा ऐनको दफा ३० बमोर्जम सूचना प्रकाशन माफा त आशर्पर 
माग गरी खररद गना सक्ने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले वषाभररमा खररद गररने एउटै र्जल्ला र 
भगूोल तथा क्षेरततर रहेका परामशा सेवा कार्ाहरूको एकमिु टर्ाकेज बनाई तनर्मानसुार 
प्रततस्पधाात्मक र्वतधबाट खररद गनुापनेमा सो नगरी सूचीकृत परामशादाताहरू मध्रे्बाट प्रस्ताव माग 
गरी २४ परामशादाताबाट रु.3 करोड 18 लाख 32 हजारको कार्ा गराइा भकु्तानी गरेको छ । 
प्रततस्पधााको माध्र्मले कार्ा नगराई सोझै परामशादातासँग प्रस्ताव माग गरी परामशा सेवा खररद गनुा 
उर्चत देर्खएन । र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजनहरू 

20. र्ोजना कार्ाान्वर्न : खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्हरूले खानेपानी आर्ोजना कार्ाान्वर्न 
गदाा मूल लागत अनमुानको आधारमा एकमिु ठेक्का व्र्वस्थापन नगरी मालसामान, तनमाार् ठेक्का, खररद, 

उपभोक्ता सतमततले गने तनमाार् कार्ा एवं उपभोक्ता सतमततको श्रमदान बापतको कामको लातग वषै 
र्पच्छे अलग अलग लागत अनमुान तर्ार गरी कार्ा गराउने गरेको तर र्ोजनागत खाता पूर्ारूपमा 
अद्यावतधक नगरेको एवं मलु लागत अनमुानको आधारमा कार्ास्वीकार र कार्ासम्पन्न प्रततवेदन तर्ार 
गने नगरेबाट मूल लागत अनमुानमा तोर्कएअनसुार कार्ा एवं श्रमदान भर्ो भएन भनी लागत अनमुान 
र कार्ासम्पन्न बीच तभडान गना सक्ने अवस्था छैन । खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, मकवानपरुको 
एक खानेपानी र्ोजनाको लागत अनमुान रु.१ करोड ९६ लाख ३० हजारमध्रे् रु.४० लाख ३० 
हजार श्रमदान रहेकोमा रु.97 लाख 2 हजार (49.42 प्रततशत) खचा हुँदासम्म श्रमदान बापतको 
काम भएको छैन भने अको एक खानेपानी आर्ोजनामा रु.८९ लाख ४० हजार खचा भएकोमा 
श्रमदानको कार्ा भएको छैन । अत: र्ोजनागत खाता राखी शरुु लागत अनमुानसँग तलुना गना 
सर्कने गरी कार्ासम्पन्न प्रततवेदन तर्ार गनुापदाछ । 

21. अधरुो र्ोजना : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 27 मा प्रगतत र्ववरर् तर्ार 
गरी भौततक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा गने एवं सधुारका लातग चाल्न ु पने कदमहरू र र्जम्मेवार 
ब्र्र्क्त उपर गनुापने कारबाही उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न 
छन ्: 

21.1. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार लागत अनमुान 
रु.11 करोड ३३ लाख 10 हजार भएका दइुा खानेपानी आर्ोजना संचालन भएको १० वषासम्ममा 
रु.4 करोड ४६ लाख ६५ हजार (39.41 प्रततशत) मार खचा भइा न्रू्न प्रगतत रहेको एवं अन्र् ८ 
र्ोजनाहरू लामो समर्देर्ख क्रमागत रूपमा संचालन भएका छन ्। 

21.2. खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन, भक्तपरु अन्तगात २०६४।६५ देर्ख २०68।69 सम्म शरुुवात 
भएका रु.50 करोड ६३ लाख 77 हजारका 15 आर्ोजनाहरू २०७6।७7 सम्म रु.33 करोड 
83 लाख 12 हजार खचा हुँदा समेत र्ोजना सम्पन्न नभएको अवस्था छ । तडतभजनले 
आर्ोजनाहरूको कुल लागत अनमुान, शरुुवात र सम्पन्न हनेु समर्को अद्यावतधक अतभलेख समेत 
राखेको छैन ।  
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21.3. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, धाददङबाट 2056।57 देर्ख 2068।69 सम्म शरुुआत 
भएका लागत अनमुान रु.43 करोड 59 लाख 49 हजार रहेका १९ र्ोजनाहरूमा र्स वषासम्म 
रु.35 करोड 36 लाख 89 हजार खचा भए तापतन र्ोजना सम्पन्न नभइा प्रततफल प्रातप्तमा र्ढलाई 
भएको अवस्था छ । आर्ोजनामा प्राथातमकताको आधारमा बजेट र्वतनर्ोजन गरी समर्मा तनमाार् 
कार्ासम्पन्न गनुापदाछ । 

22. मौज्दात : खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्हरूले पाइप तथा र्फर्टङस औजार खररद गदाा 
र्वगतको मौज्दात ख्र्ाल गरी खररद गनुापनेमा बढी पररमार्मा मौज्दात रहने गरी खानेपानी तथा 
सरसफाई तडतभजन, मकवानपरु, रामेछाप, भक्तपरु, धाददङ्ग लगार्तले रु.18 करोड 15 लाख 85 
हजारका पाइप तथा र्फटीङ्गस ्खररद गरी खचा लेखेको देर्खर्ो । र्ोजनाको लातग खररद गरेको तनमाार् 
सामग्री सम्बर्न्धत र्ोजनमा खचा गरी आवश्र्कताभन्दा बढी मारामा मौज्दात रहने गरी खररद गने 
कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

23. पाइप जडान : खानेपानी आर्ोजनामा पाइप जडान भइा नापी र्कताबमा जडान देर्खए अनसुार र्जन्सी 
खाताबाट मौज्दात घटाउन ुपनेमा आर्ोजनाहरूलाइा पाइप उपलब्ध गराएकै आधारमा र्जन्सी मौज्दात 
घटाउन ुउपर्कु्त देर्खएन । 

23.1. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुबाट पेश भएअनसुार र्जन्सी खाताबाट खचा लेखेको 
(मौज्दात घटाएको) पाईपमध्रे् रु.१ करोड ७२ लाख 30 हजार मूल्र्को र्वतभन्न साईजका ६७ 
हजार १८८ तमटर पाईप र्ोजनामा प्रर्ोग भई नापी र्कताबमा जडान हनु बाँकी रहेकोले जडान 
भएको प्रमार् पेश गनुापदाछ । 

23.2. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले रु.५७ लाख १७ हजार मूल्र्को पाइप र 
रु.६३ लाख ५ हजार मूल्र्का र्फर्टङ्गस सामग्रीहरू र्ोजनामा प्रर्ोग भएको भनी र्जन्सी र्कताबबाट 
एकमषु्ठ खचा देखाएको छ । उक्त सामान कुनकुन र्ोजनामा खचा भएको हो खलु्ने र्ोजनागत र्हसाब 
राखेको छैन । र्ोजनागत खाता बेगर खचा देखाएको रकम बास्तर्वक रूपमा खचा भएको छ, छैन 
र्र्कन गना सर्कएन । तसथा र्ोजनागत अतभलेख बेगर र्जन्सीबाट र्ोजनामा खचा देखाएको र्फर्टङ्गसको 
सम्बन्धमा र्र्कन गनुापदाछ । 

23.3. खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, रामेछापले दईु आर्ोजनाहरूको लातग रु.२३ लाख ८३ 
हजारको पाइप खररद गरी र्जन्सी खाताबाट खचा लेखेकोमा हालसम्म पतन उक्त पाइप प्रर्ोग भइा 
नापी र्कताबमा चढेको नदेर्खएकोले पाइप प्रर्ोगको प्रमार् पेश हनुपुदाछ । 

23.4. खानेपानी तथा सरसफाइा कार्ाालर्, मकवानपरुबाट 3 र्ोजनाको लातग बरु्झलगेको पाईप र र्फर्टङ्ग 
सामग्रीमध्रे् रु.16 लाख 80 हजारको पाईप तथा र्फर्टङ् सम्वर्न्धत आर्ोजनामा प्रर्ोग भएको 
नदेर्खएकोले सो जडान गरेको नापी र्कताव पेश हनुपुदाछ । 

23.5. खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, धाददङले रु.४ करोड ३२ लाख १७ हजार मूल्र्का र्फर्टङ कुन 
र्ोजनामा प्रर्ोग भए नखलुाएको र र्जन्सी खाताबाट र्वतभन्न र्ोजनाको नाममा खचा देखाइा मौज्दात 
घटाएको रु.१३ लाख 97 हजार मूल्र्का 14 हजार 734 तमटर पाइाप जडान भएको नदेर्खएकोले 
र्ोजना खाता एवं नापी र्कताब पेश हनुपुदाछ । 
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24. लागत वरृ्र्द् : सावाजतनक खररद काननु अनसुार तमतब्र्र्ी हनेु गरी खररद गनुापछा । खानेपानी तथा 
सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले एच.तड.पी. पाईप खररदको लातग गरेको तीन बोलपरमा 
एक/एक मार उत्पादक कम्पनीको बोलपर पेश भई लागत अनमुानको 0.11 प्रततशत मार घर्टमा 
रु.५ करोड 26 लाख 5 हजारको पाईप खररद भएको छ । संघीर् सरकारको खानेपानी तथा ढल 
व्र्वस्थापन र्वभागले २०७०।६।१७ मा एच.तड.र्प. पाईप खररदको लागत अनमुान गदाा प्रतत 
के.जी. रु.२१४ ले तनर्ार् गरेकोमा खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले प्रदेश 
भौततक पूवााधार मन्रालर्ले पाईपको दररेट तनधाारर् नगरेको जनाई र्जल्ला दररेटलाई आधार तलई 
उक्त पाईप खररदमा प्रतत के.जी. रु.२५५ ले लागत अनमुान तर्ार गरेकोले प्रतत के.जी. रु.४१ बढी 
दर कार्म गरेबाट रु.८४ लाख ५8 हजार बढी लागतमा खररद गरेको छ । तमतब्र्र्ी तवरले 
खररद गनुापदाछ । 

25. बोलपरको शता : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा १३ मा बोलपर सम्बन्धी कागजात 
तर्ार गनुापने र सोही दफाको उपदफा २(छ) मा बोलपर सम्बन्धी कागजातमा बोलपर मूल्र्ाङ्कन 
र बोलपरदाताको छनौट गने आधार र तररका उल्लेख गनुापने उल्लेख छ । खानेपानी तथा 
सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्, रामेछापले र्वतभन्न तीन र्ोजनामा बोलपरको माध्र्मबाट खररद 
कारबाही गरेकोमा बोलपर सम्बन्धी कागजात स्याण्डडा तबतडङ्ग डकुमेन्टमा बोलपरदाताको 
सामान्र् अनभुव तोकेको छ । उक्त तबतडङ्ग डकुमेन्टमा संर्कु्त उपक्रममा बोलपर कबोल गने 
प्रत्रे्क साझेदारको बोलपर दार्खला गने अर्न्तम म्र्ादभन्दा पर्हले ३ वषा सामान्र् तनमाार् कार्ा 
गरेको अनभुव हनुपुने व्र्वस्था गरेको छ । कार्ाालर्ले र्स वषा रु.१७ करोड ८१ लाख ५७ हजार 
लागत अनमुान भएका तीनवटा बोलपर मूल्र्ाङ्कन गदाा उक्त व्र्वस्थाको पररपालना नगरी अनभुवका 
प्रमार्पर पेश नगरेका तनमाार् ब्र्बसार्ीको कबोल अङ्क  रु.१७ करोड ६६ लाख २९ हजारको 
स्वीकृत गरी र्स वषा रु.२ करोड ८० लाख ५४ हजार भकु्तानी ददएको छ । र्सरी स्याण्डडा 
तबतडङ्ग डकुमेन्टमा उल्लेर्खत व्र्वस्था र्वपरीत अनभुवका प्रमार्पर पेश नगरेका बोलपरहरू स्वीकृत 
गरी भकु्तानी ददएको तनर्मसम्मत ्देर्खएन । 

26. टैंकी तनमाार् : खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन कार्ाालर्, भक्तपरुले संसद र्वकास कोषको रकमबाट 
सूर्ा तबनार्क नगरपातलका माफा त तसरुटार खानेपानी र्ोजनाको लातग रु.१ करोड ५ लाख ४८ हजार 
बजेट प्राप्त भएकोमा ओभरहेड टैंकी तनमाार्मा रु.९५ लाख ८3 हजार खचा भएको छ । उक्त 
र्ोजनाको स्थलगत तनरीक्षर् गदाा पानीको स्रोत सतुनर्ित नभएको तथा बोरीङ समेत नभएको अवस्था 
देर्खर्ो । पानीको स्रोत नै सतुनर्ित नगरी याङ्की तनमाार् गरेको मनासीब देर्खएन ।  

27. पानीको स्रोत : खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन, भक्तपरुबाट सञ्चातलत र्टकाथली खानेपानी 
आर्ोजनाको सम्झौता रकम रु.१२ करोड ८६ लाख ५७ हजारमध्रे् हालसम्म रु.७ करोड ८४ 
लाख ५१ हजार भकु्तानी भइा दईु वटा तडपयूववेलको सामग्री आपूतता तथा जडान बापत रु.६१ लाख 
५६ हजार, हाउस कनेक्सनको लातग पाईप खररद रु.८१ लाख २९ हजार, एचतडर्प तथा जीआई पाईप 
आपूतता रु.३ करोड ७३ लाख ८२ हजार, र्फटङस सामग्री आपूतता तथा जडान बापत रु.५० लाख 
५२ हजार खचा भएकोमा स्थलगत तनरीक्षर्को क्रममा एक डीप यूववेलबाट स्पेसीर्फकेसन बमोर्जम 
पानी नआएकोले परीक्षर् गना नसर्कने जानकारी तनमाार् व्र्बसार्ीको प्रतततनधी र साईट 
ईन्जीतनर्रबाट प्राप्त भएको छ ।  
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अको एक डीप यूववेल परीक्षर् गदाा पानी आए तापतन तडस्चाजा कम रहेको देर्खर्ो । पानीको 
सतहको राम्रोसँग परीक्षर् नगरी बोरीङ गररएको कारर्बाट खानेपानी र्ोजना सम्पन्न भएपतछ समस्र्ा 
आउने र्स्थतत देर्खन्छ । 

27.1. उक्त र्ोजनामा तनमाार् व्र्वसार्ीले हाउस कनेक्सनको लातग र्ज.आई. पाईप खररद बापत रु.८१ 
लाख २९ हजार र एचतडर्प तथा तडआई पाईप रु.३ करोड ७३ लाख ८२ हजारको आपूतता गरी 
तनमाार् स्थलमा र्रतर राखेको पाईर्ो । एउटा बोरीङमा पानी नआएकोले पानीको स्रोतको 
सतुनर्िततानै नभएको अवस्थामा पाईप जडान हनेु समर् तनर्ित नभएकोमा अतग्रमरूपमा पाईप आपूतता 
गरी तनमाार् व्र्वसार्ीलाई रकम भकु्तानी गनुा मनातसब देर्खएन ।  

27.2. सोही र्ोजनामा कार्ाालर्ले र्फटङस सामग्री आपूतता तथा जडान बापत रु.५० लाख ५२ हजार तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । उक्त र्ोजनाको स्थलगत तनरीक्षर् गदाा पाईपहरू आंतसक 
मार जडान भई बाकँी तनमाार् स्थलमा डम्प गरेर राखेकोले र्फर्टङस सामग्री पूर्ारूपमा प्रर्ोग हनेु 
अवस्था देर्खएन । सम्पूर्ा तनमाार् सामग्री जडान गनुापूवा नै जडान बापतको रकम भकु्तानी गनुा 
सम्झौता अनसुार नदेर्खएकोले सम्बर्न्धतलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू 

28. थप ब्र्र् भार : सावाजतनक तनमाार् कार्ा तमतब्र्र्ी तररकाले गनुापदाछ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, 
नवुाकोटले एक सडकको चेनेज 0+000 देर्ख 1+515 सम्म तनमाार् गनाको लातग रु.48 लाख 26 
हजारको लागत अनमुान तर्ार गरी एक तनमाार् सेवाको रु.29 लाख 88 हजार (३८.०९ प्रततशत 
कम) कबोल अङ्क स्वीकृत गरेपिात ् बोलपरबाट बचत रहेको रकमबाट सोही बाटोको चेनेज 
0+000 देर्ख 1+350 सम्म तनमाार्को लातग रु.21 लाख 55 हजारको लागत अनमुान तर्ार गरी 
र्शखरबेशी कुवापानी रातमाटे सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा गराएको देर्खर्ो । र्सरी 
उपभोक्ता सतमततले कार्ा गदाा उक्त कार्ा आफैं  नगरी एक्साभेटर प्रर्ोग गरी बाटोको माटो काट्ने 
काम २५ हजार ३०९।८ घ.मी. को कार्ा सोही कन्स्रक्सन प्रा.तल.माफा त कार्ा गराइा रु.१९ लाख 
२5 हजार रकमको बील समावेश गरी उपभोक्ता सतमततलाइा रु.१६ लाख ४७ हजार रकम भकु्तानी 
ददएको छ । एउटै सडकमा एउटै तनमाार् ब्र्वसार्ीबाट दइुपटक कार्ा गदाा पर्हलो पटक 
प्रततघनतमटर रु.56।5 का दरले र अको पटक रु.126।63 का दरले क्रमश: 31 हजार 449 
र 25 हजार 309 घ.मी. माटो कटान गरी फरक फरक दरमा कार्ा गरेकोले कार्ाालर्लाइा रु.१७ 
लाख ७5 हजार बढी व्र्र्भार परेको छ । र्स्तो कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

28.1. सोही कार्ाालर्ले खरानीटार रालकुा सडक स्तरोन्नती गने कार्ाको लातग नापी र्कताब अनसुार तनमाार् 
व्र्वसार्ीले चेनेज 0+000 देर्ख 0+482 सम्म अथा वका , ढुङ्गाको गारो लगाउने, तसमेन्ट कंर्क्रटको 
कार्ाहरू गरेकोमा उक्त चेनेज तभरकै चेनेज 0+000 देर्ख 0+450 सम्म उपभोक्ता सतमततले 
कततपर् एउटै आइटमका कार्ाहरू समेत गरेको पाइएकोले काममा दोहोरो पना सक्ने पर्ााप्त सम्भावना 
रहने हदुा र्स सम्बन्धमा र्थाथाता र्र्कन गररनपुदाछ । सडक तनमाार् कार्ाको लातग र्ो वषा तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई रु.६६ लाख 40 हजार भकु्तानी गरेकोमा उक्त सडकमा उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा 
गराइा रु.१५ लाख ६5 हजार भकु्तानी भएको छ । उक्त तनमाार् कार्ामा उपभोक्ता सतमततसँग 
गररएका अथा वका , गाह्रो लगाउने, कंर्क्रट गने आइटमका कार्ाहरू तनमाार् व्र्वसार्ीसँग गरेकोभन्दा 
महंगो दरमा गराएकोले कार्ाालर्लाई रु.९ लाख ४१ हजार थप व्र्र्भार परेको देर्खर्ो ।  
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28.2. सोही कार्ाालर्ले एउटै स्थानमा चेनेज नखलुाइा तनमाार् व्र्वसार्ी तथा उपभोक्ता सतमततसँग कार्ा 
गराउँदा मेर्शनरी वाल, ग्र्ार्वन, अथा वका  आइटमहरूमा फरक दरमा भकु्तानी भएको कारर् ३ 
र्ोजनामा रु.19 लाख ३९ हजार व्र्र्भार परेको देर्खएको छ । 

29. पूवातनधााररत क्षततपूतता : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 121(क) मा तनमाार् 
ब्र्वसार्ीको र्ढलाइाको कारर्ले खररद सम्झौता बमोर्जमको काम सो सम्झौतामा तोर्कएको समर्मा 
सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले सावाजतनक तनकार्लाइा सम्झौता रकमको १० प्रततशतमा नबढ्ने गरी 
प्रततददन सम्झौता रकमको 0.05 प्रततशत पूवातनधााररत क्षततपूतता ददनपुने व्र्वस्था छ । पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर्, रामेछापले गमु्देल खोला पलु तनमाार् कार्ाको लागत अनमुान रु.३ करोड ४८ लाख 
६२ हजार रहेकोमा एक तनमाार् उपक्रमसँग २०७४।७।१५ मा कार्ासम्पन्न गने गरी रु.2 करोड 
५१ लाख ५७ हजारको सम्झौता भइा मन्रालर्को तनर्ार्ानसुार भेररशएन सर्हत 2077।2।20 
सम्म म्र्ाद थप भएको छ । म्र्ाद थप हुँदा पूवातनधााररत क्षततपूतता तलने तनर्ार् भएकोले संशोतधत 
सम्झौता रु.२ करोड ७५ लाख ३६ हजारको 10 प्रततशतले रु.२७ लाख ५४ हजार असलु 
गनुापदाछ । 

30. लागत अनमुान : नेपाल सरकार भौततक पूवााधार तथा र्ातार्ात मन्रालर् सडक र्वभागबाट 
र्व.स.२०७३ मा जारी भएको स्पेर्शर्फकेशन मापदण्ड बूदँा नं.१३०२ मा सडक तनमाार्मा प्रर्ोग हनेु 
प्राइम कोट/याककोटको पररमार् गर्ना गने तररका अनसुार प्राइम कोटका लातग ०.५ देर्ख ०.६ 
के.जी. प्रततवगातमटर र्वटुतमन खपत हनेु कुरा उल्लेख भएको एवं नेपाल सरकारबाट तनतमात 
सडकहरूमा 0.5 के.जी. प्रततवगातमटरका दरले पररमार् गर्ना गने असल अभ्र्ास रहेको छ । 
पूवााधार र्वकास कार्ाालर् रामेछापले र्स वषा सम्झौता भएका दईु र्ोजनामा के.जी.लाइा तलटरमा पररर्त 
गरी प्रर्ोग गदाा उक्त नम्सा अनसुार 0.476 तलटर प्रततवगातमटर प्रर्ोग गनुापनेमा 0.63 तलटर 
प्रततवगातमटर गर्ना गदाा दइुा र्ोजनाको उक्त आइटममा 19 हजार 893 तलटर बढी पररमार् राखी 
लागत अनमुान तर्ार गरेको कारर् रु.21 लाख 43 हजार लागत बढ्न गएको छ । 

31. भेररएशन : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 54 मा खररद सम्झौता गदााको बखत पूवाानमुान 
गना नसर्कएको पररर्स्थतत सम्झौता कार्ाान्वर्नको क्रममा शृ्रजना भएमा सोको स्पि कारर् खलुाइा 
भेररएशन आदेश जारी गना सक्ने, तनर्म ११८ मा भेररएशन पररमार्को प्रार्वतधक पषुयाइा र कारर् 
खलुाउन ुपने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर् नवुाकोटले सम्झौता रु.२ करोड ७४ लाख 
४० हजार रहेको 5 तनमाार् कार्ामा रु.२ करोड ४३ लाख २ हजारको मार कार्ा गराइा प्रार्वतधक 
पषुयाइा र कारर् नखलुाइा सोही कार्ालाई अर्न्तम मानी तनमाार् व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी ददएको छ । 
सम्झौतामा तोर्कएकोभन्दा न्रू्न काम गरेको अवस्थामा समेत तनमाार् व्र्वसार्ीलाई काननुबमोर्जम 
र्जम्मेवार नबनाई भेररएसन आदेश स्वीकृत बेगर नै तनमाार् कार्ा अन्त्र् गने कार्ा काननुसम्मत ्
देर्खएन । काननुबमोर्जम कार्ा गराइा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ । 

32. अधरुो काम : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२8 मा खररद सम्भौता बमोर्जमको 
काम नगने तनमाार् ब्र्वसार्ीको खचामा बाँकी कार्ा गराउन ु पने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्:  

32.1. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, नवुाकोटको सम्झौता रकम रु.३ करोड ४४ लाख ७६ हजारका र्वतभन्न ४ 
तनमाार् ठेक्काहरूको सम्झौतामा तोर्कएको अवधी समाप्त भइसकेकोमा रु.१ करोड ८५ लाख ४२ 
हजारको मार कार्ा भइा तनमाार् कार्ा अधरुो अवस्थामा देर्खर्ो । र्सरी तनमाार् कार्ा अधरुो भएकोमा 
तनर्मानसुार तनमाार् कार्ा सम्पन्न गराउन ुपदाछ ।  
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32.2. सोही कार्ाालर्का सम्झौता रकम क्रमश: रु.6 करोड 37 लाख 16 हजार र रु.2 करोड 27 
लाख 69 हजार रहेका दइुा पलु तनमाार् कार्ाहरू सम्झौतामा तोर्कएको अवतध समाप्त हुँदा समेत 
केवल ५० र १५ प्रततशत मार सम्पन्न भइा क्रमश: रु.२ करोड ४० लाख २७ हजार र रु.75 
लाख ५९ हजार मार खचा भएकोले कार्ा नभइा अधरुो रहन गएको देर्खर्ो । र्स प्रकार अधरुो रहन 
गएका ठेक्काहरूको सम्बन्धमा सम्झौताको शता अनसुार कार्ा सम्पन्न गराउन ुपदाछ । 

33. म्र्ाद थप : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 56 तथा तनर्मावली, 206४ को तनर्म 120 
को उपतनर्म (1) मा कावबुार्हरको पररर्स्थततले सावाजतनक तनकार्ले उपलब्ध गराउनपुने कुरा 
उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्र् मनातसव कारर्बाट खररद सम्झौताको अवतध नवढाई नहनेु भएमा 
म्र्ाद थप गना सक्ने व्र्वस्था छ । र्स सम्वन्धमा अन्र् व्र्होरा तनम्नानसुार रहेको छ : 

33.1. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, र्चतवनबाट सामरी खोला पूल तनमाार् कार्ा 2074।12।10 मा सम्पन्न 
गने गरी एक तनमाार् ब्र्वसार्ीसँग 2073।9।11 मा रु.5 करोड 34 लाख 92 हजारको सम्झौता 
भएकोमा र्स वषासम्म रु.1 करोड 67 लाख 80 हजार (31.19 प्रततशत) मार खचा भइा जनरल 
आइटम र फाउन्डेसनको मार कार्ा भएको छ । पर्हलो पटक तनवााचन लगार्तको कारर् उल्लेख 
गरी अर्न्तम पटक भनी 2076।3।30 सम्म म्र्ाद थप भएकोमा पनु: 2077।11।19 सम्म 
म्र्ाद थप गरेको छ । तर सो कार्ा सम्पन्न भएको छैन । 

33.2. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, र्चतवनले बागमती तसके्रदोभान र्प्र स्रेस पलु तनमाार् कार्ा 2076।5।27 
मा सम्पन्न गने गरी रु.13 करोड 17 लाख 22 हजारमा एक तनमाार् ब्र्वसार्ीसँग 
2074।3।30 मा सम्झौता गरी रु.२ करोड ३२ लाख ५७ हजार पेस्की ददएकोमा कार्ा शरुु नै 
नगरेकोले ज्वाइन्ट कन्स्रक्सन सभे गरी कन्स्रक्सन ड्रईङ्ग स्वीकृत गराउन र कार्ा तातलका पेश गना 
2074।5।30 मा तनदेशन ददएको छ । तत्पिात ् 20७6।11।15 मा प्रगतत र्ववरर् माग 
गरेको र तनरीक्षर् गदाा प्रगतत नदेर्खएको भनी 2076।11।21 मा कार्ा प्रगतत र कार्ातातलका 
पेश गने अन्र्था कारबाही हनेु भनी पराचार भए तापतन तनमाार् व्र्वसार्ीलाई र्जम्मेवार नबनाई 
सर्चव स्तरीर् तनर्ार्र्ानसुार 2077।11।29 सम्म म्र्ाद थप भएको छ । मनातसव कारर् बेगर 
म्र्ाद थप गने कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

33.3. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, नवुाकोटले मान्दे्रढुङ्गा खड्गभन्ज्र्ाङ्ग, गोरस्र्ाङ्ग दाङतसंग काफलपानी सडक 
स्तरोन्नती गने कार्ा एक तनमाार् व्र्वसार्ी कम्पनीसँग 15 मर्हनामा सम्पन्न गने गरी ११ कातताक 
२०७३ मा रु.१२ करोड ६५ लाख ९4 हजारको ठेक्का सम्झौता भएकोमा चौथो पटक 
२०७६।४।१८ सम्म म्र्ाद थप गरी र्ो वषा अर्न्तम तबल समेतबाट रु.१ करोड ५९ लाख ३6 
हजार भकु्तानी गरेको छ । कार्ाालर्ले ४ पटकसम्म गरी 133 प्रततशत हनेु गरी २० मर्हनाभन्दा 
बढी अवतध थप गरेको छ । प्रथम पटक कार्ाालर् प्रमखुले म्र्ाद थप गरेको र दोश्रो पटक प्रदेश 
मन्रालर्का सर्चवबाट थपको तनर्ार् भएकोमा तेश्रो पटक मन्रालर् मातहत रहेको तनदेशनालर्का 
तनतमत्त तनदेशकबाट म्र्ाद थपको तनर्ार् गरेको छ भने चौथो पटक मन्रालर्का सर्चवबाट थप गरेको 
छ । दोश्रो र चौथो पटक म्र्ाद थपको तनर्ार् प्रदेश मन्रालर्को सर्चवबाट गरेकोमा तेस्रो पटक 
मन्रालर् मातहत तनदेशनालर्बाट म्र्ाद थप गररन ुतनर्मसम्मत ्देर्खएन । तनर्मानसुार म्र्ाद थपको 
तनर्ार् गररनपुदाछ । 
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33.4. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, नवुाकोटबाट तीन र्पपले  ओखरपौवा कोल्प ु गल्छी सडक कालोपरे गने 
कार्ा २ वषातभर सम्पन्न गने गरी एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँग २०७२।३।१० मा रु.१६ करोड ९९ 
लाख १8 हजारको सम्झौता भएकोमा कार्ाालर्ले तेस्रो पटक अवतध थप गदाा बन्द, वषाा, चाडपवा र 
र्चसोको कारर् कालोपरे गना नसर्कने आदद उल्लेख गरी म्र्ाद थप माग भएकोमा मन्रालर्बाट 
अर्न्तम पटकको लातग भनी २९० ददन म्र्ाद थप स्वीकृत गरेको छ । तेस्रो पटक अर्न्तम भएको 
र्वतभन्न कारर् देखाइा पनुः चौथोपटक ३२० ददन म्र्ाद थप गरेको छ । तेस्रो पटकको म्र्ाद 
थपमध्रे् ५० ददन र चौथो पटकको ३२० ददन म्र्ाद थप गने उर्चत कारण नदेर्खएकोले पूबातनधााररत 
क्षततपूतता तलने गरी म्र्ाद थप गनुापनेमा नतलने गरी म्र्ाद थप गरेकोले सम्बर्न्धत पदातधकारीलाई 
र्जम्मेबार बनाउनपुदाछ । 

33.5. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, नवुाकोटबाट धाददङ्ग बेसीको दनु्दरेु खोलामा पलु तनमाार् कार्ा गना एक 
तनमाार् व्र्वसार्ीसँग २०७५ श्रावर् ३१ गतेसम्म कार्ा सम्पन्न गने गरी 2074 जेठ ३ मा रु.४ 
करोड ५८ लाख ४० हजारको सम्झौता गरेकोमा दईु पटक अवतध थप गरी सम्झौता अवतध २०७७ 
असोज मसान्त र भेररएसनबाट सम्झौता रकम रु.५ करोड २६ लाख ९८ हजार कार्म भएको छ । 
तनमाार् व्र्वसार्ीले म्र्ाद थप माग गरेको तनवेदनको आधारमा सर्चवबाट २०७६।१२।३० सम्म 
प्रथम पटक म्र्ाद थप स्वीकृत गदाा अर्न्तम पटकको लातग भनी तनर्ार् भएकोमा तनमाार् व्र्वसार्ीले 
तनमाार् स्थलको जर्टलता, र्वकटता र वषाातको कारर् उल्लेख गरी २०७७ फागनु मसान्तसम्म म्र्ाद 
थप गना ददएको तनवेदनको आधारमा प्रदेश मर्न्रस्तररर् २०७७।५।१९ को तनर्ार्बमोर्जम दोस्रो 
पटक कार्ाालर् प्रमखुबाट २०७७ असोज मसान्तसम्म म्र्ाद थप गरेको छ । तनमाार् स्थलको 
जर्टलता र र्वकटता, वषाात जस्ता र्वषर् पूबा जानकारी भएका र्वषर् भएको, तनमाार् व्र्वसार्ीले 
२०७६ फागनु १५ गते २०७७ फागनु मसान्तसम्म र २०७६।१२।५ गते असोज मसान्तसम्म 
म्र्ाद थप माग गरी तनवेदन ददएबाट २०७६ चैर ११ गतेबाट शरुु भएको कोतभड १९ र 
लकडाउनको कारर् म्र्ाद थप गनुा परेको भन्न तमल्ने नदेर्खएकोले तनर्म १२१ बमोर्जम पूवा 
तनधााररत क्षततपूतता लाग्ने गरी म्र्ाद थप गनुापनेमा नलाग्ने गरी म्र्ाद थप गने सम्बर्न्धत 
पदातधकारीलाई र्जम्मेबार बनाउनपुदाछ । 

34. तडजाइन : पूवााधार र्वकास कार्ाालर् र्चतवनको बाँदरमढेु पूलको संशोतधत लागत अनमुान रु.3 
करोड 17 लाख 55 हजार कार्म भइा सम्झौता रकम रु.2 करोड 18 लाख 89 हजारबाट रु.2 
करोड 51 लाख 68 हजार पगु्न गएको छ । सम्झौता अंकमा १४.99 प्रततशत भेररर्सन 
मन्रालर्का सर्चवबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्ामा र्स वषा रु.37 लाख 20 हजार समेत रु.2 
करोड 49 लाख 34 हजार खचा भइा तनमाार् सम्पन्न भएको छ । उक्त पलुको उचाई जतमनको 
लेभलबाट 6.05 तमटर रहेकोले ७.5 प्रततशत स्लोप राख्दा पतन पहुँचमागा ८.५ तमटर हनु आउने 
हुँदा इम्व्र्ाकमेन्टको पररमार् 300 घ.मी.ले नपगु्ने भनी संशोतधत लागत अनमुानमा ४ हजार ८०० 
घ.मी. अथाात ् 2 हजार 500 प्रततशत वरृ्र्द् गरी 4 हजार 345 घ.मी. कार्ा भएको देर्खन्छ। 
पलुको स्थलगत तनरीक्षर् गदाा साइटको अवस्थाको बास्तर्वक पर्हचान नगरी बढी उचाई कार्म गरी 
तडजाइन गरेको कारर् भेरीर्सन गनुापरेकोले एबटुमेन्ट र र्पलर तनमाार्को कार्ामा समेत बढी 
पररमार्को कार्ा गनुा परेको छ भने इम्व्र्ाकमेन्ट तनमाार्को पररमार् अत्र्ातधक थप भइा शरुु 
सम्झौताभन्दा रु.30 लाख 45 हजार बढी व्र्र्भार पना गएको देर्खन्छ । 
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35. रटुीपूर्ा तनमाार् : पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, र्चतवनको कर्रखोला पूल तनमाार् कार्ाको लागत अनमुान 
रु.6 करोड 60 लाख 42 हजार रहेकोमा तनमाार् कार्ा 2075।6।27 मा सम्पन्न गने गरी एक 
संर्कु्त उपक्रमसंग रु.5 करोड 26 लाख 61 हजारको सम्झौता भएकोमा गत वषासम्म रु.3 करोड 
83 लाख 84 हजार भकु्तानी भई 72.81 प्रततशत कार्ा भएको देर्खन्छ । 2077 आषाढसम्म 
म्र्ाद थप भएको एवं र्स वषा सपुरस्रक्चरको कार्ा भए तापतन सो कार्ाको स्रेन्थ एम 45 हनुपुनेमा 
सो नभइा गरु्स्तर सन्तोषजनक नभएकोले कार्ाालर्ले 2077।10।28 मा रटुी सधुारको र्वस्ततृ 
र्ोजना पेश गनाको लातग पराचार गरेको छ । तनमाार् कार्ाको तनर्मानसुार म्र्ाद थप गरी गरु्स्तरीर् 
तनमाार् कार्ा गराउन ुपदाछ । 

 

प्रादेर्शक सडक तडतभजनहरू 

36. कार्ाक्रम संशोधन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म २५ अनसुार कार्ाालर्ले 
स्वीकृत कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तसलतसलामा स्थानीर् पररर्स्थततलाइा समेत ध्र्ानमा राखी कारर् 
खोली मन्रालर्को स्वीकृतत तलइा कार्ाक्रममा आवश्र्क संशोधन गनुापनेमा प्रादेर्शक सडक कार्ाालर्, 

तसन्धलुीले कार्ाक्रम संशोधन नगराइा खचा नभएका र्ोजनाको बजेटबाट र्वतभन्न ७ र्ोजनामा स्वीकृत 
बजेटभन्दा रु.1 करोड १६ लाख 32 हजार बढी खचा गरेको छ । स्वीकृतत बेगर खचा गरेको 
काननुसम्मत ्देर्खएन ।  

37. पूवातनधााररत क्षततपूतता : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 121(क) मा तनमाार् 
ब्र्वसार्ीको र्ढलाइाको कारर्ले खररद सम्झौता बमोर्जमको काम सो सम्झौतामा तोर्कएको म्र्ादमा 
सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले सावाजतनक तनकार्लाइा सम्झौता रकमको १० प्रततशतमा नबढ्ने गरी 
प्रततददन सम्झौता रकमको 0.05 प्रततशत पूवातनधााररत क्षततपूतता ददनपुने व्र्वस्था छ । सावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२० को उपतनर्म (६ख) मा उपतनर्म (६क) बमोर्जम 
थर्पएको म्र्ादतभर समेत सम्झौता बमोर्जमको काम सम्पन्न नभएमा म्र्ाद थप हनु ुभन्दा पर्हले देर्ख 
नै लाग ुहनेु गरी पूवातनधााररत क्षततपूतता तलइने प्रावधान छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न 
छन ्: 

37.1. प्रादेर्शक सडक नवुाकोटले गजरुी चातलसे सनु्दर नागी सडक तनमाार् 2074।11।11 मा सम्पन्न 
गने गरी तनमाार् व्र्वसार्ीसँग रु.६ करोड १ लाख २९ हजारको सम्झौता गरेकोमा अवधी समाप्त 
भएको ४ मर्हना पतछ कार्ाालर्मा दताा नरहेको म्र्ाद थप तनवेदनको आधारमा क्षेरीर् तनदेशकबाट 
२०७५ आषाढ मसान्तसम्म पर्हलो पटक र प्रादेर्शक सडक कार्ाालर् २०७६ वैशाखमा स्थापना 
भएको, बजेट समर्मा नआएको, र्ोजनाहरू हस्तान्तरर्को प्रर्क्रर्ामा रहेको कारर् उल्लेख गरी 
अर्न्तम पटक भनी प्रदेश सर्चवबाट २०७६ आषाढ मसान्तसम्म दोश्रो पटक म्र्ाद थप गरेको छ । 
कार्ाालर्मा दताा रहेको एक र कार्ाालर्मा दताा नरहेको अको समेत दईु तनवेदनको आधारमा 
सर्चवबाट तनर्मावलीको नवौं संशोधनको प्रावधान बमोर्जम २०७७।३।१६ सम्म तेश्रो पटक तथा 
संघीर् मर्न्रपररषद्को २०७७।३।२९ को नीततगत तनर्ार्ानसुार २०७७।९।१५ सम्म कार्ाालर् 
प्रमखुले चौथो पटक म्र्ाद थप गरेको छ । नवौं संशोधनको तनर्म १२० उपतनर्म (६ख) र्वपरीत 
कार्ाालर् प्रमखुले चौथो पटक म्र्ाद थप गरेको, तनर्मावलीको तनर्म १२० अनसुारको तमततमा म्र्ाद 
थपको तनवेदन नददई र्ढला गरी प्राप्त तनवेदनको आधारमा एवं तनवेदन बेगर नै म्र्ादथपको तनर्ार् 
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भएको, नवौं संशोधन अनसुारको म्र्ाद थप उक्त काननु संशोधन भएको ६० ददनतभर गरी सक्नपुने 
प्रावधान र्वपरीत कररब १०५ ददनपतछ म्र्ाद थप गने तनर्ार् भएको, चौथो पटक थप गरेको अवतधमा 
समेत तनमाार् व्र्वसार्ीले तोर्कएको कार्ासम्पन्न नगरेकोले तनर्मावलीको तनर्म १२१ अनसुार 
पूवातनधााररत क्षततपूतता रु.६० लाख १3 हजार असलु गरी कार्ा सम्पन्न गराउन ुपदाछ । 

37.2. सोही तडतभजनबाट चापाको बोट बढुी सेरा घले गाउँ सडक तनमाार् 2074।3।26 सम्म सम्पन्न 
गने गरी तनमाार् व्र्वसार्ीसँग रु.३ करोड ८३ लाख ९७ हजारको सम्झौता भएकोमा सडक 
र्वभागका महातनदेशकबाट २०७५।३।२५ मा थप आतथाक व्र्र्भार नपने गरी अर्न्तम पटकको 
लातग भनी प्रथम पटक र तनर्मावलीको तनर्म १२० उपतनर्म (६ क) बमोर्जम थप आतथाक 
व्र्र्भार नपने र अर्न्तम पटकको लातग उल्लेख गरी पनु: २०७७।१।३० सम्म दोश्रो पटक म्र्ाद 
थप भएकोमा समेत २०७७ माघ ९ गतेसम्म पतन तनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको देर्खएन । अत: 
अर्न्तम पटकको लातग भनी र्स अघी दईु पटक म्र्ाद थप गदाा राखेको शता, तनर्मावलीको नवौं 
संशोधनको तनर्म १२० उपतनर्म (६ ख) को प्रततबन्धात्मक वाक्र्ांश बमोर्जम म्र्ाद थप गना तमल्ने 
अवस्था नहुँदा तनर्म १२१ अनसुारले लाग्ने पूवा तनधााररत क्षततपूतता रु.३८ लाख 40 हजार असलु 
गरी तनमाार् कार्ा सम्पन्न गराउन ुपदाछ ।  

37.3. त्र्स्तै सोही तडतभजनबाट धमले तनरञ्जना दईु र्पपल सडक स्तरोन्नती र कालोपरे गने कार्ा २०७६ 
असोजसम्म सम्पन्न गने गरी तनमाार् व्र्वसार्ीसँग रु.१५ करोड ५४ लाख ७2 हजारको सम्झौता 
भएकोमा प्रदेश सर्चवबाट तनर्मावलीको तनर्म १२०(४) बमोर्जम मूल्र् समार्ोजन नहनेु र प्रदेश 
सरकारलाई कुनै पतन र्कतसमको थप व्र्र्भार नपाने शता राखी २०७७।२।२२ सम्म अर्न्तम 
पटकको लातग भनी म्र्ाद थप स्वीकृत गरेको छ । लेखापरीक्षर् अवतध २०७७ माघ ९ गतेसम्म 
पतन उक्त तनमाार् कार्ासम्पन्न भएको नदेर्खएको हुँदा सम्झौता र काननुबमोर्जम तनमाार् कार्ा गराउन ु
पदाछ । 

38. प्रोतभजनल सम : प्रोतभजनल समबाट थप कार्ा गदाा तनमाार् व्र्वसार्ीले कार्ाालर्बाट पूवा स्वीकृतत 
तलई खररद लगार्तमा भएको वास्तर्वक खचाको तबल तबजकहरू संलग्न गरेर भकु्तानी ददनपुनेमा 
प्रादेर्शक सडक तडतभजन नवुाकोटले धमले तनरञ्जना दईु र्पपल सडक तनमाार् कार्ाका तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई पाचँौं रतनङ्ग तबलको रु.२ करोड ८२ लाख ४4 हजार भकु्तानी दददा प्रोतभजनल समबाट 
तनमाार् व्र्वसार्ीले एच.डी.इा.पी. पाइप र ह्यय्रू्म पाइप खररद गरेको भनी रु.१२ लाख ९९ हजार 
ठेक्का तबलमा थप गरी भकु्तानी ददँदा पूवास्वीकृतत तलएको र खचाका तबल भरपाई पेश गरेको देर्खएन । 
खररद गरेको पाइपहरूको प्रर्ोग भई कार्ा गरेको देर्खने नापी र्कताब समेत पेश नभएकोले रु.१२ 
लाख ९९ हजार तनमाार् व्र्वसार्ीबाट असलु हनुपुदाछ ।  

जलस्रोत तथा तसंचाइ र्वकास तडतभजनहरू 

39. आर्ोजना र्ववाद : तनमाार् ब्र्वसार्ीले सम्झौता अनसुारको कार्ा तोर्कएको समर्मा सम्पन्न गनुापनेमा 
तसन्धपुाल्चोकको बाह्रर्वसे तसंचाई आर्ोजना २०७४।७।२ सम्ममा तनमाार् सम्पन्न गने गरी 
२०७३।४।३ मा एक तनमाार् ब्र्वसार्ीसँग रु.१ करोड २४ लाख ८२ हजारको सम्झौता भएकोमा 
आर्ोजना तनमाार्बाट भ-ूक्षर् हनु सक्ने लगार्तका कारर् अवरोध तसजाना भइा तनमाार् शरुु हनु 
सकेको छैन । तनमाार् ब्र्वसार्ीले म्र्ाद थप माग गरेकोमा तनर्ार् नभएको एवं सरु्वस्ताको आधारमा 
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ठेक्का तोडी सम्झौता रद्द गना ददएको तनवेदनमा कारबाही नभएको र्स्थतत छ । ठेक्काको उपर्कु्त 
व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।  

40. ब्र्र् भार : अमारेखोला तसंचाई र्ोजना बेलकोटगढी नवुाकोटको लागत अनमुान रु.९४ लाख ४5 
हजार रहेकोमा र्वद्यतुीर् बोलपरको सूचना अनसुार पना आएका ३ प्रस्तावहरूमध्रे् प्रथम घर्ट कबोल 
गने एक कन्स्रक्सनको कवोल अङ्क रु.७० लाख ७० हजार रहेकोमा कार्ाालर्ले स्पि कारर् र 
आधार बेगर उक्त तनमाार् व्र्वसार्ीको प्रस्तावलाई अर्ोग्र् मानी दोश्रो घटी प्रस्ताव कवोल गने अको 
संर्कु्त उपक्रमको रु.७९ लाख ४9 हजार स्वीकृत गरी सम्झौता गरेकोले रु.९ लाख ९3 हजार थप 
व्र्र्भार पना गएको छ । स्पि कारर् र आधार सर्हत सम्झौता गनुापदाछ । 

41. आनपुततक कट्टी : उपभोक्ता सतमतत माफा त तनमाार् कार्ा गराउँदा उपभोक्ता सतमतत र कार्ाालर्ले 
ब्र्होने अंश उल्लेख गरी सम्झौता भएकोले सोही अनपुातमा भकु्तानी गनुापनेमा तसमराफाटँ तसंचाई जल 
उपभोक्ता सतमतत नवुाकोटसँग रु.१७ लाख १6 हजार जनश्रमदान समेत रु.५८ लाख १३ हजारको 
सम्झौता भएकोमा सतमततले रु.४३ लाख ७ हजार बराबरको कार्ा गरी रु.३४ लाख ६9 हजार 
भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । उपभोक्ता सतमततले घटी कार्ा गरेकोमा जनश्रमदान वापत आनपुाततक 
रूपमा रु.१२ लाख ७१ हजार कट्टी गरी रु.३० लाख ३6 हजार भकु्तानी ददनपुनेमा बढी भकु्तानी 
ददएको रु.४ लाख ३3 हजार असलु गनुापदाछ । 

42. बढी भकु्तानी : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 45 मा खचा गदाा खचाका 
कलमहरूको प्रमार् पगेुकोमा र्वश्वस्त हनुपुने व्र्वस्था छ । र्शखरबेसी तसंचाई र्ोजना नवुाकोटको 
तनमाार् व्र्वसार्ीलाई अर्न्तम तबल रु.१३ लाख ११ हजार भकु्तानी ददंदा जम्मा भएको कार्ा रु.६९ 
लाख ७6 हजार (मूल्र् अतभवरृ्र्द्कर बाहेक) मा अर्घल्लो तबलसम्मको भकु्तानी रु.५९ लाख २4 
हजार घटाउन ु पनेमा रु.५८ लाख १५ हजार घटाएर रु.१ लाख ८ हजार बढी भकु्तानी ददएको, 
जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, लतलतपरुले उपभोक्ता सतमततलाइा भकु्तानी ददंदा श्रमदानको अंश 
कट्टा नगरी भकु्तानी ददइा बढी भकु्तानी ददएको रु.१ लाख ९० हजार, जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास 
तडतभजन, दोलखाले फरक दरबाट भकु्तानी ददइा बढी भकु्तानी भएको रु.3 लाख ४४ हजार समेत रु.6 
लाख 42 हजार असलु हनुपुदाछ । 

43. प्रर्ोगको पषुयाई : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०76 को तनर्म ३7(३) मा खचा गदाा 
खचाको तबल भपााई र पिुर्ाई सर्हत लेखा राख्न ु पने प्रावधान रहेको छ । जलस्रोत तथा तसंचाइा 
र्वकास तडतभजन, काठमाडौंले आपतकालीन बाढी तथा पर्हरो पनुःस्थापना कार्ाका लातग दईु 
सटलार्साहरूसंग रु.९ लाख ६3 हजार ग्र्ातबर्न बक्स खररद गरी सरोकारवालालाइा र्वतरर् गरेकोमा 
प्रर्ोग भएको प्रार्वतधक पिुर्ाइ सर्हतको प्रमार् पेश हनुपुदाछ ।  

44. अधरुो तनमाार् कार्ा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 128(2)(घ) मा सम्झौता 
अनसुारको कार्ा सम्बर्न्धतबाट गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न 
छन ्: 

44.1. लागत अनमुान रु.३१ लाख ३८ हजार रहेको चोक्टे खोला रूपथाङ खोला तसंचाई र्ोजना दोलखाको 
तनमाार् कार्ाको लातग उपभोक्ता सतमतत र जलस्रोत तथा तसंचाई र्वकास तडतभजनबीच 2०७७।३।२० 
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मा कार्ासम्पन्न गने गरी २०७७।२।२७ मा सम्झौता भएकोमा रु.११ लाख १5 हजारको 
(35.51 प्रततशत) मार कार्ा गरी सम्पन्न देखाएकोले र्ोजना अलपर अवस्थामा रहेको छ ।  

44.2. जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, तसन्धलुीबाट 2076।11।12 मा सम्झौता भइा 
2077।3।25 मा सम्पन्न हनुपुने सम्झौता रकम रु.1 करोड 77 लाख 17 हजार रहेका नदी 
तनर्न्रर्का 3 र्ोजनामा रु.88 लाख 21 हजारको (49.7 प्रततशत) मार कार्ा भएकोमा 
2077।78 मा ती र्ोजनामा रकम र्वतनर्ोजन नभएकोले र्ोजना अधरुो रहेको छ । आवश्र्क 
बजेट व्र्वस्था गरी उक्त र्ोजना सम्पन्न गनुापदाछ । 

44.3. नवुाकोटको एक तसंचाइा तनमाार् कार्ाको लातग उपभोक्ता सतमततसँग रु.48 लाख ८८ हजारको 
सम्झौता भएकोमा तोर्कएको अवतधतभर रु.29 लाख 90 हजारको मार कार्ा गरी कार्ासम्पन्न गरेको 
देर्खर्ो । र्सरी घर्ट कार्ा गरेकोमा भेररएशन आदेश स्वीकृत नगरेको एवं सतमततलाई जवाफदेही 
नबनाएको उर्चत देर्खएन । र्स्तो कार्ामा सधुार हनुपुदाछ । 

शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्  
45. सीमाभन्दा बढीको कार्ा – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा रु.१ 

करोडसम्म लागत अनमुान भएको तनमार्ा कार्ा मार सम्बर्न्धत उपभोक्ता सतमततबाट गराउन सर्कने 
तथा उक्त लागतमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगताको अंश समेतको 
रकम समावेश हनेु व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्, काभ्रपेलाञ्चोकले मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर र ओभरहेड सर्हत रु.2 करोड 26 लाख ५० हजार लागत अनमुान भएका दइुा र्ोजनामा 
उपभोक्ता सतमततबाट गराइा र्स वषा रु.१ करोड ७० लाख खचा गरेको काननुसम्मत ् देर्खएन । 
सीमाभन्दा बढीको कार्ा बोलपरको माध्र्मबाट गराउन ुपदाछ । 

46. उपभोक्ता सतमततको र्ोगदान : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(4) मा लगत 
अनमुानमा समावेश भएको जनश्रमदानको अंश कट्टी गरी उपभोक्ता सतमततलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख 
छ । शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्, मकवानपरुले उपभोक्ता सतमतत माफा त गराएका १० तनमाार् 
कार्ामा उपभोक्ता सतमततको अंश सम्झौतामा उल्लेख नगरी कार्ा गराइा रु.१ करोड १८ लाख १६ 
हजार भकु्तानी ददएको छ । उपभोक्ता सतमततको जनश्रमदानको अंश बेगर सतमतत माफा त काम 
गराउने कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

47. उपभोक्ता सतमततबाट सरकारी भवन तनमाार् : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
97(1क) मा उपभोक्ता सतमततबाट कार्ा गराउँदा जनसहभातगता अंश समावेश गनुापने, तनर्म 
97(3)(घ) मा सम्पन्न तनमाार् कार्ाको संचालन वा ममात सम्भार उपभोक्ता सतमततले गनुापने व्र्वस्था 
छ । शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्, तसन्धलुीले लागत अनमुान रु.53 लाख 75 हजार रहेको 
र्फक्कल तातलम केन्द्र भवन तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमतत माफा त गराएको छ । लागत सहभातगता 
नहनेु र संचालन र ममात सम्भार उपभोक्ता सतमततबाट नहनेु र्स्ता कार्ा प्रततस्पधाात्मक तररकाले 
गनुापदाछ । 

48. जनता आवास कार्ाक्रम : जनता आवास कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७५ को बूदँा नं. ५ मा 
साधारर्तर्ा दश लाभग्राही पररवार वसोवास भएको स्थान वा वस्तीमा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने 
उल्लेख छ । सोही कार्ार्वतधको बुदँा नं.७ मा सम्झौता बमोर्जम शौचालर् सर्हतको आवास इकाई 
तनमाार् भएपतछ मार आवास तनमाार् कार्ासम्पन्न भएको मातनने, बुदँा नं. ८(३) मा लागत सहभातगता 
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बापत लाभग्राहीले कम्तीमा सलुभ शौचालर् स्तरको एउटा शौचालर् अतनवार्ा रूपमा तनमाार् गनुापने एवं 
कार्ार्वतधको अनसूुची-३ मा छाना तथा झ्र्ाल ढोका र शौचालर् तनमाार् कार्ासम्पन्न भएपतछ सम्झौता 
रकमको अर्न्तम र्कस्ता (१० प्रततशत) सम्बर्न्धत खातामा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । र्स 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्: 

48.1. वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार मकवानपरु र्जल्लामा 2074।75 बाट शरुु भएका 500 घरधरुी र 
2076।77 मा 650 घरधरुी एवं र्चतवन र्जल्लामा 802 घरधरुी तनमाार् गनुापनेमा मकवानपरु 
र्जल्लाको क्रमागततफा  358 घरधरुी तनमाार् सम्पन्न भई रु.1 करोड 78 लाख 55 हजार भकु्तानी 
भएको र ९ घरधरुीलाई दोस्रो र्कस्तासम्मको रकम रु.9 लाख 60 हजार समेत रु.1 करोड 88 
लाख 15 हजार भकु्तानी ददएको देर्खन्छ । मकवानपरु र्जल्लातफा  2076।77 को 650 
घरधरुीको कार्ाक्रम र र्चतवन र्जल्लाको 802 घरधरुीको कार्ाक्रम संचालन भएको छैन । 
कार्ाक्रम संचालन गरी लक्ष्र् अनसुारको प्रगतत हातसल गनुापदाछ । 

48.2. शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्, तसन्धलुीले कार्ाक्रमको लातग 595 लाभग्राही पर्हचान गरेकोमा 
10 घरको पर्हलो र्कस्ता, 56 घरको दोस्रो र 202 घरको अर्न्तम र्कस्ता भकु्तानी ददइा 268 घर 
तनमाार् कार्ा कार्ाान्वर्न गरेको छ । पर्हचान भएका बाँकी लाभग्राहीका आवास तनमाार् कार्ा 
तदारुकतासाथ अगातड बढाउन ुपदाछ । 

48.3. शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्, नवुाकोटले नवुाकोटमा ७८, धाददङमा २२१ र रसवुामा ३९ जना 
लाभग्राहीसँग आवास तनमाार्को लातग सम्झौता भएकोमा नवुाकोटमा ४६, धाददङमा २२१ र रसवुामा 
३९ जना लाभग्राहीले पहीलो र्कस्ता बापत रु.२ करोड ४५ लाख ३4 हजार अनदुान तलएका छन ्। 
दश लाभग्राही पररवार वसोवास भएको स्थान वा वस्तीमा गनुापने प्रावधान भएपतन र्वतभन्न स्थानमा 
छुट्टाछुटै्ट छररएर रहेका दतलत लाभग्राहीलाई छनौट गरी अनदुान उपलब्ध गराएको छ । कार्ार्वतधले 
एकीकृत वस्ती तनमाार् तथा र्वकासको अपेक्षा गरे पतन सो अनरुूप आवास कार्ाक्रम संचालन 
नभएकोले कार्ार्वतधको पालना गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

48.4. शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्, नवुाकोटले 83 घरको अर्न्तम र्कस्ता भकु्तानी गरेकोमा 
प्रार्वतधकद्वारा तर्ार गरेको लागत अनमुान एवं कार्ासम्पन्न प्रततवेदनमा शौचालर् तनमाार् भएको 
नदेर्खएकोले कार्ार्वतधको व्र्वस्थाबमोर्जम लाभग्राही सलुभ शौचालर् तनमाार् गरेको रु.२४ लाख ८9 
हजार भकु्तानी मनातसव देर्खएन । 

र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर्  
49. राजस्व : र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर्हरू, काठमाण्डौ, लतलतपरु, भक्तपरु र मकवानपरुका ६ 

कार्ाालर्बाट २ पाङग्र े तथा ४ पाङग्र े सवारी साधनको नर्ाँ सवारी चालक अनमुतत पर र्वतरर्, 
नवीकरर् तथा र्वदेशी सवारी चालक अनमुतत परको नेपालीकरर् जस्ता सेवा प्रवाह हुँदै आइरहेको 
छ । र्ातार्ात व्र्वस्था र्वभागबाट सवारी साधनहरूको दताा तथा नवीकरर् एवं व्र्वर्स्थत अतभलेख 
र राजस्व असलुीमा सहजताका लातग प्रर्ोगमा ल्र्ाएको भेइकल रर्जस्रेशन तसस्टम (तभ.आर.एस.) 
प्रर्ाली लागू गरी र्स वषा ६ कार्ाालर्ले नर्ाँ सवारीचालक अनमुतत पर जारी, नवीकरर् जस्ता सेवा 
प्रवाहबाट रु.3 अबा 89 करोड 59 लाख 12 हजार राजस्व आजान भएको छ । 

49.1. उक्त सफ्टवेर्रबाट दैतनकरूपमा प्राप्त सबै प्रकारका राजस्व आम्दानी राजस्वको मातसक प्रततवेदन 
(म.ल.प.फ.नं.110) सँग स्वचातलत रूपमा तभडान हनुपुनेमा प्रर्ालीमा अटोतलङ्क, सेल्फररपोर्टङ र 
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सेल्फ तडस्टले नभइा मेनअुल्ली गनुापने अवस्था छ भने सवारी साधन दताा र नवीकरर् र्ववरर् 
सफ्टवेर्रबाट प्राप्त नहनेु, एउटै रतसद नम्बरबाट दइुा पटक कारोवार देर्खने, ततनुापने रकमको जोड्जम्मा 
फरक देखाउने, सवारी नम्बर फरक परी रसीद कार्टएमा नम्बर सच्र्ाउने व्र्वस्था तसिममा नभइा रद्द 
गनुापने तर रद्द गररएका रसीदहरूको छुटै्ट प्रततवेदन नहनेु, सवारी साधनको दताा, सवारी कर, नवीकरर् 
शलु्क,  जररवाना,  रुटपरतमट र अन्र् राजस्व बापत जतत रकम प्रर्विी गदाा पतन सफ्टवेर्रले अस्वीकार 
नगने अवस्थाले गदाा सङ्कतलत राजस्व र्थाथापरक छ भन्ने अवस्था छैन । तसथा सफ्टवेर्र अपडेट गरी 
सवारी दताा नवीकरर् र राजश्वको र्थाथा र्चरर् हनेु व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ । 

50. सेवा प्रवाह र्स्थतत : र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर् (सवारी चालक अनमुततपर) बाट नर्ा ँसवारी चालक 
अनमुततपर र्वतरर्, नवीकरर् तथा र्वदेशी सवारी चालक अनमुतत परको नेपालीकरर् जस्ता सेवा 
प्रवाह हुँदै आइरहेकोमा हरेक वषा सवारी चालक अनमुततपर तलने सेवाग्राहीको संख्र्ा बढ्दै गए 
अनरुूप सवारी चालक अनमुततपर र्वतरर् प्रर्क्रर्ा सरल र प्रभावकारी हनु सकेको छैन । 
कार्ाबोझका तलुनामा कमाचारीको संख्र्ा कम रहेको, सूचना प्रर्वतधमैरी जनशर्क्तको न्रू्नता रहेको, 
तनर्तमत तातलमको व्र्वस्था नभएको, रार्ल पासपतछ स्माटा काडा (सवारी चालक अनमुततपर) समर्मा 
नपाउँदा सेवाग्राहीको असन्तरु्ि रहेको, प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको सफ्टवेर्रको कनेर्क्टतभटीमा बारम्बार 
समस्र्ा आउने गरेको, सफ्टवेर्रमा एकै सेवाग्राहीको दईु वा दईु पटकभन्दा बढी इन्री हनेु जस्ता 
समस्र्ा तथा कदठनाई रहेको देर्खन्छ ।  

त्र्स्तै रुट पतमाट प्रर्क्रर्ा अन्तगात सावाजतनक र्ातार्ात संचालन हनेु सवारी साधनहरूलाई सडकको 
क्षमता, र्ारकुो चाप, लाभार्न्वत जनसंख्र्ा, सवारीको संख्र्ा जस्ता प्रार्वतधक पक्षहरूमा पर्ााप्त ध्र्ान 
नपु्  र्ाइएको, पूर्ा रूपमा सडक पूवााधार सम्पन् न नभइसकेको अवस्थामा पतन बाटो अनमुततपर ददनपुने 
अवस्था रहेको, र्वना इजाजत सवारी साधन संचालन हनेु गरेको, र्ातार्ात व्र्वसार्ीहरूबीच अस्वस्थ 
प्रततस्पधाा एवं सीर्ण्डकेट प्रर्ालीबाट सेवाग्राहीले सलुभ, गरु्स्तरीर्, सरुर्क्षत र भरपदो र्ातार्ात 
सरु्वधाबाट बर्ञ्चत रहन ुपरेको, रुट अनमुतत प्रर्क्रर्ा व्र्वर्स्थत, वैज्ञातनक र प्रभावकारी हनु नसकेको 
जस्ता समस्र्ा रहेको देर्खन्छ । अत: चालक अनमुतत पर र्वतरर् प्रर्क्रर्ा एवं सावाजतनक र्ातार्ात 
सेवालाई सरल, व्र्वर्स्थत, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ ।  

कार्ामूलक लेखापरीक्षर्   

तसँचाइा आर्ोजनामा उपभोक्ता सतमतत पररचालन 

सावाजतनक खररद काननुमा उपभोक्ता सतमततबाट तनमाार् कार्ा गराउँदा तमतव्र्र्र्ता, गरु्स्तरीर्ता वा 
ददगोपना अतभवरृ्र्द् हनेु भएमा वा पररर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् नै रोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही समदुार्लाई 
सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता सतमततबाट तोर्कए बमोर्जमको कार्ार्वतध पूरा गरी गराउन सक्ने व्र्वस्था 
छ । सोही व्र्वस्था अनसुार तसंचाइा आर्ोजनाहरूमा उपभोक्ता सतमतत माफा त तनमाार् कार्ा हनेु गरेको छ । 
तसंचाइा आर्ोजनामा उपभोक्ता सतमततको पररचालन सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्कन गरी सझुाव सर्हतको प्रततवेदन गने 
लेखापरीक्षर् उदे्दश्र् रहेको छ । 

51. तसँचाइको अवस्था : कृर्षर्ोग्र् भतूममा बाहै्र मर्हना तसँचाइ सरु्वधा पु्  र्ाई कृर्षको उत्पादकत्व बढाउन 
तसँचाइको ददगो व्र्वस्था गना आवश्र्कता रहेको छ । प्रदेशको कुल क्षेरफल २० लाख १० हजार 
४४३ हेक्टर मध्रे् 23.30 प्रततशत अथाात्\ ४ लाख ६८ हजार ५०४ हेक्टर जतमन खेततर्ोग्र् 
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रहेको  छ । कुल खेततर्ोग्र् जतमनको 63.73 प्रततशत अथाात्\ २ लाख ९८ हजार ५६४ हेक्टर 
जतमनमा खेतत भई रहेको र खेती भई रहेको जतमनको 43.15 प्रततशत अथाात ्१ लाख २८ हजार 
८३० हेक्टर जतमनमा तसँचाइ सरु्वधा पगेुको अवस्था छ । जस अनसुार कुल खेती भई रहेको 
जतमनमध्रे् 56.85 प्रततशत अथाात ्1 लाख 69 हजार 734 हेक्टरमा तसँचाइ सरु्वधा पगु्न बाँकी 
छ । प्रदेश तभरका कततपर् तसँचाइ सरु्वधा पगेुका जतमनहरू घर घडेरी तथा खेती बाहेकका अन्र् 
प्रर्ोजनमा समेत प्रर्ोग भई रहेको अवस्था रहेको छ । र्स सम्बन्धमा अध्र्र्न गरी तसँचाइ सरु्वधा 
भएको जतमन खेतत बाहेक अन्र् प्रर्ोग गना रोक लगाउने नीतत बनाउन ुपदाछ । 

52. उपभोक्ता सतमतत पररचालन : सावाजतनक खररद काननुमा सावाजतनक तनमाार् सम्बन्धी कार्ा तनमाार् 
ब्र्वसार्ीको अलावा उपभोक्ता सतमततबाट समेत गराउन सक्ने व्र्वस्था अनसुार तसंचाइा 
आर्ोजनाहरूको उपभोक्ता सतमतत पररचालन माफा त तनमाार् कार्ा हनेु गरेको छ । २०७६।७७ मा 
प्रदेश अन्तगातको तसँचाइ कार्ाालर्हरूमा रु २ अबा ८ करोड ९ लाख ३८ हजार पूर्जगत खचा 
भएकोमा ९८ प्रततशत आर्ोजनाको तनमाार्मा खचा भएको छ । र्सरी तनमाार्मा भएको कुल 
खचामध्रे् ४५.८१ प्रततशत कार्ा उपभोक्ता सतमतत माफा त भएको छ । कार्ाालर्गत रूपमा सबैभन्दा 
बढी जलस्रोत तथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, मकवानपरुले ८४.९५ प्रततशत, काठमाण्डौंले 
७१.१८ प्रततशत र भतूमगत जलस्रोत तथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, र्चतवनले ७०.३१ 
प्रततशत कार्ा उपभोक्ता सतमतत माफा त गराएका छन ्। सबैभन्दा घर्ट जलस्रोत तथा तसँचाइ र्वकास 
तडतभजन कार्ाालर्, लतलतपरुले १०.२६ प्रततशत, तसन्धलुीले २०.८९ प्रततशत र दोलखाले ३१.२६ 
प्रततशत कार्ा उपभोक्ता सतमतत माफा त गराएका छन।् कार्ाालर्गत रूपमा भएको तनमाार् खचामध्रे् 
१०.२६ देर्ख ८४.९५ प्रततशतसम्म कार्ा उपभोक्ता सतमतत माफा त गराएको कारर् उपभोक्ता 
सतमततबाट काम गराउने सम्बन्धमा नीततगत एकरूपता देर्खएन । उपभोक्ता सतमततमाफा त नै काम 
गराउनपुने वा तनमाार् ब्र्बसार्ी माफा त गराउनपुने भन्ने स्पि नीतत नभएका कारर् कार्ाालर् अनसुार 
उपभोक्ता सतमततबाट काम गराउने आफ्नै प्राथतमकता रहेको पाईर्ो । कस्तो प्रकृततको कार्ा 
अतनवार्ारूपमा गराउनपुने, कस्तो गराउनै नहनेु सम्बन्धमा स्पि नीततगत व्र्वस्था हनुपुदाछ। 

53. उपभोक्ता सतमततको गठन : तसँचाइा तनर्मावली, २०५६ को तनर्म ३ मा उपभोक्ता संस्थाको दताा गदाा 
तसँचाइा प्रर्ालीका उपभोक्ताहरले उपलब्ध भएसम्म तेत्तीस प्रततशत मर्हला, दईुजना दतलत, उत्पीतडत र 
र्पछतडएका जनजातत सर्हत एघार जनासम्मको कार्ा सतमतत गठन गनुापने र उपभोक्ता सतमतत गठन 
गदाा तसँर्चत क्षेरको उपभोक्तामध्रे् कम्तीमा सतसठ्ठी प्रततशत उपभोक्ताको प्रतततनतधत्व हनुपुना उल्लेख 
छ । लेखापरीक्षर् क्षरेमा समावेशमध्रे् मकवानपरु, र्चतवन, नवुाकोट, तसन्धपुाल्चोक र रामेछाप र्जल्ला 
र्स्थत जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन कार्ाालर्ले संचालन गरेको ७१ र्ोजनामा पररचालन 
भएका उपभोक्ता सतमतत गठनको अवस्था तनम्नानसुार देर्खएको छ : 

53.1. मकवानपरु र तसन्धपुाल्चोकले २१ र्ोजनामा संलग्न उपभोक्ता सतमततको कार्ा सतमततमा 209 सदस्र् 
रहेको र सोमध्रे् मर्हला एवं दतलत, उर्त्पतडत, जनजाततको संख्र्ा क्रमश: 71 (34 प्रततशत) र 48 
(23 प्रततशत) रहेको देर्खन्छ ।  

53.2. र्चतवन, नवुाकोट र रामेछाप र्स्थत कार्ाालर्बाट प्राप्त जानकारी अनसुार 50 र्ोजनासँग सम्बर्न्धत 
उपभोक्ता संख्र्ा 8 हजार 557 मध्रे् उपभोक्ता सतमतत गठनको समर्मा 3 हजार 906 अथाात ्
45.65 प्रततशत उपर्स्थत भएका छन ्। र्सरी उपर्स्थत भएका उपभोक्ता मध्रे्बाट 469 सदस्र्ीर् 
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कार्ा सतमतत चर्न भएको र सोमध्रे् मर्हला र दतलतको संख्र्ा क्रमश: 164 (35 प्रततशत) र 
155 (33 प्रततशत) रहेको छ । 

53.3. उपभोक्ता सतमततको कार्ा सतमततमा कस्ता ब्र्र्क्तहरू रहन सक्ने र कस्ता ब्र्र्क्तहरू रहन नपाउने 
भनी स्पि व्र्वस्था नभएकोले स्थानीर् रूपमा प्रभाव भएका जनप्रतततनतध, राजनीततक दलका 
पदातधकारी, बहालवाला सरकारी कमाचारी एवं र्शक्षक लगार्तका टाठाबाठाहरूकै संलग्नता रहने 
अवस्था छ । 

53.4. उपभोक्ताको पररभाषा समेत ऐन काननुमा एकरूपता देर्खदैन । साबाजतनक खररद ऐन तथा 
तनर्माबलीले समेत उपभोक्ता सतमततको पररभाषा गरेको छैन । उपभोक्ता सतमतत गठन गदाा 
सम्बर्न्धत सरकारी तनकार्का प्रतततनतधको रोहवरमा गने र तनमाार् हनेु आर्ोजनासँग प्रत्र्क्ष रूपमा 
संलग्न उपभोक्ता सतमततहरू मध्रे्बाट कार्ा सतमतत चर्न गने भतनएपतन कततपर् अवस्थामा 
प्रत्र्क्षरूपमा संलग्न हनेु व्र्र्क्त समहु पर्हचान गना कदठन हनु्छ । जसले गदाा समेत उपभोक्ता 
सतमततको कार्ा सतमततमा आर्ोजनासँग प्रत्र्क्ष रूपमा सम्बन्ध नभएको भएपतन प्रतक्ष्र् संलग्न भएको 
उल्लेख गरी चर्न हनु सक्ने समेत देर्खएको छ । र्स र्स्थततमा आर्ोजनाको अपनत्व नहनेु र 
तनमाार् पिात आर्ोजनाको ददगो संचालनमा असर पने देर्खन्छ । तसथा उपभोक्ता सतमततको कार्ा 
सतमततमा उपर्कु्त पदातधकारी छनौट सतुनर्ित हनेु गरी उपभोक्ता सतमतत गठन सम्बन्धी स्पि 
कार्ार्वतध बनाइा लागू गनुापदाछ । 

54. उपभोक्ता सतमतत दताा र नवीकरर् : जलस्रोत ऐन/तनर्मावलीले र्जल्ला जलस्रोत सतमततमा दताा हनेु 
व्र्वस्था गरेको छ । तसंचाइा मन्रालर्ले जारी गरेको तसंचाइा तथा जलउत्पन्न प्रकोप तनर्न्रर् 
सम्बन्धी उपभोक्ता संस्थाबाट तनमाार् कार्ा गने गराउने कार्ार्वतध, 2069 ले तसंचाइा कार्ाालर्मा दताा 
हनेु व्र्वस्था गरेको छ । लेखापरीक्षर् क्षेरमा समावेश जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन 
कार्ाालर्हरूबाट उपभोक्ता सतमतत दताा र नवीकरर् र्ववरर् माग गरेकोमध्रे् मकवानपरु, र्चतवन, 

नवुाकोट, धाददङ लगार्त ७ र्जल्ला र्स्थत कार्ाालर्मा 2075।76 र 2076।77 मा दताा एवं 
नवीकरर् भएका र तसंचाइा र्ोजना तनमाार् कार्ामा पररचालन भएका उपभोक्ता सतमततको सम्बन्धमा 
तनम्नानसुार देर्खएको छ : 

54.1. ती ७ कार्ाालर्हरूमा 2075।76 मा 62 उपभोक्ता सतमतत दताा भएको, 44 उपभोक्ता सतमततले 
नवीकरर् गराएको एवं 87 उपभोक्ता सतमतत तनमाार् कार्ामा पररचालन भएका छन ्। कार्ाालर्हरूले 
उक्त वषा मार दताा र नवीकरर् गराएका उपभोक्ता सतमततको संख्र्ा मार उपलब्ध गराएकोले 
र्ोजनामा पररचालन भएका उपभोक्ता सतमततको संख्र्ा बढी देर्खन गएको छ । 

54.2. र्सैगरी 2076।77 को अवतधमा ती कार्ाालर्हरूमा 112 उपभोक्ता सतमतत दताा, 70 उपभोक्ता 
सतमततको नवीकरर् र 161 उपभोक्ता सतमतत आर्ोजना तनमाार्मा पररचालन भएका छन ्। र्ो वषा 
70 उपभोक्ता सतमततले मार नवीकरर् गराएकाले 2075।76 मा दताा भएकाहरू समेत सबै 
उपभोक्ता सतमतत नवीकरर्को लातग आएको देर्खएन । 

54.3. आतथाक वषा 2075/76 मा ६ कार्ाालर्मा ६२ वटा संस्था दताा भएकोमा 2076/77 मा ११२ 
संस्था दताा भएकोले उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको देर्खन्छ । तथापी सो वषामा दताा तथा नवीकरर् 
भएका कुल १०६ उपभोक्ता संस्थामध्रे् जम्मा ८७ उपभोक्ता संस्था मार तनमाार् कार्ामा संलग्न 
भएका छन ्। 
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54.4. नवुाकोट र्जल्लामा तसंचाइा कार्ाालर्ले दताा भएका बाहेक अन्र् तनकार्मा (स्थानीर् तहमा) दताा 
भएका संस्थासंग समेत सम्झौता गरेको छ । अत: तसंचाइा र्ोजनामा उपभोक्ता संख्र्ा पररचालनलाइा 
थप प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

उपभोक्ता सतमतत दताा र पररचालन सम्बन्धमा छाता कार्ातबतध नभएका कारर् आआफ्नै प्रर्ोजनको लातग 
दताा एवं पररचालन हनेु व्र्वस्था रहेको छ । स्थानीर् तहले गने कार्ाको लातग स्थानीर् तहमा नै दताा 
हनेु खानेपानी सम्बन्धी कार्ा गनाको लातग खानेपानी तथा सरसफाइा तडतभजन  कार्ाालर्मा दताा 
नबीकरर् हनेु व्र्वस्था छ । हाल प्रदेश मन्रालर्बाट खचा हनेु अतधकांश बजेटको र्हस्सा उपभोक्ता 
सतमतत माफा तनै पररचालन भएको अवस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र तथा पश ुकार्ाालर्बाट संचालन हनेु 
र्ोजनाको लातग उपभोक्ता सतमतत स्थानीर् तहमा दताा हनेु व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ाालर् र 
पर्ाटनसँग सम्बर्न्धत कार्ाालर्को कार्ा गने उपभोक्ता सतमततहरूले स्थानीर् तहको तसफाररसमा कार्ा 
गने गरे तापतन दताा हनेु गरेको छैन । कततपर् अवस्थामा पटकेरूपमा कुनै काम र्वशेषको लातग मार 
उपभोक्ता सतमतत दताा हनेु गरेका छन । सबै उपभोक्ता सतमततहरू र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् वा 
स्थानीर्तहमा एर्ककृतरूपमा दताा हनेु व्र्वस्था छैन । कार्ाालर्र्पच्छे दताा हुँदा झन्झर्टलो हनुकुा साथै 
एर्ककृत अतभलेख र क्षमता तबकासका र्क्रर्ाकलाप संचालन गना समेत समस्र्ा परेको अबस्था छ । 

र्सरी र्वतभन्न काननु र कार्ार्वतध बमोर्जम फरक फरक स्थानमा उपभोक्ता सतमतत दताा एवं नवीकरर् हनेु 
अवस्था रहेको र र्ी सतमतत स्थार्ी प्रकृततका संस्था हनेु वा प्रत्रे्क र्ोजनार्पच्छे दताा हनुपुने सम्बन्धमा 
स्पिता छैन । र्स सम्बन्धमा एकरूपता हनेु गरी काननु र कार्ार्वतध बनाउन ुपदाछ । 

55. जनसहभातगता : तसँचाइा नीतत, २०७० र तसँचाइा तनर्मावली, २०५६ मा पररर्ोजना तनमाार्को लागत 
अनमुानमा उपभोक्ताले व्र्होनुा पने अंश उल्लेख छ । तसँचाइ तनर्मावली अनसुार बहृत, ठूला, 
बहदेु्दश्र्ीर्, मझौला र साना तसँचाइा आर्ोजना नर्ाँ तनमाार्मा कामको प्रकृतत अनसुार लागतको ३ देर्ख 
५ प्रततशत र सदुृढीकरर्मा लागतको ३ देर्ख १० प्रततशत उपभोक्ताले व्र्होनुा पने उल्लेख छ । नर्ा ँ
प्रर्वतध, भतूमगत तसँचाइ र तलफ्ट तसँचाइमा कामको प्रकृतत अनसुार ५ देर्ख २५ प्रततशतसम्म 
उपभोक्ताले व्र्होनुापने व्र्वस्था छ । जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, नवुाकोट, लतलतपरु र 
र्चतबनले श्रमदान बापत कट्टी गनुापने रु.3 लाख 59 हजार कट्टी गरेको छैन । र्सरी उपभोक्ता 
सतमततबाट जनसहभातगता हनेु गरी कार्ा गराउने तनकार्ले महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
2076।2।19 मा स्वीकृत भएको म.ले.प.फा.नं.514 को ढाचँामा जनसहभातगतामा सम्पाददत 
कार्ाको प्रततवेदन तर्ार नगरेबाट उपभोक्ता सतमतत पररचालन गरी सम्पन्न तनमाार् कार्ामा 
जनसहभातगता खलु्ने र्ववरर् प्राप्त हनु सक्ने अवस्था छैन । तोर्कएको ढाँचामा जनसहभातगतामा 
सम्पाददत कार्ाको प्रततवेदन तर्ार गनुापदाछ । 

56. जर्टल संरचना तनमाार् : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमततहरूलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरूको आवश्र्क नपने,  श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमततले गना सक्ने र नसक्ने कामको स्पि वगीकरर् नभएकोले 
उपभोक्ता सतमततले सबै प्रकारको कार्ा गना खोज्ने ठेक्का प्रर्क्रर्ा शरुु गदाा समर्मा नै सम्पन्न नहनेु 
सालबसाली आर्ोजनाहरूको सम्बन्धमा सबै प्रकृततका कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट हनेु गरेको छ । 
उपभोक्ता सतमततले तसंचाइा आर्ोजनाको हेडवक्सा र पक्की नहर तनमाार् लगार्तका जर्टल प्रकृततका कार्ा 
समेत गरेका छन ्। स्पि वगीकरर्को अभावमा कुन कार्ा उपभोक्ता सतमतत माफा त गराउने कुन 
नगराउने भन्ने सम्बन्धमा अन्र्ौलता रहेको छ । र्स अवस्थामा उपभोक्ता सतमततले जर्टल प्रकृततका 
कार्ा गना सक्ने र पर्ााप्त सीप र दक्षताको अभावमा कामको गरु्स्तरमा समेत असर पनासक्ने 
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देर्खएकोले उपभोक्ता सतमतत माफा त गराउन सर्कने र गराउन नसर्कने कार्ाको स्पि वगीकरर् 
गनुापदाछ । 

57. लागत अनमुान : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१) बमोर्जम उपभोक्ता 
सतमततमाफा त रु.१ करोडसम्म लागत अनमुान भएका कार्ा गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षर् गरेका कार्ाालर्हरूमा आर्ोजनाहरूको लातग सालबसाली रूपमा प्राप्त बजेटको आधारमा 
केही उपभोक्ता सतमतत र केही कार्ा तनमाार् ब्र्वसार्ी माफा त गराएकोले सोही वषालाइा मार आधार 
तलँदा उर्ल्लर्खत सीमाभन्दा घर्टकै कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट भएको देर्खन्छ । तसंचाइा आर्ोजनाहरू 
एकै वषामा सम्पन्न नहनेु भएकोले र्स्ता आर्ोजनाहरूमा प्रत्रे्क वषा उपभोक्ता सतमततबाट हनेु वा 
भएको कार्ा गर्ना गदाा उक्त सीमा नाघ्ने अवस्था देर्खएको छ । उदाहरर्ाथा जलस्रोत तथा तसंचाइा 
र्वकास तडतभजन तसन्धलुीले एक तसंचाइा र्ोजनाको रु.1 करोड १ लाख ९९ हजार लागत अनमुान 
भएको कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट गराउने गरी सम्झौता गरेको छ । काननुमा उल्लेख भएको सीमा 
आर्ोजनाको समग्रता वा सालबसाली रूपमा हनेु कार्ासँग तलुना गने र्वषर् अस्पि देर्खएकोले र्स 
सम्बन्धमा समेत स्पि गनुापदाछ । 

58. ददगोपना : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97(12) मा काननु अनसुार तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममात सम्भार गने र्जम्मेवारी समेत तोकी 
आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमततलाई नै हस्तान्तरर् गनुापने व्र्वस्था छ । तसँचाइ तनर्मावली, 
२०५६ को तनर्म ९ मा उपभोक्ता संस्थाले सेवा शलु्क तथा अन्र् आर्को नब्वे प्रततशतमा नघट्ने 
गरी तसँचाइा प्रर्ाली तथा संरचनाको ममात सम्भार कार्ाको लातग छुटै्ट कोष खडा गरी जम्मा गनुापने 
व्र्वस्था छ । काननुमा उर्ल्लर्खत र्ी व्र्वस्थाहरूले आर्ोजनाको ददगोपनालाई जोड ददएको छ । 
जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, काठमाडौं र नवुाकोटले र्ोजना हस्तान्तरर्को अतभलेख राखेको 
छैन । त्र्स्तै जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, रामेछापले उपभोक्ता सतमतत माफा त ३२ तनमाार् 
कार्ा गराइा रु.5 करोड १८ लाख भकु्तानी ददएकोमा कुनै पतन र्ोजना हस्तान्तरर् गरेका छैनन ्। 
लेखापरीक्षर् क्षेरमा समावेश जलश्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन, तसन्धपुाल्चोक, रामेछाप र 
तसन्धलुीबाट सञ्चातलत र्ोजनामा सेवाग्राहीबाट सेवा शलु्क असलु गरी ममात सम्भार कोष स्थापना 
गरेको पाइएन । अतधकांश जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन कार्ाालर् अन्तगातका उपभोक्ता 
सतमततहरूले त्र्स्तो कोष स्थापना नगरेको कारर् सानाततना ममातको लातग समेत सम्बर्न्धत तनकार्मै 
अनरुोध हनेु गरेको छ । तसंचाइा कार्ाालर्हरूमा हरेक वषा आर्ोजनाहरू ममात सम्भारको लातग बजेट 
व्र्वस्था भइा खचा हनेु गरेकोले समेत र्स कुरालाइा थप परु्ि गरेको छ । हस्तान्तरर् भइसकेको 
आर्ोजनाको रेखदेख र ममात सम्भारको लातग कोषको व्र्वस्था गरी उपभोक्ता सतमततले र्स सम्बन्धी 
पूरा र्जम्मेवारी बहन गरी आर्ोजनाको ददगो संचालनमा र्ोगदान गनुापदाछ । 

59. क्षमता र्वकास : आतथाक वषा 2076।77 मा प्रदेश अन्तगातको तसंचाइा कार्ाालर्हरूमा रु.2 अबा ८ 
करोड ९ लाख 38 हजार खचामध्रे् 98 प्रततशत तनमाार् कार्ामा खचा भएकोमा उपभोक्ता सतमतत 
माफा त ८५ प्रततशतसम्म र समग्रमा 45.81 प्रततशत कार्ा भएको छ । अत: ठूलो मारामा 
उपभोक्ता सतमतत माफा त कार्ा हनेु, जर्टल प्रर्वतध प्रकृततका कार्ा समेत गने हुँदा उपभोक्ता सतमततको 
क्षमता र्वकास महत्त्वपूर्ा रहेको छ । कततपर् अबस्थामा तनमाार् ब्र्बसार्ी माफा त गराउनपुने कार्ा 
समेत अनभुब नभएका उपभोक्ता सतमततबाट गराउनपुने तर उपभोक्तालाइा तातलम ददइा क्षमता अतभवरृ्र्द् 
गना नसर्कएकोले कामको गरु्स्तर कार्म गना समस्र्ा देर्खन्छ । उपभोक्ता सतमततलाई तातलम ददने 
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तनकार्को व्र्वस्था समेत छैन । जलस्रोत तथा तसंचाइा तडतभजनको कार्ाक्रममा तातलम ददने व्र्वस्था 
गने गरे तापतन र्थेि तातलमको व्र्वस्था भएको देर्खएन ।  

आतथाक वषा 2075।76 मा जलस्रोत तथा तसंचाइा तडतभजन कार्ाालर्, र्चतवनले ६, तसन्धपुाल्चोकले 
३, काभ्रपेलाञ्चोकले २, रामेछापले ३, मकवानपरुले १ र नवुाकोटले १ वटा सतमततलाइा तातलम 
ददएकोमा 2076।77 मा तसन्धपुाल्चोकले २, काभ्रपेलाञ्चोकले ७, र्चतवनले ४ र नवुाकोटले १ 
वटालाइा तातलम ददएको छ भने रामेछाप र मकवानपरुले र्स वषा तातलम संचालन गरेको छैन । 
अत: उपभोक्ता सतमततलाइा कानूनी व्र्वस्था, अतभलेख व्र्वस्थापन र प्रार्वतधक र्वषर् तातलमको पर्ााप्त 
व्र्वस्था गनुापदाछ । 

60. उपकरर्को प्रर्ोग : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 44 मा उपभोक्ता सतमततबाट तनमाार् 
कार्ा गराउँदा तमतब्र्र्ीता, गरु्स्तरीर्ता वा ददगोपना अतभवरृ्र्द् हनेु भएमा वा पररर्ोजनाको मखु्र् 
उदे्दश्र् नै रोजगारी शृ्रजना गने भएमा उपभोक्ता सतमततबाट कार्ा गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै 
सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को 97(9) मा तनमाार् कार्ामा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर 
र ग्रडेर प्रर्ोग गना नहनेु व्र्वस्था भएकोमा जलस्रोत तथा तसंचाइा र्वकास तडतभजन कार्ाालर् 
काठमाडौं नवुाकोट लगार्त ७ बाट  उपभोक्ता सतमततले त्र्स्ता उपकरर्हरू प्रर्ोग गरी कार्ा 
गराएकोले एकाततर तनर्मको पालना भएको छैन भने अकोततर रोजगारी सजृनामा र्ोगदान नभएको 
र्स्थतत छ । 

61. तनदेर्शका : उपभोक्ता सतमततबाट कार्ा गराउँदा तमतब्र्र्ीता, गरु्स्तरीर् र ददगोपना अतभवरृ्र्द् हनेु, 
रोजगारी शृ्रजना हनेु, उपभोक्ता सतमततको काम पारदशी, जवाफदेही हनेु र तनमाार् कार्ाप्रतत अपनत्व 
हनेु लगार्तका सकारात्मक पक्षलाइा अंतगकार गना तथा तनर्ममा स्पि व्र्वस्था नभएका र्वषर्हरूलाइा 
स्पि पारी उपभोक्ता सतमततको कार्ामा पारदर्शाता, जवाफदेहीता अतभवरृ्र्द् गररनपुदाछ ।र्स प्रर्ोजनका 
लातग तनदेर्शका तर्ार गनुापने हनु्छ । प्रदेश नं.२ ले उपभोक्ता सतमतत पररचालन सम्बन्धी तनदेर्शका 
तर्ार गरी लाग ुगरेको छ । तर र्स प्रदेशमा तनदेर्शका तर्ार गरको देर्खएन । तसथा उपभोक्ता 
सतमतत पररचालन सम्बर्न्ध तनदेर्शका तर्ार गररनपुदाछ । उक्त तनदेर्शकामा उपभोक्ता सतमततको दताा 
र तनरन्तरता, आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष लाभ प्राप्त गने गरी सो स्थानमा स्थार्ी बसोबास गने बातसन्दाहरूले 
आमभेलाबाट सतमतत गठन हनेु व्र्वस्था,  उपभोक्ता सतमततका सदस्र्को र्ोग्र्ता, उपभोक्ता सतमतत 
सूचीकृत हनुपुने, उपभोक्ता सतमततको काम, कताब्र् र अतधकार, जर्टल प्रकृततको कार्ाको पररभाषा र 
वगीकरर्, उपभोक्ता सतमततले गने कुल कार्ामध्रे् तनर्ित प्रततशत श्रममूलक कार्ा हनुपुने,  स्थानीर् 
तहले तर्ार गरेको बेरोजगार ब्र्र्क्तको सूचीमा सूचीकृत ब्र्र्क्तलाइा श्रतमकको रूपमा काम खटाइा 
रोजगारी सजृना गने व्र्वस्था उल्लेख गनुापदाछ । 

र्सैगरी उपभोक्ता सतमततबाट काम गराउने लागत अनमुानको र्वस्ततृ ब्र्ाख्र्ा, एक करोडको सीमा 
छल्ने उदे्दश्र्ले काममा टुक्रा पाना नहनेु, उपभोक्ता सतमततको क्षमता र्वकास, सतमततलाइा भकु्तानी गदाा 
सतमततले ब्र्होने अंश (प्रततशत) कट्टा गरी भकु्तानी ददनपुने, आर्कर ऐन, 2058 बमोर्जम भकु्तानीमा 
कर कट्टा गने र्वषर्, उपभोक्ता सतमततले आर्-ब्र्र्को प्रचतलत काननुबमोर्जम लेखापरीक्षर् गराइा 
लेखापरीक्षर् प्रततवेदन सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने, उपभोक्ता सतमततले तनमाार् ब्र्वसार्ीलाइा 
ठेक्कामा काम ददए नददएको एवं प्रर्ोग भएका सामग्रीको गरु्स्तर सम्बन्धमा अनगुमन गने र्वषर्, 
उपभोक्ता सतमततले तनमाार् सामग्री लगार्तका सामान खररद गदाा सावाजतनक खररद ऐन र तनर्मावली 
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अनसुार प्रततस्पधाात्मक तररकाले खररद गनुापने, उपभोक्ता सतमततसँग भएको सम्झौताको म्र्ाद थप, 

भेररएशन स्वीकृतत र अधरुो काम प्रततको उपभोक्ताको र्जम्मेवारी र क्षततपूतता, उपभोक्ता सतमततले पेश 
गने तनमाार् कार्ाको र्वलको ढाँचा, उपभोक्ता सतमततबाट कार्ा गराउँदा प्रर्ोग हनेु बोलपर सम्बन्धी 
कागजातको ढाँचा, र्ोजना हस्तान्तरर् र ममात सम्भार कोष, लगार्तका र्वषर् समावेश गरी तनदेर्शका 
तजुामा गनुापदाछ । 

62. पारदर्शाता र जवाफदेर्हता : उपभोक्ता सतमतत पररचालन गरी गने कार्ाको पारदर्शाता र 
जवाफदेहीताको लातग आर्ोजना खाता, सावाजतनक सनुवुाइा, सामार्जक लेखापरीक्षर् एवं तनमाार् स्थलमा 
सूचना पाटी राख्न ेलगार्तका व्र्वस्था गनुापदाछ । लेखापरीक्षर्को तसलतसलामा स्थलगत तनरीक्षर् 
गररएका तसन्धलुी, दोलखा, र्चतवनका 2/२ र मकवानपरु र काभ्रपेलाञ्चोकको १/1 समेत 9 
उपभोक्ता सतमततहरूले आर्ोजना खाता नराखेको एवं सावाजतनक सनुवुाइा र सामार्जक लेखापरीक्षर् 
समेत नगराएको अवस्था देर्खएको छ । ती आर्ोजना स्थलहरूमा सूचना पाटी राखेको समेत छैन । 
पारदर्शाता र जवाफदेहीताको लातग आर्ोजना खाता, सावाजतनक सनुवुाइा, सामार्जक परीक्षर् र सूचना 
पाटीको अतनवार्ा व्र्वस्था गनुापदाछ । 

63. अनगुमन : महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रततवेदन, 2075 मा उपभोक्ता सतमतत माफा त सम्पाददत 
तनमाार् कार्ा र्वषर्मा कार्ामूलक लेखापरीक्षर् गरी उपभोक्ता सतमततको पररभाषामा स्पि गररनपुने, 

पटके उपभोक्ता सतमततले गरेका कार्ाको ममात सम्भारको र्जम्मेवारी तलने संस्था नहनेु र कार्ा 
वेवाररसे हनेु हुँदा सो सम्बन्धमा कानूनी व्र्वस्था गनुापने, उपभोक्तालाइा अतभमूखीकरर् तातलमको 
व्र्वस्था गनुापने, लागत साझेदारी सम्बन्धी कार्ार्वतध तर्ार गनुापने, जनसहभातगताको दर, प्रकृतत, क्षरे र 
र्वतधमा स्पिता ल्र्ाउन ुपने, जर्टल प्रकृततका कार्ा उपभोक्ता सतमततबाट गराउने कार्ा बन्द गनुापने, 

रोजगारी प्रातप्तको अतभलेख राख्नपुने, कार्ाको ददगोपना र जवाफदेहीता सतुनर्ित गनुापने, वातावरर्ीर् 
पक्षामा ध्र्ान ददनपुने, खचाको सावाजतनकीकरर् प्रर्क्रर्ा प्रभावकारी बनाउने लगार्तका सझुावहरू 
ददइएकोमा सोको कार्ाान्वर्न हनु सकेको छैन । अत: प्रदेश स्तरमा समेत उपभोक्ता सतमततबाट 
कार्ा गराउँदा उपरोक्त र्वषर्हरू समावेश गरी कार्ार्वतध बनाइा उपभोक्ता सतमतत पररचालनलाइा थप 
व्र्वर्स्थत बनाउन ुपदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थतत : लेखापरीक्षर्बाट मन्रालर् र मातहतसमेत 40 तनकार्मा र्ो वषा रु.28 करोड 85 
लाख  41 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ प्राप्त प्रततर्क्रर्ाबाट रु.3 
करोड 11 लाख 70 हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.25 करोड 73 लाख 71 हजार फस्र्ौट गना 
बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.52 लाख 66 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बेरुज ुरहेको छ । र्स 
सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–१० मा समावेश छ । 
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सामार्जक र्वकास मन्रालर् 
 

प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार र्स मन्रालर्को कार्ाक्षरेमा स्वास्थर्, 
र्शक्षा, मर्हला, बालबातलका, जेष्ठनागररक, अपाङ्ग, सामार्जक सरुक्षा, भाषा, संस्कृतत, परुातत्व, र्वुा, खेलकुद, श्रम तथा 
रोजगारसँग सम्बर्न्धत र्वषर्हरू, कार्ा क्षेरतभरका तनकार्बीच समन्वर्, तनर्मन, तनर्न्रर् र सहज कार्ा 
संचालनका लातग आवश्र्क प्रदेश स्तरीर् काननु, नीतत, मापदण्डहरूको तजुामा लगार्तका कार्ा रहेका छन।् 

र्ो वषा मन्रालर् र मातहत समेत 46 तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.3 अबा 95 करोड 19 लाख 66 
हजार, राजस्व रु.1 करोड 68 लाख 56 हजार, धरौटी रु.7 करोड 58 लाख 53 हजार र अन्र् कारोवार 
रु.30 करोड 23 लाख 46 हजार समेत रु.4 अबा 34 करोड 70 लाख 21 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छ। त्र्सैगरी अन्र् संस्था र सतमतततफा  7 तनकार्को रु.62 करोड 76 लाख 71 हजारको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. कार्ा र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकारको कार्ा र्वभाजन तनर्मावलीमा प्रदेश स्तरको र्वश्वर्वद्यालर् तथा उच्च 
र्शक्षा सम्बन्धी नीतत, काननु तथा मापदण्ड तजुामा, शैर्क्षक परामशा सेवाको मापदण्ड तनधाारर्, अनमुतत 
तथा तनर्मन, प्रदेशस्तरीर् स्वास्थर् सेवाको गरु्स्तर तनधाारर्, आपतकालीन तथा महामारी 
व्र्वस्थापनका लातग प्रदेशस्तरीर् हेल्थ सेन्टर संचालन, स्वास्थर् बीमा, औषतध व्र्वस्थापन, सूती मददरा 
जस्ता लाग ुपदाथाको मापदण्ड, टोलर्फ्र टेतलफोन माफा त स्वास्थर् सेवा सरु्वधा लगार्तका कार्ा गना 
बाँकी रहेको छ । कार्ा तातलका बनाइा तोर्कएको कार्ा र्जम्मेवारी परुा गनुापदाछ । 

2. काननु तनमाार् : स्वीकृत वार्षाक कार्ाक्रममा मन्रालर्को कार्ाक्षरे अन्तगातका र्वर्वध काननु तनमाार् 
गने उल्लेख भएपतन मन्रालर्ले तर्ार गनुापने काननुको पर्हचान गरी लक्ष्र् तनधाारर् गरेको देर्खएन । 
गत वषा ५ ऐन, २ तनर्मावली र कार्ार्वतध तर्ार गरेको मन्रालर्ले र्स वषा ३ ऐन, ४ तनर्मावली र 
१९ कार्ार्वतध एवं मापदण्ड तनमाार् गरेको छ । मन्रालर्को कार्ा क्षेर अन्तगातका आवश्र्क 
काननु पर्हचान गरी तजुामा गनुापदाछ । 

3. दरबन्दी र पदपूतता : सेवा प्रवाहको लातग आवश्र्क दरबन्दीको व्र्वस्था गरी पदपूतता गनुापदाछ । 
मन्रालर् र अन्तगातका ४६ तनकार्मा प्रशासतनक २९० र प्रार्वतधक ६३७ समेत ९२७ 
दरबन्दीमध्रे् क्रमशः १४६ र ३४७ समेत 493 (53 प्रततशत) मार पदपूतता भई 434 दरबन्दी 
ररक्त रहेको छ । स्वीकृतमध्रे् 39 प्रततशत दरबन्दी ररक्त रहेको कारर् सेवा प्रवाहमा असर पना 
गएको छ । स्वीकृत दरबन्दी समर्मै पदपूतता गनुापदाछ । 

4. र्वतनर्ोजन दक्षता : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोर्जम मन्रालर्ले खचा सजृना 
हनेु स्पि आधार सर्हत बजेट प्रस्ताव गरी खचाको दक्षता बढाउनपुने उल्लेख छ । मन्रालर्को र्स वषा 
संशोतधत बजेट रु.६ अबा ११ करोड ४९ लाख ४३ हजारको ६५.५७ प्रततशत अथाात ्रु.४ अबा 
९३ लाख ५५ हजार मार खचा भएको कारर् मन्रालर्को र्वतनर्ोजन दक्षता कमजोर देर्खएको छ । 
खचा हनुसक्ने स्पि आधार सर्हत वजेट र्वतनर्ोजन गरी र्वतनर्ोजन दक्षतामा सधुार गनुापदाछ । 

5. प्रगतत समीक्षा : बागमती प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा बजेट 
तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्को र्स वषाको समग्र भौततक प्रगतत ५५.९९ प्रततशत रहेको छ । कुल १८४ 
र्क्रर्ाकलापमध्रे् ऐततहातसक प्राकृततक धातमाक र सांस्कृततक सम्पदाहरूको तनमाार् र ममात, आर्वेुददक 
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स्वास्थर्सम्बन्धी अपरेशनल ररशचा, माध्र्तमक र्शक्षा परीक्षा सम्बन्धी काननु तथा संरचनागत कार्ा, 
प्रदेशस्तरमा मानव संसाधनको प्रक्षेपर् र्ोजना तजुामा लगार्त ४७ र्क्रर्ाकलापहरूमा कुनै कार्ा नभई 
प्रगतत शनु्र् रहेको, २८ र्क्रर्ाकलापहरूमा २५ र २९ र्क्रर्ाकलापहरूमा ५० प्रततशतसम्म भौततक 
प्रगती भएको छ । बजेट व्र्वस्था सर्हत तनधााररत र्क्रर्ाकलापहरूको कार्ाान्वर्नमा दक्षता अतभवरृ्र्द् 
गनुापदाछ । 

6. मन्रालर्को अर्ख्तर्ारी : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली बमोर्जम मन्रालर्लाई बजेट र्ववरर् र 
खचा गने अर्ख्तर्ारी प्राप्त भएको १५ ददनतभर सम्बर्न्धत मन्रालर्का सर्चवले आफ्नो मन्रालर्, कार्ा 
संचालन इकाई कार्ाालर्, र्वभागीर् प्रमखु तथा कार्ाक्रम संचालन गने कार्ाालर् प्रमखुलाइा खचा 
व्र्होने स्रोत खोली बजेट खचा गने अर्ख्तर्ारी ददनपुनेमा मन्रालर्को लातग व्र्वस्था भएको बजेटबाट 
मन्रालर् स्वरं्मलाई अर्ख्तर्ारी नददई बचत बजेटबाट खचा गदै आएको र्स्थततले मन्रालर् स्वरं्मको 
बजेट खचा तलुना गना सर्कएन । र्स सम्बन्धमा सधुार गना गत वषाको प्रततवेदनमा समेत औलं्र्ाएकोमा 
र्स्थतत र्थावतै रहेको छ । 

7. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न : बजेट वक्तव्र्मा घोषर्ा भएका कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न गनुापनेमा 
२०७६।७७ लाई स्वास्थर् परीक्षर् वषा घोषर्ा गरी तीस वषा मातथका र्वपन्न अल्पसंख्र्क तथा 
लोपोन्मखु लगार्त जाततलाइा तनःशलु्क र आतथाक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई सहतुलर्त प्रदान 
गरी स्वास्थर् परीक्षर्को लातग रु.११ करोड बजेट व्र्वस्था गरेकोमा उक्त कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
भएको छैन । प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा पन्र शैय्र्ाको अस्पताल स्थापना, हेटौडा अस्पताल भवन तनमाार्, 

दघुाटना रेस्पोन्स सेन्टरको र्वकास, र्वतभन्न सीपमूलक तातलम, प्रदेश स्तरीर् लैर्ङ्गक र्हंसा प्रभार्वतका 
लातग दीघाकालीन पनुस्थापना तनमाार् लगार्तका कार्ाक्रमको लातग आवश्र्क बजेट र्वतनर्ोजन 
गरेकोमा ती कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न हनु सकेको छैन । बजेट वक्तव्र्मा घोषर्ा भएका कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

8. र्वुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन कोष : प्रदेशको आतथाक र्वकास र नागररकको समरृ्र्द् जीवनका लातग 
उत्पादन, उत्पादकत्व, ददगो र्वकास, जनस्वास्थर् तथा वातावरर् संरक्षर् लगार्तका र्वषर्मा सधुार गना 
वैज्ञातनक अनसुन्धान पर्द्ततमा जोड दददै नर्ाँ ज्ञान र्वज्ञान तथा प्रर्वतधको र्वकास गने उदे्दश्र्ले 
स्थार्पत र्वुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन कोषमा र्वगतको मौज्दात समेत रु.१४ करोड ९८ लाख ९२ हजार 
रहेकोमा र्स वषा बैठक भत्ता, कार्ाालर् संचालन लगार्त कार्ामा रु.१० लाख ९२ हजार मार खचा 
भएकोले उदे्दश्र् अनसुार कोष पररचालन भएको छैन ।  

9. र्वद्यालर् बस अनदुान : र्ो वषा मन्रालर्ले २५ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूलाइा बस खररद गना 
प्रततर्वद्यालर् रु.२५ लाखका दरले रु.6 करोड २५ लाख उपलब्ध गराएको छ । तनर्ित मापदण्ड 
र स्पेर्शर्फकेशन तोकी, खररद काननुको पालना गरी खररद गनुापनेमा मापदण्ड र स्पेर्शर्फकेशन 
नतोकेको एवं र्वद्यालर्ले प्रततस्पधाात्मक खररद र्वतध पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन 
नगरेकोले कानूनी प्रर्क्रर्ा अवलम्बन गरी तोर्कएबमोर्जम बस खररद गरेको सतुनर्ित गनुापदाछ ।  

10. अनदुान : समाज कल्र्ार् संघ सम्बर्न्धत संघ संस्था, प्रार्ज्ञक एवं रार्िर् व्र्र्क्तत्व र भाषा, कला तथा 
सार्हत्र् प्रवर्द्ान गने संस्थालाइा अनदुान ददने प्रर्ोजनका लातग सोसँग सम्बर्न्धत तनदेर्शका तथा 
कार्ार्वतध तजुामा गरी मन्रालर्ले र्वतभन्न ३० संघ संस्थालाइा रु.१ करोड ८९ लाख ६४ हजार, 

प्रार्ज्ञक एवं रार्िर् व्र्र्क्तत्वसँग सम्बर्न्धत प्रततष्ठानलाइा रु.१ करोड १३ लाख ४० हजार र भाषा, 
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कला तथा सार्हत्र् सम्बन्धी संस्थालाइा रु.21 लाख ४० हजार समेत रु.३ करोड २४ लाख ४४ 
हजार अनदुान उपलब्ध गराएको छ । र्सरी प्रदान गरेको अनदुान तोर्कएको उदे्दश्र् र कार्ामा खचा 
भएको सतुनर्ित हनेु गरी अनगुमन प्रततवेदन तर्ार गनुापदाछ । 

11. खचाको र्वल भरपाइा : मन्रालर् र कीततापरु अस्पताल (जनस्वास्थर् सरोकार रि) बीच तनमाार् सधुार 
कार्ाको लातग २०७६।१०।२८ मा रु.२ करोड उपलब्ध गराउने सम्झौता भएबमोर्जम पर्हलो 
र्कस्ता मध्रे्को रु.३० लाख ४५ हजार उपलब्ध गराएको छ । अस्पतालले उपलब्ध रकम तसतभल 
वका , फतनाचर र इर्क्वपमेण्ट खररदमा खचा गरेकोमा सम्झौता अनसुार अस्पतालले खचाको तबल भरपाई, 

प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन तथा प्रगतत प्रततवेदन पेश गरेको छैन ।  

र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 

12. र्वद्यालर् तथा क्र्ाम्पस अनदुान : तनदेशनालर्ले र्स वषा सामदुार्र्क र्वद्यालर् तथा क्र्ाम्पसहरूलाई 
देहार्का कार्ाक्रम संचालनको लातग रु.३१ करोड ३६ लाख ३८ हजार अनदुान उपलब्ध गराएको 
छ । 

(रकम रु.हजारमा) 

कार्ाक्रमको नाम 

र्वद्यालर् र 
क्र्ाम्पस संख्र्ा 

अनदुान रकम 

र्वद्यालर्लाई लाइवे्ररी स्माटा बोडा र आइतसटी ल्र्ाब स्थापना ५० ७३४०३ 

प्रार्वतधक तथा व्र्वसार्र्क धार सञ्चातलत र्वद्यालर्हरूलाई प्रर्ोगशाला सामग्री 
खररद 

१५ १४७७७ 

सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा र्वषर्गत प्रर्ोगशाला तनमाार् ३३ ३२१७२ 

र्शक्षर् तसकाइा सहर्ोग अनदुान २६३ ३९५४८ 

नमूना र्वद्यालर् गरुुर्ोजना तनमाार् कार्ा २० ११०८४ 

नमूना र्वद्यालर् र्वकासका लातग प्रोत्साहन कार्ाक्रम २० ९२३७३ 

सामदुार्र्क क्र्ाम्पसहरूको गरु्स्तर सदुृढीकरर् सवलीकरर् कार्ाक्रम ४३ ४५२०१ 

र्वशेष र्शक्षाका लातग स्रोतकक्षा संचालन गने र्वद्यालर्हरूलाई सामग्री सहार्ता 
कार्ाक्रम 

६२ र्वद्यालर्का 
१२७ कक्षा 

५०८० 

जम्मा ५०६ ३१३६३८ 

अनदुान प्रदान गना र्वद्यालर् छनौट गदाा स्पि मापदण्ड र पारदशी प्रर्क्रर्ा अवलम्बन गरेको 
छैन । र्सरी उपलब्ध गराएको अनदुान रकम तोर्कएको उदे्दश्र् र कार्ामा खचा भएको, उपर्कु्त 
गरु्स्तरको सामग्री प्रततस्पधी मूल्र्मा खररद गरेको, खररद भएका सामग्रीको उर्चत प्रर्ोग भएको एवं 
नमूना र्वद्यालर् गरुुर्ोजना तर्ार भएको सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रततवेदन तर्ार गरेको छैन ।  

13. पूजँीगत बजेटबाट चाल ु खचा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 36 मा 
कार्ाालर्ले स्वीकृत बजेट, खचा शीषाक र कार्ाक्रम बमोर्जम तोर्कएको कार्ामा खचा गनुापने व्र्वस्था 
छ । तनदेशनालर्ले संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत आवासीर् भवन तनमाार् कार्ाक्रममा र्वतनर्ोजन 
भएको पूजँीगत बजेटबाट दैतनक भ्रमर् भत्ता, कार्ाालर् सरसफाइा, गाडी ममात, अध्र्र्न सामग्री छपाई, 

पसु्तक ढुवानी लगार्तमा रु.३५ लाख ९ हजार खचा गरेको छ । पूजँीगत बजेटबाट चाल ुप्रकृततको 
खचा गरेको काननुसम्मत ्देर्खएन ।  
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14. उत्तर परु्स्तका छपाइा : तनदेशनालले २०७६ को एस.ई.ई. परीक्षा संचालनका लातग आवश्र्क ९ 
लाख ५० हजार थान मूल उत्तर परु्स्तका र ४ लाख ५० हजार थान थप उत्तर परु्स्तका छपाइाका 
लातग जनक र्शक्षा सामग्री केन्द्र तलतमटेड मध्र्माञ्चल कार्ाालर् भरतपरुसँग रु.९० लाख ७ हजारमा 
सम्झौता गरेको छ । उक्त संस्थाबाट १० लाख ४२ हजार थान मूल उत्तर परु्स्तका र ७ लाख ३५ 
हजार थान थप उत्तर परु्स्तका छपाइा गरी आपूतता गरेको आधारमा रु.१ करोड ५ लाख ८७ हजार 
भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनदेशनालर्ले आवश्र्कता र्वश्लषेर् नगरेको एवं थप उत्तर परु्स्तका छपाइा 
गना स्वीकृतत समेत नददएको अवस्थमा बढी छपाइा गरेको आधारमा सम्झौताभन्दा रु.१५ लाख ७९ 
हजार बढी भकु्तानी गरेको उर्चत देर्खएन । उक्त उत्तर परु्स्तकाको सरुक्षा गरी अको परीक्षामा 
प्रर्ोग ल्र्ाउन उर्चत प्रबन्ध गनुापदाछ ।  

स्वास्थर् तनदेशनालर् 

15. प्रगतत समीक्षा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा बजेट तथा 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तनकार्ले प्रगतत र्ववरर् तर्ार गरी समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । 
तनदेशनालर्को स्वीकृत कार्ाक्रममध्रे् क्षमता र्वकास तातलम लगार्त ११ कार्ाक्रममा प्रगतत शनु्र् 
रहेको, ३ कार्ाक्रममा ५० प्रततशत र अको ३ कार्ाक्रममा ६० प्रततशतभन्दा घर्ट भौततक प्रगतत 
भएको छ । तनधााररत कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा दक्षता अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ । 

स्वास्थर् आपूतता व्र्वस्थापन केन्द्र 

16. सामग्री आपूतता : खररद सम्झौतामा तोर्कएको अवतधतभर सम्झौता बमोर्जमका सामग्री आपूतता गनुापनेमा 
स्वास्थर् आपूतता व्र्वस्थापन केन्द्रले १५ देर्ख ४५ ददन समर् ददई २०७७ जेष्ठ र असारमा खररद 
सम्झौता गरेका चार आपूतताकतााले खररद सम्झौताको अवतध समाप्त भएको मर्हनौ तबततसक्दा अथाात ्
२०७७।१२।२८ (लेखापरीक्षर् अवतध) सम्म पतन सम्झौता बमोर्जम रु.९९ लाख ५ हजारको 
टर्ासेन्ट मोतनटर सेभेन टर्ारातमटर ३ वटा, तडफ ब्राइलेटर र्वथ एइडी ४ वटा, अल्रा साउण्ड मेर्शन 
४ वटा, प्रोग्राम्स ड्रग्स एण्ड मेतडकल तडभाइस लगार्तका स्वास्थर् उपकरर् तथा सामग्री आपूतता 
गरेका छैनन ्। सम्झौताबमोर्जम सामग्री आपूतता नगने सम्झौताकताालाई केन्द्रले कुनै कारबाही प्रर्क्रर्ा 
अर्घ बढाएको छैन । 

17. सम्झौताभन्दा घर्ट आपूतता : सावाजतनक खररद ऐन तथा तनर्मावली र आपूतताकताासँग भएको सम्झौता 
अनसुार सम्झौतामा तोर्कए अनसुारको समर्, पररमार् र गरु्स्तरबमोर्जम आपूतताकतााले कार्ाालर्लाइा 
तोर्कएका वस्त,ु सामग्री र उपकरर् आपूतता गनुापदाछ । स्वास्थर् आपूतता व्र्वस्थापन केन्द्रसँग र्स वषा 
खररद सम्झौता गरेका चार आपूतताकतााले सम्झौता बमोर्जम रु.२ करोड ३३ लाख ५६ हजारको 
सामग्री आपूतता गनुापनेमा रु.१ करोड ४३ लाख ६५ हजारको मार आपूतता गरेका छन ् । घर्ट 
पररमार् आपूतता गरेकोमा तनर्मानसुार कारबाही प्रर्क्रर्ा अर्घ बढाएको छैन । 

अस्पताल तथा स्वास्थर् कार्ाालर्हरू 

18. आइसोलेसन वाडा तर्ारी : तरशलुी अस्पतालमा १० शैर्ाको कोतभड १९ आइसोलेसन वाडा तर्ारी र 
संचालनको लातग १२ मध्रे् ११ स्थानीर्बाट रु.३२ लाख आतथाक सहर्ोग प्राप्त भएकोमा वेड, लकर, 

स्याण्ड, रली उपकरर् एवं सर्जाकल सामग्री औषधी र पीपीई सेट खररद लगार्त आइसोलेसन वाडा 
तर्ारी र संचालन गना रु.२७ लाख ३७ हजार खचा भएको छ । बचत रकम तोर्कएकै प्रर्ोजनमा 
खचा गनुापदाछ । 
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19. कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता : कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास्थर्कमी तथा अन्र् कमाचारीलाइा 
उत्प्ररेर्ा गना संघीर् सरकारले रकम उपलब्ध गराएकोमा उक्त रकमलाइा कोरोना महामारीमा खटेका 
कमाचारीलाइा र्स वषा सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले रु.13 लाख 85 हजार, भक्तपरु अस्पतालले 
रु.73 लाख 68 हजार, तसन्धलुी अस्पतालले रु.50 लाख, हेटौंडा अस्पतालले रु.89 लाख ७५ 
हजार, धाददङ्ग अस्पतालले रु.44 लाख १५ हजार, तरशलुी अस्पतालले रु.44 लाख ३२ हजार 
लगार्त प्रदेश अन्तगातका र्वतभन्न ३७ कार्ाालर्हरूमा रु.4 करोड ४६ लाख ४७ हजार खचा भएको 
छ ।  

20. सोझै खररद : तरशलुी अस्पताल, नवुाकोटले र्ो वषा अस्पताल र्वकास सतमततबाट रु.१ करोड १४ 
लाख ३८ हजार, अस्पताल फामेसीबाट रु.७२ लाख ५८ हजार र र्वतभन्न बजेट उप शीषाकबाट 
रु.४८ लाख ५० हजार समेत रु.२ करोड ३५ लाख ४६ हजारको औषधी खररद गदाा 
प्रततस्पधाात्मक र्वतध अवलम्बन नगरी प्रार्: दैतनक रूपमा वा ददनमै एकभन्दा बढी हनेु गरी सोझै 
खररद गरेको छ । खररद काननुको पालना गरी प्रततस्पधाात्मक रूपमा खररद गनुापदाछ । 

21. औषधी खररद : हेटौडा अस्पतालले फामेसीतफा  औषधी खररद बापत गत वषाको भकु्तानी बाँकी रु.५१ 
लाख ६२ हजार, बोलपरको माध्र्मबाट खररद रु.८१ लाख ४० हजार र सोझै एवं खलुा दररेटबाट 
खररद रु.१ करोड ५१ लाख ४ हजार समेत रु.२ करोड ८४ लाख ६ हजार भकु्तानी गरेको छ । 
कुल खररदको उल्लेखनीर् र्हस्सा प्रततस्पधाा नहनेु गरी सोझै खररद गरेकोले तमतव्र्र्र्तालाई ध्र्ान 
ददएको देर्खएन । 

22. खचाको र्स्थतत : स्वास्थर् कार्ाालर्, र्चतवनले न्रू्नतम सेवा मापदण्ड कार्ाक्रमको लातग सामार्जक 
र्वकास मन्रालर्बाट प्राप्त अनदुान बघौडा अस्पताल माडी, बकुलर अस्पताल रत्ननगर र भण्डारा 
अस्पताललाई प्रथम चरर्मा ७५ प्रततशतले हनेु रु.५१ लाख ६४ हजार र दोस्रो चरर्मा रु.१२ 
लाख सम्बर्न्धत अस्पतालको बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । उक्त अनदुानको खचा र प्रगतत र्ववरर् 
प्राप्त भएको छैन । स्वास्थर् कार्ाालर्बाट खचाको अनगुमन गरी उदे्दश्र् अनसुार सर्ह सदपुर्ोग भएको 
र्र्कन गनुापदाछ ।  

23. प्रदेश खेलकुद र्वकास पररषद् : प्रदेशमा खेलकुद, खेल संस्कृततको र्वकास, खेलकुद पवुााधार तनमाार्, 

खेलाडीको व्र्वसार्ीक सरुक्षा, प्रदेश रार्िर् तथा अन्तरार्िर् स्तरमा हनेु प्रततर्ोतगतामा सहभातगता एवं 
खेलकुद क्षेरको समग्र र्वकास गने उदेश्र्ले सामार्जक र्वकास मन्रीको अध्र्क्षतामा २१ सदस्र्ीर् 
खेलकुद पररषद गठन गरी पररषद्को सर्चवालर् र पररषद्को तनर्ार् कार्ाान्वर्नका लातग प्रदेश 
खेलकुद र्वकास पररषद् २०७६।३।९ मा स्थापना भएको छ । कार्ाालर्को लातग र्ो वषा रु.५ 
करोड ९१ लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा रु.१ करोड ८० लाख १३ हजार खचा भएको छ । 
संर्वधान अनसुार खेलकुद तीनै तहको सरकारको साझा अतधकार सूचीमा समावेश भए अनसुार प्रदेशले 
पररषद् गठन सम्बन्धी ऐन तथा तनर्मावली जारी गरी संघीर् खेलकुद पररषद्कै ढाँचामा प्रदेशमा 
पररषद् स्थापना गरेको छ । पररषदमा सदस्र् सर्चव समेत १३ दरबन्दी रहेकोमा काजमा आएका ४ 
कमाचारीबाट कार्ा संचालन भइरहेको छ । 
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सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाईहरू 

24. कन्टेन्जेन्सी खचा : प्रदेश सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2076 को तनर्म 5(7) र अनसूुची-1 मा 
स्टाफ वका  चाजामा २ प्रततशत र अन्र् सानाततना खचामा २ प्रततशत गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा लेख्न 
सर्कने प्रावधान छ । सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाइा, काभ्रपेलाञ्चोकले कन्टेन्जेन्सी खचाको 
लातग छुयाएको रकमबाट सोही प्रर्ोजनमा खचा गनुापनेमा कार्ाालर्ले करारका कमाचारीको तलब 
तथा भत्तामा रु.४० लाख ७४ हजार, फतनाचरमा रु.४ लाख ६८ हजार, दैतनक तथा भ्रमर् भत्तामा 
रु.१७ लाख ३७ हजार र तबतबध तथा अन्र्मा रु.४४ लाख समेत कन्टेन्जेन्सीमा रु.१ करोड ६ 
लाख ७९ हजार खचा गरेको छ । कर्न्टन्जेन्सी खचाको कार्ार्वतध बनाइा व्र्वर्स्थत गनुापदाछ । 

25. परामशा सेवा खचा : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 29(1) खण्ड (क) मा कार्ाालर्को 
जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षता आवश्र्क पने कार्ा परामशा सेवाको लागत अनमुान गरी 
प्रततस्पधााको माध्र्मबाट खररद गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाइा, 
काभ्रपेलाञ्चोकले प्रततस्पधाा नगराइा र्वतभन्न फमाहरूबाट प्रार्वतधक तथा आतथाक प्रस्ताब तलइा परामशा 
सेवामा रु.१ करोड ८ लाख ४७ हजार खचा गरेको छ । र्सैगरी धाददङले र्वतभन्न र्ोजनाको र्वस्ततृ 
पररर्ोजना प्रततवेदन तनमाार् गरी रु.97 लाख 88 हजार खचा गदाा खररदको प्रततस्पधाात्मक र्वतध 
अवलम्बन गरेको देर्खएन । स्थानीर् र्वकासमा टेवा पगु्ने तथा दीघाकालीन पूजँी तनमाार् हनेु मागमा 
आधाररत आर्ोजनाको छनौट भएपतछ लाभ लागत र्र्कन गरी उपलब्ध जनशर्क्तबाट हनु नसक्ने 
कार्ाको लातग प्रततस्पधााको माध्र्मले परामशा सेवा खररद गनुापदाछ । 

26. नन फाइलर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गते तभर सम्बर्न्धत आन्तररक राजस्व 
कार्ाालर्मा कर र्ववरर् सर्हत दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाइा, 
धाददङले उपभोक्ता सतमतत माफा त ५ तनमाार् ब्र्वसार्ीलाइा रु.१ करोड ८ लाख ७८ हजार भकु्तानी 
ददँदा ददएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.12 लाख 51 हजारको लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन कर र्ववरर् 
नबझुाई नन ्फाइलर रहेको पाइर्ो । कानूनी व्र्वस्था अनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले आर् कर तथा 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर सम्बर्न्धत खातामा जम्मा भएको सतुनर्ित गनुापदाछ । 

27. मआुब्जा र्ववाद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४  तनर्म ६ मा पूवााधार तनमाार् गनुापूवा 
तनमाार्स्थलको उपलब्धता तथा अन्र् तनकार्सँग समन्वर् आदद कार्ा नगरी ठेक्का व्र्वस्थापन गनुा 
नहनेु उल्लेख छ। सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाइा कार्ाालर्, धाददङले सल्र्ानटार रंगशाला 
तनमाार्को लातग एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँग २०७७।१।६ मा तनमाार् सम्पन्न गने गरी रु.२ करोड 
१४ लाख ८७ हजारमा खररद सम्झौता भएकोमा मआुब्जा तबवादको कारर् तनमाार् कार्ामा 
स्थानीर्को अवरोध भइा कार्ाालर्ले तबचमै ठेक्का अन्त्र् गरी प्रार्वतधक नाँपजाँचको आधारमा रु.४१ 
लाख ७6 हजार भकु्तानी गरेको छ । स्थानीर् सरोकारवालाहरूसँग समन्वर् नगरी तनमाार् शरुु 
गरेकोले र्ववाद उत्पन्न भइा केही कार्ा भएपतछ आर्ोजना स्थतगत भएकोले खचा उपलर्ब्ध र्वर्हन हनु 
पगेुको छ । त्र्स्तै गोदावरी रंगशाला तनमाार् कार्ाको लातग रु.५९ लाख ५७ हजारको लागत 
अनमुान स्वीकृत भई तनमाार् कार्ा शरुु गरी रु.11 लाख ४९ हजार भकु्तानी पिात उक्त रंगशाला 
तनमाार् हनेु स्थानमा ३ हजार तसट क्षमताको अन्तरार्िार् सम्मेलन केन्द्र तनमाार् गने तनर्ार् भएको 
कारर् जनाइा खररद सम्झौता अन्त्र् गरेको छ । संघीर् र्ोजना तथा कार्ाक्रमसँग समन्वर् नगरी 
रंगशाला तनमाार् शरुु गरेको कारर् भएको खचा उपलर्ब्ध तबर्हन हनु पगेुको छ । 
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28. गजरुी कभडाहल : तनमाार् व्र्वसार्ीले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोर्जमको कार्ा तोर्कएको 
स्पेतसर्फकेसन र मापदण्ड बमोर्जम गरु्स्तरीर् रूपमा सम्पन्न गनुापदाछ । गजरुी कभडाहल तनमाार् 
कार्ाको लातग एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँग २०७६।३।२९ मा सम्झौता भई अर्न्तम रतनङ तबलको 
रु.१५लाख ७० हजार समेत रु.६३ लाख २ हजार भकु्तानी भएको छ । उक्त तनमाार् कार्ाको 
स्थलगत अवलोकन गदाा तनतमात संरचनाको ढोका गरु्स्तरीर् नभएको कारर् भर्त्कएको तथा 
कमसल र्शशाहरू फुटेको देर्खर्ो । ईर्न्जतनर्रले सम्पन्न प्रमार्र्त गरेको कभडाहल संचालनमा 
आएको छैन । भर्त्कएका र कमसल संरचनाहरू तनमाार् व्र्वसार्ीकै लागतमा सधुार गरी कभडाहल 
संचालन गनुापदाछ । कभडाहल तनमाार्को गरु्स्तर कमजोर र संचालन समेत नभएको देर्खँदा अन्र् 
११ कभडा हलहरूमा भएको खचा रु.१२ करोड ५२ लाख १५ हजारको सम्बन्धमा मन्रालर्बाट 
अनगुमन तनरीक्षर् एवं छानतबन गरी गरु्स्तर र संचालन अवस्थाको बारेमा र्र्कन गनुापदाछ । 

29. सवलीकरर् अनदुान : सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाइा, धाददङले र्वतभन्न 25 सामदुार्र्क 
क्र्ाम्पसहरूलाई भौततक सवलीकरर् अनदुान कार्ाक्रमको लातग रु.6 करोड 91 लाख अनदुान 
र्वतरर् गरेकोमा कार्ाालर्ले सम्झौता बमोर्जमको कार्ा भए नभएको अनगुमन गरेको छैन ।  

30. र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन : सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाइा, धाददङले रंगशाला तनमाार् कार्ाको 
लातग रार्िर् खेलकुद पररषद्ले र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार गरी सोहीबमोर्जम गत वषादेर्ख नै 
तनमाार् कार्ाको थालनी भई रु.३ करोड ३२ लाख ९६ हजार खचा भई सकेको गौरीटार रंगशाला 
धाददङ्गको पनुः र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार गरी रु.१४ लाख ८९ हजार खचा गरेको छ । 
रार्िर् खेलकुद पररषद्सँग समन्वर् नगरी एकै कार्ामा दोहोरो खचा गरेको उर्चत देर्खएन । 

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

 मन्रालर् तथा मातहत 22 तनकार्को रु.24 करोड 74 लाख 87 हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.1 करोड 30 लाख 52 हजार 
फस्र्ौट गरेकोले रु.23 करोड 44 लाख 35 हजार बाँकी देर्खएको छ । सोमध्रे् रु.4 
करोड 88 लाख 96 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् 
अनसूुची–१० मा छ । 

 सतमतततफा  7 अस्पताल र्वकास सतमततको रु.90 लाख 55 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएपतछ 2 सतमततको रु.1 लाख 74 हजार फस्र्ौट गरेकोले 
रु.88 लाख 81 हजार बेरुज ु बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–११ मा 
रहेको छ । 
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मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 

नेपालको संर्वधानको धारा १६० मा उल्लेख भए बमोर्जम प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष भएको वा 
प्रदेश सरकारको हक र्हत वा सरोकार रहेको संर्वधान वा काननुको व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी कुनै जटील संवैधातनक 
वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभामा सावाजतनक महत्त्व वा सावाजतनक सरोकारको मदु्दामा 
प्रदेश सरकारको तफा बाट अदालतमा उपर्स्थत भई बहस पैरवी गने, गराउने, प्रदेश सरकारले तोर्कददएको 
अन्र् अतधकारी समेतलाई कानूनी रार् सल्लाह उपलब्ध गराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ाालर्को स्थापना भएको 
हो । र्स कार्ाालर्को कार्ाक्षेर बागमती प्रदेश अन्तगातका 13  र्जल्लाहरू रहेका छन ्।  

र्ो वषा कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड 1 लाख 32 हजार, राजस्व रु.1 लाख 15 हजार र 
धरौटी रु.3 लाख 93 हजार र अन्र् कारोवार रु.7 लाख 6 हजार समेत रु.1 करोड 13 लाख 46 
हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ ।  

 बेरुज ु र्स्थतत : कार्ाालर्तफा  र्ो वषा रु.52 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध 
गराएपतछ प्राप्त प्रततर्क्रर्ाबाट रु.52 हजार फस्र्ौट गरेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–१० 
मा समावेश छ । 
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प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 
प्रदेश सरकारको र्वकास नीतत एवं र्ोजना तथा कार्ाक्रम तजुामा कार्ालाई लक्ष्र्उन्मखु, सूचकमा 

आधाररत र प्राथतमकताको क्षरे केन्द्रीत बनाउन सहर्ोग र सल्लाह ददनको लातग प्रदेश सरकारको २०७५ 
जेठ २९ को तनर्ार्बाट प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग गठन भएको छ । 

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.1 करोड 56 लाख 95 हजार, राजस्व रु.१ हजार, धरौटी रु.२ 
लाख 59 हजार र अन्र् कारोवार रु.5 लाख समेत रु.1 करोड 64 लाख 55 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका उल्लेख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

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

2. लक्ष्र् प्रगतत : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २७ मा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नको प्रगतत समीक्षा गने व्र्वस्था रहेको छ । र्स आर्ोगबाट संचालन गने गरी क्षेरगत 
र्वकास नीतत, कार्ार्वतध, तनदेर्शका, मापदण्ड तर्ारी प्रदेश र स्थानीर् तहको र्ोजना (आवतधक/वार्षाक) 
तजुामा, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ार्वतध सम्बन्धी प्रर्शक्षर्, प्रदेश वार्षाक र्ोजना तजुामा सम्बन्धी 
प्रदेशस्तरीर् कार्ाालर् तथा स्थानीर् तहहरूलाई र्ोजना अनगुमन तथा प्रर्शक्षर् लगार्तका र्वतभन्न ७ 
र्क्रर्ाकलापहरू संचालन गने गरी रु.९७ लाखको कार्ाक्रम स्वीकृत भएकोमा प्रदेश स्तरीर् नीतत, 

र्ोजना तजुामा कार्ाान्वर्न अनगुमन सम्बन्धी र्वषर् र्वज्ञ तनजी क्षेर तथा सरोकारवालाहरूसंग 
अन्तरर्क्रर्ा तथा छलफल लगार्तका कार्ाक्रममा १५ प्रततशत प्रगतत भई रु.१ लाख ९० हजार खचा 
भएको छ । र्स बाहेक अन्र् ६ कार्ाक्रमहरू संचालन नभई शून्र् प्रगतत रहेको छ । लक्ष्र् 
अनसुार कार्ासम्पादन गरी प्रगतत हातसल गनुापदाछ । 

3. ददगो र्वकास लक्ष्र् : ददगो र्वकासका सूचक र लक्ष्र्हरूलाई स्थानीर्ीकरर् गरी तनददाि लक्ष्र् समर्मै 
हातसल गना आर्ोगको भतूमका महत्त्वपूर्ा रहेको छ । आर्ोगले ददगो र्वकासका लक्ष्र्हरूको आधार 
रेखा सूचकाङ्क तर्ार गरी पररमार्ात्मक लक्ष्र्हरू तनधाारर् गरेको छैन ।  

4. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा : आर्ोगले पर्हलो आवतधक र्ोजना २०७६।७७ देर्ख २०८०।८१ 
तजुामा गरी लागू गरेको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नको लातग प्रत्रे्क वषा हातसल 
गनुापने नततजा सूचकहरू समेत उल्लेख गरेको छ । सोबमोर्जम पर्हलो वषा बहआुर्ातमक गररबी 
सूचकाङ्क १०.८ प्रततशतमा झाने, मानव र्वकास सूचकाङ्क ०.६४७ पु् र्ााउने, आतथाक वरृ्र्द् दर ९ 
प्रततशत, उद्योग क्षेरको वरृ्र्द्दर १३.८ प्रततशत, प्रततव्र्र्क्त आर् २ हजार १११ अमेरीकी डलर 
पु्  र्ाउने लगार्तको लक्ष्र् राखेकोमा सोको प्रगतत समीक्षा गरेको छैन । प्रत्रे्क वषाको लातग 
तोर्कएका सूचकहरू बमोर्जम नततजा हातसल गना नसकेमा आवतधक र्ोजनाले पररकल्पना गरेका सोच, 

लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू प्राप्त गना नसर्कने हुँदा नततजाको समीक्षा गरी कार्ार्ोजना बमोर्जम तोर्कएको 
समर्तभरनै र्क्रर्ाकलापहरू संचालन गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थतत : आर्ोगको लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषा लगती बेरुज ु देर्खएको छैन । र्स सम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची–१० मा रहेको छ ।  
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पररच्छेद-४ 

प्रततवदेन कार्ाान्वर्न र्स्थतत  
 

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

1. प्रततवेदन कार्ाान्वर्न : लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेश गरेको प्रततवेदन मखु्र्मन्रीमाफा त प्रदेश सभा समक्ष पेश गने व्र्वस्था छ । 
महालेखापरीक्षकको प्रततवेदनको कार्ाान्वर्न र्स्थतत खलुाई पठाउन 2078/3/9 मा मखु्र्मन्री तथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्मा पराचार गररएको तथर्ो । कार्ाालर्ले महालेखापरीक्षकको वार्षाक 
प्रततवेदन, 2077 प्रदेश सभामा 2078/2/17 मा पेश भएको जानकारी ददएको छ ।  वार्षाक 
प्रततवेदन उपर समर्मै छलफल गरी प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट – र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर्तफा  183 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी तथा 
अन्र् कारोवारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी रु.79 करोड 49 लाख 78 हजार लगती बेरुज ु
सर्हतको प्रारर्म्भक प्रततवेदन उपलब्ध गराएकोमा 52 इकाईको प्रमार् तथा प्रततर्क्रर्ा पेश भई 
सैर्द्ार्न्तक दफा 57 र लगती दफा 153 बाट रु.7 करोड 86 लाख 30 हजार फस्र्ौट भएको र 
121 इकाईको फस्र्ौट हनु नसर्क रु.71 करोड 63 लाख 48 हजार बाँकी रहेको छ । सतमतत 
तथा अन्र् संस्थातफा  लेखापरीक्षर् भएका ८ इकाईको रु.92 लाख 47 हजारमा 3 तनकार्ले 
प्रततर्क्रर्ाबाट रु.3 लाख 66 हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.88 लाख 81 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको 
छ ।  काननुबमोर्जम बेरुज ुअसलु फस्र्ौट गनुापदाछ ।  

गत वषा प्रदेशको सरकारी कार्ाालर्को कारोवारतफा को रु.97 करोड 30 लाख 66 हजार बेरुज ु
फस्र्ौट गना बाँकी रहेकोमध्रे् र्स वषा रु.32 करोड 84 लाख 32 हजार फस्र्ौट गरी रु.64 
करोड 46 लाख 34 हजार बाँकी रहेको तथा र्स वषाको रु.71 करोड 63 लाख 48 हजार समेत 
रु.1 अबा 36 करोड 9 लाख 82 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । उक्त बेरुजमुध्रे् रु.27 करोड 
85 लाख 7 हजार पेस्की रहेको छ । काननुबमोर्जम बेरुज ुअसलु फस्र्ौट गनुापदाछ ।  

3. बेरुज ुन्रू्नीकरर् – प्रदेश सरकारको आतथाक कारोवारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको ररु्टलाई 
सधुार गरी आतथाक अनशुासनको र्स्थतत मजबतु बनाउन ु पदाछ । प्रदेश कार्ाालर्हरू संचालनको 
सरुुवाती चरर्मा रहेकाले आन्तररक तनर्न्रर् प्रर्ाली स्थापना, प्रभावकारी आन्तररक लेखापरीक्षर्, 

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

सधुारका क्षरेहरू 

 

सावाजतनक जवाफदेर्हता, पारदर्शाता र र्वत्तीर् अनशुासनको माध्र्मबाट र्वत्तीर् सशुासन कार्म गना 
मद्दत पगु्दछ । स्रोत र साधनको प्रातप्त एवम ्पररचालनबाट प्रदेशका र्वकास तनमाार्, सेवाप्रवाहका गततर्वतधलाई 
पारदशी, जवाफदेही, तमतव्र्र्ी र सशुासनर्कु्त एवम ्प्रभावकारी बनाउन शासन सञ चालन तथा आतथाक कार्ा 
प्रर्ालीमा सधुार गने र्वषर् तनम्न छन ्: 

1. नीततगत तथा काननुी व्र्वस्था 

1.1. प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार र्वतभन्न मन्रालर्हरूलाइा तोर्कएका तर 
सम्पादन नभएका कार्ा र्जम्मेवारीहरूलाइा नीतत तथा कार्ाक्रममा समावेश गरी कार्ाान्वर्न तातलका 
बनाइा कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

1.2.  नेपालको संर्वधानको धारा 57 (6) बमोर्जम प्रदेशले पर्हचान गरेका क्षेरमा काननु र कार्ार्वतध 
संघीर् काननुसँग सामन्जस्र्ता हनेु गरी तनमाार् गनुापदाछ । कार्ार्वतध तजुामा गदाा प्रत्र्ार्ोर्जत 
र्वधार्नको स्रोत खलुाउन ुपदाछ ।  

2. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 

2.1. प्रदेशले ददगो र्वकासका लक्ष्र्लाई आन्तररकीकरर् गरी ती लक्ष्र् प्राप्त गना आवतधक र्ोजना र 
बार्षाक बजेट तजुामा गने, खचा व्र्वस्थापनमा सधुार गने, खचा र उपलर्ब्धलाई कार्ा सम्पादन 
मूल्र्ांकनसँग आबर्द् गने लगार्तका काम गनुापदाछ । ददगो र्वकास लक्ष्र् कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा 
प्रदेशस्तरीर् तनदेशक एवं र्वषर्गत सतमतत गठन गनुापदाछ ।  

2.2. बजेट प्रर्ालीमा सधुार गना प्राथतमकतामा रहेका कार्ाक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन गने, मध्र्मकालीन खचा 
संरचना तर्ार गरी सोही आधारमा बजेट तजुामा सोही आधारमा गने, शरुुमा बजेट र्वतनर्ोजन नगरी 
रकमान्तर तथा अबण्डा राखी खचा गने कार्ामा तनर्न्रर्, र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन तर्ार भएका 
र्ोजनामा मार र्वतनर्ोजन गने, धेरै कार्ाक्रमभन्दा उपलर्ब्धमूलक कार्ाक्रमलाई प्राथतमकताका 
आधारमा बजेट तजुामा गने लगार्तका कार्ाहरू गनुापने देर्खएका छन ्। 

2.3. बजेट कार्ाान्वर्न र खचा व्र्वस्थापनमा सधुार गना तनदेशनालर् प्रमखु, कार्ाालर् प्रमखुसँग कार्ा 
सम्पादन सम्झौता गरी बजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलर्ब्धलाई कार्ा सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँग आवर्द् 
गनुापदाछ । चालखुचा तनर्न्रर् गना तमतव्र्र्र्ता सम्बन्धी तनदेर्शका र मापदण्ड वनाई लागू गने, 
अनतु्पादक खचा तनर्न्रर् गने र आर्ोजना व्र्वस्थापनमा सधुार गरी पुजँीगत खचा वरृ्र्द् गनुापदाछ ।  

2.4. प्रदेश तथा स्थानीर्तहले खचा गरेका वैदेर्शक सहार्ताको संघीर् सरकारमा प्रततबेदन गने र समर्मै 
सोधभनाा माग गने उपर्कु्त ब्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

3. आर्ोजना व्र्वस्थापन : सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, आर्ोजना छनौट, बजेट तथा कार्ाक्रम स्वीकृतत, 
कार्ाान्वर्न, सपुररवेक्षर्, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन लगार्त र्वतभन्न चरर् पालना गदै आर्ोजना स्वीकृत र 
सञ चालन गनुापदाछ । आर्ोजना सम्पन् न भएपतछ प्रततफलको लेखाजोखा गनुापदाछ । प्रदेश गौरवका 
आर्ोजना छनौटको कार्ार्वतध तनमाार् गनुापदाछ । 
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3.1. आर्ोजनाको तबस्ततृ संभाव्र्ता अध्र्र्न गरी लागत लाभ तबश्लषेर्बाट उपर्कु्त देर्खएका आर्ोजना 
छनौटमा प्राथतमकता ददने, सम्पन्न नभएका आर्ोजनाहरूको र्वश्लषेर् गरी कार्ातातलका बमोर्जम कार्ा 
गरी अधरुा आर्ोजना सम्पन्न गने नीतत तलनपुदाछ । पररर्ोजना बैंक तर्ार गरी प्राथतमकता प्राप्त 
आर्ोजनाको छनौट गरी पूजँीगत खचालाई उपलर्ब्धमलुक क्षेरमा पररचालन गनुापदाछ ।  

3.2. संघीर् सरकारबाट हस्तान्तरर् भइ आएका आर्ोजनाहरूमा पर्ााप्त बजेट व्र्वस्थापन गरी कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । तनर्ित मापदण्ड तनधाारर् गरी संघ र स्थानीर् तहसँग दोहोरो नपने गरी आर्ोजना 
कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।    

3.3. आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन कार्ालाई आर्ोजना कार्ाालर्, मन्रालर् स्तर, प्रदेश नीतत तथा 
र्ोजना आर्ोग र मखु्र्मन्री तथा मन्रीपररषदको कार्ाालर्ले अनगुमन मलु्र्ाङ्कन सम्बन्धी आधतुनक 
र्वतधहरू प्रर्ोगमा ल्र्ाई प्रभावकारी बनाइनपुदाछ । संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हनेु आर्ोजनासँग 
सम्बर्न्धत सूचनाहरूलाई ब्र्बर्स्थत गना एवं प्रगततको अनगुमन गना आर्ोजना व्र्वस्थापन सूचना 
प्रर्ाली तजुामा गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

4. खररद व्र्वस्थापन : सावाजतनक तनकार्ले खररद गरुुर्ोजना तथा वार्षाक खररद र्ोजना  तर्ार गरी 
प्रततस्पधाात्मक रूपमा खररद कार्ा गनुापदाछ । परामशा सेवा खररदमा आन्तररक जनशर्क्तको 
अतधकतम पररचालन गरी अपनत्वको र्वकास गनुापदाछ । साथै परामशा सेवाको नम्सा तर्ार गरी लागू 
गनुापदाछ ।  

4.1. तनमाार् कार्ा अधरुो रहँदा सरकारलाई ठूलो रकमको दार्र्त्व तसजाना हनेु तर तोर्कएको समर्मा 
प्रततफल प्राप्त नहुँदा लाभग्राहीले सेवाबाट वर्ञ्चत भई नागररकको जीवनस्तरमा अपेर्क्षत सधुार हनु 
सकेको छैन । तनमाार् व्र्वसार्ीलाई समर्मा कार्ासम्पन्न गने वातावरर् तर्ार गने र आईपरेका 
बाधा व्र्वधान समाधान गना कार्ामा सम्बर्न्धत सावाजतनक तनकार्ले अग्रसरताका साथ सहर्ोग र सबै 
पक्ष तनकार्बीच समन्वर् तथा सहकार्ा हनेु व्र्वस्था गनुापदाछ । 

4.2. खररद काननुमा उल्लेर्खत सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राटुक्रा पारी उपभोक्ता सतमततलाई ददने, 
उपभोक्ता सतमततहरूले तनमाार् व्र्वसार्ीबाट काम गराउने कार्ा तनर्न्रर् गनुापदाछ । उपभोक्ता 
सतमततले समेत सावाजतनक खररद काननु प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।मेर्शन प्रर्ोग गनुा नपने 
श्रममूलक काममा मार उपभोक्ता सतमततलाई सीतमत गनुापदाछ । उपभोक्ता सतमततहरूबार्ट गररने 
कार्ामा जनसहभातगता सतुनर्स्चत गने तथा तनमाार् सम्पन्न पिात ममात संभारको र्जम्मेवारीसर्हत 
हस्तान्तरर्  गनुापदाछ ।  

5. खचा व्र्वस्थापन : एउटै उदे्दश्र्मा बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोत र्वभाजन गरी खचा गने कार्ामा तनर्न्रर् 
गने,, मन्रालर्हरू कार्ाक्रम/आर्ोजना कार्ाान्वर्न गने कार्ाको सट्टा नीततगत तनर्ार्, अनगुमन र 
मूल्र्ांकनमा संलग्न हनुपुने, पुजँीगत खचालाई कार्ाक्रम, समर्, बजेट पररचालनसँग आबर्द् गनुापने 
र्वषर्मा सधुार हनुपुदाछ । साथै खचा सम्बन्धी मापदण्ड तर्ार गरी तमतव्र्र्ी तवरले खचा गने 
व्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

6. परामशा खचा : सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन लगार्तका कार्ा सकभर आन्तररक 
जनशर्क्तबाट गराउन पहल गने, बाह्य जनशर्क्तबाट गराउन ु पने अवस्थामा टर्ाकेज बनाइा 
प्रततस्पधाात्मक तररकाले खररद गने, प्राप्त प्रततवेदन उपर छलफल गरी वस्ततुनष्ठ बनाउने र अध्र्र्न 
भएका र्ोजना वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश गने लगार्तका कार्ा गरी परामशा खचालाइा प्रभावकारी 
बनाउन ुपदाछ । 



सधुारका क्षरेहरु 
 

 87 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रततवेदन, २०७८ 

7. अनदुान : अनदुान कार्ाक्रमहरूलाइा ब्र्वर्स्थत रूपमा कार्ाान्वर्न गना आवस्र्क पने तनदेर्शका र 
कार्ार्वतध ऐन तथा तनर्मावलीको आधारमा तजुामा गने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रर् गने, अनदुानमा 
समान पहुँचको सतुनितता गने, लाभग्राहीको लागत सहभातगता नहनेु गरी तनजी संथालाई अनदुान ददने 
पररपाटी अन्त्र् गररनपुने तथा अनदुानको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने लगार्तका कार्ा गरी उपलर्ब्ध 
सतुनर्ित गररनपुदाछ । नततजा वा उत्पादनका आधारमा अनदुान ददने नीतत अबलम्बन गनुापदाछ ।  

8. सावाजतनक सम्पर्त्तको उपर्ोग र संरक्षर् : सरकारी जग्गा तथा वन क्षेरको तलज, उपर्ोग, 
भोगातधकार ददने तथा खानी उत्खनन ्लगार्त प्राकृततक स्रोत साधनको उपर्ोगलाई व्र्वर्स्थत गना 
स्पि मापदण्ड तर्ार गरी सोको समरु्चत उपर्ोग र प्रततफल प्राप्त हनेु ढङ्गले व्र्वस्थापन एवं अनगुमन 
गनुापदाछ । 

संघबाट प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा र्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन हस्तान्तरर् गररएका 
र्ववरर् तथा वतामान अवस्थाको अतभलेख राख्न ेएवं अद्यावतधक गरी प्रकाशन गनुापदाछ ।  

9. सेवा प्रवाह : सावाजतनक स्रोत र साधनको अतधकतम उपर्ोग गरी सेवा प्रवाहलाई तमतव्र्र्ी, 
प्रभावकारी र दक्षतापूवाक सञ चालन गना चक्रीर् समर् प्रर्ाली, टोकन प्रर्ाली, एकद्वार सेवा प्रर्ाली र 
हेल्पडेस्क प्रर्ाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । सेवाग्राहीको समर् र 
लागत घटाउन र्वद्यतुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । र्सैगरी प्रदेश तहबाट 
प्रवाह हनेु सेवालाई व्र्वर्स्थत गना, घमु्ती सेवा प्रदान गने, सेवा मापदण्ड तनधाारर् गने, अनगुमन 
संर्न्र बनाउने र गनुासो सनुवुाई सर्न्रको व्र्वस्था र आवतधक रूपमा सावाजतनक सनुवुाई गने 
प्रर्क्रर्ा अवलम्वन गनुापदाछ । 

9.1. सेवा प्रवाहमा संलग्न पदातधकारी र जनशर्क्तको र्वद्यमान घमुाउरो उत्तरदार्र्त्व प्रर्ाली अन्त गरी 
सेवाग्राहीप्रतत तसधै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रर्ाली लाग ु गनुापदाछ । र्सका लातग गनुासो 
सनुवुाईको र्वश्वसतनर्ता अतभवरृ्र्द् गना गनुासो व्र्वस्थापनमा सामार्जक सञ्जाल र र्वद्यतुतर् माध्र्मको 
प्रर्ोग गरी तालकु तनकार् र स्वतन्र तनकार्को अनगुमन मूल्र्ांकन प्रर्ालीलाई व्र्वहाररक रूपमा 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

9.2. सावाजतनक परीक्षर्, सामार्जक पररक्षर्, सावाजतनक सनुवुाई, परकार सम्मेलन, सावाजतनक सवाल 
जवाफका माध्र्मबाट सावाजतनक सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त पषृ्ठपोषर् अवलम्बन गरी सेवा प्रवाह 
सदुृढीकरर् गना सावाजतनक सेवाको गरु्स्तर मापदण्ड तनधाारर् गरी लाग ुगनुापदाछ ।  

10. तबपद व्र्वस्थापन : र्वपद् ब्र्वस्थापन लगार्तका कोषहरूको उपर्ोग, पररचालन सम्बन्धमा मापदण्ड 
तर्ार गरी कोष पररचालनलाइा प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

कोतभड १९ को रोकथाम तथा तनर्न्रर्को लातग अपनाउन ुपने सावधानी तथा सतका ताको लातग 
सूचना प्रवाहलाइा प्रभावकारी वनाउनपुदाछ । अस्पतालको क्षमता र्वकास, जनशर्क्त व्र्वस्था गरी उपचार 
सेवामा सधुार गनुापदाछ । मानवीर् जीवनलाई नै प्रधानता ददई सबैलाई खोपको समन्र्ार्र्क 
व्र्वस्थापन गररनपुदाछ । 

11. संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन : प्रदेशस्तरको कार्ा सम्पादनमा प्रभावकाररता ल्र्ाउन सबै सरकारी 
तनकार्को सँगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर् गरी र्वकास तनमाार्, सेवा प्रवाहका 
गततर्वतधलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत एवं समन्वर्ात्मक रूपले कार्ा सम्पादन गना दोहोरो नपने 
गरी सँगठन संरचना स्वीकृत गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ ।  
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12. राजस्व सङ्कलन : अन्तर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्गा रर्जिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा 
कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पर्ाटन शलु्क लगार्तका क्षरे पररचालन गरी अतधकार क्षेर अन्तगात पने 
र्वषर्मा राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

13. लेखाङ्कन, प्रततवेदन र लेखापरीक्षर्  

13.1. आन्तररक तनर्न्रर्सम्बन्धी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी वनाउन प्रदेश मन्रालर् र अन्तगात तनकार्बाट 
सम्पादन गने कार्ा तमतव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र्वत्तीर् प्रततवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् वनाउन तथा प्रचतलत प्रदेश कानूनबमोर्जम कार्ा सम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृतत 
अनसुारको आन्तररक तनर्न्रर् प्रर्ाली तर्ार गरी लागू गनुापदाछ ।  

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

13.3. तोर्कएको समर्मा केन्द्रीर् र्हसाब र र्वत्तीर् र्ववरर् तर्ार गनुापने, आन्तररक एवं अर्न्तम लेखापरीक्षर् 
समर्मा सम्पन् न गरी प्रततवेदनको कार्ाान्वर्न गने, सूचना प्रर्वतध प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ। 

13.4. संसदीर् सतमतत, मर्न्रपररषद्का तनर्ार् तथा तनदेशनहरू तथा प्रदेश समन्वर् पररषदको तनर्ार् 
कार्ाान्वर्न र पालना सम्बन्धमा अनगुमन संर्न्र तनमाार् गरी कार्ाान्वर्नको सतुनर्ितता गनुापदाछ । 

13.5. अन्तर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, 2074 बमोर्जम आफू अन्तगातका स्थानीर् तहबाट 
आर्व्र्र्को र्ववरर् तलई एकीकृत गरेर संघीर् अथा मन्रालर्मा पठाउने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

14. अन्तरतनकार् समन्वर् : नेपालको संर्वधानले संघ र प्रदेशबीच सहकार्ा र समन्वर् हनुपुने व्र्वस्था 
गरेको छ । तीन तहका सरकार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीर् तह र संघीर् सरकारबीच 
पलुको रूपमा कार्ा गना तथा र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरू सञ्चालन गदाा अन्तर सरकारबीच दोहोरो नपने 
गरी र्ोजना छनौट, बजेट र्वतनर्ोजन तथा सञ्चालन हनुपुनेमा सरकारबीच समन्वर्को अभावले एउटै 
र्ोजनामा पतन तीन वटै तहका सरकारबाट बजेट र्वतनर्ोजन तथा सञ्चालन भएको देर्खएकोले तीनै 
तहका सरकारबीच समन्वर् स्थार्पत हनुपुदाछ । 

उपर्ुाक्त बमोर्जम नीततगत, काननुी, व्र्वस्थापकीर्, प्रर्क्रर्ागत, प्रर्ालीगत, सधुार कार्ा 
हनुसकेमा र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुार भई र्वत्तीर् सशुासन कार्म हनेु अपेक्षा गना सर्कन्छ । 
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अनसूुर्चहरू 

 

अनसूुची – १ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धत) 
 

लेखापरीक्षर् गररएका  प्रदेश कार्ाालर्हरूको र्ववरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 

२०७६।७७ 

मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर्कोनाम कार्ाालर् संख्र्ा 
बरेुज ुभएका 

कार्ाालर्को संख्र्ा बरेुज ुरकम 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 1 1907 

मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 1 0 0 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 0 0 

आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 14 0 0 

आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 2 2 23892 

उद्योग, पर्ाटन वन तथा वातावरर् मन्रालर् 35 27 142064 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 37 23 56679 

भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 44 40 257371 

सामार्जक र्वकास मन्रालर् 46 22 234435 

मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर् 1 0 0 

प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 1 0 0 

जम्मा 183 115 716348 
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अनसूुची – १(क) 
(प्रततवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धत) 

लेखापरीक्षर् गररएका  कार्ाालर्हरूको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर्कोनाम कार्ाालर् संख्र्ा 
1.    प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 
1.1.  प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 
2.    मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 2 
2.1.  मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 1 
2.2.  मर्हला र्वकास प्रर्शक्षार् केन्द्र 1 
3.    प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 
3.1.  प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 
4.    आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 14 
4.1.  मन्रालर् 1 
4.2.  प्रदेशलेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 1 
4.3.  प्रदेशलेखा ईकाई कार्ाालर्हरू 12 
5.    आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 2 
5.1 मन्रालर् 1 
5.2 सञ्चार रर्जिारको कार्ाालर् 1 
6.    उद्योग, पर्ाटन वन तथा वातावरर् मन्रालर् 35 
6.1.  मन्रालर् 1 
6.2.  तनदेशनालर्हरू 2 
6.3.  भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरू 2 
6.4  तडतभजन वन कार्ाालर्हरू 15 
6.5  घरेल ुतथा साना उद्योगकार्ाालर्हरू 12 
6. 9  उपत्र्का पर्ाटन कार्ाालर् 1 
6.9 पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 1 
6.10 वन अनसुन्धान तथा प्रर्शक्षर् केन्द्र 1 
7.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 37 

7.1.  मन्रालर् 1 
7.2.  तनदेशनालर्हरू 2 
7.3.  कृर्ष ज्ञान केन्द्रहरू 7 
7.4.  भेटेररनरी अस्पताल तथा पशसेुवा र्वज्ञ केन्द्रहरू 8 
7.5 मत्स्र् र्वकास केन्द्रहरू 2 
7.6  र्शतोषर् फलफूल रुटस्टक र्वकास केन्द्र, बोच 1 
7.7.  र्शतोषर् बागबानी नसारी केन्द्र, दामन 1 
7.8  कन्दमूल तरकारी र्वकास केन्द्र, तसन्धलुी 1 
7.9  र्कम्बनुसारी र्वकास केन्द्र, भण्डारा 1 
7.10 कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान सहर्ोग तथा तातलम केन्द्र, हररहरभवन 1 
7.11  पशसेुवा तातलम केन्द्र, लगनखेल 1 
7.12  पषुपर्वकास केन्द्र, गोदावरी 1 
7.13 प्रजनन र्पढी र्वजकोर्ा श्रोत केन्द्र, धनुीवेशी 1 
7.14 बाख्रा र्वकास फामा, र्चत्लाङ्ग 1 
7.15 बाली संरक्षर् प्रर्ोगशाला, हररहरभवन 1 
7.16 तबउर्वजन प्रर्ोगशाला, हेटौडा 1 
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क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ाालर्कोनाम कार्ाालर् संख्र्ा 
7.17 मसला बालीर्वकास केन्द्र, पाचँखाल 1 
7.18 माटो तथा मल परीक्षर् प्रर्ोगशाला, हेटौडा 1 
7.19 मौरीपालन र्वकास कार्ाक्रम, भण्डारा 1 
7.20 व्र्वसार्र्क ग्रनेेज केन्द्र, र्चत्तापोल 1 
7.21 सहकारी प्रर्शक्षालर्, भरतपरु 1 
7.22 प्रदेश दगु्ध र्वकास बोडा 1 
8.  भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 44 

8.1.  मन्रालर् 1 
8.२.  तनदेशनालर् 1 
8.3.  खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू 4 
8.4.  जलस्रोत तथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्हरू 13 
8.5.  पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू 5 
8.6.  भतूमगत र तलफ्ट जलस्रोत तथा तसचँाइ कार्ाालर् 3 
8.7.  र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर्हरू 10 
8.8.  शहरी र्वकास तथा भवन कार्ाालर्हरू 5 
8.9.  सडक तडतभजन कार्ाालर्हरू 2 
9.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् 53 

9.1.  मन्रालर् 1 
9.2.  तनदेशनालर् 2 
9.3.  र्जल्ला अस्पताल 7 
9.4.  आर्वेुद केन्द्र 13 
9.5.  स्वास्थर् कार्ाालर् 13 
9.6.  व्र्वसार्र्क तथा सीप र्वकास तातलम केन्द्र 2 
9.7.  तातलम केन्द्र 2 
9.8.  सावाजतनक तनमाार् कार्ाान्वर्न इकाई 2 
9.9.  प्रदेश खेलकुद र्वकास पररषद् 1 
9.10.  स्वास्थर् आपूतता व्र्वस्थापन केन्द्र 1 
9.11.  प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला 1 
9.12.  रोजगार सूचनाकेन्द्र 1 
9.13 अस्पताल वतलकास सतमतत  7 

 रसवुा अस्पताल र्वकास सतमतत 1 

 तरशलुी अस्पताल र्वकास सतमतत 1 

 धाददङ्ग अस्पताल र्वकास सतमतत 1 

 हेटौडा अस्पताल र्वकास सतमतत 1 

 भक्तपरु अस्पताल र्वकास सतमतत 1 

 तसन्धलुी अस्पताल र्वकास सतमतत 1 

 रामेछाप अस्पताल र्वकास सतमतत 1 
10.    मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर् 1 
10.1.   मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर् 1 

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

  जम्मा 192 
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अनसूुची-२ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धत) 

प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् रकम 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 
क्र. 

सं. 
मन्रालर्/तनकार्को नाम 

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोवार लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न 
रकम 

लेखापरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षर् गनुापने सम्पन्न 

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

1. प्रदेश सभा सर्चवालर् १ २१२६५० 1 २१२६५० १ 76 1 76 १ 4550 1 4550 १ 0 1 0 217276 

2. मखु्र्मन्री  तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् २ ११५४१७ 2 ११५४१७ २ 11156 2 11156 1 1709 1 1709 1 41584 1 41584 169866 

3.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोग १ 10387 1 १०३८७ १ 9 1 9 १ 0 1 0 १ 0 1 0 10396 

4. आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् १४ 4511899 14 ४५११८९९ १४ 13490815 14 13490815 10 15235 10 15235 3 167 3 167 18018116 

5.  आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् २ 1059748 2 १०५९७४८ २ 10969 2 10969 2 15902 2 15902 २ 496222 2 496222 1582841 

6.  
उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरर् 
मन्रालर् 

३६ 2278991 35 २२४६४४२ ३६ 261405 35 257000 ३5 130631 34 129378 19 296218 19 296218 2929038 

7. 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी 
मन्रालर् 

३८ 2897536 37 २८७६८११ ३८ 24830 37 22335 ३2 85934 31 85288 7 124367 7 124367 3108801 

8. भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् ४६ 12829061 44 ११३७४७३९ ४६ 7720476 44 7715916 ४६ 1032041 44 918412 14 20454 14 20454 20029521 

9. सामार्जक र्वकास मन्रालर् ४७ 4009355 46 ३९५१९६६ ४७ 16885 46 16856 ४3 76227 42 75853 21 302346 21 302346 4347021 

10  मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् १ 10132 १ १०१३२ १ 115 1 115 १ 393 1 393 १ 706 1 706 11346 

11. प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग १ 15695 १ १५६९५ १ 1 1 1 १ 259 1 259 १ 500 1 500 16455 

जम्मा 188 27950871 183 26385886 188 21536737 183 21525248 173 1362881 168 1246979 71 1282564 71 1282564 50440677 
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अनसूुची-३ 

(प्रततवेदनको  पररच्छेद 3 दफा 1 सँग सम्बर्न्धत) 

 

सरकारी तनकार्/मन्रालर् लेखापरीक्षर् बक्र्ौता र्ववरर् 

२०७६।७७ 

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

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

सरकारी कार्ाालर्तफा  

1 
पूवााधार र्वकास कार्ाालर् 
तसन्धपुाल्चोक 

१ १०९५००४ १ २८५५ १ ८५३१५ १ ११८३१७४ 

२ 

खानेपानी तथा सरसफाई 
तडतभजन नं ३ तसन्धपुाल्चोक 

१ ३५९३१८ १ १७०५ १ २८३१४ १ ३८९३३७ 

३ 

घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ाालर् 
तसन्धपुाल्चोक 

१ ३२५४९ १ ४४०५ १ १२५३ १ ३८२०७ 

४ र्जल्ला अस्पताल तसन्धपुाल्चोक १ ५७३८९ १ २९ १ ३७४ १ ५७७९२ 

५ 

उपोषर् प्रदेर्शर् वागवानी र्वकास 
केन्द्र नवुाकोट 

१ २०७२५ १ २४९५ १ ६४६ १ २३८६६ 

संस्था सतमतततफा  
१ चौतारा अस्पताल र्वकास सतमतत १   १   १   १   

जम्मा ६ १५६४९८५ ६ ११४८९ ६ ११५९०२ ६ १६९२३७६ 
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अनसूुची-४ 

(प्रततवेदनको  पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धत) 

 

सतमतत तथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षर् र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

मन्रालर्/तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षर् प्रततवेदन लेखापरीक्षर् 

सम्पन्न रकम 

वक्र्ौता 
वषा गनुापने सम्पन्न अर्न्तम प्रारर्म्भक 

1.      अस्पताल र्वकास सतमततहरू 8 7 7 7 627671 1  

2.      

मर्हला र्वकास प्रर्शक्षर् 
प्रततष्ठान 

1 1 1 1 22235 - 

जम्मा 9 8 8 8 649906 1  
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अनसूुची-५ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा 2 सँग सम्बर्न्धत) 

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

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. संस्थाको नाम र्जल्ला 
लेखापरीक्षर् 

गनुापने 

आतथाक वषा 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

लेखापरीक्षर्भएको अर्न्तम वषाको संचालन नततजा 
र्ो वषंको 
बचत 

वषाान्तको 
मौज्दात 

वषाको शरुु 
मौज्दात 

आर् व्र्र् 

तबक्री/सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा 
प्रत्र्क्ष 
खचा 

संचालन 
खचा 

कमाचारी 
खचा 

अन्र् खचा जम्मा खचा 

1 

रसवुा अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

रसवुा 2076/77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

तरशलुी अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

नवुाकोट 2076/77 57415 1783 ३४२० २०२९२ ६६७ ६९०८ 27867 १३५९९ ११३ ६७९५ ९०४१ 29548 -1681 1739 

3 

धाददङ्ग अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

धाददङ्क 2076/77 42564 425 १२६४ ३६७ ३०० 22060 22727 367 549 1857 17064 19837 2890 ४१५४ 

4 

हेटौडा अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

मकवानपरु 2076/77 273804 5698 ७६०९ ४९९७३ 9901 ८१६८३ 141557 ४०४६ ३०४२९ २०८२० ७६९५२ 132247 9310 16919 

5 

भक्तपरु अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

भक्तपरु 2076/77 175721 781 ६६३४ ५६४०२ 4377 ३९५९० 100369 १२७५५ ३४६७ १६१३६ ४२९९४ 75352 25017 31651 

6 

तसन्धुली 
अस्पताल र्वकास 
सतमतत 

तसन्धुली 2076/77 70254 194 2219 6416 1941 27373 35730 0 1836 13222 19466 34524 1206 3425 

7 

रामेछाप 
अस्पताल र्वकास 
सतमतत 

रामेछाप 2076/77 7913 0 1822 1051 0 3243 4294 414 159 676 2370 3619 675 2497 

8 

मर्हला र्वकास 
प्रर्शक्षार् केन्द्र 

लतलतपरु 2076/77 22235 0 25834 0 7883 5137 13020 0 0 7883 1332 9215 3805 29639 

  कुलजम्माः 
 

  649906 8881 48802 134501 25069 185994 345564 31181 36553 67389 2E+05 304342 41222 90024 
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अनसूुची-६ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.5 सँग सम्बर्न्धत) 

पेस्की बाकँीको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 

कमाचारी पसे्की अन्र् पसे्की 
जम्मा गत वषा 

सम्म 
र्ो वषा 

गतवषा सम्म र्ोवषा 
मोर्वलाईजेशन प्रतततपर अन्र् मोर्वलाईजेशन प्रतततपर अन्र् 

1.  सरकारी कार्ाालर् तफा  1814 10948 191400 0 15913 398055 0 102702 720832 

1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् 0 0 0 0 20 0 0 13630 13650 

1.6 उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरर् मन्रालर् 99 588 617 0 0 0 0 1000 2304 

1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 0 0 23752 0 0 128163 0 0 151915 

1.8 भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 0 0 145738 0 15893 269892 0 5266 436789 

1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 1715 10360 21293 0 0 0 0 82806 116174 

1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.    सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 1814 10948 191400 0 15913 398055 0 102702 720832 
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अनसूुची-७ 

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

२०७६।७७  
(रु. हजारमा) 

क्र. सं. मन्रालर्/तनकार् लेखापरीक्षर्को दौरानमा प्रारर्म्भक प्रततवेदन पठाएपतछ सम्परीक्षर्कोक्र ममा कुल जम्मा 
1.  सरकारी कार्ाालर् तफा          

1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 0 0 0 0 

1.2 मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 0 0 0 0 

1.3 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 0 0 0 0 

1.4 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 0 0 0 0 

1.5 आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् 55 107 3 165 

1.6 उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरर् मन्रालर् 673 1070 509 2252 

1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 120 112 1760 1992 

1.8 भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 481 4589 12813 17883 

1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 1015 1070 2909 4994 

1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 0 52 0 52 

1.11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 0 

2.    सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा  91 82 0 173 

जम्मा 2435 7082 17994 27511 
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अनसूुची-८ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.7 सँग सम्बर्न्धत) 
अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्िगत र्स्थतत 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

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

रकम कार्ाालर् संख्र्ा रकम कार्ाालर् संख्र्ा रकम 

1.  सरकारी कार्ाालर् तफा            

1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् ० 0 ० 0 0 

1.2 मखु्र्मन्री तथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् ० 0 ० 0 0 

1.3 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग ० 0 ० 0 0 

1.4 आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् ० 0 ० 0 0 

1.5 आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रलर् ० 0 ० 0 0 

1.6 उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरर् मन्रालर् ७ 323 १ 84 239 

1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् ५ 214 २ 51 163 

1.8 भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् ७ 908 ३ 278 
630 

1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् ३ 398 २ 133 
265 

1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् १ 
12 

१ 
0 

12 

1.11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग ० 0 ० 0 
0 

2.    सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा  १ 25 ० 25 
0 

जम्मा 
24 1880 9 571 1309 
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अनसूुची-९ 

(प्रततवेदनको  पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धत) 

राजस्वको शीषाकगत आम्दानी र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 
राजश्व संकेत राजस्व शीषाक रकम 

११३१५ घर जग्गा रर्जिेशन दस्तरु ६४४५४५० 

११४११ बाँडफाँट भई प्राप्त हनु ेमूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ५१९३३४७ 

११४२१ बाँडफाँट  भई प्राप्त हनुे अन्त शलु्क १९४३६२६ 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेसवारी साधन कर ३८९५९१२ 

११४७१ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेमनोरञ्जन कर ७९९९ 

११४७२ र्वज्ञापन कर ४३०३४ 

११६१४ रेतडर्ो तथा एफ.एम. संचालन दस्तरु २२५३ 

११६१५ टेलीतभजन संचालन दस्तरु ४००० 

१४१४६ बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे र्वद्यतु रोर्ल्टी ३४६३९९ 

१४१५१ सरकारी सम्पर्त्त बहालबाट प्रप्त आर् ६५९ 

१४१५४ बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा अतनज सम्बन्धी रोर्ल्टी २६५२० 

१४१५७ बाँडफाँट भई प्राप्त हनु ेदहत्तर बहत्तरको तबर्क्रबाट प्राप्त हनुे आर् ९८६९६६ 

१४१५८ बाँडफाँट भई प्राप्त हनु ेपवातारोहर् वापतको रोर्ल्टी २८४२ 

१४१५९ अन्र् श्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहनु ेरोर्ल्टी ३२६३ 

१४१७१ वन रोर्ल्टी ४६०२१ 

१४२१२ कृर्ष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम १६६८५ 

१५२१२ सरकारी सम्पर्त्तको तबक्रीबाट प्राप्त रकम ३२७ 

१४२१३ अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम ७४ 

१४२१७ नहर तथा कुलो उपर्ोग वापतको शलु्क ३ 

१४२१९ अन्र् सेवाशलु्क तथा तबक्रीबाट प्राप्त रकम ७३४ 

१४२२३ र्शक्षा क्षेरको आम्दानी २६६ 

१४२२४ पररक्षा शलु्क २९२३२ 

१४२२५ र्ातार्ात क्षेरको आम्दानी ३७२७८४ 

१४२२९ अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क ४७७३० 

१४२५३ व्र्वसार् रर्जिेशन दस्तरु १८३९४३ 

१४२५४ रेतडर्ो तथा एफ.एम संचालन दस्तरु २२५ 

१४२५५ टेतलतभजन संचालन दस्तरु १०० 

१४२५६ चालक अनमुतत पर, सवारी दताा र्कताब (Blue Book) सम्बन्धी दस्तरु 725600 

१४२६४ वन क्षेरको आम्दानी २७७८९ 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड जररवाना र जफत २२१७१ 

१४३१३ धरौटी सदर स्र्ाहा १९८९ 

१४५२९ अन्र् राजस्व १५९३५ 

१५१११ बेरुज ु ७५८४४ 

१५११२ तनकासा र्फताा ६९६ 

१५११३ अनदुान र्फताा १०६६३१९ 

  जम्मा २१५३६७३७ 
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अनसूुची-१० 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 1 सँग सम्बर्न्धत) 

प्रदेश  कार्ाालर्हरूको बेरुज ुवगीकरर् 

 २०७६।७७ (रु. हजारमा)  

क्र
. 

सं. 
र्जल्ला मन्रालर्/तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भकबेरुज ु प्रततर्क्रर्ाबाटफस्र्ौट बाकँी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु 
गनुापना 

तनर्तमतगनुंपनें पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफासंख्र्ा 

रकम 

दफासंख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमत  

भएको 

प्रमार्का 
कागजात 
पेश 

नभएको 

राजस्व  लगत 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाां 
नतलएको 

जम्मा 
कमाचारी  
पेस्की 

अन्र्पे
स्की 

जम्मा 
सैर्द्ार्न्तक लगतत सैर्द्ार्न्तक लगतत सैर्द्ार्न्तक लगतत 

1 मकवानपरु प्रदेश सभा सर्चवालर् 13 2 1907 0 0 0 13 2 1907 0 1907 0 0 0 1907 0 0 0 

2 मकवानपरु 

मखु्र् मन्री तथा 
मर्न्रपररषदको 
कार्ाालर् 

18 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 मकवानपरु 
 प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोग 

5 1 19 0 1 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 मकवानपरु 
आतथाक मातमला तथा 
र्ोजना मन्रालर् 

40 0 0 3 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 मकवानपरु 
आन्तररक मातमला 
तथा काननु मन्रालर् 

50 30 28485 0 13 4593 50 17 23892 1735 1497 7030 0 0 8527 0 13630 13630 

6 मकवानपरु 

उद्योग, पर्ाटन, वन 
तथा वातावरर् 
मन्रालर् 

322 163 151897 1 20 9833 321 143 142064 15154 107671 17651 0 0 125322 588 1000 1588 

7 मकवानपरु 
भतूम व्र्वस्था, कृर्षतथा 
सहकारी मन्रालर् 

242 101 76590 0 22 19911 242 79 56679 14412 29619 12648 0 0 42267 0 0 0 

8 मकवानपरु 
भौततक पूवााधार तथा 
र्वकास 

620 220 288541 50 53 31170 570 167 257371 84942 72891 94272 0 0 167163 0 5266 5266 

9 मकवानपरु 
सामार्जक र्वकास 
मन्रालर् 

220 205 247487 1 43 13052 219 162 234435 30120 130936 24483 0 0 155419 10360 38536 48896 

1

0 

मकवानपरु 
मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको 
कार्ाालर् 

4 1 52 0 1 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 मकवानपरु 
प्रदेश नीतत तथा 
र्ोजना आर्ोग 

6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 1540 723 794978 57 153 78630 1483 570 716348 146363 344521 156084 0 0 500605 10948 58432 69380 
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अनसूुची-१1 

(प्रततवेदनको पररच्छेद २ दफा 1 सँग सम्बर्न्धत) 

आर्-व्र्र्को कारोवारगने अन्र् संस्था तथा सतमततको बेरुज ुवगीकरर् 
२०७६।७७ 

(रु. हजारमा)  

क्र. 
सं. 

र्जल्ला 
मन्रालर्/तनकार्को 

नाम 

प्रारर्म्भकबरेुज ु प्रततर्क्रर्ाबाटफस्र्ौट बाकँी बरेुज ु
बरेुज ु

असलु 
गनुापना 

तनर्तमतगनुंपनें पसे्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफासंख्र्ा 

रकम 

दफासंख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमत 
भएको 

प्रमार्का 
कागजात पशे 

नभएको 

राजस्व 
लगत 

र्जम्मवेारी 
नसारेको 

सोधभनाां 
नतलएको 

जम्मा कमाचारीपसे्की अन्र्पसे्की जम्मा 
सैर्द्ार्न्तक लगती सैर्द्ार्न्तक लगती सैर्द्ार्न्तक लगती 

    अस्पताल र्वकास 
सतमतहरू 

            २० १६ ८८८१ १४६० ७३२० १०१ ० ० ७४२१ ० ० ० 

1 रसवुा 
रसवुा अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

0 0 0 0 0 0 ० ० ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 नवुाकोट 
तरशलुी अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

१ २ १७८३ 0 0 0 १ २ १७८३ 0 १७८३ 0 0 0 1783 0 0 0 

3 धाददङ्क 
धाददङ्ग अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

2 2 450 0 0 25 २ २ ४२५ 49 376 0 0 0 376 0 0 0 

4 मकवानपरु 
हेटौडा अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

५ ९ ५८४७ 0 3 149 ५ ६ ५६९८ ५३७ ५१६१ 0 0 0 5161 0 0 0 

5 भक्तपरु 
भक्तपरु अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

४ ३ ७८१ 0 0 0 ४ ३ ७८१ ७०१ ० ८० 0   80 0 0 0 

6 तसन्धलुी 
तसन्धलुी अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

८ ३ १९४ ० ० ० ८ ३ १९४ 173 0 21 0 0 21 0 0 0 

7 रामेछाप 
रामेछाप अस्पताल 
र्वकास सतमतत 

0 0 0 0 0 0 ० ० ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

८ लतलतपरु 
मर्हला र्वकास 
प्रर्शक्षार् केन्द्र 

3 1 192 1 1 192 २ ० ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    जम्मा 23 20 9247 1 4 366 22 16 8881 1460 7320 101 0 0 7421 0 0 0 
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अनसूुची-१२ 

(प्रततवेदनकोपररच्छेद २ दफा 2 सँग सम्बर्न्धत) 

बेरुज ुफस्र्ौट तथा सम्परीक्षर्को  अद्यावतधक र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. मन्रालर्/तनकार्कोनाम गत वषा 

सम्मकोबाकँी 
सम्परीक्षर् 
भएको जम्मा बाकँी र्ो वषाको थप तेस्रो प्रततवेदनसम्मको 

बाकँी बेरुज ु

तेस्रो प्रततवेदनसम्मको 
बाकँी बेरुज ुमध्रे् 

पेस्की 
1.  सरकारी कार्ाालर् तफा  973066 328432 644634 716348 1360982 278507 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 0 0 0 1907 1907 0 
1.2 मखु्र्मन्रीतथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 0 0 0 0 0 0 
1.3 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 0 0 0 0 0 0 
1.4 आतथाकमातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 786 0 786 0 786 0 
1.5 आन्तररकमातमला तथा काननु मन्रलर् 771 135 636 23892 24528 13650 
1.6 उद्योगपर्ाटन वन तथा वातावरर् मन्रालर् 91095 30136 60959 142064 203023 2304 
1.7 भतूमव्र्वस्था कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् 135874 52130 83744 56679 140423 23752 
1.8 भौततकपूवााधार र्वकास मन्रालर् 561377 238763 322614 257371 579985 166897 
1.9 सामार्जकर्वकास मन्रालर् 183132 7268 175864 234435 410299 71904 
1.10 मखु्र्न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 31 0 31 0 31 0 
1.11 प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 0 0 0 
2.    सतमतत तथा अन्र् संस्था तफा  15221 0 15221 8881 24102 0 

जम्मा 988287 328432 659855 725229 1385084 278507 
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अनसूुची-१३ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद १ दफा 5 सँग सम्बर्न्धत) 

प्रदेश सरकारबाट अन्र् सरकारलाई तनकासा ददई खचा भएको रकमको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्रसं. र्जल्ला संघीर् कार्ाालर्/स्थानीर् तहको नाम 
चालूगत 
तनकासा 
रकम 

पुजँीगत 
तनकासा 
रकम 

जम्मा 
तनकासा रकम 

1.         दोलखा र्जल्लासमन्वर् सतमतत दोलखा 2348 0 2348 

2.         रामेछाप र्जल्लासमन्वर् सतमतत रामेछाप 3023 0 3023 

3.         तसन्धलुी र्जल्लासमन्वर् सतमतत तसन्धलुी 2957 0 2957 

4.         काभ्रपेलान्चोक र्जल्लासमन्वर् सतमतत काभ्रपेलान्चोक 4267 0 4267 

5.         तसन्धपुाल्चोक र्जल्लासमन्वर् सतमतत तसन्धपुाल्चोक 1866 0 1866 

6.         रसवुा र्जल्लासमन्वर् सतमतत रसवुा 5119 0 5119 

7.         नवुाकोट र्जल्ला समन्वर् सतमतत नवुाकोट 783 0 783 

8.         धाददङ र्जल्ला समन्वर् सतमतत धाददङ 2176 0 2176 

9.         र्चतवन र्जल्ला समन्वर् सतमतत र्चतवन 3120 98 3218 

10.       मकवानपरु र्जल्ला समन्वर् सतमतत मकवानपरु 3266 196 3463 

11.       भक्तपरु र्जल्ला समन्वर् सतमतत भक्तपरु 4717 0 4717 

12.       लतलतपरु र्जल्ला समन्वर् सतमतत लतलतपरु 2930 0 2930 

13.       काठमाण्डौ र्जल्ला समन्वर् सतमतत काठमाण्डौ 2393 0 2393 

14.       दोलखा र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् दोलखा 0 25189 25189 

15.       रामेछाप र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् रामेछाप 0 64440 64440 

16.       तसन्धलुी र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् तसन्धलुी 0 64327 64327 

17.       काभ्रपेलाञ्चोक र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् काभ्रपेलाञ्चोक 0 108896 108896 

18.       तसन्धपुाल्चोक र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् तसन्धपुाल्चोक 0 41164 41164 

19.       रसवुा र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् रसवुा 0 31901 31901 

20.       नवुाकोट र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् नवुाकोट 0 59917 59917 

21.       धाददङ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् धाददङ 0 28368 28368 

22.       र्चतवन र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् र्चतवन 0 39465 39465 

23.       मकवानपरु र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् मकवानपरु 0 54606 54606 

24.       मकवानपरु मध्र्क्षेतरर् सशस्त्र प्रहरी गर् नं. ३ रातमाटे 0 17949 17949 
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25.       दोलखा र्जरी प्रार्वतधक र्शक्षालर् 26454 1341 27795 

26.       रामेछाप रामेछाप पोतलटेर्क्नक इर्न्सटच्रू्ट 9489 1830 11319 

27.       काभ्रपेलान्चोक पनौती प्रार्वतधक र्शक्षालर् 7464 2301 9766 

28.       काभ्रपेलान्चोक नेपाल बनेपा पोतलटेर्क्नक इर्न्स्टच्रू्ट 23345 172 23516 

29.       धाददङ धाददङ्ग पोतलटेर्क्नक इर्न्सटच्रू्ट 5099 19724 24823 

30.       र्चतवन स्कुल अफहेल्थ साइन्स, भरतपरु 25712 2137 27849 
31.       र्चतवन नारार्र्ी पोतलटेर्क्नक इर्न्सटच्रू्ट 4161 73 4235 
32.       र्चतवन ददवाकर स्मतृत प्रार्वतधक र्शक्षालर् 7036 1619 8655 
33.       मकवानपरु नेपाल भारतमैरी बहपु्रार्वतधक संस्था, हेटौंडा 4356 2746 7101 
34.       मकवानपरु CTEVTबागमती प्रदेश कार्ाालर् 186917 14075 200993 
35.       काठमाडौं बालाज ुस्कुल अफ इर्न्जतनर्ररङ एण्ड टेक्नोलोजी 45368 21108 66477 
36.       काठमाडौं शंकरापरु पोतलटेर्क्नक इर्न्स्टच्रू्ट 10499 977 11476 
37.       काठमाडौं जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला 22427 26957 49384 

संघीर् कार्ाालर्कोजम्मा 417294 631576 1048870 
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अनसूुची-१४ 

(प्रततवेदनको पररच्छेद 2 दफा 3.1 सँग सम्बर्न्धत) 

लेखा उत्तरदार्ी अतधकृतहरूको र्ववरर् र सो अवतधको बेरुज ुर्स्थतत 

२०७६।७७ 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतधकृतकोनाम 
अवतध आ.व. ०७६।७७ 

को कुल बरेुज ु

ले.प. अंकको 
तलुनामाबरेुज ु

प्रततशत देर्ख सम्म 

1.    प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सर्चवालर् 
श्री रामशरर् र्घतमरे २०७६।०४।०१ २०७६।११।१६ 

1907 0.878 
श्री कृषर् हरी खड्का २०७६।११।२१ २०७७।०३।३१ 

2.    मखु्र् मन्री तथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 
सर्चव श्री आन्नद राज ढकाल २०७६।०४।०१ २०७६।०४।३१ 

0 0.000 
सर्चव श्री तोर्म रार् २०७६।०५।०१ २०७७।०३।३१ 

3.    प्रदेश लोक सेवा आर्ोग तन सर्चव श्री भोला दाहाल २०७६।०८।०२ २०७७।०३।३१ 0 0.000 

4.    आतथाक मातमला तथा र्ोजना मन्रालर् 
सर्चव श्री बालकृषर् र्घतमरे २०७६।०४।०१ २०७६।०५।२० 

0 0.000 
सर्चव डा मकुुन्द पौडेल २०७६।०५।२३ २०७७।०३।३१ 

5.    आन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालर् 
सर्चव श्री राजकुमार शे्रष्ठ २०७६।०४।०१ २०७६।०५।११ 

23892 0.0002 
सर्चव श्री र्वनोद प्रकाश तसंह २०७६।०५।१८ २०७७।०३।३१ 

6.    उद्योग, पर्ाटन वन तथा वातावरर् मन्रालर् सर्चव श्री र्शव कुमार वाग्ले २०७६।०४।०१ २०७७।०३।३१ 142064 5.327 
7.    भतूम व्र्वस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालर् सर्चव श्री र्ोगेन्द्र कुमार काकी २०७६।०४।०१ २०७७।०३।३१ 56679 1.823 

8.    भौततक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 
सर्चव श्री कौशलेश्वर झा २०७६।०४।०१ २०७६।०५।११ 

257371 1.285 
सर्चव श्री तेजारथ भट्ट २०७६।०५।१८ २०७७।०३।३१ 

9.    सामार्जक र्वकास मन्रालर् 
सर्चव श्री ददपेन्द्र सवुदेी २०७६।०४।०१ २०७६।०५।२२ 

243316 4.891 सर्चव श्री गोकर्ामर्र् दवाडी २०७६।०५।२३ २०७७।०२।१३ 
सर्चव श्री ददपक काफ्ले २०७७।०२।१४ २०७७।०३।३१ 

10.    मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 
उप न्र्ार्तधवक्ता श्री मकुुन्दहरी पौडेल २०७६।०४।०१ २०७६।११।०६ 

0 0.000 
उप न्र्ार्तधवक्ता श्री कृषर्चन्द्र पाण्डे २०७६।११।२३ २०७७।०३।३१ 

11.    प्रदेश नीतत तथा र्ोजना आर्ोग उप सर्चव श्री अन्जन न्र्ौपान े २०७६।०४।०१ २०७७।०३।३१ 0 0.000 
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