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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

 नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षण ऐन 2075 िमोम्जम संघ, 

प्रदेश र स्थानीर् िहका सिै सरकारी कार्ािलर्, पूणि स्वातमत्व भएका संगठठि संस्था 
र संघीर् काननु िमोम्जम महालेखापरीक्षकिाट लेखापरीक्षण हनेु भनी िोर्कएका 
संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औम्चत्र् 
समेिको आधारमा लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको धारा 
294(3) िमोम्जम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारिाहीको 
सबिन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनि सक्ने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रदेश प्रमखु समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रतिवेदन मखुर्मन्री 
माफि ि प्रदेश सभामा पेस हनेु व्र्वस्था छ । उम्ल्लम्खि व्र्वस्था िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेश सरकारका 
कार्ािलर्हरूको आतथिक वषि 2077/78 को लेखापरीक्षण गरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । प्रदेश 
सरकारिफि  र्ो चौथो वार्षिक प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, 

लेखापरीक्षणिाट देम्खएका िेरुजकुो म्स्थति, लेखापरीक्षणिाट देम्खएका मखुर् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न म्स्थति र सधुारका क्षेरहरू समावेश गररएको छ। प्रस्ििु प्रतिवेदन सबिम्न्धि तनकार् 
एवं सरोकारवाला माफि ि कार्ािन्वर्न भई आतथिक अनशुासन कार्म गनि महत्त्वपूणि र्ोगदान पगु्ने र्वश्वास 
तलएको छु ।  

नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, संघ एवं प्रदेशले िजुिमा गरेका नीति, र्ोजना, काननु, लेखापरीक्षण 
मानदण्ड एवं असल अभ्र्ासहरू अनसुरण गरी वस्ितुनष्ठ ढंगले र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । र्स वषिदेम्ख 
लेखापरीक्षणको कार्िलाई सूचना प्रर्वतधमा आधाररि नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (न्र्ाबस) माफि ि 
लेखापरीक्षण सबपन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिलगार्ि सबिर्द् पक्षसगग 
आवश्र्क छलफल गरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाविमोम्जम लेखापरीक्षणलाई उदे्दश्र्मूलक िनाउने प्रर्ास 
गररएको छ। र्सको साथै लेखापरीक्षकले पालना गनुिपने आचारसंर्हिा पालना गनि गराउन र लेखापरीक्षणको 
गणुस्िरमा एकरुपिा कार्म गनि आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् गनि 
गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रणालीलाई सदुृढ िलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषि काननुको पालना, जवाफदेर्हिावहन, लेखापालन र आतथिक कारोिारकोम्स्थति, साविजतनक सबपम्त्त 
र स्रोि साधनको उपर्ोग, साविजतनक तनमािण र सेवा प्रवाहजस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षणको क्षरेमा समावेश 
गररएको छ । र्ो वषि प्रदेश सरकार र मािहिका कार्ािलर्समेि 1८८ तनकार्को रु.५४ अिि ३8 करोड 
४६ लाख 3४ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न भएकोमा रु.६४ करोड २१ लाख ५८ हजार िेरुज ुकार्म 
भएको छ । र्ो िेरुज ुकुल लेखापरीक्षण अङ्कको १.१८ प्रतिशि हनु आउगछ । गि वषि लेखापरीक्षण अंकको 
२.३९ प्रतिशि िेरुज ुकार्म भएकोमा र्स वषि १.1८ प्रतिशि कार्म भएकोले िेरुज ुप्रतिशि घटेको छ। 
बर्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लगिी िेरुज ुमातनएको छैन । साविजतनक स्रोि साधनको उपर्ोग वा िेरुज ुफस्र्ौट 
गरी आतथिक अनशुासन कार्म गने र्वषर्लाई कार्ि सबपादनको स्िरको आधारमा दण्ड र परुस्कार ठदने 
प्रर्क्रर्ासगग आवर्द् गनुिपदिछ । 



 

 

प्रदेश सरकारअन्िगििका कार्ािलर्हरूको लेखापरीक्षणिाट मखुर्रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु तनमािण 
गनुिपने, दरिन्दीिमोम्जमका कमिचारीको पदपूतिि गनुिपने, िजेटमा समावेश भएका नीति िथा कार्िक्रमको 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुिपने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वम्स्थि गनुिपने, अनतु्पादक 
खचि तनर्न्रण गनि तमिव्र्र्र्िासबिन्धी नीतिलाई प्रभावकारीरुपले कार्ािन्वर्न गनुिपने, ठदगो र्वकास लक्ष्र्लाई 
प्राप्त गनि र्ोजना िथा कार्िक्रममा समावेश गरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसगग समन्वर्ात्मक ढङ्गले 
कार्ि गनुिपने देम्खएको छ ।  

र्वकास तनमािणिफि  आर्ोजना िैंकमा समावेश भएका र्ोजनामध्रे् िढी उपलम्धधमूलक र्ोजना छनौट 
गरी कार्ािन्वर्न गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफि ि एकै प्रकृतिका कार्िक्रमहरू सबपादन भई दोहोररने, 

खम्टटने िथा टुर्क्रने प्रवमृ्त्त तनर्न्रण गने, साना िथा टुके्र आर्ोजनामा लगानी नगने, अनदुान र सहार्िाजस्िा 
र्विरणमखुी कार्िक्रमहरूमा िजेट पररचातलि गदाि उपलम्धधको सतुनम्िििा गने, अनदुानको अनगुमन 
प्रभावकारी िनाउने र जर्टल प्रकृतिका तनमािण सधुारका कार्िहरूसमेि उपभोक्ता सतमतििाट गराउने प्रर्क्रर्ामा 
सधुार गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने देम्खन्छ । नेपालको संर्वधानिमोम्जम आफ्नो अतधकार क्षेरमा पने 
आन्िररक आर् पररचालन गरी आत्मतनभिर हनेुिफि  प्रदेश सरकारका काम कारिाही तनदेम्शि गनुिपने देम्खन्छ।  

अन्त्र्मा, र्स प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्नवाट साविजतनक सदाचार, पारदम्शििा र जवाफदेर्हिाको प्रवर्द्िनमा 
सहर्ोग पगु्ने र्वश्वास तलएको छु । लेखापरीक्षण सबपन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने क्रममा अमूल्र् सझुाव ठदई 
सहर्ोग गने माननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखुर्मन्रीज्रू् िथा मन्रीज्रू्हरू, प्रदेश सभाका माननीर् 
सभामखुज्रू् िथा उपसभामखुज्रू्, प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरूलगार्ि प्रदेशका सिै तनकार् र पदातधकारी िथा 
र्वकास साझेदार, नागररक समाज र सञ्चारकमीहरूप्रति हाठदिक आभार व्र्क्त गनि चाहन्छु । र्स वषिदेम्ख 
र्वद्यिुीर् प्रणालीिाट लेखापरीक्षण सबपन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने कार्ािलर्का सबपूणि कमिचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ठदन चाहन्छु ।   
 

 

 

 

 

(टंकमम्ण शमाि, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे र पद्दति 

1. संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ िमोम्जम प्रदेश सभा, प्रदेश 
सरकार र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को लेखा काननुिमोम्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औम्चत्र्समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकिाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । 
प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले सिै प्रकारका आर्व्र्र् 
िथा कारोिारको िोर्कएिमोम्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्िाट अम्न्िम लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । 

2. उद्दशे्र् - साविजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोग िथा साविजतनक सेवा प्रवाहको सबिन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औम्चत्र्को आधारमा लेखापरीक्षण गरी उम्चि तनष्कषि र 
सझुाव प्रदान गनि िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर रार् प्रदान गनुि लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र् रहेको छ 
। देहार्का र्वषर्हरू सतुनम्िि गनुि लेखापरीक्षणको अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेका छन:् 

 आतथिक र्ववरण िोर्कएको ढागचामा िर्ार गरी र्थाथि म्स्थति म्चरण गरेको, 

 सम्ञ्चि कोष िथा अन्र् सरकारी कोषको र्हसाि र्थाथिपरक रहेको,  

 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनिमोम्जम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ि र प्रर्ोजनमा खचि गरेको, 

 राजस्वलगार्ि समस्ि आबदानी र धरौटी असलुी एवं दाम्खला गरेको, 

 सरकारी सबपम्त्तको व्र्वस्थापन एवं स्रोिको हातन नोक्सानी र दरुुपर्ोग हनु नपाउने गरी 
आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था गरेको र सोको कार्ािन्वर्न भएको, 

 आतथिक कारोिार गदाि प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना गरेको एवं पषु्याई गने प्रमाण 
र्थेष्ठ राखेको, 

 स्वीकृि कार्िक्रमअनसुार तनधािररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलम्धध हातसल गरेको, 

 साविजतनक तनकार्ले िोर्कएिमोम्जम र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाह गरेको, 

 आतथिक कारोवार गदाि तमिव्र्र्र्िा कार्िदक्षिा र प्रभाकाररिामा पर्ािप्त ध्र्ान ठदएको, 

 साविजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन गरेको, 

 कोतभड १९ को र्वश्वधर्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रण िथा उपचार सबिन्धमा सञ्चातलि 
र्क्रर्ाकलाप र खचि काननुसबमि एवं प्रभावकारी िवरले गरेको ।  

3. क्षरे - र्ो वषि प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंग, प्रदेश कार्ािलर् र सतमति िथा अन्र् 
संस्था समेि 18८ तनकार्को २०७7।७8 को आतथिक कारोिारको लेखापरीक्षण सबपन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहको म्स्थति मूल्र्ांकन 
गनि सूचना िथा ि्र्ांकसमेि संकलन गरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेण गररएको छ ।  



 

 

4. पर्द्ति - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा उल्लेम्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर्,  
प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभिक लेखापरीक्षण तनदेम्शका, मागिदशिन र असल अभ्र्ासको 
अनसुरण गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षण गनुिपने तनकार्हरूलाई जोम्खम 
मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोम्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण गरी उच्च जोम्खमर्कु्त 
92 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षण, मध्र्म जोम्खमर्कु्त 15 तनकार्को  छनौट गररएका कारोवारको 
परीक्षण र न्रू्न जोम्खमर्कु्त 81 तनकार्को दरु लेखापरीक्षण कार्िर्वतधिाट लेखापरीक्षण गरीएको छ 
। र्ो वषि देम्ख र्वद्यतुिर् प्रणालीमा आधाररि नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन सफट्वेर्र प्रर्ोग गरी 
लेखापरीक्षण गररएको छ । र्वद्यिुीर् प्रणालीमा लेखापरीक्षण गनि सबिम्न्धि सरोकारवालाहरूलाई 
भच ुिअल माध्र्मिाट जानकारी समेि गराइएको छ । 

 र्सका अलावा लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होराउपर सबिम्न्धि तनकार्का प्रमखुसगग 
छलफल गरेपिाि ् लेखापरीक्षणको प्रारम्बभक प्रतिवेदन जारी गररएको र सो उपर तनकार्िाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिकृर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर 
अतभवरृ्र्द् गनि उच्च िहिाट सपुरीवेक्षण, स्थलगि तनरीक्षण, लेखापरीक्षण सबपन्न फाइल िथा 
प्रतिवेदनको पनुरावलोकन र छनौट भएका लेखापरीक्षण फाइलको गणुस्िर पनुरावलोकनसमेि गने 
गररएको छ । नीतिगि र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति गठन गररएको र र्वतभन्न 
क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िर्क्रि र्ा  - महालेखापरीक्षकको 2077।78 को लेखापरीक्षणण र्वद्यिुीर् माध्र्मिाट 
सबपन्न गने तसलतसलामा प्रदेश मन्रालर् र मािहि तनकार्का कार्ािलर् प्रमखु र आतथिक प्रशासन 
प्रमखुसगग भच ुिअल माध्र्मिाट अन्िरर्क्रर्ा/छलफल भएको तथर्ो ।  

6. वार्षिक प्रतिवेदन - महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारवाहीको सबिन्धमा 
अलग अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनिसक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ 
को उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ 
पररच्छेद िथा 14 अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, 
पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षणिाट देम्खएका िेरुजकुो म्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षणिाट देम्खएका 
प्रमखु व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न म्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षेरहरू 
उल्लेख गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 1 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

पररच्छेद —१ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण 

 

 समर्िगि लेखापरीक्षण 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र र्वषर् संखर्ा (रु.हजारमा) 
१. सरकारी  कार्ािलर् (वक्र्ौिा समेि) 173 49091656 
२. सतमति र अन्र् संस्था  15 5292978 

जबमा 188 54384634 

  र्ो वषि प्रदेश मािहि १73 सरकारी तनकार्को रु.४९ अिि ९ करोड १६ लाख ५६ हजार 
र सतमति िथा अन्र् संस्था १५ को रु.५ अिि २९ करोड २९ लाख ७८ हजार समेि रु.५४ अिि 
३८ करोड ४६ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण रकममा संघीर् 
सरकारका 65 तनकार्िाट खचि भएको चालखुचि रु.50 करोड 84 लाख 57 हजार र पूगजीगिखचि 
रु.32 करोड 88 लाख ८९ हजार समेि रु.83 करोड 73 लाख 46 हजार समेि समावेश छ । 
लेखापरीक्षण गररएका तनकार्हरूको र्ववरण अनसूुची- 1(क) मा उल्लेख छ । 

1. सरकारी तनकार् - र्ो वषि १72 प्रदेश कार्ािलर् र िक्र्ौिा एक समेि १73 को र्वतनर्ोजन, राजस्व, 
धरौटी र अन्र्िफि  तनबनानसुार लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ ।  

                                                                              (रु.हजारमा) 

क्र.सं. कारोिार 
लेखापरीक्षण 

िक्र्ौिा २०७७।७८ जबमा 
1. र्वतनर्ोजन  102040 32103042 32205082 
2. राजस्व   291 13400649 13400940 
3. धरौटी   16355 2142280 2158635 
4. अन्र् (र्वर्वध) 

 
0 1326999 1326999 

जबमा 118686 48972970 49091656 

र्वतनर्ोजन रकममा र्वत्तीर् हस्िान्िरण माफि ि स्थानीर् िहलाई ठदएको तनकासा रु.५ अिि 
३७ करोड २२ लाख ४९ हजार समेि समावेश छ । र्सको र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-२ मा छ । 

2. सतमति र अन्र् संस्था - र्ो वषि १५ सतमति र अन्र् संस्थाको रु.५ अिि २९ करोड २९ लाख   
७८ हजारको लेखापरीक्षण गररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची–3 मा उल्लेख छ । 
लेखापरीक्षणिाट देम्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद ३ को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ । 
लेखापरीक्षण सबपन्न तनकार् र लेखापरीक्षणको र्ववरण अनसूुची - 3 र 4 मा उल्लेख छ ।  

 



लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण 

 2  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 प्रदेश िजेट र राजस्वको कार्ािन्वर्न म्स्थति 

3. प्रदेश िजेट िथा खचि - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७७।७८ को 
िजेट अनमुान र र्थाथि खचि तनबनानसुार छाः 

 

(रु.हजारमा) 

शीषिक/क्षरे 

२०७७।७८ 

िजेट अनमुान र्थाथि खचि प्रतिशि 

चाल ुखचि   16945527 13598813 80.25 
पुगजीगि खचि 22208637 18504229 83.32 

जबमा 39154164 32103042 81.99 

4. खचिको म्स्थति : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्राप्त तनकासा र्ववरण अनसुार र्स वषिको कुल 
चाल ुर पुगजीगि खचिको र्ववरण तनबनानसुार छाः 

(रु.हजारमा) 

तस. 
नं. मन्रालर्/ तनकार् 

िजेट रकम र्थाथि खचि रकम 
जबमा 

चाल ु पूगम्जगि चाल ु पुगजीगि 

१ प्रदेश सभा सम्चवालर् १९३९९५ ७९५७ १५१७५६ ५७७७ १५७५३३ 

२ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग २०७४९ २७९५ १७०१२ २५७४ १९५८६ 

३ मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १४४७६ ८५० ७९२५ ७७४ ८६९९ 

४ 

मखुर्मन्री िथा  मम्न्रपररषदको 
कार्ािलर् ४५०३१५ ९२८७५ १६७८८४ ३८४८६ २०६३७० 

५ 

आतथिक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर् 618356 488756 370839 11147 381986 

६ 

उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण 
मन्रालर् १०६७२९६ १६७८५९० ८९४७१३ १४८८५८१ २३८३२९४ 

७ 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी 
मन्रालर् ३०१४५८६ २२५५३५ २०९७९३९ १२९९९४ २२२७९३३ 

८ 

आन्िररक मातमला िथा काननु 
मन्रालर् २५६६८५ ४३७१०० १४४४८८ १८६८४९ ३३१३३७ 

९ भौतिक पूवािधार मन्रालर्  ११०१५८४ १७५४२०९३ ९४१७०४ १५५१५३१7 १६४५७०२1 

१० सामाम्जक र्वकास मन्रालर्  ४६२०३१७ १६१७९८६ ३४०६३४५ १०४३१९१ ४४४९५३६ 

११ प्रदेश पूवािधार र्वकास प्रातधकरण ११३६४ ५८७५० ८३३३ ४४३९० ५२७२३ 

१२ सूचना िथा संचार प्रर्वतध प्रतिष्ठान २०८६३ ४५९५० ७७७७ २९९७७ ३७७५४ 

१३ प्रदेश र्ोजना आर्ोग १८८६९ ९४०० ९८४९ ७१७१ १७०२० 

 

जबमा ११४०९४५५ २२२०८६३७ ८२२६५६४ १८५०४२२९ २६७३०७९३ 

14 स्थानीर् िह र्वत्तीर् हस्िान्िरण ५५३६०७२ ० ५३७२२४९ ० ५३७२२४९ 

 

कुल जबमा १६९४५५२७ २२२०८६३७ १३५९८८१३ १८५०४२२९ ३२१०३०४२ 

चाल ुिफि  रु.१६ अिि ९४ करोड ५५ लाख र पूगम्जगि िफि  रु.२२ अिि २० करोड ८७ लाख 
समेि अम्न्िम िजेट रु३९ अिि १५ करोड ४२ लाख कार्म गरेकोमा चाल ुिफि  रु.१३ अिि ५९ 
करोड 8८ लाख ८0२5 र पूगम्जगि िफि  रु.१८ अिि ५० करोड ४२ लाख ८३३2 समेि 
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रु.३२ अिि १० करोड ३० लाख खचि भई अम्न्िम िजेटको िलुनामा ८१९९ प्रतिशिखचि भएको 
देम्खन्छ। 

प्रदेश सरकारको 2078।1।06 को तनणिर्वाट भौतिक पूवािधार मन्रालर् र सामाम्जक 
र्वकास मन्रालर्िाट अलग भई स्थापना भएका ग्रामीण िथा शहरी र्वकास मन्रालर्, स्वास््र् 
जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर्मा भएको खचि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले सार्वककै 
मन्रालर्मा समावेश गरेकोले सोही अनसुार खचि कार्म गररएको छ । र्सैगरी मखुर्मन्री िथा 
मम्न्रपररषद् कार्ािलर्को िजेट शीषिकिाटै नर्ाग स्थापना भएको प्रदेश प्रम्शक्षण प्रतिष्ठानलाई रकम 
तनकासा भएकोले उक्त प्रतिष्ठानको खचि मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्मा समावेश छ ।

5. स्रोिगि अनमुान र र्थाथि खचि - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरण अनसुार 
२०७७।७८ को अनमुान र र्थाथि खचिको स्रोिगि र्ववरण तनबनानसुार छाः 

(रु.हजारमा) 

स्रोि 
२०७७।७८ अनमुानको िलुनामा खचि 

प्रतिशि अनमुान र्थाथि खचि 
१. संघीर् सरकार अनदुान १७३७६५६२ १३९६५१४१ 80.37 
१.१ समातनकरण अनदुान  ७६३७१०० ६५७६३५६ 86.11 
1.2 सशिि अनदुान ९०४६१६२ ७०३८७७७ 77.81 
1.3 र्वशेष अनदुान २१०००० ३०८०४ 14.67 
1.4 समपरुक अनदुान ४८३३०० ३१९२०४ 66.05 
२. प्रदेश सरकार   २१७७७६०२ १८१३७९०१ ८३.२९ 

जबमा ३९१५४१६४ ३२१०३०४२ ८१.९९ 

र्ो वषि िजेट अनमुानको संघीर् सरकारिफि  अनदुानिाट 83.37 प्रतिशि र प्रदेश 
सरकारको राजस्विाट ८३.२९ प्रतिशि प्राप्त भई रु.३२ अिि १0 करोड ३0 लाख ४2 हजार खचि 
भएको छ। कुल खचि मध्रे् संघीर् सरकारको अनदुानिाट ४३.५ प्रतिशि र प्रदेश सरकारको 
राजस्विाट ५६.५ प्रतिशि व्र्होरेको छ । उपलव्ध स्रोििाट र्वकास तनमािण, खचि व्र्वस्थापन िथा 
कार्िसबपादन नतिजामा प्रभावकाररिा हातसल हनु सकेको छैन ।  

6. संघ िथा स्थानीर् िहलाई िजेट - प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्िक्रम र िजेटको उदे्दश्र् पररपूतििको 
लातग प्रदेश काननु िमोम्जम र्वकास तनमािण िथा सेवा प्रवाहका कार्ि अगातड िढाउन ुपनेमा प्रदेशले 
र्वतनर्ोजन गरेको संघीर् सरकारका 65 तनकार्ले पुगजीगििफि  रु.32 करोड 88 लाख 89 हजार र 
चालिुफि  रु.50 करोड 84 लाख 57 हजार समेि रू.८3 करोड 7३ लाख ४६ हजार र स्थानीर् 
िहका १०९ कार्ािलर्हरूले चाल ुशीषिकिाट रु.५ अिि ३७ करोड २२ लाख ४९  हजार िजेट 
खचि गरेका छन ् । उक्त रकमको लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होराहरू सबिम्न्धि तनकार्मा 
उपलधध गराइएको छ । र्स सबिन्धी र्ववरण अनसूुची-२ र 12 मा समावेश छ । 

7. राजस्व असलुी - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७७।७८ मा प्रदेश 
सरकारले प्राप्त गरेको राजस्वको र्ववरण तनबन अनसुार छ : 

(रु.हजारमा)  
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शीषिक 
राजस्व  

असलुी प्रतिशि 
लक्ष्र् र्थाथि असलुी 

कर राजस्व 11340200 10910114 96.20 
गैह्र कर राजस्व 2443300 1208250 49.45 
र्वर्वध 480000 1282285 267.14 

जबमा 14263500 13400649 93.95 
 

गैह्रकर राजस्व असलुी प्रतिशि न्रू्न देम्खएको छ । राजस्वको वैकल्पीक स्रोि पररचालन 
गरी राजस्व असलुीमा वृर्र्द् गनुिपदिछ । प्रदेशले िनाएको काननु िमोम्जम प्रदेश सरकारले आफ्नो 
क्षेरातधकार तभर र्ो वषि असलु गरेको राजस्वको र्ववरण अनसूुची–8 मा उल्लेख छ । 

8. र्वत्तीर् हस्िान्िरण : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरण अनसुार प्रदेश संम्चिकोषिाट 
स्थानीर् िहमा गरेको र्वत्तीर् हस्िान्िरणको म्स्थति तनबनानसुार छ । 

 (रु.हजारमा) 

क्र. सं. अनदुानको र्ववरण वार्षिक िजेट हस्िान्िरण प्रतिशि 
१ समानीकरण अनदुान 600000 600000 १००. 
२ सशिि अनदुान 2060050 1987787 ९६.४९ 
३ र्वशेष अनदुान 1077307 1043500 ९६.८६ 
४ समपरुक अनदुान 1798715 1740961 ९६.७९ 

  जबमा 5536072 5372248 ९७.०४ 
प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्िरण माफि ि र्ो वषि १०९ स्थानीर् िहमा रु.५ अिि ३७ 

करोड २२ लाख ४९ हजार हस्िान्िरण गरेको छ । स्थानीर् िहिाट खचिको र्ववरण नतलएकोले 
वास्िर्वक खचि र िागकी रकम र्र्कन हनु सकेन । हस्िान्िररि अनदुान मध्रे् सशिि अनदुानको रकम 
सिै भन्दा िढी रहेको छ । 
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पररच्छेद — २ 

लेखापरीक्षणिाट देम्खएका िेरुजकुो म्स्थति 

 

1. िेरुज ु- प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २(द) ले प्रचतलि काननुिमोम्जम परु् र्ाउनपुने 
रीि नपरु् र्ाई कारोिार गरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा िेमनातसव िररकाले 
आतथिक कारोिार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाि औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको कारोिारलाई िेरुजकुो 
रूपमा पररभार्षि गरेको छ ।  

सोही ऐनले िेरुजलुाई असलु गनुिपने, तनर्तमि गनुिपने र पेस्की गरी ३ वगिमा वगीकरण 
गरेको छ । र्स कार्ािलर्ले िेरुज ुवगीकरण गदाि असलु गनुिपने िेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हानी, 
नोक्सानी र अन्र् असलु गनुिपने गरी ३ समूहमा, तनर्तमि गनुिपने िेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमाण 
कागजाि पेस नभएको, म्जबमेवारी नसारेको र शोधभनाि नतलएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमिचारी, र अन्र् गरी 2 समूहमा वगीकरण गरेको छ ।  

र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर् र सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षणिाट 
औलँ्र्ाइएको िेरुज ुरु.64 करोड 21 लाख 58 हजार रहेको छ । सो िेरुज ुअंकको वगीकरण 
तनबनानसुार छाः 

 (रु.हजारमा) 

िगीकरण 
सरकारी 
कार्ािलर् 

सतमति िथा अन्र् 
संस्था 

जबमा िेरुज ु
कुल वेरुजूको 

प्रतिशि 
जबमा िेरुज ु 535292 106866 642158 1.18 
१. असलु हनुपुने 51963 5385 57348 8.93 
२. तनर्तमि हनुपुने 465279 99576 564855 87.96 

 अतनर्तमि भएको  240723 49356 290079 45.17 
 प्रमाण कागजाि पेस नभएको  224556 47101 271657 42.30 
 सोधभनाि नतलएको  0 3119 3119 0.49 

३. पेस्की 18050 1905 19955 3.11 
  कमिचारी पेश्की   145 225 370 0.06 
  अन्र् पेश्की 17905 1680 19585 3.05 

िेरुज ुवगीकरणको र्ववरण अनसूुची—9 र 10 मा छ । 

2. अद्यावतधक िेरुज ु- गि वषि सबम रु.1 अिि 32 करोड 11 लाख 56 हजार िेरुज ुरहेकोमा र्ो वषि 
रु.25 करोड 65 लाख 74 हजार सबपरीक्षण भई रु.1 अिि 6 करोड 45 लाख 82 हजार िागकी 
रहेको र र्ो वषि रु.64 करोड 21 लाख 58 हजार थप भई जबमा िेरुज ुरु.1 अिि 70  करोड 
67 लाख 40 हजार कार्म भएको छ । 

                                                                           (रु.हजारमा) 
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क्र.सं. र्ववरण गि वषि सबमको र्ो वषिको थप जबमा िेरुज ुरकम 
1. सरकारी कार्ािलर्िफि  916309 535292 1451601 
2. सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  148273 106866 255139 

जबमा 1064582 642158 1706740 

र्स सबिन्धी र्ववरण अनसूुची - ११ मा रहेको छ । 

3. िेरुज ु र्वश्लषेण - प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, अन्र् संस्था र सतमतिको िेरुजकुो अवस्था तनबनानसुार 
रहेको छ :-  

3.1 प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा िेरुज ुफस्र्ौट गने म्जबमेवारी सबिम्न्धि 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५ मा औलँ्र्ाइएको िेरुजकुो 
३५ ठदन वा बर्ाद थप भएकोमा सो बर्ादतभर फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृि र र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ठदने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्था 
िमोम्जमको प्रर्क्रर्ा पूरा गदाि समेि २०७७।७८ को िेरुज ुफस्र्ौट नभएकाले सो अवतधमा कार्िरि 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको नामावली र िेरुज ुरकम अनसूुची-13 मा समावेश गररएको छ ।  

3.2 प्रदेश सरकारी कार्ािलर् र अन्र् संस्था एवं सतमति िफि  र्ो वषि रकमगि आधारमा िढी िेरुज ुभएका 
मन्रालर्/तनकार् तनबनानसुार छना्ः- 

                                                                                    

(रु.हजारमा) 

क्र.सं मन्रालर् लेखापरीक्षण 
अङ्क 

िेरुज ुरकम 
कुल 

िेरुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्क
को 

िलुनामा 
िेरुज ु
प्रतिशि 

असलु 
हनुपुने 

तनर्तमि 
हनुपुने 

पेस्की 
िागकी जबमा 

1.  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 21299541 42377 321624 0 364001 56.69 1.71 
2.  म्शक्षा िथा सामाम्जक र्वकास मन्रालर् 10395064 6999 147769 14087 168855 26.29 1.62 
3.  उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर्  3070764 5421 52125 4718 62264 9.70 2.02 
4.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 547112 90 12940 1008 14038 2.18 2.56 
5.  आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 10419099 6 11180 0 11186 1.74 0.11 
6.  भूतम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 2740396 1020 9386 75 10481 1.64 0.39 
7.  मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर् 214452 1231 0 0 1231 0.19 0.57 
8.  प्रदेश सभा सम्चवालर् 175513 116 813 0 929 0.14 0.52 
9.  अन्र् मन्रालर् र तनकार् 5522693 88 9018 67 9173 1.43 0.17 

जबमा 54384634 57348 564855 19955 642158 100  

िेरुज ु रकमका आधारमा भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् िढी िेरुज ु हनेु क्रममा पर्हलो 
स्थानमा रहेको, म्शक्षा िथा सामाम्जक र्वकास मन्रालर् दोस्रो, उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण 
मन्रालर् िेस्रो र आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् चौथो स्थानमा रहेका छन।् 

3.3 र्ो वषि १73 प्रदेश कार्ािलर्को लेखापरीक्षण गरेकोमा 105 कार्ािलर् (60.69 प्रतिशि) मा लगिी 
िेरुज ुदेम्खएको छ। त्र्सैगरी सतमति िथा अन्र् संस्था १5 मध्रे् 8 (53.33 प्रतिशि) कार्ािलर्मा 
लगिी िेरुज ुदेम्खएको छ ।  
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3.4 र्ो वषि प्रदेश मािहि सरकारी तनकार् र अन्र् संस्था िथा सतमति समेि 188 तनकार्मा 2 हजार 
453  िेरुज ुदफा मध्रे् प्रतिर्क्रर्ािाट 12 दफा फस्र्ौट िथा २ दफा थप भई 2 हजार 443 दफा 
िेरुज ुदेम्खएकोमा 1 हजार 647 दफा सैर्द्ाम्न्िक र 796 दफा लगिी िेरुज ुकार्म भएको छ । 
र्ससबिन्धी र्ववरण अनसुचुी-९ र १० मा छ । 

3.5 प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  गिवषिसबमको पेस्की रु.७८ करोड ५८ लाख १० हजार िागकी रहेको 
मध्रे् रु.62 करोड 81 लाख 78 हजार समार्ोजन भएको र 11 करोड 35 लाख 17 हजार  
(14.45 प्रतिशि) फस्र्ौट भई िागकी रु.4 करोड 41 लाख 15 हजार िागकी रहेकोमा र्ो वषि थप 
रु.1 करोड  80 लाख 50 हजार समेि कुल पेस्की रु.6 करोड 21 लाख 65 हजार िागकी रहेको 
छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफि  गिवषिसबमको पेस्की रु.५ करोड ७ लाख ९४ हजार िागकी 
रहेको मध्रे् 2 करोड 31 लाख 30 हजार  (45.53 प्रतिशि) फस्र्ौट भई िागकी रु.2 करोड 76 
लाख 64 हजार रहेकोमा र्ो वषि थप रु. 19 लाख 5 हजार समेि कुल पेस्की रु.2 करोड 95 
लाख 69  हजार िागकी रहेको छ । र्स सबिन्धी र्ववरण अनसूुची - 5 मा छ ।  

3.6 सरकारी कार्ािलर् र सतमति िथा अन्र् संस्थािाट र्ो वषि लेखापरीक्षणको दौरानमा रु.14 लाख 68 
हजार, प्रारम्बभक प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.9 लाख 13 हजार र सबपरीक्षणको क्रममा रु.77 लाख  
16 हजार समेि रु.1 करोड 97 हजार असलु भई राजस्वमा दाम्खला भएको छ । र्स सबिन्धी 
र्ववरण अनसूुची–6 मा उल्लेख छ । 

3.7 सरकारी कार्ािलर्, सतमति िथा अन्र् संस्था िफि  19 कार्ािलर्को अग्रीम कर कट्टी नभई रु.36 लाख 
15 हजार िागकी रहेकोमा रु.6 लाख 48 हजार असलु भई रु.29 लाख 67 हजार िागकी रहेको छ। 
र्स सबिन्धी र्ववरण अनसूुची-7 मा उल्लेख छ ।  

3.8 प्रदेश सरकारी कार्ािलर् र सतमति एवं संस्थाको र्वगि ३ वषिको लेखापरीक्षण रकम र िेरुजकुो 
िलुनात्मक म्स्थति तनबनानसुार छाः 

(रु. हजारमा) 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण रकम िेरुज ुरकम प्रतिशि 
2075 203540 508 0.25 
2077 30283753 946834 3.13 
2078 39647865 947485 2.39 
२०७९ 54384634 642158 1.18 
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पररच्छेद-३ 

लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा 
 

लेखापरीक्षणिाट देम्खएका प्रमखु व्र्होरा 
1. काननु तनमािण - नेपालको संर्वधान, २०७२ को भाग १५ मा प्रदेश काननु तनमािण सबिन्धी व्र्वस्था 

रहेको छ । प्रदेश सरकारिाट िजुिमा हनुपुने सिै ऐन, काननु प्राथतमकिाका आधारमा िजुिमा 
गनुिपदिछ । प्रदेशसभा िाट प्राप्त र्ववरण अनसुार हालसबम ७६ र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेस गरेको 
मध्रे् ६७ काननु तनमािण भई लागू भएका छन ्। प्रदेश सभामा ४  र्वधेर्कहरू र्वचारातधन रहेका र 
िागकी  ५ वटा र्वधेर्क संशोधन सर्हि पेस गनि सबिम्न्धि मन्रालर्मा र्फिाि भएको छ । आवश्र्क 
काननुहरू तनमािण गरर सेवा प्रवाहलाई व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ । 

2. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्रालर्गि 
रुपमा िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनुिपने नीति, काननु एवं कार्िक्रम उल्लेख गरेको छ । मन्रालर्गि 
रुपमा िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनुिपने नीति,काननु एवं कार्िक्रम िजुिमा नभएका प्रमखु व्र्होरा 
तनबनानसुार छन:्- 

2.1. आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले प्रदेशको आतथिक अवस्थाको र्वश्लषेण, आतथिक नीतिको 
िजुिमा, लगानी प्रक्षपेण, संघको स्वीकृतिमा वैदेम्शक ऋण र अनदुान प्राम्ट ि, प्रदेशम्स्थि सरकारी 
सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरण, रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरप्रदेश र्वकास आर्ोजनाको समन्वर्, संघीर् नीति 
अनरुुप सहर्वत्तीर्करण, प्रदेश आकम्स्मक कोष स्थापना,राजस्व चहुावट तनर्न्रण सबिन्धी प्रादेम्शक 
नीति, ि्र्ाङ्क सूचना प्रणाली िथा अतभलेख व्र्वस्थापन नीति, काननु, मापदण्ड िजुिमा गनुिपनेमा गरेको 
देम्खएन ।

2.2. भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले कृर्षउपज, पशपुन्छीजन्र् पदाथिको गणुस्िर तनधािरण, 
स्िरीर्करण, प्रमाम्णकरण र तनर्मन,  प्रादेम्शक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतधकार, खाद्य गणुस्िर तनधािरण, 
कृर्षजन्र् र पशपुन्छीजन्र् वस्िकुो उपर्ोग र व्र्वस्थापन सबिन्धी प्रादेम्शक नीति, काननु िथा 
मापदण्ड िजुिमा, भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नापजागच, भतूमसधुार, भ-ूउपर्ोग िथा 
चक्लावन्दी सबिन्धी प्रादेम्शक नीति िजुिमा, तनजी,  सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको प्रादेम्शक 
अतभलेख व्र्वस्थापन, जग्गादिाि, रम्जषे्ट्रशन, जग्गाधनी प्रमाण पजुाि, स्वातमत्व हस्िान्िरण सबिन्धी 
नीति िथा मापदण्ड िजुिमा, सरकारी जग्गा भाडामा ठदने सबिन्धी नीति िजुिमा गरेको देम्खएन । 

2.3. भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्ले रार्ष्ट्रर् जलश्रोि नीति, गणु तनर्न्रण प्रर्ोगशाला व्र्वस्थापन, 
प्रदेश तसंचाईलाई व्र्वम्स्थि गने ऐन, सडक सवारी र्ािार्ाि िथा पररवहन ऐन, प्रदेश र्वद्यिु ऐन, सडक 
तनर्मावली, कन्टेन्जेम्न्स रकम खचि गने सबिन्धी कार्िर्वतध, जलउत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन कार्िर्वतध, 
रज्जमुागि, जलमागि लगार्ि िैकम्ल्पक र्ािार्ाि प्रवधिन नीति, प्रदेश सडक मापदण्ड नीति िजुिमा 
गरेको देम्खएन ।  
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2.4. सामाम्जक र्वकास मन्रालर्ले प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना, उच्च म्शक्षा सबिन्धी मापदण्ड 
िर्ारी , प्रदेश तभरका पसु्िकालर् संग्राहालर्, अतभलेखालर्, सबिन्धी प्रदेश नीति, मानव संशाधन प्रदेश 
नीति, औषतधजन्र् िथा स्वास््र् प्रर्वतध सबिन्धी सामग्रीको उत्पादन िथा सञ् चर् सबवम्न्ध प्रादेम्शक 
नीति मापदण्ड, स्वास््र् िीमा, सूतिि, मठदरा र लागूपदाथिजन्र् िस्िकुो तनर्मन सबिन्धी काननु, 

प्रदेशस्िरको खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा गणुस्िर मापदण्ड तनधािरण र तनर्मन, प्रादेम्शक 
र्वुा नीति, प्रादेम्शक टे्रड र्तुनर्न सबिन्धी नीति मापदण्ड िजुिमा, औद्योतगक श्रम सबिन्धी मापदण्ड 
लगार्ि प्रादेम्शक नीति िथा मापदण्ड िजुिमा गरेको देम्खएन । 

2.5. उद्योग पर्िटन वन िथा िािावरण मन्रालर्ले प्रदेशको वौर्र्द्क सबपम्त्त संरक्षण सबिन्धी काननु, 
साविजतनक सेवा अत्र्ावश्र्क सेवा र वस्ि ुआपूतिि सबिन्धी नीति र काननु, कबपनी स्थापना सबिन्धी 
नीति िथा काननु,  क्र्ातसनो िथा म्चठ्ठा दिाि, अनमुति र तनर्मन सबिन्धी काननु, पर्िटन तनर्मावली 
िथा नीति तनमािण,  जतडिटुी खेिी प्रर्वतध प्रवर्द्िन र्वस्िार िथा िजारीकरण सबिन्धी नीति िथा 
काननु, प्रदेशस्िरमा जलाधार संरक्षण िथा जलउपर्ोग नीति र वन्र्जन्ि ु र चराचरुुङ्गी सबिन्धी 
प्रादेम्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा गरेको देम्खएन । 

2.6. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्ले प्रदेश सरुक्षा नीति तनमािण, प्रदेश प्रहरी ऐन तनमािण, 
प्रादेम्शक कारागार िथा र्हरासिको व्र्वस्थापन र सरुक्षा,  सामदुार्र्क प्रहरी गठन, अपराध िथा 
र्ािना पीतडिको पनुस्थािपना र क्षतिपूतिि, तनवारक नजरिन्द र स्थान हद सबिन्धी कार्ि, इन्टरनेट 
सेवा सञ्चालन र तनर्मन सबवम्न्ध ऐन काननु तनमािण,  सरकारी प्रर्ोजनका लातग जग्गा अतधग्रहण िथा 
सबपम्त्त प्रातप्त सबिन्धी प्रादेम्शक नीति िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन कार्ि गरेको देम्खएन । कार्ि 
र्वभाजन तनर्मावलीले िोकेका नीति,मापदण्ड र कार्िक्रम िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

3. िजेट खचि एवं रकमान्िर - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रीले प्रदेश सरकारको 
राजस्व र व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वषि असार मर्हनाको १ गिे तभर प्रदेश सभामा पेस गनुिपने 
व्र्वस्था छ । प्रदेश आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले २०७8।3।१ मा पेस गरेको 
२०७७।७८ को आर्-व्र्र्को अनमुान र सोको कार्ािन्वर्न म्स्थति तनबनानसुार रहेको छाः 

3.1. प्रदेश सरकारले  र्ो वषि रु.३६ अिि ३५ करोड २५ लाखको िजेट स्वीकृि गरेकोमा आतथिक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले पटक पटक रकमान्िरिाट थप घट गरेको र संघीर् सरकारिाट 
र्वगि वषिका चाल ु आर्ोजना सञ्चालन गनिका लातग थप  िजेट प्राप्त भएको समेि प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्ले रु.३९ अिि १५ करोड ४२ लाखको संशोतधि  िजेट कार्म गरेको छ । 
उक्त िजेटिाट र्ो वषि रू.३२ अिि १० करोड ३० लाख खचि गरी सरुु िजेटको िलुनामा ८८३१ 
प्रतिशिर संशोतधि िजेटको िलुनामा ८१९९ प्रतिशिखचि भएको देम्खन्छ ।पूगम्जगि िजेट रू.२२ 
अिि २० करोड ८७लाख र्वतनर्ोजन गरेकोमा रू.१८ अिि ५० करोड ४२ लाख (८३.३2 
प्रतिशि) मार खचि गरेको छ । पुगजीगि िजेट समेि खचि गनि नसक्दा प्रदेश सरकारले छनोट 
गरेका र्ोजना परुा हनु सक्ने देम्खदैन।

3.2. अथि र्वर्वधमा चाल ुखचि िफि  रु.५४ करोड ६८ लाख र पुगजीगि खचि िफि  रु.४६ करोड ९६ लाख 
समेि रु.१ अिि १ करोड ६४ लाख (कूल िजेटको २.५९ प्रतिशि) एकमिु िजेट र्वतनर्ोजन 
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गरेकोमा आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले मागका आधारमा रकमान्िर गरी र्वतभन्न 
मन्रालर्मा चाल ुखचि िफि  रु.३० करोड ९८ लाख  खचि गरेको छ । मन्रालर्हरूमा शरुु िजेट 
र्वतनर्ोजन कम गरी पतछ अथि र्वर्वधिाट तनकासा एवं रकमान्िर गरी थप गने पररपाटी िजेट 
तसर्द्ान्ि र्वपरीि देम्खन्छ। 

3.3. असार मर्हनामा रकमान्िर - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ (१) मा कुनै एक 
िजेट उपशीषिकमा रकम नपगु भएमा अको िजेट उपशीषिकिाट रकमान्िर गनि सक्ने अतधकार 
आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई छ ।मन्रालर्ले िजेट नपगु हनेु भएमा समर्मै माग 
संकलन गरी रकमान्िर गनुि पनेमा २०७८ असार मर्हनामा भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् समेि 
८ मन्रालर् एवं तनकार्मा रु २ अिि ५० करोड ४४ लाख रकमान्िर गरी िजेट थप गरेको 
देम्खर्ो। असार मर्हनामा िजेट थप गदाि िजेट कार्ािन्वर्न गनि कठठन हनेु िथा कामको गणुस्िरमा 
समेि प्रभाव पनि सक्ने देम्खन्छ ।अिाः आतथिक वषिको अन्त्र्मा रकमान्िर गरी खचि गराउने 
पररपाटीमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

4. ऐन तनर्मको पालना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मावली, २०६४ अनसुार साविजतनक 
तनकार्हरूले साविजतनक खररद कार्िलाई व्र्वम्स्थि गनि गनुिपने कामहरू मध्रे् लमु्बिनी प्रदेशका 
तनकार्हरूले कतिपर् खररद कार्िमा खररद र्ोजना िर्ार नगने, र्ोजना अधरुो राख्न,े मालसामान वा 
तनमािण कार्िको टर्ाकेज निनाउने, कम अवतधको जमानि तलने, परामशिदािा मातथ तनभिर रहने, 
सबझौिा र प्रगतिका आधारमा पेस्की ठदन ु पनेमा पूरै पेस्की ठदने, तनमािण व्र्वसार्ीको र्ढलाईको 
कारण काम नभएमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि नतलई बर्ाद थप गने, सबझौिा वमोम्जम काम शरुु नगने, 
सबझौिा अनसुार कार्ि प्रगति नगने, तनमािण स्थलको िर्ारी वेगर वोलपर प्रकाशन गने जस्िा कार्ि 
गरेको छ । 

र्सैगरी नबसि वेगर परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गने, िोलपरिाट गनुिपने काम 
टुक्रा पारी सोझै खररद गने, कार्ि सबपन्न र्ोजना हस्िान्िरण नगने, समर्मा पेस्की फस्र्ौट नगने, 
कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार नगने िथा सबझौिाको बर्ाद थप गदाि पने व्र्र्भारलाई र्वचार गरेको 
देम्खएन । ऐन र तनर्ममा उम्ल्लम्खि व्र्वस्थाको पालना हनेु गरी कार्ि सबपादन गनुिपदिछ । 

5. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन गररने 
कार्िहरू तमिव्र्र्ी,  कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई 
र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति 
अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । दफा ३१ (१) मा 
आन्िररक तनर्रण प्रणालीको कार्ािन्वर्न गनि सबिम्न्धि तनकार्को लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
अध्र्क्षिामा ४ सदस्र्ीर् आन्िररक तनर्न्रण सतमति गठन गनुि पने व्र्वस्था रहेकोमा मन्रालर्हरूमा 
आन्िररक तनर्न्रण सतमति गठन भएको देम्खएन । ऐन तनर्मले िोर्कएका कार्िहरू िोर्कएको 
मापदण्ड अनसुार गणुस्िरीर् रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 
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6. क्षरेातधकार वार्हरको कार्ि - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले तनठदिि गरे 
अनसुार मन्रालर्को प्रमखु म्जबमेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न, कार्िक्रम िजेट 
िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न, मन्रालर्हरू िीच समन्वर्, केन्रीर् लेखा िर्ार गने, प्रगति प्रतिवेदनको 
मूल्र्ांकन गने, मािहि कार्ािलर्िाट संचातलि कामको अनगुमन गने, र्वत्तीर् प्रतिवेदन जारी गने रहेको 
देम्खन्छ । नीति तनमािण एवं अनगुमनको म्जबमेवारी रहेको मन्रालर्ले मािहि तनकार्िाट सञ्चालन 
गनुि गराउन ु पने र्वतभन्न कार्िक्रम समेि मन्रालर्हरूवाटै सञ्चालन गरेका छन ्। र्स सबिन्धमा 
देम्खएका प्रमखु व्र्होरा र्स प्रकार छन:्- 

6.1. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्ले  र्ो वषि ५० थान मोटरसाइकल वोलपर माफि ि रु १ 
करोड १३ लाख ८९ हजारमा खररद गरी प्रदेश मन्रालर्को कार्िक्षेर िार्हरका शसस्त्र प्रहरी वल 
र्वन्ध्र्ावातसनीलाई १०,  प्रदेश प्रहरी कार्ािलर् दाङ्गलाई ३५, लमु्बिनी ट्रार्फक प्रहरी कार्ािलर्लाई १ 
वटा हस्िान्िरण गरेको छ ।  िागकी ४ मन्रालर् मै प्रर्ोग गरेको छ । प्रदेश मन्रालर्ले आफ्नो 
िजेटिाट खररद गरी संघीर् कार्ािलर्मा र्विरण गने कार्ि क्षेरातधकार िार्हरको देम्खन्छ।र्सरी खचि 
गनि तमल्ने आधार देम्खदैन। 

6.2. कृर्ष, खाद्य प्रर्वतध िथा भतूम व्र्वस्था मन्रालर्ले र्ो वषि 11 शीिभण्डार तनमािणका लातग रु.८ 
करोड ५८ लाख ७३ हजार, सहकारी र्वकास कोष र सलुभ कजाि कोष सञ्चालन गनि रु.30 करोड, 
सहकारीिाट नवीनिम ् सोच र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि सहकारी पूवािधार तनमािण सधुार गनि रु.2 
करोड 99 लाख र सहकारी माफि ि र्वुा लम्क्षि कृर्ष व्र्वसार् कार्िक्रम सञ्चालन गनि रु.90 लाख 
मन्रालर् आफैले खचि गरी कार्िक्रम सञ्चालन गरेको छ ।मािहिको अतधकार मन्रालर् आगफैले 
प्रर्ोग गने कार्ि मनातसव देम्खदैन । 

6.3. उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर्ले रु.३ करोड १४ लाख ९९ हजारका तडर्पआर तनमािण, 
होमस्टे सञ्चालन अनदुान र वन उद्यम अनदुानजस्िा कार्िक्रमसमेि आफैं ले सञ्चालन गरेको छ । 
मािहि कार्ािलर्िाट गराई अनगुमन गनुिपनेमा आफैं ले कार्ि सञ्चालन गनुि मनातसव देम्खदैन । 

7. गणुस्िर परीक्षण िथा तनर्न्रण - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ को 
उपतनर्म १ को खण्ड (ङ) अनसुार ठेक्का सबझौिा कार्ािन्वर्न गदाि गणुस्िर परीक्षण हनुपुने व्र्वस्था 
छ । भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् र अन्िगिि रहेका सडक पूवािधार र्वकास, जलश्रोि िथा 
तसंचाइ, खानेपानी िथा सरसफाई र भवन िथा शहरी र्वकाससगग सबिम्न्धि 50 वटा कार्ािलर्हरूले 
र्ो वषि पुगजीगि तनमािण कार्िमा रु.१५ अिि ५१ करोड ५३ लाख खचि गरेका छन।् आफ्नै 
प्रर्ोगशाला वा अन्र् सरकारी प्रर्ोगशालािाट खररद सामग्री एवं तनमािण सामाग्रीहरूको गणुस्िर 
परीक्षण गनुि पनेमा पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरूले केही नमनुाको आफ्नै प्रर्ोगशालािाट परीक्षण 
गरेको पाइए पतन अन्र् सरकारी कार्ािलर्हरूको प्रर्ोगशाला नरहेको र गणुस्िर परीक्षण पतन 
नगराएको म्स्थति छ । खररद सबझौिा कार्ािन्वर्न गदाि अतनवार्ि रुपमा गणुस्िर परीक्षण हनुपुदिछ ।  

8. संगठन र व्र्वस्थापन – प्रदेश अन्िगििका सरकारी तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षण गरी 
कार्ािलर्ले 188 सरकारी तनकार्मा ४ हजार ४३६ दरिन्दी रहेकोमा २ हजार ५८३ (५८.२३ 
प्रतिशि) पदपूतिि भई १ हजार ८५३ पद ररक्त रहेको छ । ररक्त दरिन्दी मध्रे् अतधकृि िह र सो 



लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा 

 12  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

भन्दा मातथको ४९६ पद, सहार्कस्िरको ७०४ पद, शे्रणी र्वहीन ६५३ पद ररक्त रहेका छन ्। 
ररक्त मध्रे् र्वतभन्न मन्रालर्ले सम्चवस्िरीर् तनणिर्िाट अस्थार्ी, करार र ज्र्ालादारीिाट ७९४ पदपूतिि 
गरेको छ । स्वीकृि दरिन्दीको  ४१.७७ प्रतिशि पद ररक्त रहेकोले प्रदेश कार्ािलर्हरूको सेवा 
प्रवाहमा असर परेको छ । दरिन्दी  अनसुार कमिचारी स्थार्ी तनर्कु्ती गरी करारमा  राख्न े कार्ि 
तनर्न्रण गनुिपदिछ । र्स सबिन्धमा गि वषि समेि औलं्र्ाईएकोमा सधुार भएको देम्खएन ।  

9. िलवी प्रतिवेदन - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) को उपदफा २ मा प्रदेशम्स्थि 
कार्ािलर्का तनजामिी कमिचारीको सबिम्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्हरूिाट िलवी प्रतिवेदन 
पारीि  नगराई िलव खवुाउन नहनेु र खवुाएको पाईएमा त्र्सरी िलव भत्ता खवुाउने पदातधकारीिाट 
सरकारी िागकी सरह असलु उपर गररने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै प्रदेशको साविजतनक खचिको मापदण्ड 
कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सबिम्न्ध तनदेम्शका, २०७५ को िदुा नं.१७(ख) िमोम्जम सबिम्न्धि प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट िलिी प्रतिवेदन पाररि नगराइ िलि भत्ता खचि लेख्न नपाइने उल्लेख 
छ। 

प्रदेश अन्िगिि 188 सरकारी तनकार्मा २ हजार ५८३ पदपूतिि भई र्ो वषि कमिचारी 
पारीश्रतमकमा रु.१ अिि ६८ करोड २७ लाख ७५ हजार र अन्र् सरु्वधा समेि रु.१ अिि ९७ 
करोड ८८ लाख ८८ हजार खचि गरेकोमा िलवी प्रतिवेदन पारीि गरेको देम्खएन । िलवी प्रतिवेदन 
पाररि गराएर मार िलव भत्ता खचि लेख्नपुदिछ । 

10. प्रदेश सम्चव सरु्वधा - नेपाल सरकारको तमति २०७६।४।१३ को मन्रीपररषदिाट प्रदेश 
सम्चवमा सबिम्न्धि सेवाको राजपरांर्कि प्रथम शे्रणीको सहसम्चवलाई खटाई सो पदमा हाम्जर 
रहदागसबम मातसक रु.२६ हजार ६१० को दरले थप सरु्वधा उपलधध गराउने तनणिर् भए अनसुार ९ 
मन्रालर् र १ आर्ोगका १५ सम्चवलाई रु.३१ लाख ४५ हजार अम्त्तररक्त सरु्वधा भकु्तानी गरेको 
छ । काननुमा व्र्वस्था नगरी मन्रीपररषद्को तनणिर्को आधारमा उक्त सरु्वधा भकु्तानी गरेको 
तनर्मसबमि देम्खएन ।काननुमा व्र्वस्था गरेर मार सरु्वधा भकु्तानी गनुिपदिछ । 

11. परामशि सेवा खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२(2) अनसुार साविजतनक 
तनकार्हरूले सबिम्न्धि मन्रालर्ले िर्ार गरेको नबसिको आधारमा परामशि सेवाको लागि अनमुान 
िर्ार गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा प्रदेश मन्रालर्हरूले र्स सबिन्धी नबसि िर्ार गरेका छैनन ् । 
खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्हरू रुपन्देही, िागके, टर्ठुान, भौतिक पूवािधार र्वकास 
मन्रालर्, शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण कार्ािलर् दाङ समेिले र्ोजनाहरूको सभे, तडजाइन, र्वस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदन आठद कामको लातग िजेटको आधारमा लागि अनमुान िर्ार गरी परामशि सेवामा 
रु.३५ करोड ६५ लाख ४४ हजार भकु्तानी गरेको देम्खर्ो । नबसि िजुिमा गरी र्स कार्िलाई 
व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ ।साथै सभे, तडजाइन, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गने कार्िको लातग पूणि 
रूपमा परामशिदािा मातथ भर पने गरेको र्वद्यमान अवस्थालाई तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

12. प्राकृतिक स्रोि कर - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को सार्वकको दफा ६४ मा ढंुगा, तगट्टी 
र वालवुामा संकलन गररने प्राकृतिक स्रोि कर  प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकारको रूपमा 
रहने,  सोको दर प्रदेशले तनधािरण गने र स्थानीर् िहले संकलन गरी प्रदेश स्िरको कोषमा जबमा 
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गने व्र्वस्था गरी प्रदेश काननु अनसुार िागडफागट गरेको छ । उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, 
२०७५ द्वारा खारेज गरी दफा ६२ (क) थप गरी ढंुगा तगट्टी वालवुा र्वर्क्रिाट प्राप्त रकम स्थानीर् 
संम्चिकोषमा जबमा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहको एकल अतधकार कार्म गरेको िर सोही 
अनरुूप प्रदेश काननु संशोधन नगरेको कारणले सो करिाट संकतलि राजस्व िागडफागटमा अस्पििा 
देम्खएको अवस्थामा उक्त दफा ६२ (क) र्वपरीि हनेु गरी संघीर् मम्न्रपररषद्ले ढंुगा तगट्टी िालवुा 
तिक्री िथा व्र्वस्थापन सबिन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी उक्त कर प्रदेश र स्थानीर् िहको 
साझा अतधकार कार्म गरेको देम्खएिाट थप अस्पििा सजृना गरेको देम्खर्ो ।र्ो वषि प्रदेशका १०९ 
स्थानीर् िह मध्रे् ४५ स्थानीर् िहले राजस्व असलु गरेको रकमको ४० प्रतिशिले हनेु रु ६५ 
करोड ७९ लाख ८  हजार प्रदेशलाई पठाएिापतन अन्र् स्थानीर् िहहरूले असलु गरेको परैु रकम 
आफ्नै संम्चिकोषमा राखेका छन।् स्पि कानूनी व्र्वस्था गरी प्राकृतिक स्रोिको उपर्ोग हनुपुदिछ ।  

13. प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २२ (३) मा 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर् समेिको प्रत्रे्क आतथिक वषिको सबपूणि आर्-व्र्र्को 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेस गनुिपने र पेस गनि नसर्कने मनातसव कारण देखाई बर्ाद 
थपको लातग अनरुोध गरेमा उपदफा ४ र ६ िमोम्जम बर्ाद थप हनुसक्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति गदाि 
पतन र्वत्तीर् र्ववरण पेस नगरेमा र्वभागीर् कारवाही समेि हनुसक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
लेखापरीक्षण अवतध २०७९ िैशाख मसान्िसबम एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन भने बर्ाद 
थपका लातग पराचार पतन गरेको छैन ।  मन्रालर्ले एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने कार्ि सबम 
पतन नगरेकोमा ऐनको दफा २५(८) िमोम्जम गनुि गराउन ुपदिछ । 

14. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन - कारोिारको लेखा र  प्रतिवेदनको ढागचा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को 
तसफाररसमा २०७६।२।१९ र नेपाल साविजतनक र्वत्तीर् क्षेर प्रतिवेदन लेखामान, (नेटसास) को 
ढागचा २०७५ मंतसरमा नै स्वीकृि भई सकेको छ । प्रदेश मन्रालर् िथा केन्रीर् तनकार्हरूिाट 
स्वीकृि भए िमोम्जमको ढागचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन हनुपुनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 
िोर्कएको ढागचामा लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन हनुपुदिछ ।  

15. आन्िररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्िाट प्रदेश सरकार अन्िगििका सिै कार्ािलर्हरूको आन्िररक लेखापरीक्षण गराउनपुने र 
दफा ३२(६) मा आन्िररक लेखापरीक्षणिाट औलं्र्ाइएका व्र्होरा अम्न्िम लेखापरीक्षण हनु ुअगावै 
फस्र्ौट गराई अम्न्िम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्ििु गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश अन्िगिि १६१ वटा 
कार्ािलर् र १६ वटा सतमति समेि जबमा १७७ तनकार्को आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
तनर्तमि गनुिपने रु.१४ करोड ६६ लाख १६ हजार, असलुउपर गनुिपने रु.८९ लाख ९९ हजार र 
बर्ाद नाघेको पेस्की रु.२५ करोड ३७ लाख ९४ हजार गरी कुल रु.४० करोड ९४ लाख १० 
हजार िेरुज ु कार्म भएकोमा अम्न्िम लेखापरीक्षण अवतधसबम फस्र्ौट गरेको छैन । आन्िररक 
लेखापरीक्षणिाट कार्म िेरुज ुअम्न्िम लेखापरीक्षण अगावै फछंर्ौट गनेिफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

16. अिण्डा रकम - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १० मा साविजतनक तनकार्हरूले िजेट 
प्रस्िाव गदाि सोही ऐनको दफा ५ िमोम्जम प्रस्िार्वि र्ोजना कार्िक्रमको र्क्रर्ाकलापगि र्ववरण 
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खलुाई आगामी आतथिक वषिको िजेट िर्ार गनुिपने उल्लेख छ। उक्त व्र्वस्था िमोम्जम कार्िक्रम 
अनसुार िजेट िागडफागट गरी स्वीकृि गनुिपनेमा र्वतभन्न मन्रालर्ले िजेट अवण्डा राम्ख पतछ 
मन्रीस्िरीर् तनणिर्िाट िागडफागट गरी खचि गरेको छ । िजेट अवण्डा राखी मन्रीस्िरीर् तनणिर्िाट 
खचि गरेको उदाहरण देहार् अनसुार छाः- 

16.1. कृर्ष, खाद्य प्रर्वतध िथा भमुी व्र्वस्था मन्रालर्ले रु ८ करोड ४० लाख एकमिु र्वतनर्ोजन गरेकोमा 
२०७७ मंतसरदेम्ख २०७८ वैशाखसबम ६ पटक िागडफागट गरी नर्ाग स्थापना भएका ३ कार्ािलर्, 
कुखरुा र्वकास फमि िागकेलाई दाना उत्पादन मेम्शन खरीद गनि र र्वतभन्न कार्ािलर् सञ्चालन¸ स्वीकृि 
कार्िक्रम मै थप िजेट माग भए अनसुार तनकासा गरेको छ ।  

16.2. भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्ले आर्ोजनागि खचि गने स्पि नगरी सडक िफि  रु १३ करोड ५८ 
लाख ८९ हजार, भवन िफि  रु.१ करोड र तसंचाई िथा उजाि िफि  रु १५ करोड ८० लाख समेि 
रु.३० करोड ३८ लाख ८९ हजार एकमिु अिण्डा राम्ख मम्न्रस्िरीर् तनणिर्िाट पटक पटक 
िागडफागट गरी उजाििाट र्वतभन्न म्जल्लामा र्वधतुिकरण गनि, तसचाईिाट ठूला मझौला तसचाई आर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार गनि र सडकिाट अधरुा आर्ोजना पूरा गनि िजेट वागडफागट गरेको छ। 

16.3. सामाम्जक र्वकास मन्रालर्ले कार्िक्रम स्पि नगरी रु.१ करोड अिण्डा राखेकोमा र्वतभन्न तमतिमा 
मम्न्रस्िरीर् तनणिर्िाट 12 स्वास््र् कार्ािलर्लाई कोतभड-19 मा खचि गने र ६ सामाम्जक र्वकास 
तडतभजन कार्ािलर्मा पोशाक, पानी, तिजलुी लगार्िका म्शषिकमा िजेट नपगु भएको भतन  रु.५७ 
लाख २ हजार िागडफागट गरी कार्ि गराएको छ ।  

कार्िक्रम िजेट अिण्डा राख्न े कार्ि िजेट तसर्द्ान्ि र्वपरीि रहेकोले कार्िक्रमको 
र्क्रर्ाकलापगि र्ववरण खलुाई िजेट स्वीकृि गनुिपदिछ ।  

17. उपभोक्ता सतमतििाट कार्ि - साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 44 र खररद तनर्मावली, 
2064 को तनर्म 97 मा उपभोक्ता सतमतििाट काम गराउने व्र्वस्था छ । उक्त ऐन र तनर्मको 
पालना नगरी काम गराएको म्स्थति र्सप्रकार छ । 

17.1.  एक करोड मातथको कार्ि  -  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १  

िमोम्जम  मूल्र् अतभवठृद्व कर, ओभरहेड र कन्टन्जेन्सी समेि समावेश गरी  एक करोड रुपैर्ासबम 
लागि अनमुान भएका  तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमिीिाट गराउन सर्कने व्र्वस्था रहेकोमा तडतभजन  

कार्ािलर् िागके, दाङ र पाल्पाले २३ खानेपानी आर्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिहरूसगग त्र्स र्वपरीि 
रु.२४ करोड ५५ लाख लागि अनमुानका र्ोजनाहरू सबझौिा गरी रु.१० करोड ५२ लाख भकु्तानी 
ठदएको तनर्तमि देम्खएन।स्वीकृि सीमा भन्दा वढीको काम उपभोक्तािाट गराउने पदातधकारीलाई 
म्जबमेवार िनाउनपुदिछ । 

17.2. जर्टल संरचना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरूलाई श्रममलुक कार्ि गनि म्जबमेवारी ठदनपुने व्र्वस्था रहेको छ ।तसचागई तडतभजन कार्ािलर् 
दाङ्गले रु.४२ लाख ६८ हजारको कमेरेसोिा जलासर्िाट पानी तलफ्ट गनि पबप हाउस, पबप जडान 
िथा र्वद्यिुीकरण गने जस्िो जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश भएको कार्ि उपभोक्ता सतमतििाट गराई 
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रू.२९ लाख ४६ हजार भकु्तातन गरेको तनमािण कार्ि अधरुो रहेको छ ।जर्टल प्रार्वतधक पक्ष रहेको 
काम उपभोक्तािाट गराउने कार्ि मनातसव देम्खएन । 

17.3. र्ोजना हस्िान्िरण - साविजतनक खररद तनर्मावलीको २०६४ को तनर्म ९७ (११)अनसुार उपभोक्ता 
सतमति माफि ि तनमािण सबपन्न आर्ोजना ममिि सबभार र रेखदेख समेिको म्जबमेवारी िोकी 
आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुि पनेमा जलस्रोि िथा तसचाई र्वकास 
तडतभजन कार्ािलर् िठदिर्ाले र्स वषि सबपन्न रु.२ करोड ७६ लाख १३ हजारका ७ आर्ोजना र 
जलस्रोि िथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् अघािखागचीले रू.५ करोड ६६ लाख २९ हजारमा 
सबपन्न गरेका ४ आर्ोजना  हस्िान्िरण गरेको छैन । 

18. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ अनसुार रु.२० लाख भन्दा 
िढीको खररद गनुिपदाि िोलपरको माध्र्मद्वारा प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अपनाई खररद गनुिपने व्र्वस्था 
छ। आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्, ग्रामीण िथा शहरी 
र्वकास मन्रालर्¸सामाम्जक र्वकास मन्रालर् र अन्िगििका कार्ािलर्हरूिाट िोलपरको माध्र्मिाट 
गनुिपने तनमािण कार्ि टुक्रा पारी प्रतिस्पधाि वेगर सोझै सामान खररद, साविजतनक  तनमािण र परामशि 
सेवा खररद कार्ि गराई रु.८ करोड ५ लाख १९ हजार भकु्तानी गरेको छ । प्रतिस्पधािको 
माध्र्मद्वारा खररद गरी सरकारी खचिमा तमिव्र्र्र्िा र पारदम्शििा कार्म गने िफि  सबिम्न्धि 
कार्ािलर्ले ध्र्ान ठदनपुदिछ ।   

19. सबपम्त्त व्र्वस्थापन - प्रदेश सरकारको (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशम्स्थि 
सरकारी सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी िागकी रकमको लगि िथा असलु उपर गने कार्ि 
आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । िर संघीर् सरकार अन्िगिि रहेका कृर्ष, 
वन, तसंचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास््र् लगार्िका कार्ािलर्हरू प्रदेश सरकार अन्िगिि 
रुपान्िरण िथा गातभएको अवस्थामा िी कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरण 
मन्रालर्ले िर्ार गनुिपनेमा गरेको छैन । त्र्सैगरी सरकारी िागकी रकमको लगि िर्ार गरी असलु 
उपर गने कार्ि समेि भएको छैन । मािहि कार्ािलर्को सबपम्त्त िथा िागकी रकमको लगि िर्ार 
गरी अद्यावतधक गनुिपदिछ ।  

20. सेवा प्रवाह - िजेट िक्तव्र् 207७/7८ मा सेवा प्रवाह प्रर्क्रर्ालाई प्रर्वतधमैरी िनाउने, प्रथम 
आवतधक र्ोजनामा हेलो सरकार सञ्चालन गने र मोवाइल एटस माफि ि जनगनुासो संकलन गरी 
व्र्वस्थापन गने उल्लेख छ । त्र्सैगरी प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को 
अनसूुची २(22) मा सेवा र्विरणको न्रू्निम मापदण्ड तनधािरण गने, सेवाग्राही सन्िरु्ि सवेक्षण गने र 
सेवा प्रवाहको अनगुमन गने उल्लेख छ । उक्त व्र्वस्थाहरूको कार्ािन्वर्न गरेको नदेम्खएकोले 
कार्ािन्वर्न गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाइन ुपदिछ ।  

21. वार्षिक र्ववरण र आतथिक प्रतिवेदन -  आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ 
को तनर्म ७३(३) मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपत्ती र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण 
आतथिक वषि समाप्त भएको २१ ठदन तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्मा पठाउन ु पने र तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर 
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भएको आतथिक कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची-११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक 
कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्हरूले उक्त प्रतिवेदन िर्ार गरेको 
देम्खएन। जसिाट मन्रालर्को आतथिक कारोिारको म्स्थति, फस्र्ौट गनि िागकी िेरुज,ु म्जन्सी एवं 
धरौटीको अवस्था र्र्कन गनि सर्कएन । मन्रालर्ले िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदिछ । 

22. एकीकृि प्रगति र्ववरण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
३५ अनसुार मन्रालर्ले मािहि कार्ािलर्िाट िार्षिक प्रगतिको र्ववरण तलई तनर्म ३६ अनसुार सिै 
कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरणको एकीकृि रुपमा केन्रीर्स्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार गरी त्र्सको भौतिक 
र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले कार्ािलर्िाट प्रगति र्ववरण तलई केन्रीर् 
प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेको कारण मन्रालर् र मािहिले सबपादन गरेको कार्िक्रमको उपलम्धधको 
अवस्था मूल्र्ांङ्कन गनिसक्ने म्स्थति रहेन । लक्ष्र् अनसुार कार्िक्रम सञ्चालन नभएकोमा कारण 
पर्हचान गरी सधुारका लातग सझुाव ठदनपुनेमा सो कार्ािन्वर्न गरेको देम्खएन । तनर्मको व्र्वस्था 
अनसुार एकीकृि प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी मूल्र्ांकन गनुिपदिछ । 

23. चौमातसक िथा असार मर्हनाको खचि - प्रदेश आतथिक कार्ािर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १८ मा 
चौमातसक िागडफागट अनसुार खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्सैगरी आतथिक कार्ािर्वतध िथा र्वम्त्तर् 
उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३५ मा चौमातसक रुपमा कार्िक्रम सञ्चालन गरी प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । 

   भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् अन्िगिि सडक पूवािधार, तसंचाई, खानेपानी र शहरी र्वकास 
कार्ािलर् समेि १९ कार्ािलर्िाट र्ो वषि रू. ९ अिि ४२ करोड ७५ लाख ९७ हजार खचि 
गरेकोमा प्रथम चौमातसकमा रु.८२ करोड १२ लाख ३८ हजार (८.७1 प्रतिशि) दोस्रो चौमातसकमा 
रु.२ अिि ३२ करोड ४८ लाख ७७ हजार (२४.६६ प्रतिशि) र िेस्रो चौमातसकमा रु ६ अिि २८ 
करोड १४ लाख ८२ हजार (६६.६३ प्रतिशि) खचि गरेको देम्खर्ो । कुल खचि मध्रे् असारमा 
मार रु.४ अिि ६७ करोड ३६ लाख ३० हजार (४९.५७ प्रतिशि) खचि गरेको छ ।िेस्रो 
चौमातसक र असारमा िर्ढ खचि गदाि कामको गणुस्िरमा पनिसक्ने प्रभाविफि  मन्रालर् एंव 
कार्ािलर्हरूले ध्र्ान ठदएको देम्खएन । तनमािण कार्िलाई व्र्वम्स्थि, गणुस्िरीर् र तमिव्र्र्ी िनाउन 
तनधािररि अवतधमा िोर्कएको काम सबपन्न गने िफि  सबिम्न्धि तनकार्ले ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

24. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा ४१ देम्ख ४६ मा 
र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने उल्लेख गरेको छ । सो अनसुार र्ोजना अनगुमन 
गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् 
मन्री, िेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृि, केन्रीर् आतथिक र्ववरण िर्ार गने र मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् र्हसािमा समावेश 
गरे नगरेको जागचवझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि उदे्दश्र् 
अनरुुप खचि गनि नसकेकोमा सो को म्जबमेवारी कार्ािलर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् मन्री 
र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु उल्लेख भए अनसुार म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको 
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देम्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथिक 
अनशुासन कार्म गनुि गराउनपुदिछ । 

कोतभड - 19 को व्र्वस्थापन सबिन्धी र्वशषे लेखापरीक्षणिाट देम्खएका प्रमखु व्र्होरा 
25. कोतभड कोष -  कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनर्न्रणको खचि र आबदानी व्र्वस्थापनको लातग 

सामाम्जक र्वकास मन्रालर्मा प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसबम 
गि वषिको िचि मौज्दाि रू.१२ करोड ५९ लाख ४५ हजार, संघ सरकारिाट प्राप्त रु.२० करोड, 
प्रदेश सरकार िाट रु.१० करोड िथा अन्र् संघ संस्था व्र्म्क्तिाट रु.१५ लाख १७ हजार समेि 
४२ करोड ७४ लाख ६२ हजार आबदानी भई ४ कोरोना र्वशेष अस्पिाललाई रु.१० करोड ५७ 
लाख ७८ हजार, ११ अस्पिाललाई सञ्चालन खचि वापि रु.५ करोड ९ लाख, प्रदेश जनस्वास््र् 
प्रर्ोगशालालाई रु.२५ लाख, १२ म्जल्लाका जनस्वास्थ कार्ािलर्लाई जन स्वास््र् अतभर्ान िापि 
रु.६० लाख, ६ स्थानीर् िहलाई शविाहन खररदका लातग रु.९० लाख, मिृक राहि िथा 
आईसोलेशन तनमािणका लातग १२ म्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्लाई रु.४ करोड ४२ लाख, राप्ती 
स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु.७५ लाख समेि रु.२२ करोड ५८ लाख ७८ हजार तनकासा गरी  
रु.२० करोड १५ लाख ८४ हजार मौज्दाि रहेको छ । 

26. लेखापरीक्षण - प्रदेश स्िरीर् कोरोना कोषिाट ११ म्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् माफि ि ४२० मिृक 
राहिका लागी रु.४ करोड २० लाख  र रुकुम पूवि, िागके र अघािखागची म्जल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्हरूलाई आईसोलेशन सेन्टर तनमािणका लातग रु.२२ लाख, नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर् 
दाङ्गमा एच तड रू् स्थापनाका लातग रू.५० लाख, मध्र् पम्िम पिृना हेडक्वाटरलाई रु.५ लाख, राप्ती 
स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु.७५ लाख समेि रु.५ करोड ७२ लाख तनकासा ठदएको रकमको 
लेखापरीक्षण गराए नगराएको सबिन्धमा मन्रालर्ले अनगुमन गरी सतुनम्िि गनुिपदिछ । 

27. कोतभड खचिको म्स्थति - र्ो वषि लमु्बिनी प्रदेशमा कोरोना रोकथाम एवं तनर्न्रणको लातग १० 
अस्पलािले रु.३9 करोड 67 लाख 81 हजार आबदानी गरेकोमा आईसोलेसन तनमािणमा रु.२ 
करोड ३ लाख १९ हजार, औषतध खररदमा रु.३ करोड ८१ लाख ४५ हजार, मेतसनरी इक्र्पुमेन्ट 
खररदमा रू.९ करोड १३ लाख ८५ हजार, जोम्खम भत्ता र्विरणमा रु.८ करोड ५९ लाख ७८ 
हजार, राहि र्विरण अन्र् खचिमा रु.१३ करोड 97 लाख ८९ हजार गरी कुल रु.३7 करोड 56 
लाख 1६ हजार खचि गरी  रु.२ करोड 11 लाख 6५ हजार मौज्दाि रहेको छ ।सो खचि 
सबिन्धमा देम्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:्- 

27.1. पूवििर्ारी र जोम्खम आगकलन - महामारी रोकथाम र तनर्न्रणको लातग महामारी शरुु हनु ु पूवि नै 
जोम्खम आगकलन र पूवििर्ारी गनुिपदिछ। कोतभड-१९ को संक्रमणको जोम्खम आकलन गरी पूवििर्ारी 
एवं महामारी रोकथाम, तनर्न्रण र व्र्वस्थापन सबिन्धमा मखुर्मन्रीको संर्ोजकत्वमा उच्चस्िरीर् 
तनदेशक सतमति, सामाम्जक र्वकास मन्रीको नेितृ्वमा कोष संचालक सतमति र  स्वास््र् 
तनदेशनालर्का तनदेशकको नेितृ्वमा प्रार्वतधक सतमति गठन भएका छन ् । २०७७।७८ सबम 
प्रदेशले जोम्खम आगकलन िथा  न्रू्नीकरण कार्ि र्ोजना िर्ार गरेको छैन । प्रदेश स्िरीर् कोरोना 
संकट व्र्वस्थापन केन्रको तनणिर् अनसुार कर्पलवस्िमुा एक हजार जना क्षमिाको होम्ल्डङ्ग 
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सेन्टर िर्ारी गरी कोरोना तनर्न्रण र पूवि िर्ारीको कार्ि गरेको छ । साथै संक्रमण फैतलन ुअम्घ 
शय्र्ा र्वस्िार, जनशम्क्त, थप भेम्न्टलेटर र अम्क्सजन व्र्वस्थापन गने जस्िा कार्ि समेि गरेको 
पाईएन।  

27.2. कोरोना संकट व्र्वस्थापन केन्र - लमु्बिनी प्रदेश कोरोना संकट व्र्वस्थापन केन्रको िैठक 
२०७७।७८ मा ३ पटक ितस कोरोना जोम्खम आंकलन र तनर्न्रणका लागी र्वतभन्न ३९ वटा 
तनणिर् गरेको छ । आईसोलेशन िर्ारीका लातग िराई र पहाडका म्जल्लामा २०० िेडका 
आईसोलेशन केन्र तनमािण गने, राप्ती स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना तनर्न्रणका लागी प्रर्ोग 
गने, कोरोनामा खर्टएका जनशम्क्तलाई थप ३ मर्हना अवतध थप गने, िटुवल धागो कारखाना कोतभड 
तिशेष अस्पिाल र िेलझमु्ण्ड आर्वेुद केन्र अस्पिालमा  हाई तडपेन्डेन्सी र्तुनट सेवा र्वस्िार गने, सिै 
म्जल्ला अस्पिालमा ५ िेडको हाई तडपेन्डेन्सी र्तुनट सेवा सञ्चालनमा ल्र्ाउने जस्िा तनणिर् गरेकोमा 
तनणिर् कार्ािन्वर्न भए नभएको सबिन्धमा अनगुमन भएको छैन । तनणिर् कार्ािन्वर्नका लातग 
अनगुमन र समन्वर् गनुिपदिछ । 

27.3. पूवािधारको पर्ािप्तिा - लमु्बिनी प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागी ७  सरकारी, ५  तनजी ल्र्ाि रहेका 
छन ्। २०७८।२।२० सबमको अतभलेख अनसुार र्प. तस. आर. ३ लाख २७ हजार ८८४ र 
एम्न्टजेन्ट परीक्षण ३३ हजार ३३८ समेि ३ लाख ६१ हजार २२२ जना परीक्षण भई ८७ हजार 
७६६ संक्रतमि भएको अवस्था छ ।२०७८।३।३० सबम १ लाख ५४६ जना संक्रतमि िथा २ 
हजार ५० को मतृ्र् ुभएको र्ववरण प्राप्त भएको देम्खन्छ । लमु्बिनी प्रदेश अन्िगिि ४ डेतडकेटेड 
अस्पिाल माफि ि कोरोना तनर्न्रण र उपचार भई रहेको छ । हाल सबम हाई तडपेन्डेन्सी र्तुनट िेड 
६२४, भेम्न्टलेटर ६१ र २४० आई तस रू्  िेड कोरोना उपचारका लागी उपलधध रहेका छन ्। 
प्रदेशको जनसंखर्ा ५१ लाख ६४ हजार ८१९ रहेकोमा कोरोना उपचार र तनर्न्रणका लागी  िर्ार 
भएका पूवािधार व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ । 

27.4. खोप प्रातप्त र र्विरण  - लमु्बिनी प्रदेश अन्िगिि खोप पाउन र्ोग्र् १२ वषि मातथका जनसंखर्ा ३९ 
लाख ६७ हजार ६७४ रहेकोमा प्रदेशमा १३ लाख ४२ हजार डोज कोतभम्शल्ड, ३३ लाख ३६ 
हजार ६७८ डोज भेरोतसल्ड,१३ लाख ५६ हजार ४८० डोज एस्ट्राजतनका ५ लाख ८८ हजार डोज 
जोन्सन १० हजार ९६८ डोज फाईजर र ११ लाख ६२ हजार २०० डोज मोडिना समेि ७७ लाख 
९६ हजार ३२६ डोज प्राप्त भएको प्रदेश स्वास््र् तनदेशनालर्को र्ववरण िाट देम्खन्छ ।उक्त खोप 
मध्रे् ३७ लाख ७८ हजार ६५८ जनाले एक मारा¸ ३४ लाख ५९ हजार ६६४ जनाले पणुि मारा 
िथा ८ लाख ९५१ जनाले थप मारा खोप लगाई २ लाख ९३ हजार ३९८ डोज खोप मौज्दािमा 
रहेका छन ्। स्वास््र् तनदेशनालर्को र्ववरण अनसुार थप मारा खोप सर्हि ३० लाख ६६ हजार 
९ डोज खोप आवस्र्किा पने देम्खन्छ । खोपको व्र्वस्था गरी सिै नागररकलाई खोप लगाउने 
व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

28. लेखापरीक्षण वक्र्ौिा - र्ो वषि प्रदेश अन्िगिि म्जल्ला अस्पिाल, रुकुमपूविको (२०७७।७८) 
लेखापरीक्षण िक्र्ौिा रहेको छ । र्स सबिन्धी र्ववरण अनसूुची-३(क) मा उल्लेख छ ।   
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मन्रालर् र तनकार्गि व्र्होरा 
 

प्रदेश सभा सम्चवालर् 
 जनिाका भावना िथा अपेक्षा अनसुार काननु नीति िथा कार्िक्रमहरूको िजुिमा गरी सञ्चालन गने उद्श्र्ले नेपालको संर्वधान २०७२ को धारा १७६ िमोम्जम प्रदेश सभाको गठन भएको हो ।र्स प्रदेशमा पर्हलो हनेु तनवािम्चि हनेु 
 

नेपालको संर्वधानको धारा 176 िमोम्जम पर्हलो हनेु तनवािम्चि हनेु तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक 
तनवािचन प्रणालीिाट ८७ जना सदस्र् तनवािम्चि भई प्रदेश सभा गठन भएको छ ।प्रदेश सभाले जनिाका 
अपेक्षा एवं आवश्र्किा अनसुार प्रदेश काननुहरू तनमािण, सरकार गठन र तनर्न्रण गने जस्िा कार्िहरू गदै 
आएको छ । संर्वधानको अनसूुची िमोम्जम १२ म्जल्ला समावेश गरी लमु्बिनी प्रदेशको गठन भएको छ । 

र्ो वषि सम्चवालर्को र्वतनर्ोजन िफि  रु.१५ करोड ७५ लाख ३३ हजार, राजस्व आबदानी रु.१५ 
लाख ५1 हजार र धरौटी रु.९ लाख ७ हजार र अन्र् खचि रु.1 करोड 55 लाख 22 हजार समेि जबमा 
रु.१7 करोड 55 लाख १3 हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ। लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा 
तनबनानसुार छना्ः 

1.  र्वधेर्क प्रस्ििुी र काननु तनमािण - प्रदेश सभा तनर्मावली, २०७४ को पररच्छेद १५ मा र्वधेर्क 
पारीि गने सबिन्धी कानूनी व्र्वस्था रहेको छ ।उक्त व्र्वस्था िमोम्जम मन्रालर्िाट तिधेर्क िर्ार 
गरी तनर्म १०६ र १०७ िमोम्जम सभामा पेस गने, ७२ घण्टापतछ तनर्म १०८ िमोम्जम दफावार 
छलफलका लातग सतमति वा सभामा पठाउने र प्रदेश प्रमखु िाट प्रमाणीकरण भएपतछ काननु 
मन्रालर्िाट राजपरमा प्रकाशन गने व्र्वस्था छ । उक्त र्वतध अनसुार  हालसबम ७६ तिधेर्क 
दिाि भएको मध्रे् ६७  पाररि गरी राजपरमा प्रकाशन भएको, ४  र्वचारातधन रहेको र ५ र्फिाि 
गरेको र्ववरण प्राप्त भएको छ। समर्मानै आवश्र्क काननु तनमािण गरी प्रदेशिाट सबपादन गने 
कार्िलाई व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ । 

2.  र्वषर्गि सतमति - प्रदेश सभा तनर्मावली, २०७४ को तनर्म १४५ मा संर्वधानको धारा १९३ 
िमोम्जम प्रदेश सभाको कार्िप्रणालीलाई व्र्वम्स्थि गनि र्वषर्गि सतमति गठन गनि सक्ने व्र्वस्था 
अनसुार प्रदेश सभा अन्िगिि ६ सतमति गठन भएका छन ् । सतमतिहरूले प्रदेश सभाले पठाएको 
र्वधेर्कको सतमक्षा एवं संसोधनको लातग तसफारीस गने, सतमतिको र्वषर् क्षेर अन्िगििको 
म्जबमेवारीमा पने मन्रालर् एवं अन्िगििका सरकारी तनकार्को काम कारवाहीको अनगुमन,र्वश्लषेण 
एवं मूल्र्ांकन गरी प्रतिवेदन पेस गने व्र्वस्था छ । उक्त सतमतििाट भएका कार्ि र्स प्रकार छन ्

2.1. साविजतनक लेखा सतमतिले तनर्म 146 वमोम्जम साविजतनक लेखा सबवम्न्ध र्वषर् र प्रादेम्शक 
संवैधातनक तनकार् िथा आर्ोगका  र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मातथ छलफल गने कार्ि 
गदिछ । र्ो वषि १९ िैठक सञ्चालन गरी प्रदेश सभाको काम कारवाही  र  प्रदेश सभाको गाडीको 
ईन्धन, ममिि, क्वाटिर भाडामा गरेको खचि, प्रदेश एक्स्पो, २०७६ र लमु्बिनी भ्रमण वषि २०७६ मा 
भएको खचि, महालेखापरीक्षकको २०७४।७५ र २०७५।७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्र्ाएका 
िेरुज,ु उद्योग पर्िटन िन िािावरण मन्रालमा भएको न्रू्न िजेट खचि र िेरुज,ु कृर्ष मन्रालर्िाट 
हररि स्वंर्सेवक कार्िक्रमको नाममा प्रतिव्र्म्क्त रू. ३० हजारका दरले डे्रस वापिको रकम र्विरण 
गरेको सबिन्धमा प्राट ि गनुासा सबिन्धमा अध्र्र्न गरी सझुाव ठदने तनणिर् गरेको छ । 
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       अध्र्र्नका लातग सतमतिले तितभन्न मन्रालर् र कार्ािलर्िाट फाईल माग गरेपतन अध्र्र्न 
गरी कारवाही टुङ्गो लगाई कार्ािन्वर्नको लातग तनदेशन ठदन िागकी देम्खएको छ । त्र्स्िै 
२०७४।७५ र २०७५।७६ मा औल्र्ाएका िेरुजहुरू मातथ छलफल गरेपतन सबिम्न्धि 
मन्रालर्हरूलाई सतमतिको तनणिर् कार्ािन्वर्नको लातग तनदेशन पठाउन िागकी देम्खएको छ ।  

2.2. भौतिक पूवािधार िथा र्वकास सतमतिले ८ िैठक िसी समर्मै आर्ोजना सबपन्न गनि स्पि कार्िर्ोजना 
िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनुिपने, तडर्पआर िर्ार भएका र्ोजनामा िजेट र्वतनर्ोजन नगरी अन्र् 
र्ोजनामा र्वतनर्ोजन गनि रोक्नपुने, मन्रालर्लाई ठदएका तनदेशन कार्ािन्वर्नको जानकारी सतमतिलाई 
ठदनपुने, तनणिर् गरेिा पतन उक्त तनणिर् कार्ािन्वर्न भए नभएको सबिन्धमा अनगुमन गरी प्रदेश सभामा 
प्रतिवेदन पेस गनि िागकी रहेको देम्खर्ो । 

2.3. कृर्ष िन िथा िािावरण सतमतिको ६ िैठक िसी अनदुान र्विरण प्रर्क्रर्ा पारदम्शि नभएको, वनक्षरे 
अतिक्रमण भएकोले तनर्मन गनुिपने, प्राकृतिक श्रोि साधनको दोहन तनर्न्रण र तनर्मन गनुिपने, 
अनदुान उपर्ोगमा र्वशेष ध्र्ान ठदनपुने जस्िा तनणिर् गरेको, प्रदेश मातमला िथा काननु सतमतिको 
११ िैठक िसी र्ोजना छनोट र अनगुमन सबिन्धमा जनप्रतितनतधको भतूमका स्पि गनुिपने, कोरोना 
तनर्न्रण र र्सको असर न्रू्तनकरण गनि तितभन्न तनदेशन रर्वपद् व्र्वस्थापन सबिन्धी तनणिर् गरेको 
छ । उक्त तनणिर् कार्ािन्वर्नको अनगुमन गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गनि वागकी रहेको 
देम्खर्ो। 

2.4. सामाम्जक र्वकास सतमतिको २२ िैठक र अथि उद्योग िथा वाम्णज्र् सतमतिको ३ वैंठक वसी 
मन्रालर् एवं तनकार्लाई ठदएको तनदेशन कार्ािन्वर्न भए नभएको अनगुमन मलु्र्ागकन गरी प्रदेश 
सभामा प्रतिवेदन प्रस्ििु गनि िागकी रहेको देम्खर्ो । 

सतमतिहरूले गरेका कामको प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश सभामा पेस गनुिपदिछ । 

3.  आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन गररने कार्िहरू 
तमिव्र्र्ी,  कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् 
िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुिपने व्र्वस्था छ । दफा ३१ (१) मा आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणालीको कार्ािन्वर्न गनि सबिम्न्धि तनकार्को लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको अध्र्क्षिामा ४ 
सदस्र्ीर् आन्िररक तनर्न्रण सतमति गठन गनुि पने व्र्वस्था रहेकोमा सम्चवालर्मा आन्िररक 
तनर्न्रण सतमति समेि गठन भएको देम्खएन । ऐन तनर्मले िोर्कएका कार्िहरू िोर्कएको मापदण्ड 
अनसुार गणुस्िरीर् रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ। 

4.  िजेट समपिण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा १८ (२) मा कुनै रकम र सो 
रकमिाट सञ्चालन हनेु कार्िक्रमको आतथिक वषिको दोस्रो रैमातसक अवतधसबम पतन सन्िोषजनक 
रुपमा कार्ािन्वर्न नभएको वा हनु नसक्ने ठहर भएमा आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले 
त्र्स्िो िजेट समपिण गनि लगाउन सक्ने व्र्वस्था अनसुार सम्चवालर्ले पूगजीगि म्शषिकमा र्वतनर्ोजन 
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भएको रु.३ करोड १२ लाख ३८ हजार मध्रे् रु.२ करोड ३२ लाख ८१ हजार िजेट समपिण 
गरेको छ । कार्िक्रम स्वीकृि पिाि कार्िक्रम कार्िन्वर्न नगरी िजेट समपिण गने कार्ि उपर्कु्त 
देम्खएन । 

5.  िलिी प्रतिवेदन - लमु्बिनी प्रदेशको साविजतनक खचिको मापदण्ड कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सबिन्धी 
तनदेम्शका, २०७५ को पररच्छेद-४ िदुा नं.१७(ख) िमोम्जम सबिम्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्िाट िलिी प्रतिवेदन पाररि नगराई िलि भत्ता खचि लेख्न नपाइने उल्लेख छ। प्रदेश सभा 
सम्चवालर्ले र्ो वषि १९ कमिचारीहरूको िलिी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.९० लाख ५७ हजार िलि 
खचि लेखेको छ। िलिी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेकोले ग्रडे रकम र्र्कन हनु सकेन।  िलिी 
प्रतिवेदन पाररि गरेर मार िलव खचि लेम्खन ुपदिछ। 

6.  सेवा करार - लमु्बिनी प्रदेशको साविजतनक खचिको मापदण्ड कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सबिम्न्ध 
तनदेम्शका, २०७५ को पररच्छेद-२ खचिको मापदण्ड िदुा नं १०(ग) िमोम्जम कबटर्टुर अपरेटर, 
सवारी चालक र कार्ािलर् सहर्ोगीले गनुिपने जस्िा कामहरू गनि स्वीकृि दरिन्दी िथा अम्खिर्ारी 
तभर रही कमिचारी तनर्कु्ती गनुिपने उल्लेख छ । सम्चवालर्को स्वीकृि दरिन्दी भन्दा िढी  
कबटर्टुर अपरेटर पदमा १¸ कार्ािलर् सहर्ोगी पदमा २ र माली स्वीपर पदमा ३ कमिचारी तनर्कु्त 
गरी रु.१४ लाख ५७ हजार  खचि लेखेको तनदेम्शकाको व्र्वस्था अनकुुल देम्खएन। संगठन िथा 
व्र्वस्थापन सभेक्षण गरी  आवश्र्क कमिचारी तनर्कु्ती गरी कार्ि सञ्चालन गररन ुपदिछ । 

7. स्वास््र् उपचार कोष - प्रदेश सभाका पदातधकारी  िथा सदस्र्हरूको स्वास्थ उपचार  कोष सबिन्धी 
कार्िर्वतध, २०७६ को िुगदा नं. ५(५) िमोम्जम पदातधकारी िथा सदस्र्हरूले स्वीकृि म्चर्कत्सकको 
तसफाररश िमोम्जम उपचार गदाि लागेको औषतध  उपचार खचिका र्वल भपािइहरू उपचार कोष 
सञ्चालन सतमतिमा पेस गने र सो सतमतिले चेक जागच गरी कार्िर्वतधको िदुा नं.८ िमोम्जम एक 
आतथिक वषिमा र्वल िमोम्जमको रकम वा अतधकिम रु.५ लाख मध्रे् जनु घर्ट हनु्छ सोही 
िमोम्जमको उपचार सरु्वधा पदातधकारीहरूलाई उपलव्ध गराउने उल्लेख छ। र्ो वषि ३६ 
सभासद्हरुको तनजी स्वास््र् संस्थाहरूमा उपचार गराए िापि रू.२२ लाख ८० हजार  सम्चवालर्ले 
सोधभनाि खचि लेखेको छ।  तनजी स्वास््र् संस्थाको  सट्टा सरकारी स्वास््र् संस्थामा उपचार गराउने 
र तसफाररसमा मार तनजी स्वास््र् संस्थामा उपचार गराउने व्र्वस्था गनि सके खचि तमिव्र्र्ी हनेु 
देम्खन्छ ।  

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि सम्चवालर्को लेखापरीक्षणिाट रू.९ लाख २९ हजार िेरुज ु देम्खएकोमा 
फस्र्ौट नगरेकोले िागकी रहेको छ। र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-9 संलग्न छ । 
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मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ािलर् 
 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074  िमोम्जम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेश तभरको 
शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रण र सञ् चालन गने, प्रदेश स्िरीर् साविजतनक नीति कार्ािन्वर्नको 
अनगुमन गने, प्रदेश मम्न्रपररषद् मा पेस हनेु तनर्म र आदेशको िजुिमा, स्वीकृति िथा प्रमाणीकरण गने र प्रदेश 
प्रमखुको तनदेशन कार्ािन्वर्न र प्रतिवेदन गने रहेको छ ।  

र्ो वषि मम्न्रपररषद्को कार्ािलर् समेि ३ इकाइको र्वतनर्ोजनिफि  रु.२० करोड ६३ लाख ७० 
हजार, राजस्व िफि  रु.१ लाख ४० हजार, धरौटी िफि  रु.19 लाख ९8 हजार र अन्र् कारोिार रु.59 
लाख 44 हजार समेि रु.२१ करोड ४४ लाख ५२ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ । 
लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छना्ः 

1.  म्जबमेवारी कार्ािन्वर्न – प्रदेश सरकार कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम गनुिपने काम र 
म्जबमेवारीमध्रे् मानव अतधकारको संरक्षण र प्रवर्द्िन गनि प्रदेशस्िरको ऐन तनमािण गने, प्रदेश 
सरकारको सशुासन तनर्मावली िजुिमा गने, प्रशासन सधुार सबिन्धी ऐन, नीति, तनर्म िजुिमा, प्रदेश 
प्रमखुको तनदेशन कार्ािन्वर्नको अनगुमन, मानव संशाधन र्वकास र्ोजना िजुिमा, प्रदेश तनजामिी सेवा 
र अन्र् प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सबिन्धी नीति, काननु िजुिमा र अतभलेख व्र्वस्थापन, प्रदेशका 
सरकारी तनकार्को सगगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण र व्र्वस्थापन, प्रदेशस्िरमा साविजतनक सेवा 
र्विरणको न्रू्निम मापदण्ड तनधािरण र सेवाग्राही सन्ििुी सवेक्षण, गागउपातलका र नगरपातलकाको 
कमिचारी सबिन्धी काननु िजुिमा लगार्िको कार्ि गरेको पाइएन । कार्ािन्वर्न िातलका िनाई 
िोर्कएको कार्ि म्जबमेवारी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

2. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमखु माफि ि २०७७/७८ को लातग सभामा 
प्रस्ििु नीति िथा कार्िक्रमहरू मध्रे् संघीर्िा कार्ािन्वर्नका िागकी काम आगामी आतथिक वषिमा 
सबपन्न गने, प्रदेश सरकारी सेवा िथा स्थानीर् सेवा सबिन्धी काननु िजूिमा गरी प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोग माफि ि जनशम्क्त भनाि गने, प्रदेशिाट प्रवाह हनेु सेवालाई सरल, सहज 
िथा नतिजा उन्मखु िनाउनको लातग नतिजामा आधाररि कार्िसबपादन प्रणाली अवलबिन गने, प्रदेश 
सरकार र स्थानीर् िहिाट तनतमिि काननुहरूमा एकरूपिा, सामन्जस्र्िा र अन्िर सबिन्ध कार्म गने, 

प्रदेश ि्र्ांकका लातग अन्र् तनकार्सगग आम्श्रि हनुपुने अवस्थाको अन्त्र् गनि प्रदेश स्िरमा 
संरचनागि व्र्वस्था गने, म्जल्ला समन्वर् सतमतिलाई स्थानीर् िहको कार्िसबपादनस्िरको समन्वर् र 
अनगुमन गने ईकाईको रूपमा र्वकास गने आठद नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भएको देम्खएन । 

3. आवतधक र्ोजनाको कार्ािन्वर्न - कार्ािलर्ले प्रदेशको आवतधक र्ोजना (२०७६/७७-
०८०/०८१)मा उल्लेख गररएका कार्िहरू सबपादन गनुिपदिछ । र्ोजना लाग ुभएको पर्हलो र दोस्रो 
वषिमा कार्ािन्वर्न गने भतन उल्लेख भएका कार्ि मध्रे् प्रदेशको साविजतनक सेवाहरूलाई गणुस्िरीर्, 

प्रभावकारी एवं जनिाको पहुगचर्ोग्र् िनाउन र्वद्यिुीर् शासन प्रणालीको अवलबिन गरी प्रशासतनक 
कार्िर्वतधलाई सरलीकरण र संक्षेपीकरण गने, मोवाइल एटस माफि ि जनगनुासो संकलन गरी तिनको 
र्थाम्शघ्र व्र्वस्थापन र सबिोधन गने व्र्वस्था तमलाउने, जनचेिना िथा जनजागरणका कार्िक्रम 
सञ्चालन गने, जनप्रतितनतध र कमिचारीको क्षमिा र्वकास िथा सशुासन सबिन्धी िातलम सञ्चालन गने, 
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सरोकारवालाहरूको सहर्ोगमा प्रदेशलाई चार्हने दक्ष जनशम्क्तको माग प्रक्षपेण गने, प्रदेशका मन्रालर् 
र मािहिको तनकार्को काम कारवाहीको अनगुमन गने साथै तिषर्गि मन्रालर् िथा मािहिका 
कार्ािलर्हरूको कार्िमा आवश्र्क सहर्ोग एवं सहकार्ि गने, प्रदेश अन्िगििका म्जल्ला िथा स्थानीर् 
िहहरूमा रोजगारी तसजिनाका सबभावनाको खोजी र श्रम िजारको माग र आपूतििमा आउने 
पररवििनलाई सकु्ष्म रुपमा अध्र्र्न गने जस्िा कार्िहरू कार्ािन्वर्न भएको देम्खएन। आवतधक 
र्ोजनामा उल्लेम्खि कार्िक्रमहरू साधनस्रोिको व्र्वस्था तमलाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

4. तनणिर् कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली अनसुार मखुर्मन्री िथा 
मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्को कार्ि म्जबमेवारी अन्िगिि प्रदेश मम्न्रपररषद्का तनणिर्को कार्ािन्वर्न र 
अनगुमन गने उल्लेख छ । २०७६ देम्ख २०७८ को अवतधमा ८५ िैठक सञ् चालन गरी र्वतभन्न 
४४३ तनणिर् गरेकोमा कार्ािलर्ले मम्न्रपररषद् िाट भएका तनणिर्हरू कार्ािन्वर्न सबिन्धमा अनगुमन 
गरी प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । अनगुमनको अभावमा तनणिर् कार्ािन्वर्नको सबिन्धमा जानकारी 
हनुसक्ने अवस्था छैन । मम्न्रपररषद्का तनणिर्को कार्ािन्वर्नको अनगुमनको व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ 
। 

5. िजेट िक्तव्र्को कार्ािन्वर्न - प्रदेश अथिमन्रीले संसदमा प्रस्ििु २०७७/७८ को िजेट िक्तव्र्मा 
उल्लेख भएका कार्िक्रमहरू मध्रे् कार्िसबपादन सबझौिा प्रकृर्ालाई र्वस्िार गदै मन्रालर्का 
महाशाखा प्रमखु, तनदेशनालर्का प्रमखु िथा कार्ािलर् एवम ्र्ोजना प्रमखुसगग सबझौिा गरी करारका 
शििहरूलाई कार्िसबपादन मूल्र्ांकनको आधार िनाउने, प्रदेश र स्थानीर् िहिाट तनतमिि काननुहरूमा 
एकरूपिा, सामन्जस्र्िा र अन्िरसबिन्ध कार्म गनि स्थानीर् िहले िजुिमा गने काननुहरूको संकलन, 

एकीकृि अतभलेखांकन र र्वश्लषेण गरी काननु तनमािणमा एक रूपिा र िहगि अन्िरसबिन्ध कार्म 
गने, काननुमा स्नािक गरेका र्वद्याथीहरूका लातग केही समर् इन्टनिको रूपमा स्थानीर् िहहरूमा 
काम गने प्रिन्ध तमलाउने, प्रदेशमा जनशम्क्त व्र्वस्थापनका लातग प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन िजुिमा 
गने, नागररकका गनुासा र उजूरीहरूको सबिोधन गनि जनिासगग प्रदेश सरकार सञ्चालन गने, प्रदेश 
तभरका सिै स्थानीर् िहहरूले लाभ तलन सक्ने गरी तसजिनशील साझेदारी कोष स्थापना र सञ्चालन 
गने आठद कार्िहरू कार्ािन्वर्न भएको देम्खएन । िजेट िक्तव्र्मा उल्लेख गरेका कार्िहरू 
कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ । 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकासको नीति कार्ािन्वर्न गनि मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले 
तनकार्हरूिीच समन्वर् लगार्िका कार्ि गनि तनदेशक सतमति गठन गनुि पनेमा हालसबम गठन गरेको 
छैन ।ठदगो र्वकासका १७ लक्ष्र् प्रातप्तका लातग मध्र्मकालीन खचि संरचना अनसुार २०७६।७७ 
देम्ख २०७८।७९ सबमका लातग िजेट व्र्वस्था िथा प्रक्षेपण गनुि पने उल्लेख भएकोमा 
२०७६।७७ का लातग रू.३६ अवि ४१ करोडको िजेट प्रक्षेपण गरेिापनी र्ो वषि िजेटनै व्र्वस्था 
गरेको छैन। ठदगो र्वकास लक्ष्र्का सूचक मापन गनि प्रादेम्शक ि्र्ाङ्क प्रणाली स्थापना नभएकोले 
अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन समेि हनु सक्ने अवस्था देम्खदैन । ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्तका लातग 
आवश्र्क संरचना िर्ार गरी र्वश्वसनीर् ि्र्ाङ्कका आधारमा िजेट प्रक्षेपण एवं कार्ािन्वर्न गरी 
सोको उपलम्धध मूल्र्ाङ्कन गनुिपदिछ । 
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7. आन्िररक तनर्न्रण – प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका 
तनकार्िाट सबपादन गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि, र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली एक 
वषितभर िर्ार गरी लाग ुगने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको म्जबमेवारी हनेु व्र्वस्था छ । मखुर्मन्री 
िथा मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले ऐनको व्र्वस्था अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको 
छैन।जसिाट कार्ािलर्िाट गनुिपने काम प्रभावकारी ढङ्गिाट सबपादन भएको छ भतन मूल्र्ाङ्कन गनि 
सक्ने आधार भएन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लाग ुगनुिपदिछ। 

8. खररद र्ोजना - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ मा साविजतनक तनकार्ले वार्षिक 
दश लाख रुपैंर्ागभन्दा िढी रकमको खररद गनुि पने भएमा वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुि पने 
उल्लेख छ ।र्ो वषि २ पूगम्जगि शीषिकिाट रू.१ करोड ३३ लाख ५० हजार मूल्र्का सवारी साधन, 

मेम्शनरी औजार, कबटर्टुर, सफ्टवेर्र तनमािण, फतनिचर िथा र्फक्चसि मेतसनरी, तनतमिि भवनका 
संरचनागि सधुार लगार्िका सामान एवं सेवा खररद गरेको छ । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार 
खररद र्ोजना वनाएिा पतन र्ोजनामा लागि अनमुान एवं वोलपर स्वीकृि गने अवतध र वोलपर 
र्वधीिाट खररद गने खलुाएको छैन।वोलपरको अलवा पटक पटक सोझै िथा दरभाउपरिाट समेि 
खररद गरेको छ । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार खररद र्ोजना तनमािण गरी खररद गनुिपदिछ ।  

9. िेरुज ु व्र्वस्थापन प्रणाली - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्िस्थापन िथा सञ्चालन) 
तनदेम्शका, २०७१ को िुगदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले सूचना प्रर्वतध प्रणालीको तनमािण गदाि 
मानक अनरुुप भए नभएको तनधािरण गनि सूचना प्रर्वतध र्वभागिाट स्वीकृि गराउन पने व्र्िस्था 
रहेको छ । कार्ािलर्ले िेरूज ुव्र्वस्थापन प्रणालीमा रू.4 लाख 9२ हजार खचि गरेको छ । सिै 
मन्रालर् र कार्ािलर्को केन्रीर्स्िरको िेरूजू अतभलेख राख्न िथा गरेको िेरूज ुव्र्वस्थापन प्रणाली 
लेखापरीक्षण अर्वतधसबम पतन कार्ािन्वर्नमा छैन भने सूचना तिभागिाट सो सफ्टवेर्र सञ्चालन गनि 
अनमुति समेि तलएको देम्खएन।महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले समेि लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन 
प्रणाली लाग ुगरेकोले िेरूज ुव्र्वस्थापन प्रणालीलाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

10. कार्िक्रम खचि - लमु्बिनी प्रदेशर्द्ारा जारी साविजतनक खचिको मापदण्ड कार्िर्वतध र तमिम्व्र्िा सबिन्धी 
तनदेम्शका, २०७५ (संशोधन 2076 समेि) मा कार्िक्रममा सहभागीहरूलाई खाना/खाजा िापि प्रति 
सहभागी रु.७00 र स्टेशनरी िापि प्रति सहभगी रु.१00 का दरले खचि गने उल्लेख छ 
।कार्ािलर्ले  कमिचारीहरूलाई सविजतनक खररद, न्र्ार्ीक सतमतिका पदातधकारीहरूलाई क्षमिा 
अतभवरृ्र्द् र कमिचारीहरूलाई एल.एम.वी.आई.एस अतभममु्खकरण िातलम कार्िक्रम सञ्चालन गदाि खाजा, 
खाना र स्टेशनरीमा स्वीकृि मापदण्ड भन्दा रू.७ लाख ६८ हजार िढी खचि भएको देम्खर्ो । 
स्वीकृि मापदण्डको पालना गरी खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुिपदिछ ।  

11. िैठक भत्ता- लमु्बिनी प्रदेश सरकार द्वारा जारी  साविजतनक खचिको मापदण्ड, कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा 
सबिन्धी तनदेम्शका, २०७५ को १(क) मा िैठक कार्ािलर् समर् अम्घ, पतछ िसेको हनु ुपने, स्पि 
र्वषर्वस्ि,ु कार्िर्ोजना र्वनाको िैठकमा भत्ता प्रदान नगने, कार्ि प्रकृति अनसुार तमिव्र्र्ी ढङ्गले 
न्रू्निम संखर्ामा िैठक वसी कार्ि सबपन्न गनुि पने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरण अनसुार 
र्ो वषि मम्न्रपररषद्को िैठक िाहेक स्मारीका प्रकाशन, प्रदेश तनजामिी सेवा गठन, प्रदेश िथा स्थानीर् 
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िह सहर्ोग कार्िक्रम, संगठन संरचना िर्ार गने जस्िा कार्िक्रममा क्रमश: ११, ११ ,१५ र १० 
पटक प्रति िैठक ६ देम्ख ४९ जना सबम कमिचारी सहभागी गराई रू.१७ लाख ९७ हजार िैठक 
भत्तामा खचि लेखेको छ । एउटै सामान्र् र्वषर्मा ठूलो संखर्ामा उपम्स्थति राखेर पटक पटक 
िैठक िसी खचि लेख्न ेकार्ि तनर्न्रण गनुिपदिछ ।  

12. संगठन र व्र्वस्थापन - प्रदेश अन्िगििका 172 सरकारी तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षण 
गरी मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले ४ हजार ४३६ दरिन्दी स्वीकृि गरी २ हजार 
५८३ (५८.२३ प्रतिशि) पदपूतिि भई १ हजार ८५३ पद ररक्त रहेको छ । ररक्त दरिन्दी मध्रे् 
अतधकृि िह र सो भन्दा मातथको ४९६ पद, सहार्कस्िरको ७०४ पद, शे्रणी र्वहीन ६५३ पद ररक्त 
रहेका छन ् । ररक्त मध्रे् अस्थार्ी, करार र ज्र्ादारीिाट ७९४ पदपूतिि गरेको छ । स्वीकृि 
दरिन्दीको ४१.७७ प्रतिशि पद ररक्त रहेकोले प्रदेश कार्ािलर्हरूको सेवा प्रवाहमा असर पने 
देम्खएको छ । दरिन्दी अनसुार कमिचारी व्र्वस्थापन गरी करारमा कमिचारी राख्न े कार्ि तनर्न्रण 
गनुिपदिछ । 

13. वार्षिक र्ववरण िथा प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७३(३) मा म्जबमेवार व्र्म्क्तले आतथिक वषि समाप्त भएको २१ ठदन तभर कार्ािलर्को वार्षिक 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा र तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 
आतथिक वषि तभर भएको नगदी, म्जन्सी िथा अन्र् आर्व्र्र्को आतथिक करोवारको अनसूुची - ११ 
िमोम्जमको प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ३५ ठदनतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उक्त प्रतिवेदनहरू िर्ार गरेको देम्खएन । 
तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिवेदन िर्ार गरी समर्मै पठाउनपुने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ। 

14. िलवी प्रतिवेदन - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोम्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि 
गराएर मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले कमचािरीहरूको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी 
रु.१ करोड ६३ लाख ९८ हजार िलि खचि लेखेको छ । तनर्मानसुार िलवी प्रतिवेदन पाररि 
गरेरमार िलव खचि लेख्न ुपदिछ । 

15. र्वतनर्ोम्जि िजेट खचि नगरेको - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वम्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को 
प्रस्िावनामा संघ,प्रदेश र स्थानीर् िहको आतथिक कार्िर्वतध व्र्वम्स्थि गनि आवश्र्क भएकोले र्ो ऐन 
िनेको उल्लेख भएको र उक्त ऐनको दफा ५२(२) का आफ्नो कार्ािलर्को लातग र्वतनर्ोम्जि िजेट 
लक्ष्र् अनसुार खचि गनि नसकेमा सो को म्जबमेवारी मन्रालर्को हकमा सबिम्न्धि मन्रालर्को 
र्वभागीर् मन्री र राज्र्मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । मन्रालर्ले र्स 
वषि एक िजेट उपम्शषिकमा रु.१६ करोड ९५ लाख ८० हजार िजेट व्र्वस्था गरेकोमा रु.४६ 
लाख ४४ हजार मार खचि गरी रु.१६ करोड ४९ लाख ३५ हजार  खचि गरेको देम्खएन । 
तितनर्ोम्जि िजेट खचि गरी लम्क्षि उदे्दश्र् परुा गनुिपदिछ ।  

16. ग्रामीण र्वकास िथा रोजगार - आतथिक िथा सामाम्जक रूपमा र्वपन्न घरपररवार वा व्र्म्क्तहरूको 
गणुस्िरीर् म्शक्षा, स्वास््र्, रोजगारी, स्वरोजगारी, प्रर्वतध हस्िान्िरण, सीप र्वकास, आर् आजिनका 
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अवसरहरू िथा सामाम्जक संरक्षणका कार्िक्रम माफि ि जीवनस्िर सधुार गरी गररवी तनवारण गने 
उदे्दश्र्ले प्रदेश सरकार मम्न्रपररषदिाट २०७५/०५/३१ को तनणिर्ले शरुुवाि भएको मखुर्मन्री 
िथा मम्न्रपररषद् को कार्ािलर् र स्थानीर् िहिाट सञ्चालन गने मखुर्मन्री ग्रामीण र्वकास िथा 
रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनको लातग र्स वषि रु.७२ करोड ४५ लाख संशोतधि िजेट र्वतनर्ोजन 
गरेकोमा रू.६१ करोड ७२ लाख ९२ हजार खचि गरेको छ । उक्त खचिको लेखापरीक्षणिाट 
देम्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:् 

16.1. मखुर्मन्री ग्रामीण र्वकास िथा रोजगार कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को िुगदा नं. १५ देम्ख 
१९ सबम कार्िक्रम तसफाररस सतमतिले छनोट गरेका कार्िक्रमको र्ववरण प्रथम चौमातसक तभर 
व्र्वस्थापन सतमतिमा पठाउने, व्र्वस्थापन सतमतिले जागचिझु गरी २१ ठदन तभर स्वीकृि गरेर 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िथा समन्वर् इकाइमा पठाउन ुपने िथा एकपटक स्वीकृि भएको कार्िक्रम 
व्र्वस्थापन सतमतिको स्वीकृिी िेगर थपघट गनि नपाइने व्र्वस्था छ । र्सैगरी आवश्र्किा अनसुार 
रोजगार प्रवर्द्िन गने, दीघिकालीन प्रभाव पाने खालका कार्िक्रम छनोट गने र कार्िर्ोजना िनाई लाग ु
गराउने व्र्वस्था छ । कार्िर्वतध अनसुार कार्िक्रम कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना िर्ार नगरेकोले 
िोर्कएको समर्मा िोर्कएकै कार्िक्रम सञ्चालन भएको छ भन्न सक्ने आधार भएन । 

16.2. आतथिक वषि २०७५। ७६ मा ३५ स्थानीर् िहिाट कार्ािरबभ भएकोमा र्ो वषि सबम सिै १०९ 
स्थानीर् िहमा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा आएको छ । र्ो वषि १०९ स्थानीर् िहिाट र्वतभन्न 
कार्िक्रम सञ्चालनमा रू.५९ करोड ८८ लाख ८४ हजार र मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को 
कार्ािलर्िाट ४० सहजकिािको पाररश्रतमक, अनगुमन, अतभमखुीकरण, अन्िरर्क्रर्ामा रू.१ करोड ८४ 
लाख ८ हजार समेि रू.६१ करोड ७२ लाख ९२ हजार (८५.२० प्रतिशि) खचि गरेको छ । 
गाउगपातलकावाट कार्िक्रम अनसुारको खचि र्ववरण माग नगरेकोले तनधािररि कार्िमै खचि गरेको छ 
भन् न सक्ने आधार भएन । 

16.3. मखुर्मन्री ग्रामीण र्वकास िथा रोजगार कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध¸२०७५ को िुगदा २१¸२२ र 
२३ अनसुार सञ्चातलि कार्िक्रमको अनगुमन गरी कार्िक्रम तसफाररस सतमतिले मातसक प्रतिवेदन 
व्र्वस्थापन सतमतिमा, व्र्वस्थापन सतमतिले समन्वर् इकाईमा पठाउन ु पने र समन्वर् इकाईले 
वार्षिक अनगुमन प्रतिवेदन िर्ार गने व्र्वस्था रहेकोमा समन्वर् ईकाईले वार्षिक अनगुमन प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको छैन । वार्षिक अनगुमन प्रतिवेदन िर्ार गरी भर्वष्र्मा सञ्चालन गररने काममा सधुार 
गनुिपदिछ। 

17. प्रदेश सम्चव सरु्वधा - नेपाल सरकारको २०७६।४।१३ को मन्रीपररषद् िाट प्रदेश सम्चवमा 
सबिम्न्धि सेवाको राजपरांर्कि प्रथम शे्रणीको सहसम्चवलाई थप सरु्वधा उपलधध गराउने तनणिर् भए 
अनसुार सो पदमा हाम्जर रहदागसबम मातसक रु.२६ हजार ६१० को दरले ९ मन्रालर् र १ 
आर्ोगका १५ सम्चवलाई रु.३१ लाख ४५ हजार अम्त्तररक्त सरु्वधा भकु्तानी गरेको छ । काननुमा 
व्र्वस्था नगरी मम्न्रपररषद्को तनणिर्को आधारमा सरु्वधा भकु्तानी गरेको तनर्मसबमि देम्खएन। 
काननु तनमािण गरेर मार र्स्िो सरु्वधा भकु्तानी गनुिपदिछ । 
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18. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४१ देम्ख ४६ मा 
र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा 
अनसुार गनुिपने कामको कार्ािन्वर्न अवस्था देम्खने अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन। ऐनको व्र्वस्था 
अनसुार िेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिको र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचि गनि नसकेमा सोको म्जबमेवारी मन्रालर्मा 
र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु उल्लेख छ । कार्ािलर्ले ऐनको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको सतुनम्िििा गनुिपदिछ । 

प्रदेश  प्रम्शक्षण प्रतिष्ठान 

प्रदेश र स्थानीर् िहका तनवािम्चि, मनोतनि िथा तनर्कु्त पदातधकारी र सरकारी तनकार्मा कार्िरि 
कमिचारीहरूको क्षमिा अतभवरृ्र्द् सबिन्धी कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रदेश प्रम्शक्षण प्रतिष्ठान (गठन िथा कार्ि 
सञ्चालन) आदेश, २०७७ जारी गरी प्रदेश प्रम्शक्षण प्रतिष्ठानको २०७७।६।१३ मा स्थापना भएको छ । 

र्ो वषि प्रतिष्ठानको र्वतनर्ोजन िफि  रु.९ करोड ३७ लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न गररएको 
छ । उक्त रकम मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्मा समावेश छ । लेखापरीक्षणिाट देम्खएका 
व्र्होरा तनबनानसुार छना्ः 

19. कमिचारी दरवन्दी र पूतिि - प्रतिष्ठानको कार्िसबपादन गनि कार्िकारी तनदेशक प्रमखु रहने गरी १० 
जनाको दरवन्दी स्वीकृि भएकोमा स्थार्ी ३ जना र करारिाट ७ जना गरी १० पदपतुिि छ । ररक्त 

 दरवन्दी पूतिि गरी सेवा प्रवाहलाई व्र्वम्स्थि गनुि पदिछ । 

20. वार्षिक प्रगति-  प्रदेश प्रम्शक्षण प्रतिष्ठान र्वतनर्मावली, २०७७ को र्वतनर्म ३३ मा प्रतिष्ठानले 
सबपादन गरेको कामको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी मूखर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको 
कार्ािलर्मा पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रतिष्ठानले र्ो वषि सबपादन गरेका कामको प्रगति र्ववरण 
िर्ार गरेको पाईएन । र्वतनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रगति र्ववरण िर्ार गरी पठाउने व्र्वस्था 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

21. लागि अनमुान र ओभरहेड- साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२(४) र अनसूुची 
१(क) िमोम्जम सेवाको लागि अनमुान िर्ार गनुिपदाि प्रतिष्ठानिाट १२ स्थानीर् िहको आवतधक 
र्ोजना िर्ारी, २२ स्थानीर् िहमा क्षमिा र्वकास कार्िक्रम संचलान, १०७ स्थानीर् िहमा कार्िशाला 
गोर्ष्ठ र ५९ स्थानीर् िहमा समावेशीकरण परीक्षण कार्िका लागी रु.४ करोड २५ लाख ३८ हजार 
लागि अनमुानको र्वतभन्न २७ परामशिदािािाट परामशि सेवा तलई रु.४ करोड ९ लाख १९ हजार 
भकु्तानी गरेको छ ।स्वीकृि नबसि अनसुार लागि अनमुान िर्ार नगरेको साथै ओभरहेड भकु्तानी ठदन 
नतमल्नेमा रु.१२ लाख ३१ हजार भकु्तानी भएकोले उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

22. कार्िक्षरे िार्हरको कार्ि- प्रदेश प्रम्शक्षण प्रतिष्ठान (गठन िथा कार्ि सञ्चालन आदेश), २०७७ को 
प्रस्िावना र कार्िकारी सतमतिका काम कििव्र् र अतधकारमा प्रदेश र स्थानीर् िहका तनवािम्चि 
प्रतितनधी र कमिचारीको क्षमिा र्वकास सबिन्धी काम गने उल्लेख भएकोमा आफ्नो क्षेरातधकार तभर 
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नपने १२ स्थानीर् िहको आवतधक र्ोजना िर्ार गरेको भनी रू.१ करोड ६९ लाख ६५ हजार 
भकु्तानी तलएको देम्खन्छ । क्षेरातधकार भन्दा िार्हर गई काम गने कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

 िेरुज ुम्स्थति - र्ो वषि लेखापरीक्षणिाट रू.१२ लाख ३१ हजार िेरुज ुदेम्खएकोमा फस्र्ौट नगरेकोले 
िागकी रहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-9 मा संलग्न छ । 
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आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074  िमोम्जम मन्रालर्को कार्िक्षरेमा प्रदेशको 
आतथिक अवस्थाको र्वश्लषेण िथा आतथिक नीतिको िजुिमा, कार्ािन्वर्न, तनर्मन लगार्ि प्रदेशस्िरको आतथिक 
श्रोिको वागडफागड, लगानी प्रक्षपेण र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथिक र्वकासमा साविजतनक, तनजी, सहकारी िथा गैर 
सरकारी क्षरेसगगको साझेदारी एवं समन्वर् र सहकार्ि सबिन्धी नीति, मापदण्ड िनाउने लगार्िका कार्ि रहेका 
छन ्।   

र्ो वषि मन्रालर् समेि १3 इकाइको र्वतनर्ोजन रु.38 करोड 19 लाख 86 हजार, र्वत्तीर् 
हस्िान्िरण रू.5 अवि 37 करोड 22 लाख 49 हजार, राजस्व िफि  रु.१० अिि 1 करोड 56 लाख 28 
हजार, धरौटी िफि  रु.४७ लाख ३२ हजार र अन्र् कारोिार िफि  रु.1 करोड 67 लाख 53 हजार समेि 
रु.१५ अिि ७९ करोड १३ लाख 4८ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ । लेखापरीक्षणिाट देम्खएका 
व्र्होरा तनबनानसुार छना्ः 

1. म्जबमेवारी कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्ले 
िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न गनुिपने काममध्रे् प्रदेशको आतथिक अवस्थाको र्वश्लषेण, आतथिक नीतिको 
िजुिमा, लगानी प्रक्षेपण, आतथिक स्थार्र्त्व र मूल्र्म्स्थरिा, सहर्वत्तीर्करण, प्रादेम्शक र्वत्त सन्िलुन, 
संघको स्वीकृतिमा वैदेम्शक सहर्ोग, वैदेम्शक ऋण र अनदुान प्राम्ट ि, प्रदेशम्स्थि सरकारी सबपम्त्तको 
एकीकृि र्ववरण र सरकारी वागकी रकमको लगि िथा असलुउपर गने, रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरप्रदेश 
र्वकास आर्ोजनाको समन्वर्, संघीर् नीति अनरुुप सहर्वत्तीर्करण, प्रदेश आकम्स्मक कोष स्थापना, 
प्रदेश र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, कार्िसञ् चालन कोष र अन्र् सरकारी कोष िथा सबपम्त्तको एकीकृि 
र्ववरण िर्ारी, राजस्व चहुावट तनर्न्रण सबिन्धी प्रादेम्शक नीति ि्र्ाङ्क सूचना प्रणाली िथा अतभलेख 
व्र्वस्थापन नीति काननु, मापदण्ड िजुिमा लगार्िको काम हनु िागकी देम्खन्छ । िोर्कएको म्जबमेवारी 
परुा गनुिपदिछ । 

2. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - र्स वषिको नीति िथा कार्िक्रममा उल्लेख भएका आर्ोजना िैंक 
सञ्चालन, साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा अपनाई आर्ोजना छनोट र िजेट र्वतनर्ोजनलाई र्थाथि 
परक िनाउने, अनतु्पादक खचि कटौति गने, आत्मतनभिर अथििन्र तनमािण गनि स्वदेशी श्रम, सीप र 
प्रर्वतधको अतधकिम ् उपर्ोग गने, साविजतनक र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व सबिन्धी काननु तनमािण 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने, राजस्वको प्रभावकारी पररचालनका लातग राजस्वको दार्रा िढाउने नीति 
अवलबिन गने, राजस्वको नर्ाग क्षेर पर्हचान वरृ्र्द् गने, दैतनक उपभोगका वस्िहुरूको उत्पादकहरूलाई 
प्रोत्साहन गने, िेरोजगारी दर न्रू्न गने र स्वरोजगारी वरृ्र्द्का लातग सहर्ोग र सहकार्ि गनि र्ोजनावर्द् 
रूपमा कार्िक्रमहरू सञ्चालन गने लगार्िका कार्िहरू हनु सकेका छैनन ् । आवश्र्क िजेटको 
व्र्वस्थापन गरी घोर्षि नीति र कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।

3. आवतधक र्ोजना कार्ािन्वर्न - लमु्बिनी प्रदेश आवतधक र्ोजना (2076/77-2080/81) ले 
तनठदिि गरेका लक्ष्र् िथा प्रगति मन्रालर्गि रुपमा सबिम्न्धि मन्रालर्ले र समग्र र्ोजनाको 
सबिन्धमा आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले वार्षिक रुपमा समीक्षा गरी कार्ािन्वर्न हनु 
नसकेका कारण सर्हि आगामी आतथिक वषिमा गनुिपने सधुारको लातग सझुाव ठदनपुने व्र्वस्था छ ।
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3.1. आवतधक र्ोजना अनसुार 2076/77 र 207७/7८ मा देहार्को पररमाणात्मक लक्ष्र् तनधािरण 
गरेको छ :

प्रमखु सूचक आधार वषि 2076/77
आतथिक वषि
207७/7८

प्रादेम्शक वार्षिक आतथिक वरृ्र्द्दर १.८ % ३.९ %

गररिीको रेखामतुन रहेको जनसंखर्ा १८७ १५०२ 
कूल ग्राहिस्थ उत्पादन (रु.अििमा) ४९.०१ ५२.६३

आन्िररक राजस्व वरृ्र्द् (रु.अििमा) १.१२ २.०४

पुगजीगि खचि (रु.अििमा) १४.७२ १८.५१

िनले ढाकेको क्षेरफल ४३% ४३%

खानेपानी सरु्वधा पगुेको घरपररवार २४६७८ ६४०१६

तसंचाईर्ोग्र् क्षेरमा तसंचाई सरु्वधा ८४० हेक्टर २००० हेक्टर

3.2. प्रादेम्शक क्षेरगि आतथिक वरृ्र्द्दरको लक्ष्र् प्रतिशि तनबनानसुार रहेको छ:-

क्षरे 2076/77 को लक्ष्र् 207७/7८ को लक्ष्र्
कृर्ष २.८ % ५.५%

उद्योग ४.७ % ५.८%

सेवा १.९ % २.२%

गैरकृर्ष १.८ % २.१% 

मन्रालर्ले आवतधक र्ोजना कार्ािन्वर्न अवस्थाको मूल्र्ांकन गरेको देम्खएन । 
२०७६।७७ मा पुगजीगि खचि रु.२० अवि ९८ करोड ९४ लाख र 207७/7८ मा पुगजीगि खचि 
रु.२२ अिि २० करोड खचि गने लक्ष्र् रहेकोमा क्रमश रु.१४ अवि ७२ करोड १३ लाख (७०१४ 
प्रतिशि) र रु.१८ अिि ५० करोड ५६ लाख (८३.३५ प्रतिशि) खचि गरेकोले र्ोजनाको लक्ष्र् 
अनसुार प्रगति हनेु अवस्था देम्खदैन। र्ोजनाले तनठदिि गरेका लक्ष्र् र प्रगतिको सबिन्धमा मन्रालर्ले 
अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी समीक्षा गनुिपदिछ ।

4. आर्-व्र्र् -प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले २०७८।९।१६ मा पेस गरेको आर्-व्र्र्को र्ववरण 
अनसुार संघीर् अनदुान रु.१७ अिि ३७ करोड ६५ लाख ६२ हजार, कर राजस्व रु.१० अिि ९१ 
करोड १ लाख १३ हजार, गैर कर राजस्व रु.१ अिि २० करोड ८२ लाख ५० हजार र गिको 
मौज्दाि समेि अन्र् आर् रु.९ अिि ६६ करोड ३० लाख २८ हजार समेि रु.३९ अिि १५ करोड 
७९ लाख ५३ हजार आबदानी गरेकोमा रु.३२ अिि १० करोड ३० लाख ४२ हजार खचि गरी 
रु.७ अिि ५ करोड ४९ लाख ११ हजार िागकी रहेकोमा रु.२ अिि ३५ करोड ६ लाख ७५ हजार 
संघीर् सम्ञ्चि कोष र्फिाि गरी रु.४ अिि ७० करोड ४२ लाख ३६ हजार िचि रहेको छ।

5. िजेट र खचि - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रीले प्रदेश सरकारको राजस्व र 
व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वषि असार मर्हनाको १ गिे तभर प्रदेश सभामा पेस गनुिपने र सोसाथ राजस्व 
संकलन, अनदुान, साविजतनक ऋण र लगानी सबिम्न्धि नीतिगि व्र्वस्था सर्हिको िजेट अनमुान पेस 
गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले पेस गरेको २०७७।७८ को 
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आर्-व्र्र्को अनमुान अनसुार प्रदेश सरकारले र्ो वषि रु.३६ अिि ३५ करोड २५ लाखको िजेट 
स्वीकृि गरेकोमा आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले पटक पटक रकमान्िरिाट थप घट 
गरेको र संघीर् सरकारिाट र्वगि वषिका चाल ुआर्ोजना सञ्चालन गनिका लातग थप िजेट प्राप्त 
भएको समेि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले चालिुफि  रु.१६ अिि ९४ करोड ५५ लाख र पूगम्जगि 
िफि  रु.२२ अिि २० करोड ८७ लाख समेि रु.३९ अिि १५ करोड ४२ लाख अम्न्िम िजेट 
कार्म गरेकोमा चाल ुिफि  रु.१३ अिि ५९ करोड १८ लाख ८८२१ प्रतिशि र पूगम्जगि िफि  
रु.१८ अिि ५० करोड ४२ लाख ८३३१ प्रतिशि समेि रु.३२ अिि १० करोड ३० लाख खचि 
भई अम्न्िम िजेटको िलुनामा  ८१९९ प्रतिशिखचि गरेको छ।

6. रकमान्िर - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ (१) मा कुनै एक िजेट 
उपशीषिकमा रकम नपगु भएमा अको िजेट उपशीषिकिाट रकमान्िर गनि सक्ने अतधकार आतथिक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई छ । सो सबिन्धमा तनबनानसुार देम्खएको छाः 

6.1. अथि र्वर्वधमा चाल ुखचि िफि  रु.५४ करोड ६८ लाख र पुगजीगि खचि िफि  रु.४६ करोड ९६ लाख 
समेि रु.१ अिि १ करोड ६४ लाख अथािि (कूल िजेटको २.५९ प्रतिशि) एकमिु िजेट 
र्वतनर्ोजन गरेकोमा आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले मागका आधारमा                      
रकमान्िर गरी र्वतभन्न मन्रालर्मा चाल ुखचििफि  रु.३० करोड ९८ लाख  खचि गरेको छ । उक्त 
रकम कूल संशोतधि िजेटको ०.७९ प्रतिशि हनु आउगदछ । मन्रालर्हरूमा शरुु िजेट र्वतनर्ोजन 
कम गरी पतछ अथि र्वर्वधिाट तनकासा एवं रकमान्िर गरी थप गने पररपाटी िजेट तसर्द्ान्ि र्वपरीि 
देम्खन्छ।

6.2. र्वतभन्न मन्रालर्िाट समर्मै माग संकलन गरी रकमान्िर गनुिपनेमा २०७८ असार मर्हनामा रु.२ 
अिि ५० करोड ४४ लाख रकमान्िर गरी र्वतभन् न ६ मन्रालर् र २ तनकार्मा िजेट थप गरेको 
देम्खर्ो।असार मर्हनामा िजेट थप गदाि िजेट कार्ािन्वर्न गनि कठठन हनेु, कामको गणुस्िरमा समेि 
प्रभाव पने देम्खन्छ । आतथिक वषिको अन्त्र्मा रकमान्िर गरी खचि गराउने पररपाटीमा तनर्न्रण 
हनुपुदिछ ।

7. िजेट र खचिको िलुनात्मक म्स्थति - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ मा प्रदेशिाट सञ्चातलि 
र्ोजनाको लक्ष्र्, नीति र नीति आर्ोगको मागिदशिनलाई ध्र्ानमा राखी प्रदेश सरकारले गनुिपने काम र 
हातसल गनुिपने लक्ष्र् एवं आतथिक स्रोि समेिलाई मध्र्नजर राखी िजेट िनाउनपुने व्र्वस्था छ। 
मन्रालर्ले िर्ार गरेको र्वगि िीन वषिको िजेट, खचि र िचिको अवस्था तनबनानसुार रहेको छाः-            

 (रु.लाखमा) 

आ.व. अम्न्िम िजेट वास्िर्वक खचि प्रतिशि िचि 
२०७७।७८ ३,९१,५४2 ३,२१,०३0 81.99 ७०,५१2 

२०७६।७७ ३,६४,१६8 २,५४,०70 69.77 १,१०,098 

२०७५।७६ २,८०,९०0 १,७०,३४0 60.64 १,१०,५६0 

उम्ल्लम्खि िातलकाको र्वश्लषेण गदाि िास्िर्वक िजेटको िलुनामा न्रू्न खचि भएको कारण 
प्रत्रे्क वषि िचि रहन गएको छ । खचि गने दक्षिा िढाई िजेटलाई र्थाथिपरक िनाउन ुपदिछ । 
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8. िजेट स्रोिको र्थािथिा - लमु्बिनी  प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्रदेश अथि 
मन्रीले असार मर्हनाको १  गिे आर् व्र्र्को अनमुान प्रदेश सभामा पेस गदाि प्रदेश सरकारले 
गनुिपने काम र श्रोिलाई ध्र्ानमा राखी िजेट िनाउनपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश सभामा पेस गरेको 
िजेटमा रु.३६ अिि ३५ करोड २५ लाख खचि हनेु अनमुान गरेकोमा राजस्विाट रु.१४ अिि २६ 
करोड ३५ लाख र संघीर् सरकारको अनदुान रु.१४ अिि १४ करोड ४० लाख र चाल ुआतथिक 
वषिको र्वतनर्ोजनमा खचि नभई िचििाट रु.७ अिि ९४ करोड ५० लाख समेि रु.३६ अिि ३५ 
करोड २५ लाख खचि हनेुगरी िजेट िर्ार गरेकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले पेस गरेको 
र्ववरण अनसुार राजस्विाट रु.१३ अिि ४० करोड ६ लाख संघीर् सरकारको अनदुानिाट रु.१७ 
अिि ३७ करोड ६५ लाख र र्वतनर्ोजनमा खचि नभई िचि रु.४ अिि ७० करोड ४२ लाख समेि 
रु.३५ अिि ४८ करोड १३ लाख  (अनमुातनि िजेटको ९७.६० प्रतिशि) प्राप्त गरेको छ  ।  

9. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर् समेिको प्रत्रे्क आतथिक वषिको सबपूणि आर्-व्र्र्को 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण 
िर्ार गरेको छैन । ऐन िमोम्जम एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ ।  

10. वार्षिक र्ववरण र प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७३(३) मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपत्ती र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण आतथिक 
वषि समाप्त भएको २१ ठदन तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्मा पठाउन ु पने र तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर 
भएको आतथिक कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - ११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक 
कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था  छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । 
जसिाट मन्रालर्को आतथिक कारोिारको म्स्थति, फस्र्ौट गनि िागकी िेरुज,ु म्जन्सी एवं धरौटीको 
अवस्था र्र्कन गनि सर्कएन । िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा 
पठाउन ुपदिछ । 

11. िजेट िथा कार्िक्रमको मूल्र्ाङ्कन - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७4 को दफा 20 मा  
समग्र प्रदेशको िजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न अवस्थाको मूल्र्ांङ्कन गरी आतथिक मातमला िथा 
र्ोजना मन्रालर्ले अधिवार्षिक र वार्षिक रुपमा सो अवतध समाप्त भएको दईु मर्हनातभर प्रगति 
प्रतिवेदन साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सरी साविजतनक गदाि राजस्व खचि र नेपाल सरकारिाट 
प्राप्त अनदुान वैदेम्शक अनदुान एवं ऋणको अनमुान प्रातप्त र पररचालन प्रदेश सरकारका नीति िथा 
िजेटमा समावेश भएका कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न अवस्था समेिको मूल्र्ांङ्कन गरी  साविजतनक गनुि पने 
देम्खन्छ । र्ो वषि अम्न्िम िजेट रु.३९ अिि १५ करोड ४२ लाख िजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
रु.३२ अिि १० करोड ७८ लाख मार खचि भएको छ ।  आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले 
िजेट िथा कार्िक्रमको मूल्र्ाङ्कन गरी वार्षिक प्रतिवेदन साविजतनकीकरण गरेको छैन । ऐनको 
व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुि पदिछ ।
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12. सोझै खररद - साविजतनक खररद  ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाि तसतमि हनेुगरी खररद 
गनि नहनेु र खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा ५ लाखदेम्ख २० लाख रुपैर्ाग सबमको 
सामान तसलिन्दी दरभाउपर र सो भन्दा िढीको सामान िोलपरको माध्र्मिाट खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले फतनिचर िथा मेम्शनरी औजारमा रु.१ करोड ११ लाख ७९  हजारको 
पटकपटक सोझै खररद गरी प्रतिस्पधाि तसतमि गरेको छ । प्रतिस्पधािको माध्र्मिाट खररद गरी 
सरकारी खचिमा तमिव्र्र्र्िा र पारदम्शििा कार्म गनेिफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

13. सवारी साधन खररद - प्रदेश मन्रालर् र मािहि तनकार्ले र्ो वषि रु.२१ करोड ८६ लाख ५३ 
हजारको सवारी साधन खररद गरेको छ । सवारी खररदको मापदण्ड िर्ार गरी र्स्िो खचि व्र्वम्स्थि 
गनि मन्रालर्ले पहल गनुिपदिछ । 

14. ठदगो र्वकास - ठदगो र्वकास लक्ष्र्लाई कार्ािन्वर्न गनि प्रदेश आवतधक र्ोजनामा, मध्र्मकालीन खचि 
संरचना िर्ार गनुिपने, वार्षिक कार्िक्रम र िजेट िजुिमा गदाि ठदगो र्वकास लक्ष्र् अनसुार िर्ार गने र 
अनगुमन गदाि सो अनसुार भए नभएको मूल्र्ांकन गने, िजेट कार्ािन्वर्न गदाि संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िह र सरोकारवालासगग समेि समन्वर् गने, प्रदेश र स्थानीर् िहहरूमा र्ोजना छनोट एवं कार्ािन्वर्न 
गदाि ठदगो र्वकास लक्ष्र्सगग आिर्द् हनेु र्ोजना छनोट गनुिपने व्र्वस्था छ ।मध्र्कालीन खचि संरचना 
अनसुार ठदगो र्वकासका १७ लक्ष्र् प्रातप्तका लातग २०७६।७७ देम्ख २०७८।७९ सबम िजेट 
व्र्वस्था िथा प्रक्षेपण गनुि पनेमा २०७६।७७ का लातग रू.३६ अवि ४१ करोड िजेट प्रक्षपेण 
गरेको भए पतन २०७७।७८ का लातग िजेट प्रक्षपेण गरेको देम्खएन । ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्रातप्त  
हनेुगरी र्ोजना छनोट, िजेट व्र्वस्था एवम ्कार्ािन्वर्न र अनगुमन मूल्र्ांकन गनि ठदगो र्वकास 
मापनका सूचक र्वकास गरी कार्िक्रम अगातड िढाउनपुदिछ।  

15. सेवा प्रवाह - राज्र्िाट जनिाले प्राप्त गने सेवा प्रवाह चसु्ि र भरपदो िनाउन आतथिक पक्षसगग 
सबिम्न्धि मन्रालर्ले तनभाउनपुने भतूमकालाई सवल िथा अनशुातसि िनाउन सेवा प्रवाह व्र्वम्स्थि 
हनुपुदिछ । आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली निनेको, र्वतभन्न कर िथा शलु्कको उपर्ोग सबिन्धी नीति 
िथा काननु िजुिमा गनि िागकी रहेको िथा राजस्व चहुावट र तनर्न्रण सबिन्धी काननु िथा मापदण्ड 
िजुिमा गनि िागकी देम्खएको छ । संस्थागि, प्रार्वतधक र श्रोि पररचालनका क्षेरमा दक्षिा वरृ्र्द् गरी 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िलु्र्ाउनपुदिछ । 

16. संघीर् अनदुान खचि - िजेट वक्तव्र्मा संघीर् शसिि, र्वशेष, समातनकरण र समपरुक अनदुान माफि ि 
रु.१४ अिि १४ करोड ४० लाख प्राप्त गने अनमुान गरेकोमा सशिि अनदुानमा िजेट थप भई रु.९ 
अिि ४ करोड ६२ लाख, समपरुक अनदुान रु.४८ करोड ३३ लाखसमानीकरण अनदुान रु.७ अिि 
६३ करोड ७१ लाख र र्वशेष अनदुान रु.२१ करोड समेि रु.१७ अिि ३७ करोड ६६ लाख प्राप्त 
गरेकोमा क्रमश: सशििमा रु.७ अिि ३ करोड ८८ लाख र्वशेष अनदुान रु.३ करोड ८ लाख, 
समानीकरण अनदुान रु.६ अिि ५७ करोड ६४ लाख र समपूरकमा ३१ करोड ९२ लाख समेि 
जबमा रु.१३ अिि ९६ करोड ५२ लाख (८०३६ प्रतिशि) खचि गरेको छ । अनदुान रकम समेि 
खचि हनु नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्ि लक्ष्र् परुा हनु सकेको देम्खएन ।    
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17. र्वत्तीर् हस्िान्िरण - प्रदेश सरकार माफि ि २०७७।७८ मा १09 स्थानीर् िहलाई र्वत्तीर् 
हस्िान्िरणमा एकमिु िजेट रु.५ अिि ५३ करोड ६१ लाख र्वतनर्ोजन गरेको मध्रे् र्वत्तीर् 
समानीकरण अनदुान रु.६० करोड, तिशेष अनदुान रु.१ अवि ४ करोड ३५ लाख सशिि अनदुान 
रु.१ अवि ९८ करोड ७८ लाख र समपूरक अनदुान रु.१ अवि ७४ करोड ९ लाख समेि रु.५ अिि 
३७ करोड २२ लाख (िजेटको ९७.०३ प्रतिशि) तनकासा उपलव्ध गराएकोमा स्थानीर् िहिाट 
खचिको र्ववरण नतलएकोले वास्िर्वक खचि र िागकी रकम र्कीन गनि सर्कएन । खचि र्ववरण तलई 
सशििको अनदुानको िागकी रकम र्फिाि गनुिपदिछ ।

18. राजस्वको प्रक्षपेण र प्रातप्त - िागडफागटिाट प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, अन्ि शलु्क, वन आठदमा  
प्रदेश र स्थानीर् िह दवैु सरकारको साझा अतधकार रहेको र  अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 

२०७४ िमोम्जम प्रदेश र स्थानीर् िहमा िागडफागट हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारले  मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर र अन्िाःशलु्क रकमको १५ प्रतिशि रु.९ अिि ४६ करोड ७७ लाख िथा वन 
रोर्ल्टीिाट संकलन हनेु रकमको २५ प्रतिशि रु.८ करोड समेि रु.९ अिि ५४ करोड ७७ लाख  
प्राप्त हनेु प्रक्षेपण गरेकोमा क्रमश रु.८ अिि ३९ करोड ६२ लाख र रु.३ करोड ९ लाख गरी 
जबमा रु.८ अिि ४२ करोड ७१ लाख (प्रक्षपेणको ८८.२६ प्रतिशि) संकलन भएको छ । िागडफागट 
हनेु राजस्वलाई र्थाथिपरक िनाउनपुदिछ । 

19. सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरण - प्रदेश सरकारको (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
प्रदेशम्स्थि सरकारी सबपम्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी िागकी रकमको लगि िथा असलु उपर 
गने कार्ि आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । िर संघीर् सरकार अन्िगिि 
रहेका कृर्ष, वन, तसंचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास््र् लगार्िका कार्ािलर्हरू प्रदेश सरकार 
अन्िगिि रुपान्िरण िथा गातभएको अवस्थामा िी  कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको सबपम्त्तको एकीकृि 
र्ववरण िर्ार गनुिपनेमा गरेको छैन ।त्र्सैगरी सरकारी िागकी रकमको लगि िर्ार गरी असलु उपर 
गने कार्ि समेि भएको छैन । मािहि कार्ािलर्को सबपम्त्त िथा िागकी रकमको लगि िर्ार गरी 
अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

20. स्वीकृि दरिन्दी एवं पदपूतिि - लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर्ले र्स मन्रालर् र अन्िगिि १३ कार्ािलर्को लातग र्वतभन्न 
पदको जबमा ९४ दरिन्दी स्वीकृि गरेकोमा २०७७/७८ मा जबमा ६४ दरिन्दी पदपूतिि भइ ३० 
पद ररक्त रहेको देम्खर्ो । ररक्त दरिन्दी मध्रे् अतधकृि िह र सो भन्दा मातथको १८ पद, खररदार 
एवं नार्व सधुिा िहका अप्रार्वतधक ५,  प्रार्वतधक पद ३ एवं सवारीचालक, कार्ािलर् सहर्ोगी र 
अन्र् ४ पद ररक्त रहेका छन ्। ररक्त पद मध्रे् सवारी चालक, कार्ािलर् सहर्ोगी एवं अन्र् समेि 
१८ पद करारमा राम्ख कार्ि सञ्चालन गरेको देम्खर्ो । स्वीकृि दरिन्दी अनसुार पदपूतिि नहुगदा 
मन्रालर् र अन्िगिििाट ठदने सेवा प्रवाहमा प्रभाव पनि गएको देम्खन्छ । स्वीकृि दरिन्दी अनसुार 
पदपूतिि गनुिपदिछ ।   

21. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देम्ख 
46 मा र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार िेरुज ु
फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको, केन्रीर् 
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आतथिक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् र्हसािमा समावेश गरे नगरेको 
जागचिझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचि 
गनि नसकेमा सोको म्जबमेवारी मन्रालर्मा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु उल्लेख 
छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको सतुनम्िििा 
गनुिपदिछ। 

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् 

22. प्रदेश संम्चि कोष - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४ िमोम्जम प्रदेश संम्चि 
कोषको लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्न े िथा त्र्सको वार्षिक र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने कििव्र् र 
उत्तरादार्र्त्व प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले 
स्वीकृि म.ले.प.फा.नं को ढागचामा संम्चि कोषको र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी २०७८ कातििक 
मसान्ितभर आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा र महालेखा तनर्न्रक िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्मा पेस गनुिपनेमा सोभन्दा र्ढला गरी पेस गरेको छ । लमु्बिनी प्रदेशको संम्चि कोषको 
र्हसाि र्ववरण तनबनानसुार रहेको छ:- 

                                                                    (रु.हजारमा) 

र्ववरण 
र्स आतथिक वषि 
2077/78 

गि आतथिक वषि 
2076/77 

प्रातप्त 
१. राजस्व िथा अनदुान 30777211 27272072 
   क. राजस्व 12118364 9799306 
       अ. कर 10910114 8606326 
       आ अन्र् राजस्व ७६०१७७ ७२६०४४ 
       इ प्राकृतिक श्रोि वापिको रोर्ल्टी ४४८०७३ ४६६९३६ 
   ख .र्वत्तीर् हस्िान्िरण िाट प्राप्त रकम 17376562 17078878 
       अ. समानीकरण 7637100 7540100 
       आ. सशिि 9046162 697700 
       इ. समपरुक 210000 8265818 
       ई. तिशेष 483300 575260 
   ग. िेरूज ुिथा अन्र् प्राप्ती (िेरूज ुरकम िथा अन्र् रकम 
असलुी िापिको प्रातप्त) 

1282285 393888 

      र्स वषिको खदु प्राप्ती 30777211 27272072 
भकु्तानी िफि  

२. चाल ुिथा पूगजीगि िफि को भकु्तानी  26730793 21174757 
   क. संम्चि कोष मातथ व्र्र्भार हनुे रकमिाट खचि 7527 4652 
       अ. चाल ुखचि  7527 4652 
       आ. पुंजीगि खचि 0 0 
   ख. र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचि 26723266 21170105 
       अ. चाल ुखचि (अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरण 821९037 6448792 
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िाहेक) 
       आ. पुंजीगि खचि 18504229 14721313 
३. र्वत्तीर् हस्िान्िरण (चाल)ु 5372249 4232316 
४. अन्िर सरकारी कारोवार/अनदुान  0 ० 
५. अन्र् कारोवारको समार्ोजन (िैंकिाट चेक भकु्तानी नभएको) 0 (1476) 
र्स वषिको खदु भकु्तानी  32103042 25405597 
६. संघीर् सरकारलाई खचि नभएको अनदुान र्फिाि गरेको 2350677 1010401 
जबमा भकु्तानी 34453719 26415998 
र्स अवतधको कोषमा भएको थप घट  (3676508) 856074 
७. आतथिक वषिको सरुूवािको मौज्दाि 8380743 7524669 
८. आतथिक वषिको अन्िको मौज्दाि  4704236 8380743 

23. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन - कारोिारको लेखा र प्रतिवेदनको ढागचा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को 
तसफाररसमा २०७६।२।१९ र नेपाल साविजतनक र्वत्तीर् क्षेर प्रतिवेदन लेखामान (नेटसास) को ढागचा 
२०७५ मंतसरमा स्वीकृि भई सकेको छ । केम्न्रर् तनकार्हरूले स्वीकृि ढागचामा प्रतिवेदन िथा 
लेखाङ्कन गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाइएन । िोर्कएको ढागचामा लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गनुिपदिछ। 

24. तनर्मावली तनमािण - आतथिक कार्िर्वतध तनर्तमि िथा व्र्वम्स्थि गनि प्रदेश सरकारले, प्रदेश आतथिक 
कार्िर्वतध ऐन, २०७४ तनमािण गरेिापतन ऐनको प्रावधान कार्ािन्वर्न गनि प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध 
तनर्मावली हालसबम वनाएको छैन ्। प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली िनाई र्वत्तीर् कारोवार 
सञ्चालनलाई व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ । 

25. िजेट र्वतनर्ोजन र खचि - प्रदेश अथि मन्रीले िजेट वक्तव्र् माफि ि लमु्बिनी प्रदेश सरकारको लातग 
रु.३६ अिि ३५ करोड २५ लाख  शरुु िजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा संघिाट िजेट थप भई अम्न्िम 
िजेट  रु.३९ अवि १५ करोड ४१ लाख कार्म गरी रू.32 अवि १० करोड ३० लाख (८१.९९ 
प्रतिशि) खचि गरेको छ । पुगम्जगि िफि  अम्न्िम िजेट रु.२२ अिि २० करोड ८६ लाख कार्म 
भएकोमा रु.१८ अवि ५० करोड ४२ लाख (८३.३१ प्रतिशि) खचि गरेको छ । 

26. अनदुान, खचि र िागकी र्फिाि - संम्चि कोषको प्रतिवेदन अनसुार  संघीर् सरकारिाट सशिि, र्वशेष र 
समपूरक अनदुान रु.९ अिि ७३ करोड ९४ लाख तनकासा प्राप्त भएकोमा रु.७ अिि ३८ करोड ८७ 
लाख खचि भई िागकी हनेु रु.२ अिि ३५ करोड ७ लाख संघीर् संम्चि कोषमा र्फिाि गरेको छ । 
शसिि अनदुान समेि खचि गनि नसक्दा लम्क्ष्र्ि उदे्दश्र् परुा हनु सक्ने देम्खदैन । 

27. राजस्व प्रक्षपेण िथा असलुी - प्रदेश अथि मन्रीले २०७७ असार १ मा २०७७।०७८ को िजेट 
प्रस्ििु गदाि कूल आन्िररक श्रोििाट रु.१४ अिि २६ करोड ३५ लाख राजस्व आजिन हनेु उल्लेख 
गरेको र सो मध्रे् कर राजस्व रु.११ अिि ३४ करोड २ लाख र अन्र् राजस्व रु.३ अिि २ करोड 
३३ लाख  हनेु अनमुान गरेकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को एकल कोष प्रणालीिाट रु.१३ 
अिि ४० करोड ६ लाख (९३.९५ प्रतिशि) र्वतभन्न राजस्व संकलन गरेको देम्खन्छ ।  

      प्रदेशको कूल राजस्व आबदानी रु.१३ अिि ४० करोड ६ लाख मध्रे् प्रदेश आतथिक मातमला 
िथा र्ोजना मन्रालर् र मािहि समेि १२ इकाइ माफि ि रु.१० अिि ७३ करोड ३५ लाख 
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(७५.२५प्रतिशि) र िागकी सिै मन्रालर्को र्ोगदान २४.७५ प्रतिशिमार रहेको छ । प्रदेश 
सरकारले राजस्वका नर्ाग श्रोि पर्हचान, परुानोको उम्चि व्र्वस्थापन र असलुीलाई व्र्वम्स्थि गरी 
राजस्व असलुीमा वरृ्र्द् गनुिपदिछ ।  

28. श्रोिगि खचिको अवस्था - संम्चि कोषको र्ववरण अनसुार कुल खचि  रू.३२ अिि १० करोड ३० 
लाख मध्रे् श्रोिगि र्ववरणमा प्रदेश सरकारको रु.१८ अिि १३ करोड ७९ लाख  र संघीर् 
सरकारको रु.१३ अिि ९६ करोड ५१ लाख रहेको छ । संघीर् सरकार िफि  समानीकरण अनदुान 
रु.६ अिि ५७ करोड ६४ लाख र साःशिि, तिशेष र समपूरक अनदुानिफि  रु.७ अवि ३८ करोड ८८ 
लाख  खचि भएको छ । कूल खचिमा प्रदेश सरकारको खचि ५६.४९ प्रतिशि र संघीर् सरकारको 
खचि ४३.५१ प्रतिशि रहेको छ । संघीर् सरकारिाट १७ अवि ३७ करोड ६५ लाख तनकाशा 
भएकोमा रु.१३ अिि ९६ करोड ५१ लाख (८०.३६ प्रतिशि) मार खचि भएको छ । 

29. समपूरक अनदुान - र्ो वषि संघीर् समपूरक अनदुान रु.४८ करोड ३३ लाख प्राप्त भई रु.३१ करोड 
९२ लाख खचि भएको छ । उक्त रकम खचि गदाि  प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारको लागि 
सहभातगिामा र्ोजना िथा कार्िक्रम सञ्चालन गने व्र्वस्था रहेको छ । संघीर् सरकारिाट प्राप्त 
रकममा प्रदेश सरकारको र्ोगदान खलु्ने गरी खचिको अद्यावतधक अतभलेख नराखेको कारण  अनपुाि 
र्र्कन गनि सर्कएन। संघ र प्रदेशको अनपुाि तमल्ने गरी खचि गने र सोको अतभलेख अद्यावतधक गने 
व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

30. र्वत्तीर् हस्िान्िरण - प्रदेशले जारी गरेको िजेट वक्तव्र्मा स्थानीर् िह र्वत्त हस्िान्िरण म्शषिकमा 
रु.५ अिि १४ करोड १ लाख िजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िर थप घट गरी रु.५ अवि ५३ 
करोड ६१ लाख अम्न्िम िजेट कार्म गरी रु.५ अवि ३७ करोड २२ लाख तनकासा गरेकोमा परैु 
रकम खचि देखाएको छ । अतधकांश स्थानीर् िहले शसिि अनदुान रकम खचि गनि नसकी िागकी 
रहेको रकम केहीले सोही आतथिक वषि तभर, केहीले अको आतथिक वषिमा र्फिाि गने गरेको र 
कतिपर्ले अम्न्िम लेखापरीक्षणिाट औलं्र्ाए पिाि र्फिाि गने गरेको छ । कार्ािलर्ले वास्िर्वक 
खचिको र्ववरण तलई खचि कार्म गनुि पनेमा तनकाशा रकम सवै खचि देखाउने गरेिाट प्रस्ििु संम्चि 
कोषको र्ववरणले र्थाथि खचिको अवस्था म्चरण गदैन । वास्िर्वक खचि र्र्कन गरेर मार संम्चि 
कोषमा खचि कार्म गनुि पदिछ । 

31. धरौटी - लमु्बिनी प्रदेश अन्िगिि १77 कार्ािलर्मा गिवषिको धरौटी िागकी म्जबमेवारी रु.१ अिि २७ 
करोड ८० लाख रहेकोमा र्स वषि रु.८६ करोड ४१ लाख प्राप्त भई रु.२ अवि १४ करोड २१ 
लाख जबमा धरौटी आबदानी भएकोमा सदरस्र्ाहा र र्फिाि समेि रु.३१ करोड २५ लाख समार्ोजन 
गदाि आतथिक वषिको अन्िमा रु.१ अवि ८२ करोड ९६ लाख िागकी देम्खन्छ । गि वषि प्रदेश एकल 
कोष खािाले िागकी मौज्दाि रु.१ अवि २७ करोड ८२ लाख देखाएकोमा र्ो वषि गिको म्जबमेवारी 
रु.१ अिि २७ करोड ८० लाख म्जबमेवारी सारी रु २ लाख घटी देखाएको छ । प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्का अनसुार २०७८ असार मसान्िमा रु.१ अवि ८२ करोड ९६ लाख धरौटी 
िागकी देम्खगदा से्रस्िा र कोष अनसुार रु.६८ हजार फरक देम्खएको छ । फरक रकम र्हसाव तमलान 
गरेिापतन घटी म्जबमेवारी तमलान नगरेकोले र्हसाव तमलान गनुिपदिछ । 
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32. र्वर्वध कोष - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६ मा प्रदेश म्स्थि सरकारी 
कोषको एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने म्जबमेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को हनेु व्र्वस्था 
छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले पेस गरेको र्वर्वध िफि को एकीकृि र्ववरण अनसुार १३० 
कार्ािलर्मा गिवषिको मौज्दाि रू. ४२ करोड ८८ लाख, र्स वषिको आबदानी रु.९० करोड ७२ 
लाख समेि रु.१ अवि ३३ करोड ६० लाख जबमा आर्मा रु.४५ करोड ३० लाख खचि भई रु.८८ 
करोड ३० लाख मौज्दाि रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को अनसुार रु.८८ करोड १६ 
लाख िागकी देम्खगदा फरक परेको रु.१४ लाख 207८ श्रावण मर्हनामा दाम्खला गरी र्हसाव तमलान 
गरेको छ ।  

33. आन्िररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा प्रदेश सरकार 
अन्िगििका कार्ािलर् िथा तनकार्को प्रत्रे्क चौमातसक पतछको र्हसािको आन्िररक लेखापरीक्षण 
गनुिपने र औलं्र्ाइएका व्र्होरा अम्न्िम लेखापरीक्षण हनु ुअगावै फस्र्ौट िथा संपरीक्षण गराई वाकी 
व्र्होरा मार अम्न्िम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्ििु गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले चौमातसक 
अवतधमा लेखापरीक्षण व्र्वस्था अपनाएको देम्खएन । प्रतिवेदनमा तनर्तमि गनुिपने रु.१४ करोड ६६ 
लाख १६ हजार, असलुउपर गनुिपने रु.८९ लाख ९९ हजार र बर्ाद नाघेको पेस्की रु.२५ करोड 
३७ लाख ९४ हजार गरी कुल रु.४० करोड ९४ लाख १० हजार वेरुज ुकार्म गरेकोमा िेरुज ु
फस्र्ौटको अतभलेख राखेको पाइएन । ऐनको व्र्वस्था कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाई िेरुज ु फस्र्ौट गने 
गराउने िफि  ध्र्ान ठदनपुने देम्खन्छ । 

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि मन्रालर्को लेखापरीक्षणिाट रू.१ करोड ११ लाख ८६ हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा फस्र्ौट नगरेकोले िागकी रहेको छ। र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा संलग्न छ । 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

             

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा   प्रदेशको 
शाम्न्ि सवु्र्वस्था सबिन्धी नीति,  काननु मापदण्ड र र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न, तनर्मन, सूचना संकलन, 
मूल्र्ाङ्कन, काननु न्र्ार् िथा प्रदेश सभा मातमला सबिन्धी कार्ि, आधारभिू मानव अतधकारको संरक्षण, 
नागररक स्विन्रिाको रक्षा िथा प्रविर्द्न, स्थानीर् प्रशासनको सञ्चालन व्र्वस्थापन र समन्वर् लगार्िका कार्ि 
म्जबमेवारी रहेका छन ्। 

मन्रालर्को र्वतनर्ोजनिफि  रु.३३  करोड १३ लाख ३७ हजार,  राजस्विफि  रु.१३ लाख ७9 हजार, 
 धरौटी िफि   कार्ािलर्को रु.९४  लाख ४८ हजार  र अन्र् कारोिार र्वर्वधिफि   रु.२० करोड ४९ लाख 
४८ हजार समेि रु.५४ करोड ७१ लाख १२ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ । र्समा मन्रालर्िाट 
संघ अन्िगििका २० तनकार्मा खचि भएको रु.१६ करोड ६० लाख ७ हजार समेि र्वतनर्ोजन खचिमा 
समावेश छ। लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छन:् 

1. कार्ि म्जबमेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम मन्रालर्लाई 
िोर्कएका म्जबमेवारी मध्रे् प्रदेश सरुक्षा नीति तनमािण, प्रदेश प्रहरी ऐन तनमािण, प्रादेम्शक कारागार िथा 
र्हरासिको व्र्वस्थापन र सरुक्षा, सामदुार्र्क प्रहरी गठन, अपराध िथा र्ािना पीतडिको पनुस्थापना र 
क्षतिपूतिि, तनवारक नजरिन्द र स्थान हद सबिन्धी कार्ि, इन्टरनेट सेवा सञ्चालन र तनर्मन सबवम्न्ध 
ऐन काननु तनमािण,  सरकारी प्रर्ोजनका लातग जग्गा अतधग्रहण िथा सबपम्त्त प्रातप्त सबिन्धी प्रादेम्शक 
नीति िथा काननु िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन कार्ि गरेको छैन । 

र्सैगरी जग्गा र्ववाद समाधान सबिन्धी, सत्र्तनरुपण, मेलतमलाप र िेपिा पाररएका व्र्म्क्तको 
पर्हचान सबिन्धी,  प्रदेशस्िरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि सञ्चार 
माध्र्मको दिाि, नवीकरण र अनगुमन, साइवर सरुक्षा अनगुमन, केिलु र्विरणको इजाजि, नवीकरण 
र तनर्मन, चलम्चर तनमािण, हल सञ्चालन िथा प्रदशिन अनमुति र तनर्मन लगार्िका कार्ि शरुुवाि 
भएको छैन । िोर्कएको कार्ि म्जबमेवारी परुा गनुिपदिछ। 

2. िजेट िक्तव्र्को कार्ािन्वर्न –  प्रदेश अथिमन्रीले प्रदेश सभामा पेस गरेको २०७७।७८ को िजेट 
वक्तव्र्मा समावेश भएका र्वपद् व्र्वस्थापन, प्रदेश सरुक्षा नीति तनमािण, प्रदेश प्रहरी ऐन तनमािण, प्रदेश 
प्रहरी संगठन स्थापना र सञ्चालन,साईवर सरुक्षा एवं सशुासन सवेक्षण, र्वपद् पूवि सूचना प्रणाली 
स्थापना, प्रतिकार्ि िातलम केन्रको स्थापना, प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन िजुिमा, प्रदेश संचार पररषद ऐन 
तनमािण लगार्ि कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न गरेको छैन। वार्षिक िजेटमा उल्लेख भएका र्वषर्हरू 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

3. िजेट खचि म्स्थति – र्ो वषि मन्रालर् र अन्िगििको लातग रु.७० करोड ८९ लाख ९९  हजार शरुु 
िजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िर थप/घट समेि रु.६९ करोड ३७ लाख ८५ हजार अम्न्िम 
िजेट कार्म गरेको छ । उक्त िजेटिाट रु.३३ करोड १३ लाख ३७ हजार खचि गरी शरुु 
िजेटको ४६ प्रतिशि र अम्न्िम िजेटको ४७.७५ प्रतिशि खचि गरेको छ । खचि गनि नसक्ने गरी 
िजेट कार्म गने कार्ि उपर्कु्त देम्खएन ।  

4. वार्षिक र्ववरण र प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७३(३) मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपत्ती र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण आतथिक 
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वषि समाप्त भएको २१ ठदन तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्मा पठाउन ु पने र तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर 
भएको आतथिक कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - ११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक 
कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । 
िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदिछ । 

5. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० (१) मा प्रदेश 
िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन 
गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन । ऐन तनर्मले िोर्कएका कार्िहरू िोर्कएको 
मापदण्ड अनसुार गणुस्िरीर् रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

6. कार्ि सञ्चालनस्िरका कार्ि - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा  र्स मन्रालर्को 
प्रमखु म्जबमेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न, मन्रालर्हरू िीच समन्वर्, केन्रीर् 
लेखा िर्ार गने, मािहि कार्ािलर्िाट संचातलि कामको अनगुमन गने लगार्ि म्जबमेवारी समावेश 
छ। मन्रालर्ले र्ो वषि ५० थान मोटरसाइकल वोलपर माफि ि रु.१ करोड १३ लाख ८९ 
हजारमा खररद गरेको छ । खररद भएको ५० मोटरसाइकल मध्रे् शसस्त्र प्रहरी वल 
र्वन्ध्र्ावातसनीलाई १० प्रदेश प्रहरी कार्ािलर् दाङ्गलाई ३५ लमु्बिनी ट्रार्फक प्रहरी कार्ािलर्लाई १ 
वटा हस्िान्िरण गरेको र वागकी ४ वटा मन्रालर् मै प्रर्ोग गरेको छ। प्रदेश िजेटिाट संघीर् 
कार्ािलर्हरूको लातग सवारी साधन खररद गनि तमल्ने आधार देम्खदैन ।  

7. सी.सी. क्र्ामेरा खररद - तभ.एम.एस. प्रर्वतधमा आधाररि मन्रालर्मा सरुक्षा प्रणाली जडान कार्िको 
लातग मन्रालर् र एक प्रा.तल. िीच कवोल अंक रु.१९ लाख ८५ हजारमा कार्ि सबपन्न गने गरी 
२०७७।८।२९ मा सबझौिा भएको छ । खररद सबझौिाको र्वशेष सििमा वारेण्टी र्परीर्ड २ वषि 
हनेु उल्लेख भएकोमा खररद सबझौिाको वुगदा नं. ३ मा वारेन्टी समर् १ वषि उल्लेख गरी सबझौिा 
गरेको छ । सबझौिाको र्वशेष शिि र खररदको करारनामामा वारेन्टी समर् फरक फरक उल्लेख 
भएकोले १५ क्र्ामेरा सर्हिको तस.तस. क्र्ामेरा को ममिि सेवा अवतध सतुनम्िि हनु सकेन। १५ 
वटा क्र्ामेरा जडान भएकोमा मन्रालर्मा जतडि क्र्ामेरा मध्रे् रु.५ लाख ३१ हजारका 
ए.एन.्र्प.आ.र. १ थान,  र्प.ट.जेड क्र्ामरा २ थान  र वईुलेट क्र्ामरा २ थान समेि ५ थान क्र्ामेरा 
ले काम गरेको देम्खएन । उक्त क्र्ामेराहरू ममिि अवतध तभर र्फिाि गरी नर्ाग जडान गराउन ु
पदिछ।  

8. र्वद्यिुीर् संचार - प्रदेशस्िरको कार्ि म्जबमेवारीमा र्वद्यिुीर् संचार माध्र्म (रेतडर्ो, एफ.एम.िथा 
टेतलतभजन समेि) सबिन्धी नीति, काननु र मापदण्ड, िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन िथा अनमुति, 

इजाजि र नवीकरण गने समेि रहेको छ । सो कार्ि म्जबमेवारी पूरा गनि मन्रालर्ले प्रदेश प्रसारण 
ऐन, २०७५ जारी गरेिापतन ऐनको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनि तनर्मावली िर्ार गरेको देम्खएन । 
तनर्मावलीको तनमािण गरी र्वद्यिुीर् संचार माध्र्मको तनर्मन िथा अनगुमनको कार्ि गनुिपदिछ । 
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 41  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

9. र्ािार्ाि व्र्वस्थापन - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा प्रदेश तभरको सडक 
सरुक्षाको म्जबमेवारी र्स मन्रालर्को रहेको देम्खन्छ । प्रदेश तभरको सडक सरुक्षा, र्ािार्ाि क्षेरको 
तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रण गनि आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रीको अध्र्क्षिामा भौतिक 
पूवािधार र्वकास मन्री समेि रहेको सतमति गठन भएिापतन र्ािार्ाि क्षेरको तसम्न्डकेट िथा काटेतलङ 
तनर्न्रण सबिन्धी प्रदेश ऐन तनर्म िथा कार्िर्वतध िजुिमा नभएकोले र्ािार्ाि क्षेरको व्र्वस्थापन 
िथा तनर्न्रण कार्ि प्रभावकारी हनु सकेको छैन । 

10. ईन्टरनेट सेवाको अनगुमन - प्रदेश सरकार कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ मा मन्रालर्को कार्ि 
म्जबमेवारीमा प्रदेशस्िरका ईन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि संचार माध्र्मको 
दिाि, अतभलेख, अनमुति, नवीकरण, अनगुमन र तनर्मन गने उल्लेख छ । र्स सबिन्धी ऐन तनर्म 
िजुिमा नभएकोले प्रदेशस्िरमा ईन्टरनेट िथा अनलाइन सेवाको अनगुमन हनु सकेको छैन । 
मन्रालर्ले काननु तनमािण गरी अनगुमन गनुिपदिछ । 

11. गैर सरकारी संस्था दिाि - मन्रालर्को कार्ि म्जबमेवारीमा प्रदेश तभरका गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरूको अतभलेख र समन्वर् गने रहेको छ । सो कार्ि म्जबमेवारी पूरा गनि मन्रालर्ले ऐन िथा 
तनर्मावली िजुिमा गरेिापतन संघमा दिाि भई सञ्चालन भएका गैरसरकारी संस्थाको अतभलेख प्रदेशमा 
प्राप्त हनु नसकेको भतन प्रदेशमा गैर सरकारी संघसंस्था दिाि कार्ि हनु सकेको छैन ्। कार्ि र्वभाजन 
तनर्मावलीले िोकेको म्जबमेवारी पूरा गनुिपदिछ । 

12. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - लमु्बिनी प्रदेश ,प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४१ 
देम्ख ४६ मा र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त 
म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा पालना सबिन्धी अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । ऐनमा र्ोजना अनगुमन 
गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् 
मन्री, िेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृि, केन्रीर् आतथिक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् र्हसािमा समावेश 
गरे नगरेको जागचवझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि उदे्दश्र् 
अनरुुप खचि गनि नसकेमा सोको म्जबमेवारी कार्ािलर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् मन्री र 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको म्जबमेवारी र 
जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथिक अनशुासन पालना गनुि गराउनपुदिछ । 

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि मन्रालर्को लेखापरीक्षणिाट रू.१ करोड ४० लाख ३८ हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा फस्र्ौट नगरेकोले िागकी रहेको छ । सो मध्रे् रू.१० लाख ८ हजार पेस्की िेरूज ु
रहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा संलग्न छ । 
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उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा उद्योग, 
वाम्णज्र्, आपूतिि, वन िथा भ-ूसंरक्षण, वािावरण, जलवार् ु पररवििन अनकूुलन एवं धातमिक िथा सागस्कृतिक 
क्षेरमा नीति, काननु एवं कार्िक्रमको िजुिमा र कार्ािन्वर्नको अनगुमन गने लगार्िका कार्िहरू रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्रालर् समेि ३5 इकाइको र्वतनर्ोजनिफि  रु.२ अिि ३८ करोड ३२ लाख ९४ हजार, 
राजस्व िफि  रु.9 करोड 30 लाख 16 हजार धरौटी िफि  रु.29 करोड 67 लाख 9 हजार र अन्र् 
कारोिारिफि  रु.२९ करोड ७७ लाख ४५ हजार समेि रु.3 अिि 7 करोड 7 लाख 64 हजारको 
लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ । लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छना्ः 

1. म्जबमेवारी कार्ािन्वर्न - कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ ले मन्रालर्ले गनुिपने भनी िोकेका कार्ि 
म्जबमेवारीहरू कार्ािन्वर्न गनुि पदिछ । मन्रालर्ले गनुिपने कार्िहरू मध्रे् प्रदेशको वौर्र्द्क सबपम्त्त 
संरक्षण, साविजतनक सेवा अत्र्ावश्र्क सेवा र वस्ि ुआपूतिि, कबपनी स्थापना, पर्िटन, जतडिटुी खेिी 
प्रर्वतध प्रवर्द्िन र्वस्िार िथा िजारीकरण, प्रदेशस्िरमा जलाधार संरक्षण िथा जलउपर्ोग नीति र 
वन्र्जन्ि ु र चराचरुुङ्गी सबिन्धी प्रादेम्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा गरेको देम्खएन । 
पर्िटक प्रहरीसबिन्धी व्र्वस्था, ट्राभल िथा टे्रर्कङ धर्वस्थापन सबिन्धी कार्ि, वन, वनस्पति र 
जैर्वक र्वर्वधिा सबिन्धी सङग्रहालर् स्थापना, हाम्त्तसार िथा म्चतडर्ाखानाको व्र्वस्थापन, वािावरण 
सबिन्धी र्वषर्मा प्रार्वतधक सूचना िथा सेवा प्रवाह, वािावरणीर् सूचना प्रणालीको स्थापना, प्राकृतिक 
सबपदाको संरक्षण र सबिर्द्िन, वन क्षेरको पर्हचान, खानी िथा खतनज पदाथिको उत्खनन जस्िा कार्ि 
गरेको देम्खएन । कार्ि र्वभाजन तनर्मावली अनसुार गनुि पने कार्ि म्जबमेवारी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

2. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको 207७/7८ को नीति 
िथा कार्िक्रममा घोषणा भएका मध्रे् ठूला औद्योतगक क्षरे िथा औद्योतगक कोररडोर तनमािण, िजार 
तनर्मनसबिन्धी कानूनी िथा नीतिगि धर्वस्था, र्हल स्टेशन तनमािण,  खानी िथा खतनज पदाथिको 
अध्र्र्न, अनसुन्धान, उत्खनन ् र उपर्ोगसबिन्धी नीतिगि धर्वस्था गने लगार्िका कार्िक्रमहरू 
कार्ािन्वर्न भएको देम्खएन। सरकारले घोषणा गरेको िार्षिक नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ ।  

3. िजेट वक्तव्र्मा उल्लेम्खि कार्िक्रम  - िजेट वक्तव्र्मा र्स वषि सञ्चालन गने उल्लेख भएका 
कार्िक्रममध्रे् रासार्तनक मल कारखाना स्थापना गनि सबभाधर्िा अध्र्र्न गने, खानी िथा खतनज 
अन्वेषण र उत्खनन कार्ि गने, उपभोक्ता मूल्र्सूची मोिाइल एप िर्ार गने, प्रादेम्शक प्रज्ञा प्रतिष्ठान 
गठन र सन्चालन सबिम्न्ध काननु तनमािण गने, प्रदेशस्िरीर् िहृि सार्हत्र् सबमेलन गने, प्रादेम्शक 
संग्रहालर् स्थापना गने, फोहोरमैला प्रशोधनकेन्र स्थापना गने, टलार्िकिाट तडजेल उत्पादन गने 
टलाण्ट स्थापना गने, वािावरण प्रदषुण मापन प्रर्ोगशाला स्थापना गने आठद कार्िक्रमहरू कार्िन्वर्न 
गरेको देम्खएन । िजेट वक्तव्र्मा उल्लेम्खि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

4. आवतधक र्ोजना कार्ािन्वर्न - प्रदेशको प्रथम आवतधक र्ोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) मा 
उल्लेम्खि कार्िक्रमहरू मध्रे् २०७७।७८ सबम सञ्चालन गने भतन उल्लेख भएका काम मध्रे्, 
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प्रादेम्शक खतनज नीति र तनर्म िजुिमा, दाङमा नर्ाग औद्योतगक क्षेर स्थापना, खानी अन्वेषण र 
व्र्वस्थानका लातग प्रशासतनक संरचना तनमािण, रत्नपत्थर अनसुन्धान र अन्वेषण भगूभि सबिन्धी 
अध्र्ापन थालनी, भौगतभिक वगैँचा तनमािण नभएको, वस्िकुो आपूतििमा आउने व्र्वधान न्रू्नीकरण गनि 
र्थेि मौज्दाि सर्हिको भण्डारण व्र्वस्था नगरेको¸ रोल्पा र रुकुम पूविका दगुिम ठाउहरूमा 
अत्र्ावश्र्क वस्िहुरूको तडपो राख्न े व्र्वस्था, उपभोक्ता हकहीि संरक्षण गनि आवश्र्क नीति, ऐन 
िजुिमा, िरु्द्सगग सबिम्न्धि पर्िटकीर् क्षरेहरू जोडनेगरी पर्िटकीर् िस सेवा सञ्चालन नभएको, सबपदा 
संरक्षणका लातग आवश्र्क कानूनी िथा संस्थागि संरचनाको व्र्वस्था,  भैरहवा–नेपालगंज र पोखरा 
नेपालगंज हवाई उडान सरुु,  जैर्वक र्वर्वधिा सबिन्धी प्रादेम्शक सङ्ग्ग्रहालर् र म्चतडर्ाखाना स्थापना 
नभएको, जडीिटुीको व्र्ावसार्र्क खेिीका लातग वनक्षेर तलजमा ठदने जस्िा कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न 
भएको छैन ।आवतधक र्ोजनामा उल्लेम्खि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

5. स्वीकृि दरिन्दी एवं पदपूतिि - मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले र्स मन्रालर् र अन्िगिि 
३५ कार्ािलर्को लातग र्वतभन्न पदको जबमा 1 हजार 306 दरिन्दी स्वीकृि गरेकोमा २०७७/७८ 
मा जबमा 993 दरिन्दी पदपूतिि भइ 313 पद ररक्त रहेको देम्खर्ो । ररक्त दरिन्दी मध्रे् अतधकृि 
िह र सो भन्दा मातथको 20 पद, खररदार एवं नार्व सधुिा िहका अप्रार्वतधक 31, प्रार्वतधक पद 
25 एवं सवारीचालक, कार्ािलर् सहर्ोगी र अन्र् 237 रहेका छन।् स्वीकृि दरिन्दी पूतिि नहुगदा 
मन्रालर् र मािहििाट ठदने सेवा प्रवाहमा असर पने देम्खन्छ।  

6. दीगो र्वकास लक्ष्र् - मन्रालर्ले दीगो र्वकासका लक्ष्र्हरूको आधार रेखा सूचकांक िर्ार गरी 
पररमाणात्मक लक्ष्र्हरू तनधािरण गरेको छैन । दीगो र्वकासका सूचक र लक्ष्र्हरूलाई 
आन्िररकीकरण र िी सूचकको आधारमा अनगुमन गरी तनठदिि लक्ष्र् पूरा गनि मन्रालर्ले ध्र्ान 
ठदनपुने देम्खन्छ ।  

7. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर् समेिको प्रत्रे्क आतथिक वषिको सबपूणि आर्-व्र्र्को 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण 
िर्ार गरेको छैन । ऐन िमोम्जम एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ । 

8. कार्ि सञ्चालनस्िरका कार्ि - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ ले तनठदिि गरे 
अनसुार मन्रालर्को प्रमखु म्जबमेवारी ऐन, काननु एवं नीति, कार्िक्रम, िजेट िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न, 
समन्वर्, केन्रीर् लेखा अनगुमन गने लगार्ि म्जबमेवारी उल्लेख भएको देम्खन्छ ।नीति तनमािण एवं 
अनगुमनको म्जबमेवारी रहेको मन्रालर्ले मािहि तनकार्िाट सञ्चालन गनुिपने रु.३ करोड १४ लाख 
९९ हजारका तडर्पआर तनमािण, होमस्टे सञ्चालन अनदुान र वन उद्यम अनदुान जस्िा कार्िक्रम समेि 
आफैं ले सञ्चालन गरेकोले कामको गणुस्िरमा समेि अनगुमन हनेु अवस्था देम्खएन । मािहि 
कार्ािलर्िाट गराउने कार्ि मन्रालर् आफैं ले गने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ। 

9. एकीकृि प्रगति र्ववरण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
३५ िमोम्जम िजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने प्रत्रे्क कार्ािलर्ले अनसूुची २ िमेम्जमको 
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ढागचामा रैमातसक प्रगति र्ववरण िर्ार गरी सिै कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरणको एकीकृि रुपमा 
केन्रीर्स्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार गरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुिपने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले कार्ािलर्िाट प्रगति र्ववरण तलई केन्रीर् प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेको 
कारण मन्रालर् र मािहिले सबपादन गरेको कार्िक्रमको उपलम्धधको अवस्था मूल्र्ांङ्कन गनिसक्ने 
म्स्थति रहेन । लक्ष्र् अनसुार कार्िक्रम सञ्चालन नभएकोमा कारण पर्हचान गरी सधुारका लातग 
सझुाव ठदनपुनेमा सो कार्ािन्वर्न गरेको देम्खएन । तनर्मको व्र्वस्था अनसुार एकीकृि प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गरी मूल्र्ांकन गनुिपदिछ । 

10. वार्षिक र्ववरण र प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७३(३) मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपत्ती र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण आतथिक 
वषि समाप्त भएको २१ ठदनतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्मा पठाउन ु पने र तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर 
भएको आतथिक कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - ११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक 
कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । 
िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदिछ । 

11. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार 
प्रदेश िहका सरकारी कार्ािलर्हरूिाट  सबपादन हनेु कार्िहरू तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी र कार्िदक्षिा 
पणुि ढंगिाट सबपादन गनि, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु 
िमोम्जम  कार्ि गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ु
गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले ऐनको व्र्वस्था अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको 
देम्खएन। आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी मन्रालर् र मािहििाट हनेु कार्ि सञ्चालनलाई 
प्रभावकारी िनाउन ुपदिछ । 

12. डीपीआर खचि - िजेट व्र्वस्था भई कार्ािन्वर्न हनेु आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ । र्ो वषि स्वीकृि िार्षिक कार्िक्रम अनसुार 
तिनाउ, राप्ती, ििई नदी प्रणालीमा आधाररि जलाधार धर्वस्थापन, लमु्बिनी प्रदेशका महत्वपूणि 
जतडिटुी िथा गैर काष्ठ िन पैदावरहरूको आतथिक र्वश्लषेण, लमु्बिनी प्रदेशमा जैर्वक र्वर्वधिाको 
र्वद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रर्ासहरू सबिन्धी र्वस्ििृ अध्र्र्न, प्रदेशको वन क्षरेको फैलावट र 
खण्डीकरणको कारण मानव र िन्र्जन्िवुीच हनेु र्द्न्र्द् र व्र्वस्थापन सबिन्धी अध्र्र्न, र्वगि िीन 
वषिको वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापनको कार्ािन्वर्नको अवस्था अध्र्र्न, शातलग्राम अध्र्र्न र एकीकृि 
फोहोरपानीको प्रशोधन केन्र तनमािणसबिन्धी सबभाधर्िा अध्र्र्न गने कार्ि र्वतभन्न परामशिदािािाट 
गराइ रु.१ करोड ३ लाख खचि गरेको छ। परामशिदािा माफि ि अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका सिै 
आर्ोजनाहरू कार्ािन्वर्नमा गएको देम्खएन । अध्र्र्न गररएका र्वषर् कार्ािन्वर्न गनुिपछि ।  

13. होमस्टे सञ्चालन अनदुान - पर्िटन पविर्द्न कार्िक्रम अन्िगिि र्स वषि २४ होमस्टेलाई भौतिक संरचना 
तनमािण वापि रु.१ करोड ८० लाख ४० हजार खचि गरेको छ । भौतिक संरचना तनमािण गनि 
उपलधध गराएको अनदुानले लक्ष्र् अनरुुप कार्ि सबपन्न भएको भएिापतन र्सिाट सविसाधारणले के 
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कस्िो सहतुलर्िमा सेवा प्राप्त हनेु हो मन्रालर्ले स्पि नगरी अनदुान ठदएकोले प्रतिफल र्र्कन  
हनुसक्ने अवस्था देम्खदैन । तनजी रुपमा सञ्चालन हनेु र प्रतिफल उक्त संस्था वा व्र्म्क्तले पाउने 
र्स्िा होमस्टेलाई ठदएको अनदुानले पर्िटन प्रवधिनमा सहर्ोग परु्ािउने उल्लेख गरेपतन त्र्सको 
मापनको आधार स्पि गरेको छैन । र्स्िो नाफामूलक होमस्टेमा गरेको लगानीको उम्चि प्रतिफल 
प्राप्त हनेुमा आस्वस्ि रहन सर्कने अवस्था देम्खएन । 

14. वन उद्यम अनदुान - लमु्बिनी प्रदेश सरकार अनदुान व्र्वस्थापन एकीकृि मागिदशिन, २०७६ को 
दफा १४(१) अनसुार अनदुान रकमिाट सञ्चालन हनेु कार्िक्रमको अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले र्ो वषि समूहहरूलाई वन उद्यम अनदुान कार्िक्रमिाट रु.७७ लाख १८ हजार अनदुान 
उपलधध गराएकोमा भए गरेका कामको अनगुमन भएको छैन । उक्त अनदुान रकम सबिम्न्धि 
क्षेरमा खचि गरी लेखापरीक्षण गराएको प्रतिवेदन पेस गनुिपदिछ ।  

15. धर्ाज अनदुान - औद्योतगक र्वकास िथा प्रविर्द्न कार्िक्रम अन्िगिि उद्योग पर्िटन िथा वािावरण 
मन्रालर्को स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार घरेल ु िथा साना उद्योग र्वकास कोषको सञ्चालनको लातग 
र्वतनर्ोम्जि रु.१० करोड मन्रालर्ले र्वर्वध कोष खािामा जबमा गरेको छ ।उद्यम कोष सञ्चालन 
तनर्मावली, २०७७ िमोम्जम िैंकिाट उद्योग स्थापना, सञ्चालन एवं क्षमिा अतभवमृ्ध्द गनि 
उद्योगहरूले तलएको ऋणको व्र्ाज रकममा अनदुान उपलधध गराउने गरी व्र्वस्था भएको उक्त 
कोषिाट र्स वषि रु.४ लाख २७ हजार धर्ाज अनदुान खचि गरेको छ । अनदुान ठदनपुने 
उद्योगहरूको अतभलेख िर्ार गरी वास्िर्वक उद्यमी व्र्वसार्ीलाई धर्ाज अनदुान उपलधध गराउने 
कार्ि गनुिपदिछ । 

16. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा ४१ देम्ख 
४६ मा र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने उल्लेख गरेको छ । सो अनसुार र्ोजना 
अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा 
र्वभागीर् मन्री, िेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् आतथिक र्ववरण िर्ार गने र मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् 
र्हसािमा समावेश गरे नगरेको जागचवझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोम्जि िजेट 
लम्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचि गनि नसकेकोमा सो को म्जबमेवारी कार्ािलर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा 
र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथिक अनशुासन कार्म गनुि गराउनपुदिछ । 

 

 

तडतभजन वन कार्ािलर्हरू 

17. वन मदु्दा र फस्र्ौट - वन ऐन, २०७६ को दफा ६७(१) मा दईुलाख रुपैर्ागसबम जररवाना वा एक 
वषिसबम कैद वा दिैु सजार् हनेु मदु्बा नेपाल सरकारको तडतभजन वन अतधकृिले र्वशेष अदालि ऐन, 
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२०५९ िमोम्जम कारिाही र र्कनारा गने व्र्वस्था रहेको छ । सो सबिन्धी व्र्होरा र्स प्रकार 
छन:्- 

17.1. तडतभजन वन कार्ािलर् नवलपरासीमा हालसबम ६ प्रकृतिका 64 मदु्दाहरू फस्र्ौट हनु िागकी रहेकोमा 
कार्ािलर्िाट नै फस्र्ौट हनेु प्रकृतिका मदु्बा र काननु िमोम्जम मदु्बा दार्र गरी र्कनारा लगाउन ुपने 
मदु्बाको संखर्ा छुयाई फस्र्ौट गनुिपनेमा सो अनसुार नगरी ६४ वटा मदु्बाहरू फस्र्ौट हनु िागकी 
रहेको पाईर्ो ।  

17.2. तडतभजन वन कार्ािलर् कर्पलवस्िलेु हालसबम वन पैदावार हानी नोक्सानी िथा ओसार पसार गरेका 
11 मरु्द्ाको हकमा काननु िमोम्जम मदु्बा दार्र गरी र्कनारा लगाउन ुपनेमा हालसबम फस्र्ौट गरेको 
छैन ।  

17.3. तडतभजन वन कार्ािलर् िागके, टर्ठुान र िठदिर्ामा २०७७।७८ मा ढुङ्गा तगट्टी, वन पैदावार चोरी 
तनकासी, अतिक्रमण वन्र्जन्िकुो अवैध म्शकार लगार्िका फस्र्ौट गनि िागकी १७४ मरु्द्ा रहेको 
देम्खन्छ । 

कार्ािलर्ले वन सबिन्धी दिाि भएका मदु्दाहरूको काननु िमोम्जम कारिाही गरी फस्र्ौट गनुिपदिछ। 

18. प्रसारण लाईनको वन व्र्वस्थापन - रार्ष्ट्रर् प्राथतमकिा प्राप्त र्ोजनाको लातग रार्ष्ट्रर् वन क्षेर प्रर्ोग 
सबिन्धी कार्िर्वतध, २०७४ मा कुनै र्ोजनाको लातग रार्ष्ट्रर् वनक्षेरको प्रर्ोग गनुिपने भई स्वीकृिीको 
लातग लेम्ख आएमा मन्रालर्ले सबिम्न्धि वन कार्ािलर्िाट र्ोजनाको लातग प्रर्ोग गनि ठदनपुने 
वनक्षेरको स्थलगि र्ववरण, क्षेरफल िथा हटाउन ु पने रुख र्वरुवाहरूको र्ववरण वन तनर्मावली, 
२०५१ को अनसूुची ७ िमोम्जमको ढागचामा प्राप्त गरी सोही िमोम्जम स्वीकृिी ठदनपुने उल्लेख छ । 
तडतभजन वन कार्ािलर् नवलपरासीले सदी िदिघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आर्ोजना कार्ािन्वर्न 
गदाि गनुिपने वन एवं जग्गा व्र्वस्थापन सबवन्धमा देम्खएको व्र्होरा तनबनानसुार रहेको छ : 

18.1. कार्ािलर्को तसफाररसमा प्रसारण लाईन आर्ोजनाको लातग ६.९७ हेक्टर वनक्षेरको जग्गा प्रर्ोग गनि 
ठदने र त्र्हाग रहेका १ हजार ७६९ रुखहरू हटाउने सबिन्धमा मन्रालर्िाट स्वीकृिी तलई वन िथा 
भसंुरक्षण र्वभाग र आर्ोजना र्वच  २०७६।९।६  गिे सबझौिा भएको देम्खर्ो । सबझौिामा 
आर्ोजनाको लातग र्वतभन्न प्रजािीका १ हजार ७६९ रुख (९४६६.४७  वगिर्फट काठ एवं दाउरा) 
वटा रुखहरू कटान गनुिपने उल्लेख गरेको छ ।उक्त प्रसारण २०७७।६।२९ गिेको तडतभजन वन 
कार्ािलर्लाई लेखेको कटान आदेशको परमा १ हजार ७६९  रुखहरू परेको भनी लेखेकोमा पनुाः 
२०७७।६।२७ को परमा लगि तलगदा २ हजार २३२ रुखहरू आर्ोजनाको राइट अफ वे मा पनि 
गएकोले सोही िमोम्जम कटान आदेश मागी सरुु छपान मलु्र्ाङ्कभन्दा ४६३ रुखहरू िढी काट्ने 
अनमुिी माग गरेको देम्खर्ो ।  

18.2. कार्ािलर्ले २०७५।१२।१० गिेको नापजागच िाट रुखहरूको सङ्ग्खर्ा 1769 रहेको छपान 
मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा पूनाः िदिघाट सरावल सव-तडतभजन वन कार्ािलर्ले सोही 
क्षेरमा नापजागच गरी २०७७।६।२७ गिे 2 हजार 232 रुख कटान गनुिपने प्रतिवेदन पेस गरेकोले 
छपान िथा कटान मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन र्वश्वसनीर् भएको देम्खएन । 
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18.3. कार्ािलर्ले २०७७।७।२ को परिाट वन िथा भ-ूसंरक्षण र्वभागलाई प्रसारण लाईन आर्ोजनाको 
राईट अफ वे मा पर्हले छपान गरेकोभन्दा 463 रुखहरू िढी हनु गएकोले आवश्र्क तनदेशन माग 
गरेको सबिन्धमा वन िथा भ-ूसंरक्षण र्वभागले र्वभाग र आर्ोजनािीच भएको सबझौिा िमोम्जम १ 
हजार ७६९ रुखहरू मार कटान गने अनमुिी ठदने २०७७।८।३० मा र्वभागस्िरीर् तनणिर् भएको 
जानकारी ठदएकोमा थप रुखहरूको सबिन्धमा कुनै तनणिर् गरेको देम्खएन । आर्ोजनाले उल्लेख 
गरेको थप ४६३ वटा रुख राइट अफ वे िाट नहटाई कसरी पररर्ोजना सञ्चालन गररर्ो सो 
सबिन्धमा र्वभाग एवं मन्रालर्ले र्र्कन गनुिपदिछ। 

18.4. क्षतिपूतिि  िथा  वकृ्षारोपण -  वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा रार्ष्ट्रर् प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजना 
सञ्चालनको लातग वनक्षेर उपलधध गराउगदा जति वनक्षेर प्रर्ोग गनुिपने हो कबिीमा त्र्ति नै क्षरेमा 
रुख रोपी वन र्वकास गनुिपने र त्र्स्िो रुख रोटन जग्गा उपलधध नभएमा वन र्वकासको लातग 
आवश्र्क पने रकम आर्ोजनाले ऐनले िोकेको कोषमा जबमा गनुिपने व्र्वस्था छ । वन कार्ािलर्ले 
आर्ोजनािाट २७.६४ हेक्टर क्षेरफलमा १ हजार ७६९ गोटा रुख कटानी गदाि क्षतिपूिी स्वरुप 
१.२५ को दरले हनु आउने ४४ हजार २२५ तिरुवाहरू वकृ्षारोपण िथा पागच वषिसबम स्र्ाहार 
सबभार गनिको लातग लागि अनमुान अनसुार रु.२ करोड ३१ लाख ८२ हजार राजस्व प्राप्त गरेको 
छ। उक्त रकमिाट सनुवल नगरपातलका वडा नं. ११ जगािहामा कोटहीमाई सामदुार्र्क वन 
उपभोक्ता समूह गठन गरी २९.८२ हेक्टर क्षेरफलमा िारजालीले घेरािार गरी ३८ हजार ९६० 

र्वरुवा वकृ्षारोपण गरी आनपुातिक रुपमा रोटनपुने भन्दा ५ हजार २६५ घटी वकृ्षारोपण गरेको 
देम्खर्ो । कार्ािलर्ले आनपुातिक सङ्ग्खर्ामा िकृ्षारोपण गनुिपदिछ । 

19. वन अतिक्रमण - वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) वमोम्जम वन क्षेरको जग्गा जोत्न, खन्न वा 
आवाद गनि वा त्र्स्िो जग्गामा घर¸ छाप्रो वनाउने कार्ि गरेमा कारिाही हनेु व्र्वस्था छ। र्सै गरी 
वन अतिक्रमण तनर्न्रण नीति, २०६८ मा िोर्कएको कार्िर्वतध अपनाई कार्ािलर्ले वनको अतिक्रमण 
हनु नठदने र अतिक्रतमि भएको पाईए हटाउन ुपने उल्लेख छ । सो सबिन्धमा देम्खएका धर्होरा 
र्सप्रकार छन:्- 

19.1. तडतभजन वन कार्ािलर्, नवलपरासी िाट प्राप्त र्ववरण अनसुार म्जल्ला तभर कुल ६५७.७६  हेक्टर 
िन क्षरे अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । कार्ािलर्को प्रर्ासमा कति अतिक्रतमि क्षेर हटाईर्ो 
र्ववरण पेस गरेको छैन । वन अतिक्रमण तनर्न्रण नीति २०६८, अनसुार म्जल्ला िन अतिक्रमण 
तनर्न्रण िथा व्र्वस्थापन कार्िदल गठन गरी वन व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना अनसुार अतिक्रमण हटाई 
िकृ्षारोपण गनुिपने देम्खन्छ । 

19.2. तडतभजन वन कार्ािलर्, रुपन्देहीिाट प्राप्त र्ववरण अनसुार म्जल्ला तभरको कुल वन क्षरे २५ हजार 
१०५ वगि र्कलो तमटर रहेकोमा ८ हजार ३४६ हेक्टर िन क्षेर अतिक्रमण गरेको पाइर्ो। 
कार्ािलर्को प्रर्ासमा ३ हेक्टर अतिक्रतमि क्षरे खाली गराएको र्ववरण पेस भएको छ । वन 
अतिक्रमण तनर्न्रण नीति २०६८, अनसुार म्जल्ला िन अतिक्रमण तनर्न्रण िथा व्र्वस्थापन कार्िदल 
गठन गरी वन व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना अनसुार अतिक्रमण हटाई िकृ्षारोपण गनि कार्ािलर्ले पहल 
गनुिपदिछ । 
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19.3. तडतभजन वन कार्ािलर् िागके, टरू्ठान र िठदिर्ा म्जल्लाका र्वतभन्न स्थानमा ९८६ हेक्टर क्षेरमा वन 
अतिक्रमणको समस्र्ा भएको देम्खन्छ ।र्ो वषि अतिक्रमण हटाएको देम्खएन । वन क्षरेिाट 
अतिक्रमण हटाउन कार्ािलर्हरूले कार्िर्ोजना सर्हि थप प्रर्ास गनुिपने देम्खन्छ। 

20. काठ दाउराको मौज्दाि -  तडतभजन वन कार्ािलर्हरूले र्वतभन्न प्रकारिाट प्राप्त काठ दाउराको समर्मै 
उम्चि व्र्वस्थापन गरी राजस्व आजिन गनुि पदिछ । तडतभजन वन कार्ािलर्हरूिाट प्राप्त र्ववरण 
अनसुार काठ दाउरा मौज्दाि रहेको देम्खर्ो । अिाः उक्त काठ दाउराको उम्चि व्र्वस्थापन हनु ु
पदिछ । सो सबिन्धी व्र्होरा र्सप्रकार छन:्- 

20.1. तडतभजन वन कार्ािलर् नवलपरासीवाट प्राप्त  र्ववरण अनसुार तडतभजन वन कार्ािलर् (सदपुर्ोग) र 
आपूतिि सतमतििफि  गि वषिको मौज्दाि र र्स वषिको उत्पादन समेि ४१ हजार ६९७.७४  क्रू्.र्फट 
काठ र १८८ चट्टा दाउरा आबदानी भएकोमा र्ो वषि १८ हजार ९२५.१३ क्र् ु र्फट काठ र 
३३.७५ चठ्ठा दाउरा तिक्री िथा समहुलाई र्फिाि गरी २२ हजार ७७२.६१ क्रू्.र्फट काठ र 
१५४.२५  चट्टा दाउरा मौज्दाि रहेको देम्खन्छ ।  

20.2. तडतभजन वन कार्ािलर् रुपन्देहीले पेस गरेको र्ववरण अनसुार सदपुर्ोग र आपूतिि सतमति िफि  गि 
वषिको मौज्दाि र र्स वषिको उत्पादन समेि ७५ हजार ६७ क्रू्.र्फट काठ र २१५ चट्टा दाउरा 
आबदानी भएकोमा र्ो वषि ३८ हजार १९८ क्र् ु र्फट काठ र १६० चट्टा दाउरा तिक्री िथा 
समहुलाई र्फिाि गरेको पाईर्ो । तिक्री र समहुलाई र्फिाि गरे पतछ 36 हजार 869 क्रू्.र्फट काठ 
र 55 चट्टा दाउरा मौज्दाि रहेको देम्खन्छ ।  

20.3. तडतभजन वन कार्ािलर् िागकेले उपलधध गराएको काठ दाउराको र्ववरण अनसुार आतथिक वषिको 
अन्िमा ५६ हजार १९१.१ क्रू्.र्फट काठ र १९७.७५ चट्टा दाउरा मौज्दाि रहेको छ । 

समर्मै काठ दाउरा व्र्वस्थापन गनि नसके गणुस्िरमा ह्रास हनु गई प्राप्त हनुसक्ने राजस्व 
न्र्नु हनुजाने हुगदा मौज्दाि काठ दाउराको समर्मा उम्चि व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

21. र्वरुवा उत्पादन र र्विरण - तडतभजन वन कार्ािलर्हरूले उत्पादन गरी तििरण गरेको र्वरुवा 
सदपुर्ोग हनेु गरी वकृ्षारोपण िथा हकुािउने कार्ि भएको हनुपुदिछ । वन तडतभजन कार्ािलर् 
रुपन्देहीिाट उत्पादन भएका ३ लाख ४४ हजार ९८९ तिरुवामध्रे् २ लाख २२ हजार ५९० 
तििरण भई 1 लाख 22 हजार 399 तिरुवा मौज्दाि रहेको छ । त्र्सैगरी वन तडतभजन कार्ािलर् 
नवलपरासीिाट उत्पादन भएका 4 लाख 90 हजार  र्वरुवामध्रे् 3 लाख 810 र्विरण भई 1 
लाख 89 हजार 190 र्वरुवा मौज्दाि रहेको छ । उक्त तिरुवाहरू आगामी वषि प्रर्ोग गनिका 
लातग नोक्सान नहनेु गरी ग्रतेडङ गनुिपने देम्खन्छ । कार्ािलर्िाट तििरण भएका तिरुवाहरूको 
अनगुमन गरी सो को प्रतिवेदन पेस गने र प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका सझुािहरूको कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ। 

22. साझेदारी वन अनदुान - साझेदारी वन व्र्वस्थापन तनदेम्शका, २०६८ को िदुाग नं ६ र 7 मा आतथिक 
श्रोि पररचालन खािा सञ्चालन, अनगुमन र प्रतिवेदन सबिन्धी व्र्वस्था रहेको छ । तडतभजन वन 
कार्ािलर्, रुपन्देहीले लमु्बिनी साझेदारी वन व्र्वस्थापन समूह र देवदह साझेदारी वन व्र्वस्थापन 
समूहलाई रु.२५ लाखको दरले दईु संस्थालाई रु.५० लाख अनदुान खचि लेखेको छ । उक्त 



उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 

 49  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनदुानको अनगुमन िथा मूल्र्ांकन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । अनदुान रकमको अनदुान 
प्रतिवेदन पेस हनुपुदिछ ।  

23. अनगुमन - तडतभजन वन कार्ािलर् िठदिर्ाले वन उद्यम प्रििर्द्न संरक्षण कार्िक्रमिफि  र्स वषि ४ संघ 
िथा संस्थालाई दनुा टपरी िनाउने, उपकरण िथा मेम्शनरी खरीद, पाकेर्टङ्ग सामग्री उत्पादन कार्िका 
लागी  रू.१८ लाख १० हजार  अनदुान र्विरण गरेकोमा सोही प्रर्ोजनको लातग खचि भए नभएको 
सबिन्धमा प्रभावकारी अनगुमन गनुिपदिछ । 

24. खररद कार्िमा न्रू्न प्रतिष्पधाि -  साविजतनक खररद ऐन, तनर्मको मखुर् उदे्दश्र् साविजतनक खररदलाई 
प्रतिस्पधाित्मक र तमिव्र्र्ी िनाउने िथा साविजतनक खचिको अतधकिम प्रतिफल हातसल गने रहेको 
छ। पर्िटन तडतभजन कार्ािलर् िागकेले र्वतभन्न १६ तनमािण कार्िमा र्वद्यमु्त्तर् माध्र्मिाट िोलपर 
आव्वान नगरी भौतिक िोलपरको माध्र्मिाट खररद गरेको छ ।लागि अनमुान रु.४ करोड ६५ 
लाख ५४ हजार रहेका १६  तनमािण कार्िमा ४५ िोलपर दािा संलग्न भएकोमा रु.४ करोड ५९ 
लाख ४८ हजारको किोल अंक स्वीकृि गरी ठेक्का सबझौिा भएको छ । खररद कार्िमा लागि 
अनमुानको िलुनामा ०.२८ देम्ख ३.५ प्रतिशिमार घटीको ठेक्का स्वीकृि भएकोले र्वद्यिुीर् 
िोलपरको माध्र्मिाट खररद कार्ि तमिव्र्र्ी एवं प्रतिस्पधी िनाउनपुदिछ ।   

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि मन्रालर्को लेखापरीक्षणिाट रू.६ करोड २२ लाख ६४ हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा फस्र्ौट नगरेकोले िागकी रहेको छ। सो मध्रे् रू.४७ लाख १८ हजार पेस्की िेरूज ु
रहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-9 मा संलग्न छ । 
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा लमु्बिनी प्रदेश 
तभरको कृर्ष उत्पादन, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषण सबिन्धी प्रादेम्शक नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुिमा 
कार्ािन्वर्न र तनर्मन गने लगार्िका कार्िहरू रहेका छन ्।  

र्ो वषि मन्रालर् समेि २९ कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अिि २२ करोड ७९ लाख ३३ हजार,  
राजस्व रु.३ करोड ८२ लाख ७० हजार,  धरौटी  रु.२ करोड ८ लाख ८० हजार र अन्र् कारोिार  
रु.४५ करोड ३३ लाख १३ हजार समेि रु.२ अिि ७४ करोड ३ लाख ९६ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न 
भएको छ । मन्रालर्िाट संघ अन्िगििका ४४ तनकार्मा तनकासा ठदएको रु.१ करोड ३१ लाख ७6 हजार 
र्वतनर्ोजन खचिमा समावेश छ। लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छना्ः 

1. म्जबमेवारी कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्को 
कार्िक्षरे अन्िगििका कृर्ष-उपज, पशजुन्र् पदाथि िथा िीउर्वजन सेवा र प्रर्वतधको गणुस्िर तनधािरण,  

प्रमाम्णकरण,  प्रादेम्शक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतधकार, खाद्य सबप्रभिुा र खाद्य गणुस्िर तनधािरण,  कृर्ष 
उपजको समथिन मूल्र् कार्ािन्वर्न,  कृर्षजन्र् र पशपुन्छीजन्र् औषधी,  र्वषादी र सूक्ष्म पोषणित्वर्कु्त 
वस्िकुो उपर्ोग र व्र्वस्थापन सबिन्धी प्रादेम्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा र कार्ािन्वर्न; 
भतूम व्र्वस्थापन,  भतूम प्रशासन र जग्गा नापजागच, भतूमसधुार, भ-ूउपर्ोग िथा चक्लावन्दी सबिन्धी 
प्रादेम्शक नीति, काननु िथा मापदण्डको िजुिमा र कार्ािन्वर्न,  तनजी, सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको 
प्रादेम्शक अतभलेख व्र्वस्थापन, जग्गादिाि, रम्जषे्ट्रशन, जग्गाधतन प्रमाण पजुाि, दाम्खला खारेज, स्वातमत्व 
हस्िान्िरण सबिन्धी नीति िथा मापदण्ड िजुिमा र कार्ािन्वर्न, र्कत्ता नापी र भतूम लगि सबिन्धी 
मापदण्ड िजुिमा र कार्ािन्वर्न, सरकारी जग्गा भाडामा ठदने सबिन्धी नीति, काननु िथा मापदण्ड 
िजुिमा र कार्ािन्वर्न, सरुम्क्षि वसोवास र जग्गा एर्ककरण सबिन्धी नीति िजुिमा र  कार्ािन्वर्न 
लगार्िका म्जबमेवारी कार्ािन्वर्न हनु िागकी देम्खन्छ । िोर्कएको म्जबमेवारी परुा गनुिपदिछ  । 

2. िजेट कार्ािन्वर्न - मन्रालर् र अन्िगििको लातग रु.४ अिि ७२ लाख शरुु िजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रकमान्िर थप/घट गरी रु.३ अिि २४  करोड १ लाख कार्म गरी शरुु र्वतनर्ोजनभन्दा 
१९.१४ प्रतिशि घटी िजेट कार्म गरेको छ । उक्त िजेटिाट जबमा रू. २ अिि २२ करोड ७९ 
लाख खचि गरी शरुु िजेटको ५५.५९  प्रतिशि र अम्न्िम िजेटको ६८.७६ प्रतिशि खचि गरेको 
छ। िजेट खचि नहनेु गरी र्वतनर्ोजन गने कार्ि उपर्कु्त देम्खएन । पजुीगि िजेट रु.२२ करोड 
५५ लाख र्वतनर्ोजन गरेकोमा ५७.६४ प्रतिशिमार खचि गरेको छ । िजेट िथा कार्िक्रमको 
सममु्चि पररचालन गनि नसक्दा पुगजीगि खचि न्रू्न रहेको देम्खन्छ । 

3. िार्षिक नीति िथा कार्िक्रम - प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को नीति िथा कार्िक्रममा उल्लेख 
भएका तिषर् कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । कृर्ष एबिलेुन्सको व्र्वस्था,  अन्िरप्रदेश कृर्ष व्र्ापार 
समझदारी, भतूम िैंकको स्थापना, प्रतिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान कार्िक्रम, १२ म्जल्लामा श्रोि 
केन्र स्थापना, चक्लावन्दी सर्हिको नमनुा कृर्ष फमि स्थापना,  पूणिकातलन कृषकहरूको तडम्जटल 
पररचर्पर र्विरण कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भएको छैन । त्र्स्िै उपमहानगरपातलका लम्क्षि आधतुनक 
वजार तनमािण, रुपन्देहीमा दगु्ध प्रशोधन टलान्ट, िागकेमा पशपंुछीको दाना उद्योग, र कर्पलवस्िमुा उख ु
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जसु उद्योग स्थापना, न्रू्निम समथिन मूल्र् कार्ािन्वर्न, ६ स्थानमा कृर्ष र्न्र आपूतिि केन्र स्थापना, 
काठमाण्डौ र सखेुिमा कृर्षजन्र् वस्ि ुतिक्री गने आउटलेट राख्न ेकार्ि,  भतूमको वैज्ञातनक प्रर्वतधिाट 
लगि राख्न े कार्ि, जग्गाको न्रू्निम मूल्र्ाङ्कन तनधािरणका लातग तडम्जटल प्रर्वतधको प्रर्ोग गने 
लगार्िका कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न भएको पाइएन । नीति िथा कार्िक्रममा कार्ािन्वर्न गने 
भतनएका तिषर् कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ। 

4. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २५ (२) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर् समेिको प्रत्रे्क आतथिक वषिको सबपूणि आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर् समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा ऐन िमोम्जम प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 
गरेको छैन । एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ ।  

5. अवण्डा िजेट - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 16 (2) मा िजेट अिण्डा राखी 
पटक पटक खचि गनि नहनेु उल्लेख छ । मन्रालर्ले आर्ोजनागि खचि गने स्पि नगरी ७ कामको 
लातग रु ८ करोड ४० लाख एकमिु र्वतनर्ोजन गरेको छ । उक्त रकम २०७७ मंतसर देम्ख 
२०७८ वैशाखसबम ६ पटक िागडफागट गरी कार्ि गराएको छ । जनु कार्िक्रम िजेट तसर्द्ान्ि 
र्वपरीि देम्खन्छ । आतथिक वषिको शरुुमै र्ोजनागि िजेट स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

6. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा 
प्रदेश िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट 
सबपादन गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी,  कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गने र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले सो 
अनसुार आन्िररक मूल्र्ाङ्कन प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन । कार्ािलर्को आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
मूल्र्ांङ्कन गदाि म्जन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न नगरेको,  र्वत्तीर् सूचना प्रणालीको प्रर्ोग र 
त्र्सको उपर्ोगको अवस्था कमजोर रहेको, र्वद्यिुीर् माध्र्मिाट सेवा प्रवाहको अवस्था नरहेको, 
सेवाको गणुस्िर सधुारको लातग उपर्कु्त उपार्को अवलबिन नगरेको  म्स्थति  देम्खर्ो । ऐनले 
िोर्कएका कार्िहरू िोर्कएको मापदण्ड अनसुार गणुस्िरीर् रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

7. स्वीकृि दरिन्दी एवं पदपूतिि - लमु्बिनी प्रदेश, (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मखुर्मन्री 
िथा मम्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले र्स मन्रालर् र अन्िगिि २९ कार्ािलर्को लातग र्वतभन्न पदको 
जबमा ४९७ दरिन्दी स्वीकृि गरेकोमा २०७७/७८ मा जबमा ३०२ दरिन्दी पदपूतिि भई १९५ 
पद ररक्त रहेको देम्खर्ो । स्वीकृि दरिन्दी अनसुार पदपूतिि नहुगदा मन्रालर् र अन्िगिििाट ठदने 
सेवा प्रवाहमा असर पनि सक्ने देम्खन्छ । स्वीकृि दरिन्दी अनसुार पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहलाई चसु्ि 
िनाउन ुपदिछ । 

8. वार्षिक र्ववरण र प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७३(३) मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपम्त्त र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण आतथिक 
वषि समाप्त भएको २१ ठदन तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्मा पठाउन ु पने र तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर 
भएको आतथिक कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - ११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक 
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कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । 
िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदिछ । 

9. अनदुानको अनगुमन - लमु्बिनी प्रदेश सरकार अनदुान व्र्िस्थापन एकीकृि मागिदशन, २०७६ को 
दफा १४(१) अनसुार अनदुान रकमिाट सञ्चालन हनेु कार्िक्रम पारदशी र प्रभावकारी भए नभएको 
सबिन्धमा मन्रालर् वा तनकार्ले दै्वमातसक रुपमा अनगुमन गनुि पने व्र्वस्था छ । र्ो वषि मन्रालर् 
िथा मािहि कार्ािलर्िाट र्वतभन्न व्र्म्क्त, कृर्ष फमि, सहकारी संस्था, तनजी संस्था लगार्ि २ हजार 
९२३ लाई र्वतभन्न कार्िक्रम सञ्चालन गनि रु १ अवि २१ करोड ४४ लाख २५ हजार अनदुान 
उपलधध गराएको छ । अनदुान उपलधध गराउन ु पूवि त्र्सिाट प्राप्त हनेु प्रतिफल सतुनम्िि गरेको 
छैन भने उपलव्ध गराएको अनदुान रकमिाट भए गरेको कामको अनगुमन भएको छैन । अनदुान 
माफि ि सरकारी रकम खचि गने उपलधधी मापन नगने  र अनदुान व्र्म्क्त एवं तनम्िि समूहलाई लाभ 
हनेु गरी उपलव्ध गराउने पररपाटीले सरकारी अनदुान रकम िोर्कए अनसुार खचि गरी प्रतिफल प्राप्त 
हनुसक्ने देम्खएन । मन्रालर्ले अनदुानको अनगुमन गरी प्रतिफल प्राप्त हनेु अनदुान कार्िक्रम मार 
सञ्चालन गनुिपदिछ ।  

10. सबपम्त्तको लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ 
को तनर्म ७८(६) मा मन्रालर्ले आफ्नो र मािहिको कार्ािलर्को सबपम्त्त िथा दार्र्त्वको अतभलेख 
राखी वार्षिक र्ववरण असोज मसान्ि तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउन ुपने र तनर्म 
७८(७) मा उपतनर्म ६ वमोम्जम प्राप्त र्ववरणको आधारमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले कातििक 
मसान्ितभर प्रदेश सरकारको सबपम्त्त िथा दार्र्त्वको एकीकृि र्ववरण िर्ार गरी महालेखा 
परीक्षकको कार्ािलर्मा पेस गनुि पने व्र्वस्था छ । र्स मन्रालर्ले सबपम्त्त िथा दार्र्त्वको अतभलेख 
राखी िार्षिक र्ववरण िर्ार गरेको छैन ्। तनर्मावलीको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

11.  लक्ष्र् प्रगति - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३५ मा 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने तनकार्ले अनसूुची - २ को ढागचामा रैमातसक प्रगति केन्रीर् तनकार् र 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पेस गने,  सो अनसुार प्रगति प्राप्त भएपतछ तनर्म २६ अनसुार 
केन्रीर् तनकार्ले एकीकृि प्रगति मूल्र्ाङ्कन गरी प्रगति कम हनुकुा कारण पर्हचान गरी सधुारका 
लागी आवश्र्क कदम चाल्न ुपने उल्लेख छ । मन्रालर्ले सो अनसुार आफू र मािहिको एकीकृि 
प्रगति वनाई  मूल्र्ाङ्कन गरेको देम्खएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार मन्रालर्ले एकीकृि प्रगति 
िनाई त्र्स्को मूल्र्ाङ्कन गनुिपने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

12. कार्िसञ्चालन स्िरको कार्ि - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ ले तनठदिि गरे 
अनसुार मन्रालर्को प्रमखु म्जबमेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न, कार्िक्रम िजेट 
िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न, मन्रालर्हरूिीच समन्वर्, केन्रीर् लेखा िर्ार गने, प्रगति प्रतिवेदनको 
मूल्र्ांकन गने, मािहि कार्ािलर्िाट संचातलि कामको अनगुमन गने, र्वत्तीर् प्रतिवेदन जारी गने 
लगार्ि म्जबमेवारी उल्लेख भएको देम्खन्छ । मन्रालर्िाट र्ो वषि सबझौिा अनसुार 11 शीिभण्डार 
तनमािणका लातग रु.८ करोड ५८ लाख ७३ हजार सहकारी र्वकास कोष र सलुभ कजाि कोष 
सञ्चालन गनि रु.30 करोड, सहकारीिाट नवीनिम ्सोच र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि सहकारी पूवािधार 
सधुार गनि रु.2 करोड 99 लाख र सहकारी माफि ि र्वुा लम्क्षि कृर्ष व्र्वसार् कार्िक्रम सञ्चालन 
गनि रु.90 लाख आफैले खचि गरी कार्िक्रम सञ्चालन गरेको छ । नीति तनमािण एवं अनगुमनको 
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म्जबमेवारी रहेको मन्रालर्ले मािहि तनकार्िाट सञ्चालन गराउन ु पने कार्िक्रम समेि आफैं ले 
सञ्चालन गरेकोले उक्त कामको अनगुमन हनेु अवस्था देम्खएन । र्स्िो कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ। 

13. शीिभण्डार तनमािण  - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा साविजतनक तनकार्ले कुनै 
पतन खररदको लातग लागि अनमुान िर्ार गनुिपने र तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािण 
कार्िका लातग स्वीकृि नबसि र म्जल्ला दररेटका आधारमा लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ। 
शीिभण्डार तनमािणको लातग मन्रालर्ले लागि अनमुान िर्ार नगरी सबिम्न्धि कृर्ष सहकारी समूह, 

फमििाट प्राप्त तड.र्प.आर. अनसुारको रकमलाई आधार मानी अनदुान रकम तनधािरण गरेको देम्खर्ो । 
तड.र्प.आरमा उल्लेम्खि लागिको आधारमा कृर्ष सहकारी समूहलाई कुल लागिको ७५ प्रतिशि र 
तनजी व्र्वसार्ीक फमिलाई ५० प्रतिशि अनदुान ठदने गरी सबझौिा गरेको छ । २०७५।७६ मा 
सबझौिा भएको कृर्ष सहकारी समूह, तनजी फमिको लागिमा र्स वषि पनुरावलोकन गरी सबझौिा गदाि 
तड.पी.आर. तभर वास्िर्वक लागि अनमुान िर्ार गरी सबझौिा गनुिपनेमा तड.र्प.आर. रकममा सबझौिा 
गरेकोले भकु्तानी अनदुान तमिव्र्र्ी छ भन्न सर्कएन। उक्त १२ लाभग्राही समूह िथा फमिलाई र्स 
वषि रु.८ करोड ५८ लाख ७३ हजार समेि हालसबम रु.११ करोड ५५ लाख ४८ हजार भकु्तानी 
भएको छ । सो सबिन्धमा देम्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:् 

13.1. सबझौिाको शिि िमोम्जम तनमािण एवं खररद कार्ि साविजतनक खररद तनर्मावलीको प्रकृर्ा अनसुार 
प्रतिष्पधाििाट तनमािण कार्ि गनुिपनेमा गराएको नदेम्खगदा तनमािण कार्ि तमिव्र्र्ी छ भन्न सक्ने आधार 
भएन ।  

13.2. शीिभण्डार  तनमािण अनदुान कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ११ (ग) अनसुार अनदुान प्राप्त गने 
संस्थाको नाममा जग्गा भएको वा २० वषिको जग्गाको भोगातधकारको करारनामा परको प्रतितलर्प पेस 
हनु ुपनेमा सोको प्रमाण पेस गरेको देम्खएन।व्र्म्क्तको नाममा भएको जग्गामा २० वषे भोगातधकार 
हनेु शििमा करोडौ रकम लगानी गने र त्र्सिाट लाभग्राहीले पाउने प्रतिफल सतुनिि देम्खएन । 

13.3. सबझौिाको शिि अनसुार अनदुान पाउने सहकारी संस्थाहरूले समूह सदस्र्हरूलाई सलुभ सेवा ठदनपुने 
व्र्वस्था भएकोमा मन्रालर्िाट शीि भण्डार संचालकिाट लाभग्राही समदुार्लाई के किी दरमा कति 
अवतध सबम भण्डारण गनि पाउने हो सोको सबझौिा  नहदैु अनदुान ठदने गरेिाट तनतमिि 
शीिभण्डारिाट लाभग्राही समदुार् लाभाम्न्वि हनुसक्ने अवस्था देम्खएन । 

13.4. मन्रालर् र कर्पलवस्िकुो एक कृषक समूहिीच रु.1 करोड 46 लाख 14 हजारको लागिमा 
सबझौिा भई तनमािण भएको शीि भण्डार तनरीक्षण गदाि कुनै पतन कृर्ष उपज भण्डारण गरेको 
देम्खएन। सो सबिन्धमा कृषक समूहको सदस्र्सगग छलफल गदाि भण्डारण लागि उच्च भएको 
कारण कृषकले सामान भण्डारण नगरेको जानकारी ठदएको छ । शीि भण्डार सञ्चालन सबिन्धी 
पर्ािप्त अध्र्र्न र्वश्लषेण नगरी अनदुान ठदएकोले कृषकले उक्त म्शिभण्डारिाट सहतुलर्ि सेवा प्राप्त 
गनिसक्ने देम्खएन। 

13.5. शीिभण्डार तनमािण अनदुान कार्िक्रमको लातग मेम्शनरी सामग्री उपलधध गराउने सबिन्धी तर-पक्षीर् 
सबझौिामा िेश्रो पक्षिाट मेम्शनरी सामग्रीहरूको १ वषि सबमको ग्र्ारेन्टी र ५ वषि सबमको सतभिस 
ग्र्ारेन्टी हनु ुपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्िाट कर्पलिस्ि,ु िठदिर्ा, रुपन्देही र अघािखागचीका 4 कृर्ष 
सहकारी समूहलाई मेतसनरी खररदका लातग रू.3 करोड 74 लाख भकु्तानी गरेकोमा सबझौिा 
वमोम्जम प्रत्र्ाभतुि पर पेस भएको छैन। 
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14. स्माटि कृर्ष गाउग कार्िक्रम - स्माटि कृर्ष गाउग कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७६ अनसुार लमु्बिनी 
प्रदेश अन्िगिि मौतलक पर्हचान भएका कृर्ष वस्ि ुिथा सेवाको उत्पादन िथा प्रवर्द्िन आधतुनक र 
समर्सापेक्ष िरीकािाट गनि प्रदेश सरकारले तनजी, कृषक समूह िथा सहकारी, स्थानीर् िह, शैम्क्षक 
िथा अनसुन्धान संस्था लगार्िको सहकार्िमा कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रत्रे्क तनवािचन क्षेरको कम्बिमा 
एक स्थानमा ठदगो कार्िक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सजृना गदै कृषकको आर्स्िर वरृ्र्द्का साथै खाद्य 
सरुक्षामा सधुार गनि स्माटि कृर्ष गाउग कार्िक्रम सञ्चालन गने उल्लेख छ । र्सैगरी २०७७।७८ को 
िजेट िथा कार्िक्रममा स्माटि कृर्ष गाउग कार्िक्रमलाई सिै स्थानीर् िहहरूमा र्वस्िार गरी 
अनसुन्धानात्मक अभ्र्ास, र्वज्ञ सेवा, र्वद्याथी पररचालन, क्षमिा र्वकास लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन 
गने उल्लेख छ । स्माटि कृर्ष गाउग कार्िक्रमका लातग २०७५।७६ मा सबझौिा भएका ५२ 
कार्िक्रमको तनरन्िरिाको लातग रु.११ करोड ११ लाख, २०७६।७७ मा सबझौिा भएका २३ 
कार्िक्रमको तनरन्िरिाको लातग रु.८ करोड ९ लाख, र २०७७।७८ मा सबझौिा भएका ४१ 
कार्िक्रमको लातग रु.११ करोड ८७ लाख समेि र्ो वषि कुल रु.३१ करोड ८३ लाख खचि भएको 
छ । र्स सबिन्धमा देम्खएको व्र्होरा तनबन छन ्:- 

14.1. स्माटि कृर्ष गाउग छनौट मापदण्डमा मोटर वाटो, र्वद्यिु, संचार, तसचाई स्वास््र् सरु्वधा भएको वा हनु 
सक्ने उक्त गाउगले कम्बिमा 50 घर परीवार समेट्न ुपने,पहाडको हकमा 250 रोपतन र िराईको 
हकमा ५० र्वघाहा जतमन कलस्टरमा भएको हनुपुने र त्र्स्िो गाउग मध्रे् िाट तनवािम्चि प्रदेश सभा 
सदस्र्को समन्वर् र तसफाररसमा कार्िक्रमको लातग गाउग छनोट हनेु व्र्वस्था छ ।पूवािधार एवं 
स्वास््र् सरु्वधा भएको वा हनु सक्ने मापदण्डले जनुसकैु गाउग पतन छनोट पनि सक्ने देम्खदा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्नमा समस्र्ा आउन सक्ने देम्खन्छ । 

14.2.  आतथिक वषि २०७५।७६ देम्ख २०७७।७८ सबम कुल ११६  गाउगमा र्स्िो कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गने भनेकोमा सबझौिा भएको ९ गाउगमा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भएको देम्खएन । कार्ािन्वर्न हनु 
नसकेको सबवन्धमा मन्रालर् र मािहििाट अध्र्र्न र्वश्लषेण नगरी िागकी १०७ गाउगमा मार 
कार्िक्रम सञ्चालन भएको छ । 

14.3. स्माटि कृर्ष गाउगमा सञ्चालन गररने ५ कार्िक्रममा जलवार् ुस्माटि, तसंचाई स्माटि, पोषकत्व स्माटि, प्रर्वतध 
स्माटि र वजार स्माटि रहेका छन ्। कार्िर्वतधको िुगदा १०(ग) मा कार्िक्रम व्र्वस्थापन ईकाइले 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको तनर्तमि अनगुमन गरी िुगदा १०(घ) अनसुार चौमातसक , अधिवार्षिक िथा 
िार्षिक रुपमा समीक्षा गने व्र्वस्था छ । कार्िर्वतध अनसुार प्रगति र तसकाईको चौमातसक , 

अधिवार्षिक िथा िार्षिक रुपमा समीक्षा गने कार्ि गरेको पाइएन । 

14.4.  कार्िक्रमको नतिजा मापनको लातग र्वतभन्न र्वषर्मा सूचांक िर्ार गरी लक्ष्र् प्रतिशि र संखर्ा कार्म 
गरेको छ । लक्ष्र् प्रतिशि कार्म गदाि वेश लाइन उल्लेख गरेको छैन। उपलव्धी मापनका 
आधारहरू आबदानी, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वलाई तलइएको छ। उक्त मापनको लातग वस्िगुि 
सूचांक नहदुा उपलव्धी मापन हनुसक्ने देम्खएन । उपलम्व्ध सतुनिि हनेु गरी वेश लाइन र मापन 
सूचक तनधािरण गने र कार्िक्रमको अनगुमन गरी उपलधधी मूल्र्ाकंन हनु ुपदिछ । 

15. सहकारी तिकास कोष - प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८९ अनसुार सहकारी माफि ि ऋण  
पररचालन गरर कृर्ष उत्पादन प्रशोधन भण्डारण िजारीकरण गदै रोजगारी प्रवर्द्िनका लागी गि वषिको 
मौज्दाि रु.१५ करोड र र्स वषि र्वतनर्ोम्जि रु.५ करोड समेि  रु.२० करोड कोषमा जबमा रहेको 
छ । सहकारी र्वकास कोष पररचालन कार्िर्वधी, २०७७ को िुगदा ३ अनसुार िोर्कएका क्षेरहरूमा 
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प्रदेश सहकारी तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ५५ िमोम्जमको सीमा तभर ऋण पररचालन गने 
व्र्वस्था भएकोमा र्ो वषि कोषिाट कुनै पतन ऋण प्रवाह नगरी परैु रकम मौज्दाि रहेको छ । 
ऐनको उदे्दश्र् अनसुार कोष पररचालन गररनपुदिछ । 

16. शलुभ कजाि कोष- शलुभ कजाि सहजीकरण िथा धर्ाजमा अनदुान कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, 

२०७६ अनसुार कृर्ष व्र्वसार् गनि चाहने कृषक उद्यमी, फमि, कबपनी, कृषक समूह िथा सहकारीलाई 
िैंक िथा र्वत्तीर् संस्थािाट तलएको न्रू्निम रु.१ लाखदेम्ख अतधकिम रु.१ करोडसबमको कृर्ष 
ऋणको मातसक र्कस्िा िथा धर्ाज रकम भकु्तान गरर िोर्कएको कार्ािलर् माफि ि मन्रालर्मा 
तसफाररस साथ पेस भएमा कृषक वा फमिलाइ धर्ाज वापिको रकममा न्रू्निम ५ देम्ख िर्ढमा १० 
प्रतिशि अनदुान रकम कार्ि प्रगति र प्रभावकाररिाको आधारमा िर्ढमा ५ वषिसबम उपलधध गराउने 
उदे्दश्र्ले रु.२५ करोडको कोष स्थापना गरेको पाइर्ो । कृर्ष तिकास िैंक र मन्रालर्तिच 
२०७६।११।१५ मा सबझौिा भए अनसुार कृर्ष कजाि व्र्ाज अनदुानको लातग मन्रालर्ले 
2077।8।18 मा पेस्की स्वरुप रु.५ करोड कृर्ष र्वकास िैंकलाई उपलधध गराएकोमा र्स वषि 
धर्ाज अनदुान र्विरण नभएको भनी २०७८।४।१ मा मन्रालर्मा र्फिाि भएको छ । ऋण र 
ठदनपुने धर्ाज र्र्कन नगरी मन्रालर्िाट िैंकलाइ रकम ठदन ु तनर्मसबमि देम्खदैन । कार्िर्वतधको 
उदे्दश्र् अनसुार कोष पररचालन गनुिपदिछ । 

17. वस्िगुि र नगद सहर्ोग - गररिी न्रू्नीकरणका लातग सीप र्वकास िातलम िथा वस्िगुि सहर्ोग 
कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध ,२०७६ को दफा ८ मा कृर्ष िातलममा सहभागी भएका व्र्म्क्तहरूलाई 
सबिम्न्धि र्वषर्मा पेशा, व्र्वसार् गनि आवश्र्क पने मेम्शनरी औजार , उत्पादन सामग्री िथा पोशाक 
खररद गनि नगद अनदुान वा वस्िगुि सहर्ोग उपलधध गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । वस्िगुि 
सहर्ोग उपलधध गराउदा सहभातगले कुल लागिको कम्बिमा १० प्रतिशि खचि रकम आफै भकु्तानी 
गनुिपने उल्लेख छ ।त्र्स्िै नगद अनदुान र्विरण गदाि अनदुानग्राहीले पेस गरेको र्वल भरपाइको 
आधारमा कुल लागिको ९० प्रतिशिमा नवढ्ने गरर वढीमा रु.३० हजार सबम उपलधध गराउने 
व्र्वस्था रहेको छ । मन्रालर्ले कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था र्वपररि ७९  कृषकलाई रु.२३ लाख 
७० हजार र्वल भरपाइ वेगर भकू्तानी ठदएको छ जसिाट सो अनदुान कार्िर्वतधले िोकेको क्षेरमा 
खचि भएको छ भन्न सर्कएन । 

18. र्वुा लम्क्षि कृर्ष कार्िक्रम - सहकारी माफि ि र्वुा उद्यमम्शलिा िथा मर्हला सहकारी माफि ि 
सञ्चातलि व्र्वसार्मा सहर्ोग कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध,२०७६ को व्र्वस्था अनसुार मर्हला 
सहकारी माफि ि व्र्वसार्मा सहर्ोग एवं अन्र् सहकारी माफि ि र्वुा लम्क्षि कृर्ष व्र्वसार्मा सहर्ोग 
गनि रु १ करोड ३४ लाख ८४ हजार िजेट व्र्वस्था भएकोमा रु.९६ लाख १९ हजार खचि भएको 
छ । प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७६।७७ मा छनोट भई २०७७/०७८ मा क्रमागि १२ मर्हला 
सहकारीको लातग रु.६८ लाख २ हजार  र अन्र् २३ सहकारीलाई रु.२२ लाख ३७ हजार गरी 
कुल रु.९० लाख ३९ हजार अनदुान ठदएको पाइर्ो । अनदुान लगेका सहकारी संस्थाहरूले कार्ि 
प्रगति िथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको देम्खएन साथै सोको अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेस भएको 
छैन । कार्िर्वतध िमोम्जम अनदुान रकम खचिको अनगुमन हनुपुदिछ ।  

19. कृर्षकमी रोजगारी - कृर्षकमी रोजगारी कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७७ अनसुार लमु्बिनी प्रदेश 
अन्िगििका १२ म्जल्लामा रहेका व्र्वसार्र्क कृर्ष फामि, उद्यमी, कबपनी, कृषक समूह वा सहकारी 
संस्थाहरू माफि ि स्थानीर्स्िरमा रोजगारीका अवसरहरू तसजिना गने उदे्दश्र्ले सबिम्न्धि संस्थािाट 



भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 56  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

न्रू्निम पाररश्रतमक प्राप्त गरेका कृर्षकमी व्र्म्क्तलाई मन्रालर्िाट प्रति कृर्षकमीको लातग पाररश्रतमक 
वापि मातसक ४० प्रतिशि रु.५ हजार ३८० र सामाम्जक सरुक्षा कोष वापि मातसक २० प्रतिशि 
रु.२ हजार ६९० को दरले ११ म्जल्लामा १५७ रोजगारदािाका अन्िगििका कृर्षकमीलाई 
पाररश्रतमक रु.५० लाख ५४ हजार र सामाम्जक सरुक्षामा रु.४२ लाख ८ हजार गरी जबमा रु.९२ 
लाख ६२ हजार सबिम्न्धि म्जल्लाका कृर्ष ज्ञान केन्र,  भेटेनरी अस्पिाल िथा पशसेुवा र्वज्ञ केन्र र 
एकीकृि कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास कार्ािलर्हरू माफि ि भकु्तानी ठदएको छ। कार्िर्वतधको िुगदा १४ 
मा कार्िक्रमको अनगुमन मन्रालर्,  तनदेशनालर् र मािहिका कार्ािलर्िाट गनुिपने व्र्वस्था रहेको 
छ। उक्त व्र्वस्था अनसुार अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । मन्रालर्िाट उक्त भकु्तानी 
ठदएकोमा पाररश्रतमक प्राप्त गरेका कृर्षकतमि व्र्म्क्तलाई सबिम्न्धि संस्थाले तनर्तमि रुपमा रोजगारी 
प्रदान गरी उक्त रकम उपलधध गराए नगराएको र्र्कन गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ । 

कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्   

20. एतग्रनेट हाउस तनमािण - प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवद्बिन कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७६ मा 
हम्ल्टकल्चर कार्िक्रम सञ्चालन सबिम्न्ध व्र्वस्था छ । प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवद्बिन कार्िक्रम वा 
आधतुनक प्रतितधको प्रर्ोग गरर उच्च मूल्र् जाने िरकारी िथा पषु्प िालीहरूको उत्पादन र 
उत्पादकत्व, िेमौसमी उत्पादन प्रिद्बिन र कृर्ष क्षेरमा र्वुा िथा म्शम्क्षि वगिलाई आकर्षिि गरर पेशाको 
रुपमा तिकास गने उदे्दश्र्ले कृर्ष तिकास तनदेशनालर् रुपन्देहीले िार्षिक स्वीकृि कार्िक्रम अन्िगिि 
एतग्रनेट हाउस तनमािण कार्िक्रमहरू सञ्चालन गरेकोमा देवदह रुपन्देहीमा रु.२० लाख १३ हजार र 
सनुवल नवलपरासी पम्िममा रु.२० लाख १३ हजार खचि गरेकोमा थोपा तसंचाइ र टलार्िक मल्च 
सर्हिको तनमािण गनि जग्गा र संरचना समेिको क्षेरफल ३ हजार ९५६ िगि तमटर हनुपुने िथा 
कार्िर्वतधमा उल्लेख भएको स्पेम्शर्फकेशन अनसुारको संरचना तनमािण गरेको हनुपुनेमा दईु संस्थािाट 
तनमािण भएका संरचनाको क्षेरफल ३ हजार ८३६ वगि तमटर मार रहेको छ । कार्िर्वतधमा उल्लेख 
भएको क्षेरफलभन्दा घटी क्षरेफलमा कार्िक्रम सञ्चालन गरेकोले र्स्िो अनदुान र्फिाि गराउनपुदिछ। 

21. प्रदेशको तिक्री आउटलेट स्थापना - कृर्ष उपजको िजारीकरण िथा िजार प्रवर्द्िन कार्ि सञ्चालन 
र्वतध, २०७७ को िुगदा ४(४) मा पसल कक्ष स्थापनाको संरचना तनमािण, कृर्ष उपजको ग्रतेडङ्ग मेतसन, 

टर्ाकेम्जङ्ग मेम्शन, लेवतलङ्ग मेम्शन, र्वतलङ्ग मेम्शन िथा ढुवानी साधन आठदका लातग काठमाडौ, पोखरा, 
सखेुिमा १/१ गरी ३ तिक्री आउटलेट स्थापना गनुिपने देम्खन्छ । कार्िर्वतधमा अनदुानको तसमा प्रति 
आउटलेट कुल लागिको अतधकिम ५० प्रतिशि वा वढीमा रु.३० लाख सबम अनदुान ठदन सक्ने 
व्र्वस्थाको लातग रू.९० लाख िजेट व्र्वस्था भएकोमा कृर्ष तनदेशनालर् रुपन्देहीले रु.२० लाख 
२० हजार खचि गरेको सबवन्धमा देम्खएको व्र्होरा तनबनानसुार छाः 

21.1. मापदण्डमा गि आ.व. तभर अनदुानग्राही प्रचतलि काननु वमोम्जम दिाि भएको हनुपुने, व्र्वसार्ीक 
रुपमा िरकारी खेिी र उत्पादन र तिक्री र्विरणमा संलग्न भएको हनुपुने, मन्रालर् लगार्ि 
मािहिका कार्ािलर्को सहर्ोगमा स्थापना भएका कबिीमा एक उप महानगरपातलकाको आधतुनक 
कृर्ष िजार वा स्माटि कृर्ष गाउग सगग खररद तिक्री सबझौिा  भएको, र्वगि २ आ.व. मा अन्र् कुनै 
श्रोििाट अनदुान नतलएको हनुपुने व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्थामा स्पि नखलुाई कास्की पोखराको 
एक सहकारी संस्थासगग सबझौिा गरी रु २० लाख २० हजार भकु्तानी भएको छ ।  

21.2. खररद सबझौिाको िुगदा नं. ११ मा दोश्रो पक्षले चौमातसक रुपमा खररद र तिक्री िथा आबदानी 
र्ववरण सर्हिको प्रगति प्रतिवेदन प्रथम पक्ष समक्ष पेस नगरेमा प्रचतलि काननु वमोम्जम कारवाही हनेु 
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व्र्वस्था छ । दोश्रो पक्षले सबझौिा वमोम्जम प्रगति र्ववरण पेस गरेको छैन।खररद सबझौिाको वदुाग 
नं. ९ मा दोश्रो पक्षले लमु्बिनी प्रदेशमा सञ्चातलि कबिीमा १ वटा स्माटि कृर्ष गागउ र सहकारी पसल र 

कृषक समूहसंग अतनवार्ि रुपमा खररद तिक्री सबझौिा गरी खररद तिक्री कार्ि सञ्चालन गनुि पने 
व्र्वस्था भएकोमा सो अनसुार गरेको देम्खएन ।  

22. िजारीकरणका लागी सहर्ोग कार्िक्रम - कृर्ष उपजको िजारीकरण िथा िजार प्रवर्द्िन कार्िक्रम 
सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७७ को िुगदा ४.२ मा तिक्री स्थल स्थापना, ढुवानी साधन तिक्री कक्षको 
भाडा, कक्ष मोतडर्फकेसन लागि, ढक िराज ु म्चस्र्ानमा प्रर्ोग हनेु उपकरण, तडम्जटल कारोवारको 
लातग आवश्र्क पने उपकरण िथा अन्र् उपकरण खरीद र्क्रर्ाकलापको लातग 50 कृषक समूह वा 
५० कृर्ष सहकारीलाई ढुवानी साधनको प्रति अनदुानग्राही कुल लागिको अतधकिम ्१२ प्रतिशि वा 
वर्ढमा रू.12 लाख 50 हजारसबम अनदुान ठदन सक्ने व्र्वस्था छ ।तनदेशनालर्ले 8 वटा 
ढुवानीका साधन खररदका लातग रू.81 लाख 71 हजार अनदुान ठदएको छ । र्स सबवन्धमा 
देम्खएको व्र्होरा तनबनानसुार रहेको छ : 

22.1. अनदुान तलन प्रस्िावकले अनसूुची-१ िमोम्जमको ढागचामा प्रस्िाव िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा पेस 
गनुिपने र प्रस्िावमा पतछल्लो २ आतथिक वषिको कृर्ष उपजहरूको नाम, तिक्री पररमाण, रकम जस्िा 
र्वषर्हरू उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । कर्पलवस्ि,ु दाङ्ग र  नवलपरासीका ३ कृषक समूहलाई 
अनसूुची-१ अनसुारको र्ववरण पेस नभएकोमा समेि सबझौिा गरी रु.३७ लाख ५० हजार अनदुान 
भकु्तानी ठदएको उपर्कु्त देम्खएन । 

22.2. अनदुानग्राही गि आतथिक वषिमै दिाि भएको हनुपुने, व्र्वसार्र्क िरकारी खेिी उत्पादन र तिक्रीमा 
संलग्न भएको हनुपुने, कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थान राजमागिसगग जोतडएको हनुपुने, र्वगि २ आ.व. र 
चाल ुआ.व. मा सोही प्रकृतिको कार्िको लातग अन्र् तनकार्िाट अनदुान नतलएको हनुपुने, िाटो पानी 
िथा र्वजलुी िथा शौचालर्को सरु्वधा भएको हनुपुने व्र्वस्था भएिापतन मन्रालर्, तनदेशनालर्, िथा 
मािहिका सरोकारवाला तनकार्हरूले अनगुमन नगरेकोले मापदण्ड अनसुार भए नभएको र्र्कन गनि 
सर्कएन ।                                     

कृर्ष ज्ञान केन्रहरू 

23.   कृर्ष गाउग कार्िक्रम - भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले पाररि गरेको स्माटि कृर्ष गाउग 
कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७६ मा अनदुान रकम खचि गने भकु्तानी तलने प्रकृर्ा र अनगुमनको 
म्जबमेवारी उल्लेख  गरेको छ । कृर्ष ज्ञान केन्र, िागकेले र्स वषि स्माटि कृर्षगाउग कार्िक्रम सञ्चालन 
गनि ५ सतमतिहरूलाई रु.१ करोड १६ लाख ७९ हजार अनदुान ठदएको छ । कार्िर्वतध अनसुार 
कार्ािलर्िाट ४ वषिसबम सञ्चालन हनेु कार्िक्रमको कार्िर्ोजना िर्ार गरी हरेक वषि सबपादन गररने 
कार्िको िातलका अनसुार सबझौिा गरी भकु्तानी ठदनपुनेमा कार्ािलर्ले सो नगरी स्माटि गाउगले पेस 
गरेको र्ोजनालाई नै अनदुान उपलधध गराएको छ । वार्षिक सबपादन गनुिपने कार्ि िातलका नहुगदा 
अनदुानको उम्चि मूल्र्ांकन हनु सक्ने देम्खंदैन । कार्िर्वतधको पालना हनुपुदिछ । 

24. मकै धलक कार्िक्रम- प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनककरण पररर्ोजना अन्िगिि मकै धलक र्वकासका लातग 
राप्ती सोनारी ३ को एक सहकारी संस्था ३ सगग भवन गोदाम घर तनमािण, पावर टेलर खररद र्विरण, 
िोररङ्ग जडान लगार्िका कार्ि २०७८।०२।३१ सबममा सबपन्न गने गरी कृर्ष ज्ञान केन्र िागकेले 
कुल लागि रु.४८ लाख ७१ हजारको सबझौिा भएको छ । सबझौिा अनसुार कार्ि सबपन्न पिाि 
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रु.२३ लाख ९९ हजार भकु्तानी गरी २० एच.पी. क्षमिाका १० थान पावर टीलर खररद भएकोमा 
उक्त पावर टीलरहरू सबिम्न्धि लाभग्राहीलाई हस्िान्िरण गरेको प्रमाण पेस भएको छैन।  

भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र  

25. अनगुमन - स्माटि कृर्ष गाउग कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७६ अनसुार अनदुान उपलधध गराएको 
अनदुान रकमको सही उपर्ोग भए नभएको सबिन्धमा अनगुमन गनुि पने व्र्वस्था छ । भेटेनरी 
अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, िागकेले ४ स्माटि गागउलाई उपलधध गराएको रु.१ करोड ८४ 
लाख ६३ हजार अनदुानको अनगुमन गरेको छैन । सबझौिा अनसुार उपलधधी हातसल भए नभएको 
सबिन्धमा कार्िर्वतध अनसुार अनगुमन गनुिपदिछ । 

26. अनदुानको उपर्ोग मूल्र्ाकंन - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को परीच्छेद ८ को दफा 41 
देम्ख ४६ सबम म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा िहन गनुिपने व्र्वस्था उल्लेख छ ।र्सै गरर ऐनको दफा 
५६ मा र्ो ऐन वा र्ो ऐनको प्रावधान अनसुार िनेका तनर्म¸ कार्िर्वतध र मापदण्ड उल्लघन गरेमा 
दफा ४१ अनसुारको अतधकारीले सजार् समेि गनि सक्ने उल्लेख छ । ऐन¸ तनर्म र कार्िर्वतधको 
पररतधतभर म्शिभण्डार तनमािण¸ स्माटि कृर्ष गाउग कार्िक्रम सञ्चालन¸ र्वुा लम्क्षि कृर्ष गाउग 
सञ्चालन¸ एतग्रनेट हाउस तनमािण¸कृर्ष उपज ढुवानी¸ मकै धलक सञ्चालन लगार्िका कार्िक्रम 
सञ्चालन गनि िोर्कए अनसुार अनदुान उपलधध गराएकोमा काननु एवं कार्िर्वतधमा उल्लेख भए 
अनसुार अनदुानग्राहीले उक्त अनदुानको प्रर्ोग प्रिाि सेवाग्राहीलाई ठदने सरु्वधाको ग्र्ारेण्टी 
नगरेको¸कार्िप्रगति पेस नगरेको¸सबिम्न्धि एवं िालकु तनकार्वाट अनगुमन नभएको¸ कृषक र 
ऋणी र्कसानको छनौटको आधार नखलुाएको¸उपकरण र्विरणको प्रमाण पेस नगरेको आठद 
कारणवाट अनदुान रकमको उम्चि उपर्ोग भएको छ भन् न सक्ने आधार नदेम्खंदा म्जबमेवार व्र्म्क्तले 
अनगुमन गरी ऐनको दफा ५६ अनसुार गनुि गराउन ुपने देम्खन्छ ।  

27. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४१ देम्ख 
४६ मा र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्होरा छ । मन्रालर्ले उक्त म्जबमेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना सबिन्धी अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । र्ोजना अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा 
कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् मन्री, िेरुज ु
फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् 
आतथिक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् र्हसािमा समावेश गरे नगरेको 
जागचवझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचि गनि 
नसकेमा सोको म्जबमेवारी कार्ािलर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि मन्रालर्को लेखापरीक्षणिाट रू.१ करोड ४ लाख ८१ हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा फस्र्ौट नगरेकोले िागकी रहेको छ। सो मध्रे् रु.७५ हजार पेस्की िेरूज ुरहेको छ । 
र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा सबलग्न छ । 
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भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा, प्रदेश स्िरको 
सडक, उजाि, र्वद्यिु, तसंचाई, खानेपानी िथा शहरी र्वकास, जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन सबिन्धी अध्र्र्न, 
अनसुन्धान, नीति, काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना, र्ोजना, कार्ािन्वर्न, सञ्चालन, समन्वर् र तनर्मन गने 
लगार्िका कार्ि रहेका छन।् प्रदेश सरकारको २०७८।१।६ को तनणिर्ले मन्रालर् र्वभाजन गरी र्स 
मन्रालर्वाट शहरी िथा ग्रातमण र्वकास मन्रालर् अलग कार्म गरी सञ्चालन भएको छ । 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि 50 ईकाइको र्वतनर्ोजन रु.१६ अिि ४4 करोड 55 लाख ६९ 
हजार, राजस्व रु.३ अिि ३ करोड ९१ लाख ६४ हजार, धरौटी रु.१ अिि 68 करोड २5 लाख १७ हजार 
र अन्र् कारोिार रु.२१ लाख ४९ हजार समेि रु.२1 अिि 16 करोड 9३ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण 
सबपन्न भएको छ ।  

र्सैगरी वक्र्ौिा िफि  एक कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रू.10 करोड 20 लाख 40 हजार, राजस्व रू.2 
लाख 31 हजार र धरौटी रू.1 करोड 63 लाख 55 हजार समेि रू.11 करोड 86 लाख 86 हजार को 
लेखापरीक्षण सबपन्न गरीएको छ । सो कारोिारको लेखारीक्षणिाट देम्खएका व्र्होराहरू तनबनानसुार छन ्

1. कार्ि म्जबमेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्लाई िोर्कएका 
कार्िमध्रे् रार्ष्ट्रर् जलश्रोि नीति, गणु तनर्न्रण प्रर्ोगशाला व्र्वस्थापन, प्रदेश तसंचाईलाई व्र्वम्स्थि 
गने ऐन, सडक सवारी र्ािार्ाि िथा पररवहन ऐन, प्रदेश र्वद्यिु ऐन, सडक तनर्मावली, कन्टेन्जेम्न्स 
रकम खचि गने सबिन्धी कार्िर्वतध, जलउत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन कार्िर्वतध, रञु्जमागि, जलमागि लगार्ि 
िैकम्ल्पक र्ािार्ाि प्रवर्द्िन नीति प्रदेश सडक मापदण्ड नीति िजुिमा गने लगार्िका कार्ि हनु िागकी 
देम्खन्छ । िोर्कएको म्जबमेवारी परुा गनुिपदिछ । 

2. आवतधक र्ोजना - प्रदेशको प्रथम आवतधक र्ोजनामा उल्लेख गरेका कार्िहरू कार्ािन्वर्न गनुि 
पदिछ। प्रदेशको र्ोजनामा उल्लेम्खि मन्रालर्सगग सबिम्न्धि काम मध्रे् जलाशर्र्कु्त आर्ोजना, िाल 
िथा पोखरी संरक्षण, िहृि दाङ उपत्र्का जलस्रोि आर्ोजना,  प्रादेम्शक र्वद्यिु र्वकास, जलर्वद्यिु 
प्रवर्द्िक प्रोत्साहन अनदुान, सौर्ि ऊजाि, शहरी र्वकास मापदण्ड िथा तनदेम्शका, प्रसारण लाइन, जग्गा 
एकीकरण, आधतुनक िसपाकि , िहउुदे्दश्र्ीर् भवन तनमािण लगार्िका कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरेको 
छैन। प्राथतमकिा तनधािरण गरी र्ोजनामा उल्लेम्खि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

3. नीति िथा कार्िक्रम - प्रदेश सभाको िैठकमा पेस गरेको प्रदेशको नीति िथा कार्िक्रममा उल्लेख 
भएका व्र्होरा कार्ािन्वर्न गनुि पदिछ। मन्रालर्ले प्रदेश पूवािधार र्वकास गरुुर्ोजना िर्ार गरी प्रदेश 
गौरवका आर्ोजनाहरू पर्हचान गने, प्रदेश र्ािार्ाि पररवहन तनर्मावली लगार्िका काननु तनमािण 
गने, प्रदेश सडकहरूमा भौगोतलक सूचना प्रणालीमा प्रर्वर्ि गरी र्ारालाई अनमुानर्ोग्र् िनाउने, भाडा 
असलुीलाइ काडि तसिममा लैजाने, सरु्वधा सबपन्न तनमािण सामग्री प्रर्ोगशाला स्थापना गने, भतूमगि 
जलको पनुभिरण गनि जलाशर्र्कु्त आर्ोजनाको पूवि सबभाव्र्िाको अध्र्र्न गने, नवलपरासीको 
िदिघाट, दाङको लमही र िागकेको कोहलपरुमा र्वद्यतुिर् सवारी चाम्जिङ्ग िथा फ्रू्तलङ स्टेशन तनमािण र 
सञ्चालन गने, प्रदेशका प्रमखु नगर जोड्ने रुटहरूमा साविजतनक तनजी साझेदारी ढागचामा र्वद्यतुिर् वस 
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सेवा सञ्चालन गने लगार्िका नीति िथा ऐन िजुिमा गरेको छैन। नीति िथा कार्िक्रममा उल्लेम्खि 
कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

4. िजेट कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकारको िजेट िक्तव्र्मा उल्लेख भएका कार्िक्रमहरू मध्रे् प्रदेशतभरका 
११ म्जल्लाका ३० स्थानीर् िहलाई नम्जकको राजमागि र सहार्क राजमागिमा आवर्द् गने, कृर्ष 
सडक र्वकास कार्िक्रम लागू गने, कार्िसबपादन करार िथा प्रोत्साहन कोषको स्थापना िथा सञ्चालन 
गने, प्रदेश सडकहरूमा भौगोतलक सचुना प्रणालीमा प्रर्वर्ि गरी र्ारालाइ अनमुानर्ोग्र् िनाउने, भाडा 
असलुीलाइ काडि तसिममा लैजाने, कर्पलवस्िकुो म्शवपरुमा सरु्वधा सबपन्न तनमािण सामग्री प्रर्ोगशाला 
स्थापना गने लगार्िका कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भएका छैनन ् । िजेट िक्तव्र्मा समावेश भएका 
कार्िक्रमहरू  कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

5. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश, आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० (१) मा प्रदेश 
िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन 
गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन। आन्िररक मूल्र्ाङ्कन 
प्रणाली मूल्र्ांङ्कन गदाि मन्रालर्को आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली पर्ािप्त नरहेको, म्जन्सी तनरीक्षण 
प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न नगरेको, र्वत्तीर् सूचना प्रणालीको प्रर्ोग र त्र्सको उपर्ोगको अवस्था कमजोर 
रहेको, र्वद्यिुीर् माध्र्मिाट सेवा प्रवाहको अवस्था नरहेको, सेवाको गणुस्िर सधुारको लातग उपर्कु्त 
उपार्को अवलबिन नगरेको म्स्थति देम्खर्ो । ऐन तनर्मले िोर्कएका कार्िहरू िोर्कएको मापदण्ड 
अनसुार गणुस्िरीर् रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ । 

6. एकीकृि म्जन्सी र्ववरण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९(३)  िमोम्जम 
मन्रालर्ले मािहिका कार्ािलर्हरूमा रहेको घर जग्गा, सवारी साधन लगार्िको म्जन्सी 
मालसामानहरूको लगि र आफ्नो कार्ािलर् समेिको म्जन्सी  प्रतिवेदन एकीकृि रुपमा िर्ार गरी 
भार मसान्ि तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ। मन्रालर्ले मािहिका 
कार्ािलर्हरूको चल अचल सबपम्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेखहरूको अद्यावतधक र्ववरण िर्ार गरेको 
छैन। ऐनको व्र्वस्था अनरुुप म्जन्सी लगि अद्यावतधक गररन ुपदिछ । 

7. िलिी प्रतिवेदन - लमु्बिनी प्रदेश साविजतनक खचिको मापदण्ड,कार्िर्वतध र तमिम्व्र्िा सबिन्धी 
तनदेम्शका, २०७५ को पररच्छेद-४ िदुा नं. १७ (ख) िमोम्जम सबिम्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्िाट िलिी प्रतिवेदन पाररि नगराई खचि लेख न नपाइने उल्लेख छ। मन्रालर्ले  
२०७७।७८ मा कमिचारीहरूको िलिी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु १ करोड ७६ लाख ७८ हजार 
खचि लेखेको छ । िलिी प्रतिवेदन पाररि गरेर मार िलि खचि लेख्नपुदिछ। 

8. आर्ोजनाको अनगुमन - साविजतनक तनकार्िाट उपलधध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको र्कीन गनि अनदुान उपलधध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ र अनगुमन 
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प्रतिवेदनमा ठदएको सल्लाह, सझुावको कार्िन्वर्नको अवस्थाको वारेमा कार्ािलर्ले अतभलेख राख्न ु
पदिछ। मन्रालर्ले र्स आतथिक वषिमा अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कनमा रु.१० लाख ६ हजार खचि गरेको 
देम्खन्छ । मन्रालर्ले अनगुमनका क्रममा ठदईएका सल्लाह, सझुावहरूको अतभलेख राखेको देम्खएन।  

9. पुगजीगििाट चाल ुप्रकृतिको खचि - मन्रालर्ले र्वतनर्ोजन गरेको पुगजीगि िजेटिाट पुगजीगि प्रकृतिका 
काममा खचि गनुिपदिछ। मन्रालर्को पुगम्जगि खचििाट प्रदेशका १०९ पातलकामा र्प वास 
(खानेपानी¸सरसफाई िथा स्वच्छिा) कार्िक्रममा संलग्न वास संर्ोजकहरूको ज्र्ाला, सञ्चार िथा 
र्ािार्ाि िापि रु.२१ लाख ४९ हजार र्वतभन्न सडक पलुहरूको लातग र्वज्ञको पाररश्रतमक िापि 
रु.४ लाख ९७ हजार र प्रदेश खानेपानी सरसफाइ िथा स्वच्छिा र्ोजना र्प वास तनमािणको लातग 
र्वज्ञ पाररश्रतमक रु.७ लाख ४१ हजार समेि रु.३३ लाख ८७ हजार िलि खचि लेखेको छ।प्रदेश 
िजेटिाट स्थानीर् िहको र्प वास कार्िक्रमका संर्ोजकको पाररश्रतमक भकु्तानी ठदएको मनातसव 
देम्खएन । र्स प्रकारको कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ। 

10. एकीकृि प्रगति र्ववरण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ अनसुार 
मन्रालर्ले मािहि कार्ािलर्िाट िार्षिक प्रगतिको र्ववरण तलई सिै कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरणको 
एकीकृि रुपमा केन्रीर्स्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार गरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक 
समीक्षा गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले कार्ािलर्िाट कार्िक्रमगि प्रगति र्ववरण तलई केन्रीर् 
प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेको कारण मन्रालर् र मािहिले सबपादन गरेको कार्िक्रमको उपलम्धधको 
अवस्था मूल्र्ांङ्कन गनिसक्ने म्स्थति रहेन। मन्रालर्ले खचि आधारमा र्वत्तीर् प्रगति उल्लेख गने गरेको 
छ। तनर्मको व्र्वस्था अनसुार एकीकृि प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी मूल्र्ांकन गनुिपदिछ । 

11. िजेट खचि र रकमान्िर - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ (१) मा कुनै 
एक िजेट उपम्शषिकमा रकम नपगु भएमा अको िजेट उपम्शषिकिाट आतथिक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्ले रकमान्िर गनि सक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर् र अन्िगििको लातग र्स वषि रु.१५ अिि 
२ करोड २४ लाख शरुु र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िरवाट थप गरी रु.१८ अिि ६४ करोड ३७ 
लाख कार्म गरेकोमा रु.१६ अिि ४५ करोड ७० लाख खचि गरी अम्न्िम िजेटको ८८.२७ प्रतिशि 
खचि गरेको छ । रकमान्िर गदाि आषाढ मर्हनामा मार अथि मन्रालर्िाट रु.१ अवि ३३ करोड 
३९ लाख रकमान्िर थप गरी खचि गरेको छ। आषाढ मर्हनामा रकमान्िर गरी खचि गदाि कामको 
गणुस्िरमा प्रभाव पनि सक्ने, अनगुमन गनि कठठन हनेु र लगानी अनसुार प्रतिफल सतुनम्िि नहनेु हुगदा 
आषाढमा रकमान्िर गने प्रणालीमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

12. अवण्डा िजेट - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १६ (२) मा िजेटमा 
व्र्वस्था भएको रकम अवण्डा राखी पटक पटक गरी खचि गनि नहनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
आर्ोजनागि खचि गने स्पि नगरी सडक िफि  रु.१३ करोड ५८ लाख ८९ हजार, भवन िफि  रु.१ 
करोड र तसंचाई िथा उजाि िफि  रु.१५ करोड ८० लाख समेि रु.३० करोड ३८ लाख ८९ हजार 
एकमिु र्वतनर्ोजन गरी पतछ मम्न्रस्िरीर् तनणिर्िाट पटक पटक िागडफागट गरी खचि गरेको छ। 
र्स्िो कार्िक्रम िजेट तसर्द्ान्ि र्वपररि देम्खन्छ। आतथिक वषिको शरुुमै र्ोजनागि िजेट िागडफागट 
गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 
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13. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २५ (२) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर् समेिको प्रत्रे्क आतथिक वषिको सबपूणि आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर् समक्ष पेस गनुिपने र पेस गनि नतसकने मनातसव कारण देखाई बर्ाद थपको लातग अनरुोध 
गरेमा उपदफा ४ र ६ िमोम्जम बर्ाद थप हनुसक्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति गदाि पतन र्वत्तीर् र्ववरण 
पेस नगरेमा र्वभागीर् कारवाही समेि हनुसक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले २०७९ जेठमा एकीकृि 
आतथिक र्ववरण िर्ार गरेपतन मािहि कार्ािलर्को कार्ािलर्गि र्वतनर्ोजन िजेट, तनकासा र खचि, 
राजस्व, धरौटी र अन्र् खचिको र्ववरण देम्खने गरी आतथिक र्ववरण िर्ार गरेको छैन । कार्ािलर्गि 
िजेट तनकासा र खचि देम्खने गरी एकीकृि आतथिक र्ववरण िर्ार गररन ुपदिछ। 

14. िजेट तनस्कृर् - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९ (१) मा 
आफ्नो कार्ािलर्को िजेट लक्ष्र् अनसुार खचि नभएमा त्र्सको म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
हनेु व्र्वस्था छ । त्र्स्िै लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा 
मध्र्मकातलन खचि संरचना िर्ार गरी सोही अनसुार खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले संघीर् 
साःशिि अनदुानिाट पूवािधार तनमािण गनि प्राप्त  रु.२ अवि २ करोड ६८ लाख कार्िक्रम सञ्चालन नगरी 
िजेट तनस्कृर् राखेको छ भने सडक, तसचाई र उजाि िफि का ६४ र्ोजनामा र्वतनर्ोजन भएको रु.३३ 
करोड ५८ लाख िजेट कार्ािन्वर्न गरेको छैन। िजेट र्वतनर्ोजन गरी कार्ािन्वर्न नगने पररपाटीमा 
तनर्न्रण गनुिपने देम्खन्छ ।    

15. स्वीकृि दरिन्दी एवं पदपूतिि - लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
मूखर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर्ले र्स मन्रालर् र अन्िगिि ३१ कार्ािलर्को लातग स्थार्ी 
४४२ र अस्थार्ी ३७ सर्हि जबमा ४७९ दरिन्दी स्वीकृि गरेकोमा २०७७/७८ मा जबमा ३४७ 
दरिन्दी पदपूतिि भई १३२ पद ररक्त रहेको देम्खर्ो । ररक्त दरिन्दी मध्रे् अतधकृि िह र सो भन्दा 
मातथको ४८ पद, खररदार एवं नार्व सधुिा िहका अप्रार्वतधक १६, प्रार्वतधक पद ५९ एवं 
सवारीचालक, कार्ािलर् सहर्ोगी र अन्र् ९ पद ररक्त रहेका छन ्। स्वीकृि दरिन्दी अनसुार पदपूतिि 
गरी सेवा प्रवाहलाई व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ । 

16. वार्षिक र्ववरण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ७३(३) 
मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपत्ती र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण आतथिक वषि समाप्त 
भएको २१ ठदन तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु कार्ािलर्मा पठाउन ु
पने र तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर भएको आतथिक कारोिार 
(नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची-११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने 
व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदिछ । 

17. र्ोजना िजुिमा - प्रदेश र्ोजना िजुिमा ठदग्दशिन, २०७५ मा िजेट िथा स्रोि सतमतिले िर्ार गरेको 
िजेट सीमा तभर मन्रालर् र मािहिका कार्ािलर्हरूले र्ोजना िथा कार्िक्रम प्रस्िाव गनुिपने, 

प्रस्िार्वि र्ोजनाहरू आर्ोजना िैंङ्कमा समावेश भएको हनुपुने व्र्वस्था छ । त्र्सैगरी लमु्बिनी प्रदेश 
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आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा मध्र्कातलन खचि संरचना िर्ार गदाि प्रस्िार्वि 
र्ोजनाको लागि सञ्चालनमा लाग्ने अनमुातनि समर्, सोिाट प्राप्त हनु सक्ने प्रतिफल समेि र्वचार 
गरी र्ोजना छनोट गनुिपने व्र्वस्था छ। र्सवषि र्वतनर्ोजन भएका सडक र्ोजनाहरूको र्वश्लषेण गदाि 
रु.५ लाख सबमका ४७, रु.५ देम्ख १० लाखसबमका १२७, रु.१० देम्ख २० लाखसबमका ११२ 
र रु.२० देम्ख ५० लाखसबमका ३६६ समेि ६५२ वटा र्ोजनाहरूको लातग रु.१ अवि ५९ करोड 
१४ लाख, खानेपानी िथा भवन तनमािणिफि  रु.५० लाखसबमका १ हजार ३५९ र्ोजनाको लातग 
रु.१ अवि ८४ करोड ५१ लाख र  तसंचाईिफि  रु.५ लाख भन्दामतुनका ५४,  रु.५ देम्ख १० 
लाखसबमका ३०, रु.१० देम्ख ३० लाखसबमका २९५ र रु.३० देम्ख ५० लाख सबमका १०८ 
समेि ४८७ वटा र्ोजना कार्ािन्वर्न भएका छन ्। ठदगो र्वकासमा टेवा पगु् ने र्ोजनाहरू छनौट गरी 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

18. तनणिर् अतभलेख - मन्रालर्ले कार्िसबपादनको तसलतसलामा तसजिना भएका, भर्वष्र्मा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन 
सर्कने िथा प्रमाणका रुपमा रहने, ि्र् वा सूचनाहरू अद्यावतधक अतभलेख राख्न ुपदिछ । मन्रालर्ले 
मािहि कार्ािलर् िथा तनकार्िाट बर्ाद थप िथा भेररएसनको लागि अनरुोधभै आएका र्वषर् िथा 
मन्रालर्सगग सरोकार राख्न े र्वषर्मा गरेको तनणिर् सबिन्धमा अद्यावतधक अतभलेख राखेको छैन। 
अतभलेख व्र्वस्थापनमा सधुार गररन ुपदिछ। 

19. तनमािण स्थल - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा तनमािणस्थल व्र्वस्था 
नभई तनमािणस्थलिाट हटाउनपुने रुख र्वरुवा संरचना हटाउने सतुनम्िि नभई िथा प्रचतलि काननु 
िमोम्जम गनुिपने वािावरणीर् अध्र्र्नको स्वीकृि नगराइ िोलपर आव्हान गनि नहनेु व्र्वस्था छ । 
प्रदेश आतथिक कार्र्वितध ऐन, २०७४ को दफा ५ र दफा ६(४) िमोम्जम आर्ोजना छनोट र रकम 
र्वतनर्ोजन गनुिपदिछ। र्स वषि छनोट भएका कार्िक्रम मध्रे् तड.र्प.आर नगरी, आर्ोजनास्थल पर्हचान 
नभई, अन्र् तनकार्िाट सञ्चालन हनेु र्ोजनामा र्वतनर्ोजन भई िथा गि र्वगिमा सबपन्न भएका 
र्ोजनाहरूमा समेि रकम र्वतनर्ोजन गरेको कारण र्स मन्रालर् अन्िगिि पने १२४ र्ोजनामा 
र्वतनर्ोजन भएको रु.१२ करोड ९६ लाख ९५ हजारका र्ोजना कार्ािन्वर्न भएको  छैन। आर्ोजना 
स्थल सतुनम्िि गरेर मार िजेट र्वतनर्ोजन गररनपुदिछ । र्ससबिन्धी व्र्होरा र्स प्रकार छन:् 

19.1. सडक पूवािधार कार्ािलर् अघािखागचीले तनमािण स्थलको छनौट¸ रुख कटान¸मआुधजा र्ववाद समाधान 
एवं वािावरणीर् अध्र्र्न प्रतिवेदन स्वीकृि वेगर वागी खोला सोिे पलु २०७९।३।३० सबम 
तनमािण गने गरी २०७७।१२।२० मा रु.२ करोड १४ लाख ४५ हजारमा सबझौिा गरेकोमा 
हालसबम समस्र्ा समाधान नभएको भनी पलु तनमािण कार्ि सरुु गरेको छैन । 

19.2. शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ािलर् दाङले घोराही १३ मा शवदाह स्थल िथा र्क्रर्ापरुी भवन 
तनमािणको लातग एक तनमािण व्र्वसार्ीले कवोल गरेको रु.५५ लाख ७३ हजारमा २०७७।३।१५ 
तभर सबपन्न गनेगरी २०७६ वैशाख ७ मा सबझौिा भई तनमािण व्र्वसार्ीलाई रु.१० लाख पेस्की 
ठदएकोमा तनमािणस्थलमा  र्ववाद भई काम रोर्कएको छ। तमति २०७८।७।३० सबम अवतध रहेको 
रु.१२ लाख ५२ हजारको कार्िसबपादन जमानिको बर्ाद समाप्त भए पतन कार्ि सबपादन जमानि 
िथा ठेक्काको बर्ाद थप भएको छैन ।  
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19.3. शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर् रुपन्देहीले तिलोत्तमा ररङ्गरोड स्िरोन्निी कार्िको लातग एक तनमािण 
व्र्वसार्ीसगग रु.१ करोड ७३ लाख ८३ हजारमा २०७७।२।३२ सबम कार्ि सबपन्न गने गरी 
२०७६।१०।२६ मा सबझौिा भएकोमा रु.१ करोड ६१ लाख ७ हजार भकु्तानी ठदएको छ । 
सबझौिा गदाि लबवाई ३ हजार ७०० मीटर र चौडाई ५ मीटर सडक स्िरोन्नति गने गरी सबझौिा 
भएको छ । अम्न्िम र्वल भकु्तानी कामको नापी परीक्षण गदाि गणेशनगर (लागि अनमुानतभरको 
काम) मा ०+८७५ देम्ख २+७२२ चेनेज सबम १ हजार ८४७ मी. र ठदङ्गनगर (लागि अनमुान 
भन्दा वार्हरको नर्ाग काम) मा ०+000 देम्ख २+७४६ चेनेज सबम २ हजार ७४७ मीटर गरी कुल 
४ हजार ५९४ मीटर र चौडाइ ३.५ मीटर देम्ख १०.७ मीटर सबम काम गराई भकु्तानी भएको 
छ। फरक चेनेजमा काम गराउदा कामको परीमाणमा पनि गएको असर मूल्र्ांकन गरेको छैन । 
शरुु सबझौिा अनसुारको स्थानमा सडक दार्ाग वार्ागको क्षेर स्पि नहदुाग फरक चेनेजमा काम 
गराएको कार्ािलर्को भनाई छ । सडकको दार्ाग वार्ागको क्षेर स्पि नगरी वोलपर गने कार्ि 
तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपररि देम्खन्छ । 

20. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४१ देम्ख 
४६ मा र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्होरा उल्लेख छ । सो अनसुार र्ोजना 
अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा 
र्वभागीर् मन्री, िेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् आतथिक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् र्हसािमा 
समावेश गरे नगरेको जागचवझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि 
उदे्दश्र् अनरुुप खचि गनि नसकेमा सोको म्जबमेवारी कार्ािलर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् 
मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गनुि गराउनपुदिछ । 

21. कम्न्टन्जेन्सी खचि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० (१) अनसुार कार्ािलर्ले 
तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि ४ प्रतिशि कम्न्टन्जेन्सी खचि समावेश गरी खचि गनि सक्ने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर् अन्िगिि सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन 
कार्ािलर्हरू, शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण  र जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू 
समेि ३१ कार्ािलर्ले रु.१८ करोड १४ लाख कम्न्टन्जेन्सी खचि गरेका छन।् जनु कुल पूगजीगि 
खचि रु.१५ अवि ५१ करोड ५४ लाखको १.१६ प्रतिशि हनु आउगछ। कम्न्टन्जेन्सी खचि सबिन्धमा 
देम्खएका व्र्होराहरू तनबन अनसुार छन ्M 

21.1. कार्ािलर्हरूले कम्न्टन्जेन्सी खचिको अतभलेख आर्ोजनागि रूपमा राख्नपुने व्र्वस्था छ। 
कार्ािलर्हरूले आर्ोजनागि रुपमा नराखी कार्ािलर्गि रुपमा कम्न्टन्जेन्सी खचिको अतभलेख राख्न े
गरेिाट कुन आर्ोजनामा कति कम्न्टन्जेन्सी खचि भर्ो र्र्कन गनि सर्कएन भने आर्ोजनाको 
कन्टेन्जेम्न्स खचि सोही आर्ोजनाको नापी र्किािमा समेि उल्लेख गनुिपनेमा नगरेिाट कुल 
आर्ोजनाको खचि र्र्कन गनि सर्कएन।  

21.2. कार्ािलर्ले कम्न्टन्जेन्सी रकम खचि गदाि कार्िर्वतध िनाइ गनुिपनेमा सो िेगर खचि गने गरेको र खचि 
गदाि तनर्तमि िजेटमा रकम व्र्वस्था गररएका खचि शीषिकहरू कार्ािलर् सामान, ममिि, भ्रमण खचि, 
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इन्धन जस्िा कार्िमा समेि कम्न्टन्जेन्सीिाट खचि गने गरेको छ। जसिाट कम्न्टन्जेन्सी खचिमा 
पर्ािप्त तनर्न्रण भएको छ भन्न सर्कएन। कम्न्टन्जेन्सी खचि गदाि कार्िर्वतध िनाई खचि गनुि पदिछ । 

21.3. तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३६(७.ग) मा तनजामिी कमिचारीले गनुिपने कामका लातग कुनै 
पतन व्र्म्क्तलाई करारमा तनर्मु्क्त गनि नहनेु उल्लेख छ । भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्को 
२०७७।४।१५ को मन्रीस्िरको तनणिर्अनसुार सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरूिाट संचातलि 
हनेु सडक पलु तनमािण कार्िमा प्रार्वतधक सहर्ोग प्रदान गरररहेका ईम्न्जतनर्रहरूलाई स्थानीर् सडक 
पलु सपुरीवेक्षकको रुपमा कामकाज लगाउन सर्कने तनणिर् गरी सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर् 
रोल्पाले र्स वषि ६ ईम्न्जतनर्र र सि ईम्न्जतनर्र करारमा सपुररिेक्षण गनि तनर्मु्क्त गरी 
कम्न्टन्जेन्सीिाट रु.२४ लाख ४६ हजार¸ अघािखागचीले दईु इम्न्जतनर्रको रु.१३ लाख ५६ हजार¸ 
वागके र रुपन्देहीले ६ इम्न्जतनर्र र ६ ओभरतसर्रको रु.६९ लाख ८ हजार समेि रु १ करोड ७ 
लाख १० हजार खचि लेखेको छ । सपुररवेक्षण गने कार्ि कार्ािलर्को कमिचारीवाट गराउन नसर्कने 
पिुर्ाई वेगर करारमा कमिचारी राख ने कार्ि उपर्कु्त देम्खएन । 

22. गणुस्िर परीक्षण िथा तनर्न्रण - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ को 
उपतनर्म १ को खण्ड (ङ) अनसुार ठेक्का सबझौिा कार्ािन्वर्न गदाि गणुस्िर पक्षको तनरीक्षण िथा 
परीक्षण हनुपुने व्र्वस्था छ । भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् र अन्िगिि रहेका सडक पूवािधार 
र्वकास, जलश्रोि िथा तसंचाइ, खानेपानी िथा सरसफाई र भवन िथा शहरी र्वकाससगग सबिम्न्धि   
कार्ािलर्हरूले र्स वषि तनमािण कार्िमा रु.१५ अिि ५१ करोड ५३ लाख खचि गरेका छन ्। आफ्नै 
प्रर्ोगशाला वा अन्र् कार्ािलर्हरूको प्रर्ोगशालािाट स्पेम्शर्फकेसन अनसुारको संखर्ामा तनमािण 
सामग्रीहरूको गणुस्िर परीक्षण गनुि पनेमा पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरूले केही मारामा आफ्नै 
प्रर्ोगशालािाट गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइए पतन अन्र् कार्ािलर्हरूको प्रर्ोगशाला नरहेको र 
गणुस्िर परीक्षण पतन नगराएको म्स्थति छ । प्रदेश स्िरमा गणुस्िर परीक्षणको आधार तनधािरण गरेको 
छैन । परीक्षण गररएकोमा पतन तसलिन्दी नगरेका खलु्ला नमनुािाटै परीक्षण गराउने गरेको देम्खदा 
गणुस्िर प्रति र्वश्वस्ि हनु सक्ने आधार देम्खएन।र्स सबिन्धी केही व्र्होरा र्स प्रकार छन;्  

22.1. पूवािधार र्वकास कार्ािलर् कर्पलवस्िलेु वेलवास -िेथरी सडक िाटो र्पच समेि एम २०/२० 
र्प्रकास्ट र १२ एम एम मोटो क्र्वु ( कवेचर) राख्न ेकार्ि ३ टर्ाकेज िनाई र्वतभन्न ३ तनमािण 
व्र्वसार्ीसगग सबझौिा गरेकोमा एक तनमािण व्र्वसार्ीले कवेचर तनमािणको कार्ि नगरेको, २ तनमािण 
व्र्वसार्ीले काम गदाि एउटै फमििाट क्रू्व (कवेचर) खरीद गरी प्रर्ोग गरेकोमा पलुचोक 
क्र्ाबपसको २०७७।१०।११ को गणुस्िर परीक्षणिाट वे्रर्कङ स्टे्रन्थ २० भन्दा िढी हनुपुनेमा 
कम भएको देम्खदा एक व्र्वसार्ीको रु २५ करोड ५७ लाख ९ हजारको भकु्तानीमा कवेचर 
वापिको रु.१ करोड ९ लाख असलु गरेको छ । उक्त रकमिाट उक्त कवेचर फेने वा हटाउने 
काम गरेको छैन । अको एक तनमािण व्र्वसार्ीको रु.२१ करोड ६ लाख ९७ हजारको भकु्तानीमा 
कवेचरको रु.८१ लाख ७ हजार भकु्तानी भएकोमा गणुस्िर परीक्षण गरेको छैन । एउटै फमििाट 
िनाएका कवेचर एउटामा गणुस्िरर्कु्त नदेम्खएको भनी रकम असलु गरेकोले अकोमा पतन सोही 
गणुस्िरको रहेको हुगदा उक्त रकम असलु गरी उक्त स्थानमा गणुस्िरर्कु्त कवेचर राम्ख काम 
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गराउन पदिछ । गणुस्िरहीन सामान प्रर्ोग गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीलाई र गणुस्िर परीक्षण र्वनै 
भकु्तानी भएकोमा प्रार्वतधकलाई समेि म्जबमेवार िनाउन ुपदिछ। 

22.2. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर् रुपन्देहीले रु.७ करोड २० लाख ६६ हजार सबझौिा 
रकमको स्माटि ररफे्रश सेन्टर तनमािण, भवन तनमािण, ओभरहेड टैंकी तनमािण कार्ि गदाि गणुस्िर 
परीक्षणका लातग सबझौिामा उल्लेख गरेिापतन तनमािण व्र्वसार्ीले सबझौिा अनसुार डण्डी, तसमेन्ट, 

तगट्टी, वालवुा, ढुङ्गा, कं्रर्क्रट क्रू्व, म्ज.आई.िार, पाइप र्फर्टङ्गस आठदको गणुस्िर परीक्षण गराएको 
छैन।्  

22.3. रार्ष्ट्रर् खानेपानी गणुस्िर मापदण्ड, २०६२ मा खानेपानीको गणुस्िर मापदण्ड िोर्कएको छ । 
खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्ले रुपन्देहीले खानेपानी तडप िोरीङ् तनमािण कार्िको 
सबझौिा गदाि ति.ओ.क्र्.ु मा पानीको गणुस्िर परीक्षणको आइटम राम्ख सबझौिा गरेको छ। र्स 
कार्ािलर्ले र्ो वषि गरेका तितभन्न ८ र्ोजनाको गणुस्िर परीक्षण प्रतिवेदन माग गदाि प्राप्त हनु 
आएन। गणुस्िर परीक्षण नभएिाट िोर्कएको मापदण्ड अनसुार पानीको गणुस्िर भए वा नभएको 
र्र्कन हनु सकेन । सबझौिा अनसुार सरकारी एवम ्र्वश्वसतनर् ल्र्ावहरूिाट तनमािण सामग्री त̧नमािण 
कार्ि र खानेपानीको गणुस्िर पररक्षण गराउने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

23. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१(क) मा तनमािण 
व्र्वसार्र्को र्ढलाइको कारणिाट खररद सबझौिा वमोम्जम िोर्कएको अवतधमा कार्ि सबपन्न हनु 
नसकेमा साविजतनक तनकार्लाई  पूवितनधािररि क्षतिपूतिि ठदनपुने व्र्वस्था छ। सबझौिा अवतध समाप्त 
भएको िथा बर्ाद थप नभएको अवस्थामा भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् अन्िगििका साि 
कार्ािलर्ले रु.१ करोड ६७ लाख पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि रकम असलु नगरी भकु्तानी ठदएकोले उक्त 
रकम असलु गनुिपने देम्खन्छ। र्सरी भकु्तानी भएका प्रमखु व्र्होराहरू र्स प्रकार छन:् 

23.1. सडक तडतभजन कार्ािलर् रुपन्देहीले ४ तनमािण कार्िको तनमािण व्र्वसार्ीिाट सबझौिा अनसुार असलु 
गनुि पने पूवि तनधािरीि क्षतिपतुिि रु.५ लाख ४७ हजार असलु नगरी भकु्तानी ठदएको छ। 

23.2. सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर् रोल्पाले तरवेणी गाउगपातलका पहुगच मागि र्प्रतमक्स कार्िका लातग एक 
तनमािण व्र्वसार्ीसगग रु.२ करोड ४२ लाख ७२ हजारमा बर्ाद थप समेि २०७७ मंसीर 
मसान्िसबम तनमािण कार्ि सबपन्न गने गरी २०७६।९।३ मा सबझौिा भएकोमा रु ९७ लाख ३ 
हजार भकु्तानी ठदएको छ । २०७७ मंतसर मसान्िमा बर्ाद समाप्त भएकोमा ित्पिाि बर्ाद थप 
भएको छैन ्भने तनमािण व्र्वसार्ीले काम समेि गरेको छैन ्। दोस्रो रतनङ्ग र्वलको भकु्तानी गदाि 
१० प्रतिशिले हनेु रु.२४ लाख २७ हजार असलु गनुिपनेमा कार्ािलर्ले २ ठदनको रु.२४ हजार 
मार असलु गरेकोले िागकी रु.२४ लाख ३ हजार असलु गरी सबझौिा िमोम्जम कार्ि सबपन्न गराउन ु
पदिछ । 

23.3. जलस्रोि िथा तसचाईं र्वकास तडतभजन कार्ािलर् रुपन्देहीले कवोल अंक रु.५ करोड ७३ लाख ३१ 
हजार रहेको म्झम्बझमे तसंचाई र्ोजना, ईर्टर्ा कुलो तसंचाई र्ोजना  र िगाहा िागध तसंचाई र्ोजना  
समेि ३ तनमािण कार्िको बर्ाद २०७४ मा समाप्त भएकोमा बर्ाद थप समेि नभएको र हालसबम 
कार्ि सबपन्न समेि नगरेकोले सबझौिा अनसुार १० प्रतिशिले हनेु रकम रु.५७ लाख ३३ हजार 
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पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु गरी सबझौिा िमोम्जम िागकी काम तनमािण व्र्वसार्ीिाट सबपन्न गराउन ु
पदिछ । 

23.4. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर् रुपन्देहीले रु.६ करोड १० लाख ३६ हजारका ९  
ठेक्काको बर्ाद प्रथम पटक २०७७।१२।२५ सबम थप गरेकोमा तनमािण कार्ि नगरेको र ित्पिाि 
तनमािण व्र्वसार्ीले बर्ाद थपको लातग तनवेदन ठदएको प्रमाण पेस भएन । तनमािण व्र्वसार्ीले 
आंम्शक कार्ि गरी बर्ाद थप पछी कार्ि नगरेको र  दोश्रो पटक बर्ाद थप समेि नभएकोले 
तनर्मानसुार १० प्रतिशि पूवितनधािररि क्षतिपूतिि रु.६१ लाख ३ हजार असलु गरी सबझौिा 
िमोम्जमको िागकी काम सबपन्न गराउन ुपदिछ । 

23.5. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर् िागकेले सबझौिामा िोकेको बर्ाद र थप अवतधमा समेि 
कार्ि सबपन्न गनि नसक्ने ३ तनमािण धर्वसार्ीिाट रु.८ लाख २३ हजार पवुितनधािरीि क्षतिपतुिि असलु 
गनुिपनेमा गरेको देम्खएन। सबझौिा अनसुार  पवुितनधािररि क्षतिपतुिि रकम असलु गनुि पदिछ । 

24. सोझै खररद -  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४(१) अनसुार ५ लाख देखी रु.२० 
लाख सबमको तनमािण एवं खररद कार्ि  तसलवन्दी दरभाउपरको माध्र्मिाट र तनर्म ३१ अनसुार 
रु.२० लाख भन्दा िढीको कार्ि िोलपरको माध्र्मिाट र तनर्म 72 अनसुार रु.20 लाख सबमको 
परामशि सेवा 3 देम्ख 6 आशर्परदािा संग प्रस्िाव माग गरी र रु.20 लाख भन्दा िढी तनर्म ७१ 
अनसुार प्रतिस्पधाि गराई गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्ो वषि 10 कार्ािलर्ले प्रतिस्पधाििाट गराउनपुने 
रु.6 करोड 58 लाखको काम सोझै गराएको तनर्तमि देम्खएन । साथै खररद गरेको म्स्थति र्स 
प्रकार छ; 

24.1. शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर् िागकेले र्वतभन्न कार्ािलर्हरूको ममिि सबभारको काम सोझै टुक्रा 
टुक्रा गराई रु.१ करोड ६२ लाख खचि लेखेको छ । 

24.2. सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर् िागके र िठदिर्ाले टुक्रा टुक्रा पारी प्रतिष्पधाि वेगर सोझै तनमािण कार्ि 
गराई रु ६५ लाख ४३ हजार भकु्तानी ठदएको छ ।  

24.3. जलश्रोि िथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् टरू्ठान ,िागके र िठदिर्ाले परामशिदािािाट परामशि 
सेवाको खररद गदाि प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद गरी रु.५२ लाख २६ हजार  खचि लेखेका छन।्  

24.4. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर् रुपन्देहीिाट प्राप्त र्ववरणमा ११ परामशिदािािाट परामशि 
सेवाको खररद गदाि टर्ाकेज िनाई प्रतिस्पधाििाट खररद गनि सर्कनेमा प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद 
गरी रु.१ करोड ४७ लाख ७३ हजार खचि लेखेको छ।  

24.5. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्, टरू्ठानले परामशिदािािाट परामशि सेवाको खररद गदाि 
प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद गरी रु.१ करोड १ लाख  खचि लेखेको छ । िोलपरको माध्र्मिाट 
प्रतिस्पधाित्मक िवरले खररद गनुिपदिछ ।  

कार्ािलर्ले आन्िररक जनशम्क्तिाट नै परामशि सबिन्धी कार्ि सबपादन गने वा वोलपरको 
माध्र्मिाट प्रतिष्पधाित्मक िवरले परामशि सेवा खररद गनेिफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ठदनपुदिछ। 
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25. मूल्र् समार्ोजन िढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११९ मा मूल्र् 
समार्ोजन सबिन्धी व्र्वस्था रहेको छ । सडक र्वभाग मािहि र्ोजना िथा कार्ािलर्हरूले तिभागले 
तनणिर् गरी लागू गरेका व्र्वस्थाहरू पालना गनुिपदिछ । सडक र्वभागले २०७०।४।२ मा ित्कालै 
देम्ख कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने गरी गरेको पररपरमा मूल्र् समार्ोजन सबिन्धी र्वशेष शिि िर्ार गदाि 
दाितृनकार्को लगानी रहेको आर्ोजनाहरूको लातग समेि रतनङ्ग तिलिाट मोतिलाईजेशन पेस्की 
िापिको रकम घटाई कार्म हनेु र्वल रकममा मार मूल्र् समार्ोजन िापिको रकम भकु्तानी ठदन 
सर्कने व्र्वस्था राख्नपुने गरी तनदेशन गरेको देम्खन्छ । र्स सबिन्धमा देम्खएका थप व्र्होराहरू 
तनबनानसुार छन:् 

25.1. सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, कर्पलवस्िलेु दईु तनमािण व्र्वसार्ीलाई पेस्की रकम रु.४ करोड 
३५ लाखमा मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी गरी रु.५९ लाख ७४ हजार र पूवािधार कार्ािलर् रुपन्देहीले 
रु.३३ लाख ८७ हजार भकु्तानी गदाि रु.१ लाख ५६ हजार समेि रु.६१ लाख ३० हजार थप 
व्र्र्भार पारेको छ ।  

25.2. तसगचाइ तडतभजन कार्ािलर्, िठदिर्ाले कोथतनिर्ा लगनीर् तसगचाई र्ोजनाका तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
मोतिलाईजेशन पेस्की नघटाई मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी ठददा रु.९ लाख ५५ हजार थप व्र्र्भार 
पारेको छ । 

25.3. खररद सबझौिाको र्वशेष अवस्थाको शिि नं 53.1 मा मूल्र् समार्ोजनको र्वषर् लाग ुनहनेु उल्लेख 
भएकोमा खानेपानी तडतभजन कार्ािलर्, रुपन्देहीले दानपरु खानेपानी आर्ोजना, म्झमम्झमे फुलिारी 
खानेपानी आर्ोजना, पडसरी -२ खानेपानी आर्ोजना, सैनामैना -१ खानेपानी आर्ोजना समेि ४ मा 
४५० घन मीटर. ओभरहेड टैंक तनमािण गदाि तनमािण व्र्वसार्ीलाई मूल्र् समार्ोजन वापि रु १७ 
लाख २६ हजार भकु्तानी ठदएकोले उक्त रकम असलु हनुपुदिछ । 

25.4. तसंचाई तडतभजन कार्ािलर् रुपन्देहीले छत्तीसमौजा तसंचाई र्ोजना मखुर् नहर र छत्तीसमौजा तसंचाई 
र्ोजना सहार्क नहर िथा अन्र् संरचना कार्िका २ ठेक्कामा तनमािण सामग्रीको लातग प्रर्ोग भएको 
अम्न्िम सूचांक 2019।20 जनु जलुाईको १०२.५ को प्रर्ोग गनुिपनेमा १०३.४ को प्रर्ोग गरी 
रु.२ लाख ७५ हजार वढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुदिछ । 

26. चौमातसक िथा असार मर्हनाको खचि - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्ािर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १८ 
मा चौमातसक वाडफागड अनसुार खचि गनुिपने र सो अनसुार खचि नहनेु देम्खएमा दोस्रो चौमातसकको 
अन्िमा िजेट समपिण गराउन पने व्र्वस्था छ । त्र्सैगरी आतथिक कार्ािर्वतध िथा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३५ मा चौमातसक रुपमा कार्िक्रम सञ्चालन गरी प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने र कार्ािलर्ले स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रम अनसुार चौमातसकमा िोर्कए अनसुार 
खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । प्राप्त र्ववरण अनसुार भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् अन्िगिि सडक 
पूवािधार,तसंचाई,खानेपानी र शहरी र्वकास कार्ािलर् समेि १९ कार्ािलर्िाट र्ो वषि रु.९ अिि ४२ 
करोड ७५ लाख ९७ हजार खचि गरेकोमा प्रथम चौमातसकमा रु.८२ करोड १२ लाख ३८ हजार 
(८.७२ प्रतिशि), दोस्रो चौमातसकमा रु.२ अिि ३२ करोड ४८ हजार ४८ लाख ७७ हजार 
(२४.६६ प्रतिशि) र िेस्रो चौमातसकमा रु.६ अिि २८ करोड १४ लाख ८२ हजार (६६.६२ 
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प्रतिशि) खचि गरेको देम्खर्ो। कुल खचि मध्रे् असारमा मार रु.४ अिि ६७ करोड ३६ लाख ३० 
हजार (४९.५७ प्रतिशि) खचि गरेको छ । आतथिक वषिको अन्िमा अतधक खचि गदाि कामको 
गणुस्िरमा समेि प्रभाव पने देम्खन्छ । तनमािण कार्िलाई व्र्वम्स्थि, गणुस्िरीर् र तमिव्र्र्ी िनाउन 
तनधािरीि अवतधमा िोर्कएको काम सबपन्न गने िफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू 

27. लागि अनमुान स्वीकृति - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४ िमोम्जम एक करोड 
देम्ख पागच करोड रूपैंर्ासबमको तनमािण कार्िको लागि अनमुान रा.प. र्र्द्त्तीर् शे्रणी र पागच करोड 
देम्ख १० करोड रूपैंर्ासबमको लागि अनमुान राजपरार्ङ्कि प्रथम शे्रणीको कार्ािलर् प्रमखुिाट 
स्वीकृि गराउनपुने व्र्वस्था छ। सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, दाङले १ करोड रूपैंर्ा मातथका 
िीन र्ोजनाको लागि अनमुान रु.६ करोड ४५ लाख राजपरार्ङ्कि ििृीर् शे्रणीको कार्ािलर् प्रमखुिाट 
र पागच करोड माथीका दइु र्ोजना रु.१८ करोड ५८ लाखको लागि अनमुान रा.प.र्र्द्िीर् शे्रणीिाट 
स्वीकृि गरेको  तनर्मीि देम्खएन । सीमातभर रही लागि अनमुान स्वीकृि गनुिपदिछ। 

28. तनस्कृर् िजेट - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९ (१) मा 
आफ्नो कार्ािलर्को िजेट लक्ष्र् अनसुार खचि नभएमा त्र्सको म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
हनेु व्र्वस्था छ । त्र्स्िै लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा 
मध्र्मकातलन खचि संरचना िर्ार गरी सोही अनसुार खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । सडक पूवािधार 
र्वकास कार्ािलर् दाङले तनमािण कार्ि गनि प्राप्त  रु.७ करोड ८३ लाख ९१ हजार कार्िक्रम सञ्चालन 
नगरी िजेट तनस्कृर् राखेको छ। िजेट र्वतनर्ोजन गरी आर्ोजना कार्ािन्वर्न नगने पररपाटीमा 
तनर्न्रण गनुिपदिछ ।  

29. बर्ाद थप - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५६(२) मा काव ु िार्हरको पररम्स्थतिमा 
तनर्मावलीको  तनर्म १२० िमोम्जमको काम समर्मै सबपन्न गनि भरमग्दरु प्रर्ास गरेको तथर्ो वा 
तथएन, कार्ािलर्ले उपलव्ध गराउन ु पने कुरा उपलव्ध गराएको तथर्ो वा तथएन, काि ु िार्हरको 
पररम्स्थतिको कारणिाट काममा र्ढलाई भएको हो वा होइन भन्न े र्वषर्मा र्वश्लषेण गनुिपने व्र्वस्था 
छ। सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, दाङले र्स वषि १२० ठेक्का सञ्चालन गरेकोमा ३१ ठेक्काको 
बर्ाद थप सम्चवस्िरीर् तनणिर्िाट भएको छ। बर्ाद थप भएका ठेक्काहरू ३ मर्हनादेम्ख १२ मर्हना 
अथािि ्शिप्रतिशि अवतधसबम थप गरेको देम्खन्छ। बर्ाद थप गदाि ऐनको दफामा उल्लेख गरेका 
व्र्होरा स्पि खलुाउने गरेको छैन। जसिाट बर्ाद थपको आधार उम्चि तथर्ो तथएन मूल्र्ांकन गनि 
सर्कएन । बर्ाद थप भएका कतिपर् ठेक्काहरू उक्त बर्ाद समाप्त हुगदा समेि अधरुो रहेका छन।् 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ अनसुार तनमािण कार्ि सबपन् न गराउनपुदिछ ।  

30. नन्फाइलर - मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
करको र्ववरण भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सबिम्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्मा 
कर र्ववरण सर्हि दाम्खला गनुिपने व्र्वस्था छ ।सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर् दाङले तितभन्न ९ 
फमिलाई मूल्र् अतभिरृ्र्द् कर रु.१९ लाख ९७ हजार समेि रु.१ करोड ७३ लाख ५६ हजार 
भकु्तानी ठदएकोमा लेखापरीक्षण अवतधसबम पतन िी फमिहरू कर र्ववरण निझुाई नन्फाईलर रहेको 
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देम्खदा भकु्तानी ठदएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.१९ लाख ९७ हजार कर समार्ोजनको प्रमाण पेस 
गनुिपदिछ ।  

31. र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ मा र्वस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदन सबिन्धी व्र्वस्था छ । सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्ले रोल्पा म्जल्लाको 
वागदलुा-िहाने-सौतलवाङ्ग सडक (अधेरी खोला- वहाने खण्ड) को चेनेज ०+००० देम्ख ३+३८८ 
सबमको सडक तनमािण कार्िका लातग परामशिदािाले पेस गरेको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदनमा 
र्ोजनाको लागि अनमुान रु.२२ करोड ६५ लाख ३८ हजार िर्ार गरेको छ । कार्ािलर्िाट 
सडक र्वभागको स्वीकृि नबसि िथा स्पेम्शर्फकेशन र चाल ुआ.व. को म्जल्ला दररेट अनसुार पररक्षण 
गदाि रु.९ करोड ८७ लाख ३८ हजार लाग्ने देम्खएको छ । मन्रालर्िाट िर्ार गररएको उक्त 
र्ोजनाको र्वस्ििृ लागि अनमुान अस्वभार्वक देम्खएकोले परामशि सेवा खचि लेख्न ेउदे्दश्र्ले मार तड. 
र्प. आर. िर्ार गरेको होइन भन्न सर्कएन । र्सरी परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गने 
पदातधकारीलाई सचेि एवं म्जबमेवार िनाउनपुदिछ । 

32. थप व्र्र्भार - वागदलुा-िहाने-सौतलवाङ्ग सडक (अधेरी खोला- वहाने खण्ड) को चेनेज ०+००० 
देम्ख ३+३८८ सबमको कालोपरे तनमािण कार्िका लातग एक तनमािण व्र्वसार्ीसगग रु.५ करोड १२ 
लाख ४७ हजारमा २०७९।५।३० सबम सबपन्न गने गरी २०७८।३।१६ मा सबझौिा भएको 
छ। उक्त स्थानमा २०७६।७७ मा सव वेशको कार्ि सबपन्न भएकोमा २०७७।७८ मा पनु: सोही 
ठाउगमा  सव वेश देम्ख सडक पीच सबमको कार्ि गनि ठेक्का लागेकोमा  सव वेसका लातग कवोल अंक 
रु.४२ लाख ६८ हजार लाग्ने उल्लेख गरेको छ । आ.व. २०७६।७७ मा सव वेश आइटममा 
रु.२६ लाख १५ हजार  भकु्तानी भएकोमा अम्न्िम ठेक्कामा सोही काममा पनु: रु.४२ लाख ६८ 
हजार राखी सबझौिा गरेको कारण रु.२६ लाख १५ हजार थप व्र्र्भार परेकोले उक्त रकम असलु 
हनुपुदिछ । 

33. तड र्प आर प्रतिवेदनको र्वश्वसनीर्िा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ दफा  िथा साविजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ वमोम्जम तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि काम गराउने क्षेर र स्थान 
समेि वार्षिक कार्िक्रम तनम्िि गरी सो स्थानमा गररने कामको र्ववरण िर्ार गरी लागि अनमुान 
स्वीकृि गराई खररद कार्ि गररने व्र्वस्था छ । सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर् कर्पलवस्िलेु 
चाकर चौरा-र्पपरा-गौरा-तससहतनर्ाकोट सडकको सरुू इर्िमेट अनसुार १२ र्कलो तमटर सडक 
तनमािणको लातग रु.३१ करोड १९ लाख ९६ हजार लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । उक्त सडक 
तनमािणको लातग २०७४।3।१९ मा एक तनमािण कबपनीसगग रु.२४ करोड १३ लाख ९३ हजारमा 
२०७६।१२।१८ मा सबपन्न गने गरी सबझौिा भएको छ । कालोपरे गराउगदै जादा सडकको कुल 
लबिाई १०.१ र्कलो तमटर मार फेला परेको कारण १७.६४९ प्रतिशि घटी हनेु गरी 
सम्चवस्िरिाट भेररएसन स्वीकृि गराई अम्न्िम भकु्तानी ठदएको पाइर्ो । सडकको र्वस्ििृ आर्ोजना 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको लबवाई भन्दा कम काम गनुिपने लबिाइ रहेको हुगदा स्थलगि अध्र्र्न 
प्रतिवेदन र्थाथिपरक देम्खएन ।  

शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ािलर्हरू 
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34. भवन संर्हिाको कार्ािन्वर्न - भकूबपपतछ पररवतििि अवस्थामा नर्ाग िन्न ेभवन िथा अन्र् पूवािधारलाई 
भकूबप प्रतिरोधी िनाउन आचारसंर्हिा लागू हनेु नगरपातलका िथा गाउगपातलकामा नर्ाग घर िनाउगदा 
अतनवार्ि रूपमा नक्सा पास गनुिपने, घरको उचाई र िला अनसुार माटो परीक्षण गनुिपने  तनजी, सरकारी 
िथा अधिसरकारी सिै घर तनमािणका लातग तनम्िि मापदण्ड िोर्कएको छ । तनजी घर िनाउगदा 
सडकिाट डेढतमटर पर तनमािण गनुिपने, पखािल अतधकिम चार र्फट अग्लोसबम िनाउन सक्ने र चार 
र्फटभन्दा मातथ िढीमा ३ र्फटसबम जाली राख्न सक्ने व्र्वस्था छ । तनमािण गररने पखािल 
सडकछेउमा भए कबिीमा डेढ तमटर सेट धर्ाक छाड्नपुने र अतनवार्ि नक्सापास गरेको हनुपुने र्वषर् 
भवन संर्हिा, २०७७ मा उल्लेख छ । शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ािलर् दाङले भवन 
संर्हिा पूणि रुपमा कार्ािन्वर्न गरेको छैन । भवन संर्हिाको पालना गनुिपदिछ । 

35. लागि अनमुान स्वीकृिी एवं दोहोरोपना - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४ मा 
लागि अनमुान स्वीकृि गराउन ु पने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ािलर् 
दाङले िलुसीपरुमा  शवदाह गहृ तनमािण कार्िको लातग रु.१ करोड ८१ लाख २४ हजारको लागि 
अनमुान िर्ार गरेकोमा स्वीकृि गरेको छैन ।वोलपर माफि ि उक्त शवदाह तनमािण 
२०७७।११।१८ तभर सबपन्न गनि एक र्वल्डसिसगग  रु.६७ लाख ४२ हजारमा सबझौिा भएकोमा 
सबझौिा अनसुार कार्ि नगरी २०७८।५।१८ सबम बर्ाद थपको तनवेदन ठदएकोमा तनवेदन पेस 
गरेको १४१ ठदन पिाि स्वीकृि गरेको छ । 

तनमािण व्र्वसार्ीले २०७७।७८ मा रु.५८ लाख २८ हजारको कार्ि गरी उक्त काम अधरैु 
राखेकोमा पनुाः सोही तनमािण व्र्वसार्ीसगग रु.२८ लाख १५ हजारमा २०७८।७।१५ तभर सबपन्न 
गने गरी अको सबझौिा गरेको छ । पर्हलो ठेक्कामा रहेको तसतभल, शौचालर्, र्वजलुी लगार्िको 
कार्ि सबपन्न नगरेको अवस्थामा सोही प्रकृतिको काम कबपाउण्ड वाल,  शौचालर्, नदी तनर्न्रण,  
र्वद्यिु  लगार्िको कार्ि दोस्रो  ठेक्कामा रहेकोले काम  दोहोररन सक्ने  देम्खनकुा साथै पर्हलो तनमािण 
सबपन्न नगने व्र्वसार्ीसगग पनुाः सबझौिा गरी कार्ि गराएको उम्चि देम्खदैन।  

36. सबझौिा कार्ािन्वर्न - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ मा सबझौिा 
कार्ािन्वर्न सबिन्धी कार्ि र्ोजना र कार्ििातलका िर्ार गनुिपने  र  सपुरीवेक्षण गने साविजतनक 
तनकार्ले  सबझौिाका शिि अनसुार खररद  कार्ािन्वर्न भए नभएको सपुरीवेक्षण गनुिपने व्र्वस्था 
छ। शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ािलर्, दाङले पर्हरो र्पतडि सनुछहारी गाउगपातलकामा 
सामदुार्र्क भवन तनमािण कार्िको लातग रु.१ करोड ६५ लाख ५२ हजारमा २०७८।१।१४ मा 
सबपन्न गने गरी एक तनमािण व्र्वसार्ीसगग २०७७।३।१५ मा सबझौिा गरेकोमा व्र्वसार्ीले पेस 
गरेको कार्ििातलका अनसुार २०७८ तभर सबपन्न गने रहेको र २०७६।७७ मा रु.२९ लाख  पेस्की 
लगेकोमा कुनै काम गरेको देम्खएन । सबझौिा अनसुार काम नगने तनमािण व्र्वसार्ीलाई  खररद 
सबझौिा अनसुार काम गराउने अन्र्था साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनसुार पेस्की 
र जमानि जफि गरी कालो समु्चमा राख्न आवश्र्क कारवाही गनुिपने देम्खन्छ । 

37. कार्िक्रम संशोधन एवं िजेट सतुनम्िििा - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६ िमोम्जम 
साविजतनक तनकार्ले दश करोड भन्दा रूपैर्ा िढी रकमको खररद गदाि खररद गरुुर्ोजना र दश लाख 
रूपैर्ाग भन्दा िढीको काम गनुिपदाि िार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ। त्र्सै गरी 
आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३३ मा आवश्र्क 
अवस्था परेमा कार्िक्रम संशोधन गनि सर्कने व्र्वस्था छ। शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन 
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कार्ािलर् दाङले रु.४ करोड ७ लाख ४६ हजार लागि अनमुान रहेको प्रादेम्शक आर्वेुद अस्पिाल 
फामेशी भवन तनमािण कार्ि २०७८।११।३० तभर सबपन्न गनि एक तनमािण व्र्वसार्ीसंग रु.३ 
करोड ८ लाख ८ हजारमा सबझौिा भएको छ। सरुुमा आर्वेुद स्वास््र् केन्र भवन तनमािणको 
प्रस्िाव भए पतन आर्वेुद स्वास््र् केन्र भवन भएको  भनी कार्िक्रम संशोधन गरी उक्त फामेसी 
भवनको रुपमा कार्िक्रम संशोधन र िहिुर्षिर् गरुुर्ोजना िनाई िजेट सतुनम्िििा गरी ठदन सामाम्जक 
र्वकास मन्रालर्लाई २०७६।१०।९ मा पराचार गरे पतन कार्िक्रम संशोधन र गरुुर्ोजना स्वीकृि 
गरेको पाईएन । गरुुर्ोजना एवं कार्िक्रम संशोधन स्वीकृति र िजेट सतुनम्िििा वेगर ठेक्का 
व्र्वस्थापन गरी सबझौिा कार्ािन्वर्न नभएकोमा सबिम्न्धि पदातधकारीलाई म्जबमेवार िनाउनपुदिछ।

38. जनिा आवास कार्िक्रम - नेपाल सरकारको स्वीकृि कार्िक्रम र जनिा आवास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
कार्िर्वतध, २०७५ को अतधनमा रर्ह दतलि, र्वपन्न, मसुलमान, लोपोन्मखु र अति सीमान्िकृि जाति 
िथा समदुार्का र्वपन्न वगिलाई भवन तनमािण गरी उपलव्ध गराउन शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन 
कार्ािलर्, िागकेले र्स वषि रु.१३ करोड ४७ लाख ६९ हजार तनकासा खचि गरेको छ । कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गनि र्ो वषि छनौट भएका २०७ पररवार मध्रे् १० पररवार छनोटमा र्ववाद भएकोले 
१९७ पररवारको लातग मार आवास तनमािणका लातग अनदुान रकम उपलव्ध गराएको र १६ 
पररवारको कार्ि सबपन्न हनु िागकी रहेको छ ।कार्िर्वतधले तनधािरण गरे िमोम्जम लम्क्षि वगि पर्हचान 
छनौट एवं लाभग्रार्हले अनदुान रकमको उपर्ोग गरे नगरेको सबिन्धमा कार्ािलर्ले प्रभावकारी 
अनगुमन गनुिपदिछ । 

खानपेानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्हरू 

39. पाइप खररद मौज्दाि -  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४ िमोम्जम खररद गनुि अम्घ  
साविजतनक तनकार्ले आवश्र्किा पर्हचान गरी र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ । र्सैगरी नेपाल सरकार 
(सम्चवस्िर) को २०६२।११।८ को तनणिर्मा पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स खररद गदाि गि र्वगिको 
मौज्दािको र्वश् लेषण गरी अत्र्ावश्र्क भएमा मार खररद गनुिपने उल्लेख छ । भौतिक पूवािधार 
र्वकास मन्रालर् अन्िगििका ५ खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्ले रु.५५ करोड २ 
लाखका पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स मौज्दाि रहने गरी खररद गरेको छ। र्स सबिन्धमा देम्खएका व्र्होरा 
र्स प्रकार छन;् 

39.1. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर् रुपन्देहीिाट प्राप्त र्ववरण अनसुार गि र्वगिमा खररद 
रू.८ करोड ६ लाख ५० हजारको पाइप िथा र्फर्टङ्गस मौज्दाि रहेकै अवस्थामा र्ो वषि रू.३३ 
करोड १४ लाख ४४ हजारको पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स खररद गरेकोमा रू. ३५ करोड ४५ लाख ८६ 
हजार पाइप िथा र्फर्टङ्गसमा खचि गरी आतथिक वषिको अन्त्र्मा रू.५ करोड ७५ लाख ८ हजारको 
मौज्दाि िागकी रहेको छ । परुानो मौज्दािलाई खर्ाल गरी उपर्ोग हनेु सतुनम्िि भएपतछ मार थप 
खररद गनुि पदिछ। 

39.2. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर् िागके र टरू्ठानले र्वगिमा पाइप र र्फर्टङ्ग्स खररद गरी 
रू.१९ करोड २८ लाख ५४ हजारको मौज्दाि रहेकै अवस्थामा र्स वषि रू.२९ करोड ८५ लाख 
८९  हजारको पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स खररद गरेका छन ्। र्सवषि  पाइप र र्फर्टङ्ग्स मध्रे् रू.२१ 
करोड २४ लाख १७  हजारको  सामाग्री खचि गरी  २०७७।७८ को अन्त्र्मा रू. २७ करोड 
९० लाख २६ हजार मलु्र्का ५ लाख १९ हजार ४८६ तमटर पाईप िथा र्फर्टङ्ग्स मौज्दाि रहेको 
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छ । संचातलि खानेपानी आर्ोजनाहरूका लातग परुानो मौज्दािलाई खर्ाल गरी उपर्ोग हनेु सतुनम्िि 
भएपतछ मार पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स खररद गनुिपदिछ । 

39.3. खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर् दाङ अन्िगिि संचातलि र्ोजनाहरूको लातग गि वषिको 
मौज्दाि समेि रु.१८ करोड २२ लाख २८ हजारको ७ लाख १२ हजार ३६६ तमटर पाइप 
आबदानी भएकोमा रु.१४ करोड ८७ लाख १५ हजार िरािरका ४ लाख ८१ हजार ४२७ तमटर 
पाइप र ३ करोड ४७ लाख १२ हजार मूल्र्का र्फर्टङ्ग्स सामग्रीहरू म्जन्सी शाखािाट खचि गरेको 
देम्खर्ो। रु.३ करोड ३५ लाख १३ हजारका २ लाख ३ हजार ९३९ मीटर पाइप र रु.४९ लाख 
५७ हजार मूल्र् िरािरको र्फर्टङस ्मौज्दािमा रहेको छ। मौज्दाि सामग्रीको म्स्थति र्र्कन गरेर 
मार खररद गनुिपदिछ । 

40. र्वतनर्ोजन भन्दा िढी खचि - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १६(२) 
िमोम्जम िजेट िथा कार्िक्रमको सीमातभर रही खचि गनुिपने व्र्वस्था छ। खानेपानी िथा सरसफाइ 
तडतभजन कार्ािलर्, िागकेले  र्ोजनामा र्वतनर्ोजन  भएको िजेटिाट कार्िक्रम संशोधन िेगर र्वतभन्न ३४ 
र्ोजनामा रु.६ करोड २९ लाख ४५ हजार िढी खचि लेखेको देम्खन्छ। कार्िक्रम िजेटको क्षेर 
िार्हर गई खचि गनेलाई म्जबमेवार िनाउनपुदिछ । 

41. पाइप घटी जडान  -  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ उपतनर्म १ को खण्ड 
(ख) िमोम्जम नापजागच पिाि नापी र्किावमा भएको वास्िर्वक कार्िसबपादन पररमाणका आधारमा 
मार खचि िथा भकु्तानी लेख्न तमल्ने व्र्वस्था रहेको छ । खानेपानी तडतभजन िागके र टरू्ठानले  
र्वतभन्न  खानेपानी आर्ोजनाका लागी म्जन्सी खािामा खचि लेखेका पाइपको पररमाण भन्दा नापी 
र्किािमा रु.३ करोड ४ लाख ७४ हजार  मूल्र्का १ लाख ७४ हजार ४८ मीटर पाईप घटी 
जडान भएको छ ।तडतभजनले उक्त पाइप आर्ोजनामा रहेको जनाएको छ ।पाइप जडान सर्हि 
कार्िसबपन् न पेस नभए उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

 

जलस्रोि िथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् 

42. र्ोजना हस्िान्िरण - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(११) अनसुार उपभोक्ता 
सतमति माफि ि तनमािण सबपन् न पश् चाि साविजतनक तनकार्ले ममिि सबभार र रेखदेख समेिको 
म्जबमेवारी िोकी आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुि पनेमा तडतभजन कार्ािलर् 
िठदिर्ाले र्स वषि सबपन् न रु.२ करोड ७६ लाख १३ हजारका ७ आर्ोजना, तडतभजन कार्ािलर्, 
अघािखागचीले रु.५ करोड ६६ लाख २९ हजारमा सबपन् न गरेका ४ आर्ोजना हस्िान्िरण गरेको 
छैन। र्ोजनाहरू सबपन्न पिाि हस्िान्िरण गनुिपदिछ ।

43. अधरुा तनमािण - कार्ािलर्ले तनमािण सन्चालन  गरेका  भतूमगि जलश्रोि सबिन्धी कार्िहरूिाट 
कृषकहरूलाई तसचाई सरु्वधा  पगेुको हनुपुदिछ ।भतूमगि जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन 
कार्ािलर् दाङको अधरुा कार्िहरूको अतभलेख अनसुार गि र्वगिमा तनमािण भएका िर सबपन्न हनु 
नसकेका र्वतभन्न १२ र्ोजनामा रु.१ करोड ६३ लाख २१ हजार  र रकम नखलेुको १ समेि १३ 
वटा  आर्ोजनाहरू उपर्ोग हनु सक्ने अवस्थामा रहेको देम्खएन । कार्ािलर्ले कार्ािन्वर्न गरेका 
र्ोजनाहरू अधरुा  रहनमुा  र्वद्यिुीकरण िथा पबपहाउस तनमािणका लागी िजेट र्वतनर्ोजन नभएकोले 
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सन्चालन िथा प्रर्ोग हनु नसकेको जानकारी गराएको छ । आवश्र्क िजेट व्र्वस्था गरर अधरुा 
र्ोजनाहरू र्थाम्शघ्र सबपन्न गरी उपर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

प्रदेश ऊजाि कार्ािलर् 

44. पोलको उपर्ोग - खररद गरेका तनमािण सामाग्रीहरू सबिम्न्धि कार्ि वा स्थानमा जडान भएको 
हनुपुदिछ । गलु्मी, अघािखागची र पाल्पा म्जल्लाका ग्रामीण क्षेरमा र्वद्यिुीकरण गनि रु.७ करोड २५ 
लाख ७३ हजारमा  खररद गरेको ४ हजार ९२० वटा स्टील  यूवलर पोलहरू र्विरण गरेकोमा 
सबिम्न्धि कार्िमा जडान भएको नापी र्किाव िथा कार्ि सबपन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । 

45. कार्ािलर् स्थापना र खारेजी - मन्रालर्ले थप कार्ािलर्हरूको स्थापना गदाि कार्ािलर्को प्रकृति िथा 
कार्िक्षरे समेिको आधारमा ठदगो एवं स्थार्ीत्व हनेु गरर स्थापना गनुिपदिछ । भौतिक िथा पूवािधार 
मन्रालर्ले २०७७।६।२९ मा दाङमा स्थापना गरेको प्रदेश उजाि कार्ािलर् एक वषि पतन परुा नभइ 
२०७८ असारमा खारेज गरेको छ ।स्थापना पिाि कार्ािलर्ले गलु्मी, अघािखागची र पाल्पा म्जल्लाका 
ग्रामीण क्षरेमा र्वद्यिुीकरण गनि रु.७ करोड २५ लाख ७३ हजारमा  खररद गरेको ४ हजार ९२० 
वटा स्टील  यूवलर पोलहरू खररद गरी र्विरण िथा कर्पलवस्ि ुक्र्ाबपस र रोल्पामा रु.१० लाख 
९३ हजारको शौर्ि उजाि जडान र धर्ाकअप आपूतिि िथा जडान र सञ्चालन खचि रु.४० लाख ३३ 
हजार समेि रु.७ करोड ७६ लाख ९९ हजार खचि पिाि खारेज भएको छ । आवश्र्कनै नपरेको 
कार्ािलर् स्थापना गरी थप व्र्र्भार पारेको देम्खएकोले सबिम्न्धि मन्रालर्लाई म्जबमेवार वनाईन ु
पदिछ  ।

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि मन्रालर्को लेखापरीक्षणिाट रू.३६ करोड ४७ लाख ३४ हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.७ लाख ३३ हजार फस्र्ौट गरेकोले रू.३६ 
करोड ४० लाख १ हजार िागकी रहेको छ। र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा संलग्न छ ।
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ग्रामीण िथा शहरी र्वकास मन्रालर्

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम प्रदेश स्िरका सरकारी कार्ािलर्हरूको 
भौतिक व्र्वस्थापन र तनमािण सबिन्धी नीति, काननु, मापदण्ड िजुिमा र शहरी र्वकास र्ोजना िजुिमा, शहरी 
पूवािधार तनमािण, आवास िथा भवन सबिन्धी र्ोजना कार्ािन्वर्न,  भवन तनमािण प्रर्वतधको प्रवर्द्िन, प्रदेशस्िरमा 
रार्ष्ट्रर् भवन संर्हिाको कार्ािन्वर्न, प्रदेश राजधानी र प्रादेम्शक शहरको र्वकास, सरुम्क्षि वसोवास र जग्गा 
एकीकरण सबिन्धी नीति िजुिमा र कार्ािन्वर्न लगार्िका कार्ि गनि तमति २०७८।१।६ मा भौतिक पूवािधार 
र्वकास मन्रालर्िाट अलग भई र्स मन्रालर्को स्थापना गररएको छ।  

र्ो वषि मन्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड १४ लाख ५२ हजार, राजस्व रु.४ हजार समेि रु.१ 
करोड १४ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ। सो कारोिारको लेखारीक्षणिाट देम्खएका 
व्र्होराहरू तनबनानसुार छन ्। 

1. नीति िजुिमा एवं कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार र्स 
मन्रालर्को कार्िक्षेर अन्िगििका सरुम्क्षि िसोवास र जग्गा एकीकरण सबिन्धी नीति, िस्िी 
स्थानान्िरण सबिन्धी प्रादेम्शक नीति र प्रदेशस्िरको खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सबिन्धी 
प्रादेम्शक, खानेपानी िथा सरसफाई सेवा र्वस्िारमा तनजी क्षेरको सहभातगिा प्रवर्द्िन सबिन्धी नीति 
िजुिमा लगार्िका कार्ि हनु िागकी देम्खन्छ । िोर्कएको म्जबमेवारी परुा गनुिपदिछ । 

2. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० (१) मा प्रदेश 
िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन 
गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लाग ुगरेको छैन। ऐन तनर्मले िोर्कएका कार्िहरू िोर्कएको मापदण्ड 
अनसुार गणुस्िरीर् रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ। 

3. स्वीकृि दरिन्दी एवंम पदपूतिि - लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
मूखर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर्ले र्स मन्रालर् र अन्िगिि १८ कार्ािलर्को लातग र्वतभन्न 
पदको जबमा २७१ दरिन्दी स्वीकृि गरेकोमा २०७७/७८ मा जबमा १५१ दरिन्दी पदपूतिि भइ 
१२० पद ररक्त रहेको छ। स्वीकृि दरिन्दी अनसुार पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहलाई चसु्ि िनाउन ु
पदिछ। 

4. वार्षिक कारोिार एवं प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर भएको आतथिक कारोिार 
(नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - ११  िमोम्जमको ढागचामा वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
आतथिक वषि समाप्त भएको २१ ठदनतभर िालकु कार्ािलर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा 
पठाउनपुने र तनर्म १२२(घ) िमोम्जम वार्षिक कार्िसबपादन प्रतिवेदन आतथिक वषि समाप्त भएको ३ 
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मर्हनातभर मन्रालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । मन्रालर्ले आतथिक कारोिार, फछ्यौट गनि िागकी िेरुज,ु म्जन्सी एवं 
धरौटीको अवस्था देम्खने गरी वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदिछ । 

5. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ि प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु 
गरी टुक्रा टुक्रा खररद गनि नतमल्ने साथै तनर्म ८४ मा रु.५ लाख देम्ख २० लाख लागि अनमुान 
भएको मालसामान तसलिन्दी दरभाउपरर्द्ारा खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले मेम्शनरी 
औजारमा रु.९ लाख ६७ हजार र फतनिचर र्फक्चरमा रु.१२ लाख ३९ हजार समेि रु.२२ लाख 
६ हजारको सामान सोझै खररद गरेको छ। दरभाउपर वा िोलपरको माध्र्मिाट प्रतिस्पधाित्मक 
रुपमा खररद गनुिपदिछ ।  

6. मन्रालर् सञ्चालन - प्रदेश सभा सम्चवालर्को २०७७।६।२० को सूचना र नेपालको संर्वधानको 
धारा २८८(२) िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ म्जल्लाको राप्ती उपत्र्का (देउखरुी) मा 
रहने तनणिर् भएको छ। प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७७।७८ मा डेक्सटप, कबटरू्टर, र्प्रन्टर, अर्फस 
टेवल, कुसी, लगार्ि १७ प्रकारका रु.१४ लाख १२ हजारका म्जन्सी सामान खररद गरी दाङमा 
कार्ािलर् स्थापना गरेिापनी हालसबम उक्त स्थानमा मन्रालर् सञ्चालन भएको छैन। 

 िेरुज ुम्स्थति - मन्रालर्को लेखापरीक्षणिाट फस्र्ौट गनुिपने लगिी िेरुज ुदेम्खएको छैन ।  
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म्शक्षा, र्वज्ञान, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम मन्रालर्को कार्ि क्षरेमा प्रदेशस्िरको 
र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्चम्शक्षा, स्वास््र्, मानव संसाधन, सामाम्जक सरुक्षा, मर्हला र र्वुासबिन्धी नीति, काननु 
िथा मापदण्ड िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन माफि ि शैम्क्षक परामशि, मानव संसाधनको आवश्र्किा प्रक्षेपण, 

औषतध तनगरानी िथा औषतधको उम्चि प्रर्ोग, खोप र पररवार तनर्ोजन, सरुवा िथा नसने रोग तनर्न्रण िथा 
रोकथाम लगार्िका कार्िहरू रहेका छन। प्रदेश सरकारको तमति २०७८।१।६ को तनणिर्ले उक्त मन्रालर् 
र्वभाजन गरी म्शक्षा र्वज्ञान र्वुा िथा खेलकुद र स्वास््र् जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर् कार्म 
गरेकोमा सार्वक सामाम्जक र्वकास मन्रालर्को काम सर्हि म्शक्षा र्वज्ञान र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 
सञ्चालन भएको छ।    

र्ो वषि मन्रालर् र अन्िगििका ३5 तनकार्हरूको र्वतनर्ोजन  रू.४ अिि ४3 करोड 59 लाख ८८ 
हजार, राजस्व रू.१९ करोड ९१ लाख २ हजार, धरौटी रू.१२ करोड ३२ लाख ५५ हजार र अन्र् 
कारोवार रू.३३ करोड १ लाख ८९ हजार िथा अन्र् संस्था सतमति 1५ को रू.५ अिि २९ करोड २९ 
लाख ७८ हजार समेि रू.१० अिि ३८ करोड  १५ लाख १२ हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ। 
मन्रालर्िाट संघ अन्िगििको १ तनकार्मा तनकासा ठदएको रु.६५ करोड ८१ लाख र्वतनर्ोजन खचिमा 
समावेश छ । सो कारोिारको लेखारीक्षणिाट देम्खएका उल्लेखर् व्र्होराहरू तनबनानसुार छन:्  

1. िजेट खचि र रकमान्िर - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ दफा १७ िमोम्जम प्रदेश 
र्वतनर्ोजन ऐनमा िोर्कएिमोम्जम रकमान्िर गनि सर्कने धर्वस्था छ । र्ो वषि मन्रालर् र 
अन्िगििका कार्ािलर्का लागी रु.५ अवि ६० करोड ५७ लाख  शरुु िजेट तितनर्ोजन भएकोमा 
रकमान्िर पिाि रू.६ अवि २३ करोड ८३ लाख कार्म गरी शरुु र्वतनर्ोजनको िलुानामा  
११.२८ प्रतिशि िजेट रकमान्िरिाट थप गरेकोमा रू.४ अवि ४४ करोड ९५ लाख ७१.३३ 

प्रतिशि मार खचि गरेको छ ।रकमान्िरिाट िजेट थप गरेिा पतन शरुु र्वतनर्ोजन भन्दा कम खचि 
गरेको देम्खदा रकमान्िर िाट िजेट थप गनुिको औम्चत्र् देम्खएन । 

2. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकारको आतथिक वषि २०७७।७८ को नीति िथा 
कार्िक्रममा उल्लेख भएको व्र्होरा कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।मन्रालर्ले सह लगानीमा ५ हजार ७०७ 
र्वद्यालर्मा पररचाररका धर्वस्थापन गने  उल्लेख गरेकोमा  ३६ मा मार कार्ािन्वर्न भएको, १२ 
नमनुा र्वद्यालर् थप गने नीति अन्िगिि भौतिक तनमािण भई रहेिा पतन नमनुा र्वद्यालर्को शैम्क्षक 
गणुस्िर सधुार, शैम्क्षक ल्र्ाव स्थापना लगार्िका पूवािधार थपको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न नभएको, 
ममु्स्लम र्वद्याथी अध्र्र्न गने ६ मदरसामा छारावास तनमािण गने नीति रहेकोमा ३ मा मार तनमािण 
भएको, र्वज्ञान प्रर्वतध प्रतिष्ठान गठन गने कार्ि नभएको, तलर्प र्वकास िथा सोध कार्ि गरी भाषाको 
र्वकास र प्रवर्द्न गने नीति कार्ािन्वर्न भएको देम्खएन । वार्षिक नीति िथा कार्िक्रममा उल्लेख 
गरेका प्रतिवर्द्िा प्राथतमकिाका आधारमा कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

3. काननु तनमािण - नेपालको संर्वधानको अनसूुचीमा उल्लेख भएका सामाम्जक र्वकास मन्रालर्को 
कार्िक्षरेसगग सबिम्न्धि खोप ऐन, सतुििजन्र् पदाथि तनर्न्रण तनर्मन ऐन, सरुम्क्षि माितृ्व िथा प्रजनन ्
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स्वास््र् ऐन, स्वास््र् सेवा ऐन, स्वास््र् िीमा ऐन, जन स्वास््र् सेवा तनर्मन ऐन, जेष्ठ नागररक 
सबिन्धी ऐन, मानव िेचर्वखन िथा ओसार प्रसार तनर्न्रण ऐन, घरेल ुर्हंसा तनर्न्रण सबिन्धी ऐन, 
सामाम्जक सरुक्षा ऐन, रोजगारीको हक सबिन्धी ऐन, अपङ्गिा भएका धर्क्ती सबिन्धी ऐन, र्वुा परीषद् 
ऐन, सामाम्जक भेदभाव तनवारण ऐन, श्रम रोजगार ऐन, प्रदेश र्वश्व र्वद्यालर् ऐन, तिज्ञान प्रर्वतध सबिन्धी 
ऐन  िजुिमा गरेको छैन ।काननुहरू िजुिमा गरी मन्रालर्ले आफ्नो कार्िक्षेर अनसुारका म्जबमेवारीहरू 
परुा गनुिपदिछ । 

4. कार्ि म्जबमेवारी - लमु्बिनी प्रदेश सरकार कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार सामाम्जक 
र्वकास मन्रालर्िाट सबपादन गनुिपने उल्लेख भएका प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना, उच्च म्शक्षा 
सबिन्धी मापदण्ड िर्ारी, प्रदेश पसु्िकालर् सबिन्धी मापदण्ड िर्ारी , प्रदेश तभरका पसु्िकालर् 
संग्राहालर्, अतभलेखालर्, सबिन्धी प्रदेश नीति िजुिमा, मानव संशाधन प्रदेश नीति रणनीति िजुिमा,  
स्वास््र् सेवाको गणुस्िर तनधािरण मापदण्ड िर्ारी, औषतधजन्र् िथा स्वास््र् प्रर्वतध सबिन्धी 
सामग्रीको उत्पादन िथा सञ् चर् सबवम्न्ध प्रादेम्शक नीति मापदण्ड िजुिमा, स्वास््र् िीमा, सूतिि, मठदरा र 
लागूपदाथिजन्र् िस्िकुो तनर्मन सबिन्धी काननु िजुिमा, प्रदेशस्िरको खानेपानी सरसफाई िथा 
स्वच्छिा गणुस्िर मापदण्ड र तनर्मन प्रणाली , समाजकल्र्ाण िथा संघ संस्था दिाि नर्वकरण तनर्मन 
सबिन्धी कार्ि, प्रादेम्शक र्वुा नीति िजुिमा, प्रादेम्शक टे्रड र्तुनर्न सबिन्धी नीति मापदण्ड िजुिमा, 
कार्िस्थल सरुक्षा िथा औद्यगीक श्रम सबिन्धी मापदण्ड र तनर्मन  जस्िा कार्ि भएको पाईएन । 

आवस्र्क  नीति, काननु, मापदण्ड िजुिमा गरी   कार्ि म्जबमेवारीहरू प्राथतमकिाको आधारमा परुा 
हनुपुदिछ। 

5. आवतधक र्ोजना कार्ािन्वर्न - लमु्बिनी प्रदेश आवतधक र्ोजना २०७६।७७- २०८०।८१  ले 
मन्रालर्को कार्िक्षेरसगग सबिम्न्धि प्रादेम्शक र्वश्वर्वद्यालर् सर्हि प्रार्वतधक उच्च म्शक्षामा सहज 
पहुगच, प्रदेशका सिै नागररकको स्वास््र् सेवामा सहज पहुगच, प्रदेश तभर सिै र्कतसमका र्वशेषज्ञ सेवा 
सर्हिको गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा उपलधध हनेु लगार्िका लक्ष्र् तलएकोमा अतनवार्ि आधारभिू म्शक्षा 
सवलीकरण कार्िक्रम, र्वद्यालर् सशुासन कार्िक्रम, न्र्नु आर् भएका पररवारका वालवातलकाहरूको 
लातग पोषण सधुार कार्िक्रम, प्रदेशस्िरीर् खेलकुद प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन भाषा सबिम्न्ध कार्िक्रम 
सञ्चालन भएको पाईएन । र्सैगरी  प्रादेम्शक र्वश्वर्वद्यालर्को स्थापना नभएको, अपाङ्गिा पनुस्थापना 
केन्र , मर्हला पनुस्थापना केन्र,कार्िस्थलमा म्शश ुस्र्ाहार केन्र स्थापना र सञ्चालन भएको छैन । 
आवतधक र्ोजनाले मन्रालर्को कार्िसगग सबितधि क्षेरमा तलएका पररमाणात्क लक्ष्र्को प्रगति 
अवस्था तनबन अनसुार रहेको छाः- 

र्ववरण ईकाई २०७७।७८ को लक्ष्र् प्रगति 

जेष्ठ नागररक सेवा केन्र स्थापना वटा ३२ १२ 

नमनुा वाल र्वकास केन्र स्थापना संखर्ा ५४ ३६ 

नमनुा र्वद्यालर्हरू संखर्ा ५   वषिमा १०९ २४ 

तड पीटी एचआईर्व सईु तलएका म्शश ु प्रतिशि ९५ ९० 

उद्यतम मर्हला र्वकास संखर्ा २०० ० 

कक्षा ११¸ १२ मा र्वज्ञान पढाई हनु े  र्वद्यालर् संखर्ा ४५ ३५ 

स्वास््र् म्शर्वरिाट लाभाम्न्वि   हनुे  संखर्ा ३०००० अतभलेख   नराखेको 
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कुष्ठरोग प्रकोप संक्रतमि दर प्रति हजार संखर्ा १.५ २.५ 

प्रदेश स्िररर् खेलकुल प्रतिर्ोगिा संखर्ा २ ० 

भाषा कक्षा सञ्चालन संखर्ा २५ ० 

सामाम्जक र्वकास क्षेरसगग सबिम्न्धि आवतधक र्ोजनाले तलएका पररमाणात्मक लक्ष्र् अनसुार प्रगति 
भएको देम्खएन । मन्रालर्ले लक्ष्र् हागतसल गने गरी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ । 

6. िजेट खचि नगरेको - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ५२(२) मा 
आफ्नो कार्ािलर्को लातग र्वतनर्ोम्जि िजेट लक्ष्र् अनसुार खचि गनि नसकेमा सो को म्जबमेवारी 
मन्रालर्को हकमा सबिम्न्धि मन्रालर्को र्वभागीर् मन्री र राज्र् मन्री र लेखा उत्तरदार्र् 
अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । मन्रालर्ले र्स वषि ५ िजेट उप म्शषिक खचि गने गरी रु.१७ 
करोड ८० लाख िजेट  व्र्वस्था गरेकोमा कुनै पतन रकम खचि नगरी र्फ्रज गरेको छ भने संघीर् 
सशिि अनदुान शीषिकिाट चनौटा सरुवा रोग पूवािधार तनमािण िथा पृ् वीचन्र अस्पिालका लातग 
सामग्री खररद वापि र्वतनर्ोजन भएको रु.८ करोड ४० लाख रकमको कार्िक्रम सञ्चालन नगरी 
िजेट तनस्कृर् राखेको देम्खर्ो । र्सैगरी खचि गरेका र्वतभन्न ६ िजेट शीषिकका ४१ 
र्क्रर्ाकलापहरूमा रू.३ करोड २४ लाख  खचि नहुगदा प्रगति न्रू्न भएको छ । लक्ष्र् अनरुुप 
र्वतनर्ोम्जि िजेट खचि गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । िजेट तितनर्ोजनिाट लम्क्षि उर्द्शे्र् 
पूरा नभएको अवस्था देम्खर्ो। िजेट खचि नभएकोमा ऐनको व्र्वस्था अनसुार सबिम्न्धि 
पदातधकारीहरूलाई म्जबमेवार समेि िनाउन ुपने देम्खन्छ । 

7. अवण्डा िजेट - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १६ २ मा िजेटमा 
व्र्वस्था भएको रकम कार्िक्रम अनसुार िागडफागट गरी पठाउन ु पने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
कार्िक्रम स्पि नगरी रु.१ करोड अिण्डा राखेको छ । उक्त रकम र्वतभन्न तमतिमा मन्रीस्िरीर् 
तनणिर्िाट  २० कार्ािलर्का लातग रु.५७ लाख २ हजार िागडफागट गरी कार्ि गराएको छ । िजेट 
अिण्डा राखी पतछ िागडफागट गरी खचि गने कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

8. आन्िररक तनर्न्रण - म्बिनी प्रदेश, प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० (१)   मा 
प्रदेश िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट 
सबपादन गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन । मन्रालर्को आन्िररक 
मूल्र्ाङ्कन प्रणाली मूल्र्ांङ्कन गदाि कार्ािलर्को आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली पर्ािप्त नरहेको, म्जन्सी 
तनररक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न नगरेको, र्वत्तीर् सूचना प्रणालीको प्रर्ोग र त्र्सको उपर्ोगको अवस्था 
कमजोर रहेको, र्वद्यतुिर् माध्र्मिाट सेवा प्रवाहको अवस्था नरहेको, सेवाको गणुस्िर सधुारको लातग 
उपर्कु्त उपार्को अवलबिन नगरेको म्स्थति देम्खर्ो । ऐनको व्र्वस्था अनसुार आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी िोर्कएका कार्िहरू कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

9. वार्षिक र्ववरण र प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७३(३) मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपत्ती र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण आतथिक 
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वषि समाप्त भएको २१ ठदन तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्मा पठाउन ुपने, तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर भएको 
आतथिक कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची-११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक कारोवारको 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । जसिाट 
मन्रालर्को आतथिक कारोिारको म्स्थति, फस्र्ौट गनि िागकी िेरुज,ु म्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था र्र्कन 
गनि सर्कएन । मन्रालर्ले िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ु
पदिछ । 

10. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २५ (२) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर् समेिको प्रत्रे्क आतथिक वषिको सबपूणि आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर् समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 
ऐन िमोम्जम एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ ।   

11. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४१ देम्ख 
४६ मा र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्होरा उल्लेख छ । सो अनसुार र्ोजना 
अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा 
र्वभागीर् मन्री, िेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् आतथिक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् र्हसािमा 
समावेश गरे नगरेको जागचवझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि 
उदे्दश्र् अनरुुप खचि गनि नसकेमा सोको म्जबमेवारी कार्ािलर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् 
मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गनुि गराउनपुदिछ । 

प्रदेश कोतभड कोष िफि  
12. कोतभड कोष -  कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनर्न्रणको खचि र आबदानी व्र्वस्थापनको लातग 

सामाम्जक र्वकास मन्रालर्मा प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसबम 
गि वषिको िचि मौज्दाि रू.१२ करोड ५९ लाख ४५ हजार, संघ सरकारिाट प्राप्त रु.२० करोड, 
प्रदेश सरकार िाट रु.१० करोड िथा अन्र् संघ संस्था व्र्म्क्तिाट रु.१५ लाख १७ हजार समेि 
४२ करोड ७४ लाख ६२ हजार आबदानी भई ४ कोरोना र्वशेष अस्पिाललाई रु.१० करोड ५७ 
लाख ७८ हजार, ११ अस्पिाललाई सञ्चालन खचि वापि रु.५ करोड ९ लाख, प्रदेश जनस्वास््र् 
प्रर्ोगशालालाई रु.२५ लाख, १२ म्जल्लाका जनस्वास्थ कार्ािलर्लाई जन स्वास््र् अतभर्ान िापि 
रु.६० लाख, ६ स्थानीर् िहलाई शविाहन खररदका लातग रु.९० लाख, मिृक राहि िथा 
आईसोलेशन तनमािणका लातग १२ म्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्लाई रु.४ करोड ४२ लाख, राप्ती 
स्वास््र् र्वज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु.७५ लाख समेि रु.२२ करोड ५८ लाख ७८ हजार तनकासा गरी  
रु.२० करोड १५ लाख ८५ हजार मौज्दाि रहेको छ । 
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13. लेखापरीक्षण - प्रदेश स्िरीर् कोरोना कोषिाट ११ म्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् माफि ि ४२० जना 
मिृकहरूलाई राहिका लागी रु.४ करोड २० लाख  र रुकुम पूवि, िागके र अघािखागची म्जल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्हरूलाई आईसोलेशन सेन्टर तनमािणका लातग रु.२२ लाख, नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालर्, दाङ्ग 
एच तड रू् स्थापनाका लातग रु.५० लाख, मध्र्पम्िम पिृना हेडक्वाटर रु.५ लाख, राप्ती स्वास््र् 
र्वज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु.७५ लाखसमेि रु.५ करोड ७२ लाख तनकासा ठदएको रकमको उदे्दश्र् 
िमोम्जम उपर्ोगको अनगुमन गरी सतुनम्िि गनुिपदिछ । 

14. कोतभड खचिको म्स्थति - र्स वषि लमु्बिनी प्रदेशमा कोरोना रोकथाम एवं तनर्न्रण गनि र्वतभन्न 
अस्पिालहरूिाट भएको खचिको लेखापरीक्षण गदाि तनबन १० अस्पिालिाट भएको आबदानी खचिको 
म्स्थति र्स प्रकार छन:् 

(रु. हजारमा) 

मा अस्पिालको नाम 
कुल 

आबदानी 

खचि 

जबमा खचि िागकी आईसोलेसन 
तनमािण खचि 

औषतध 
खररद खचि 

मेतसनरी 
इक्र्पुमेन्ट 
खररद 

जोम्खम 
भत्ता खचि 

राहि र्विरण 
समेि अन्र् 

खचि 
लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिाल 
िटुवल 

७१४१५ २०३१९ ४१०० ० ४५१३९ ० ६९५५९ १८५६ 

भीम अस्पिाल रुपन्देही ३६०७२ ० ० ० ६४१० २९६६२ ३६०७२ ० 

राप्ती प्रादेम्शक अस्पिाल दाङ १३२०४६ ० १६०१ ५४४२० १९४३१ ५०८८७ १२६३३९ ५७०७ 

िठदिर्ा अस्पिाल, िठदिर्ा १४५३ ० १४५३ ० ० ० १४५३ ० 

 टरू्ठान अस्पिाल, टरू्ठान १००० ० १००० ० ० ० १००० ० 

रोल्पा अस्पिाल,रोल्पा  २७४३ ० ० ९८४ ० १७४३ २७२७ १६ 

 पाल्पा अस्पिाल,पाल्पा ६७७६९ ० २९९९१ ३५९८१ २ ० ६५९७२ १७९७ 

 रामपरु अस्पिाल रामपरु,पाल्पा ८१०० ० ० ० ० ७४०० ७४०० ७०० 

कर्पलवस्ि ुअस्पिाल,कर्पलवस्ि ु ७४६८३ ० ० ० १४९९६ ४८६२० ६३६१६ ११०६७ 

पृ् वीचन्र अस्पिाल,नवलपरासी १५०० ० ० ० ० १४७७ १४७७ २३ 

 जबमा ३९६७८१ २०३१९ ३८१४५ ९१३८५ ८५९७८ १३९७८९ ३७५६१५ २११६६ 

कोरोना रोकथाम तनर्न्रणको लातग १० अस्पिालले रु.३९ करोड ६७ लाख ८१ हजार आबदानी 
गरेकोमा आईसोलेसन तनमािणमा रु.२ करोड ३ लाख १९ हजार, औषतध खररदमा रु.३ करोड ८१ 
लाख ४५ हजार, मेतसनरी इक्र्पुमेन्ट खररदमा रु.९ करोड १३ लाख ८५ हजार, जोम्खम भत्ता 
र्विरणमा रु.८ करोड ५९ लाख ७८ हजार, राहि र्विरण अन्र् खचिमा रु.१३ करोड ९७ लाख 
८९ हजार गरी कुल रु.३७ करोड ५६ लाख १६ हजार खचि गरी  रु.२ करोड ११ लाख ६५ 
हजार मौज्दाि रहेको छ । 

15. पूवििर्ारी र जोम्खम आकलन - महामारी रोकथाम र तनर्न्रणको लातग महामारी शरुु हनु ु पूवि नै 
जोम्खम आकलन र पूवििर्ारी गनुिपने हनु्छ । कोतभड-१९ को संक्रमणको जोम्खम आकलन गरी 
पूवििर्ारी एवं महामारी रोकथाम, तनर्न्रण र व्र्वस्थापन सबिन्धमा मखुर्मन्रीको संर्ोजकत्वमा 
उच्चस्िरीर् तनदेशक सतमति,सामाम्जक र्वकास मन्रीको नेितृ्वमा कोष संचालक सतमति र  स्वास््र् 
तनदेशनालर्का तनदेशकको नेितृ्वमा प्रार्वतधक सतमति गठन भएका छन ्। आतथिक वषि २०७७।७८ 
सबम प्रदेशले जोम्खम आंकलन िथा  न्रू्नीकरण कार्ि र्ोजना िर्ार गरेको छैन । प्रदेश स्िरीर् 
कोरोना संकट व्र्वस्थापन केन्रको तनणिर् अनसुार कर्पलवस्िमुा १ हजार जना क्षमिाको होम्ल्डङ्ग 
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सेन्टर िर्ारी गरी कोरोना तनर्न्रण र पवुि िर्ारीको कार्ि गरेको छ । िर संक्रमण फैतलन ुअम्घ 
शय्र्ा र्वस्िार¸ जनशम्क्त थप¸ भेम्न्टलेटर र अम्क्सजन व्र्वस्थापन गने जस्िा कार्ि गरेको पाईएन ।  

16. कोरोना संकट व्र्वस्थापन केन्र - लमु्बिनी प्रदेश कोरोना संकट व्र्वस्थापन केन्रको िैठक 
२०७७।७८ मा ३ पटक ितस कोरोना जोम्खम आंकलन र तनर्न्रणका लातग र्वतभन्न ३९ तनणिर् 
गरेको छ । आईसोलेशन िर्ारीका लागी िराई र पहाडका म्जल्लामा २०० िेडका आईसोलेशन 
केन्र तनमािण गने, रातप्त र्वज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना तनर्न्रणका लागी प्रर्ोग गने,कोरोनामा खर्टएका 
जनशम्क्तलाई थप ३ मर्हना अवतध थप गने,  िटुवल धागो कारखाना कोतभड तिशेष अस्पिाल र 
िेलझमु्ण्ड आर्वेुद केन्र अस्पिालमा हाइ तडपेन्डेन्सी र्तुनट सेवा र्वस्िार गने , सिै म्जल्ला 
अस्पािालमा ५ िेड एच तड र् ु सेवा सञ्चालन मा ल्र्ाउने जस्िा तनणिर् गरेकोमा तनणिर् कार्ािन्वर्न 
भए नभएको सबिन्धमा अनगुमन भएको छैन । तनणिर् कार्ािन्वर्नका लागी अनगुमन र समन्वर् 
गनुिपदिछ । 

17. पूवािधारको पर्ािप्तिा - लमु्बिनी प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागी ७ सरकारी, ५ तनजी ल्र्ाि रहेका 
छन ्। २०७८।२।२० सबमको अतभलेख अनसुार र्प तस आर ३ लाख २७ हजार र एम्न्टजेन्ट 
परीक्षण ३३ हजार समेि ३ लाख ६१ हजार जना परीक्षण भई ८८ हजार संक्रतमि भएको अवस्था 
छ ।२०७८।३।३० सबम १ लाख १ हजार संक्रतमि िथा २ हजार को मतृ्र् ुभएको र्ववरण प्राप्त 
भएको देम्खन्छ । लमु्बिनी प्रदेश अन्िगिि ४ डेतडकेटेड अस्पिाल माफि ि कोरोना तनर्न्रण र उपचार 
भई रहेको छ । हालसबम एच. तड. र्.ु िेड ६२४, भेम्न्टलेटर ६१ र २४० िेड आई. तस. 
रू्. कोरोना उपचारका लातग उपलधध रहेका छन ् । प्रदेशको जनसंखर्ा ५१ लाख ६५ हजार 
रहेकोमा कोरोना उपचार र तनर्न्रणका लागी  िर्ार भएका पूवािधार व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ । 

18. खोप प्रातप्त र र्विरण  - लमु्बिनी प्रदेश अन्िगिि खोप पाउन र्ोग्र् १२ वषि मातथका जनसंखर्ा ३९ 
लाख ६८ हजार रहेकोमा प्रदेशमा १३ लाख ४२ हजार  डोज कोतभम्शल्ड, ३३ लाख ३६ हजार 
डोज भेरोतसल्ड,१३ लाख ५६ हजार डोज एस्ट्राजतनका, ५ लाख ८८ हजार डोज जोन्सन, ११ हजार 
डोज फाईजर र ११ लाख ६२ हजार डोज मोडिना समेि ७७ लाख ९६ हजार डोज प्राप्त भएको 
र्ववरण प्रदेश स्वास््र् तनदेशनालर्को २०७८।१।२५ को र्ववरण िाट देम्खन्छ । उक्त खोप मध्रे् 
३७ लाख ७९ हजार जनाले एक मारा ३४ लाख ६० हजार जनाले पूणि मारा िथा ८ लाख १ 
हजार  जनाले थप मारा खोप लगाई २ लाख ९३ हजार डोज खोप स्टकमा रहेका छन ्। स्वास््र् 
तनदेशनालर्को र्ववरण अनसुार थप मारा खोप सर्हि ३० लाख ६६ हजार डोज खोप आवश्र्किा 
पने देम्खन्छ । अि खोपको व्र्वस्था गरी सिै नागरीकलाई खोप लगाउने व्र्वस्था गनुि पदिछ । 

19. प्रदेश सम्चवको सरु्वधा - मन्रालर्ले नेपाल सरकारको २०७६।४।१३ को मम्न्रपररषद् िाट प्रदेश 
सम्चवमा सबिम्न्धि सेवाको राजपरांर्कि प्रथम शे्रणीको सहसम्चवलाई खटाई सो पदमा हाम्जर 
रहदागसबम थप सरु्वधा उपलधध गराउने तनणिर्को आधारमा प्रदेशमा खर्टने सम्चवलाई मातसक रु.२६ 
हजार ६१० को दरले २ सम्चवलाई रु ३ लाख ४३ हजार ४९५ अम्त्तररक्त सरु्वधा भकु्तानी गरेको 
छ । काननुमा व्र्वस्था नगरी मन्रीपररषद्को तनणिर्को आधारमा मार हालसबम उक्त सरु्वधा 
भकु्तानी गरेको तनर्मसबमि नदेम्खएकोले काननुमा व्र्वस्था गरेर मार सरु्वधा भकु्तानी गनुिपदिछ । 
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 प्रदेश स्वास््र् तनदेशनालर् 

20. स्वास््र् संस्था तनमािण - प्राथतमक स्वास््र् केन्र िथा स्वास््र् चौकीहरूको पूवािधार तनमािण सहर्ोग 
कार्िक्रम सञ्चालन तनदेम्शका, २०७७ को िुगदा ५.२ मा म्जल्लागि छनोट मापदण्डको आधारमा कुनै 
पतन स्थानीर् िहमा १ भन्दा िढी नपने गरी िथा प्रत्रे्क म्जल्लामा कबिीमा एउटा पूवािधार पने गरी 
प्राथतमक स्वास््र् केन्र, स्वास््र् चौकी िथा सामदुार्र्क स्वास््र् इकाईहरूको छनोट गनुिपने व्र्वस्था 
छ । तनदेम्शका र्वपरीि र्स तनदेशनालर्िाट चन्रकोट गाउगपातलका, गलु्मी र पाम्णनी गाउगपातलका, 
अघािखागचीलाई तनदेम्शका र्वपरीि दईु स्वास््र् केन्र तनमािणको लातग रु.३४ लाख ४१ हजार भकु्तानी 
भएको तनर्म सबमि भएन । तनदेम्शकाको पालना हनुपुदिछ । 

21. औषतध खररद - माग र आवश्र्किाका आधारमा मार औषतध खररद गनुिपदिछ । तनदेशनालर्िाट 
औषतध खररद वापि एक आपूतििकिािलाई रु.९ लाख ९७ हजार भकु्तानी भएको छ । र्स कार्िक्रम 
अन्िगिि खररद भएका औषतध पारातसटामोल ३ हजार थान, मेट्रातनडाजोल १ हजार थान, 
मेट्रातनडाजोल २०० वोिल, एम्जथ्रोमाइतसन १ हजार थान, सेफोडोम्क्सम २ हजार ३०० थान, गामा 
वेञ्जने हेक्साक्लोराइड ६०० थान खररद भएको १५ मर्हना र्वतिसक्दा पतन हालसबम तनदेशनालर्को 
भण्डारमा मौज्दाि रहेको देम्खर्ो । औषतधको बर्ाद सर्कन लागेको अवस्थामा उपर्ोग नभई 
भण्डारमा मौज्दाि राख्न ेकार्ि उम्चि भएन ।  

प्रदेश स्वास््र् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्र 

22. लागि अनमुान - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा साविजतनक तनकार्ले कुनै पतन 
खररदको लातग लागि अनमुान िर्ार गनुिपने, तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा मालसामानको 
लागि अनमुान िर्ार गने आधार उल्लेख छ ।र्प.र्प.ई. फुल सेट ६ हजार वटा खररद (कोतभडको 
लातग) को लागि अनमुान रु.१ करोड ६४ लाख ४१ हजार िर्ार गरेकोमा कवोल अंक रु.५३ 
लाख ८३ हजार देम्खएको छ । जनु लागि अनमुान भन्दा ६७.२५ प्रतिशि कम देम्खन्छ ।र्सवाट 
खररद भएको र्प.र्प.ई. को गणुस्िरमासमेि र्वश्वास गनि सक्ने आधार भएन । र्थाथि लागि अनमुान 
नभएको कारण खररद कार्ि गणुस्िरीर् छ भन्न सर्कएन ।तनर्मावलीको प्रर्क्रर्ा नपरु्ािई लागि 
अनमुान िर्ार गने पदातधकारीलाई सचेि गराउनपुदिछ ।  

23. सामान दाम्खला - कोतभडका लातग आइ.सी.रू् इक्रू्पमेन्ट खररद गनि कार्ािलर् र एक आपूतििकिाि 
वीच रु.२ करोड ५० लाख ६४ हजारमा २०७७।१२।०६ मा कार्ि सबपन्न गने गरी सबझौिा 
भएकोमा २०७७।१२।२८ सबम बर्ाद थप भई सामान आपतुिि गरेको छ । उक्त सामान चेकजागच 
गरी कार्ािलर्मा आबदानी जनाएर पठाउन ु पनेमा र्वतभन्न अस्पिालमा आइ.सी.रू् इक्रू्पमेन्ट जडान 
गरी भकु्तानी भएको छ । खररद सामाग्री म्जन्सी आबदानी नगरी सोझै सबिम्न्धि अस्पिालमा जडान 
गने कार्ि उपर्ुिक्त देम्खएन । कार्ािलर्िाट खररद भएका सामान म्जन्सी दाम्खला गरी हस्िान्िरण 
गनुिपदिछ । 

लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पिाल 



म्शक्षा, र्वज्ञान, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 

 84  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

24. भेररएशन आदेश - साविजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ५४(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्रं्शमा 
लागि अनमुान स्वीकृि गने अतधकारी भन्दा िल्लो िहको अतधकारीले भेररएशन आदेश जारी गनि 
हदैुन भन्न े व्र्वस्था छ । अस्पिालको डाइगोनोर्िक भवन तनमािणको शरुु सबझौिा रकम रु.१७ 
करोड ८७ लाख ८७ हजार भएकोमा रु.९९ लाख ६९ हजार (४.४३ प्रतिशि)  भेररएशन पतछ 
सबझौिा रकम रु १८ करोड ७६ लाख ९ हजार कार्म गरेको छ । लागि अनमुान र्वभागीर् 
मन्रीिाट २०७४।९।२४ मा स्वीकृि गरी ३ िला भवन तनमािण गने सबझौिा भएकोमा १ िला 
(फे्रम स्ट्रक्चर) थप गने भतन रु.९९ लाख ६९ हजार (४.५३ प्रतिशि) को आदेश कार्ािलर् 
प्रमखुिाट स्वीकृि भएको तनर्म सबमि भएन । 

25. म्जन्सी सबपम्त्त - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ९५ मा 
कार्ािलर् प्रमखुले आफ्नो कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी, कुनै प्रकारले हस्िान्िरण भई वा 
वस्िगुि सहार्िा वा अन्र् कुनै प्रकारिाट प्राप्त हनु आएको सबपम्त्त िथा म्जन्सी मालसामानको 
र्ववरण र मूल्र् समेि खलुाई सबपम्त्त िथा म्जन्सी र्किावमा साि ठदनतभर आबदानी िागधी लगि 
अधावतधक गनुि गराउनपुने व्र्वस्था छ । म्जन्सी सबपम्त्त व्र्वस्थापन सबवन्धमा देम्खएको व्र्होरा 
तनबनानसुार रहेको छ : 

25.1. प्रदेश स्वास््र् तनदेशनालर्,वटुवल िाट हस्िान्िरण भई आएको एचर्पएलसी न्रू्वनि स्क्रीतनङ मेशीन 
वीथ अनलाईन रु.७६ लाख ६१ हजारको मेम्शन जडान नगरी राखेको देम्खर्ो । खररद सबझौिा 
अनसुार मेम्शन सञ्चालनको लातग आपूतििकिािले िातलम नठदएको र सञ्चालन पूवि नै मेम्शन तितग्रएर 
उपर्ोग र्वर्हन भएको पाइर्ो । िजेट खचि गने उदे्दश्र्ले सामान खररद गने र हस्िान्िरण गने 
कार्िमा तनर्न्रण गनुिपने देम्खनकुा साथै गणुस्िरहीन सामान आपूतिि भएकोमा आपूतििकिाि एवं 
खररदकिािलाई म्जबमेवार िनाउनपुदिछ। 

25.2. साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४ िमोम्जम  खररद कार्ि अम्घ आवस्र्किा पर्हचान गरी 
आवस्र्क र्ववरण िर्ार गरी ऐन तनर्मावलीको प्रवधान अनरुुप खररद कार्ि गनुिपदिछ । नमनुा 
छनोटको आधारमा लेखापरीक्षण गदाि अस्पिालिाट २०७७।७८ मा र्वतभन्न तमतिमा खररद भएको  
क्लीन्डामाईसीन ६०० एमजी ईन्जेक्सन १५ हजार ४०१ वटा खररद गरी रु.४८ लाख ८९ हजार 
भकु्तानी भएकोमा आतथिक वषिको अन्त्र्सबममा रु.३१ लाख ७० हजार वरावरको १० हजार २३२ 
वटा खचि भई रु.१७ लाख १८ हजारको ५ हजार १६९ वटा मौज्दाि रहेको छ । परुानो 
मौज्दािलाई खर्ाल गरी उपर्ोग हनेु सतुनम्िि भएपतछ मार खररद गनुिपनेमा मौज्दाि रहने गरी खररद 
गने कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

25.3. जेनेरेटर मेम्शन (होलोतमर्अम लेजर जेनेरेटर वीथ मसीलेटर) आपूतिि गरी जडान गनिको लातग एक 
प्रा. तल. सगग रु.१ करोड ४६ लाख ९० हजारमा २०७७।१०।२४ सबम आपूतिि गनेगरी 
२०७७।७।२५ मा सबझौिा भएकोमा जेनेटर प्राप्त भएको भतन २०७७।१०।२९ मा भकु्तानी 
भएको छ । स्थलगि तनरीक्षण गदाि उक्त सामान र्वतग्रएकोले ममििको लातग आपूतििकिािले लगेको 
भनी कार्ािलर्मा देम्खएन । खररद गने तिम्त्तकै ममिि गनुिपने सामान आपूतिि गने गराउनेलाई समेि 
म्जबमेवार िनाई सामानको वारेन्टी अनसुार प्रतिस्थापन हनुपुदिछ । 
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कोतभड १९ िफि  
26. अम्क्सजन टलान्ट आपूतिि एवं जडान कार्िको लातग एक प्रा. तल. सगग रु १ करोड ५५ लाख ९४ 

हजारमा २०७८।३।२५ मा कार्ि सबपन्न गने गरी २०७८।०१।२३ मा सबझौिा भएकोमा  
२०७७।७८ तभर सामान आपूतिि गरेको छैन । समर्मा टलान्ट आपूतिि गरी अम्क्सजन आपूतिि 
व्र्वस्थापन गनुि पदिछ । 

27. दरिन्दीभन्दा िढीलाई भकु्तानी - स्वास््र् मन्रालर्को 2077/05/22 मा कोरोना र्वशेष 
अस्पिालको लातग दरिन्दी स्वीकृि गरी मािहि कार्ािलर् र अस्पिालहरूलाई पठाएको छ । 
जसअनसुार र्स अस्पिालको लातग 100 जनाको दरिन्दी स्वीकृि भएको देम्खन्छ । कार्ािलर्ले 
2077 श्रावण देम्ख असारसबम 184 जना कमिचारीहरू करारमा राखी रु.2 करोड 4 लाख 47 
हजार खचि लेखेको छ । स्वीकृि दरिन्दी भन्दा िढी कमिचारी राखी खचि लेख्न ेकार्ि अतनर्तमि 
देम्खन्छ। 

28. कोतभड आइ.तस.र्.ु िथा एच.तड.र्.ु तनमािण िथा सञ्चालन - शहरी तिकास िथा भवन तनमािण र्वभाग 
संघीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई कार्ािलर् भैरहवािाट अस्पिाल पररसरतभर तनमािण गरररहेको 
नतसिङ्ग तनवासको भवनमा र्स वषि कोतभड एच.तड.र्.ु िथा आइ.तस.र्.ु सञ्चालन गने भतन भवन तनमािण 
सबपन्न नहुगदै अस्पिालले उक्त भवनमा र्फतनतसङ्ग िथा रंगरोगनको काम गनि तसलिम्न्दको माध्र्मिाट 
५ टर्ाकेजमा तनमािण व्र्वसार्ीिाट काम गराई रु ५७ लाख २ हजार  खचि भएको पाइर्ो । 

कोतभड व्र्वस्थापनको लातग धागो कारखाना रामनगर िटुवलमा जनक म्शक्षा सामाग्री 
कबपनीले गोदामको रुपमा प्रर्ोग गरेको ठूलो भवनमा एच.तड.र्.ु िथा आइ.तस.र्.ु सञ्चालन गनि 
तसलिम्न्द दरभाउपरको माध्र्मिाट छनोट भएका तनमािण व्र्वसार्ीहरूसगग सबझौिा भए पिाि सो 
भवन धागो कारखानाले प्रर्ोग गनि नठदएको कारण अस्पिाल पररसरतभर तनमािण गरररहेको नतसिङ्ग 
तनवासको भवनमा काम गराएको अस्पिालले जानकारी ठदएको छ । साविजतनक खररद तनर्मावली 
२०६४ को तनर्म ६(३) मा साविजतनक तनकार्ले तनमािणस्थलको व्र्वस्था नभई खररद सबझौिा गनुि 
हदैुन भन्ने व्र्वस्था रहेकोमा पनु: लागि अनमुान िर्ार नगरी एक स्थानमा काम गने गरी गरेको 
सबझौिािाट अको स्थानमा काम गराएकोले खररद कार्ि तमिव्र्र्ी एवम तनर्तमि देम्खएन । 
तनमािणस्थल र्र्कन गरेर मार काम गराउनपुदिछ ।  

29. राशन खचि - साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८८ अनसुार राशन व्र्वस्था गनुिपने 
िथा साविजतनक तनकार्ले उक्त तनर्ममा व्र्वस्था भए िमोम्जमको प्रमखु म्जल्ला अतधकारी अध्र्क्ष 
रहेको सतमतििाट स्वीकृि दररेटमा लागि अनमुान िर्ार गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ। अस्पिाल 
र राशन आपूतििकिािसगग भएको सबझौिाको वदुाग नं १ मा अको व्र्वस्था नभए सबम किोल गररएको 
दररेटमा नै आपूतिि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । अस्पिालले सबझौिामा उल्लेख भएको दरभन्दा 
वढीमा सोही आपूििकसगग कोतभड र्वशेष अस्पिालका लातग रासन खररद गरेको छ। सबझौिाको वदुा 
नं. २ मा सबझौिा अवतध भरर थपघट भएको पररमाण दोस्रो पक्षले पर्हलो पक्षलाइ स्वीकृि दररेटमा 
सटलाई गनुिपने व्र्वस्था छ ।अस्पिालले कोतभड र्वषेश अस्पिालका र्वरामीका लातग कोतभड र्वशेष 
भनी सबझौिा भन्दा िर्ढ दरमा चामलमा रु.१२, दालमा रु ३०, आलमुा रु.३५, िरकारीमा रु.३०, 
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मसलामा रु.१५०, र ननुमा रु.३ प्रति के. जी. का दरले वढी दर कार्म गरी राशन खररद गरेकोले 
अस्पिाललाई िढी व्र्र्भार परेको देम्खन्छ । अस्पिालले सबझौिामा उल्लेख भएको दररेटमा राशन 
खररद गनुिपदिछ।  

30. फामेसी सञ्चालन - अस्पिाल फामेशीको गि वषिको मौज्दाि रु.४ लाख ५१ हजार र र्स वषिको 
आबदानी रु.९ करोड ४६ लाख ४३ हजार मध्रे् रु.९ करोड १७ लाख २३ हजार खचि भई रु.३३ 
लाख ७1 हजार िागकी रहेको छ । फामेशी सञ्चालन सबवन्धमा देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छन ्: 

30.1. अस्पिाल फामेशी सेवा तनदेम्शका, २०७२ को वुगदा नं. १५.७ र १६.२ अनसुार क्रमश औषतध 
तिक्रीिाट भएको कूल आबदानीको १० प्रतिशि रकम र खदु मनुाफाको ९० प्रतिशि रकम 
अस्पिालको मलु खािामा राख नपुने व्र्वस्था छ । र्स  वषि अस्पिालको फामेसीिाट कुल आबदानी 
रु.८ करोड ८६ लाख २० हजार भएकोमा १० प्रतिशिले हनेु रु.८८ लाख ६२ हजार र फामेसीले 
औषतध तिक्रीिाट रु.३३ लाख ७२ हजार खदु नाफा आजिन गरेकोमा ९० प्रतिशिले हनेु रकम 
रु.३० लाख ३५ हजार समेि रु.१ करोड १८ लाख ९७ हजार अस्पिालको मलु खािामा दाम्खला 
गरेको देम्खएन । तनदेम्शकामा भएको व्र्वस्था िमोम्जम दाम्खला गनुिपदिछ । 

30.2. अस्पिाल फामेशीले आतथिक वषिको अन्त्र्मा फामेसीसगग रहेको औषधी मौज्दािको र्ववरण िथा म्जन्सी 
तनरीक्षणको प्रमाम्णि प्रतिवेदन नगरेकोले आतथिक वषिको अन्त्र्मा फामेसीमा िागकी औषतधहरू 
सबिन्धमा र्र्कन हनु सकेन। अस्पिालले मौज्दािको र्ववरण िथा म्जन्सी तनरीक्षणको प्रमाम्णि 
प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ। 

31. शीषिक फरक पारी खचि - एकीकृि आतथिक संकेि िथा वगीकरण र व्र्ाखर्ा, 2074 (दोस्रो 
पररमाजिन) अनसुार कार्ािलर्ले सबिम्न्धि शीषिकमा मार खचि लेख नपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
कार्ािलर्ले छारितृ्ती करारमा कार्िरि डाक्टर िथा अन्र् कमिचारीहरूको पाररश्रतमक रु.68 लाख 
17 हजार करार सेवा शलु्क शीषिकिाट गनुिपनेमा िलि खचि शीषिकिाट खचि गरेको तनर्तमि 
देम्खएन । 

32. िढी भकु्तानी - कार्ािलर्ले भकु्तानी ठदगदा सबझौिा, तिल र टेण्डर दरभन्दा िढी नहनेु गरी भकु्तानी 
ठदनपुदिछ । अस्पिाल र्वकास सतमतििफि  ११ फमिलाई औषतध, सम्जिकल सामाग्री, ररएजेन्ट, 
उपकरण, अम्क्सजन र अन्र् कार्ािलर् सामाग्री खररद सबझौिामा भन्दा िढी दरमा भकु्तानी ठदएकोले 
रु.6 लाख 95 हजार असलु हनुपुदिछ । 

33. पाररश्रतमक कर - आतथिक ऐन, २०७६ को अनसूुची १ को दफा १ को क (१) अनसुार कुनै आर् 
वषिमा प्राकृतिक व्र्म्क्तको करर्ोग्र् आर्मा र्स अनसूुचीको उपदफा ४ को अतधनमा रही पाररश्रतमक 
कर तनधािरण गनुिपने व्र्वस्था छ । अस्पिालमा कार्िरि १०९ कमिचारीको कर उल्लेम्खि व्र्वस्था 
अनसुार कट्टी गनुिपनेमा नगरेकोले घटी कर कट्टी गरेको रु.९ लाख २३ हजार सबिम्न्धििाट असलु 
हनुपुदिछ । 

34. िढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सबझौिा 
अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ तिल वा अन्र् कुनै तिल तिजकको भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक 
नापजागच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्िसबपादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने 



म्शक्षा, र्वज्ञान, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 

 87  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

धर्वस्था रहेको छ । कबपाउण्ड वाल तनमािणको लातग एक तनमािण व्र्वसार्ीलाई दोस्रो रतनङ्ग 
र्वलिाट रु.३८ लाख ४३ हजारको मलु्र्ांकन भएकोमा पेस्की फस्र्ौट रु.१० लाख कट्टी गरेर 
भकु्तानी ठदन ुपनेमा सो नगरी भकु्तानी भएको छ । वढी भकु्तानी मध्रे् रु.४ लाख दाम्खला भएकोले 
नपगु रकम रु.६ लाख सबिम्न्धि तनमािण व्र्वसार्ीिाट असलु हनुपुदिछ । 

35. अटोक्लेभ मेम्शन - अस्पिालले एक थान अटोक्लेभ मेम्शन २०७८।३।८ मा खररद एवं जडान 
गरेको भनी रु.३१ लाख ५० हजार भकु्तानी भएको छ । उक्त मेम्शन जडान भएको स्थानिाट 
अन्र्र स्थानान्िरण गरी सञ्चालन गनुिपने भतन लेखापरीक्षण अवतध तमति २०७९।१।२० गिेसबम 
सञ्चालनमा आएको छैन । खररद गरेको १० मर्हनासबम मेम्शन प्रर्ोग तिर्हन अवस्थामा राख्न ेकार्ि 
उम्चि भएन । 

राप्ती प्रादेम्शक अस्पिाल 
36. सेवा प्रवाह - संकास्पद िथा प्रभार्वि व्र्म्क्तहरूको कोरोनासंग सबिम्न्धि सवै प्रकारको परीक्षण 

सबिम्न्धि अस्पिालवाटै हनुपुदिछ । कोरोनािाट प्रभार्वि संकास्पद व्र्म्क्तको उपचार गनि र्पतसआर 
टेि र आरतडर्ट परीक्षण गराउन ुपदिछ । अस्पिालिाट र्पतसआर टेि गने नगरेको िथा ३ हजार 
३५ जनाको आरतडर्ट टेि मार गराएको देम्खन्छ । अस्पिालले र्पतसआर टेि गने मेम्शन नभएकोले 
पर्ािप्त परीक्षण हनु नसकेको जनाएको छ । महामारीको अवस्थामा पतन र्पतसआर पररक्षण मेम्शन 
उपलधध नगराईन ुमनातसव देम्खदैन । ७० वेड क्षमिा रहेको अस्पिाल आईसोलेसनमा दैतनक रुपमा 
७० जना वसेको र १ हजार ७० कोरोनािाट प्रभार्वि व्र्म्क्तहरूको उपचार गरेको छ । अस्पिालमा 
१ हजार ४८ जना कोरोनाको जर्टल र्वरामी भनाि भएकोमा ९६ जना र्वरामीको मतृ्र् ु भएको र 
९५२ जना तनको भएको देम्खन्छ । मेम्शनको व्र्वस्थापन गरी सेवा प्रवाह िढाउन ुपने देम्खन्छ । 

37. कार्ि र्ोजना - र्वपद् जोम्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् 
जोम्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतििाट 
स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनेु गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना 
िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने,  र्वपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार 
र राहि व्र्वस्था गने, अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रणाली र्वकास र सञ् चालन, ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, 

र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने लगार्ि कार्िक्रम सर्हिको कार्िर्ोजना िर्ार गरी लागू गनुि पने 
व्र्वस्था छ । अस्पिालले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्िहरू गरेको पाइएन। ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गनुिपदिछ ।  

38. रेबडेतसतभर खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १४५ ३ अनसुार र्वशेष 
पररम्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था छ । अस्पिाल फामेसीले कोरोना महामारी तनर्न्रणका लागी 
र्वतभन्न ३ आपिुिकिाट ४५४ डोज रेबडेतसतभर  रु.२० लाख ५१ हजारमा सोझै खररद गरेको मध्रे् 
६४ डोज भार्ल रु.२ लाख ८८ हजार  खचि नभई  िागकी नै रहेको देम्खर्ो । उक्त औषतधको मान्र् 
अवतध माचि २०२३ अथािि एक वषि मार रहेकोले प्रर्ोग नहुगदै बर्ाद समाप्त भई फामेसीलाई 
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नोक्सानी हनेु जोम्खम रहेको छ । र्वशेष पररम्स्थिीको प्रकृर्ा परु्ािई खररद गरी औषतधहरू  उपभोगमा 
ल्र्ाउन ुपदिछ । 

39. कमिचारी सरु्वधा - अस्पिाल र्वकास सतमतिले मािहिका कमिचारीलाई ठदने थप सेवा सरु्वधाको तनणिर् 
गदाि र्वकास सतमतिको आर्को आधारमा ठदघिकातलन रुपमा व्र्र्भार नवढ्ने गरर खचि मापदण्ड 
स्वीकृि गरेर मार थप सरु्वधा ठदन ु पदिछ।अस्पिाल र्वकास सतमतिले पटके तनणिर्का आधारमा  
अस्पिालका कमिचारी िथा सरुक्षाकमीहरूलाई खाजा वापि रु.३ लाख ९८ हजार, तभतडर्ो एक्सरे 
गरेको ८ हजार ६१० केशको रु.१२ लाख ९२ हजार, िलव स्केलको ५० प्रतिशिले मेतडकल 
सपुररटेन्डेण्ट भत्ता रु.५ लाख ६९ हजार, १३ जनालाई आवास भत्ता रु.२ लाख ९३ हजार, स्थार्ी 
कमिचारीलाई १० प्रतिशि र अस्थार्ी ज्र्ालादारीलाई ५ प्रतिशि थप भत्ता रु.११ लाख ६२ हजार, 

अथोसजिरी वापि ८० र २० प्रतिशिले रु.१३ लाख २१ हजार र अन्र्मा रु.११ लाख ९१ समेि 
रु ५६ लाख ५७ हजार खचि लेखेको छ । पटके तनणिर्को तनणिर् अनसुार खचि लेखेको उम्चि 
देम्खएन ।  

40. लेखापरीक्षण - अस्पिाल फामेशी सेवा तनदेम्शका २०७२ को िदुा न १६३ अनसुार आतथिक वषि 
समाप्त भएको ३ मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षण गराई सक्न ुपनेमा अस्पिाल फामेसीको आतथिक 
कारोिारको आन्िररक लेखापरीक्षण गराएको देम्खएन । र्स सबिन्धमा गि र्वगिवषिसमेि 
औलं्र्ाइएकोमा त्र्सिफि  कुनै सधुार भएको देम्खएन । अिाः अस्पिाल फामेसी िफि को आतथिक 
कारोिारकोसमेि प्रचतलि व्र्वस्था अनसुार आन्िररक लेखापरीक्षण गराउन ुपदिछ । 

41. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन गररने कार्िहरू 
तमिव्र्र्ी,  कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् 
िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले सो अनसुार आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन । ऐनले िोर्कएका कार्िहरू मापदण्ड अनसुार गणुस्िरीर् 
रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

 

भीम अस्पिाल   

42. छुट सोधभनाि - कोरोना भाइरसको सङ्ग्क्रमणको उपचार वापि अस्पिाललाई अनदुान उपलधध 
गराउने सबिन्धी आदेश २०७७ को दफा ७ मा अनदुान प्राप्त गने सूचीकृि अस्पिालले आवश्र्क 
र्वलभपािई संलग्न गरी सोधभनािका लातग सामाम्जक र्वकास मन्रालर्ले िोकेको तनकार्मा पेस गनुि 
पने व्र्वस्था छ ।र्सै गरी स्वास््र् िीमा ऐन,२०७४ को दफा ११ मा िीमा िोडिले सेवा 
प्रदार्किाट प्रदान भएको सेवा वापिको रकम िोर्कए िमोम्जम स्वास््र् िीमा तनर्मावली, २०७५ 
तनर्म २१३ िमोम्जम कार्ि सबपन्न गरेको १५ ठदन तभर िैर्ङ्कङ् प्रणाली माफि ि सेवा प्रदार्कलाई 
भकु्तानी हनेु व्र्वस्था छ । अस्पिालले उपलधध गराएको सफ्टवेर्र र्ववरण अनसुार फामेसीिफि  
२०७७/७८ मा रु.४० लाख ५६ हजार मूल्र्को औषधी खररद भएकोमा स्वास््र् िीमा छुट, कोरोना 
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खचि छुट सर्हि अन्र् छुट घटाउगदा खदु जबमा तिक्री रु.२२ लाख ११ हजारले ऋणात्मक रहेको 
देम्खन्छ । कार्ािलर्ले औषतध तिक्रीमा िीमा िथा कोरोना तिरामीहरूको तनशलु्क औषधी वापि छूट 
ठदएको रकम रु.३१ लाख १८ हजार सबिम्न्धि स्वास््र् िीमा वोडि िथा िालकु मन्रालर्सगग 
सोधभनाि तलई अस्पिालको मलु संम्चिकोषमा आबदानी जनाउनपुदिछ । 

43. कोतभड अस्पिाल - नेपाल सरकार मम्न्रपररषद्को तनणिर्िाट १५ ठदनतभर कोतभड जोम्खम 
व्र्वस्थापनको लातग अस्पिालहरूको स्िरोन्नति गने तनणिर्ानसुार सामाम्जक र्वकास मन्रालर्को 
आदेशमा २५ शय्र्ाको एच. तड. र्.ु स्थापना गनि अस्पिालले िोलपरको माध्र्मिाट एक आपूतििकिाि 
सगग ३० ठदनतभर ईक्र्पुमेन्ट आपतुिि गने गरर रु.२ करोड ९६ लाख ६२ हजारमा २०७७।१०।८ 
मा सबझौिा गरी सामान खररद गरेकोमा  देम्खएका व्र्होराहरू तनबनानसुार छन-्  

43.1. साविजतनक खररद तनर्मावली¸ २०६४ को तनर्म १२१ िमोम्जम सबझौिामा िोर्कएको समर्मा 
सामान आपूतिि नगरेको अवस्थामा सबझौिा रकमको १० प्रतिशिमा निढ्ने गरर प्रति ठदन ०.०५ 
प्रतिशिको दरले पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि लगाउनपुने व्र्वस्था छ । एच तड र् ुस्थापना गनिका लातग 
आइ तस र् ुिेड,मोतनटर समेि १२ प्रकारका सामानहरू २०७७।११।८ तभर  आपतुिि गनुि पनेमा 
२०७८।१।१३ मा आपूतिि भएको पाइर्ो । सबझौिामा िोर्कएको समर्भन्दा ५२ ठदन र्ढलो गरर 
आपूतिि गरेकोले सबझौिा रकम रु.२ करोड ९६ लाख ६२ हजारको ०.०५ प्रतिशिले प्रतिठदन रु.१४ 
हजार ८३१ दरले ५२ ठदनको रु ७ लाख ७१ हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु हनुपुदिछ । 

43.2. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ मा र्वशेष पररम्स्थतिमा खररद गने सबिम्न्ध 
व्र्वस्था छ । सो तनर्मको उपतनर्म ३ मा साविजतनक तनकार्ले रु.१० लाख भन्दा िढी रकमको 
र्वशेष अवस्थामा खररद गदाि सो खररद भएको तििरणको साविजतनक सूचना प्रकाशन गनुिपने र सो को 
जानकारी साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्लाई पठाउनपुने व्र्वस्था छ । अस्पिालिाट एच तड 
र् ुखररद गदाि तनर्ममा व्र्वस्था भए अनसुार खररदको तििरण साविजतनक गरेको िथा साविजतनक 
खररद अनगुमन कार्ािलर्लाई जानकारी पठाएको छैन । तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदिछ। 

 

अन्र् अस्पिालहरू 

44. प्रोतभजनल समको भकु्तानी - तनमािण कार्िको ठेक्का सबझौिामा प्रोतभजनल सम रकम भकु्तानी गदाि  
तनमािण धर्वसार्ीले र्थाथि खचिको र्वल र्वजक पेस गनुिपदिछ । म्जल्ला अस्पिाल, गलु्मीले  तनमािण 
सबझौिा अनसुार  फुट रेि िेतसन लगार्िको खचि रु.२ लाख, र्वद्यिुीकरणको खचि रु.३ लाख र 
ईम्न्जतनर्रको तनदेशन अनसुार गरेको  अन्र् खचि रु.७० हजारसमेि रु.५ लाख ७० हजार भकु्तानी 
गरेकोमा र्वल र्वजक पेस गरेको छैन । सबझौिा अनसुार र्वल र्वजक पेस हनुपुदिछ । 

45. ररएजेन्ट िथा केतमकल्स - प्रर्ोगशालामा उपर्ोग हनेु ररएजेन्ट िथा केतमकल्स लगार्िका सामग्रीको 
खेर जाने दर िोकी उपलम्धधको नबसि समेि स्वीकृि हनुपुदिछ । टरू्ठान अस्पिाल, टरू्ठानले र्स वषि 
सोझै खररद र्वतधिाट रु.12 लाख 92 हजार  िथा टेन्डर माफि ि ्रु.24 लाख 83 हजार गरी 
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जबमा रु.37 लाख 76 हजारको ररएजेन्ट र केतमकल्स समेि सामग्री खररद गरेकोमा वार्ोकेमेष्ट्री, 
वार्ोलोजी र ल्र्ावको कारण ३० प्रतिशि सबम खेर जाने दर रहेको उल्लेख गरेको छ । 
प्रर्ोगशाला सामग्री खेर जाने आधार र प्रतिशि र्र्कन नगरेकोले खररद सामाग्रीको उच्चिम उपर्ोग 
भएको छ भन्न सक्ने आधार भएन । 

46. सोधभनाि हनु िागकी - कोरोना भाइरसको सङ्ग्क्रमणको उपचार वापि अस्पिाललाई अनदुान उपलधध 
गराउने सबिन्धी आदेश, २०७७ को दफा ७ मा अनदुान प्राप्त गने सूचीकृि अस्पिालले आवश्र्क 
र्वलभपािई संलग्न गरी सोधभनािका लातग िोर्कएको ढागचामा काठमाडौ उपत्र्काको हकमा र्वभागमा र 
प्रदेशको हकमा सबिम्न्धि प्रदेशको सामाम्जक र्वकास मन्रालर्ले िोकेको तनकार्मा पेस गनुि पने 
व्र्वस्था छ । कर्पलवस्ि ु अस्पिालले सामान्र् केश २२२ जनाको रु.३ हजार ५०० को 
दरले, मध्र्म केश ९९५ जनाको रु.७ हजारको दरले र जर्टल केश ३५२ जनाको १५ हजारको 
रू.१ करोड ३० लाख 5२ हजार सोधभनाि हनेु गरी उपचार खचि गरेको छ । उक्त रकम मध्रे् 
रु.६६ लाख ७२ हजार मार सोधभनाि भएकोले वागकी रु.६३ लाख ५० हजार सोधभनाि हनुपुदिछ। 

47. प्रर्ोगर्वहीन उपकरण - स्वास््र् सेवा प्रवाहका लातग खररद भएका मेतसन उपकरणहरू चाल ुहालिमा 
राखी सेवा प्रवाह प्रभावकारी िनाउनपुदिछ । टरू्ठान अस्पिालमा रहेको १ थान अटोक्लेभ, १ थान 
ईम्न्सनेटर, १ थान डार्लार्तसस मेम्शन, 3 थान सेमी अटो वार्ोकेमेर्ष्ट्र एनालईजर, १ थान  ४०० 
एम ए एक्सरे  मेतसन  िथा २ एबवलेुन्स लगार्िका उपकरण िथा मेतसनरीहरू चाल ुहालिमा रहेको 
देम्खएन । टर्ठुान अस्पिालले रु.1 करोड १2 लाख 87 हजार मलु्र्को अम्क्सजन भनि प्रर्ोग गररने 
अम्क्सजन टलान्ट खररद गरेकोमा उक्त टलान्ट सञ्चालन नगरी अस्पिालको हािातभर प्रर्ोगर्वहीन 
अवस्थामा राखेको पाईर्ो। । स्वास््र् सेवामा प्रर्ोग हनेु मेम्शन उपकरण प्रर्ोग नहदुा सेवा प्रवाहमा 
प्रभाव पने देम्खदा उपर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ािलर् 

48. कार्िसबपन्न प्रतिवेदन - नमनुा र्वद्यालर्  र्वकास एवं सञ्चालन तनदेम्शका, २०७४ (पर्हलो संशोधन, 

२०७५ समेि) िदुा नं. ४४ग अनसुार  र्वद्यालर्को शैम्क्षक िथा भौम्त्तक र्वकासका लातग लागि 
अनमुान सर्हिको गरुुर्ोजना िजुिमा गरी सोही आधारमा नमनुा र्वद्यालर्को रुपमा र्वकास गररने 
उल्लेख छ । सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, िागके र दागङ्गले ५ र्वद्यालर्सगग र्वद्यालर् पूवािधार 
तनमािणका लातग रु.२ करोड ३४ लाख ५७ हजारको सबझौिा गरी भकु्तानी ठदएको छ । िर 
कार्ािलर्ले र्वद्यालर्सगग ३ वषे गरुु र्ोजनाका आधारमा सबझौिा गनुिपनेमा चाल ु आतथिक वषिको 
िजेटका आधारमा सबझौिा गरी अनदुान तनकासा ठदएकोमा पूवािधार तनमािणको कार्िसबपन्न प्रतिवेदन 
पेस गरेको छैन। 

49. छारवमृ्त्त कार्िक्रम - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
३९(५) मा िजेटको सीमातभर रही तनधािररि कार्िमा खचि गनुिपने, खचि गदाि खचिको र्वल भरपाई 
सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ । सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, िागकेले उच्च म्शक्षा 
र्वपन्न लम्क्षि छारवमृ्त्त कार्िक्रम अन्िगिि र्वतभन्न ११ क्र्ाबपसलाई रू.५ लाख २० हजार  िथा 
१० क्र्ाबपसलाई अपाङ्ग  छारवमृ्त्त वापि रु.१ लाख ७३ हजार समेि रु.६ लाख ९३ हजार रकम 
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प्रदान गदाि र्वद्याथीहरूलाई रकम िझुाएको भरपाई पेस नगरेकोले र्वद्याथीले छारवमृ्त्त पाएको सतुनम्िि 
गने आधार भएन ।  

 िेरुज ुम्स्थति - र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका तनकार्को लेखापरीक्षणिाट देम्खएको िेरुजकुो म्स्थति 
देहार् अनसुार छ:  

 र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका ३४ तनकार्को लेखापरीक्षणिाट रू.६ करोड १२ लाख ६० 
हजार िेरुज ुदेम्खएकोमा फस्र्ौट नगरेकोले िागकी रहेको छ । सो मध्रे् रू.१ करोड २१ लाख  
८२ हजार पेस्की िेरुज ुरहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा संलग्न छ । 

 अन्र् संस्था र सतमतििफि  १५ मध्रे् ८ तनकार्मा रू.१० करोड ७१ लाख ८२ हजार िेरुज ु
देम्खएकोमा प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ रू.३ लाख १६ हजार फस्र्ौट भएकोले 
रू.१० करोड  ६८ लाख ६६ हजार फस्र्ौट गनि िागकी रहेको छ । सो मध्रे् रू.१९ लाख ५ 
हजार पेश्की िेरुज ुरहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-१० मा संलग्न छ ।  
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स्वास््र् जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर् 

 

लमु्बिनी प्रदेश सरकार (कार्ितिभाजन) तनर्मावली, २०७४ िमोम्जम सार्वकको सामाम्जक र्वकास 
मन्रालर्को कार्िक्षेर अन्िगििको स्वास््र् सबिन्धी तिषर् हेनि छुटै्ट मन्रालर्को रुपमा २०७८।१।६ मा 
स्वास््र्, जनसङ्ग्खर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर् स्थापना भएको देम्खन्छ। 

र्ो वषि मन्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड ३५ लाख 48 हजार,  राजस्व रु.४ हजार समेि रु.१ 
करोड ३५ लाख ५2 हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न गररएकोछ। सो कारोिारको लेखारीक्षणिाट देम्खएका 
व्र्होराहरू तनबनानसुार छन ्: 

1. एकीकृि प्रगति र्ववरण - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
३५ अनसुार मन्रालर्ले मािहि कार्ािलर्िाट िार्षिक प्रगतिको र्ववरण तलई तनर्म ३६ अनसुार सिै 
कार्ािलर्िाट प्राप्त र्ववरणको एकीकृि रुपमा केन्रीर्स्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार गरी त्र्सको भौतिक 
र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले कार्ािलर्िाट प्रगति र्ववरण 
तलई केन्रीर् प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको देम्खएन । तनर्मको व्र्वस्था अनसुार एकीकृि प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गरी मूल्र्ांकन गनुिपदिछ । 

2. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० (१)   मा 
प्रदेश िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट 
सबपादन गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन । मन्रालर्को आन्िररक 
मूल्र्ांङ्कन प्रणाली मूल्र्ांङ्कन गदाि कार्ािलर्को आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली पर्ािप्त नरहेको, म्जन्सी 
तनररक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न नगरेको, र्वत्तीर् सूचना प्रणालीको प्रर्ोग र त्र्सको उपर्ोगको अवस्था 
कमजोर रहेको, र्वद्यतुिर् माध्र्मिाट सेवा प्रवाहको अवस्था नरहेको, सेवाको गणुस्िर सधुारको लातग 
उपर्कु्त उपार्को अवलबिन नगरेको म्स्थति देम्खर्ो । ऐनको व्र्वस्था अनसुार आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी िोर्कएका कार्िहरू कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

3. वार्षिक र्ववरण र प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ७३(३) मा र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, पेस्की, सबपम्त्त र दार्र्त्वको वार्षिक र्ववरण आतथिक 
वषि समाप्त भएको २१ ठदन तभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट प्रमाम्णि गराई िालकु 
कार्ािलर्मा पठाउन ुपने, तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर भएको 
आतथिक कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची-११ िमोम्जमको ढागचामा आतथिक कारोवारको 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथिक वषि समाप्त भएको ४५ ठदनतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था गरेको छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको देम्खएन । जसिाट 
मन्रालर्को आतथिक कारोिारको म्स्थति, फस्र्ौट गनि िागकी िेरुज,ु म्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था 
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र्र्कन गनि सर्कएन । मन्रालर्ले िोर्कए अनसुार वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्कएको तनकार्मा 
पठाउन ुपदिछ । 

4. दरिन्दी र पदपूतिि - प्रदेशहरू २०७४ मा स्थापना भएपतछ प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको स्थापना, 
आर्ोगको लातग चार्हने काननु तनमािण, प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन िथा तनर्मावली तनमािण र पाठ्यक्रम 
िजुिमा गरी प्रदेश दरिन्दीका ररक्त पदहरू पदपूतिि हनुपुनेमा र्स मन्रालर् र मन्रालर् अन्िगििका 
४३  तनकार्मा कुल दरिन्दी १ हजार ४७३ रहेकोमा ६०० पदपूतिि भई ८७३ पद ररक्त रहेको 
छ। ररक्त दरिन्दी पदपूिी गराई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाउनपुदिछ ।  

5. र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४१ देम्ख 
४६ मा र्वत्तीर् म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्होरा उल्लेख छ । सो अनसुार र्ोजना 
अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा 
र्वभागीर् मन्री, िेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् आतथिक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ािलर्को र्हसाि केन्रीर् र्हसािमा 
समावेश गरे नगरेको जागचवझु गने म्जबमेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोम्जि िजेट लम्क्षि 
उदे्दश्र् अनरुुप खचि गनि नसकेमा सोको म्जबमेवारी कार्ािलर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् 
मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गनुि गराउनपुदिछ । 

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि मन्रालर्को लेखापरीक्षणिाट रू.७ लाख २९ हजार िेरुज ु देम्खएकोमा 
फस्र्ौट नगरेकोले िागकी रहेको छ । र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा संलग्न छ ।  
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प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

  

प्रदेश सेवालाई पारदशी िथा पररणाममखुी िनाउन र सशुासन कार्म गने, प्रदेश िथा स्थानीर् िहिाट 
माग भएका, र्ोग्र् कमिचारीको छनोट गने, प्रदेश सरकार र स्थानीर्िहलाई आवश्र्क परामशि ठदने, सरकारी 
सेवालाई सवल िनाउन अध्र्र्न अनसुन्धान गने, र्ोग्र्िा प्रणालीलाई सदुृढ गने उदे्दश्र्ले २०७६ ।04।२८ 
गिे प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको स्थापना भएको हो । 

 र्ो वषि आर्ोगको र्वतनर्ोजनिफि  रु.१ करोड ९५ लाख ८६ हजार, राजस्व आबदानी रु.१ करोड 
२२ लाख ७० हजार र धरौटी रु.१ लाख ५ हजार समेि जबमा रु.३ करोड १९ लाख ६१ हजारको 
लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ । लेखापरीक्षणिाट देम्खएका व्र्होरा तनबनानसुार छना्ः 
 

1. दरिन्दी र पदपूिी - प्रदेश तनजामिी सेवाको उबमेद् वार छनोट िथा पाठ्यक्रम िजुिमा गरी प्रदेश 
दरिन्दीका ररक्त पदहरू पदपूिी गने कार्िका लागी आर्ोगमा ३० दरिन्दी स्वीकृि भएकोमा १९ 
पदपूिी भई ११ पद ररक्त रहेको छ । ररक्त दरिन्दी पदपूतिि गराई प्रदेश तनजामिी सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी िनाउनपुदिछ । 

2. पाठ्यक्रम िर्ारी - लमु्बिनी प्रदेश लोकसेवा ऐन, २०७६ को दफा १२ मा पाठ्यक्रम तनमािण 
सबिम्न्ध व्र्वस्था छ । आर्ोगले हालसबम प्रार्वतधकिफि  र्वतभन्न पदको लातग अतधकृि स्िरको १४  
र सहार्क स्िरको २७  गरी ४१  पाठ्यक्रम र अप्रार्वतधक िफि  र्वतभन्न पदको अतधकृि स्िरको १  
र सहार्क स्िरका २ समेि ३ गरी कुल जबमा ४४ पदको पाठ्यक्रम तनमािण गरेको छ । प्रदेश 
तनजामिी सेवा ऐन िथा तनर्मावली तनमािण गरी िोर्कएको सिै पदको पाठ्यक्रम िर्ार गनुिपदिछ । 

3. आर्ोगको परामशि - प्रदेश लोकसेवा आर्ोग ऐन २०७६ को दफा ७(३) िमोम्जम प्रदेश तनजामिी 
सेवा, प्रदेश अन्र् सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठि संस्थाको सेवा र स्थानीर् सरकारी सेवा िथा स्थानीर् 
िहको संगठठि संस्थाको सेवाको पदका कमिचारीको सेवा, शिि सबिन्धी काननुको तिषर्मा र त्र्स्िो 
सेवाको पदमा तनर्मु्क्त, िढुवा र र्वभागीर् कारवाही गदाि अपनाउन ुपने तसर्द्ान्िको र्वषर्मा आर्ोगको 
परामशि तलनपुने साथै सोही ऐनको दफा ४२(१) मा सो िमोम्जम परामशि नतलई कारवाही भए गरेको 
त्र्स्िो काम कारवाही िदर गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा  प्रदेशका ५ म्जल्लाका १४ स्थानीर् िहले 
सो सबिन्धी काननु तनमािण गदाि आर्ोगको परामशि नतलई कमिचारीको समार्ोजन तमलान, िहवरृ्र्द्, 
स्िर िरृ्र्द् िथा ग्रडे थप सबिन्धी कार्ि गरेकोले उक्त काम कारवाही २०७८।११।५  को तनणिर्ले  
िदर र अमान्र् ठहर गरेकोले उक्त तनणिर् कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।   

4. िलिी प्रतिवेदन - लमु्बिनी प्रदेशको साविजतनक खचिको मापदण्ड कार्िर्वतध र तमिव्र्र्र्िा सबिन्धी 
तनदेम्शका, २०७५ को दफा १७ मा सबिम्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्िाट िलिी प्रतिवेदन 
पाररि गराई िलिभत्ता खचि लेख न ुपनेमा िलिी प्रतिवेदन पाररि नगराई रु.५१ लाख ६ हजार िलि 
िथा ग्रडे खचि लेखेको छ । िलिी प्रतिवेदन पाररि गरेर मार िलिभत्ता खचि लेख न ुपदिछ । 

5. वार्षिक कारोवार एवं कार्िसबपादन प्रतिवेदन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 
२०७७ को तनर्म ७६(१) मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले एक आतथिक वषिको अवतधतभर भएको आतथिक 



प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 
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कारोिार (नगदी, म्जन्सी, आर्-व्र्र्) को अनसूुची-११ िमोम्जमको ढागचामा वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी आतथिक वषि समाप्त भएको २१ ठदनतभर िालकु कार्ािलर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा 
पठाउनपुने र तनर्म ९१ िमोम्जम वार्षिक कार्िसबपादन प्रतिवेदन आतथिक वषि समाप्त भएको ३ 
मर्हनातभर िालकु मन्रालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । आर्ोगले 
उक्त प्रतिवेदन िर्ार गरी पठाएको देम्खएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

 िेरुज ुम्स्थति - र्ो वषि आर्ोगको लेखापरीक्षणिाट रु.१ लाख ७९ हजार िेरुज ुदेम्खएकोमा फस्र्ौट 
नगरेकोले िागकी रहेको छ। र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा संलग्न छ । 
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मखुर् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ािलर् 

 

प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार रहेको संर्वधान वा 
काननुको व्र्ाखर्ा सबिन्धी कुनै जटील संवैधातनक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभिमा 
साविजतनक महत्व वा साविजतनक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारकोिफि िाट अदालिमा उपम्स्थि भइ वहस 
पैरवी गने,  गराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ािलर्को स्थापना भएको हो । 

र्ो वषि र्वतनर्ोजन रु.८६ लाख ९९ हजार, राजस्व रु.२५ हजार समेि रु.८७ लाख २४ हजारको 
लेखापरीक्षण सबपन्न भएको छ । सो सबिन्धमा देम्खएका व्र्होरा र्सप्रकार छन:् 

1. मदु्दाको प्रतिरक्षा - मखुर् न्र्ार्तधवक्ताको काम, कििव्र् र अतधकार िथा सेवाका अन्र् शिि सबिन्धी 
ऐन, २०७५ स्वीकृि भई लाग ुभएको छ । कार्ािलर्ले वहस पैरिी गने गरी दिाि भएका ७९ मदु्दा 
मध्रे् १७ मदु्दा फस्र्ौट भई ६२ फस्र्ौट हनु िागकी रहेका छन ् । िागकी मदु्दा मध्रे् सवोच्च 
अदालिमा ४०, उच्च अदालि िलुसीपरुमा ४, उच्च अदालि िलुसीपरु िटुवल इजलासमा ११,  
उच्च अदालि िलुसीपरु नेपालगञ्ज इजलासमा ६, प्रशासकीर् अदालिमा १ मदु्दा िागकी रहेका छन।्  

2. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश 
िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन 
गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी,  कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले सो 
अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन । ऐनले िोर्कएका कार्िहरू िोर्कएको 
मापदण्ड अनसुार गणुस्िरीर् रुपमा समर्मै सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

 िेरुज ुम्स्थति - कार्ािलर्को लेखापरीक्षणिाट र्ो वषि लगति िेरुज ुदेम्खएको छैन  । 
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प्रदेश र्ोजना आर्ोग 

प्रदेश सरकारको र्वकास नीति, र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमा कार्िलाई लक्ष्र् उन्मखु, सूचकमा 
आधाररि र प्राथतमकिाको क्षरे केन्रीि वनाउन सहर्ोग र सल्लाह ठदने उदे्दश्र्ले प्रदेश र्ोजना आर्ोग गठन 
भएको हो । 

र्ो वषि र्वतनर्ोजन रु.1 करोड 70 लाख 19 हजार, राजस्व रु.५५ हजार र अन्र् करोवार रु.४ 
लाख ३६ हजार समेि रु.1 करोड 75 लाख 10 हजारको लेखापरीक्षण सबपन् न भएको छ । सो 
कारोवारको लेखापरीक्षणिाट देम्खएका उल्लेखर् व्र्होरा तनबनानसुार छना्ः 

1. दीगो र्वकास लक्ष्र् - आर्ोगले दीगो र्वकासका लक्ष्र्हरूको आधार सूचकांक िर्ार गरी 
पररमाणात्मक लक्ष्र्हरू तनधािरण गनुि पनेमा गरेको छैन । दीगो र्वकासका सूचक र लक्ष्र्हरूलाई 
आन्िररकीकरण गरी मध्र्कालीन सूचकहरू तनधािरण गने र िी सूचकको आधारमा अनगुमन गरी 
र्ोजना कार्ािन्वर्नको अवस्था मूल्र्ांकन गनुिपदिछ ।  

2. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा - प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजना २०७६/७७ देम्ख 
कार्ािन्वर्नमा आएको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको लातग प्रत्रे्क वषिको लातग 
िोर्कएका लक्ष्र् परुा गनुिपदिछ । आर्ोगले र्वगि २ वषिमा गने भतन िोर्कएका सूचक अनसुार प्रगति 
भए नभएको समीक्षा गरेको छैन । प्रत्रे्क वषिको लातग िोर्कएका सूचकहरू िमोम्जम नतिजा हातसल 
गनि नसकेमा र्ोजनाले पररकल्पना गरेका सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू परुा हनुसक्ने देम्खदैन । 
कार्िर्ोजना िमोम्जम िोर्कएका कार्िक्रमहरू सञ् चालन गनुिपदिछ । 

3. दरिन्दी र पदपूतिि - आर्ोगको स्वीकृि कमिचारी दरिन्दी ९ मध्रे् ७ पदपूतिि भई एक प्रशासकीर् 
प्रमखु सर्हि २ पद ररक्त रहेको देम्खन्छ । जनशम्क्तको अभावमा आर्ोगको कार्ि सबपादनमा असर 
पने देम्खएकोले ररक्त दरिन्दी पूतिि गनुिपदिछ । 

4. िलवी  प्रतिवेदन - तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोम्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि 
गराएर मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.१८ लाख ४७ हजार  
िलि खचि लेखेको पाईर्ो । तनर्मानसुार िलवी प्रतिवेदन पाररि गरेर मार खचि लेख्न ुपदिछ। 

5. वार्षिक खररद र्ोजना – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८ (१) मा साविजतनक 
तनकार्ले वार्षिक दश लाख रुपैर्ाग भन्दा िढी रकमको खररद गनुिपने भएमा वार्षिक खररदर्ोजना िर्ार 
गनुिपने उल्लेख छ । पूगम्जगि शीषिकमा शरुू िजेट रू. १० लाख र थप िजेट रू. ८३ लाख 
र्वतनर्ोजन भई रु.७१ लाख ७१ हजार खचि गरेकोमा खररद र्ोजना िर्ार गरेको देम्खएन । तनर्मले 
उल्लेख गरे वमोम्जम खररद र्ोजना िर्ार गरी खचि गनुिपदिछ । 

6. सबझौिा कार्ािन्वर्न - नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वतध प्रतिष्ठानसगग इलेम्क्ट्रक स्कुटर कबपनी स्थापनािारे 
अध्र्र्न, अवधारणा िथा मोडातलटी िर्ार गनि २०७७।१२।२५ मा  सबझौिा भए अनसुार कार्ि 
सबपन् न गरी रु.१५ लाख भकु्तानी भएको छ । सबझौिा िमोम्जम रु.२ लाख ९५ हजारको एक 
थान स्कूटर आर्ोगलाई िझुाउने उल्लेख भएकोमा  हालसबम िझुाएको छैन ।  

 िेरुज ुम्स्थति - र्ो वषि आर्ोगको लेखापरीक्षणिाट रू.२ लाख ९५ हजार िेरुज ुदेम्खएकोमा फस्र्ौट 
नगरेकोले िागकी रहेको छ। र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची –९  मा छ । 
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प्रदेश पूवािधार र्वकास प्रातधकरण 

 

 प्रदेशको पूवािधार र्वकासका र्ोजनाको िजुिमा र कार्ािन्वर्न गरी तछटो,  छररिो र प्रभावकारी रुपमा 
र्ोजना सबपन्न गनि र साविजतनक, नीम्ज साझेदारी र वैदेम्शक लगानीलाई पूवािधार र्वकासमा पररचालन गरी 
आधतुनक प्रर्वतधजन्र् एवं उच्च प्रतिफलर्कु्त आर्ोजनाहरूको तनमािण र सञ्चालन माफि ि रोजगारी र आर् 
आजिनका अवसरको तसजिना गरी प्रदेश र जनिाको समरृ्र्द् अतभवरृ्र्द् गने उदे्दश्र्ले पूवािधार र्वकास प्रातधकरण 
ऐन, २०७७ अनसुार प्रातधकरणको स्थापना भएको  हो ।  

र्ो वषि प्रतिष्ठानको र्वतनर्ोजन िफि  रु.५ करोड २7 लाख 24 हजार, राजस्व रु.३० हजार र धरौटी 
रु.१५ लाख ६० हजार समेि रु.५ करोड ४३ लाख 14 हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न गररएको छ। 
प्रातधकरणको लेखापरीक्षणिाट देम्खएका प्रमखु व्र्होराहरू तनबनानसुार छन:्- 

1. गरुुर्ोजना िजुिमा र स्वीकृति - पूवािधार र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०७७ को दफा ६(१) अनसुार 
प्रदेशको पूवािधार र्वकासको लातग औद्योतगक, व्र्ापाररक, पर्िटकीर्, सांस्कृतिक एवं आतथिक र्वकास 
केन्रको रुपमा र्वकास गने, पूवािधारसबिन्धी आर्ोजनाको र्वकास र्वस्िार र तनमािण गने, स्थानीर् 
िहको समन्वर्मा भ-ूउपर्ोग र्ोजना िर्ार गने, साविजतनक सेवा सरु्वधा सरल र सविसलुभ रुपमा 
उपलधध गराउने उदे्दश्र् पूरा गनि प्रातधकरणले पूवािधार र्वकास र्ोजना िजुिमा गरी प्रदेश सरकारिाट 
स्वीकृि गराउन ुपने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले पूवािधार र्वकास सबिन्धी गरुु र्ोजना िर्ार गरेको 
देम्खएन। ऐनको व्र्वस्था अनसुार गरुु र्ोजना िर्ार गररनपुदिछ ।  

2. प्रातधकरणको कोष - पूवािधार र्वकास प्रातधकरण ऐन, २०७७ को दफा २२(१) अनसुार प्रातधकरणको 
छुटै्ट कोष हनेु र उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहिाट प्राप्त हनेु रकम, कुनै 
स्वदेशी वा र्वदेशी व्र्म्क्त वा संस्थािाट प्राप्त दान एवं चन्दा स्वरुप प्राप्त हनेु रकम वा प्रातधकरणले 
आजिन र प्राप्त गने अन्र् रकमसमेि रहने व्र्वस्था छ । प्रातधकरणले र्ो वषि प्रदेश सरकारिाट 
तनकासा भएको रु.५ करोड २७ लाख २४ हजार खचि गरेको छ । ऐन अनसुार प्रातधकरणले छुटै्ट 
कोष स्थापना एवं सञ्चालन गरेको छैन ।  

3. आन्िररक तनर्न्रण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३०(१) अनसुार 
प्रातधकरणले आफू र मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, 
कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् िनाउन 
िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने र त्र्सको लातग कार्ािलर्ले आन्िररक तनर्न्रण सतमति 
गठन गनुिपने व्र्वस्था छ ।प्रातधकरणले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन । सतमति 
गठन गरी ऐनमा िोर्कएका कार्िहरू सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ । 

4. अधरुो भवन - प्रातधकरणले  प्रदेश सभा भवन तनमािण गनि  एक जे भी को  किोल अङ्क  रु.५ करोड 
२१ लाख ९४ हजारको ठेक्का स्वीकृि गरी २०७८ भार मसान्ि सबममा सबपन्न गने गरी 
 २०७८।1।२४ मा ठेक्का  सबझौिा  गरेकोमा र्ो वषि प्रथम चाल ु तिलिाट रु.४७ लाख ४९ हजार 
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भकु्तानी गरेको  छ। साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ अनसुार साविजतनक 
तनकार्ले खररद सबझौिा कार्ािन्वर्नको कार्िर्ोजना र कार्ििातलका पेस गनुिपने िथा तनर्म १२० 
िमोम्जम तनमािण व्र्वसार्ीको कािू िार्हरको पररम्स्थतििाट िोर्कएको अवतधतभर तनमािण कार्ि परुा 
गनि नसर्कने भएमा अवतध थप गनि सक्ने व्र्वस्था छ । तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण कार्िको 
कार्ििातलका िथा कार्ि र्ोजना पेस गरेको देम्खएन । साथै िोर्कएको अवतधमा कार्ि सबपन्न 
नभएकोले २०७८।१०।२४ सबम बर्ाद थप गरेको छ । थप भएको अवतधमा समेि कार्ि सबपन्न 
नभएकोले कार्ििातलका पेस गनि लगाई तनमािण कार्ि सबपन्न गनुिपदिछ ।  

5. िजेट समपिण - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १८ अनसुार दोश्रो चौमातसक 
अवतधसबम खचि नभएको रकम समपिण गराउन सक्ने र आतथिक कार्िर्वधी िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व 
ऐन, २०७६ को दफा २१ मा िजेट खचि हनु नसकेको रकम चैर १५ सबममा समपिण गनुिपने र 
त्र्सरी समपिण नगरेमा अथि मन्रालर्ले िजेट रोक्का राम्ख समपिण गराउन लगाउने व्र्वस्था छ । 
प्रातधकरणले रु.२ करोड २३ लाख १४ हजार खचि नगरेकोमा िजेट समपिण गराएको देम्खएन। 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार स्वीकृि िजेट खचि गनुि गराउनपुदिछ । 

 िेरुज ु म्स्थति -  र्ो वषि प्रातधकरणको लेखापरीक्षणिाट रू.१ लाख ४२ हजार िेरुज ु देम्खएकोमा 
प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ फस्र्ौट नभएकोले िागकी रहेको छ। र्ससबिन्धी र्ववरण 
अनसूुची-९  मा छ । 
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सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतध प्रतिष्ठान 

 

सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतधको क्षेरमा र्वकास भएका नर्वनिम प्रर्वतधलाइ प्रदेशको र्हि अनकुुल प्रर्ोग 
गरी प्रदेशलाइ सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतधको क्षरेमा सवल र सक्षम िनाउने, प्रर्वतध सञ्चालनको लातग आवश्र्क 
जनशम्क्तको र्वकास गने, सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतधको क्षरेमा रोजगारी तसजिना गरी ज्ञानमा आधाररि समाज 
तनमािण गने िथा प्रदेशको सूचना िथा सञ्चार प्रर्वधीको र्वकास िथा र्वस्िार गने उदे्दश्र्ले २०७६ मा 
प्रतिष्ठानको स्थापना भएको देम्खन्छ। 

र्ो वषि प्रतिष्ठानको र्वतनर्ोजन रु.3 करोड 77 लाख 55 हजार, राजस्व रु.११ हजार र धरौटी रु.१ 
लाख ६९ हजार समेि रु.3 करोड 79 लाख 35 हजारको लेखापरीक्षण सबपन्न गररएको छ । प्रतिष्ठानको 
लेखापरीक्षणवाट देम्खएका प्रमखु व्र्होराहरू तनबनानसुार छन:् 

1. गरुु र्ोजना  - लमु्बिनी प्रदेश सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतध प्रतिष्ठानको स्थापना िथा सञ्चालन सबिन्धमा 
व्र्वस्था गनि िनेको ऐन, २०७६ को दफा ६(१) मा मूखर्मन्रीको अध्र्क्षिामा सवोच्च तनकार्को 
रुपमा पररषद् गठन हनेु, दफा ७ मा पररषद्को काम कििव्र् र अतधकार सबिन्धी व्र्वस्था भए 
अनसुार सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतध सबिन्धी गरुु र्ोजना िजुिमा गनुिपने उल्लेख छ ।प्रतिष्ठानले सूचना 
िथा सञ्चार सबिन्धी गरुुर्ोजना िर्ार देम्खएन। ऐनको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ। 

2. पदातधकारी पाररश्रतमक  - सूचना िथा सञ्चार प्रर्वतध प्रतिष्ठानको स्थापना िथा सञ्चालन सबिन्धमा 
व्र्वस्था गनि िनेको ऐन, २०७६ को दफा १५(१) मा भएको व्र्वस्था िमोम्जम कार्िकारी 
तनदेशकको पाररश्रतमक सेवा सरु्वधा प्रदेश सरकारले िोके िमोम्जम हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश 
सरकारले ऐन, काननु िनाई सेवा सरु्वधा िोक्नपुनेमा मम्न्रपररषदको तनणिर्िाट कार्िकारी तनदेशकको 
सेवा, सरु्वधा िोकी सोही आधारमा र्ो वषि रु ९ लाख ८२ हजार खचि लेखेको देम्खन्छ । कार्िकारी 
तनदेशकको सेवा, सरु्वधा सबिन्धी काननु तनमािण गरी सरु्वधा सतुनम्िि गनुिपदिछ । 

3. टुक्रा खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ि प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु 
गरी टुक्रा टुक्रा खररद गनि नतमल्ने साथै तनर्म ८४ मा रु.५ लाख देम्ख २० लाख लागि अनमुान 
भएको मालसामान तसलिन्दी दरभाउपरर्द्ारा खररद गनुिपने व्र्वस्था छ। प्रतिष्ठानले मखुर्मन्री 
कार्ािलर्मा तभतडर्ो कन्फे्रन्सको लातग आवश्र्क सामान टुक्रा टुक्रा खररद गरी रु.१९ लाख ७१ 
हजार खचि लेखेको तनर्तमि देम्खएन। 

4. खररद प्रतिस्पधाि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक खररदलाई खलुा, प्रतिस्पधी र 
र्वश्वसतनर् िनाउनपुने, खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७२ मा रु.२० लाखसबमको परामशि 
सेवा खररद गदाि सबभव भए सबम ६ र कम्बिमा ३ परामशिदािासगग प्रार्वतधक र आतथिक प्रस्िाव माग 
गनुिपने व्र्वस्था छ। प्रतिष्ठानले तितभन्न परामशि सेवा माफि ि सफ्टवेर्र तनमािण गरेकोमा वोलपरिाट 
एक र अन्र् आठ परामशि सेवा खररद गदाि िीन परामशिदािािाट आतथिक र प्रार्वतधक प्रस्िाव पेस 
गनि लगाइ खररद गरेको छ। लागि अनमुान िर्ार गदाि स्वीकृि नबसि वेगर नै गरेको छ । पेस 
गरेको लागि अनमुानमा तसतभल ईम्न्जतनर्र िथा लेखा अतधकृि आवश्र्क नपनेमा मखुर् जनशम्क्तको 
रुपमा राखेको छ। ३ देम्ख ६ परामशिदािा कबपनीको प्रस्िाव तलई कार्ि गराउनपुने व्र्वस्था 
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भएकोमा कुल ९ परामशि सेवा खररदको लातग ३ परामशिदािासंग मार प्रस्िाव माग गरेको छ। 
लागि अनमुान र कवोल अंकको िलुना गदाि  ०.१४ प्रतिशि देम्ख १.१४ प्रतिशि सबम घटीमा 
कवोल गरेको प्रस्िाव स्वीकृि गरी रु.१ करोड ७८ लाख ५६ हजार भकु्तानी गरेको छ। प्रत्रे्क 
परामशि कार्िमा ३ मार प्रस्िाव पेस भएको र लागि अनमुानकै हाराहारीमा किोल अंक पेस भएको 
अवस्थामा प्रस्िाव स्वीकृि भएको देम्खदा परामशि सेवा खररद कार्ि तमिव्र्र्ी देम्खदैन र्सरी खररद 
गरेका सफ्टवेर्र मध्रे् रु.१ करोड ३९ लाख १८ हजारका ६ सफ्टवेर्रहरू प्रर्ोगमा ल्र्ाएको 
देम्खएन। तितभन्न मन्रालर्को काम कारवाहीलाई सरल र सहज िनाउन तनमािण भएका सफ्टवेर्र 
प्रर्ोगमा नल्र्ाउदै परामशिदािाको ममिि सधुार गनुिपने अवतध समाप्त भएको छ। परामशिदािाकै खचिमा 
उक्त सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ।  

5. आन्िररक तनर्न्रण  - लमु्बिनी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३०(१) मा प्रदेश 
िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र मािहिका सिै सरकारी कार्ािलर्िाट सबपादन गररने 
कार्िहरू तमिव्र्र्ी, कार्िदक्षिा र प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई 
र्वश्वसनीर् िनाउन िथा प्रचतलि काननु िमोम्जम कार्िसबपादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति 
अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुिपने र त्र्सको लातग कार्ािलर्ले आन्िररक 
तनर्न्रण सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ ।प्रतिष्ठानको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली मूल्र्ांङ्कन गदाि 
प्रतिष्ठानले सो अनसुार तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देम्खएन। सतमति गठन गरी ऐनमा िोर्कएका 
कार्िहरू सबपादन गनि आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

6. आचारसंर्हिा तनमािण  - सचुना िथा सञ्चार प्रर्वधी प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा २१ िमोम्जम 
प्रतिष्ठानले पदातधकारी र कमिचारीहरूको काम कारिाहीका सबिन्धमा आवश्र्क आचारसंर्हिा िर्ार 
गरी लाग ुगने उल्लेख छ। कार्ािलर्को काम कारिाहीलाई व्र्वम्स्थि गनि प्रतिष्ठानले आचारसंर्हिा 
िर्ार गरेको छैन। सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, तछटो र छररिो िनाउन आचारसंर्हिा िर्ार गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ। 

 िेरुज ु म्स्थति - र्ो वषि प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षणिाट रु.८५ लाख ५७ हजार िेरुज ु देम्खएकोमा 
प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलव्ध गराएपतछ फस्र्ौट हनु नसकी िागकी रहेको छ। र्स सबिन्धी र्ववरण 
अनसुचुी-९ मा छ। 
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पररच्छेद - ४ 

प्रतिवदेन कार्ािन्वर्न म्स्थति 

प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ िमोम्जम महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्िाट 
लेखापरीक्षण भइ प्रारम्बभक प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका िेरुजकुा सबिन्धमा सो िेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ठदनतभर सबिम्न्धि कार्ािलर्ले िोर्कए िमोम्जम फस्र्ौट िथा सबपरीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्लाई जानकारी गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स सबिन्धी व्र्होरा तनबन छना्ः 
1. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 

प्रमखु समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन मखुर्मन्रीमाफि ि प्रदेश सभा समक्ष पेस गने व्र्वस्था छ । 
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2075, २०७६ र 2077 तमति 2077।6।8 मा प्रदेश 
सभामा पेस भएको र वार्षिक प्रतिवेदन, 207८ प्रदेश सभामा हालसबम पेस नभएको जानकारी प्राप्त 
भएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन उपर समर्मै छलफल गरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

2. िेरुज ुफस्र्ौट - र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  1७3 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी 
िथा अन्र् कारोिारको लेखापरीक्षण सबपन् न गरी 143 तनकार्को रु.53 करोड 60 लाख 25  
हजार िेरुज ु सर्हिको लेखापरीक्षण सबपन् न गरी प्रारम्बभक प्रतिवेदन उपलधध गराएकोमा 3  
तनकार्िाट प्रमाण िथा प्रतिर्क्रर्ा पेस भई सैर्द्ाम्न्िक दफा 7 र लगिी दफा 3 िाट रु.7 लाख 33 
हजार फस्र्ौट भई रु.53 करोड 52 लाख 92 हजार िागकी रहेको छ । सतमति िथा अन्र् 
संस्थािफि  लेखापरीक्षण भएका 15 मध्रे् 8 तनकार्को रु.10 करोड 71 लाख 82 हजारमा 1   
तनकार्को प्रतिर्क्रर्ािाट रु.3 लाख 16 हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.10 करोड 68 लाख 66  
हजार िेरुज ुिागकी रहेको छ । काननु िमोम्जम िेरुज ुअसलु फस्र्ौट गनुिपदिछ । 

गि वषि प्रदेश सरकारी तनकार्िफि को रु.१ अिि १४ करोड ९४ लाख ९ हजार िेरुज ु
फस्र्ौट गनि िागकी रहेकोमा सबपरीक्षणिाट रु.23 करोड 31 लाख फस्र्ौट गरेकोले रु.91 करोड  
63 लाख 9 हजार र सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  रु.१७ करोड १७ लाख ४७ हजार िेरुज ु
फस्र्ौट गनि िागकी रहेकोमा सबपरीक्षणिाट रु.2 करोड 34 लाख 74 हजार फस्र्ौट भई रु.14 
करोड 82 लाख 73 हजार िेरुज ुिागकी रहेको छ ।  र्ससबिन्धी र्ववरण अनसूुची-9, १० र ११ 
मा संलग्न छ । 

3. िेरुज ुन्रू्नीकरण -  प्रदेश सरकारको आतथिक कारोिारमा महालेखापरीक्षकिाट औलँ्र्ाइएको रटुीलाई 
सधुार गरी आतथिक अनशुासनको म्स्थति मजििु िनाउन ु पदिछ । प्रदेश कार्ािलर्हरूमा आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली स्थापना नभएको, आन्िररक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, आतथिक कार्िर्वतध 
तनर्मावली िजुिमा नगरेको, साविजतनक खररद ऐन तनर्म निनाएको, काननुको पालनामा कमजोरी 
रहेको, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कमजोर देम्खएको हुगदा र्समा सधुार गनुिपदिछ । त्र्सैगरी प्रचतलि 
काननुहरूको प्रभावकारी पालना, मापदण्ड, तनदेम्शका र कार्िर्वतधहरूको पालना, गणुस्िरीर् खररद िथा 
तनमािण, तनर्तमि रूपमा िेरुज ुफस्र्ौट गने कार्िहरूले पतन िेरुज ुन्रू्न गराउन मद्दि गदिछ । 
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पररच्छेद - ५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

नेपालको संर्वधानमा उपलधध स्रोि साधनको अतधकिम पररचालनद्बारा िीव्र आतथिक वरृ्र्द् हातसल गदै 
ठदगो आतथिक र्वकास गने राज्र्को आतथिक उदे्दश्र् हनेु उल्लेख छ ।  उक्त उदे्दश्र् परुा गनि राज्र्ले 
आवश्र्क नीति िथा काननु िजुिमा, संगठनात्मक संरचना, पूवािधार र्वकास, आतथिक र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन, 
स्रोि साधनको व्र्वस्थापन िथा पररचालन गरी प्राप्त प्रतिफलको न्र्ार्ोम्चि र्विरण गने लगार्िका कार्ि 
गनुिपदिछ । उक्त र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालनमा साविजतनक जवाफदेर्हिा, र्वत्तीर् पारदम्शििा र आतथिक 
अनशुासनको पालना िथा स्रोि र साधनको उम्चि पररचालनिाट र्वकास तनमािण िथा सेवा प्रवाहलाई पारदशी, 
जवाफदेही, तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी िनाउन सर्कने कुरामा र्वश्वास गनि सर्कन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको 
छोटो अवतधमा स्रोि साधन प्राप्ती, उपर्ोग िथा पररचालन र सोिाट प्राप्त हनेु प्रतिफलमा सकारात्मक संकेि 
देम्खएको छ । र्स्िा सकारात्मक पक्षहरूलाई तनरन्िरिा ठदगदै आतथिक अनशुासन र र्वत्तीर् सशुासन कार्म 
गनि र्वद्यमान आतथिक कार्िप्रणालीमा सधुारको आवश्र्किा देम्खएको छ ।  िी सधुारका पक्षहरूलाई देहार् 
िमोम्जम प्रस्ििु गररएको छाः 

 नीति िथा काननुी व्र्वस्था 

1. नीति कार्ािन्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्रालर्हरूलाई कार्ि 
म्जबमेवारी िोकेको छ । उक्त कार्ि म्जबमेवारी परुा गनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका वार्षिक नीति 
िथा कार्िक्रम र िजेट वक्तव्र्मा उल्लेम्खि नीतिगि व्र्होराहरू प्राथतमकिा तनधािरण गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ । प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली िमोम्जम आतथिक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्ले प्रदेश सरकारको समग्र आतथिक सूचक िर्ार गने, आतथिक वरृ्र्द् र स्थार्र्त्व कार्म गने, 
उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् गने लगार्िका नीति िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गनुिपने देम्खएको छ । 
त्र्स्िै, कृर्ष, वन, पर्िटन, उद्योग लगार्िको र्वषर्मा क्षेरगि नीति िजुिमा गरी कार्ािन्वर्नका 
माध्र्मिाट प्रदेश िथा रार्ष्ट्रर् अथििन्रमा र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्वस्था तमलाउनपुने देम्खन्छ ।  

2. काननु तनमािण - संर्वधानको धारा ५७ मा प्रदेशको अतधकार अनसूुची-6 मा उम्ल्लम्खि र्वषर्मा 
तनर्हि रहने र त्र्स्िो अतधकारको प्रर्ोग संर्वधान र प्रदेश काननुिमोम्जम हनेु व्र्वस्था छ । र्ो 
वषिसबम लमु्बिनी प्रदेशमा काननु तनमािण गनि ७६ र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेस भएको मध्रे् ६७ काननु 
तनमािण भई लाग ुभएका र िागकी ९ मध्रे् ४ र्वचारातधन रहेको, ५ र्वधेर्क संशोधन सर्हि पेस गनि 
सबिम्न्धि मन्रालर्मा र्फिाि पठाएको देम्खन्छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाउन िथा 
कार्िसञ्चालन प्रर्क्रर्ामा पारदम्शििा, जवाफदेर्हिा िथा र्वतधसबमि कार्िको सतुनम्िििाका लातग 
आवश्र्क काननु तनमािण गरी कार्ािन्वर्न गनुिपने देम्खन्छ ।  

3. काननुको पालना - र्वद्यमान साविजतनक खररद ऐन, तनर्म, प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, तनर्म र 
अन्र् प्रचतलि काननुहरूको पालना गरी आतथिक अनशुासन कार्म गदै आतथिक अतनर्तमििा घटाउन 
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सबिम्न्धि तनकार्हरूले ध्र्ान ठदनपुदिछ । कार्िसबपादनका लातग आवश्र्क पने काननु, कार्िर्वतध, 
तनदेम्शका, मागिदशिन िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

4. सेवा र सरु्वधा - प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पाररश्रतमक सरु्वधासबिन्धी ऐन अनसुार 
िोर्कएका सेवा सरु्वधाभन्दा िढी नहनेु गरी सरु्वधा भकु्तानी गनुिपनेमा चाडपवि खचि, प्रदेश सम्चव थप 
सरु्वधा, र्ािार्ाि खचि सरु्वधा, सल्लाहकार लगार्िका सरु्वधा ऐन अनसुार िोर्कएभन्दा िढी खचि गने 
प्रवमृ्त्तमा सधुार गरी मापदण्ड िमोम्जम सेवा सरु्वधा उपलधध गराउने व्र्वस्था अवलबवन गनुिपदिछ। 

 संगठन िथा जनशम्क्त व्र्वस्थापन 

5. b/aGbL / kbk"lt{ - प्रदेशस्िरको कार्ि सबपादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन सिै सरकारी तनकार्को 
संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण र व्र्वस्थापन परीक्षण गरी कार्ािलर् र कमिचारी दरिन्दी र्र्कन 
गने र दरिन्दी अनसुार पदपूतिि गरी र्वकास तनमािण, सेवा प्रवाहका गतिर्वतधलाई प्रभावकारी 
िनाउनपुदिछ । 

6. सेवा प्रवाह - साविजतनक स्रोि र साधनको अतधकिम उपर्ोग गरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, 
प्रभावकारी र दक्षिापूविक सञ्चालन गनि चक्रीर् समर् प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली र 
हेल्पडेस्क प्रणाली कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सेवा प्रवाह मापदण्ड तनधािरण गने, अनगुमन संर्न्र िनाउने 
र गनुासो व्र्वस्थापन एवं साविजतनक सनुवुाई गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । सेवा प्रवाहमा संलग्न 
हनेु पदातधकारी एवं जनशम्क्त सेवाग्राहीप्रति सोझै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रणाली िर्ार गरी 
लाग ुगनुिपदिछ । सेवाग्राहीको समर् र लागि घटाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मिाट सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ । 

 आर्ोजना िथा कार्िक्रम व्र्वस्थापन 

7. आर्ोजना िैङ्क - पूवािधार र्वकासका क्षेरहरू जस्िै सडक, तसगचाई, खानेपानी, पर्िटन, कृर्ष, उद्योग, 
वन आठदको दीघिकातलन र्वकासको प्रारुप िर्ार गरी क्षरेगि आर्ोजना, त्र्सिाट प्राप्त हनेु प्रतिफल, 
लाभाम्न्वि हनेु वगि र प्राथतमर्ककरण सर्हि आर्ोजना िैङ्क िर्ार गनुिपने देम्खएको छ । 

8. आर्ोजना छनौट एवं कार्ािन्वर्न - आर्ोजना िैंकिाट प्रदेश गौरवका आर्ोजना लगार्ि प्राथतमकिा 
प्राप्त आर्ोजनाको छनौट एवं कार्ािन्वर्न गने, तनम्िि मापदण्ड तनधािरण गरी संघ र स्थानीर् िहसगग 
दोहोरो नपने गरी आर्ोजना कार्ािन्वर्न गने र आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ािन्वर्नमा 
र्ढलाई हनुकुो कारण पर्हचान गरी समर्मै आर्ोजना सबपन्न गराउन ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

9. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकास लक्ष्र्को रार्ष्ट्रर् सूचक अनसुार म्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी, पर्िटन, 
भौतिक पूवािधार, तसगचाई, आवास लगार्िका क्षेरमा र्ोजना िजुिमा िथा िजेट र्वतनर्ोजन गरी 
कार्िक्रम सञ्चालन गने र अपेम्क्षि उदे्दश्र्/लक्ष्र् प्राप्त गने व्र्वस्था तमलाउनपुने देम्खन्छ । 

10. अध्र्र्न प्रतिवेदन  – प्रदेश सरकारले परामशिदािा माफि ि िर्ार गरेको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन 
अतभलेख राम्ख कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । संघिाट अध्र्र्न गरी िर्ार भएका प्रतिवेदनहरु प्रदेश 
िथा स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण गरी दोहोरो अध्र्ान नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

 



सधुारका क्षरेहरू 

 105  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

 िजेट व्र्वस्थापन 

11. िजेट िजुिमा - िजेट िजुिमा गदाि क्षेरगि प्राथतमकिा, स्रोि साधनको उपलधधिा, पूवािधार र्वकासको 
अवस्था, राजस्व संकलन गनि सक्ने क्षमिा, सरोकारवालाको सहभातगिा लगार्ि पक्षमा ध्र्ान ठदई 
िजेट तनमािण गनुिपने देम्खन्छ । िजेट िजुिमा गदाि क्षेरगि प्राथतमकिा, मध्र्मकातलन खचि संरचना, 
िहवुर्षिर् चर्क्रर् िजेट  लगार्िका अवधारणा अनसुार कार्ािन्वर्न र्ोग्र् िजेट िजुिमा गनुिपदिछ।  

12. िजेट र्वतनर्ोजन - प्राथतमकिामा रहेका र्ोजना एवं कार्िक्रममा िजेट र्वतनर्ोजन गने, िजेट अिण्डा 
राखी पतछ रकमान्िर गने कार्िमा तनर्न्रण गने, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका र्ोजनामा 
मार र्वतनर्ोजन गने, िजेट र्वतनर्ोजन, खचि र उपलम्धधलाई कार्ि सबपादन मूल्र्ाङ्कनसगग आवर्द् गने, 
दीगो र्वकास हनेु आर्ोजनामा मार िजेट र्वतनर्ोजन गने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

13. र्वतनर्ोजन दक्षिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ िमोम्जम प्रदेश मन्रालर्ले िजेट प्रस्िाव 
गदाि खचि हनेु स्पि आधारसर्हि पेस गने र सो अनसुार खचि गनुिपने उल्लेख छ । र्ो वषि प्रदेश 
सरकारले संशोतधि िजेट रु.३९ अिि १५ करोड ४२ लाख कार्म गरेकोमा रु.३२ अिि १० करोड 
३० लाख खचि गरी कुल र्वतनर्ोजनको 81.99 प्रतिशि मार खचि गरेको देम्खन्छ । कार्ािन्वर्न 
र्ोग्र् कार्िक्रम र आधार िेगर िजेट अनमुान गरेको र िजेट अनसुार खचि गनि नसकेकोले 
मन्रालर्को र्वतनर्ोजन दक्षिा कमजोर रहेको देम्खर्ो । कार्िक्रम िजेट खचि गरी र्वतनर्ोजन दक्षिा 
वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

14. परामशि खचि - परामशिदािा खचिमा अत्र्तधक वरृ्र्द् हुगदै गएको देम्खएको छ । परामशि खचिमा 
न्रू्नीकरण गनि सबभाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लगार्िका कार्ि आन्िररक 
जनशम्क्तिाट गराउन पहल गने, िाह्य जनशम्क्तिाट गराउन ु पने अवस्थामा प्रतिस्पधाित्मक िररकाले 
खररद गने, संभाव्र्िा अध्र्र्न भएका र्ोजना मार वार्षिक कार्िक्रममा समावेश गने लगार्िका कार्ि 
गरी परामशि खचिलाइि तमिव्र्र्ी र प्रभावकारी िनाउनपुदिछ । 

15. अनदुानको उपर्ोग - अनदुान कार्िक्रमहरूलाइि धर्वम्स्थि रूपमा कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पने 
तनदेम्शका र कार्िर्वतध, ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुिमा गने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रण गने, 
अनदुानमा समान पहुगचको सतुनिििा गने, लाभग्राहीको लागि सहभातगिा नहनेु कार्िमा अनदुान ठदने 
पररपाटी अन्त्र् गनुिपने, व्र्म्क्तगि लाभ हनेु र्कतसमको अनदुान ठदने पररपाटीमा तनर्न्रण गनुिपने र 
अनदुानको िालकु तनकार्िाट अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । साथै अनदुान 
रकमको उपर्ोगिाट रोजगारी तसजिना, आर् आजिनमा वरृ्र्द्, उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा अतभवरृ्र्द्, 
प्रर्वतध हस्िान्िरण िथा उपर्ोग, सविसाधारणको पहुगच वा सरु्वधा सबिन्धमा मूल्र्ाङ्कन गरी अनदुान 
उपर्ोगको सतुनम्िििा गररनपुदिछ । 

16. चाल ुखचिमा तनर्न्रण - प्रदेश सरकारको चाल ुखचि िढ्दै गएको िथा पुगजीगि खचि अपेम्क्षि रुपमा 
िढ्न नसकेको अवस्था छ । समग्र आतथिक अवस्थामा सधुार गरी पूवािधार र्वकास, प्रतिफलर्कु्त 
क्षेरमा लगानीका माध्र्मिाट पुगजीगि खचि िढाउनपुने अवस्था देम्खएको छ भने चसु्ि र छररिो 
संगठन, अनावश्र्क र फजलु खचिमा तनर्न्रण, आठदका माध्र्मिाट चाल ुखचि घटाउनपुने देम्खन्छ। 
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17. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश मन्रालर् र अन्िगिि तनकार्िाट सबपादन गने कार्ि तमिव्र्र्ी, दक्ष र 
प्रभावकारी ढंगिाट सबपादन गनि, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश 
काननुिमोम्जम कार्ि सबपादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
िर्ार गरी लागू गनुिपदिछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िजुिमा गदाि आन्िररक तनर्न्रणको 
आवश्र्किा, तनर्न्रण वािावरण, तनर्न्रण र्क्रर्ाकलाप, समन्वर् एवं सञ्चार र अनगुमन जस्िा 
पक्षहरूमा ध्र्ान ठदनपुदिछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली तनकार्को कार्िसगग प्रत्र्क्ष सबिम्न्धि रही 
जोम्खम न्रू्तनकरण गने र्वषर्सगग सबिम्न्धि हनुपुदिछ । 

 खररद व्र्वस्थापन 

18. नबसि िथा तनमािण स्थल - तनमािण कार्ि एवं परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गनि प्रर्ोग हनेु 
नबसिलाई प्रर्वतधमा भएको पररवििन अनसुार अद्यावतधक एवं स्वीकृि गरी खररद पूवि गररसक्नपुने 
जग्गा प्रातप्त, वािावरणीर् अध्र्र्न, अन्िरतनकार् समन्वर् र स्वीकृि लगार्िका कार्िहरू सबपन्न 
भएपतछ मार खररद कार्ि गनुिपदिछ। 

19. सबझौिा कार्ािन्वर्न - सबझौिा अनसुारको काम समर्मै सबपन्न गनि कार्ििातलका िनाई कार्ािन्वर्न 
गने, साविजतनक खररद काननुको पालना गने, खररद कार्िमा संलग्न पदातधकारीले म्जबमेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना गनुिपने, खररद कार्िको अनगुमनलाई प्रभावकारी िनाउने लगार्िका कार्ि गरी 
खररद कार्िलाई व्र्वम्स्थि गनुिपदिछ ।  

20. प्रतिस्पधाि - साविजतनक खररदमा प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी कामलाई टुक्रा टुक्रा गने र टर्ाकेम्जङ्ग गने 
कार्िलाई तनर्न्रण गनुिपने देम्खनकुा साथै खररदलाई प्रतिस्पधािर्कु्त िनाउन र्वद्यिुीर् िोलपर सूचना 
प्रणालीलाई अतनवार्ि गने र खररद प्रर्क्रर्ालाई पारदशी, खलुा, उदे्दश्र्मूलक र तमिव्र्र्ी िनाउन 
खररद र्ोजना िनाई प्रतिस्पधाित्मक रूपमा खररद कार्ि गनुिपदिछ । 

21. तनमािण कार्ि सबपन्न - तनमािण कार्ि समर्मा नहुगदा सेवाग्राही सेवािाट िम्ञ्चि हनेु भएकोले समर्मा 
कार्िसबपन्न गनि, सहज वािावरण तमलाउने, सपुरीवेक्षण र अनगुमनलाई प्रभावकारी िनाउने, 
कार्ािन्वर्न चरणमा देखा परेका समस्र्ा समर्मै समाधान गरी कार्िसबपन्न गराउने र समर्मा 
कार्िसबपन्न नगरेमा क्षतिपूतिि तलने सबिन्धी व्र्वस्थाको कडाइका साथ कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

22. उपभोक्ता सतमतििाट कार्ि - साविजतनक खररद काननुमा उल्लेम्खि सीमा अनसुारको कार्ि मार 
उपभोक्ता सतमतििाट गराउने, उपभोक्ता सतमतिहरूले तनमािण व्र्वसार्ीिाट काम गराउने र 
िोलपरिाट खररद गनुिपने सामान समेि उपभोक्ता सतमतििाट सोझै खररद गने कार्िमा तनर्न्रण 
गनुिपदिछ । उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराउगदा रोजगारी तसजिना, वािावरणीर् पक्ष, गणुस्िरीर् 
कार्िसबपादन तमिव्र्र्र्िा लगार्िका र्वषर्मा ध्र्ान ठदनपुने देम्खएको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूिाट 
गररने कार्िमा जनसहभातगिा सतुनम्िि गने िथा तनमािण सबपन्न पिाि ममिि संभारको म्जबमेवारी सर्हि 
आर्ोजना हस्िान्िरण गने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

23. गणुस्िर परीक्षण - साविजतनक तनमािण कार्िलाई दीगो र प्रतिफलमखुी िनाउन तडजाइन, स्पेतसर्फकेशन 
र गणुस्िर आश्वस्ििा र्ोजना अनसुार तनमािण सामग्री एवं तनमािण कार्िको गणुस्िर परीक्षण गने, 
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गणुस्िरीर् परीक्षण गनि कार्ािलर्हरूलाई प्रोत्साहन गने, गणुस्िर तनर्न्रण िथा गणुस्िर आश्वस्ििाको 
सतुनम्िि गने व्र्वस्था मलाउनपुने देम्खन्छ । 

 साविजतनक श्रोि र सबपम्त्त संरक्षण 

24. सबपम्त्त व्र्वस्थापन - संघिाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा प्राप्त म्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन 
लगार्ि हस्िान्िरण भएका सबपम्त्तको र्ववरण िथा र्वद्यमान सबपम्त्तको अतभलेख अद्यावतधक गरी 
सबिम्न्धि तनकार्मा प्रतिवेदन गने, प्रर्ोगमा रहेका सवारी साधनको अतभलेख, त्र्सको ममिि एवं 
हस्िािरण कार्िलाई व्र्वम्स्थि गरी महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले उपलधध गराएको साविजतनक 
सबपम्त्त व्र्वस्थापन प्रणाली सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाई सबपम्त्त व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । प्रदेश सरकार 
मािहि रहेका साविजतनक जग्गा, घर, सवारीसाधन, फतनिचर, कबटर्टुर, मेम्शन उपकरण लगार्िका 
सबपम्त्तको कार्ािलर्गि र एकीकृि अतभलेख राख्नपुदिछ । 

25. धातमिक एवं सागस्कृतिक सबपदा - साविजतनक मठ, मम्न्दर, देवालर्, गबुिा, िीथिस्थल लगार्ि 
परुािाम्त्वक एवं धातमिक स्थलहरूको अतभलेख, ममिि सबभार, संरक्षण र उपर्ोग गरी धातमिक एवं 
ऐतिहातसक सबपदाको संरक्षण गनुिपदिछ । 

 र्वत्तीर् श्रोि पररचालन 

26. आन्िररक आर् - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िमोम्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा 
कर, सेवा शलु्क दस्िरु, पर्िटन शलु्क लगार्िका क्षेरको सममु्चि पररचालन गरी राजस्व संकलनलाई 
वरृ्र्द् गनुिपदिछ । राजस्व संकलन सबिन्धी कर, दस्िरु र शलु्क पररमाजिन गदाि संघीर् काननुसगग 
सामन्जस्र् गने र राजस्वका थप क्षेर पर्हचान िथा राजस्व प्रशासनमा सधुार गरी आन्िररक राजस्व 
असलुीमा वरृ्र्द् गनुिपदिछ। 

27. राजस्व दार्रा तिस्िार - संर्वधान अनसुार प्रदेश सरकारले संकलन गने राजस्वका क्षेर िथा दार्रा 
र्वस्िार गने, चहुावट तनर्न्रण गने, कमिचारीको दक्षिा अतभवरृ्र्द् गने लगार्िका कार्ि गरी राजस्व 
प्रशासनमा सधुार गनुिपने देम्खन्छ ।  

 भौतिक पूवािधार र्वकास 

28. पूवािधार र्वकास - प्रदेश मािहिका सिै म्जल्लामा सडक, तसंचाइ, खानेपानी, पर्िटन, दरुसंचार, र्वद्यिु, 
र्वद्यालर्, स्वास््र् लगार्िका पूवािधारको समानपुातिक र्वकासका लातग आवश्र्क स्रोि व्र्वस्थापन 
िथा उपर्ोग गरी पूवािधार र्वकास गनुिपदिछ । 

29. प्रदेश पूवािधार - प्रदेश सरकार स्थापना भएपिाि स्थार्ी राजधानी रहने स्थानमा भवन लगार्ि भौतिक 
पूवािधार तिकास गने लगार्िका कार्ि गनुि पदिछ ।  

30. जोम्खम न्रू्तनकरण - र्वपद् व्र्वस्थापन अन्िगिि जोम्खमको आगकलन, पूवि िर्ारीको व्र्वस्था, राहि 
िथा पनुस्थािपना एवं पनुतनिमािण र समन्र्ार्ीकरणको अवस्था तनमािण गनि आवश्र्क र्ोजना र िर्ारीको 
कार्ि गनुिपदिछ । र्सका लातग आवश्र्क पने स्रोिसाधन जस्िै िजेट, जनशम्क्त, समन्वर् र सञ्चार 
व्र्वस्था, अन्र् पूवािधार लगार्िका र्वषर्मा पर्ािप्त ध्र्ान ठदनपुदिछ । कोतभड-19 लगार्िका 
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महामारी एवं संक्रामक रोग तनर्न्रणका लातग अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिकि िाको लातग सूचना 
प्रवाहलाइि प्रभावकारी िनाउने, स्वास््र् पूवािधारको एवं जनशम्क्त व्र्वस्थापन गरी उपचार सेवा सधुार 
गने, सिैलाई खोपको सतुनम्िििा हनेु व्र्वस्था तमलाउने र कोतभड रोग तनर्न्रणका लातग भएका 
कार्िहरूको समीक्षा गरी र्वपद् व्वस्थापन अन्िगिि भर्वष्र्मा गनुिपने पूवि िर्ारी, पूवािधार र्वकास, 
जनचेिना िथा सञ्चार व्र्वस्था तमलाई र्वपद् जोम्खम न्रू्तनकरणका उपार्हरू अवलबिन गनुिपदिछ । 

 संघीर्िा कार्ािन्वर्न 

31. समन्वर् – नेपालको संर्वधानको अनसूुचीमा उल्लेख भएका र आर्ोजना वगीकरण िथा िागडफागट 
सबिन्धी मापदण्ड, २०७६ अनसुारका एकल िथा साझा अतधकार सूचीका काननु तनमािण गरी 
कार्ािन्वर्न गनुिपने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्िम्जबमेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा 
आर्ोजनाहरूको वगीकरण कार्ािन्वर्न गनुिपने, अन्िरप्रदेशमा सञ्चालन हनेु सडक, र्वद्यिु, तसगचाई 
लगार्िका पूवािधार सबिन्धी पररर्ोजनाहरू सञ्चालन गदाि िीनै िहिीच समन्वर् कार्म गरी दोहोरो 
नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । कार्िक्रम सञ्चालन गदाि संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहिीच दोहोरो पने, 
खम्टटने र टुर्क्रने समस्र्ा देम्खएकोले आवश्र्क समन्वर् गरी र्स्िा समस्र्ा तनराकण गररनपुदिछ । 

32. प्रदेश समन्वर् पररषद – प्रदेश िथा स्थानीर् िहले गने काम कारवाहीमा नीतिगि सामन्जस्र्िा साझा 
अतधकार क्षेरको प्ररे्ग प्राकतिक स्रोिको उपर्ोग र िागडडफागट सबिन्धमा समन्वर् गने र्ववाद 
तनरुपण गने कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन माननीर् मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिामा गठठि 
प्रदेश समन्वर् पररषदको भतूमका प्रभावकारी िनाउन ुपने देम्खएको छ ।     

33. स्वतनभिरिा – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार आफ्नो अतधकार क्षेर अन्िगिि 
पने र्वषर्मा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी िनाई आन्िररक आर् वरृ्र्द् गरी संघीर् अनदुान 
हस्िान्िरणको तनभिरिा कम गदै जानपुने देम्खन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकार 
अन्िगिि संकलन भएको राजस्व सबिम्न्धि र्वभाज्र् कोषमा जबमा गरी िागडफागट गनुिपदिछ ।  

 र्वत्तीर् प्रशासन िथा आतथिक अनशुासन 

34. तमिव्र्र्ीिा - एउटै प्रकृतिको काम िेग्लािेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन गरी दोहोरो खचि गने कार्िमा 
तनर्न्रण गने, संगठन व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी उपर्कु्त संखर्ामा संगठन िथा दरिन्दी कार्म गरी 
चाल ुखचिमा तनर्न्रण गनुिपने, पुगजीगि खचिलाई कार्िक्रम र िजेटसगग आिर्द् गरी तमिव्र्र्ी िवरले 
खचि गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ। खचिको मापदण्ड िथा तमिव्र्र्ीिा सबिन्धी तनदेम्शका िर्ार, 
अद्यावतधक िथा कार्ािन्वर्न गनुिपने देम्खएको छ । 

35. म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ अनसुार खचि गने, म्जबमेवारी र 
जवाफदेर्हिा वहन गने, िजेट िजुिमा गने, तनकासा ठदने, खचि गने, लेखा राख्न,े प्रतिवेदन गने 
पदातधकारीको म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा स्पि गरी सो कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्थाको पालना गनुि 
गराउनपुदिछ । 

36. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - संवैधातनक तनकार्ले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू संसदीर् सतमतिमा छलफल गरी 
कारवाही टुङ्गो लगाउनपुदिछ । प्रदेश सरकार मािहिका प्रशासतनक, प्रार्वतधक, आतथिक लगार्िका 
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र्वतभन्न र्वषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्राप्त भएका अध्र्र्न प्रतिवेदनहरू कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 
आतथिक कारोिारको वार्षिक प्रतिवेदन, साविजतनक सबपम्त्तको वार्षिक प्रतिवेदन लगार्िका 
प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएका सधुार गनुिपने र्वषर्को सबिन्धमा ित्काल कारवाही शरुु गरी र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रणाली सदुृढ गनुिपदिछ । आन्िररक र अम्न्िम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरूको सबिन्धमा सर्ममा कारवाही टुङ्गो लगाई प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न पक्ष प्रभावकारी िनाई 
आतथिक अनशुासन कार्म गनि गराउन ध्र्ान ठदनपुने देम्खएको छ ।  

37. लेखा ढागचा - साविजतनक तनकार्को लेखा प्रणाली, लेखा ढागचाको स्वीकृति िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीमा समर्सापेक्ष सधुार गरी साविजतनक कोषको पारदम्शििा र र्वश्वसनीर्िा प्रिर्द्िन गनि 
साविजतनक क्षेरको लातग नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सिै तनकार्हरूमा 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ। 

38. अनगुमन र मलु्र्ाकंन - प्रदेश र्वत्तीर् प्रशासन र आतथिक अनशुासनलाई सिल िनाउन अनगुमन, 
मूल्र्ाङ्कन, म्जबमेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुिपने व्र्वस्था कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

उपर्ुिक्त अनसुार नीतिगि, काननुी, व्र्वस्थापकीर् र प्रर्क्रर्ागि र्वषर्हरूमा सधुार गरी असल 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनका माध्र्मिाट आतथिक सशुासन कार्म हनेु, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनेु, पूवािधार 
क्षेरको र्वकासका माध्र्मिाट अतधकिम प्रतिफल प्राप्त भई जीवनस्िरमा सधुार आउने अपेक्षा 
गररएको छ ।  
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अनसूुचीहरू 

 

अनसूुची ÷१ 

 (प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सगग सबिम्न्धि) 

 
 

लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ािलर्हरू 

र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोिार 
२०७७।७८ 

-?= xhf/df_ 

क्र.स.ं मन्त्रालय र निकायको िाम 
कायाालय 

संख्या 

बेरुज ुभएका 

कायाालयको सखं्या 
बेरुज ुरकम 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर् 1 1 929 

2 मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर् 3 3 1231 

3 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 13 2 11186 
4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 1 1 14038 
5 उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर्  35 27 62264 
6 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 29 25 10481 
7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 50 50 364001 
8 ग्रातमण िथा शहरी र्वकास मन्रालर् 1 1 0 
9 म्शक्षा िथा सामाम्जक र्वकास मन्रालर् 34 27 61260 
10 स्वास््र्, जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर्  1 1 729 
11 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 1 1 0 
12 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 1 179 
13 प्रदेश पूवािधार र्वकास प्रातधकरण 1 1 142 
14 प्रदेश र्ोजना आर्ोग 1 1 295 
15 सूचना िथा संचार प्रतिष्ठान 1 1 8557 

  जबमा 173 143 535292 

रिव्र् : भौतिक पवूािधार र्वकास मन्रालर् अन्िरगि जलस्रोि िथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, पाल्पाको वक्र्ौिा (आ.ि.2076।77) को 
िेरुज ुसमेि समावशे गरीएको छ । 
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अनसूुची ÷१ (क) 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सगग सबिम्न्धि) 

 

लेखापरीक्षण गररएका  कार्ािलर्हरूको र्ववरण 

207७।78 

क्र.स मन्रालर् र तनकार्को नाम कार्ािलर् संखर्ा 
1.  प्रदेश सभा सम्चवालर् 1 
2.  मखुर्मन्री  िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर्, िटुवल 1 
2.1 प्रदेश राजधानी व्र्वस्थापन कार्ािलर्,दाङ 1 
2.2 प्रदेश प्रम्शक्षण प्रतिष्ठान 1 
3.  आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, िटुवल  1 
3.1 प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्, रुपन्देही 1 
3.2 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, दाङ 1 
3.3 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, रुकुमपवुि 1 
3.4 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, रोल्पा 1 
3.5 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, टरू्ठान 1 
3.6 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, िागके 1 
3.7 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, िठदिर्ा 1 
3.8 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, पाल्पा 1 
3.9 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, नवलपरासी 1 
3.10 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, गलु्मी 1 
3.11 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, कर्पलिस्ि ु 1 
3.12 प्रदेश लेखा इकाई कार्ािलर्, अघािखागची 1 
4.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्, रुपन्देही   1 
5.  उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर्, िटुवल 1 
5.1 तडतभजन वन कार्ािलर्, रुपन्देही 1 
5.2 तडतभजन वन कार्ािलर्,  दाङ 1 
5.3 तडतभजन वन कार्ािलर्, रोल्पा 1 
5.4 घरेल ु िथा साना उद्योग, िठदिर्ा 1 
5.5 तडतभजन वन कार्ािलर्, िठदिर्ा 1 
5.6 तडतभजन वन कार्ािलर्, अघािखागची 1 
5.7 घरेल ु िथा साना उद्योग, अघािखागची 1 
5.8 भ ूिथा जलाधार संरक्षण कार्ािलर्, दाङ 1 
5.9 भ-ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्,पाल्पा 1 
5.10 तडतभजन वन कार्ािलर्, दाङ देउखरुी 1 
5.11 उद्योग वाम्णज्र् िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षण तनदेशनालर्, रुपन्देही  1 
5.12 तडतभजन वन कार्ािलर्, कर्पलवस्ि ु 1 
5.13 घरेल ु िथा साना उद्योग कार्ािलर्, रोल्पा 1 
5.14 तडतभजन वन कार्ािलर्, िागके 1 
5.15 तडतभजन वन कार्ािलर्,  रुकुम पूवि 1 
5.16 घरेल ु िथा साना उद्योग र्वकास सतमतिको कार्ािलर्,  रुकुम पूवि 1 
5.17 पर्िटन  तडतभजन कार्ािलर्, िागके 1 
5.18 घरेल ु िथा साना उद्योग कार्ािलर्, दाङ 1 
5.19 घरेल ु िथा साना उद्योग कार्ािलर्, िागके 1 
5.20 तडतभजन वन कार्ािलर्, गौिम वरु्द्, कर्पलवस्ि ु 1 
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5.21 घरेल ु िथा साना उद्योग र्वकास सतमति, कर्पलवस्ि ु 1 
5.22 तडतभजन वन कार्ािलर्, खलङगा, टर्ठुान  1 
5.23 घरेल ु िथा साना उद्योग र्वकास सतमति, टर्ठुान  1 
5.24 पर्िटन तडतभजन कार्ािलर्, भैरहवा 1 
5.25 घरेल ु िथा साना उद्योग कार्ािलर्, रुपन्देही 1 
5.26 वन अनसुन्धान िथा प्रम्शक्षण केन्र, रुपन्देही 1 
5.27 प्रदेश वन तनदेशनालर्, भैरहवा 1 
5.28 तडतभजन वन कार्ािलर्, नवलपरासी 1 
5.29 घरेल ु िथा साना उद्योग कार्ािलर्, नवलपरासी 1 
5.30 तडतभजन वन कार्ािलर्, गलु्मी 1 
5.31 तडतभजन वन कार्ािलर्, पाल्पा 1 
5.32 घरेल ु िथा साना उद्योग र्वकास सतमति,  गलु्मी 1 
5.33 घरेल ु िथा साना उद्योग कार्ािलर्, पाल्पा 1 
5.34 पाल्पा  दरिार संग्रहालर्, पाल्पा 1 
6.  भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, िटुवल 1 
6.1 कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्, िटुवल रुपन्देही  1 
6.2 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र रोल्पा  1 
6.3 कृर्ष ज्ञान केन्र, रोल्पा  1 
6.4 पशपंुक्षी  िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् 1 
6.5 कृर्ष ज्ञान केन्र, अघािखागची 1 
6.6 िाली  संरक्षण प्रर्ोगशाला, िागके 1 
6.7 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, िागके 1 
6.8 कृर्ष  ज्ञान केन्र, दाङ 1 
6.9 कुखरुा  र्वकास फामि, िागके 1 
6.10 पश ु सेवा िातलम केन्र, िागके 1 
6.11 मत्स्र्  र्वकास केन्र, िागके 1 
6.12 कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्िन सहर्ोग िथा िातलम केन्र, िागके 1 
6.13 सहकारी  प्रम्शक्षालर्, िागके 1 
6.14 िीउ  तिजन प्रर्ोगशाला, िागके 1 
6.15 कृर्ष  ज्ञान केन्र, िागके 1 
6.16 माटो िथा मल परीक्षण प्रर्ोगशाला, िागके 1 
6.17 कृर्ष ज्ञान केन्र, िौतलहवा कर्पवस्ि ु 1 
6.18 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, िौतलहवा कर्पवस्ि ु 1 
6.19 िीउ  तिजन प्रर्ोगशाला, भैरहवा 1 
6.20 भेटेररनरी  अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, भैरहवा 1 
6.21 कृर्ष ज्ञान केन्र, नवलपरासी 1 
6.22 कृर्ष  ज्ञान केन्र, गलु्मी 1 
6.23 कृर्ष ज्ञान केन्र, पाल्पा 1 
6.24 भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, पाल्पा 1 
6.25 एर्ककृि कृर्ष िथा पशपंुम्क्ष र्वकास कार्ािलर्,िठदिर्ा 1 
6.26 एर्ककृि कृर्ष िथा पशपंुम्क्ष र्वकास कार्ािलर्, रुकुम पूवि 1 
6.27 एर्ककृि कृर्ष िथा पशपंुम्क्ष र्वकास कार्ािलर्,टरू्ठान 1 
6.28 भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, दाङ 1 
7.  भौतिक  पूवािधार र्वकास मन्रालर्, िटुवल 1 
7.1.  खानेपानी  िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्, िटुवल रुपन्देही  1 
7.2.  र्ािार्ाि  व्र्वस्था सेवा कार्ािलर्, भैरहवा रुपन्देही  1 
7.3.  वागणगंगा  तसंचाई व्र्वस्थापन कार्ािलर्, कर्पलवस्ि ु 1 
7.4.  जल  स्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कर्पलवस्ि ु 1 
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7.5.  जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्,  रोल्पा  1 
7.6.  माडी लङु्ग्ग्री कररडोर तसंचाइ आर्ोजना,  रोल्पा  1 
7.7.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, रोल्पा  1 
7.8.  भतूमगि जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, रुपन्देही  1 
7.9.  र्ािार्ाि  व्र्वस्था कार्ािलर् चालक अनमुतिपर, रुपन्देही 1 
7.10.  सहरी  र्वकास िथा भवन कार्ािलर्, दाङ 1 
7.11.  भतूमगि जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन,  दाङ 1 
7.12.  प्रगन्ना िथा वड्कापथ तसंचाई व्र्वस्थापन कार्ािलर्,  दाङ 1 
7.13.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, दाङ 1 
7.14.  र्ािार्ाि व्र्वस्था सेवा कार्ािलर्, दाङ 1 
7.15.  जलस्रोि  िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, टर्ठुान 1 
7.16.  खानेपानी  िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, टर्ठुान 1 
7.17.  जलस्रोि  िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, िठदिर्ा 1 
7.18.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, सम्न्धखकि , अघािखागची  1 
7.19.  जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, अघािखागची  1 
7.20.  र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर् सवारी, रुपन्देही 1 
7.21.  र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्, दाङ 1 
7.22.  जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास सि तडतभजन कार्ािलर्, रुकुम पूवि 1 
7.23.  जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, दाङ 1 
7.24.  सहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्, रुपन्देही 1 
7.25.  र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्, िागके 1 
7.26.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, िागके 1 
7.27.  भतूमगि जलस्रोि िथा तसगचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, िागके 1 
7.28.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, िठदिर्ा 1 
7.29.  खानेपानी  िथा सरसफाई अस्थाई तडतभजन कार्ािलर्, िागके 1 
7.30.  सहरी  र्वकास िथा भवन कार्ािलर्, िागके 1 
7.31.  जलस्रोि िथा तसगचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, िागके 1 
7.32.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, रुकुम पूवि 1 
7.33.  खानेपानी  िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, दाङ 1 
7.34.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर् म्शवपरु, कर्पलवस्ि ु 1 
7.35.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर् जस्परु, टर्ठुान 1 
7.36.  सडक  पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, मम्णग्राम, रुपन्देही 1 
7.37.  जलस्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, भैरहवा 1 
7.38.  र्ािार्ाि पूवािधार तनदेशनालर्, रुपन्देही 1 
7.39.  जलस्रोि  िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, नवलपरासी 1 
7.40.  खानेपानी  िथा सरसफाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, पाल्पा 1 
7.41.  सहरी  र्वकास िथा भवन कार्ािलर्, पाल्पा 1 
7.42.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, गलु्मी 1 
7.43.  खानेपानी िथा सरसफाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, गलु्मी 1 
7.44.  जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, गलु्मी 1 
7.45.  सडक पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, पाल्पा 1 
7.46.  र्ािार्ाि व्र्वस्था सेवा कार्ािलर्, पाल्पा 1 
7.47.  प्रदेश उजाि कार्ािलर्,दाङ 1 
7.48.  जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, पाल्पा 1 
8.  ग्रातमण िथा सहरी  र्वकास मन्रालर्,वटुवल 1 
9.  म्शक्षा िथा सामाम्जक र्वकास मन्रालर् िटुवल 1 
9.1.  म्शक्षा  िातलम केन्र, रुपन्देही 1 
9.2.  स्वास््र्  कार्ािलर् घोराही दाङ 1 
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9.3.  स्वास््र् कार्ािलर्, गलुररर्ा, िठदिर्ा 1 
9.4.  म्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र, िठदिर्ा 1 
9.5.  म्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र, अघािखागची 1 
9.6.  म्शक्षा  र्वकास तनदेशनालर्, रुपन्देही  1 
9.7.  स्वास््र् िातलम केन्र, रुपन्देही 1 
9.8.  स्वास््र् कार्ािलर्, रुकुम पूवि 1 
9.9.  स्वास््र्  तनदेशनालर् लमु्बिनी प्रदेश, िटुवल रुपन्देही  1 
9.10.  प्रदेश  स्वास््र् आपूतिि व्र्वस्थान केन्र, रुपन्देही  1 
9.11.  सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कर्पलवस्ि ु 1 
9.12.  स्वास््र्  कार्ािलर्, रोल्पा  1 
9.13.  रोल्पा आर्वेुद स्वास््र् केन्र, रोल्पा  1 
9.14.  िागके  आर्वेुद स्वास््र् केन्र 1 
9.15.  स्वास््र्  कार्ािलर्,  िागके 1 
9.16.  सामाम्जक  र्वकास तडतभजन कार्ािलर्,  िागके 1 
9.17.  सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, दाङ 1 
9.18.  कर्पलवस्ि ुआर्वेुद स्वास््र् केन्र, कर्पलवस्ि ु 1 
9.19.  स्वास््र्  कार्ािलर्, कर्पलवस्ि ु 1 
9.20.  स्वास््र्  कार्ािलर्, र्वजवुार टर्ठुान   1 
9.21.  सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ािलर् र्वजवुार, टर्ठुान  1 
9.22.  टर्ठुान  आर्ुिवेद स्वास््र् केन्र ,खलङ्गा,  टर्ठुान  1 
9.23.  प्रदेश  जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला, िटुवल 1 
9.24.  लमु्बिनी आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, िटुवल 1 
9.25.  सामाम्जक  र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, भैरहवा 1 
9.26.  स्वास््र्  कार्ािलर्, भैरहवा 1 
9.27.  स्वास््र्  कार्ािलर्, नवलपरासी 1 
9.28.  सामाम्जक र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, पाल्पा 1 
9.29.  स्वास््र्  कार्ािलर्,  गलु्मी 1 
9.30.  गलु्मी आर्वेुद स्वास््र् केन्र,  गलु्मी 1 
9.31.  स्वास््र्  कार्ािलर्,  पाल्पा 1 
9.32.  आर्वेुद स्वास््र् कार्ािलर्, पाल्पा 1 
9.33.  लमु्बिनी  प्रादेम्शक अस्पिाल, रुपन्देही  1 
9.34.  भीम  अस्पिाल, रुपन्देही 1 
9.35.  रोल्पा  अस्पिाल 1 
9.36.  िठदिर्ा  अस्पिाल 1 
9.37.  अघािखागची अस्पिाल 1 
9.38.  राप्ती  प्रादेम्शक अस्पिाल र्वकास सतमति दाङ 1 
9.39.  राप्ती  आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, िलुसीपरु दाङ 1 
9.40.  प्रादेम्शक  आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, तिजौरी दाङ 1 
9.41.  टर्ठुान  अस्पिाल, र्वजवुार टर्ठुान  1 
9.42.  कर्पलवस्ि ु अस्पिाल, िौतलहवा, कर्पलवस्ि ु 1 
9.43.  पृ् वीचन्र  अस्पिाल र्वकास सतमति, नवलपरासी 1 
9.44.  म्चसापानी  अस्पिाल र्वकास सतमति,  नवलपरासी 1 
9.45.  गलु्मी  अस्पिाल,  िबघास गलु्मी 1 
9.46.  पाल्पा  अस्पिाल, पाल्पा 1 
9.47.  रामपरु अस्पिाल, पाल्पा 1 
9.48.  स्वास््र्  कार्ािलर्,  अघािखागची 1 
10.  स्वास््र्, जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर्   1 
11.  मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर्, िटुवल 1 
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12.  प्रदेश  लोक सेवा आर्ोग, िटुवल 1 
13.  प्रदेश पूवािधार र्वकास प्रातधकरण, दाङ 1 
14.  प्रदेश र्ोजना आर्ोग, िटुवल 1 
15.  सूचना िथा सचार प्रर्वतध प्रतिष्ठान, िटुवल  1 

 जबमा 187 
 वक्र्ौिा िफि  (आ.ि.2076।77)  

16. जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, पाल्पा 1 
 कुल जबमा 188 

रिव्र् ) :१(  प्रदेश कार्ािलर् 173 (वक्र्ौिा १ समेि ) र सतमति िथा अन्र् संस्था 15 समेि 188 कार्ािलर् । 
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अनसूुची - २  

प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 1 सगग सबिम्न्धि  
 

प्रदेश कार्ािलर्को लेखापरीक्षण रकम 

2077।78 

(रु. हजारमा) 

क्र .स  मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोिार 

लेखापरीक्षण 
सबपन्न रकम 

लेखापरीक्षण हनुपुने सबपन्न लेखापरीक्षण हनुपुने सबपन्न लेखापरीक्षण हनुपुने सबपन्न लेखापरीक्षण हनुपुने सबपन्न 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर् 1 157533 1 157533 1 1551 1 1551 1 907 1 907 1 15522 1 15522 175513 
2 मखुर्मन्री  िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर्, िटुवल 3 206370 3 206370 3 140 3 140 3 1998 3 1998 3 5944 3 5944 214452 
3 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्, िटुवल 13 381986 13 381986 1 10015628 1 10015628 1 4732 1 4732 1 16753 1 16753 10419099 
4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्, रुपन्देही  1 331337 1 331337 1 1379 1 1379 1 9448 1 9448 1 204948 1 204948 547112 
5 उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर्, िटुवल 35 2383294 35 2383294 35 93016 35 93016 34 296709 34 296709 23 297745 23 297745 3070764 
6 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, रुपन्देही  29 2227933 29 2227933 23 38270 23 38270 24 20880 24 20880 10 453313 10 453313 2740396 
7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्, रुपन्देही  50 16457021 50 16457021 48 3039168 48 3039168 46 1682517 46 1682517 10 2149 10 2149 21180855 
8 म्शक्षा, र्वज्ञान, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्, िटुवल 35 4449536 35 4449536 21 199106 21 199106 31 123255 31 123255 29 330189 29 330189 5102086 
9 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर्, िटुवल 1 8699 1 8699 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 8724 
10 प्रदेश र्ोजना आर्ोग 1 17019 1 17019 1 55 1 55 0 0 0 0 1 436 1 436 17510 
11 प्रदेश लोक सेवा  आर्ोग 1 19586 1 19586 1 12270 1 12270 1 105 1 105 0 0 0 0 31961 
12 प्रदेश पूवािधार प्रातधकरण 1 52724 1 52724 1 30 1 30 1 1560 1 1560 0 0 0 0 54314 
13 सूचना िथा संचार प्रतिष्ठान 1 37755 1 37755 1 11 1 11 1 169 1 169 0 0 0 0 37935 

14 
आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् माफि ि र्वत्तीर् 
हस्िान्िरण  0 5372249 0 5372249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5372249 

  जबमा 172 32103042 172 32103042 138 13400649 138 13400649 144 2142280 144 2142280 79 1326999 79 1326999 48972970 
 वक्र्ौिा लेखापरीक्षण िफि  (आ.ि.2076।77)  0                
15 जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, पाल्पा 1 102040 1 102040 1 291 1 291 1 16355 1 16355 0 0 0 0 118686 
 कुल जबमा  173 32205082 173 32205082 139 13400940 139 13400940 145 2158635 145 2158635 79 1326999 79 1326999 49091656 
रिव्र् :  (१) ग्रामीण िथा सहरी र्वकास मन्रालर्को र्वतनर्ोजन  रु.1 करोड 14 लाख 52 हजार र राजश्व रु 4 हजार भौतिक पवूािधार मन्रालर्मा समावेश छ । 

(2) स्वास््र् जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर्को र्वतनर्ोजन  रु 1 करोड 35 लाख  ४८  हजार र राजश्व रु 4 हजार  म्शक्षा, र्वज्ञान, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् मा समावेश  छ। 

(3) उल्लेम्खि  रकममा सामाम्जक र्वकास मन्रालर्ले 1, आन्िरीक मातमला मन्रालर्ले 20, र भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले 44 समेि 65 संम्घर् कार्ािलर्हरुलाई तनकासा ठदएको रु 83 करोड 73 लाख 46 हजार समेि 
समावेश छ ।  
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अनसूुची - 3  

(प्रतिवेदनको पररच्छेद  १ को दफा  2 सगग सबिम्न्धि ) 
 

सतमति िथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षण र्ववरण 

207७।78 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् र  तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षण 

सबपन्न रकम हनुपुने सबपन्न अम्न्िम प्रारम्बभक 

१. अस्पिाल र्वकास सतमतिहरू 14 13 13 13 5173696 
२. आर्वेुद म्चर्कत्सालर् 2 2 2 2 119282 
  जबमा 16 15 15 15 5292978 
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अनसूुची–३ (क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 को दफा २८ सगग सबिम्न्धि) 

सतमति िथा अन्र् संस्थाको वक्र्ौिा र्ववरण 

२०७७।७८ 

 

क्र.स. सतमतिको नाम आतथिक िषि 
1 म्जल्ला अस्पिाल, रुकुम पूवि 2077।78 
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अनसूुची – 4 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 2 सगग सबिम्न्धि ) 

आर्-व्र्र् र्हसाि िर्ार गने अन्र् संस्था र सतमति  

लेखापरीक्षण रकम, िेरुज ुर सञ्चालन नतिजा  

207७।7८ 

क्र.सं. संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षण 

हनुपुने  
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

िेरुज ु
रकम 

लेखापरीक्षण भएको अम्न्िम वषंको सञ्चालन नतिजा    रकम रु.हजारमा 
र्ो वषिको 
िचि 

िषािन्िको 
मौज्दाि वषिको शरुु 

मौज्दाि 

आर् व्र्र् 
तिक्री सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जबमा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि 
कमिचारी 

अन्र् खचि जबमा खचि 
खचि 

1 भीम अस्पिाल 2077.78 418562 4197 7008 46379 162233 0 208612 0 47717 41646 120587 209950 -1338 5670 
2 रोल्पा अस्पिाल 2077.78 194907 0 2160 10143 61073 29969 101185 0 31577 15754 46391 93722 7463 9623 
3 िठदिर्ा अस्पिाल 2077.78 288590 0 4269 17418 75858 49455 142731 64420 52970 11437 17032 145859 -3128 1141 
4 अघािखागची अस्पिाल 2077.78 242873 0 9723 0 73023 46681 119704 21804 54609 17614 29142 123169 -3465 6258 
5 राप्ती  प्रादेम्शक अस्पिाल,  दाङ 2077.78 618593 1506 9571 15812 231951 62339 310102 55972 133179 48805 70535 308491 1611 11182 
6 राप्ती आर्वेुद म्चर्कत्सालर्,  दाङ 2077.78 21916 0 0 0 10846 112 10958 6425 1359 3062 112 10958 0 0 
7 प्रादेम्शक आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, दाङ 2077.78 97366 440 1078 5500 44333 250 50083 15900 19253 11694 436 47283 2800 3878 
8 टर्ठुान अस्पिाल, टर्ठुान  2077.78 189677 1268 3402 4155 58212 31546 93913 49233 36553 8979 999 95764 -1851 1551 
9 कर्पलवस्ि ुअस्पिाल, कर्पलवस्ि ु 2077.78 126971 0 5664 0 21327 42028 63355 21588 14900 14996 12132 63616 -261 5403 
10 पृ् वीचन्र अस्पिाल र्वकास सतमति 2077.78 198164 800 3223 8454 68831 22179 99464 8673 21197 26567 42263 98700 764 3987 
11 गलु्मी अस्पिाल, िबघास गलु्मी 2077.78 233573 687 5783 47671 69996 2294 119961 0 76560 35285 1767 113612 6349 12132 
12 पाल्पा अस्पिाल, पाल्पा 2077.78 133403 1291 338 11049 0 56382 67431 126 65846 0 0 65972 1459 1797 
13 रामपरु अस्पिाल पाल्पा 2077.78 142241 0 13115 36896 30956 0 67852 892 73445 52 0 74389 -6537 6578 
14 लमु्बिनी  प्रादेम्शक अस्पिाल, रुपन्देही  2077.78 2362665 96678 152515 375985 601152 150599 1127736 0 56232 239947 938750 1234929 -107193 45322 
15 म्चसापानी अस्पिाल, नवलपरासी 2077.78 23477 0 1352 4084 3763 3408 11255 0 2630 4471 5121 12222 -967 385 

  जबमा 
 

5292978 106866 583546 1513554 497242 2594342 245033 688027 480309 1285267 2698636 -104294 114907 5292978 
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अनसूुची – 5 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.5 सगग सबिम्न्धि ) 

 

बर्ाद नाघेको पेस्की िागकीको  र्ववरण 

2077।78 

                                                                                                                     (रु.हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर् र तनकार्को नाम 
गि सबमको 

िागकी 
२०७६।७७ को मोर्वलाइजेशन 

समार्ोजन 

२०७६।७७ सबमको 
िागकी 

र्ो वषिको 
फस्र्ौट 

गि सबमको 
िागकी 

र्ो वषि 
थप 

कुल 
जबमा 

1 सरकारी कार्ािलर् िफि  785810 628178 215763  113517 44115 18050 62165 
2 सतमति िथा अन्र् संस्था िफि  50794 0 50794 23130 27664 1905 29569 

जबमा 836604 628178 208426 136647 71779 19955 91734 
रिव्र्ाः गि वषि सैद्बाम्न्िक रुपमा कार्म भएको मोतिलाईजेशन पेस्की समार्ोजन गररएको । 
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अनसूुची - 6 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.6  सगग सबिम्न्धि ) 

कुल असलुी र्ववरण 

2077।78 
 

(रु.हजारमा) 

क्र.स मन्रालर् र  तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षणको दौरानमा 

प्रारम्बभक प्रतिवेदन 
पठाएपतछ 

सबपरीक्षणको क्रममा 
कुल जबमा 

कार्ािलर् 
संखर्ा 

असलुी  
रकम 

कार्ािलर्  
संखर्ा 

असलुी  
रकम 

कार्ािलर् 
संखर्ा 

असलुी  
रकम 

1 सरकारी कार्ािलर् िफि  8 1468 3 587 18 7698 9753 
1.1 उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर् 1 6 1 2 3 808 816 
1.2 भमूी व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 2 37 0 0 2 902 939 
1.3 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 3 1378 2 585 10 3805 5768 
1.4 म्शक्षा िथा सामाम्जक र्वकास मन्रालर् 2 47 0 0 3 2183 2230 
2 सतमति िथा अन्र् संस्था िफि  0 0 2 326 3 18 344 

2.1 राप्ती  प्रादेम्शक अस्पिाल र्वकास सतमति दाङ 0 0 1 316 1 8 324 
2.2 प्रादेम्शक  आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, तिजौरी दाङ 0 0 0 0 1 6 6 
2.3 टर्ठुान  अस्पिाल, र्वजवुार टर्ठुान  0 0 1 10 0 0 10 
2.4 पाल्पा  अस्पिाल, पाल्पा 0 0 0 0 1 4 4 

  कुल जबमा 8 1468 5 913 21 7716 10097 
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अनसूुची – 7 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 2 को दफा 3.7 सगग सबिम्न्धि ) 

 

अग्रीम कर कट्टी  नगरेको समर्िगि म्स्थति 

2077।78 

 
(रु. हजारमा) 

 

तस.नं. मन्रालर् र कार्ािलर्को नाम 
असलु हनुपुने असलु भएको असलु गनि 

िागकी रकम कार्ािलर् संखर्ा रकम कार्ािलर् संखर्ा रकम 
1. भौतिक  पूवािधार र्वकास मन्रालर्, िटुवल 7 1438 2 466 972 
2. म्शक्षा िथा सामाम्जक र्वकास मन्रालर्  4 635 1 182 453 
3. आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 1 60 0 0 60 
4. उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर् 3 166 0 0 166 
5. भतूम व्र्वस्था, कृर्ष, िथा सहकारी मन्रालर् १ ६ ० ० ६ 
6. लमु्बिनी प्रदेश लोकसेवा आर्ोग १ १३ ० ० १३ 

 
जबमा  17 2318 3 648 1670 

7. सतमति िथा अन्र् संस्था  2 1297 0 0 2971  
  कूल जबमा 19 3615 3 648 2967 
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अनसूुची -8 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1  को दफा 7 सगग सबिम्न्धि ) 

राजस्वको शीषकि गि आबदानी र्ववरण 

२०७7।७8 
                                                                                                                       (रु.हजारमा) 

राजस्व संकेि राजस्व शीषिक रकम 

11114 कृर्ष आर्मा लाग्न ेकर ८४ 
11315 िागडफागडिाट प्राप्त हनु ेघरजग्गा रम्जषे्ट्रसन दस्िरु १०६६२१० 
11411 िागडफागड भइि प्राप्त हनु ेमूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ६५११७९० 
11421 िागडफागड भइि प्राप्त हनु ेअन्िाःशलु्क १८८४५०० 
11456 सवारी  साधन कर (सवारी दिाि, वार्षिक सवारी कर िथा पटके सवारी कर) १४४५५३२ 
11471 मनोरञ्जन  कर १६० 
11472 र्वज्ञापन कर १८१३ 
11613 व्र्वसार्, रम्जषे्ट्रशन  दस्िरु िथा व्र्वसार् कर ० 
11619 अन्र् कर  २५ 
14151 सरकारी सबपम्त्तको वहालिाट प्राप्त आर् ३९७३ 
14153 वन सबिन्धी रोर्ल्टी ३३८१५ 
14154 खानी िथा खनीज रोर्ल्टी १४८०२६ 
14155 जलस्रोि सबिन्धी रोर्ल्टी ० 
14156 र्वद्यिु सबिन्धी रोर्ल्टी ७९२०९ 
14157 िागडफागड भई प्राप्त िहत्तर दहत्तरको र्वर्क्रिाट प्राप्त हनुे आर् १८७०२३ 
14158 पवििारोहण सबिन्धी ० 
14211 कृर्ष उत्पादनको  तिक्रीिाट प्राप्त रकम १४८३८ 
14212 सरकारी सबपम्त्तको  तिक्रीिाट प्राप्त रकम ९६४ 
14213 अन्र् र्वर्क्रिाट प्राप्त रकम ७६ 
14217 नहर िथा कुलो उपर्ोग वापिको शलु्क ७ 
14219 अन्र् सेवा शलु्क िथा तिक्री ४३० 
14223 म्शक्षा के्षरको  आबदानी २८५ 
14224 परीक्षा शलु्क १७४२१ 
14225 र्ािार्ाि के्षरको आबदानी ७३५३७ 
14229 अन्र् प्रशासतनक  सेवा शलु्क ५७०९३ 
14253 व्र्वसार्  रम्जषे्ट्रशन दस्िरु ८०८४५ 
14255 टेतलतभजन  सञ्चालन दस्िरु ८०० 
14256 चालक  अनमुति पर,  सवारी  दिाि र्किाि  सबिन्धी दस्िरु ४८५५४९ 
14264 वन के्षरको  अन्र् आर् ४२७ 
14311 न्र्ार्र्क दण्ड जररवाना १४ 
14312 प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि २२६२१ 
14313 धरौटी  सदरस्र्ाहा ८३० 
14529 अन्र् राजस्व ४६८ 
15111 िेरुज ुिथा अन्र् ५२७७३ 
15113 तनकासा र्फिाि २२१३२१ 
15113 अनदुान  र्फिाि १००८१९० 

जबमा 13400649 
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अनसूुची ÷9 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद २ को दफा 1 र 3.4 सगग सबिम्न्धि) 

सरकारी कार्ािलर्हरूको िेरुज ुवगीकरण 

2077।78 
     (रु.हजारमा) 

क्र. 
सं. 

मन्रालर् र  तनकार्को नाम 

प्रारम्बभक िेरुज ु प्रतिर्क्रर्ािाट फस्र्ौट िागकी िेरुज ु
िेरुज ु

असलु 
हनुपुन े

तनर्तमि हनुपुने पेश्की 
दफा  संखर्ा 

रकम 
दफा संखर्ा 

रकम 
दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका   
कागजाि  

पेस नभएको 

राजस्व लगि 
म्जबमेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जबमा 
कमिचारी  
पेश्की 

अन्र्  
पेश्की सैर्द्ाम्न्िक लगिी सैर्द्ाम्न्िक लगिी सैर्द्ाम्न्िक लगिी 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर् 20 15 929 0 0 0 20 15 929 116 813 0 0 0 813 0 0 
2 मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर् 32 1 1231 0 0 0 32 1 1231 1231 0 0 0 0 0 0 0 
3 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 27 2 11186 0 0 0 27 2 11186 6 11180 0 0 0 11180 0 0 
4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 19 30 14038 0 0 0 19 30 14038 90 12940 0 0 0 12940 0 1008 
5 उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर्  218 109 62264 0 0 0 218 109 62264 5421 22829 29296 0 0 52125 70 4648 
6 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 148 57 10481 0 0 0 148 57 10481 1020 1892 7494 0 0 9386 75 0 
7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 862 223 364734 7 3 733 857 220 364001 42377 170285 151339 0 0 321624 0 0 
8 ग्रातमण िथा शहरी र्वकास मन्रालर् 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 म्शक्षा, र्वज्ञान, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 99 117 61260 0 0 0 99 117 61260 1614 12358 35106 0 0 47464 0 12182 
10 स्वास््र्, जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर्  22 2 729 0 0 0 22 2 729 0 80 649 0 0 729 0 0 
11 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 6 4 179 0 0 0 6 4 179 13 80 86 0 0 166 0 0 
13 प्रदेश पूवािधार र्वकास प्रातधकरण 8 2 142 0 0 0 8 2 142 75 0 0 0 0 0 0 67 
14 प्रदेश र्ोजना आर्ोग 9 1 295 0 0 0 9 1 295 0 295 0 0 0 295 0 0 
15 सूचना िथा संचार प्रर्वतध प्रतिष्ठान 13 8 8557 0 0 0 13 8 8557 0 7971 586 0 0 8557 0 0 

   जबमा 1503 571 536025 7 3 733 1498 568 535292 51963 240723 224556 0 0 465279 145 17905 
रिव्र् ) :१(  भौतिक पवूािधार र्वकास मन्रालर् अन्िरगि जलस्रोि िथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्,पाल्पाको वक्र्ौिा (आ.ि.2076।77) को िेरुज ुसमेि समावेश गरीएको छ । 
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अनसूुची - 10 

 ( प्रतिवेदनको  पररच्छेद २ को दफा 1 र 3.4 सगग सबिम्न्धि ) 

 

आर् व्र्र्को कारोिार गने सतमति िथा अन्र् संस्थाको िेरुज ुिगीकरण 

२०७7।78 
       (रु.हजारमा) 

 
क्र. 
सं. मन्रालर् र  तनकार्को नाम प्रारम्बभक िेरुज ु प्रतिर्क्रर्ािाट फस्र्ौट िागकी िेरुज ु

िेरुज ु

असलु 
हनुपुने 

तनर्तमि हनुपुने पेश्की 

 
दफा       संखर्ा 

रकम 
दफा संखर्ा 

रकम 
दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि  

भएको 
प्रमाणका   कागजाि  

पेस नभएको 
राजस्व लगि 

म्जबमेवारी नसारेको 
सोधभनाि 
नतलएको 

जबमा 
कमिचारी  
पेश्की 

अन्र्  
पेश्की 

जबमा 
सैर्द्ाम्न्िक लगिी सैर्द्ाम्न्िक लगिी सैर्द्ाम्न्िक लगिी 

1 भीम अस्पिाल 0 49 4197 0 0 0 5 49 4197 1035 0 43 0 3119 3162 0 0 0 
2 रोल्पा अस्पिाल 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 िठदिर्ा अस्पिाल 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 अघािखागची अस्पिाल 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 राप्ती  प्रादेम्शक अस्पिाल,  दाङ 17 3 1822 0 2 316 17 1 1506 0 0 1506 0 0 1506 0 0 0 
6 राप्ती आर्वेुद म्चर्कत्सालर्,  दाङ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 प्रादेम्शक आर्वेुद म्चर्कत्सालर्, दाङ 2 1 440 0 0 0 2 1 440 0 440 0 0 0 440 0 0 0 
8 टर्ठुान अस्पिाल, टर्ठुान  41 3 1268 0 0 0 41 3 1268 179 1058 31 0 0 1089 0 0 0 
9 कर्पलवस्ि ुअस्पिाल, कर्पलवस्ि ु 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
10 पृ् वीचन्र अस्पिाल र्वकास सतमति 2 1 800 0 0 0 2 1 800 0 0 0 0 0 0 0 800 800 
11 गलु्मी अस्पिाल, िबघास गलु्मी 16 3 687 0 0 0 16 3 687 587 0 100 0 0 100 0 0 0 
12 पाल्पा अस्पिाल, पाल्पा 4 2 1291 0 0 0 4 2 1291 411 0 0 0 0 0 0 880 880 
13 रामपरु अस्पिाल पाल्पा 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 लमु्बिनी  प्रादेम्शक अस्पिाल, रुपन्देही  28 168 96678 0 0 0 28 168 96678 3174 47858 45421 0 0 93278 225 0 225 
15 म्चसापानी अस्पिाल, नवलपरासी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
जबमा 149 230 107182 0 2 316 149 228 106866 5385 49356 47101 0 3119 99576 225 1680 1905 
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अनसूुची -१1 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 2  को दफा 2 सगग सबिम्न्धि ) 

 

िेरुज ुफस्र्ौट िथा सबपरीक्षणको अद्यावतधक र्ववरण  

2077।78 

-?=xhf/df_ 

क्र.सं. मन्रालर्/ तनकार्को  
नाम 

गि  वषिसबमको 
िागकी 

सबपरीक्षण 
भएको 

गि  वषिसबमको 
िागकी 

र्ो वषिको 
थप 

चौथो  प्रतिवेदन 
सबमको िागकी िेरुज ु

चौथो  प्रतिवेदन सबमको 
िागकी िेरुज ुमध्रे् पशे्की 

1 सरकारी कार्ािलर् िफि  1149409 233100 916309 535292 1451601 62165 
2 सतमति  िथा अन्र् संस्था िफि  171747 23474 148273 106866 255139 29569 

  जबमा 1321156 256574 1064582 642158 1706740 91734 
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अनसूुची - १२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1 को दफा 6 सगग सबिम्न्धि) 

लमु्बिनी प्रदेश सरकारले संघीर् कार्ािलर्मा पठाईएको खचि र्ववरण 

(रु. हजारमा) 
तस.नं. कार्िलर्को नाम म्जल्ला चाल ुखचि पुगम्जगि खचि जबमा खचि 
१ सामाम्जक र्वकास मन्रालर्         
1 प्रार्वतधक म्शक्षा िथा व्र्वसार्र्क िातलम पररषद् रुपन्देही 495281 162819 658100 

  जबमा   495281 162819 658100 
2 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्         
2 मालपोि कार्ािलर्, परासी नवलपरासी 500 0 500 
3 नापी कार्ािलर्, परासी नवलपरासी 338 0 338 
4 मालपोि कार्ािलर्, भैरहवा रुपन्देही 550 0 550 
5 मालपोि कार्ािलर्, िटुवल रुपन्देही 550 0 550 
6 मालपोि कार्ािलर्, मझगागवा रुपन्देही 342 0 342 
7 नापी कार्ािलर्, भैरहवा रुपन्देही 0 0 0 
8 नापी कार्ािलर्, िटुवल रुपन्देही 350 0 350 
9 नापी कार्ािलर्, मझगागवा रुपन्देही 0 0 0 
10 मालपोि कार्ािलर्, िौतलहवा कर्पलवस्ि ु 400 0 400 
11 मालपोि कार्ािलर्, चन्रौटा कर्पलवस्ि ु 395 0 395 
12 नापी कार्ािलर्, िौतलहवा कर्पलवस्ि ु 300 0 300 
13 नापी कार्ािलर्, चन्रौटा कर्पलवस्ि ु 161, 0 161 
14 मालपोि कार्ािलर्, िानसेन पाल्पा 317 0 317 
15 मालपोि कार्ािलर्, रामपरु पाल्पा 300 0 300 
16 नापी कार्ािलर्, िानसेन पाल्पा 299 0 299 
17 नापी कार्ािलर्, रामपरु पाल्पा 249 0 249 
18 मालपोि कार्ािलर्, सम्न्धखकि  अघािखागची 357 0 357 
19 नापी कार्ािलर्, सम्न्धखकि  अघािखागची 276 0 276 
20 मालपोि कार्ािलर्, िबघास गलु्मी 350 0 350 
21 मालपोि कार्ािलर्, मजवुा गलु्मी 300 0 300 
22 नापी कार्ािलर्, िबघास गलु्मी 220 0 220 
23 नापी कार्ािलर्, मजवुा गलु्मी 224 0 224 
24 मालपोि कार्ािलर्, रुकुमकोट रुकूम पवुि 270 0 270 
25 नापी कार्ािलर्, रुकुमकोट रुकूम पवुि 250 0 250 
26 मालपोि कार्ािलर्, तलवाङ रोल्पा 0 0 0 
27 मालपोि कार्ािलर्, घतििगाउग रोल्पा 296 0 296 
28 नापी कार्ािलर्, तलवाङ रोल्पा 180 0 180 
29 नापी कार्ािलर्, घतििगाउग रोल्पा 109 0 109 
30 मालपोि कार्ािलर्, खलङ्गा टरू्ठान 299 0 299 
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31 मालपोि कार्ािलर्, जसपरु टरू्ठान 300 0 300 
32 नापी कार्ािलर्, खलङ्गा टरू्ठान 250 0 250 
33 नापी कार्ािलर्, जसपरु टरू्ठान 150 0 150 
34 मालपोि कार्ािलर्, दाङ्ग 541 0 541 
35 मालपोि कार्ािलर्, िलु्सीपरु दाङ्ग 550 0 550 
36 मालपोि कार्ािलर्, लमही दाङ्ग 363 0 363 
37 नापी कार्ािलर्, दाङ दाङ्ग 334 0 334 
38 नापी कार्ािलर्, िलु्सीपरु दाङ्ग 250 0 250 
39 नापी कार्ािलर्, लमही दाङ्ग 350 0 350 
40 मालपोि कार्ािलर्, नेपालगंज िागके 550 0 550 
41 नापी कार्ािलर्, नेपालगंज िागके 350 0 350 
42 मालपोि कार्ािलर्, िदीर् 394 0 394 
43 मालपोि कार्ािलर्, राजपरु िदीर् 217 0 217 
44 नापी कार्ािलर्, िठदिर्ा िदीर् 247 0 247 
45 नापी कार्ािलर्, राजपरु िदीर् 148 0 148 

  जबमा   13176 0 13176 
3 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्         
46 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् नवलपरासी 0 2979 2979 
47 ५ नं. प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, िटुवल रुपन्देही 0 5602 5602 
48 ५ नं. प्रदेश ट्रार्फक प्रहरी कार्ािलर्, िटुवल रुपन्देही 0 1940 1940 
49 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् रुपन्देही 0 12583 12583 
50 लमु्बिनी प्रदेश दंगा तनर्न्रण प्रहरी गण रुपन्देही 0 3001 3001 
51 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् कर्पलवस्ि ु 0 7879 7879 
52 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् पाल्पा 0 4730 4730 
53 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् अघािखागची 0 14563 14563 
54 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् गलु्मी 0 26354 26354 
55 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् रुकूम पवुि 0 21101 21101 
56 म्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् रोल्पा 0 7961 7961 
57 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् रोल्पा 0 22825 22825 
58 म्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् टरू्ठान 0 0 0 
59 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् टरू्ठान 0 10029 10029 
60 ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्ािलर्, दाङ दाङ्ग 0 2645 2645 
61 म्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् दाङ्ग 0 128 128 
62 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् दाङ्ग 0 6500 6500 
63 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् िागके 0 12250 12250 
64 मध्र्पम्िम क्षेरीर् प्रहरी अस्पिाल नेपालगंज िागके 0 0 0 
65 म्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् िठदिर्ा 0 3000 3000 

  जबमा   0 166070 166070 
  कूल जबमा    508457 328889 837346 
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  अनसूुची - १3 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद 2 को दफा 3.1 सगग सबिम्न्धि) 

लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको र्ववरण र सो अवतधको िेरुज ुम्स्थति 
    -?=xhf/df_ 

क्र. सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको 
नामावली 

अवतध 
आ .ि. 

२०७7।७8 
को िेरुज ु

लेखापरीक्षण  अंक 
लेखापरीक्षण  अंकको 

िलुनामा िेरुज ु
प्रतिशि 

1 प्रदेश सभा सम्चवालर् श्री दलुिभकुमार पनु मगर 2077/04/01-078/03/31 929 175513 0.52 

2 मखुर्मन्री िथा मम्न्रपररषदको कार्ािलर् 
श्री भरिमम्ण सवेुठद 
श्री नारार्ण प्रसाद शमाि दवुाडी 
डा. खगेन्र प्रसाद सवेुदी 

2077/04/01-2077/10/06 
2077/10/07-2077/12/26 
2077/12/27-2078/03/31 

 
1231 214452 0.57 

3 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 
श्री मध ुमरातसतन 
श्री वावरुाम अतधकारी 

2077/04/01-2077/04/18 
2077/04/19-2077/10/06 

 
11186 10419099 0.11 

4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् श्री रर्वलाल पन्थ 2077/06/18-2078/03/31 14038 547112 2.56 

5 उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्रालर्  श्री राधा वाग्ले 
श्री राजेन्र के.तस. 

2077/04/01-2077/05/24 
2077/05/25-2078/03/31 62264 3070764 2.02 

6 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् श्री िेज िहादूर सवेुठद 
डा.रेविी रमण पौडेल 

2077/04/01-2078/05/24 
2077/06/08-2078/03/31 10481 2740396 0.39 

7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 
श्री नरु मोहमद खाग 
श्री शमु्शल चन्र तिवारी 

2077/04/01-2077/05/21 
2077/05/22-2078/03/31 364001 21288085 1.70 

8 म्शक्षा िथा सामाम्जक र्वकास मन्रालर् 
श्री गोपी कृष्ण खनाल  
श्री महादेव पन्थ 

2077/04/01-2077/05/30 
2077/06/01-2078/03/31 168126 10381510 1.62 

9 स्वास््र्, जनसंखर्ा िथा पररवार कल्र्ाण मन्रालर्  श्री राजेनर प्रसाद पन्थी 2077/01/28-2078/03/30 729 13552 5.37 
10 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग श्री चेिनाथ तगरी 2077/04/01-078/03/31 179 31961 0.56 



अनसूुचीहरू 

 130  महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची-१४ 

 



अनसूुचीहरू 

 131 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

 



अनसूुचीहरू 

 132 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 



अनसूुचीहरू 

 133 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

 


