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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 बमोर्जम संघ, 

प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्, पूर्ि स्वातमत्व भएका संगठीि संस्था 
र संघीर् काननु बमोर्जम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु भनी िोर्कएका 
संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् 
समेिको आधारमा लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको धारा 
294(३) बमोर्जम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
अलग अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गनि सक्ने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु समक्ष 
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रतिवेदन मखु्र्मन्री 
माफि ि प्रदेश सभामा पेश हनेु व्र्वस्था छ । उल्लेर्खि व्र्वस्था बमोर्जम आतथिक वषि 2076/77 को 
लेखापरीक्षर् गरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षर् गररएको तनकार्को र्ववरर्, 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनको 
कार्ािन्वर्न र्स्थति र भर्वष्र्मा गनुिपने सधुार समावेश गररएको छ । प्रस्ििु प्रतिवेदन प्रदेश सभा, साविजतनक लेखा 
सतमतिमा छलफलद्वारा कार्ािन्वर्नमा आई आतथिक अनशुासन कार्म गनि महत्त्वपूर्ि र्ोगदान पगु्ने कुरामा र्वश्वस्ि 
छु ।  

नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, संघ एवं प्रदेशले िजुिमा गरेका काननु, लेखापरीक्षर् मानदण्ड एवं असल 
अभ्र्ासहरू अनसुरर् गरी वस्ितुनष्ठ ढंगले र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । सरकारी लेखापरीक्षकहरूको 
आचारसंर्हिा लागू गरी सो को पालना सतुनर्िि गनि अनगुमनको समेि व्र्वस्था तमलाइएको छ । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि लगार्ि सम्बर्द् पक्षसँग आवश्र्क छलफल गरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाव 
बमोर्जम लेखापरीक्षर्लाई उदे्दश्र्मूलक बनाउने प्रर्ास गररएको छ । लेखापरीक्षर्को गरु्स्िर अतभवरृ्र्द् गनि 
गरु्स्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रर्ालीलाई सदुृढ िलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषि काननुको पालना, जवाफदेर्हिा वहन, लेखापालन र आतथिक कारोबारको र्स्थति, साविजतनक सम्पर्त्त र 
स्रोि साधनको उपर्ोग, साविजतनक तनमािर् र सेवा प्रवाह जस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षर्को क्षेरमा समावेश गररएको 
छ । र्ो वषि प्रदेश अन्िगिि मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् सर्हि मन्रालर् र मािहिका कार्ािलर्, 
प्रदेशसभा सर्चवालर्, मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ािलर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् समेि 153 तनकार् र 1 
र्वषर्को रु.30 अबि 74 करोड 69 लाख 7 हजार  लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएकोमा रु.60 करोड 41 लाख 
बेरुज ु कार्म भएको छ । र्ो बेरुज ु कुल लेखापरीक्षर् अङ्कको 1.96 प्रतिशि हनु आउँछ । गि वषि 
लेखापरीक्षर् अंकको 6.88 प्रतिशि बेरुज ुकार्म रहेकोमा र्स वषि 1.96 प्रतिशि भई  बेरुज ुप्रतिशि घटेको 
छ । र्ो वषि म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लगति बेरुज ुमातनएको छैन । 

प्रदेश अन्िगििका कार्ािलर्हरूको लेखापरीक्षर्बाट मखु्र् रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु तनमािर् गनुिपने, 

दरबन्दी बमोर्जमका कमिचारीको पदपूतिि गनुिपने, बजेटमा समावेश भएका नीति िथा कार्िक्रमको प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्न गनुिपने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि गनि एकीकृि कार्ािलर्को अवधारर्ा 
अनसुार सीतमि संख्र्ाका कार्ािलर्बाट कार्िसम्पादन गने व्र्वस्था गररनपुने देर्खएको छ । प्रदेश र स्थानीर् 
िहका पदातधकारीले प्राप्त गने सेवा सरु्वधामा एकरुपिा कार्म गनुिपने, राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीर् 
सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुानप्रतिको तनभिरिालाई न्रू्तनकरर् गने, अनतु्पादक खचि तनर्न्रर् गनि तमिव्र्र्र्िा 
सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ािन्वर्न गने, ददगो र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त गने र्ोजना िथा कार्िक्रममा 
समावेश गरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँग समन्वर्ात्मक ढङ्गले कार्ि गनुिपदिछ ।  



 

र्वकास तनमािर्िफि  पररर्ोजना बैंकमा संकतलि र्ोजनामध्रे् बढी उपलब्धीमलुक छनौट गरी कार्ािन्वर्न 
गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफि ि एकै प्रकृतिका कार्िक्रमहरू सम्पादन भई दोर्हररने, खर्टटने िथा टुर्क्रने 
प्रवरृ्त्त तनर्न्रर् गने, साना िथा टुके्र आर्ोजनमा लगानी नगने, अनदुान र सहार्िा जस्िा र्विरर्मखुी 
कार्िक्रमहरूमा बजेट पररचातलि गदाि उपलर्ब्धको सतुनर्िििा गने, अनदुानको अनगुमन प्रभावकारी बनाउने र 
जर्टल प्रकृतिका तनमािर् सधुारका कार्िहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार गरी 
जनसहभातगिा जटुाई कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने देर्खन्छ । त्र्स्िै फजलु खचि घटाउने, अनावश्र्क खचि 
कटौिी गने, प्रदेश सरकार र मािहिका तनकार्मा हनेु अतनर्तमििा, भ्रिचारजन्र् र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रर् गनि 
तनर्तमि अनगुमन, तनरीक्षर् िथा सपुररवेक्षर् गरी सशुासन कार्म गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।   

प्रदेशस्िरमा साविजतनक स्रोिको समरु्चि उपर्ोग गदै र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहलाई नमनुाको रूपमा 
सञ्चालन गनि सर्कने देखेको छु । र्स प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कार्ि क्षेर र मन्रालर् िथा तनकार्हरुको 
र्वस्ििृ र्वश्लषेर् सर्हि समावेश भएका प्रतिवेदनका व्र्होरा र सझुावबाट प्रदेशस्िरको शासकीर् व्र्वस्था र र्वकास 
तनमािर् कार्ि सञ्चालनमा सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेश गरेको 
प्रतिवेदन र्थासमर्मा प्रदेश सभामा पेश हनुपुदिछ । र्सबाट जनप्रतितनतधको थलोमा समर्मै प्रतिवेदनउपर 
छलफल भई समस्र्ा समाधान गनि सहज हनेु भएकोले र्स्िो प्रतिवेदन पेश भएपतछ प्रदेश सभामा ित्काल पेश 
गरी छलफलको व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीर् िहबीच समन्वर् कार्म गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गनि र उपलब्ध 
स्रोि साधनको अतधकत्तम प्रर्ोग गदै र्वकास तनमािर्, सेवा प्रवाह र रोजगारी तसजिना जस्िा कार्िमा महत्त्वपूर्ि 
र्ोगदान परु् र्ाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालको संर्वधान बमोर्जम आन्िररक आर् पररचालन गरी 
आत्मतनभिर हनेुिफि  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेर्शि गनुिपने देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मा, लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने क्रममा अमूल्र् सझुाव ददई सहर्ोग गने माननीर् 
प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखु्र्मन्री िथा मन्रीज्रू्हरू, माननीर् प्रदेश सभाका सभामखु िथा उपसभामखुज्रू्, प्रदेश 
सभा सदस्र्ज्रू्हरू लगार्ि प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी िथा र्वकास साझेदार, नागररक समाज र 
सञ्चारकमीहरूप्रति हाददिक आभार व्र्क्त गनि चाहन्छु । साथै, कोरोना भाइरसको महामारीको बाबजूद अहोरार 
खर्टई समर्मै लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने कार्ािलर्का सम्पूर्ि कमिचारीहरूलाई र्वशेष धन्र्वाद 
ददन चाहन्छु । 

 

 

(टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 

महालेखापरीक्षक 



 

 

लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

1. संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था : नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार 
र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र 
और्चत्र्समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश आतथिक 
कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोर्जम प्रत्रे्क कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आर् व्र्र् िथा 
कारोबारको िोर्कएबमोर्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरर् पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट अर्न्िम 
लेखापरीक्षर् गराउनपुने उल्लेख छ । 

2. उद्दशे्र् : साविजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोग िथा साविजतनक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र्को आधारमा लेखापरीक्षर् गरी उर्चि तनष्कषि र सझुाव 
प्रदान गनि िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर आश्वस्ििा प्रदान गनुि लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र् रहेको छ । 
देहार्का र्वषर्हरू सतुनर्िि गनुि लेखापरीक्षर्को अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेका छन:् 

 आतथिक र्ववरर् िोर्कएको ढाचँामा िर्ार गरी र्थाथि र्स्थति र्चरर् गरेको, 
 संर्चिकोष िथा अन्र् सरकारी कोषको र्हसाब र्थाथिपरक रहेको,  
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनबमोर्जम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ि र प्रर्ोजनमा खचि गरेको, 
 राजस्वलगार्ि समस्ि आम्दानी र धरौटी असलुी एवं दार्खला गरेको, 
 सरकारी सम्पर्त्तको व्र्वस्थापन एवं स्रोिको हातन नोक्सानी र दरुुपर्ोग हनु नपाउने गरी 

आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था गरेको र सोको कार्ािन्वर्न भएको, 
 आतथिक कारोबार गदाि प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना गरेको एवं पषु्याई गने प्रमार् र्थेष्ठ 

राखेको, 
 स्वीकृि कार्िक्रमअनसुार तनधािररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्ब्ध हातसल गरेको, 
 साविजतनक तनकार्ले िोर्कएबमोर्जम र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाह गरेको, 
 आतथिक कारोवार गदाि तमिव्र्र्र्िा कार्िदक्षिा र प्रभाकाररिामा पर्ािप्त ध्र्ान ददएको, 
 साविजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन गरेको, 
 कोतभड १९ को र्वश्वब्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रर् िथा उपचार सम्बन्धमा संचातलि 

र्क्रर्ाकलाप र खचि काननुसम्मि एवं प्रभावकारी िवरले गरेको ।  

3. क्षरे : र्ो वषि प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारका मन्रालर् िथा तनकार्, संवैधातनक अंग र प्रदेश 
कार्ािलर्समेि तनकार्को २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न गररएको छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहको र्स्थति मूल्र्ाङ्कन गनि सूचना 
िथा िथर्ाकंसमेि प्रर्ोग गररएको छ ।  

4. पर्द्ति : लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ मा उल्लेर्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मान, र्वत्तीर्, 
कार्िमूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभिक लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, मागिदशिन र असल 
अभ्र्ासको अनसुरर् गरी लेखापरीक्षर् गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षर् गनुिपने तनकार्हरुलाई जोर्खम 



 

मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरर् गरी उच्च जोर्खमर्कु्त 56 
तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षर्, मध्र्म जोर्खमर्कु्त 54 तनकार्को प्रदेश एकल कोष खािाबाट छनौट 
गररएका कारोवारको परीक्षर् र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 43 तनकार्को सम्बन्धमा दूर लेखापरीक्षर् कार्िर्वतध 
अवलम्बन गरी लेखापरीक्षर् गररएको छ ।  

र्सका अलावा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराउपर सम्बर्न्धि तनकार्का प्रमखुसँग छलफल 
गरेपिाि ्लेखापरीक्षर्को प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी गररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त जवाफ/प्रतिकृर्ा 
समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षर्को गरु्स्िर अतभवरृ्र्द् गनि उच्च 
िहबाट सपुरीवेक्षर्, स्थलगि तनरीक्षर्, लेखापरीक्षर् सम्पन्न फाइल िथा प्रतिवेदनको पनुरावलोकन र 
छनौट भएका लेखापरीक्षर् फाइलको गरु्स्िर पनुरावलोकनसमेि गने गररएको छ । नीतिगि र्वषर्मा 
रार् तलन लेखापरीक्षर् सल्लाहकार सतमति गठन गररएको र र्वतभन्न क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गराइएको 
छ ।  

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

6. वार्षिक प्रतिवेदन : महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलग 
अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गनिसक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ को 
उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ पररच्छेद िथा 
15 अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्को र्ववरर्, पररच्छेद २ मा 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा, 
पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न र्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षेरहरु उल्लेख गररएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्को र्ववरर् 

 

 समर्िगि लेखापरीक्षर् 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. लेखापरीक्षर् गररएका तनकार् र र्वषर् संख्र्ा रकम 

1.  सरकारी कार्ािलर् 143 28782716 
2.  अन्र् संस्था िथा सतमति  10 1964191 
3.  कार्िमूलक लेखापरीक्षर्-1  - 

जम्मा 153 30746907 

र्ो वषि प्रदेश मािहि 14३ सरकारी तनकार्को रु.2८ अबि ७८ करोड 2७ लाख 16 हजार र 
सतमति िथा अन्र् संस्था 10 को रु.1 अबि 96 करोड 41 लाख 91 हजार समेि रु.30 अबि 74 
करोड 69 लाख 7 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न गररएको छ । लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्हरूको 
र्ववरर् अनसूुची- १(क) मा उल्लेख छ । 

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

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

कारोबार 
लेखापरीक्षर् सम्पन् न 

२०७५।७६ को रकम २०७६।७७ को रकम 

1. र्वतनर्ोजन तनकासा 13691791 19676243 
2. राजस्व असलुी 8709310 7373985 
3. धरौटी आम्दानी 429345 1036630 
4. अन्र् कारोवार 207749 695858 

जम्मा 23038195 28782716 

 अन्र् संस्था र सतमतिलाई ददएको अनदुान रु.73 करोड 73 लाख 75 हजार र्वतनर्ोजन िफि को 
लेखापरीक्षर् अंकमा समावेश गररएको छैन । लेखापरीक्षर् सम्पन् न तनकार् र लेखापरीक्षर् रकमको 
र्ववरर् अनसूुची-२ र ५ मा उल्लेख छ । 

2. सतमति र अन्र् संस्था : र्ो वषि 10 सतमति र अन्र् संस्थाको रु.1 अबि 96 करोड 41 लाख 91 
हजारको लेखापरीक्षर् गररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची–४ र ५ मा उल्लेख छ । लेखापरीक्षर्बाट 
देर्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद–३ को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ । 

 

 



लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्को र्ववरर् 

 2 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

 प्रदेश बजेट र राजस्वको कार्ािन्वर्न र्स्थति 

3. प्रदेश बजेट िथा खचि : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनसुार २०७६।७७ को बजेट 
अनमुान र र्थाथि खचि तनम्नानसुार छः- 

(रु. हजारमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७६।७७ को 

बजेट अनमुान र्थाथि खचि प्रतिशि 

चाल ु 12285772 6426922 52.31 
पूजँीगि  19849020 13986696 70.47 

जम्मा 32134792 20413618 63.52 

बजेट अनमुानको िलुनामा पूजँीगि खचि ७०.४७ प्रतिशि गरेको अवस्थाले प्रदेशको समग्र कार्ि 
सम्पादन प्रभावकारी रहेको छैन । र्ोजना स्वीकृति, कार्िक्रम संचालन, सेवाप्रवाहको अवस्थामा सधुार र 
कार्ि प्रकृर्ामा सरलीकरर् गरी र्वतनर्ोजन िथा खचि दक्षिा बढाउनपुदिछ । 

4. स्रोिगि अनमुान र र्थाथि खचि : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरर्अनसुार २०७६।७७ 
को अनमुान र खचिको स्रोिगि र्ववरर् तनम्नानसुार छः 

(रु. हजारमा) 

स्रोि 
२०७६।७७ को अनमुानको 

िलुनामा खचि 
प्रतिशि वजेट र्थाथि आर् र्थाथि खचि 

संघीर् सरकार अनदुान 13963800 15107833 8926496 63.93 
समानीकरर् अनदुान 7112200 7112200 3712832 52.2 
सशिि अनदुान 5351600 6024033 4149407 77.54 
र्वशेष अनदुान 750000 1111600 593404 79.12 
समपरुक अनदुान 750000 860000 470853 62.78 

प्रदेश सरकार 18170992 14517550 ११४८७१२२ 63.22 
राजस्व बाडँफाट 7705100 4926944 

११४८७१२२ 63.22 

आन्िररक श्रोि 3277500 
2447041 

रोर्ल्टी 400000 
आन्िररक ऋर् 988392 0 
नेपाल सरकारको ऋर् 1000000 0 
गि वषिको नगद मौज्दाि 4800000 7143565 

जम्मा 32134792 29625383 20413618 63.52 

र्ो वषि प्रदेश सरकारको कुल खचि रु.२० अबि ४१ करोड ३६ लाख १८ हजार मध्रे् संघीर् 
सरकारको अनदुानबाट अनमुानको ६३.९३ प्रतिशि र गि वषिको प्रदेश सरकारको अनमुातनि राजस्वबाट 
६३.२२ प्रतिशि भएको छ । संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु प्रक्षपेर् गरेको र्वशेष र समपरुक अनदुान 
प्राप्त नभएको र प्रदेश सरकारले प्राप्त गने आन्िररक ऋर्को प्रकृर्ा थालनी नगरेको अवस्था छ । 
उपलब्ध स्रोि पररचालन नभएको कारर्ले र्वकास तनमािर्, कार्ि सम्पादनमा प्रभावकाररिा आएको छैन । 
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5. संघ िथा स्थानीर् िहलाई बजेट : प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्िक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतििका 
लातग  प्रदेश काननु बमोर्जम र्वकास तनमािर् िथा सेवा प्रवाहका कार्ि अगातड बढाउनपुनेमा प्रदेशले 
र्वतनर्ोजन गरेको बजेटबाट संघीर् िथा स्थानीर् सरकारका कार्िक्रम संचालन गनि बजेट अर्ख्िर्ारी 
ददएको मध्रे् ७७ संघीर् कार्ािलर्ले रु.३४ करोड २२ लाख ९८ हजार िथा ८५ स्थानीर् िहले रु.३३ 
करोड ५५ लाख ९६ हजार समेि रु.६७ करोड ७८ लाख ९४ हजार बजेट खचि गरेका छन ्। उक्त 
रकमको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरू सम्बर्न्धि र्जम्मेवार अतधकृिलाई उपलब्ध गराईएको छ। 
र्सको र्ववरर् अनसूुची–१३ मा समावेश छ । 

6. राजस्व असलुी : प्रदेश सरकार सञ चालनको मूल आधार राजस्व संकलन र पररचालन रहेको छ । 
आतथिक वषि २०७६।७७ मा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व िथा आर्को र्ववरर् तनम्न अनसुार छः 

(रु. हजारमा) 
राजस्व वगीकरर् आ.व. 2075/76 आ.व. २०७६।७७ को लक्ष्र् आ. व. 2076/77 को प्रगति 

कर राजस्व 6,48,85,87 10,81,06,00 5,41,46,52 

गैह्रकर राजस्व 1,21,90,77 57,20,00 72,95,04 
र्वभाज्र् कोष 98,71,79 ० 1,16,24,54 

अन्र् राजस्व 72,39 ० 6,73,75 

कुल राजस्व 8,84,97,80 11,38,26,00 7,37,39,85 

र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–९ मा उल्लेख छ । 

6.1. सरकार सञ चालनको मूल आधार राजस्व संकलन र पररचालन भएिापतन २०७६।७७ मा प्रदेश 
सरकारले बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.३ अबि ७१ करोड २३ लाख ६२ हजार, 
अन्िशलु्क रु.१ अबि १० करोड ४७ लाख २ हजार, सवारी साधन कर रु.१ अबि १ करोड ६० लाख 
१५ हजार, घर जग्गा रर्जषे्ट्रशन रु.५७ करोड २४ लाख ३० हजार र वन रोर्ल्टी, पर्िटन शलु्क 
लगार्ि आफ्नो क्षेरातधकारको र्वषर्मा कर लगाउने र उठाउने कर रु.९६ करोड ८४ लाख ७६ हजार 
असलु गरेको छ । 

6.2. आतथिक वषि २०७६।७७ मा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको सवारी साधन कर गि वषिको मौज्दाि रु.२ 
करोड ११ लाख ६१ हजार समेि रु.१ अबि ३ करोड ७१ लाख ७६ हजार रहेकोमा सोको ४० 
प्रतिशिले हनेु रु.४१ करोड ४८ लाख ७० हजार बाँडफाटँ गरी स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् गरेको छ ।  

7. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् : आतथिक वषि २०७६।७७ मा प्रदेश संर्चि कोषबाट स्थानीर् िहमा गरेको र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्को र्ववरर् तनम्न छः                               

                 (रु. हजारमा) 
क्र.स. अनदुान वार्षिक बजेट लक्ष्र् हस्िान्िरर् प्रतिशि 
1 समानीकरर् अनदुान 1,05,00,02 1,13,92,81 108.5 
2 सशिि अनदुान 45,80,00 22,19,94 48.47 
3 समपरुक अनदुान 81,48,00 30,00,33 36.82 
4 र्वशेष अनदुान 13,50,00 6,43,40 47.65 

  जम्मा २,४५,७८,०२ 1,72,56,49 70.21 



लेखापरीक्षर् गररएका तनकार्को र्ववरर् 

 4 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्िरर् माफि ि र्ो वषि ८५ स्थानीर् िहमा रु.१ अबि ७२ करोड 
५६ लाख ४९ हजार हस्िान्िरर् गरेको छ । हस्िान्िररि अनदुान मध्रे् समानीकरर् अनदुानको रकम 
सबैभन्दा बढी रहेको छ । 
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति 

1. बेरुज ु : गण्डकी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २ मा प्रचतलि काननुबमोर्जम 
परु् र्ाउनपुने रीि नपरु् र्ाई कारोबार गरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा बेमनुातसब 
िररकाले आतथिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षर् गदाि औलँ्र्ाइएको कारोबारलाई बेरुजकुो रूपमा 
पररभार्षि गरेको छ ।  

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु गनुिपने, तनर्तमि गनुिपने र पेस्की गरी ३ वगिमा वगीकरर् गरेको 
छ । र्स कार्ािलर्ले बेरुज ुवगीकरर् गदाि असलु गनुिपने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हानी, नोक्सानी 
र अन्र् असलु गनुिपने गरी ३ समूहमा, तनर्तमि गनुिपने बेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमार् कागजाि पेस 
नभएको, र्जम्मेवारी नसारेको र शोधभनाि नतलएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई कमिचारी, मोतबलाइजेसन, 
प्रिीिपर र संस्थागि पेस्की गरी ४ समूहमा वगीकरर् गरेको छ ।  

र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर् र सतमि िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षर्बाट औलँ्र्ाइएको 
बेरुज ुरु.60 करोड 41 लाख रहेको छ । सो बेरुज ुअंकको वगीकरर् तनम्नानसुार छः 

(रु. हजारमा) 

वगीकरर् 
सरकारी 
कार्ािलर् 

सतमति िथा अन्र् 
संस्था 

जम्मा 
कुल बेरुजकुो 

प्रतिशि 
जम्मा बेरुज ु 551166 52934 604100 100.00 

1. असलु गनुिपने 42657 4814 47471 7.86 
२. तनर्तमि गनुिपने 362812 48120 410932 68.02 
 अतनर्तमि भएको  83377 38697 122075 20.21 
 प्रमार् कागजाि पेस नभएको  279434 9423 288857 47.82 
 र्जम्मेवारी नसारेको  0 0 0 0.00 
 शोधभनाि नतलएको  0 0 0 0.00 
३. पसे्की 145697 0 145697 24.12 
 कमिचारी पसे्की   574 0 574 0.10 
 मोतबलाइजेसन पेस्की 14490 0 14490 2.40 
 प्रिीिपर पेस्की 0 0 0 0.00 
 संस्थागि पेस्की 130633 0 130633 21.62 

बेरुज ुवगीकरर्को र्ववरर् अनसूुची-१० र ११ मा उल्लेख छ । 

2. अद्यावतधक बेरुज ु: गि वषि सम्म रु.1 अबि 64 करोड 48 लाख 16 हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषि 
रू.70 करोड 91 लाख 79 हजार सम्परीक्षर् भई रु.93 करोड 56 लाख 37 हजार बाँकी रहेको र 
र्ो वषि रु.60 करोड 41 लाख थप भई जम्मा बेरुज ुरु.1 अबि 53 करोड 97 लाख 37 हजार 
कार्म भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -१2 मा रहेको छ । 
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 (रु. हजारमा) 
क्र.सं. र्ववरर् गि वषिसम्मको रकम र्ो वषिको रकम जम्मा रकम 

1.  प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु 917342 551166 1468508 
2.  सतमति िथा अन्र् संस्था 18295 52934 71229 

जम्मा 935637 604100 1539737 

3. बेरुज ुर्वश्लषेर् : प्रदेश सरकारी कार्ािलर्, अन्र् संस्था र सतमतिको बेरुजकुो अवस्था तनम्नानसुार रहेको 
छ : 

3.1 प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा बेरुज ु फस्र्ौट गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३५(४) मा औलँ्र्ाइएको 
बेरुजकुो ३५ ददन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखाउत्तरदार्ी 
अतधकृि र र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई जानकारी ददने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जमको 
प्रर्क्रर्ा पूरा गदािसमेि २०७६।७७ को बेरुज ु फस्र्ौट नभएकाले उक्त व्र्होरा वार्षिक प्रतिवेदनमा 
समावेश गररएको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -१4 मा रहेको छ । 

3.2 र्ो वषि प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ािलर् 143 को लेखापरीक्षर् गरेकोमा 71 कार्ािलर्मा लगिी 
बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमति िथा अन्र् संस्था १० मध्रे् 1 मा लगिी बेरुज ुदेर्खएको छैन । 

3.3 र्ो वषि प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ािलर् 72 को 1 हजार 476 दफा बेरुज ुदेर्खएकोमा 83 फस्र्ौट 
भई 1 हजार 393 दफा बेरुज ुकार्म भएको छ । सो मध्रे् सैर्द्ार्न्िक दफा 1 हजार ७१ र लगिी 
दफा ३22 कार्म भएको छ । साथै, अन्र् संस्था 10 िफि को 144 दफा बेरुज ु देर्खएकोमा 9 
फस्र्ौट भई 135 दफा बेरुज ुकार्म भएको छ । सो मध्रे् सैर्द्ार्न्िक दफा 75 र लगिी दफा 60 
कार्म भएको छ । 

3.4 र्ो वषि लेखापरीक्षर्बाट रु.४ करोड 74 लाख 71 हजार असलु गनुिपने देर्खएको छ । लेखापरीक्षर्को 
दौरानमा रु.1 करोड 17 लाख 8 हजार, प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.33 लाख 72 हजार र 
सम्परीक्षर्को क्रममा रु.१ करोड 63 लाख 72 हजार समेि रु.3 करोड 14 लाख ५2 हजार असलु 
भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-७ मा उल्लेख छ ।  

3.5 प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  गि वषिसम्मको पेस्की रु.१ अबि 12 करोड 13 लाख 55 हजार  
रहेकोमध्रे् रु.59 करोड 60 लाख 70 हजार (53.16 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.52 करोड 52 
लाख 85 हजार  र र्ो वषि थप रु.1 अबि 54 करोड 3 लाख 8 हजार  समेि कुल पेस्की रु.2 अबि 6 
करोड 55 लाख 93 हजार बाँकी रहेको छ । र्ो वषि थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.1 अबि 
39 करोड 46 लाख 11 हजार र म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.१४ करोड ५६ लाख ९७ हजार रहेको छ । 
सोमध्रे् कमिचारीिफि  रु.21 लाख 78 हजार (0.1 प्रतिशि), मोतबलाइजेशनिफि  रु.1 अबि 67 करोड 59 
लाख 40 हजार (81.14 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.38 करोड 74 लाख 75 हजार (18.76 प्रतिशि)  
रहेको छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफि  गि वषिसम्मको पेस्की रु.30 लाख 32 हजार रहेकोमध्रे् रु.29 
लाख 82 हजार (98.35 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.50 हजार र र्ो वषिको थप रु.3 लाख 50 
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हजार समेि कूल पेस्की रु.4 लाख बाँकी रहेको छ ।र्ो वषि थप भएको पेस्कीमध्रे् म्र्ाद ननाघेको 
मोतबलाइजेशन पेस्की रु.3 लाख 50 हजार रहेको छ । पेस्की बाँकीको अध्र्ावतधक र्ववरर् अनसूुची 6 
मा रहेको छ  । 

3.6 सरकारी कार्ािलर्िफि  र्ो वषि रकमगि आधारमा बढी बेरुज ुहनेु मन्रालर् तनम्नानसुार छनः् 

(रु. हजारमा) 

क्र. सं. मन्रालर् लेखापरीक्षर् अङ्क 
बेरुज ुअङ्क कुल 

बेरुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा बेरुज ु

प्रतिशि 

असलु 
गनुिपनं 

तनर्तमि 
गनुिपनं 

पेस्की बाकँी जम्मा 

1.  भौतिक पूवािधार िथा र्वकास 
मन्त्रालय 14060277 32981 215220 138687 386888 70.19 2.75 

2.  आतथिक मातमला िथा र्ोजना 
मन्त्रालय 7585819 94 66096 0 66190 12.01 0.87 

3.  सामार्जक र्वकास मन्त्रालय मन्त्रालय 2318359 5361 26678 6610 38649 7.01 1.67 

4.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी 
मन्त्रालय 1655029 2995 30031 400 33426 6.06 2.02 

5.  उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् 
मन्त्रालय  1856134 966 22581 0 23547 4.27 1.27 

  जम्मा 27475618 42397 360607 145697 548701   

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

3.7 सरकारी कार्ािलर्, सतमति िथा अन्र् संस्था िफि  12 तनकार्को रु.2५ लाख ४८ हजार अतग्रम कर कट्टी 
नगरेकोमा २ तनकार्को रु.3 लाख ४१ हजार असलु भई रु.22 लाख 7 हजार बाकँी छ। र्स सम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची-८ मा उल्लेख छ ।  

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

(रु. हजारमा) 

प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् 
अङ्क 

बेरुज ुअङ्क प्रतिशि पेस्की बाहेकको 
बेरुज ु

पेस्की बाहेकको 
बेरुज ुप्रतिशि 

२०७५ 296377 540 0.18 88 0.03 
२०७७ 23892743 1644745 6.88 520358 2.18 
२०७८ 30746907 604100 1.96 458403 1.49 

मातथ उल्लेर्खि िेस्रो प्रतिवेदनको लेखापरीक्षर् अङ्कमा राजस्व र अनदुानको हस्िान्िरर् समेि समावेश 
गररएको छ ।  

 



 

                                             8             महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 
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लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 
 

 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 
1. लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा : गि वषि लेखापरीक्षर् हनु नसकी बक्र्ौिा रहेको र्जल्ला स्वास्थर् कार्ािलर्, 

म्र्ाग्दीको र्वतनर्ोजनिफि  रु.1 करोड 71 लाख 7 हजार, राजस्व िफि  रु.10 हजार र धरौटी िफि  रु.9 
लाख 36 हजार समेि रु.1 करोड 80 लाख 53 हजारको र्स वषि समेि लेखापरीक्षर् भएको छैन । 
र्स सम्बन्धी व्र्होरा अनसूुची-३ मा उल्लेख छ । 

2. काननु िजूिमा : संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको संचालन र व्र्वस्थापनको लातग २०७६।७७ सम्म ४६ 
ऐन, १० तनर्मावली, ३ गठन आदेश र १४३ तनदेर्शका िथा कार्िर्वतध तनमािर् भएका छन ्। प्रदेशको 
सञ चालन र व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क काननु र कार्िर्वतध पर्हचान गरी िजुिमा गनुिपदिछ । 

3. काननुमा सामन्जस्र्िा : स्थानीर् सरकार सञ चालन ऐन, २०७४ को सातबक दफा ६४ को उपदफा  
१(च), ३ र ४ मा ढुङ्गा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरूको दोहोरो अतधकार रहने, 
करको दर सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधािरर् गरी स्थानीर् िहहरूले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा 
गने व्र्वस्था गरी बाँडफाँट हनेु गरेको तथर्ो । िर उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज 
गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरूले तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो 
संर्चिकोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको कर िथा गैरकर सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
को दफा १५ (६) अनसुार तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुावापि सङ्कतलि करको चातलस प्रतिशि प्रदेश संर्चिकोषमा 
दार्खला गनुिपने व्र्वस्था छ। र्सैगरी संघीर् मर्न्रपररषद्ले ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्री बापिको राजस्व स्थानीर् 
िहले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानीर् िहबीच क्रमशः ४० र ६० प्रतिशि हनेुगरी बाँडफाँट गने व्र्वस्था 
गरेको छ जनु स्थानीर् सरकार सञ चालन ऐनको दफा ६२(क) र्वपरीि देर्खन्छ । र्स वषि कतिपर् 
पातलकाले तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्रीबाट प्राप्त राजस्व बाडँफाँट गरी पठाएको र र्वतभन्न १९ स्थानीर् 
िहहरूले रु.३ करोड ५७ लाख ७५ हजार बाँडफाटँ गनि बाँकी रहेको छ । तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा 
तबक्रीबाट प्राप्त हनेु राजस्व उत्पर्त्तको आधार एवं सो राजस्व सङ्कलन गदाि पने वािावरर्ीर् असर समग्र 
प्रदेशसँग सम्बर्न्धि भएकाले राजस्व बाँडफाटँ सम्बन्धी काननु िजूिमा गदाि सो तबषर्लाई मध्र्नजर गरेर 
संघीर् काननुसँग नबार्झने गरी स्पि काननुी व्र्वस्था गने र सोको आधारमा राजस्व संकलन िथा 
बाँडफाँट गनुिपदिछ । 

4. कार्ि र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम अनसुार प्रदेश सरकार 
अन्िगिि र्वद्यमान र्वतभन्न साि मन्रालर्हरूको कार्ि र्जम्मेवारी िोर्कएकोमध्रे् सबै मन्रालर्का लातग 
िोर्कएका कार्ि र्जम्मेवारी आंर्शक रूपमा मार कार्ािन्वर्नमा आएको छ । मन्रालर्हरूले कार्ािन्वर्न 
हनु बाँकी कार्ि र्जम्मेवारीहरू कार्िर्ोजना बनाइि क्रमश: कार्ािन्वर्नमा लैजान ुपदिछ । 
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5. संगठन र व्र्वस्थापन : प्रदेशस्िरका सरकारी तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरी सेवा 
प्रवाहको लातग आवश्र्क जनशर्क्त तनधािरर् गरी पदपूतिि गनुिपदिछ । र्स वषि प्रदेश सरकार अन्िगििका 
१४० सरकारी तनकार्मा २ हजार ८१३ दरबन्दी रहेकोमा २ हजार ३९ अथािि ्७२ प्रतिशि पदपूतिि 
भई ७७४ पद ररक्त रहेको छ । स्वीकृि दरबन्दीको एक चौथाइभन्दा बढी पद ररक्त रहेकोले प्रदेश 
कार्ािलर्हरूको सेवा प्रवाहमा असर पने देर्खएको छ । 

6. िहगि दोहोरो संरचना : संघीर् व्र्वस्था अनरुूप स्थानीर् िथा प्रदेशमा हस्िान्िर् हनेु, संघ आफैं ले गने 
िथा प्रदेश वा स्थानीर् िहले गने र साझा रूपमा गने कार्ि स्पि उल्लेख गररएको छ । स्थानीर् िहमा 
हस्िान्िरर् भएका कार्िक्रम सञ चालन गनि िथा संघबाट खारेज भएका कार्ािलर् समेि प्रदेश स्िरमा 
पूवािधार, कृर्ष, स्वास्थर्, वन, र्शक्षा लगार्िका क्षरेमा दोहोरो हनेु गरी कार्ािलर् स्थापना गरेको छ । 
र्सबाट समग्र शासन प्रर्ालीको खचि बढ्ने र कार्ि क्षेरमा दोहोरोपना हनेु देर्खन्छ । प्रदेश सरकारले 
संगठन िथा ब्र्वस्थापन सवेक्षर् गदाि र्समा ध्र्ान ददनपुदिछ । 

7. बजेट कार्ािन्वर्न : प्रदेश अथि मन्रीले आगामी आतथिक वषिको प्रदेश सरकारको राजस्व र व्र्र्को 
अनमुान प्रत्रे्क वषि आषाढ मर्हनाको १ गिे प्रदेश सभामा पेस गनुिपने र सो साथ राजस्व संकलन, 
मध्र्कालीन खचि संरचना, अनदुान, साविजतनक ऋर् र लगानी सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थासर्हिको बजेट 
अनमुान गनुिपने व्र्वस्था छ। प्रदेश सरकारको २०७६।७७ को वार्षिक बजेट र सोको कार्ािन्वर्न 
र्स्थति र्वश्लषेर् गदाि तनम्नानसुार देर्खएको छः 

7.1 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रु.32 अबि 13 करोड 47 लाख 92 हजारको आर्-व्र्र् 
अनमुान पेस गरेकोमा गि वषिको बचि, कर र अन्र् राजस्व समेि रु.२९ अबि 62 करोड 53 लाख 
83 हजार प्राप्त भई कुल अनमुानको ९२.१९ प्रतिशि आम्दानी भएको अवस्था छ ।  

7.2 र्वतनर्ोजनिफि  र्स वषि रु.२० अबि ४१ करोड ३६ लाख १८ हजार खचि िथा रु.२ अबि ७८ करोड 
३५ लाख ४ हजार समार्ोजन भई रु.६ अबि १८ करोड २१ लाख ७३ हजार बचि रहेको छ । प्रदेश 
सभाबाट स्वीकृि बजेट अनसुार खचि गनि नसकेको कारर् ठूलो रकम बचि भएको छ । खचि गने दक्षिा 
वरृ्र्द् नभएको कारर् बजेट र्थाथिमा आधाररि देर्खएन । खचि दक्षिा बढाई बजेटलाई र्थाथिपरक 
बनाउन ुपदिछ । 

7.3 गि वषिको बचि, कर र अन्र् राजस्व समेि कुल आर् रु.32 अबि 13 करोड 47 लाख 92 हजार 
मध्रे् रु.१५ अबि १० करोड ७८ लाख ३३ हजार (४७ प्रतिशि) रकम संघीर् हस्िान्िररि अनदुान र  
रु.७ अबि १४ करोड ३५ लाख ६५ हजार (२२.२३ प्रतिशि) गि वषिको मौज्दाि रहेको छ । आर्को 
उल्लेखनीर् र्हस्सा संघीर् अनदुान र गि वषिको मौज्दािको रहेको देर्खएकोले आन्िररक आर् 
पररचालनमा थप जोड ददनपुदिछ । 

8. कर िथा शलु्क : प्रदेशले बनाएको काननु बमोर्जम कर लगाउने र उठाउने व्र्वस्था छ । प्रदेशले 
आफ्नो अतधकार क्षेर तभरको र्वषर्मा कर लगाउन र िी स्रोिहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने समेि 
व्र्वस्था छ । प्रदेशलाई घर जग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, 
पर्िटन, कृर्ष आर्मा कर, सेवा शलु्क दस्िरु, दण्ड जररवाना काननु बनाई कर िथा शलु्कका दर िोक्ने 
व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशको आतथिक अवस्थाको 
र्वश्लषेर् िथा आतथिक नीतिको िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन कार्ि सञ चालन गने कार्ि आतथिक मातमला 
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िथा र्ोजना मन्रालर्को रहेको छ । आतथिक वषि २०७६।७७ मा आतथिक ऐन समेि जारी भै 
कार्ािन्वर्नमा आएको भएिापतन सबै क्षरेको सम्भाव्र् राजस्वको प्रक्षेपर् र असलुी कार्िमा प्रभावकाररिा 
आउन सकेको देर्खएन । 

9. चौमातसक खचि : स्वीकृि बजेट अनसुार चौमातसक रूपमा कार्िक्रम सञ चालन गरी भकु्तानी हनेु व्र्वस्था 
गनि नसर्कएको कारर् कुल खचिमध्रे् िेस्रो चौमातसक र आषाढ मर्हनामा बढी खचि भएको तनम्नानसुार 
देर्खएको छ: 

(रु. हजारमा) 
र्ववरर् कुल खचि पर्हलो चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 

चाल ुिथा पूजँीगि खचि 20413618 2153959 5840791 12418868 8361401 
प्रतिशि   10.55 28.61 60.84 40.96 

पूजँीगि खचि 13986696 1496855 3886887 8602954 6202059 
प्रतिशि   10.70 27.79 61.51 44.34 

उर्ल्लर्खि िातलका अनसुार कुल खचि रु.20 अबि ४१ करोड ३६ लाख १८ हजार भएकोमा 
उक्त खचिको 60.84 प्रतिशि िेस्रो चौमातसक र 40.96 प्रतिशि आषाढ मर्हनामा खचि भएको एवं कुल 
पूजँीगि खचि रु.१३ अबि ९८ करोड ६६ लाख ९६ हजारको 61.51 प्रतिशि िेस्रो चौमातसक र सो 
मध्रे् 44.34 प्रतिशि आषाढ मर्हनामा खचि भएको छ । पर्हलो र दोस्रो चौमातसकमा न्रू्न खचि भई 
आतथिक वषिको अन्िमा खचिको बढी खचि हनेु र्वगिको पररपाटीमा सधुार भएको छैन । 

10. र्वतनर्ोजन दक्षिा : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 8 अनसुार बजेट प्रस्िाव गदाि त्र्स्िो 
खचि तसजिना गने स्पि आधार सर्हि प्रस्िार्वि रकमको पषु्याइि खलुाउन ु पने एवं नर्ाँ आर्ोजनाको 
हकमा रकम प्रस्िाव गदाि सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको आधारमा खचि हनु सक्ने रकम मार पषु्याइि सर्हि 
प्रस्िाव गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको 2076।77 को बजेट खचिको र्स्थति तनम्नानसुार छ: 

(रु. हजारमा) 
मन्रालर् ∕ तनकार्को नाम 

चाल ु पूजँीगि जम्मा 
वजेट खचि प्रतिशि वजेट खचि प्रतिशि वजेट खचि प्रतिशि 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 112629 108480 96.32  30270 29035 95.92  142899 137516 96.23  
मखु्र्मन्री िथा मन्रीपररषद् 456523 211087 46.24  871250 645369 74.07  1327773 856457 64.50  
प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 10000 626 6.26  31500 30655 97.32  41500 31281 75.37  
आतथिक मातमला िथा र्ोजना  4474893 1789737 40.00  1683850 14268 0.85  6158743 1804005 29.29  
उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् 1299548 630889 48.55  731859 577654 78.93  2031407 1208544 59.49  
भूमी, कृर्ष िथा सहकारी  2108122 1430366 67.85  319959 189577 59.25  2428081 1619943 66.72  
आन्िररक मातमला िथा काननु  379236 79208 20.89  214700 121778 56.72  593936 200986 33.84  
भौतिक पूवािधार र्वकास  840049 327561 38.99  15110515 11723869 77.59  15950564 12051430 75.55  
सामार्जक र्वकास  2555985 1817170 71.09  835617 637096 76.24  3391602 2454266 72.36  
मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता 19937 13451 67.47  1000 748 74.83  20937 14199 67.82  
प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 28850 18346 63.59  18500 16646 89.98  47350 34992 73.90  

कुल जम्मा 12285772 6426922 52.31  19849020 13986696 70.47  32134792 20413618 63.52  

द्रिव्र् : अथि र्वर्वध र स्थानीर् िहिफि  देखाएको बजेट र खचि आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा 
समावेश छ । 
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उर्ल्लर्खि िातलकाको र्वश्लषेर् गदाि कुल बजेटको ६३.५२ प्रतिशि मार खचि भएको छ । 
मन्रालर्गि खचिको र्ववरर् हेदाि सबैभन्दा कम खचि आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्ले 33.84 
प्रतिशि िथा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभा सर्चवालर्को 96.23 प्रतिशि रहेको छ । समग्रमा सबै 
मन्रालर्हरूको खचि गनि सक्ने क्षमिा कमजोर रही स्वीकृि बजेटको न्रू्न मार खचि भएकोले खचि गने 
क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनुिपने देर्खन्छ । 

11. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न : प्रदेश सरकारको 2076।77 को बजेट वक्तव्र्मा घोषर्ा भएका र्वतभन्न 
मन्रालर् एवं तनकार्सँग सम्बर्न्धि नीति िथा कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न हनु सकेको छैन । बजेटमा 
घोषर्ा भएअनसुार एक स्थानीर् िह एक अस्पिाल, एक हजार बेडको प्रदेश अस्पिाल, र्वर्शिीकृि मटुु, 
मगृौला, क्र्ान्सर अस्पिाल तनमािर्, बहउुदे्दश्र्ीर् रंगशाला स्थापना, प्रदेश खेलकुद एकेडेमी, प्रदेश 
औद्योतगक क्षरे स्थापना, मेट्रोबस टतमिनल तनमािर्, प्रदेश सरकारको प्रशासकीर् भवन, प्रदेश सभा भवन र 
र्वर्शि पदातधकारी भवन तनमािर्, पेपरलेस तडर्जटल गण्डकी प्रदेश लगार्िका नीति िथा कार्िक्रमहरू 
कार्ािन्वर्नमा आएको छैन । बजेटमा घोषर्ा भएका कार्िक्रमहरू कार्िर्ोजना बनाइि कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ। 

12. तमिव्र्र्र्िा कार्म गने मागिदशिन : नेपाल सरकार (म.प.) बाट 2075।1।26 मा स्वीकृि साविजतनक 
खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्बन्धी नीतिगि मागिदशिन, २०७५ मा कार्ािलर् भवन, 
पदातधकारीको कार्िकक्षको फतनितसङ र पदातधकारीलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधनको र्कतसम, इन्धन, 
ममिि खचिमा एकरूपिा ल्र्ाउन तनर्िि मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुने र अथि मन्रालर्को 
परामशिमा भवन, कार्िकक्ष, फतनितसङको मापदण्ड र सवारी साधन इन्धन, ममििको मापदण्ड िर्ार गने 
नीतिगि व्र्वस्था भएकोमा मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा नल्र्ाएकोले प्रशासतनक खचि तमिव्र्र्ी हनु 
सकेको छैन । िोर्कएबमोर्जमको मापदण्ड स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

13. सवारी साधन खररद : प्रदेश मन्रालर् र मािहि तनकार्ले र्ो वषि रु.३० करोड ७५ लाख ९७ हजारको 
सवारी साधन खररद गरेको छ । गि वषि सवारी साधन खररदमा रु.१५ करोड ७४ लाख ६८ हजार 
खचि भएकोमा र्स वषि सो खचि 95.34 प्रतिशिले वरृ्र्द् भएको छ। सवारी साधन खररदमा भएको 
वरृ्र्द्सँग ममिि र इन्धन खचिसमेि वरृ्र्द् हनेु भएकोले सवारी साधन खररदमा मापदण्डको पालना गरी 
तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुिपदिछ । सवारी साधन खररदको मापदण्ड िर्ार गरी र्स्िो खचि व्र्वर्स्थि 
गनुिपदिछ । 

14. अनदुान कार्िर्वतध : संघीर् संसद रार्ष्ट्रर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जि व्र्वस्थापन िथा सरकारी आश्वासन सतमतिको 
वार्षिक प्रतिवेदन, 2076 मा र्वधार्र्की अतधकार संसदमा मार तनर्हि हनेु, संसदले बनाएको काननुमा 
प्रत्र्ार्ोर्जि अतधकार प्रदान गनि सर्कने व्र्वस्था रहेको साथै प्रत्र्ार्ोर्जि अतधकार अन्िगिि बनेका 
दस्िावेजहरूमध्रे् कुन काननुको कुन दफाले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रत्र्ार्ोर्जि र्वधार्न बनाइएको 
हो स्पि नखलुाइि जारी भएका तनदेर्शका वा कार्िर्वतध र मापदण्डले कानूनी हैतसर्ि प्राप्त गनि नसक्ने 
व्र्होरा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका भतूम ब्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी लगार्िका मन्रालर्हरूले 
र्वतभन्न कार्िर्वतध बनाइि सोही आधारमा र्ो वषि रु.१ अबि १० करोड ४६ लाख अनदुान खचि गरेका 
छन।् र्सरी अनदुान र्विरर्का लातग जारी गररएका कार्िर्वतधहरूमा प्रत्र्ार्ोर्जि र्वधार्नको स्रोि 
खलुाएको छैन । संघीर् संसद रार्ष्ट्रर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जि ब्र्वस्थापन िथा सरकारी आश्वासन सतमतिको 
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उर्ल्लर्खि प्रतिवेदन अनसुार कानूनी आधार उल्लेख नगरी जारी भएका िी कार्िर्वतधले कानूनी हैतसर्ि 
प्राप्त गरेको मान्न तमल्ने देर्खएन । र्सरी कानूनी हैतसर्ि प्राप्त नहनेु कार्िर्वतधको आधारमा अनदुान खचि 
गरेको काननुसम्मि देर्खएन । 

15. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा : प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजना २०७६/७७ देर्ख कार्ािन्वर्नमा 
आएको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको लातग प्रत्रे्क वषि हातसल गनुिपने नतिजा सूचक 
उल्लेख छ । र्स बमोर्जम पर्हलो वषि बहआुर्तमक गररबीमा रहेको जनसंख्र्ा १२.५ प्रतिशिमा झाने, 
गररबीको रेखामनुी रहेको जनसंख्र्ा १३.५ प्रतिशिमा झाने, अपेर्क्षि आर् ु ७३ वषि परु् र्ाउने, मानव 
र्वकास सूचकाङ्क ०.६० परु् र्ाउने, आतथिक वरृ्र्द्दर ७.८ प्रतिशि, उद्योग क्षेरको वरृ्र्द्दर १५ प्रतिशि र 
प्रतिव्र्र्क्त आर् १ हजार ३११ अमेररकी डलर परु् र्ाउने लगार्िको लक्ष्र् राखेकोमा सोको प्रगति समीक्षा 
गरेको छैन । प्रत्रे्क वषिको लातग िोर्कएका सूचकहरू बमोर्जम नतिजा हातसल गनि नसकेमा आवतधक 
र्ोजनाले पररकल्पना गरेका सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू प्राप्त गनि नसर्कने हुँदा नतिजाको समीक्षा गरी 
कार्िर्ोजना बमोर्जम िोर्कएको समर्तभर नै र्क्रर्ाकलापहरू सञ चालन गनुिपदिछ ।  

16. ददगो र्वकास लक्ष्र् : प्रदेशमा ददगो र्वकासका बारेमा जनचेिना अतभवरृ्र्द् गने, रार्ष्ट्रर् ददगो र्वकास 
लक्ष्र्का रर्नीतिहरूमा प्रादेर्शक दृर्िकोर्का लातग पैरवी गने, रार्ष्ट्रर् स्िरका लक्ष्र्हरूलाई प्रादेर्शक 
सन्दभि अनरुूप बनाउने, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने, अनभुवहरूबाट तसक्ने, स्थानीर् िहका र्वकासका 
र्क्रर्ाकलपाहरूको र्ोजना, ढाचँा तनमािर्, कार्ािन्वर्न र अनगुमनमा संलग्न गराउने एवं र्ोजना र नीति 
िथा कार्िक्रममा ददगो र्वकासका सूचकहरूलाई समार्हि गराई सोको आधारमा संचातलि आर्ोजना िथा 
कार्िक्रमको उपलर्ब्ध मापन गने कार्ि शरुु भएको छैन । प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग माफि ि संघीर् 
सरकार एवं रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगसँग समन्वर् गरी प्रदेश सरकारले ददगो र्वकास लक्ष्र् २०१६-२०३० 
का सूचकहरूलाई आन्िररकीकरर् गनुिपदिछ। 

17. प्रदेश गौरवको आर्ोजना : प्रदेश सरकारले र्वशेष महत्त्वका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूलाई प्रदेश 
गौरवका आर्ोजना घोषर्ा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । प्रदेश अन्िगिि घोषर्ा भएका प्रदेश गौरवका 
आर्ोजना तनम्न अनसुार छन ्।  

     (रु.हजारमा) 
क्र. 
सं. आर्ोजनाको नाम लागि अनमुान र्स वषिको 

बजेट 
र्स वषिको 

खचि 
र्स वषिसम्मको 

खचि 
(क) प्रदेशको बजेटबाट साविजतनक क्षरेले तनमािर् गने प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूः 
१ प्रदेश सदरमकुाम पोखरादेर्ख स्थानीर् िहका केन्द्र 

जोड्ने सडक तनमािर् आर्ोजना  
2675200 381000 364058 364058 

२ एकीकृि प्रदेश प्रशासतनक केन्द्रको तनमािर् 
आर्ोजना नखलेुको  - - - 

३ मखु्र्मन्री वािावरर्मैरी नमनुा कृर्ष गाउँ 
आर्ोजना  

नखलेुको 149900 120900 120900 

४ गण्डकी गाई फामि िथा दगु्ध र्वकास आर्ोजना ३२000000 ११0000 0 0 

५ स्र्ाउमा आत्मतनभिर हनु ेआर्ोजना ।  नखलेुको ४0000 32800 32800 

६ घरवास) होमस्टे तबस्िार र सदुृढीकरर् आर्ोजना 550000 250000 0 288742 

७ नवलपरुको लोकाहाखोलामा प्रदेश स्िरीर् 
औद्योतगक के्षर तनमािर् आर्ोजना नखलेुको 20000 473 473 
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८ गण्डकी र्वश्व र्वद्यालर् स्थापना र सञ चालन 
आर्ोजना नखलेुको 90000 6092 6092 

९ गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ चालन 
आर्ोजना नखलेुको 40000 0 0 

१० प्रदेश र्क्रकेट मैदान तनमािर् आर्ोजना १६३0000 10000 1950 1950 

११ सूचना प्रर्वतध पाकि  तनमािर् आर्ोजना  नखलेुको - - - 
१२ प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्रको तनमािर् आर्ोजना नखलेुको 30000 14778 14778 

१३ ईगभरनेन्स आर्ोजना  नखलेुको - - - 
१४ वैडी रुपटार खण्ड (शालीग्राम कोररडोर लोकमागि) नखलेुको 130000 120000 120000 

१५ एक घर एक धारा कार्िक्रम नखलेुको - - - 
१६ आधारभिू खानेपानी कार्िक्रम नखलेुको - - - 
१७ उज्र्ालो प्रदेश कार्िक्रम 757000 400000 120000 374300 

१८ पर्िटन गन्िव्र् र्वकास िथा प्रवर्द्िन कार्िक्रम 340700 177265 177265 276465 

१९ िाल िथा तसमसार के्षर संरक्षर् कार्िक्रम नखलेुको  5000 636 636 

(ख) नपेाल सरकारसगँ स्रोि माग गररएका रुपान्िरर्कारी प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूः 
२० पोखरा, डेडगाउँ, दरु्म्कबास, तरवरे्ी सडक तनमािर् 

आर्ोजना  
4400000 60000 40000 40000 

21 उत्तरगंगा जलाशर्कु्त र्वद्यिु ्आर्ोजना  130000000 - - - 
२२ फेवािालको संरक्षर् र सौन्दर्िकरर् आर्ोजना  4920000 14080५ 14080५ 14080५ 
२३ कास्की र िनहुँको तबचमा पने िल्लो पतुडटार 

के्षरमा प्रदेश स्िरीर् औद्योतगक के्षर तनमािर् 
आर्ोजना   

4000000 15000 - - 

२४ मटुु, मगृौला र क्र्ान्सरको एकीकृि प्रदेश 
अस्पिालको तनमािर् आर्ोजना 1500000 2000 - - 

उक्त आर्ोजनामध्रे् अतधकांश आर्ोजना आ.व. २०७६।७७ मा सरुु गरी २०८०।८१ मा 
सम्पन्न गने लक्ष्र् रहेको देर्खन्छ ।र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छः 

17.1 आर्ोजनाको क्षरे, भौगोतलक आवश्र्किा, प्रार्वतधक, आतथिक, सामार्जक र वािावरर्ीर् रूपमा संभाव्र्िा, 
लाभार्न्वि जनसंख्र्ा, तनमािर् अवतध, रोजगारी तसजिना, लाभ लागि र्वश्लषेर् लगार्िका आधारमा प्रदेशमा 
कार्ािन्वर्न गने गौरवका आर्ोजना पर्हचान र छनौट गने मापदण्ड तनधािरर् गरी सोही मापदण्डको 
आधारमा प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू पर्हचान एवं छनौट गनुिपनेमा र्स्िो मापदण्ड बनाएको छैन ।  

17.2 प्रदेश सरकारको कुनैपतन तनकार्ले र्सरी घोषर्ा भएका गौरवका आर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्न अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गरेको देर्खएन । 

17.3 िातलकामा उर्ल्लर्खि १९ आर्ोजनामध्रे् १३ को लागि अनमुान िर्ार नै गरेको छैन भने वार्षिक 
वजेट, हालसम्मको खचि, हालसम्मको भौतिक िथा र्वत्तीर् प्रगति खलेुको छैन । िी मध्रे् ६ 
आर्ोजनाको लातग र्स वषि बजेट नै र्वतनर्ोजन नभएको अवस्था छ ।  

17.4 प्रदेशले घोषर्ा गरेका ५ वषे रुपान्िरर्कारी प्रदेश गौरवका ५ आर्ोजनाको रु.१ खवि ४४ अबि ८२ 
करोडको लागि अनमुान िर्ार भई र्स वषि रु.२१ करोड ७८ लाख बजेट र रु.१८ करोड ८ लाख 
खचि भएको अवस्था छ । वार्षिक बजेट िथा खचि न्रू्न रहेकोले िोर्कएको समर्ावतधतभर सम्पन् न गनि 
बजेटमा वरृ्र्द् गनुिपने देर्खन्छ । रुपान्िरर्कारी प्रदेश गौरवका आर्ोजनाको लातग संघीर् सरकारसँग 

स्रोि माग गने उल्लेख भएकोमा श्रोिको प्रातप्त र खचि सम्बन्धी अतभलेख नराखेकोले र्सलाई व्र्वर्स्थि 
गनुिपदिछ ।    



लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 

 14 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

17.5 तनजी क्षेरले तनमािर् गने तबरेठांटी मरु्क्तनाथ केबलकार तनमािर् आर्ोजना, बरु्द् मण्डला तनमािर् आर्ोजना 
र फूलबारी काहुँडाँडा केबलकार तनमािर् आर्ोजनालाई समेि प्रदेश गौरवको आर्ोजनामा समावेश 
गरेकोमा सोको कार्ािन्वर्न अवस्था सम्बन्धी अतभलेख राखेको छैन । 

18. उपभोक्ता सतमति : साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को दफा ९७ मा उपभोक्ता सतमति माफि ि 
कार्ि गराउँदा अवलम्बन गनुिपने र्वतधहरू उल्लेख छ । तनर्ममा उर्ल्लर्खि र्वतधहरूको पूर्िरूपमा पालना 
नगरी रु.1 करोडभन्दा बढी लागि अनमुानको कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने, खचिको तबल 
भरपाइि व्र्वर्स्थि नहनेु, खचि साविजतनकीकरर् नगने, आर्ोजना स्थलमा सूचना पाटी नराख्न,े जर्टल 
प्रकृतिका जनश्रमदान प्राप्त नहनेु आर्ोजना सतमतिबाट गराउने, हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग हनेु कार्ि समेि 
सतमतिबाट गराउने, सतमतिले पाएको कार्ि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट गराउने लगार्िको अवस्था रहेको छ । 
सम्पन्न आर्ोजना हस्िान्िरर् नहनेु, हस्िान्िरर् भएका आर्ोजनामा ममिि सम्भारको व्र्वस्था नहनेु र्स्थति 
समेि छ । उपभोक्ता सतमतिको गठन, दिाि, नवीकरर्, सतमतिबाट गराउन सर्कने र नसर्कने कामको 
वगीकरर्, धरौटी, म्र्ाद थप लगार्ि र्वषर्हरूमा थप स्पि गरी कार्िर्वतध समेि िजुिमा गरी उपभोक्ता 
सतमति माफि ि गने कार्िलाइि थप व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ । 

19. आर्ोजना बैङ्क : आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ९(२) मा बजेट 
प्रस्िाव गने र्वतभन्न साि आधार मध्रे् आर्ोजना बैङ्कमा प्रर्वि भएका आर्ोजनाको लातग रकम प्रस्िाव गने 
व्र्वस्था समेि रहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्ोजना बैङ्क स्थापना गरेको छैन । कार्ािन्वर्न गने 
तनकार्/मन्रालर्हरूले सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरेको, आवतधक र्ोजना र प्रदेशको प्राथतमकिा अनकूुलका 
आर्ोजना समावेश गरी आर्ोजना बैङ्क तनमािर् गरी ऐनको व्र्वस्था अनसुार त्र्स्िा आर्ोजनाहरूको लातग 
मार बजेट प्रस्िाव गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।  

20. कर्न्टन्जेन्सी खचि : साविजतनक खररद काननुमा तनमािर् कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि वकि  चाजि 
स्टाफ र अन्र् सानातिना खचिको लातग कर्न्टन्जेन्सी थप गरी खचि गनि सर्कने व्र्वस्था छ । प्रदेश 
सरकार अन्िगििका तनकार्हरूको तनमािर् कार्िको अतिररक्त अनदुान र्विरर् रकममा समेि कार्िर्वतधमा 
व्र्वस्था गरी कर्न्टन्जेन्सी कट्टा गरी खचि गने गरेका छन ्। र्स वषि भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 
र अन्िगििका २६ तनकार्ले तनमािर् कार्िमा रु.३७ करोड ३५ लाख ५० हजार खचि गरेका छन ्। 
उक्त रकमबाट इन्धन, सवारी साधन ममिि, अनगुमन, सूचना प्रकाशन, कार्ािलर् सामान खररद लगार्िमा 
खचि हनेु गरेको छ । कर्न्टन्जेन्सी खचिलाइि व्र्वर्स्थि गनि कार्िर्वतध बनाउन ुपदिछ। 

21. सम्पर्त्तको अतभलेख िथा प्रतिवेदन : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्हरूले आफ्नो 
र्जम्मामा रहेको घर, जग्गा, सवारी साधन लगार्ि र्जन्सी मालसामानको लगि िथा मािहि 
कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त प्रतिवेदन र आफ्नो कार्ािलर् समेिको र्जन्सी प्रतिवेदन एकीकृि रूपमा िर्ार गरी 
भाद्र मसान्ितभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउन ुपनेमा पठाएका छैनन ्। 

22. प्रगति समीक्षा : र्स वषिको बजेट वक्तव्र्को बुदँा नं. १३४ मा बजेटको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनिका 
लातग आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रीको संर्ोजकत्वमा बजेटको मातसक प्रगति समीक्षा िथा प्रत्रे्क 
दईु मर्हनामा मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा प्रदेश स्िरीर् र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिले कार्िक्रमको 
प्रगति समीक्षा गने उल्लेख भएकोमा सोको प्रभावकारी नभएको कारर् कुल बजेटको ६३=५२ प्रतिशि 
मार खचि भएको छ । मन्रालर्को राजस्व, खचि, आर्ोजना र कार्िक्रम सञ चालन गनि नेपाल 
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सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरर् अनदुान िथा सशिि अनदुान, मन्रालर्को लातग प्रदेश सरकारको 
नीति िथा बजेटमा समावेश भएका कार्िक्रमहरूको कार्ािन्वर्न अवस्थाको बारेमा मूल्र्ाङ्कन गरी र्थाथि 
नतिजाको र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । बजेट समीक्षा कार्िलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

23. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २५ अनसुार र्वतनर्ोजन, 
राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोवार समेि सम्पूर्ि आर्-व्र्र्को नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको 
ढाँचामा एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गनुिपनेमा मन्रालर्हरूले र्वतनर्ोजन िफि को मार एकीकृि र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गरेका छन ्। राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोवार समेि समावेश गरी एकीकृि र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ । 

24. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन : कारोबारको लेखा र प्रतिवेदनको ढाँचा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को 
तसफाररशमा २०७६।२।१९ र नेपाल साविजतनक र्वत्तीर् के्षर प्रतिवेदन लेखामान (नेटसास)को ढाँचा 
२०७५ मागिमा नै स्वीकृि भइसकेको छ । प्रदेश मन्रालर् िथा केन्द्रीर् तनकार्हरूले स्वीकृि 
भएबमोर्जमको ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको छैन । िोर्कएको ढाँचामा 
लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गररनपुदिछ । 

कोतभड-19 को व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्वशषे लेखापरीक्षर्बाट देर्खएको प्रमखु व्र्होरा 
25. जोर्खम आकलन र पूवििर्ारी - महामारी रोकथाम र तनर्न्रर्को लातग महामारी शरुु हनु ुपूवि नै जोर्खम 

आकलन र पूवििर्ारी गनुिपने हनु्छ । िर प्रदेशले जोर्खम आकलन गरेको देर्खएन । पूवििर्ारी अन्िगिि 
प्रदेशले छुटै्ट कोतभड-१९ जोर्खम न्रू्नीकरर् कार्ि र्ोजना िर्ार गरेको छैन । फलस्वरुप कति संक्रतमि 
हनेु, कुन क्षेर र वगि बढी जोर्खमर्कु्त हनेु, संक्रमर् बढ्दै जाँदा खोजपडिाल, आइसोलेसन र उपचार 
कसरी व्र्वस्थापन गने र्वषर्मा अन्र्ौल देर्खन्छ । प्रदेशले सङ् घीर् सरकारको तनर्िर्संग िालमेल हनेु 
गरी भेला जमघट तनर्न्रर् गने कार्ि गरेको छ । सीतमि रुपमा अत्र्ावश्र्क सामग्री व्र्वस्थापन गने, 
क् वारेर्न्टन तनमािर् व्र्वस्थापन गनि संघलाई अनरुोध गने कार्ि गरेको देर्खन्छ ।कोतभड-१९ को 
संक्रमर्को जोर्खम आकलन गरी पूवििर्ारी एवं महामारी रोकथाम, तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन सम्बन्धमा 
मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा उच्चस्िरीर् तनदेशक सतमति, आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रीको 
संर्ोजकत्वमा समन्वर् सतमति गठन भएको छ । र्सैगरी प्रमखु सर्चवको संर्ोजकत्वमा प्रदेश स्िरीर् 
समन्वर् सतमति, सामार्जक र्वकास मन्रालर् अन्िगिि स्वास्थर् क्षेरका प्रार्वतधक जनशर्क्त सर्म्मतलि कार्ि 
प्रकृति र क्षेर अनसुार छुट्टा छुटै्ट १० उप-सतमति गठन भई र्क्रर्ाशील रहेको देर्खन्छ । संरचनागि 
व्र्वस्था भएपतन कार्िर्ोजना िर्ार गरी पर्ािप्त पूवििर्ारीको कामहरू नगरेकोले संक्रमर् तनर्न्रर् 
रोकथाम गनि कदठनाई परेको देर्खर्ो । 

26. बजेट तनकासा - कोतभड-१९ को जर्टलिा व्र्वस्थापन र जर्टल तबरामीको सघन उपचारको लातग 
अस्पिालहरूमा ५ वेडको सघन उपचार कक्ष (आइतसर्)ु सेट-अप िथा सन्चालनको लातग प्रदेश सरकारले 
२०७७।२।६ मा र्वतभन्न ९ अस्पिाललाई रु.१३ करोड ७८ लाख ५३ हजार िथा धौलातगरी 
अस्पिाललाई भेर्न्टलेटर खररदको लातग रु.१ करोड ६० लाख र अर्क्सजन टलान्टको लातग रु.६० लाख 
तनकासा गरेको छ । र्सैगरी सङ् घीर् सशिि अनदुानबाट कमिचारीको जोर्खम भत्ता लगार्ि कमिचारी 
व्र्वस्थापन र औषतध िथा औषतधजन्र् सामग्रीहरूको लातग मािहिका कार्ािलर्लाई रु.५ करोड २७ 
लाख ७३ हजार तनकासा गरेको छ । र्सरी प्रदेश सरकारबाट कोतभड-१९ रोकथाम तनर्न्रर् िथा 
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उपचारको लातग रु.२१ करोड २५ लाख खचि भएको छ । रकम तनकासा भएअनसुार कार्ि भए नभएको 
सम्बन्धमा अनगुमन गरेको छैन । अन्र् तनकार्लाई ददएको रकम तनधािररि प्रर्ोजनमा खचि भए नभएको 
अनगुमन गनुिपदिछ ।  

27. कोतभड कोष - र्वश्वव्र्ापी कोरोनाको महामारीसँगै र्सलाई तनर्न्रर् गनिको लातग प्रदेश सरकारले कोतभड 
चल्िी कोष भनी र्वर्वध खािा सञ्चालन गरेको छ । उक्त खािामा प्रदेश सरकारको र्वतनर्ोजन बजेटबाट 
रु.३० करोड िथा बाकँी कमिचारी िथा पदातधकारीको िलब कट्टी, र्वतभन्न बैङ्क िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट 
समेि गरी कुल रु.३४ करोड ७० लाख ६१ हजार जम्मा भएकोमा र्स कोषबाट ३५ कार्ािलर्लाई 
रु.१८ करोड ५४ लाख ६७ हजार तनकासा ददएको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:् 

27.1 सामार्जक र्वकास मन्रालर्मा रहेको र्स कोषबाट प्रदेश सरकार बाहेकका पोखरा स्वास्थर् र्वज्ञान 
प्रतिष्ठानलाई रु.५० लाख, र्जर्प कोइराला श्वासप्रश्वास रोग अस्पिाललाई रु.१० लाख, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटीलाई रु.१ लाख ६० हजार, र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् लमजङुलाई रु.३० लाख र र्वतभन्न ७ 
पातलकालाई रु.८० लाख ददएको छ । उक्त तनकार्लाई ददएको रकमको खचि र्ववरर् िथा प्रगति माग 
गरेको छैन ।  

27.2 र्स कोषबाट कुल रु.१८ करोड ५४ लाख ६७ हजार र्वतभन्न कार्ािलर्लाई तनकासा ददएकोमा उक्त 
रकमबाट कति खचि भर्ो िथा कति बाकँी छ सोको र्ववरर् मन्रालर्ले िर्ार गरेको छैन । रकम 
तनकास ददने िर खचिको र्ववरर् नतलने कार्ि उर्चि देर्खँएन । कोषबाट तनकासा ददएको रकममध्रे् 
प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्द्रलाई रु.१२ करोड ८५ लाख ८१ हजार ददएकोमा आतथिक 
वषिको अन्त्र्सम्ममा औषतध िथा उपकरर्मा रु.४ करोड ७३ लाख ६४ हजार मार खचि गरी रु.८ 
करोड १२ लाख १७ हजार बाँकी रहेको छ । कोषबाट देखाएको खचिको र्ववरर् पेस भएन। अन्र्र 
पतन र्स्िो खचि रकम बाँकी रहेको हनुसक्ने भएकोले र्थाथि मौज्दाि रकम र्र्कन छैन । 

27.3 र्स कोषवाट स्वास्थर् तनदेशनालर्, प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला, स्वास्थर् िातलम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थर् 
आपूतिि केन्द्र िथा स्वास्थर् कार्ािलर् कास्की समेि ५ कार्ािलर्लाई तभर्टएम खररदको लातग रु.५ लाख 
िथा र्पतसआर टेि र्कटको लातग रु.५ लाखको दरले कुल ५० लाख अर्ख्िर्ारी ददएको छ । 
साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने छुटै्ट व्र्वस्था भएकोमा समेि 
साविजतनक खररद तनर्मावली र्वपरीि टुक्रा टुक्रा गरी खररद हनेु गरी एउटै आइटमको लातग र्वतभन्न 
कार्ािलर्लाई अर्ख्िर्ारी ददन ुउर्चि देर्खएन । 

27.4 मन्रालर्ले प्रदेश अन्िगिि  क्वारेर्न्टन र आइसोलेशन केन्द्र र त्र्समा बस्नेको संख्र्ा, स्वास्थर् सामग्री 
एवं उपकरर् खररद, राशन र्विरर्मा खचि लगार्ि कोतभड व्र्वस्थापनमा भएका कार्ि एवं खचिको 
अतभलेख राखेको छैन । कोतभड व्र्वस्थापनमा भएको खचि अतभलेख राख्नपुदिछ । 

28. तनदेर्शका र मापदण्ड - नेपाल सरकार स्वास्थर् िथा जनसंख्र्ा मन्रालर् लगार्िका तनकार्ले कोरोना 
सङ्क्रमर् महामारी रोकथाम र तनर्न्रर्का लातग गने कामलाइि व्र्वर्स्थि गनि क् वारेर्न्टन कन्ट्रर्ाक 
टे्रतसङ आइसोलेशन कोतभड-१९ अस्पिाल र र्क्लतनक सञ्चालन, व्र्र्क्तगि सरुक्षा सामग्रीको प्रर्ोग लगार्ि 
कोतभड-१९ तनर्न्रर् िथा उपचारको लातग मापदण्ड िथा तनदेर्शकाहरू जारी गरेको छ । र्ी मापदण्ड 
िथा तनदेर्शकाहरूको प्रर्ोगले सीतमि साधन स्रोिबाट अतधकिम उपलब्धी हातसल गनि मद्दि गने, कोरोना 
भाइरसको सङ्क्रमर् नर्ाँ भएकोले प्रार्वतधक रुपमा पतन एकै प्रकारको सेवा प्रदान गनि तनदेर्शकाले सहर्ोग 
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गने एवं सेवाको गरु्स्िर समेि कार्म हनेु अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारले र्र्नै तनदेर्शकाहरू पालना 
गने गराउने गरेकामा सोको पालना अवस्था सम्बन्धमा समीक्षा भएको छैन । तनदेर्शका, मापदण्ड पालना 
एवं अनगुमन गनुिपदिछ ।   

29. कमिचारी जोर्खम भत्ता - कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास्थर्कमी िथा अन्र् कमिचारीलाई उत्प्ररेरि 
गनि सङ् घीर् सरकारले रकम उपलव्ध गराएकोमा उक्त रकमबाट कोरोना महामारीमा खटेका 
कमिचारीलाई र्स वषि दमौली अस्पिाल िनहुँले रु.५० लाख, र्जल्ला अस्पिाल स्र्ाङजाले रु.५९ लाख 
६५ हजार, धौलातगरी अस्पिालले रु.९१ लाख १३ हजारसमेि र्वतभन्न २३ कार्ािलर्बाट रु.४ करोड 
३८ लाख ५३ हजार खचि गरेका छन ्। 

स्वास्थर् मन्रालर्वाट जारी भएको कोरोना भाइरसको संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको 
जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७६ को दफा ७ मा िोर्कएका जनशर्क्तलाई दफा ९ बमोर्जम 
२०७६।१२।९ देर्ख २०७७।३।३१ सम्म दोहोरो नपने गरी कोतभड-१९ जोर्खम भत्ता पाउने 
व्र्वस्था अनसुार स्र्ाङ्जा र्जल्ला अस्पिालले जोर्खम भत्ता भकु्तानी गरेकोमा अस्पिाल र्वकास सतमति 
माफि ि तनर्िर् गरी थप १५ ददनको िलब बराबर कोतभड जोर्खम भत्ता र्विरर् गदाि रु.७ लाख २६ 
हजार दोहोरो पनि गएको तनर्न्रर् गनुिपदिछ ।  

30. क्वारेर्न्टन सेन्टर - प्रदेशतभर कुल ३४ क्वारेर्न्टन स्थलमा कुल ८४५ वेड संख्र्ा रहेको उल्लेख छ । 
उक्त क्वारेर्न्टन स्थलमा २०७६।७७ मा २१ हजार ३३५ व्र्र्क्त बसेकोमध्रे् भारिबाट आउनेको 
संख्र्ा १४ हजार ६५३ रहेको उल्लेख छ । र्सैगरी प्रदेश सरकारले कुल ३८ आइसोलेसन केन्द्रमा १ 
हजार ३९७ स्थापना गरेको उल्लेख गरेपतन अतभलेख नहुँदा आइसोलेसनमा वस्नेको संख्र्ा र्र्कन छैन ।  

31. खररद उपकरर्को प्रर्ोग - कोतभड-19 रोग तनर्न्रर् रोकथाम साथै अन्र् रोगको लातग मािरृ्शश ुतमिेरी 
अस्पिाल, कास्कीले भेर्न्टलेटर लगार्िको मेतडकल इक्र्पुमेन्ट खररद गनि ३ टर्ाकेज बनाइ रु.1 करोड 
32 लाख 5३ हजार भकु्तानी गरेको छ । खररद गररएका उपकरर्हरू हालसम्म पतन प्रर्ोगमा ल्र्ाएको 
छैन । स्वास्थर् जर्टलिा समाधान गनि बजेट खचि गररन ु िर प्रर्ोगमा नआइ थन्क्र्ाएर राख्न ु उर्चि 
देर्खएन। खररद स्वास्थर् उपकरर् उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

मनाङ र्जल्ला अस्पिालले र्वतभन्न व्र्वसार्ीसँग रु.४८ लाख ६० हजारको अर्क्सजन टलान्ट िथा 
रु.९६ लाख ७९ हजारको आइतसर् ु उपकरर् खररद गरेकोमा सञ्चालनका लातग जनशर्क्त व्र्वस्था 
नगरेकोले वारेन्टी अवतध समाप्त हुँदासम्म पतन सञ्चालनमा ल्र्ाउन सकेको छैन । 

32. सोझै खररद - गोरखा र्जल्ला अस्पिालले साविजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अनसुार र्वशेष 
पररर्स्थतिमा खररद भनी एक फमिबाट रु.६९ लाख ४४ हजारको आइतसर् ुभेर्न्टलेटर सोझै खररद गरेको 
छ । र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गदाि साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ को प्रर्क्रर्ा 
अवलम्बन गरी र्थासम्भव सूचना प्रकाशन गरी खररद गनुिपनेमा सो प्रकृर्ा पूरा नगरी सोझै खररद गनुि 
उर्चि देर्खएन । साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािन्वर्नबाट जानकारी ददएको छैन ।  

33. प्रार्वतधक जाचँपास - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा आपूतिि गररएका 
मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन र गरु्स्िर बमोर्जमको भए नभएको तनरीक्षर् 
वा परीक्षर् गनुि गराउनपुने उल्लेख छ । कोतभड -१९ को व्र्वस्थापनका लातग र्जल्ला अस्पिाल, 
पवििले भेर्न्टलेटर लगार्ि १६ प्रकारका सामग्री खररद गनि रु.१ करोड ६९ लाख ९ हजारको लागि 
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अनमुान िर्ार गरी वोलपरमाफि ि खररद गरी रु.१ करोड ३६ लाख १५ हजार भकु्तानी भएको छ । 
उक्त १६ आइटम खररद गनि २०७७।३।३० मा सम्झौिा भएकोमा सोही ददन सामग्री आपूतिि, दार्खला 
िथा जडान भएको भनी खचि लेखेको छ । एक सटलार्सिबाट रु.१८ लाख ८० हजारका सामान 
ल्र्ाएकोमा प्रार्वतधक जाँचपास नै भएको छैन । र्सैगरी अर्क्सजन टलान्ट एण्ड पाइपलाइन खररद गनिको 
लातग बोलपर गरेकोमा एक मार फमिले रु.६३ लाख ८७ हजारको प्रस्िाव गरेकोमा तनज फमिबाट उक्त 
सामान खररद गरेको िर प्रार्वतधक जाँचपास बेगर जडान भएकोले स्पेर्शर्फकेशन अनसुार खररद भएको 
भनी र्र्कन गनि सर्कएन । 

34. उपकरर्को उपर्ोग - कोतभड -१९ को व्र्वस्थापनका लातग र्जल्ला अस्पिाल, पवििले आईतसरू् भेर्न्टलेटर 
लगार्ि १६ प्रकारका सामग्री खररद गनि रु.१ करोड ६९ लाख ९ हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी 
वोलपरमाफि ि खररद गरेकोमा सो अस्पिालमा आईतसरू् र भेर्न्टलेटर सञ्चालन गनि आवश्र्क जनशर्क्त 
नभएका कारर् हालसम्म पतन सञ्चालनमा आएको छैन ।खररद भए एक वषि भन्दा बढी हुँदा समेि 
उपकरर् उपर्ोगमा नआउँदा एकिफि  वारेन्टी र्परीर्ड समेि समाप्त हनेु एवं तबरामीले उपचार सेवा पाएका 
छैनन ्। आवश्र्क जनशर्क्तको व्र्वस्था गरी उपकरर् सञ्चालन एवं सेवा प्रबाह गनुिपदिछ ।  

35. कार्िमा दोहोरोपना  - स्वास्थर् कार्ािलर् लमजङुले सङ् घीर् कोतभड कोषबाट रु.३३ लाख र अन्र् 
श्रोिबाट रु.१६ लाख समेि जम्मा रु.४९ लाख आम्दानी भएकोमा जोर्खम भत्तामा रु.१९ लाख ८४ 
हजार, र्पर्पइमा रु.५ लाख, कन्याक टे्रतसङमा रु.४ लाख िथा औषतध खररदमा रु.५ लाख खचि गरी 
रु.१३ लाख ३२ हजार कोषमा बाँकी रहेको छ । बेनी अस्पिालले कोषबाट रु.८५ लाख ८३ हजार 
खचि गरेको छ । जसबाट आईसोलेशन केन्द्र तनमािर्मा रु.३५ लाख ७४ हजार, क्वारेर्न्टन तनमािर् िथा 
व्र्वस्थापनमा रु.१३ लाख २२ हजार खचि गरेको छ । आइसोलेशन केन्द्र, क्वारेर्न्टन तनमािर् िथा 
राहि आददमा सबै स्थानीर् िहले समेि खचि गरेको देर्खन्छ । र्सरी र्वतभन्न तनकार्बाट एकै प्रकारको 
कार्ि गरी खचि गदाि दोहोरोपना हनेु अवस्था देर्खएकोले र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  

36. धौलातगरी अञ चल अस्पिाल - बागलङुको र्स अस्पिालले २०७६ चैरदेर्ख कोतभड-१९ को उपचारको 
अन्िरङ्ग र बर्हरङ्ग सेवा सरुु गरेको छ । अस्पिालको ७५ शैर्ामध्रे् २५ शैंर्ा कोतभड-१९ उपचारको 
लातग छुट्टर्ाएको र्स अस्पिालले २०७७ आषाढ मसान्िसम्म ११७ तबरामीलाई भनाि गरी उपचार सेवा 
प्रदान गरेको छ । अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोतभड र नन-्कोतभड तबरामीहरूलाई उपचारको अलग 
अलग व्र्वस्था तमलाएको छ । अस्पिालमा एक एम्बलेुन्स रहेको छ । अस्पिालमा र्चर्कत्सक, नसि, 
टर्ारामेतडक्स लगार्ि ७८ दरबन्दी मध्रे् २८ ररक्त रहेको र ररक्त मध्रे् ७ नसि र २ टर्ारामेतडक्स 
करारमा तनर्रु्क्त गरेको देर्खन्छ । सरुुको अवस्थामा बेड, आइतसर्,ु भेर्न्टलेटर, र्पर्पई, ग्लोब्स 
लगार्िका स्वास्थर् सामग्री र उपकरर्को अभाव एवं जनशर्क्त पदपूतिि नभएको कारर् उपचारमा 
कदठनाई परेको देर्खन्छ । अस्पिालले आषाढ मसान्िसम्म उपचारको क्रममा रु.१० लाख खचि भएको 
जनाएको छ । सो बमोर्जम प्रति तबरामी उपचार खचि रु.८ हजार ५७४ परेको देर्खन्छ ।  

अस्पिालले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार प्रदेश सर्ञ्चि कोष, सङ् घीर् कोतभड कोष र अन्र् 
स्रोिबाट रु.२ करोड ६६ लाख ३६ हजार प्राप्त भएकोमा तबरामीको उपचार बाहेक क्वारेर्न्टन तनमािर्मा 
रु.९९ लाख ९८ हजार, आइशोलेसन केन्द्र तनमािर् एवं व्र्वस्थापनमा रु.७३ लाख ९ हजार, जनशर्क्त 
पररचालनमा रु.९१ लाख १३ हजार र अन्र् शीषिकमा रु.१ लाख समेि रु.२ करोड ६५ लाख २० 
हजार खचि भएको छ ।  
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37. वस्िगुि सहार्िा - स्वास्थर् कार्ािलर्, मसु्िाङबाट उपलब्ध र्ववरर् अनसुार कार्ािलर्लाई र्ो वषि चीन 
सरकारबाट एन ९५ मास्क, तडस्पोजल मेतडकल मास्क, तडस्पोजल मेतडकल ग्लोव्स, गाउन/र्पर्पई, शक 
टेि र्कट समेिको १ लाख ३८ हजार ७०० थान स्वास्थर् सामग्री प्राप्त भएकोमा ३८ हजार २७८ थान 
खचि भई १ लाख १ हजार ४२२ थान मौज्दाि रहेको छ । उक्त सामग्रीको मूल्र् समेि समावेश गरी 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गनुिपनेमा सो गरेको देर्खएन । साथै प्राप्त वस्िगुि सामानको र्विरर् स्पि देर्खने 
अतभलेख राख्नपुदिछ । 
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मन्रालर् र तनकार्गि व्र्होरा 
 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 176 बमोर्जम गण्डकी प्रदेशमा 60 सदस्र्ीर् प्रदेश सभा गठन भएको छ । 
त्र्सैगरी धारा 195 बमोर्जम प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन, व्र्वस्थापन गनि प्रदेश सभा सर्चवालर् रहने 
व्र्वस्था छ ।  

र्ो वषि सर्चवालर्को र्वतनर्ोजन रु.१३ करोड 75 लाख 16  हजार, राजस्व रु.1  लाख 18 हजार, 
धरौटी रु.17 लाख 16 हजार समेि रु.13 करोड 93 लाख 50 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको छ । 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. काननु तनमािर् :  आतथिक वषि २०७४।७५ मा पर्हलो पटक गदठि प्रदेश सभाको  २०७६।७७ सम्म ७ 
वटा अतधवेशन बसी सभामा काननु तनमािर्को लातग ४९ र्वधेर्क दिाि भएको मध्रे् ४६ र्वधेर्क पाररि 
गरेको छ । 

2. भिूप्रभावी काननु : गण्डकी प्रदेश सभाका पदातधकारीहरूको पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
को दफा २३ ले प्रदेश सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा हेरफेर गनि सक्ने व्र्वस्था 
गरे अनरुूप गण्डकी प्रदेश सरकार मर्न्रपररषद्को २०७६।०९।०९ को तनर्िर्ले अनसूुची १ लाई 
संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको सेवा सरु्वधामा २०७६।०४।०१ देर्ख लागू 
हनेु गरी वरृ्र्द् गरी २०७६ श्रावर् १ देर्ख कातििकसम्म थप पाररश्रतमक वापि रु.३० लाख ७० हजार 
भकु्तानी गरेको छ । भिूप्रभावी काननु तनमािर् माफि ि सेवा सरु्वधा थप गने कार्ि काननुको तसर्द्ान्ि 

र्वपरीि देर्खन्छ । 

3. सतमतिको तनर्िर् कार्ािन्वर्न :  संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाले र्वषर्गि सतमति गठन गनि सक्ने 
व्र्वस्था अनसुार प्रदेश मातमला, अथि िथा र्वकास, साविजतनक लेखा सतमति लगार्िका सतमतिको गठन 
गरेको छ । र्सरी गठन भएका सतमतिहरूले २०७४।७५ देर्ख २०७६।७७ को अर्वधमा र्वतभन् न 
६६१ तनर्िर्हरू गरेको छ । सतमतिका तनर्िर् एवं तनदेशनहरूको कार्ािन्वर्न अवस्था सम्बन्धमा 
अनगुमन गरेको छैन । तनर्िर् कार्ािन्वर्नको सतुनर्िििा गनुिपदिछ ।  

4. रकमान्िर : अन्िर-सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २९ मा बजेटमा पूजँीगि खचिको 
रूपमा र्वतनर्ोजन भएको रकम चाल ुखचिमा रकमान्िर गनि नपाइने उल्लेख छ साथै आतथिक मातमला 
िथा र्ोजना मन्रालर्को बजेट कार्ािन्वर्न सम्बन्धी मागिदशिनको बुदँा नं. १४ मा पूजँीगििफि  र्वतनर्ोर्जि 
रकम चाल ुखचिमा रकमान्िर गररने छैन भनी उल्लेख भएकोमा अथि र्वर्वध (भैपरी आउने पूजँीगि) बाट 
अन्र् भत्ता िथा सवारी साधन ममििमा रु.१२ लाख रकमान्िर गरेको छ । काननुमा भएको व्र्वस्थाको 
पालना हनुपुदिछ । 
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5. दरबन्दी र पदपूतिि : सर्चवालर् अन्िगिि 36 दरबन्दी रहेकोमा 30 पदपूतिि भई सर्चव १ र २ उपसर्चव 
समेि 6 पद ररक्त छ । मर्ािदापालकको दरबन्दी ७ रहेकोमा पदपूतिि नभएको र प्रहरीबाट ४७ जना 
काजमा खटाइि कार्िसम्पादन गरेको छ । दरबन्दी बमोर्जम पदपूतिि नहुँदा दैतनक कार्िसञ चालन, 
अनगुमन मूल्र्ाङ्कन लगार्िका कार्िमा समस्र्ा देर्खएको छ । कमिचारी दरबन्दी बमोर्जम पदपूतिि गरी 
जनशर्क्त व्र्वस्थापन हनुपुदिछ। 

6. बैठक भत्ता : प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ 
को दफा ४ मा पदातधकारी िथा सदस्र्लाई प्रदेश सभा वा कुनै सतमति वा उपसतमतिको बैठकमा भाग 
तलएको प्रत्रे्क ददनको लातग बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा २(ङ) को 
सदस्र्को पररभाषा अनसुार सदस्र् भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्री वा पदातधकारी बाहेकका प्रदेश सभाका 
सदस्र्लाई सम्झनपुने व्र्वस्था रहेकोले सतमतिको बैठकमा उपर्स्थि मन्रीलाई बैठक भत्ता उपलब्ध 
गराउन तमल्ने देर्खँदैन । सर्चवालर्ले र्स वषि र्वतभन्न सतमतिका बैठकमा सहभागी भएका ७ मन्रीहरूलाई 
रु.३ लाख ६ हजारमा कर कट्टी गरी रु.२ लाख ६० हजार बैठक भत्ता भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम 
असलु हनुपुदिछ ।  

 बेरुज ुर्स्थति : सर्चवालर्मा र्ो वषि रु.9 लाख 84 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध 
गराएपतछ रु.7 लाख 24 हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.2 लाख 60 हजार बेरुज ु बाँकी रहेको छ। 
र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० मा रहेको छ । 
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प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

नेपालको संर्वधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको व्र्वस्था छ । आर्ोगमा अध्र्क्ष र २ 
सदस्र्हरू रहने व्र्वस्था छ । प्रदेश लोक सेवा आर्ोग ऐन 2076 अनसुार तनजामिी सेवा, प्रदेश अन्र् सेवा, 
प्रदेश प्रहरी सेवा र अनसुन्धान व्रू्रो, प्रदेश संगदठि संस्थाको सेवा स्थानीर् सरकारी सेवा वा स्थानीर् िहको 
संगदठि संस्थाको सेवाको पदमा तनर्रु्क्तका लातग उपर्कु्त उम्मेदवार छनौट गनि परीक्षा संचालन गनुि आर्ोगको 
कििव्र् हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहबाट तनवरृ्त्तभरर् पाउने पदको तनर्रु्क्त, प्रदेश वा स्थानीर् 
िहको संगदठि संस्थाको सेवाका कमिचारीको सेवाका शिि सम्बन्धी काननु र त्र्स्िो सेवाका पदमा बढुवा र 
र्वभागीर् कारवाही गदाि अपनाउनपुने सामान्र् तसर्द्ान्िको र्वषर्मा आर्ोगको परामशि तलनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 

र्ो वषि आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.3 करोड 12 लाख 81 हजार, राजस्व रु.5 हजार समेि रु.3 करोड 
12 लाख 86 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्- 

1. कार्ािलर्को स्थापना : प्रदेश मर्न्रपररषद्ले २०७६।८।१९ मा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको स्थापना गने 
तनर्िर् अनसुार कार्ािलर् सञ चालनको लातग आवश्र्क कमिचारी मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्का 
कार्ािलर्बाट खटाइि २०७६।११।१२ मा कार्ािलर्को स्थापना भएको छ । आर्ोगको गठन 
२०७७।१२।११ मा मार भएकोले र्ो वषि कुनै काम भएको छैन ।  

2. दरबन्दी र पदपूतिि : प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको प्रस्िार्वि १६ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा १ पद मार 
पदपूतिि भएको र मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को २०७६।११।११ को तनर्िर् अनसुार मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषदको कार्ािलर्बाट ४ कमिचारी काजमा खटाइि आर्ोगको कार्िसम्पादन भएको छ । स्वीकृि 
दरबन्दी बमोर्जम पदपूतििको व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

 बेरुज ुर्स्थति : आर्ोगको लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषि लगिी बेरुज ुदेर्खएको छैन । र्स सम्बन्धी र्ववरर् 
अनसूुची-१० मा रहेको छ ।  
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मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् 

प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली 2074 बमोर्जम कार्ािलर्को कार्िक्षेरमा 
प्रदेशतभरको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र सञ चालन गने, प्रदेश मर्न्रपररषद् मा पेस हनेु तनर्म 
र आदेशको िजुिमा, स्वीकृति िथा प्रमार्ीकरर् गने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ािन्वर्न र प्रतिवेदन गने 
लगार्िका कार्ि रहका छन ्। 

र्ो वषि मािहि समेि 3 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.85 करोड 64 लाख 57 हजार, राजस्व रु.1 लाख 
59 हजार र धरौटी रु.2 लाख 50 हजार समेि रु.85 करोड 68 लाख 66 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न 
भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

१. कार्ि र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ािलर्को कार्ि र्जम्मेवारी िोर्कएको छ । उक्त तनर्मावलीमा उल्लेख भएबमोर्जम प्रदेशस्िरीर् मानव 
संशाधन र्वकास र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्वर्न, प्रदेशस्िरका सरकारी तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन 
सवेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर्, प्रदेशस्िरमा साविजतनक सेवा र्विरर्को न्रू्निम मापदण्ड तनधािरर् र 
सेवाग्राही सन्िरु्ि िथा सेवा प्रवाहको अनगुमन एवं गाउँपातलका िथा नगरपातलकाको कमिचारी र 
कार्ािलर्को व्र्वस्थापन सम्बन्धी काननु िजुिमा लगार्िको कार्ि हनु बाँकी रहेको छ । कार्ािन्वर्न 
िातलका बनाई िोर्कएको कार्ि र्जम्मेवारी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

२. संगठन र व्र्वस्थापन : प्रदेश अन्िगििका सरकारी तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरी 
संगठन र दरबन्दी तनर्िि गनुिपदिछ । प्रदेश सरकार अन्िगिका १४३ सरकारी तनकार्मा २ हजार ८१३ 
दरबन्दी रहेकोमा २ हजार ३९ अथािि ्७२ प्रतिशि पदपूतिि भई ७७४ पद ररक्त रहेको छ । स्वीकृि 
दरबन्दीको कररब एक चौथाई पद ररक्त रहेकोले प्रदेश कार्ािलर्हरूको सेवा प्रवाहमा असर पने देर्खएको 
छ । र्ो वषि प्रदेश संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्को लातग रु.४० लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा खचि 
भएको छैन । संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् माफि ि प्रदेश सरकारको कार्ि सञ चालनको लातग 
आवश्र्क जनशर्क्त प्रदेश लोक सेवा आर्ोग माफि ि पदपूतिि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ु
पदिछ । 

३. अनगुमन मूल्र्ाङ्कन : प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ािलर्को कार्ि र्जम्मेवारी अन्िगिि प्रदेश सरकारको नीति कार्ािन्वर्न अनगुमन र 
मूल्र्ाङ्कन एवं प्रदेश मन्रालर्हरूको कार्िको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन समेि पेस गनुिपने 
व्र्वस्था रहेको छ। कार्ािलर्ले अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको सूचकाकं िर्ार गरी सोही आधारमा नीति िथा 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरेको छैन । र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  
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४. तनर्िर् कार्ािन्वर्न : प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) 
तनर्मावली अनसुार मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ािलर्को कार्ि र्जम्मेवारी अन्िगिि प्रदेश 
मर्न्रपररषद्का तनर्िर्को कार्ािन्वर्न र अनगुमन गने 
उल्लेख छ । २०७४ देर्ख २०७७ को अवतधमा 
१२९ बैठक सञ चालन गरी र्वतभन्न ८०७ तनर्िर् 
गरेकोमा कार्ािलर्ले मर्न्रपररषद्बाट भएका तनर्िर्हरू कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार 
गरेको छैन । अनगुमनको अभावमा तनर्िर् कार्ािन्वर्नको सम्बन्धमा जानकारी हनुसक्ने अवस्था छैन । 
मर्न्रपररषद्का तनर्िर् कार्ािन्वर्नको अनगुमनको व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

५. पररषद्को तनर्िर् कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ चालन ऐन, २०७४ अनसुार प्रदेश िथा स्थानीर् िहले 
गने काम कारवाहीमा नीतिगि सामन्जस्र्िा, र्ोजना व्र्वस्थापनमा रर्नीतिक साझेदारी, साझा 
अतधकारक्षेरको प्रर्ोग, प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोग र बाँडफाँट सम्बन्धी र्वषर्मा प्रदेश र स्थानीर् 
िहबीच समन्वर् कार्म गनि मखु्र्मन्रीको संर्ोजकत्वमा एक प्रदेश समन्वर् पररषद् रहने र पररषद्को 
बैठक वषिको कर्म्िमा एक पटक बस्ने व्र्वस्था भएबमोर्जम २०७६ पौष ३ र ४ मा पररषद्को बैठक 
बसेकोमा प्रदेशका र्ोजना छनौट, िजुिमा र कार्ािन्वर्न गदाि संर्वधानको ममि र भावना अनसुार गने, ददगो 
र्वकासका लक्ष्र्हरू हातसल गनि प्रदेश र स्थानीर् िहले प्राथतमकिाका आधारमा स्रोि  साधन 
र्वतनर्ोजनको व्र्वस्था गने, तनवािचन क्षेर पूवािधार र्वकास कार्िक्रम तसर्द्ान्ििः संघीर्िाको भावना र ममि 
र्वपरीि भएकोले र्सलाई पनुर्विचार गनि सम्बर्न्धि तनकार्सँग आवश्र्क पहल गने लगार्ि तनर्िर्हरू 
गरेको छ । उक्त तनर्िर्को कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

६. िहगि दोहोरो संरचना : संघीर् व्र्वस्था अनरुूप स्थानीर् िथा प्रदेशमा हस्िान्िर् हनेु, संघ आफैं ले गने 
िथा प्रदेश वा स्थानीर् िहले गने कार्ि र साझा रूपमा गने कार्ि संर्वधानमा स्पि उल्लेख छ । स्थानीर् 
िहमा हस्िान्िरर् भएका कार्िक्रम सञ चालन गनि िथा संघबाट खारेज भएका कार्ािलर् समेि प्रदेश 
स्िरमा स्थापना भएको छ । कास्की र्जल्लामा संघको भवनिफि को संघीर् आर्ोजना कार्ािन्वर्न इकाई 
रहेकोमा सोही प्रकृतिको कार्ि गनि प्रदेशमा शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्को स्थापना गरेको छ । 
संघीर् संरचनाको शरुुवाि हनुपूुवि कास्कीमा र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्, गण्डकी, एउटा मार रहेकोमा 
हाल प्रदेश सरकारले र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर् सवारी, कास्की र र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर् सवारी 
चालक अनमुतिपर, गण्डकी गरी २ कार्ािलर्को संरचना खडा गरेको छ । र्सबाट समग्र शासकीर् 
प्रर्ालीको खचि बढ्ने र कार्िक्षेरमा दोहोरोपना हनेुिफि  र्वचार गरेको छैन । स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् 
भएका कार्िक्रम सञ चालन गनि िथा संघबाट खारेज भएका कार्ािलर् समेि प्रदेश स्िरमा स्थापना भएका 
उदाहरर्हरू तनम्नानसुार छन:् 

र्वषर्गि कार्ािलर् संघ प्रदेश 

सडक िथा पूवािधार 

सडक तडतभजन, कास्की  पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू ५ 

रुपािाल संरक्षर् एकीकृि तबकास पररर्ोजना (गण्डकी 
प्रदेशका अन्र् र्जल्लामा समेि कार्िक्षेर रहेको)  

जसश्रोि िथा तसँचाइ तबकास तडतभजन 
कार्ािलर्हरू ११ वटा 

आतथिक वषि बैठक सञ चालन पटक तनर्िर् संख्र्ा 
२०७४ ९ ५५ 

२०७५ ४७ ३२८ 

२०७६ ३९ २४८ 

२०७७ ३४ १७६ 

जम्मा 129 807 
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कृर्ष  प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना कृर्ष ज्ञान केन्द्र 

र्वषर्गि कार्ािलर् प्रदेश स्थानीर् िह 

कृर्ष कृर्ष ज्ञान केन्द्र कृर्ष कार्िक्रम हस्िान्िरर् 

घरेल ु घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर् घरेल ुकार्िक्रम हस्िान्िरर् 

स्वास्थर् स्वास्थर् कार्ािलर् स्वास्थर् कार्िक्रम हस्िान्िरर् 

र्वषर्गि कार्ािलर् संघले खारेज गरेको कार्ािलर् प्रदेशले स्थापना गरेको कार्ािलर् 

वन क्षेरीर् वन तनदेशनालर् 
वन तनदेशनालर् िथा तडतभजन वन 
कार्ािलर् ११ 

कृर्ष क्षेरीर् कृर्ष तनदेशनालर् 
कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् िथा पशपुन्क्षी 
िथा मत्स्र् तबकास तनदेशनालर् 

सडक क्षेरीर् सडक तनदेशनालर् र्ािार्ाि पूवािधार तनदेशनालर् 

र्शक्षा क्षेरीर्  र्शक्षा  तनदेशनालर् र्शक्षा तनदेशनालर् 

स्वास्थर् क्षेरीर्  स्वास्थर्  तनदेशनालर् 
स्वास्थर् तनदेशनालर् स्वास्थर् कार्ािलर् ११ 
र अस्पिाल १२  

स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् भएका कार्िक्रमको लातग एवं संघीर् सरकारबाट खारेज भएका 
कार्ािलर् समेि प्रदेश िहमा स्थापना भएबाट काममा दोहोरोपन एवं प्रशासतनक खचिमा वरृ्र्द् हनेु अवस्था 
रहेको छ । र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  

७. आतथिक सहार्िा : साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्बन्धी नीतिगि मागिदशिन, 
२०७५ मा सरकारको वार्षिक कार्िक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई 
आतथिक सहार्िा र अनदुान नददने, िोर्कएको मापदण्डतभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहार्िा 
िथा  औषतध उपचार खचि वापि आतथिक सहार्िा प्रदान गने, र्स्िो सहार्िा पाउने व्र्र्क्त िथा संस्थाको 
अतभलेख राखी एउटै व्र्र्क्त िथा संस्थालाई दोहोरो सरु्वधा उपलब्ध गराउन नहनेु र उक्त व्र्वस्था प्रदेश 
सरकारका सबै कार्ािलर्हरूले पालना गनुिपने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको आतथिक 
सहार्िा सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७६ मा व्र्र्क्तगि सहार्िा रु.२५ हजार र संस्थागि सहार्िा रु.१ 
लाखसम्म मखु्र्मन्रीको िोकआदेशबाट सोझै, सोभन्दा मातथको रकम मर्न्रपररषद्को तनर्िर्बाट ददन 
सर्कने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्स वषि व्र्र्क्तगििफि  ६९ जनालाई रु.८ लाख १५ हजार िथा ३८ 
संस्थालाई रु.१ करोड ९१ लाख ७९ हजार समेि रु.१ करोड ९९ लाख ९४ हजार आतथिक सहार्िा 
र्विरर् गरेको छ । र्स्िो खचिमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ ।  

८. र्वद्यिुीर् सशुासन गरुुर्ोजना : मखु्र्मन्री कार्ािलर्बाट ई-गभनेस लागू गरी पेपरलेस तडर्जटल गण्डकी 
प्रदेश बनाउने उदे्दश्र्ले घोषर्ा भएको ई-गभरनेस आर्ोजना अन्िगिि र्स वषि र्वद्यिुीर् सशुासन गरुुर्ोजना 
िर्ारीको लातग रु.२० लाख र्वतनर्ोजन भएकोमा र्स सम्बन्धी कुनै काम भएको छैन ।  

 बेरुज ु र्स्थति : कार्ािलर् िथा मािहि समेि  3 तनकार्मा र्ो वषि रु.2 लाख 20 हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 1 तनकार्बाट रु.6 हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.2 
लाख 14 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ । 
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प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशको आतथिक 
र्वश्लषेर् गने, आतथिक नीतिको िजुिमा गने र सोको कार्ािन्वर्न, तनर्मन, तनर्न्रर्को साथै प्रदेश स्िरको श्रोिको 
बाँडफाँट, लगानी प्रक्षपेर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथिक र्वकासमा साविजतनक, तनजी, सहकारीिा र गैर सरकारी 
क्षेरसँगको साझेदारी एवं समन्वर् र सहकार्ि सम्बन्धी नीति, मापदण्ड बनाई लागू गने लगार्िका कार्ि रहेका 
छन।् 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका 13 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.1 अबि 80 करोड 40 लाख 4 हजार, 
राजस्व रु.५ अबि 78 करोड 11 लाख 93 हजार र धरौटी रु.6 लाख 22 हजार समेि रु.7 अबि 58 करोड 
58 लाख 19 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार कार्िर्वभाजन तनर्मावली अनसुार मन्रालर्ले प्रदेशको आतथिक अवस्थाको 
र्वश्लषेर्, आतथिक नीतिको िजुिमा, लगानी प्रक्षेपर्, मूल्र् र्स्थति, सहर्वत्तीर्करर्, प्रादेर्शक र्वत्त सन्िलुन, 
अन्िर प्रदेश र्वकास र्ोजनाको समन्वर् लगार्िका र्वषर्मा कार्ािन्वर्न र तनर्मन गने उल्लेख भएकोमा 
र्ी कार्ि गनि बाकँी रहेका छन ्। र्सैगरी प्रदेशर्स्थि सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ारी, सशिि 
अनदुानको सदपुर्ोग सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ारी, प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति िथा 
काननुको िजुिमा, राजस्व चहुावट तनर्न्रर् सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, 
कार्ािन्वर्न र तनर्मन,  बीमा र बीमा व्र्वसार्को र्वस्िार र तनर्मन लगार्िको काम हनु बाँकी 
देर्खन्छ। िोर्कएको र्जम्मेवारी पूरा गनुिपदिछ । 

2. बजेट र खचि : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ मा प्रदेशबाट संचातलि र्ोजनाको लक्ष्र्, नीति र 
नीति आर्ोगको मागिदशिनलाई ध्र्ानमा राखी प्रदेश सरकारले गनुिपने काम र हातसल गनुिपने लक्ष्र् एवं 
आतथिक स्रोि समेिलाई मध्र्नजर राखी बजेट बनाउनपुने व्र्वस्था छ। मन्रालर्ले िर्ार गरेको र्वगि 
िीन वषिको बजेट, खचि र बचिको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छः-  

(रु. हजारमा) 

आतथिक वषि आर् व्र्र् अनमुान वास्िर्वक आर् वास्िर्वक खचि र्फिाि िथा 
समार्ोजन 

बचि 

२०७४।७५ १०२०५०० १०२०५०० २९५४३२ - ७२५०६८ 

२०७५।७६ २४०२३३४८ २२२५६७७६ १३९२६३३३ ११८६८७८ ७१४३५६५ 

२०७६।७७ ३२१३४७९२ २९३७९२९५ २०४१३६१८ २७८३५०४ ६१८२१७३ 

उर्ल्लर्खि िातलकाको र्वश्लषेर् गदाि शरुु वषि संघले मार र्वतनर्ोजन गरेको रकमलाई आम्दानी 
बाँधेकोले अनमुान र वास्िर्वक आर् बराबर भएिापतन त्र्स पिािका वषिमा अनमुान गरे भन्दा कम आर् 
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प्राप्त भएको छ । अनमुानको िलुनामा २०७४/७५ मा २८.९५ प्रतिशि, २०७५/७६ मा ५७.९७ 
प्रतिशि र २०७६/७७ मा ६३.५२ प्रतिशि खचि भई िीन वषिमा  औसि ६०.५७ प्रतिशि खचि भएको 
छ । बजेटको िलुनामा न्रू्न खचि भएको कारर् प्रत्रे्क वषि बचि रहन गएको छ । खचि गने दक्षिा 
वरृ्र्द् नभएको कारर् बजेट र्थाथिमा आधाररि देर्खएन। खचि दक्षिा बढाई बजेटलाई र्थाथिपरक बनाउन ु
पदिछ । 

3. राजस्व प्रातप्त : र्स वषि रु.३२ अबि १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेट अनमुान भएकोमा रु.२९ 
अबि ६२ करोड ५३ लाख ८३ हजार (९२.१९ प्रतिशि) आम्दानी भएको छ । आम्दानी मध्रे् रु.१५ 
अबि १० करोड ७८ लाख ३३ हजार (५१ प्रतिशि) संघीर् हस्िान्िररि अनदुान रहेको र २४.११ 
प्रतिशि गि वषिको मौज्दाि रहेको छ । आर्को उल्लेखतनर् र्हस्सा संघीर् अनदुान र गि वषिको 
मौज्दाि देर्खएकोले आन्िररक आर् पररचालनमा थप जोड ददनपुदिछ ।  

4. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् : र्ो वषि प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्िरर् अन्िगिि रु.१३ अबि ९६ करोड ३८ 
लाख प्राप्त हनेु लक्ष्र् राखेकोमा रु.15 अबि 10 करोड 78 लाख 33 हजार अनदुान प्राप्त गरेको छ । 
वार्षिक बजेटको िलुनामा समानीकरर् अनदुान 100 प्रतिशि, सशिि अनदुान 112.56 प्रतिशि, र्वशेष 
अनदुान 114.66 प्रतिशि र समपरुक अनदुान 148.21 प्रतिशि प्राप्त भएको छ । र्वत्तीर् हस्िान्िरर् 
अन्िगिि लक्ष्र्को िलुनामा धेरै रकम प्राप्त भएको िर खचि रु.८ अबि ९२ करोड ६४ लाख ९७ हजार 
मार गरेकोले शरुु लक्ष्र्भन्दा 63.92 प्रतिशि खचि भएको अवस्था छ । खचि दक्षिा अतभवरृ्र्द् गनुिपछि। 

5. राजस्व बाडँफाटँ : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 बमोर्जम सङ्घीर् सरकारबाट बाँडफाटँ 
भई प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् करबाट रु.3 अबि 85 करोड 25 लाखको लक्ष्र् राखेकोमा लक्ष्र्को 
िलुनामा ९६.३६ प्रतिशि िथा बाँडफाटँ भई प्राप्त हनेु अन्ि शलु्कबाट रु.3 अबि 85 करोड 26 
लाखको लक्ष्र् रहेकोमा लक्ष्र्को िलुनामा २८.६७ प्रतिशि गरी कुल लक्ष्र्को ६२.५२ प्रतिशि मार 
प्रातप्त भएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गनुिपने राजस्वको र्हसाब राखेको छैन । 

6. रर्जषे्ट्रशन शलु्क : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 को दफा ५ मा  घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन 
सम्बन्धी दस्िरु वापि प्राप्त हनेु राजस्व सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीर् िहबीच 
बाँडफाँट हनेु कानूनी व्र्वस्था छ । हाल रर्जषे्ट्रशन दस्िरु वापिको राजस्व र्जल्लार्स्थि मालपोि 
कार्ािलर्हरूबाट संकलन भई सोको बाँडफाँट भएको अवस्था छ । रर्जषे्ट्रशन दस्िरु वापि र्स वषि रु.१ 
अबि ६५ करोड प्राप्त गने लक्ष्र् रहेकोमा ३४.६९ प्रतिशि मार प्रगति भई लक्ष्र्को िलुनामा अन्र्न्ि 
न्रू्न राजस्व प्राप्त भएको अवस्था छ । रर्जषे्ट्रशन दस्िरु असलुी र प्रातप्त सम्बन्धमा मन्रालर्ले अनगुमन 
गनुिपदिछ ।  

7. आर्ोजना स्वीकृति : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ अनसुार र्वकास आर्ोजनाको 
बजेट िजुिमा गदाि आर्ोजनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न र आतथिक, प्रार्वतधक, वािावरर्ीर् उपर्कु्तिाको 
आधारमा प्रतिफल समेिको र्वचार गरी त्र्स्िो आर्ोजना स्वीकृि भएको हनुपुदिछ । र्जल्लास्िरीर् 
आर्ोजना प्रदेश र्ोजना आर्ोग वा मन्रालर्को नीतितभर रही सम्बर्न्धि मन्रालर्का सर्चवले र 
प्रदेशस्िरीर् आर्ोजना प्रदेश र्ोजना आर्ोग वा मन्रालर्ले स्वीकृि गनुिपने व्र्वस्था छ । स्वीकृि 
आर्ोजना कार्ािन्वर्न गनिको लातग र्वस्ििृ सवेक्षर्, ड्रइङ्ग, तडजाइन, लागि अनमुान र सोअनसुार 
वार्षिक कार्िक्रम तनर्िि गरी वार्षिक बजेट िजुिमा गनुिपनेमा मन्रालर्ले उर्ल्लर्खि प्रकृर्ा पूरा नगरी 
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कार्िक्रम िथा बजेट स्वीकृि गरेको छ । कानूनी प्रर्क्रर्ा पूरा गरी आर्ोजना स्वीकृि िथा सञ चालन 
गनुिपदिछ । 

8. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न : प्रदेश सरकारको २०७६/७७ को बजेट वक्तव्र्मा समावेश भएका एक 
स्थानीर् िह एक अस्पिाल, एक हजार बेडको प्रदेश अस्पिाल, र्वर्शिीकृि मटुु, मगृौला, क्र्ान्सर 
अस्पिाल तनमािर्, प्रदेश खेलकुद एकेडेमी र बहउुदे्दश्र्ीर् रङ्गशाला स्थापना, प्रदेश औद्योतगक क्षेरको 
स्थापना, मेट्रोबस टतमिनल तनमािर्, स्र्ाटेलाइट तसटी सम्बन्धी कार्ि, प्रदेश सरकारको प्रशासकीर् भवन, 
प्रदेश सभा भवन र र्वर्शि पदातधकारी भवन तनमािर् लगार्िका कार्िको लातग बजेट समेि व्र्वस्था 
गरेकोमा कार्ािन्वर्नमा गएको छैन । मन्रालर्को समीक्षा प्रतिवेदनमा अतधकांश तनमािर् कार्ि जग्गा 
उपलब्ध नभएकोले हनु नसकेको उल्लेख छ । कार्ािन्वर्न गनि सर्कने कार्िक्रम मार बजेटमा समावेश 
गनुिपदिछ ।  

9. अवण्डा बजेट : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा संर्चिकोषमातथ व्र्र्भार 
हनेु रकम बाहेकका अन्र् रकम आफ्नो बजेटमा व्र्वस्था गरी सम्बर्न्धि व्र्वस्थार्पकाबाट त्र्स्िो बजेट 
स्वीकृि भएपतछ मार खचि गनुिपने उल्लेख छ । मन्रालर्ले अथि र्वर्वध समेि र्वतभन्न मन्रालर्मा कुल 
रु.४ अबि ९३ करोड १० लाख बजेट अवण्डाको रूपमा राखेको छ । भौतिक पूवािधार र्वकास 
मन्रालर्ले प्राप्त अर्ख्िर्ारी रकम मध्रे् रु.७ करोड २९ लाख सरुुमै बाडँफाँट नगरी पटक-पटक 
बाँडफाँट गरेको छ । र्स वषि कुल बजेटको १५ प्रतिशि रकम अवण्डाको रूपमा राखी पतछ रकमान्िर 
गरी तनकासा ददएको अवस्था छ । अवण्डा राखी खचि गने कार्ि बजेट तसर्द्ान्ि र्वपरीि देर्खँदा र्स्िो 
कार्िमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ।  

10. समपूरक अनदुान  : नेपाल सरकारको समपूरक अनदुान सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ को बुदँा नं. ६ मा 
प्रदेशलाई कुल लागिको अतधकत्तम ४० प्रतिशिसम्म समपूरक अनदुान प्रदान गनि सक्ने उल्लेख छ । 
प्रदेश सरकारका १६ र्ोजनाको लातग रु.१ अबि ११ करोड १६ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा रु.१ अबि १ 
करोड १८ लाख ९४ हजार खचि भएको छ । कार्िर्वतध अनसुार खचि गदाि कुल खचिको ४० प्रतिशिले 
हनेु रु.४० करोड ४७ लाख ५८ हजार खचि हनुपुनेमा रु.४७ करोड ८ लाख ५३ हजार खचि भई रु.६ 
करोड ६० लाख ९५ हजार बढी खचि भएको छ ।  

11. कार्िक्रम संशोधन : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २४ मा कार्िक्रम संशोधन 
गनुिपरेमा स्पि कारर् खोली आवश्र्क संशोधन गनि सक्ने उल्लेख छ । बजेट िर्ारी गदाि कार्िक्रम 
संशोधन गनि नपने गरी िलदेर्ख मातथ जाने गरी मागमा आधाररि कार्िक्रम िर्ार गरी सोही कार्िक्रमका 
आधारमा बजेट ददनपुनेमा अनमुातनि बजेट राखी कार्िक्रम िर्ार गरी स्वीकृि गने िर पतछ पटक पटक 
कार्िक्रम संशोधन गरेको देर्खन्छ । भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् अन्िगििका कार्ािलर्हरूको शरुु 
कार्िक्रममा पररवििन गरी आतथिक वषिको अन्त्र्मा रु.४५ करोड ८१ लाख ३८ हजारको कार्िक्रम 
संशोधन िथा रकमान्िर गरी खचि गरेको छ। र्समा सधुार गनुिपदिछ । 

12. स्रोि सतुनर्िििा : बहवुषीर् ठेक्का बन्दोवस्ि सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७५ को बुदँा नं. ६ र ७ मा 
बहवुषीर् ठेक्काको हकमा आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्बाट सहमति तलनपुने, बुदँा नं. ९ मा 
बहवुषीर् ठेक्का स्वीकृि भएका र कार्ािन्वर्नमा रहेका आर्ोजनाहरूको लातग बजेट व्र्वस्था गरेर मार 
नर्ाँ आर्ोजनामा बजेट प्रस्िाव गनुिपने उल्लेख छ । भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्को ३०६ 
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र्ोजनाको लातग रु.२९ अबि ४४ करोड ८३ लाख बजेट सतुनर्िििा भएको छ । ठूलो रकमको श्रोिको 
सतुनिििा हुँदा नर्ाँ महत्त्वपूर्ि कार्िक्रम आउने सम्भावना न्रू्न हनेु िथा प्रदेशलाई प्राप्त हनेु अनदुान िथा 
राजस्वमा कमी आएमा उक्त र्ोजनाहरू अलपर पने हुँदा अति आवश्र्क र्ोजनालाई मार स्रोिको 
सतुनर्िििा प्रदान गनुिपदिछ ।  

13. रकमान्िर : प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ अनसुार शरुु र्वतनर्ोर्जि रकमको २५ प्रतिशिसम्म रकमान्िर 
गनि सक्ने व्र्वस्था उल्लेख छ ।  मन्रालर्ले र्स वषि कुल रु.४ अबि ९३ करोड १० लाख बजेट 
अवण्डा (अथि बजेट) मा राखेको मध्रे् र्सबाट कुल रु.२ अबि ६८ करोड ६१ लाख २८ हजार र्वतभन्न 
मन्रालर् िथा तनकार्मा रकमान्िर गरेको छ । जसमध्रे् चाल ुशीषिकमा रु.१ अबि ५३ करोड ६७ 
लाख ७३ हजार र पूजँीगि शीषिकमा रु.१ अबि १४ करोड ९३ लाख ५५ हजार रकमान्िर गरेको छ। 
आषाढमा मार रु.57 करोड 77 लाख 7 हजार रकमान्िर गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका 
व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

13.1. अथि बजेटबाट र्स मन्रालर्लाई रु.१ करोड ७ लाख बजेट छुयाई प्रदेश आकर्स्मक कोष गठन 
गनिको लातग आषाढ ३१ गिे रु.१ करोड रकमान्िर गरेको छ ।  

13.2. अथि बजेटबाट आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्लाई रु.२ करोड ८४ लाख ९१ हजार रकमान्िर 
गरेको छ । उक्त रकम कोतभड रोकथामको लातग र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूलाई रु.२ करोड २५ 
लाख भकु्तानी ददएको छ भने बाँकी रकम प्रहरी कार्ािलर् िथा नेपाली सेनालाई ददएको छ । 

13.3. उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्लाई कुल रु.१५ करोड ९८ लाख १७ हजार रकमान्िर 
भएकोमा उक्त रकम मध्रे् फेवािालको तसल्टेसन ्ामको लातग २०७७।३।४ मा रु.१४ करोड ८ 
लाख ५ हजार रकमान्िर भएको छ  ।  

13.4. भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्लाई अथि बजेटबाट रु.१ अबि ५५ करोड २६ लाख ९५ हजार 
रकमान्िर गरेको छ । जसमा संघीर् सशििको थप रकम रु.१४ करोड ४ लाख २०७७।३।२८ मा 
र्वतभन्न खानेपानी कार्ािलर्हरूलाई रकमान्िर गरेको छ । 

13.5. सामार्जक र्वकास मन्रालर्लाई रु.६० करोड ६३ लाख ३५ हजार रकमान्िर गरेको छ । जसमा 
रु.३० करोड कोरोना रोकथामको लातग कोरोना कोषमा मार रकमान्िर भएको छ । उक्त कोषबाट हनेु 
खचि एकल कोष खािामा आवर्द् गरेको छैन ।  

अतधकांश रकम िेश्रो चौमातसकमा रकमान्िर गरी खचि गरेकोले आतथिक वषिको अन्त्र्मा खचिको 
चाप परेको छ । आतथिक वषिको अन्िमा रकमान्िर गरी खचि गने कार्िमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

14. अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर् : र्स वषि सशिि, र्वशेष िथा समपरुक अनदुानिफि  रु.७ अबि ९९ 
करोड ५६ लाख प्राप्त भएकोमा रु.५ अबि २१ करोड ३२ लाख खचि भई रु.२ अबि ७८ करोड २४ 
लाख ६९ हजार संघीर् सरकारलाई र्फिाि गरेको छ । उक्त रकम मध्रे् रु.२ अबि २०७७ आषाढ ३१ 
मा र बाँर्क रकम २०७७ श्रावर्मा र्फिाि भएको छ । अिः बजेटको ठूलो अंश र्फिाि गनुि उर्चि 
देर्खएन ।  
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15. मध्र्मकालीन खचि संरचना : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोर्जम िर्ार गरेको 
मध्र्मकालीन खचि संरचनाले ३ आतथिक वषिको खचि र्वश्लषेर् गनुिपनेमा रुपान्िरर्कारी आर्ोजना घोर्षि 
उत्तरगंगा जलाशर्र्कु्त आर्ोजना र प्रदेश गौरव आर्ोजनामा समावेश प्रदेश सदरमकुाम पोखरादेर्ख 
स्थानीर् िहका केन्द्र जोड्ने सडक तनमािर् आर्ोजनाको लातग बजेटको अनमुान नै गरेको छैन । बजेट 
बनाउँदा मध्र्मकालीन खचि संरचनालाई आधार मानी बजेट िर्ार गनुिपने अवस्थामा मध्र्मकालीन खचि 
संरचनामा रुपान्िरर्कारी र गौरवका आर्ोजनामा रकम नछुयाउन ुउर्चि देर्खएन । 

र्सैगरी मध्र्मकालीन खचि संरचनाले २०७6।७7 को लातग रु.३४ अबि ८४ करोड २१ लाख 
६० हजार बजेट खचि हनेु अनमुान गरेकोमा पर्हलो प्राथतमकिाक्रमको लातग नै रु.३४ अबि ८० करोड 
१० लाख ४२ हजार (९९.८८ प्रतिशि) बजेट रहेको छ । बजेटको अतधकांश रकम पर्हलो 
प्राथतमकिाक्रम अन्िगिि हनेु िर खचि नगने पररपाटी रहेको छ । आर्ोजनाको प्राथतमकीकरर् र्थाथिपरक 
बनाउन ुपदिछ ।   

16. प्रदेश आतथिक प्रशासन : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा प्रदेशतभरको आतथिक 
प्रशासन सञ चालन गने र्जम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को हनेु उल्लेख छ । आन्िररक 
लेखापरीक्षर्लाई स्विन्र, तनष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आन्िररक लेखापरीक्षर् र आतथिक प्रशासन 
सञ चालनका लातग अलग कमिचारी खटाउने व्र्वस्था भएकोमा िद्अनरुूप कमिचारीको व्र्वस्था गरेको 
छैन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना गरी आन्िररक लेखापरीक्षर्लाई प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 

17. आन्िररक ऋर् : आ. व. २०७६।७७ को बजेटमा घाटा बजेट पूतिि गनि रु.९८ करोड ८३ लाख ९२ 
हजार आन्िररक ऋर् तलने िथा रु.१ अबि नेपाल सरकारबाट ऋर् तलने उल्लेख गरेकोमा उक्त ऋर् 
तलएको छैन भने आन्िररक ऋर् प्रातप्त गनिको लातग चार्हने काननुहरूको समेि तनमािर् भएको छैन । 

18. पेस्की : प्रदेश सरकारले पूजँीगििफि  रु.13 अबि 98 करोड 66 लाख 96 हजार खचि गरेको मध्रे् 
रु.२ अबि २८ करोड ५२ लाख ९९ हजार मोर्वलाइजेशन पेस्की रहेको प्रदेशको आन्िररक लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनबाट देर्खन्छ । उक्त पेस्की रकम कुल पूजँीगि खचिको १६.३४ प्रतिशि रहेको छ। बजेट 
खचिमा वरृ्र्द् गनिको लातग आतथिक वषिको अन्त्र्मा पेस्की ददन ुउर्चि देर्खएन ।  

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् 

19. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४ िथा २२ मा प्रदेशको 
संर्चिकोषको सञ चालन, प्रदेश सरकारको एकीकृि लेखा राख् ने र र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने र मन्रालर्, 
महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर् िथा महालेखापरीक्षक समक्ष पेस गने दार्र्त्व प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्को हनेुमा र्स कार्ािलर्ले धरौटी र कार्िसञ चालन कोषको एकीकृि र्हसाब िर्ार गरेको छैन । 
जसले प्रदेर्शभरको धरौटी र कार्िसञ चालन कोषको र्र्कन र्ववरर् प्राप्त हनु सकेन । राजस्वको समेि 
मन्रालर्गि र्ववरर् िर्ार नगरी र्जल्लागि रूपमा एकमिु र्ववरर् मार िर्ार गरेको छ । र्समा सधुार 
गरी हरेक कारोवारको एकीकृि र्हसाब िर्ार गनुिपदिछ । 
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20. प्रदेश संर्चिकोष :  प्रदेश सरकारको २०७६।७७ को संर्चि कोषको प्रातप्त िथा भकु्तानीको एकीकृि 
आतथिक र्ववरर् र्स प्रकार रहेको छ:-  

(रु. हजारमा) 
र्ववरर् चाल ुआतथिक वषि  

2076/77 
गि आतथिक वषि 
2075/76 

प्रातप्त 
१. राजस्व िथा अनदुान 22,235,730 21,531,631 
   क. राजस्व 7,060,522 8,702,081 
       अ. कर 6,024,262 6,488,586 
       आ अन्र् राजस्व 729,504 2,213,49५ 
       इ प्राकृतिक श्रोि वापिको रोर्ल्टी 306,756 - 
   ख. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् बाट प्राप्त रकम 15,107,833 12,822,311 
       अ. समानीकरर् 7,112,200 6,776,700 
       आ. सशिि 6,024,033 6,045,611 
       इ. समपरुक 1,111,600 - 
       ई. र्वशेष 860,000 - 
   ग. बेरुज ुिथा अन्र् प्राप्ती (बेरूजू रकम िथा अन्र् 

रकम असलुी बापिको प्रातप्त) 
67,375 7,23९ 

2. र्स वषिको खदु प्रातप्त 22,235,730 21,531,631 
भकु्तानी िफि  

3. चाल ुिथा पूजँीगि िफि को भकु्तानी  18,680,540 12,874,491 
   क. संर्चि कोष मातथ व्र्र्भार हनुे रकमबाट खचि 4,639 3,199 
       अ. चाल ुखचि  4,639 3,199 
       आ. पूजँीगि खचि - - 
   ख. र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचि 18,675,901 12,871,293 
       अ. चाल ुखचि (अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर् 

बाहेक) 
4,694,105 4,155,471 

       आ. पूजँीगि खचि 13,981,796 8,715,822 
4. र्वत्तीर् हस्िान्िरर्  1,725,649 1,051,842 
5. अन्िर सरकारी कारोवार/अनदुान 2,782,469 886,378 
6. अन्र् कारोवारको समार्ोजन  8,464 300,500 
7. र्स वषिको जम्मा भकु्तानी  23,197,122 15,113,212 
8. र्स अवतधको कोषमा भएको थप घट  (961,392) 6,418,419 
9. आतथिक वषिको सरुूवािको मौज्दाि 7,143,565 725,146 
10. आतथिक वषिको अन्त्र्को मौज्दाि  6,182,173 7,143,565 

र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरू देहार्अनसुार छन:् 

20.1. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २६ मा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाटँ अन्िगिि प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारको आर्, ऋर् िथा 
अनदुान र खचिको र्ववरर् साथै प्रदेश अन्िगििका स्थानीर् िहहरूको एकीकृि र्वत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गरी 
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महालेखापरीक्षकले िोकेको ढाचँामा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले 
स्थानीर् सरकारको एकीकृि प्रतिवेदन िर्ार नगरी प्रदेश सरकारको आतथिक कारोवारको मार प्रतिवेदन 
पेस गरेको छ । र्स सम्बन्धमा गि वषिको प्रतिवेदनमा समेि औलं्र्ाइएकोमा र्स्थति र्थावि छ। 

20.2. राजस्व संकलनको र्ववरर् बैंक दार्खला भएको राजस्वको र्ववरर्को आधारमा िर्ार गरेको उल्लेख 
गरेको छ । र्ववरर्मा गि आतथिक वषिमा नै आम्दानी बाँधेको बैंक दार्खला छुट हनु गएको राजस्व 
संकलन समेि समावेश भएको िर र्स आतथिक वषिमा आम्दानी बाधँी चेक दार्खला हनु बाकँी राजस्व 
समावेश नभएको व्र्होरा उल्लेख छ । आम्दानी बाधँी चेक दार्खला हनु बाकँी राजस्व र्ववरर् खलुाएको 
छैन । 

20.3. स्थानीर् िहलाई र्स वषि रु.१ अबि ७२ करोड ५६ लाख ४९ हजार र्वत्तीर् हस्िान्िरर् (समानीकरर्, 
सशिि, समपूरक र र्वशेष अनदुान) गरेको छ । उक्त रकम सबै खचि भए/नभएको र्र्कन िथर्ाकं नराखी 
हस्िान्िरर् भएको सबै रकमलाई खचि उल्लेख गरेको छ । महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त 
र्ववरर् अनसुार उक्त अनदुानमध्रे् रु.6 करोड 50 लाख २४ हजार (र्वत्तीर् समानीकरर् बाहेक) 
स्थानीर् िहमा खचि नभई बचि रहेकोमा सबै रकम खचि देखाएकोले खचि वरृ्र्द् हनु गएको छ । प्रदेश 
र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ अनसुार र्वत्तीर् हस्िान्िरर् भएको रकम मध्रे् सशिि, समपरुक र र्वशेष 
अनदुानको रकम खचि नभई बाँकी रहेकोमा वास्िर्वक खचि र्र्कन गरी र्फिाि गनुिपदिछ ।  

20.4. प्रदेश सरकारले स्थानीर् िहलाई र्वत्तीर् हस्िान्िरर् बाहेक पटके अर्ख्िर्ारी समेि प्रदान गरी ठूलो रकम 
तनकासा ददएकोमा सोको िथर्ांक प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्सँग रहेको छैन । उक्त व्र्होरालाई 
र्वत्तीर् प्रतिवेदनमा समावेश समेि गरेको छैन । र्स वषि भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी 
मन्रालर्बाट नापी िथा मालपोि कार्ािलर्लाई, आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट र्जल्ला 
प्रहरी कार्ािलर् िथा र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूलाई, सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट समेि र्वतभन्न 
स्थानीर् िहहरूलाई अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेकोमा उक्त रकमको िथर्ाकं प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्सँग 
छैन । र्समा सधुार गनुिपदिछ । 

20.5. प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले २०७५।७६ को अर्न्िम र्वत्तीर्मा खचि नभई बाँकी रहेको मौज्दाि 
प्रतिवेदनमा रु.७ अबि २४ करोड ८५ लाख २९ हजार देखाएकोमा २०७६।७७ को एकीकृि र्वत्तीर् 
प्रतिवेदनमा रु.७ अबि १४ करोड ३५ लाख ६५ हजार देखाई गि वषिको एकीकृि र्वत्तीर् प्रतिवेदनको 
िलुनामा रु.१० करोड ४९ लाख ६४ हजार घटी र्जम्मेवारी सारेको छ । आतथिक वषि व्र्तिि भएको 
लामो समर्पतछ मार एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गरेकोमा उक्त समर्मा समेि र्थाथि र्ववरर् िर्ार 
नगनुि उर्चि देर्खएन । 

20.6. राजस्व िथा अनदुानिफि  रु.22 अबि 23 करोड 57 लाख प्राप्त भएको उल्लेख छ । सो मध्रे् प्राकृतिक 
श्रोि वापिको रोर्ल्टी रु.30 करोड 67 लाख 5६ हजार प्रतिवेदन िर्ार गदािसम्म प्राप्त नभएकोमा 
उक्त रकम संघीर् सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु प्राकृतिक श्रोि वापिको रोर्ल्टी रकम 2077 
पौष मसान्ितभर प्राप्त हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरर्मा उल्लेख गरेको छ । प्राप्त नभएको रकम र्वत्तीर् 
र्ववरर्मा उल्लेख गरेबाट राजस्व र्हसाब र्थाथिपरक देर्खँदैन । उक्त रकम समर्मा प्राप्त गनुिपदिछ । 
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21. सरकारी सम्पर्त्तको अतभलेख : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९ मा प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 
आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर जग्गा, सवारी साधन लगार्िका र्जन्सी मालसामानको लगि अद्यावतधक गरी 
राख् नपुने, मन्रालर् लगार्िका िालकु तनकार्ले आफ्नो मािहिका सम्पूर्ि कार्ािलर्को र्जन्सीको एकीकृि 
प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने िथा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले सम्पूर्ि प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को 
सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक गनुिपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले एकीकृि सम्पर्त्तको र्ववरर् िर्ार 
गरेको छैन। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ । 

22. र्जल्लागि बजेट र खचि : प्रदेश सरकारको कुल बजेट रु.32 अबि 13 करोड 47 लाख 92 हजार 
रहेकोमा र्जल्लागि रूपमा प्राप्त एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर्मा कुल रु.३३ अबि ८९ करोड ३७ लाख ५१ 
हजार देखाएको छ । जनु प्रदेशको कुल बजेटको िलुनामा रु.१ अबि ७५ करोड ८९ लाख ५९ हजार 
बढी हो । जसले गदाि र्जल्लागि बजेट रटुीपूर्ि देर्खएको छ । र्जल्लागि रूपमा प्राप्त बजेटको िलुनामा 
पविि र्जल्लाले कुल बजेटको ८१.७१ प्रतिशि खचि गरी बजेटको िलुनामा सबैभन्दा बढी खचि गने 
र्जल्ला बनेको छ भने सबैभन्दा कम खचि गने र्जल्ला कास्की रहेको छ । कास्की र्जल्लामा कुल 
बजेटको ४०.५३ प्रतिशि मार खचि गरेको छ ।  

23. प्रदेश र्वभाज्र् कोष : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 को दफा ५ मा र्वभाज्र् कोषमा 
संकलन हनेु सवारी साधन कर वापि प्राप्त हनेु राजस्व प्रदेश सरकारले संकलन गरी प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहबीच बाडँफाट गनुिपने व्र्वस्था छ । जसअनसुार प्रदेशले र्स वषि प्रदेश आतथिक ऐनले तनधािरर् गरेको 
करको दर बमोर्जम र्स वषि कुल रु.१ अवि १ करोड ६० लाख १५ हजार संकलन गरेको िथा गि 
वषिको बाडँफाँट गनि बाकँी रु.२ करोड ११ लाख ६१ हजार समेि कुल रु.१ अवि ३ करोड ७१ लाख 
७६ हजारको ४० प्रतिशि रकम ८५ स्थानीर् िहलाई रु.४१ करोड ४८ लाख ७० हजार स्थानीर् 
संर्चिकोषमा पठाएको छ भने बाकँी ६० प्रतिशि रकम प्रदेश संर्चिकोषमा दार्खला गरेको छ । 

24. प्रदेश आकर्स्मक कोष : प्रदेश सरकारले र्स वषि अथि र्वर्वध शीषिकबाट आतथिक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्लाई रु.१ करोड रकमान्िर गरी प्रदेश आकर्स्मक कोषमा राखेको छ । कोष पररचालन 
कार्िर्वतध िर्ार गरेको छैन भने कोषमा रहेको रकम प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले िर्ार गरेको 
एकीकृि र्वत्तीर् प्रतिवेदनमा समावेश छैन । कोषको रकम एकीकृि र्वत्तीर् प्रतिवेदनमा समावेश 
गनुिपदिछ ।  

25. आन्िररक लेखापरीक्षर् : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१)मा सरकार अन्िगििका 
कार्ािलर् िथा तनकार्को आन्िररक लेखापरीक्षर् चौमातसक रूपमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट हनेु 
व्र्वस्था भएकोमा चौमातसक रूपमा लेखापरीक्षर् नगरेको, काननुको पररपालना, स्रोिको नतिजामूलक 
उपर्ोग, नीतिगि एवं प्रर्क्रर्ागि पक्षहरूमा सझुाव सर्हिको र्टटपर्ी नगरेको लगार्िका अवस्था देर्खएको 
छ । र्सबाट आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ ।  

26. बेरुजकुो लगि : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) मा प्रदेशस्िरको केन्द्रीर् 
तनकार्ले आफ्नो र मािहिका सबै कार्ािलर्हरूको बेरुजकुो अतभलेख अद्यावतधक गरी प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउने र कार्ािलर्ले र्सरी प्राप्त बेरुजकुो एकीकृि लगि राख् ने व्र्वस्था तमलाउने 
उल्लेख छ । सो बमोर्जमको एकीकृि लगि राखेको छैन । कानूनी व्र्वस्थाको पालन गरी बेरुजकुो 
एकीकृि लगि राख् नपुदिछ ।  
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27. र्वत्तीर् सशुासन : प्रभावकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन माफि ि साविजतनक आर् िथा व्र्र्को सवोत्तम पररचालन, 
लेखाङ्कन, प्रतिवेदन िथा लेखापरीक्षर् माफि ि र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा पारदर्शििा र जवाफदेर्हिा अतभवरृ्र्द् 
गनुि प्रदेश सरकारको दार्र्त्व हो । साविजतनक र्वत्तीर् व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन साविजतनक आर् र 
व्र्र्को अद्यावतधक र्स्थतिको लेखाङ्कन गदाि प्रतिवेदन प्रर्ाली व्र्वर्स्थि बनाउन ुआवश्र्क छ । समर्मै 
कार्िक्रम स्वीकृि गरी वार्षिक खररद र्ोजना बनाउने, ठेक्का बन्दोवस्ि, चाल ु खचिको सीमा तनधािरर्, 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली सदुृढीकरर् गने जस्िा क्षेरमा चनुौिी रहेका छन ्। चनुौिी सम्बोधन गनि 
बजेट सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ाली, लागि लाभ र्वश्लषेर् सर्हिको र्ोजना िथा कार्िक्रम, साविजतनक क्षेर 
लेखामान, कम्टरू्टरमा आधाररि लेखा प्रर्ालीको प्रर्ोग जस्िा क्षरेमा सधुार गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा 
जवाफदेर्हिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

 बेरुज ु र्स्थति : मन्रालर् िथा मािहि समेि  2 तनकार्मा र्ो वषि रु.6 करोड 72 लाख 25 हजार 
बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 1 तनकार्बाट रु.10 लाख 35 हजार फस्र्ौट 
गरेकोले रु.6 करोड 61 लाख 90 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 
मा रहेको छ । 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा प्रदेशको शार्न्ि 
सवु्र्वस्था र सरुक्षा कार्म गने, प्रदेश स्िरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि सञ्चार 
माध्र्मको दिाि, अतभलेख, अनमुति, नवीकरर्, अनगुमन र तनर्मन गने िथा प्रदेशको लातग आवश्र्क पने नीति 
एवं काननुहरूको िजुिमा, समसामर्र्क संशोधन र फैसला कार्ािन्वर्न गने लगार्िका कार्ि रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.२० करोड ९ लाख ८६ हजार, राजस्व रु.96 हजार र अन्र् कारोवार 
रु.२ करोड ६७ लाख ४५ हजार समेि रु.२२ करोड 78 लाख २7 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको छ । 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली बमोर्जम प्रदेश प्रहरी सञ चालन, प्रादेर्शक 
कारागार िथा र्हरासिको व्र्वस्थापन र सरुक्षा, प्रदेशतभरका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरूको अतभलेख र 
समन्वर्, संघीर् मापदण्ड बमोर्जम हािहतिर्ार, खरखजना िथा र्वष्फोटक पदाथिको तनर्मन, पाररवाररक 
मातमला सम्बन्धी नीति, काननु र मापदण्ड िजुिमा, प्रदेशस्िरको र्वद्यिुीर् संचार माध्र्म सञ चालन 
सम्बन्धी नीति, काननु र मापदण्ड िजुिमा, प्रदेशस्िरमा िारर्कु्त र िाररर्हि ब्रोडव्र्ाण्ड पूवािधारको 
र्वकास, साइवर सरुक्षा अनगुमन, श्रमजीर्व सञ्चारकमीहरूको न्रू्निम पाररश्रतमक अनगुमन, केवलु 
र्विरर्को इजाजि, नवीकरर् र तनर्मन, सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड 
िजुिमा लगार्िका कार्िहरू कार्ािन्वर्न हनु बाँकी देर्खन्छ । िोर्कएको र्जम्मेवारी पूरा गनुिपदिछ । 

2. काननु िजूिमा : संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको सञ चालन र व्र्वस्थापनको लातग २०७६।७७ सम्म 
४६ ऐन, १० तनर्मावली, ३ गठन आदेश र १४३ तनदेर्शका िथा कार्िर्वतध तनमािर् भएका छन ्। 
प्रदेशको सञ चालन र व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क काननु र कार्िर्वतध पर्हचान गरी िजुिमा गनुिपदिछ । 

3. नीति िथा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न : र्स वषिको नीति िथा कार्िक्रममा उल्लेख भएका कारागार र्हरासि 
िथा बाल सधुार गहृको तनर्तमि अनगुमन गरी सधुार गहृको रूपमा रुपान्िरर् गने कार्ि र संघसँगको 
सहकार्िमा आवश्र्क भौतिक संरचना तनमािर् िथा स्त्तरोन्नति गने कार्िको लातग बजेट व्र्वस्था गरेको 
पाइएन । आवश्र्क बजेटको व्र्वस्थापन गरी घोर्षि नीति र कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

4. लक्ष्र् प्रगति : गण्डकी प्रदेशको आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा बजेट 
कार्ािन्वर्न गने तनकार्ले प्रगति र्ववरर् िर्ार गरी समीक्षा गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्को र्स 
वषिको समग्र भौतिक प्रगति देर्खने गरी प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । र्वतभन्न ५१ र्क्रर्ाकलापहरू 
मध्रे् सडक सरुक्षा िथा ट्रार्फक व्र्वस्थापनका लातग गण्डकी प्रदेशमा तभतरने सीमा नाकामा तसतसर्टतभ 
खररद िथा जडान, प्रदेश स्िरीर् संचार ग्राम स्थापना, सूचना प्रर्वतध पाकि का लातग आधारभिू पूवािधार 
तनमािर्, प्रदेशतभरका सरुक्षाकमीहरूका लातग र्वपद् उर्द्ार सामाग्री खररद लगार्ि ११ र्क्रर्ाकलापमा 
कार्ि नभई प्रगति शून्र् रहेको छ । स्वीकृि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  
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5. प्रदेश गौरवका आर्ोजना : र्स मन्रालर्ले कार्ािन्वर्न गने र्जम्मेवारी पाएको प्रदेश गौरवका 
आर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्न अवस्था तनम्नानसुार रहेको छः- 

5.1. पोखरा महानगरको जामनेु बोटमा सूचना प्रर्वतध पाकि  तनमािर् र सञ चालन गरी तडर्जटल गण्डकी प्रदेश 
बनाउने र प्रदेशलाई अन्िरार्ष्ट्रर् बजारसँग जोड्ने उदे्दश्र् रहेको पाकि  तनमािर्को लातग जग्गा प्रातप्त 
नभएकोले आर्ोजना शरुु हनु सकेको छैन । 

5.2. प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र तनमािर् गरी प्रहरी प्रशासनलाई दक्ष बनाउने कार्िका लातग रु.३ करोड बजेट 
व्र्वस्था भएकोमा तनमािर्ाधीन ५ वटा भवनको ट्रस र भइँु ढलान कार्िमा रु.१ करोड ४७ लाख ७८ 
हजार खचि भई र्ो वषि ६० प्रतिशि भौतिक प्रगति भएको छ । 

प्रदेश गौरवका रूपमा घोषर्ा भएको उर्ल्लर्खि दईु आर्ोजनाहरूको कूल लागि र सम्पन् न हनेु 
अवतध तनधािरर् गरेको छैन ।  

6. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ अनसुार  तनमािर् व्र्वसार्ी वा 
आपूतििकिािलाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी गदाि पचास प्रतिशिले हनेु रकम कट्टा गरी राजस्व दार्खला 
गनुिपनेमा र्वतभन्न साि तनमािर् व्र्वसार्ी िथा आपूतििकिािलाई पूरै भकु्तानी ददएकोले रु.१२ लाख ६३ 
हजार राजस्व जम्मा भएको सतुनर्िि गनुिपदिछ । 

7. र्वपद् व्र्वस्थापन कोष : प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा गि वषिको र्जम्मेवारी रु.१ करोड ६५  लाख 
९५ हजार र र्ो वषि प्राप्त रु.१ करोड १ लाख ५० हजार समेि रु.२ करोड ६७ लाख ४५ हजार 
आम्दानी गरेकोमा राहि िथा उर्द्ार कार्िमा रु.५२ लाख ६२ हजार खचि भई रु.२ करोड १४ लाख 
८३ हजार बाकँी रहेको छ । कोष पररचालन सम्बन्धी कार्िर्वतध िर्ार नगरी खचि गरेकोले कार्िर्वतध 
िजुिमा गनुिपदिछ ।   

8. सवारी साधन खररद : मन्रालर्ले बोलपरको माध्र्मबाट रु.१ करोड ५१ लाख १५ हजारको ४ 
र्पकअप गाडी, क्र्ाटलग र्वतधबाट रु.४० लाख ७५ हजारको १ थान कार र रु.६ लाख ४४ हजारको 
३ स्कुटर समेि रु.१ करोड ९८ लाख ३४ हजारको सवारी साधन खररद गरेको छ । सवारी साधन 
खररदको मापदण्ड िर्ार गरी र्स्िो खचि व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ ।  

9. सोझै खररद : साविजतनक खररद काननु अनसुार प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन गरी वस्ि ुिथा सेवा खररद 
गनुिपनेमा मन्रालर्ले रु.५३ लाख ५६ हजारको फतनिचर िथा मेर्शनरी औजार पटक पटक तसधै खररद 
गरेको छ । साविजतनक तनकार्ले खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन गनुिपदिछ । 

 बेरुज ु र्स्थति : मन्रालर्को लेखापरीक्षर्बाट रु.४७ लाख ८४ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदनको प्रतिर्क्रर्ा साथ रु.30 लाख 14 हजार फस्र्ौट भएकोले रु.17 लाख 70 हजार बाकँी 
रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० मा रहेको छ । 
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उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा उद्योग, वार्र्ज्र्, 
आपूतिि, वन िथा भ-ूसंरक्षर्, वािावरर्, जलवार् ुपररवििन अनकूुलन एवं धातमिक िथा साँस्कृतिक क्षेरमा नीति, 
काननु एवं कार्िक्रमको िजुिमा र कार्ािन्वर्नको अनगुमन गने लगार्िका कार्ि रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका २९ कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबि 2० करोड 85 लाख 44 हजार, 
राजस्व रु.26 करोड 48 लाख 78 हजार, धरौटी रु.२५ करोड 48 लाख 76 हजार र अन्र् कारोवार 
रु.12 करोड 78 लाख 36 हजार समेि रु.1 अबि 85 करोड 61 लाख 34 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न 
भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकारको कार्ि र्वभाजन तनर्मावलीमा उल्लेख भएका मध्रे् तसर्न्डकेट िथा 
काटेतलङ तनर्न्रर्, पररवहन प्रर्ाली िथा कागो व्र्वस्थापन, कलकारखाना र औद्योतगकीकरर् सम्बन्धी 
नीति, र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन, औद्योतगक वस्िकुो तनर्ािि प्रवर्द्िन, मूल्र् र कालोबजारी िथा 
कृतरम अभाव तनर्न्रर् एवं तनर्मन, उपभोक्ता अदालि गठन र सञ चालन, हातनकारक पदाथिहरूको 
तनर्मन िथा व्र्वस्थापन लगार्िका कार्ि गनि बाँकी देर्खन्छ । कार्िर्ोजना बनाई िोर्कएको र्जम्मेवारी 
पूरा गनुिपदिछ ।  

2. नीति िथा कार्िक्रम : प्रदेश सरकारको 2076/77 को नीति िथा कार्िक्रममा घोषर्ा भएका मसु्िाङ्ग, 
मनाङ्ग र उत्तरी गोरखालाई र्फल्मतसटी र र्वशेष पर्िटन क्षेरको रूपमा र्वकास गने, लोमान्थाङ क्षेरलाई 
र्वश्व सम्पदा सूचीमा सूर्चकृि गनि पहल गने, गण्डकी प्रदेशको पर्िटनलाई र्वश्वव्र्ापी रूपमा प्रतिस्पधी 
बनाउन तडर्जटल पर्िटन कार्िक्रम सञ चालन, प्रदेशको उत्पादन िथा पर्िटकीर् स्थलको प्रचारप्रसार गनि 
र्वश्वका प्रमखु भाषामा वेभपोटिल तनमािर् गरी सञ चालन गने, लघउुद्यम, घरेल ु िथा साना उद्योगको 
प्रतिष्पधाित्मक क्षमिा वरृ्र्द् गरी बजार पहँचु िथा र्वस्िारका लातग सक्षम बनाउन लघ ु उद्यम सेवा 
र्वस्िारलाई तनरन्िरिा ददईने, लघ ु उद्यम, घरेल ु िथा साना उद्योगको उत्पादनको पर्हचानको लातग 
सामूर्हक र्चन्ह प्रर्ोग गनि सहजीकरर् गने, स्थानीर् िहसँगको समन्वर्मा अन्िरािर्ष्ट्रर्स्िरको हररि उद्यान 
तनमािर् गरी सञ चालनमा ल्र्ाइने लगार्िका कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न गरेको देर्खएन ।  

3. आवतधक र्ोजना कार्ािन्वर्न : र्सै वषिदेर्ख कार्ािन्वर्नमा आएको पर्हलो आवतधक र्ोजना 2076।77-
2080।81 मा उल्लेख भएका वािावरर्मैरी उत्पादनलाई हररि सर्टिर्फकेटको व्र्वस्था, ईट्टाभट्टा, 
उद्योग लगार्ि वार् ुप्रदूषकहरूको अनगुमन िथा तनर्न्रर्, प्रदषुर् मापन गने प्रर्ोगशाला तनमािर् िथा 
उपकरर् जडान, टलार्िक जन्र् वस्िकुो प्रर्ोग सम्बन्धी मापदण्ड तनमािर् िथा टलार्िकबाट तडजल 
बनाउन तनजी क्षरेसँग सहकार्ि गने, रेतडर्ोधमी िथा र्वर्करर्ीर् वस्िकुो व्र्वस्थापन गनि प्रबन्ध तमलाउने, 
वनमा आधाररि ठूला उद्योग स्थापनामा सहर्ोग, िालहरूको र्वस्ििृ अतभलेख िर्ार गने र अतभलेखलाई 
तडर्जटाईजेशन गने, वन पैदावारमा आधाररि उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन सहर्ोग गने, पर्िटक 
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आपिकालीन उर्द्ार केन्द्रको आवश्र्किा भएका ठाउँ पर्हचान र तनमािर् गनुि लगार्िका १९ कार्िहरू 
पर्हलो वषिको बजेट िथा कार्िक्रममा समावेश नभएका कारर् कार्ािन्वर्नमा गएको छैन ।  

4. सवारी साधन खररद : मन्रालर् र मािहि कार्ािलर्को लातग सवारी साधन खररद गनि पर्िटन कार्िक्रम 
एवं पूवािधार संरचना तनमािर्को लातग र्वतनर्ोजन भएको रु.२ करोड ५० लाख र भवन तनमािर् कार्िको 
लातग र्वतनर्ोजन भएको रु.१ करोड समेि रु.३ करोड ५० लाख रकमान्िर गरी रु.५५ लाख ६६ 
हजारको १ इलेर्क्ट्रक कार र रु.२ करोड ६७ लाख ५० हजारको ५ जीप समेि रु.३ करोड २३ लाख 
१६ हजारमा सवारी साधन खररद गरेको छ । सवारी साधन खररदको मापदण्ड िर्ार गरी र्स्िो खचि 
व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ ।  

5. प्रदेश गौरवका आर्ोजना : प्रदेश सरकारले र्वशेष महत्त्वका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूलाई प्रदेश 
गौरवका आर्ोजनाको पर्हचान गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स मन्रालर्ले कार्ािन्वर्न गने 
र्जम्मेवारी पाएको आर्ोजना तनम्न छन:्  

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूको नाम 
आर्ोजनाको कुल 

लागि 
र्ो वषिको 
बजेट 

र्ो वषिको 
खचि रकम 

र्ो वषि 
सम्मको खचि 

1. घरबास होमस्टे र्वस्िार र सदुृढीकरर् आर्ोजना   नखलु्ने 250000 0 288742 
2. नवलपरुको लोकाहाखोलामा प्रदेश स्िरीर् 

औद्योतगक क्षेर तनमािर् आर्ोजना  
तडर्पआर नभएको 

20000 473 473 
3. पर्िटन गन्िव्र् र्वकास िथा प्रवर्द्िन कार्िक्रम नखलु्ने 177265 177265 276465 
4. िाल िथा तसमसार क्षेर संरक्षर् कार्िक्रम तडर्पआर नभएको 5000 636 636 
5. फेवािालको संरक्षर् र सौन्दर्िकरर् आर्ोजना  4920000 14800 14800 14800 
6. कास्की र िनहुँको तबचमा पने िल्लो पतुडटार 

क्षेरमा प्रदेश स्िरीर् औद्योतगक क्षरे तनमािर् 
आर्ोजना 

तडर्पआर नभएको 
15000 0 0 

जम्मा 464065 193174 581116 

र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छः- 

5.1. ग्रामीर् क्षरेमा गररबी तनवारर् र पर्िटन क्षरेको र्वर्वधीकरर् गनि घरबास होमस्टेको र्वस्िार र 
सदुृढीकरर् गने उदे्दश्र् रहेको घरबास होमस्टे र्वस्िार र सदुृढीकरर् आर्ोजनामा २०७४।७५ मा 
रु.२८ करोड ८७ लाख ४२ हजार अनदुान प्रदान भएको छ । र्ो वषि रु.२५ करोड बजेट व्र्वस्था 
भएकोमा खचि भएको छैन।  

5.2. औद्योतगक क्षेर तनमािर् गरी आर्ाि प्रतिस्थापन र मझौला िथा ठुला उद्योग स्थापना गनि तनजी क्षेरलाई 
आव्हान गने उदे्दश्र्ले नवलपरुको लोकाहामा प्रदेश स्िरीर् औद्योतगक क्षेर तनमािर् आर्ोजनाको लातग 
आवश्र्क जग्गा प्राप्त नभएको एवं तडर्पआर िर्ार नभएको कारर् कार्ािन्वर्नमा आएको छैन । र्ो वषि 
रु.२ करोड बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन कार्िमा रु.४ लाख ७३ हजार खचि 
गरेको छ। 

5.3. प्रदेश पर्िटकीर् गन्िव्र्को पूवािधार तनमािर् गरी पर्िटन प्रवर्द्िन गने उदे्दश्र्ले सञ चालन भएको पर्िटन 
गन्िव्र् र्वकास िथा प्रवर्द्िन कार्िक्रम अन्िगिि प्रदेशको प्रत्रे्क तनवािचन क्षेर समेर्टने गरी प्रमखु 
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पर्िटकीर् गन्िव्र्हरूको घोषर्ा भई पर्िटन पूवािधार तनमािर् भइरहेको छ । र्स कार्िक्रममा हालसम्म 
रु.२७ करोड ६४ लाख ६५ हजार खचि भएको छ । 

5.4. प्रदेशतभरका िाल िथा तसमसार संरक्षर् गने उदे्दश्र्ले संचातलि िाल िथा तसमसार क्षेर संरक्षर् कार्िक्रम 
अन्िगिि संस्थागि संरचनािफि  िाल संरक्षर् िथा र्वकास प्रातधकरर्को स्थापना, काननु तनमािर् एवं 
आवश्र्क कमिचारीको व्र्वस्था भएको छ । र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन र लागि अनमुान िर्ार नगरी र्ो 
वषि रु.५० लाख बजेट र्वतनर्ोजन भई कार्ािलर् सामान खररदमा रु.६ लाख ३6 हजार खचि भएको छ । 

5.5. फेवािालको क्षेर तनधािरर् गने, दार्ाँबार्ाँ ढल तनमािर् गने, जलाधार क्षरे संरक्षर् गने र दाँर्ाबाँर्ा 
सौन्दर्िकरर् गरी पर्िटक आकषिर् गने उदे्दश्र्ले संचातलि फेवािालको संरक्षर् र सौन्दर्िकरर् आर्ोजना 
अन्िगिि र्स वषि पोखरा महानगरपातलकासँगको समन्वर्मा तसल्टेशन ्ाम र चेक ्ाम तनमािर् कार्ि 
भएको छ। आर्ोजनाको रु.१ करोड 4८ लाख पोखरा महानगरपातलकालाई उपलब्ध गराएको र 
महानगरपातलकाले सोही बराबर रकम थप गरी तनमािर् कार्ि गरेको छ । आर्ोजनाको खचिमा 
महानगरपातलकाबाट भएको खचि समेि समावेश गनुिपदिछ ।  

5.6. तनजी क्षेरलाई उद्योग खोल्न आमन्रर् गने उदे्दश्र्ले कास्की र िनहुँको बीचमा पने िल्लो पतुडटार 
क्षेरको कररब २ हजार ८०० रोपनी क्षेरमा प्रदेश स्िरीर् औद्योतगक क्षेर तनमािर् गनि र्ो वषि रु.१ 
करोड ५० लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा जग्गा प्रातप्त नभएको कारर् खचि भएको छैन । आर्ोजनाको 
तडर्पआर समेि िर्ार भएको छैन ।  

तडतभजन वन कार्ािलर्हरू 
6. काठ मौज्दाि : प्रदेश अन्िगिि मसु्िाङ्ग बाहेक १० कार्ािलर्हरूमा गि वषिको मौज्दाि सर्हि ५ लाख 

३१ हजार १४१.८६ क्रू् र्फट साल िथा ३ लाख ८ हजार २९०.५९ क्रू् र्फट अन्र् जािका काठ 
रहेकोमा र्ो वषि ३ लाख ८४ हजार ६३७.६१ क्रू् र्फट साल िथा २ लाख ५२ हजार ४७०.०१ क्रू् 
र्फट अन्र् जािका काठ तबक्री गरी १ लाख ४६ हजार ५०४.२५ क्रू् र्फट साल िथा ५५ हजार 
८२०.५८ क्रू् र्फट अन्र् जािका काठ मौज्दाि रहेको देर्खन्छ । र्सरी मौज्दाि रहेको काठको 
न्रू्निम मूल्र् रु.१६ करोड ५ लाख ६४ हजार रहेको छ । उक्त मौज्दाि रहेको काठ समर्मै तललाम 
तबक्री नगदाि घामपानीको कारर्ले गरु्स्िरमा ह्रास आई प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नसर्कने र तबक्रीबाट राजस्व 
आम्दानी घट्न जाने हुँदा समर्मै तललाम तबक्री गनुिपदिछ ।  

7. वनको जग्गा तलजमा : वन तनर्मावली, २०५१ को तनर्म २० मा रार्ष्ट्रर् वा अन्िरार्ष्ट्रिर् सरकारी वा 
गैरसरकारी संस्थालाई िोर्कएको शििमा िोर्कएको क्षेर र अवतधको लातग बोलकबोल प्रथाद्बारा वन क्षेर 
उपलब्ध गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । प्रदेश अन्िगिि ५० संस्थालाई ४२८.०४ हेक्टर जग्गा तलजमा 
ददएको मध्रे् ३९ संस्थाबाट रु.१३ करोड ५७ लाख ६९ हजार ५२५ रोर्ल्टी प्राप्त भएको बाकँी ११ 
बाट प्राप्त नभएकोले सम्झौिा बमोर्जमको रोर्ल्टी असलु गनुिपदिछ । तलजमा उपलब्ध गराएको जग्गा 
सम्झौिा अनसुार प्रर्ोग भए नभएको र क्षतिपूतिि वापि ६ लाख ८५ हजार वकृ्षरोपर् गरेकोमा सोको 
रेखदेख र संरक्षर् भए नभएको सम्बन्धमा मन्रालर्बाट अनगुमन गनुिपदिछ । 
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8. तबरुवा संरक्षर् : मन्रालर् र मािहिका कार्ािलर्हरूले र्स वषि र्वतभन्न प्रजातिका ६१ लाख ८० हजार 
तबरुवा उत्पादन गरी रु.९ करोड ८८ लाख ७५ हजार खचि गरेको छ । तनर्तमि कार्िक्रमको रूपमा 
प्रत्रे्क वषि तबरुवा उत्पादन गरी र्विरर् एवं रोपर् गररने गरेकोमा र्सरी भएको कार्िको संरक्षर्मा पर्ािप्त 
ध्र्ान नददएको कारर् र्सको प्रभावकाररिा न्रू्न रहेको छ । रोर्पएका तबरुवाहरूको संरक्षर्मा बढी 
ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

9. वन पैदावार शलु्क : वन पैदावार संकलन िथा तबक्री र्विरर् तनदेर्शका, २०७३ अनसुार वन पैदावारको 
तललाम तबक्रीबाट प्राप्त रकम मध्रे् ९० प्रतिशि रकम नेपाल सरकारको राजस्व खािामा र १० प्रतिशि  
स्थानीर् तनकार्लाई पठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । स्थानीर् िहलाई पठाउनपुने रु.१ करोड ५४ लाख 
५७ हजार तडतभजन वन कार्ािलर्, नवलपरुले र्वर्वध धरौटी खािामा जम्मा गरी राखेको छ । उक्त 
रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहमा पठाउन ुपदिछ ।  

भ ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्हरू 
10. िारजाली र्विरर् : जलाधार क्षेरहरूको संरक्षर् िथा सम्वर्द्िन गनि बाढी, पर्हरो, भकू्षर् जस्िा प्राकृतिक 

प्रकोपहरूको जोतमखलाई कम गनि भ ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्, पवििले र्सवषि रु.२४ लाख 
९९ हजारको ७ हजार वगि तमटर िार जाली उपभोक्ताहरूलाई र्विरर् गरेकोमा िारजालीको प्रर्ोग िथा 
उपर्ोग सम्बन्धमा कार्ािलर्बाट अनगुमन भएको छैन ।  

11. गरुु र्ोजना कार्ािन्वर्न : भ ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्, पवििले एक परामशिदािाबाट जलजला 
क्षेरको पर्िटन गरुुर्ोजना र जलजला िालको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन गराई रु.१९ लाख ६६ हजार 
भकु्तानी गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदन अनसुार तनमािर् कार्िका लातग रु.६६ करोड १० लाख ८३ हजार 
लागि लाग्ने उल्लेख भएकोमा उक्त कार्िको थालनी भएको छैन। 

घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर्हरू 
12. दिाि र नवीकरर् : प्रदेश अन्िगििका ११ घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर्मा उद्योग र वार्र्ज्र् दिाि 

क्रमशः ६ हजार २०७ र ८ हजार १३१ रहेकोमा क्रमशः ३ हजार १७९ र ४ हजार ६७४ ले 
नवीकरर् गराएका छन ्। दिाि गरी नवीकरर् नगराउने उद्योग एवं वार्र्ज्र् संस्थाको अनगुमन गरी 
नवीकरर् गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । दिाि भएका उद्योगमा ७ हजार ४९५ रोजगारी तसजिना भएको 
उल्लेख छ । र्सरी दिाि भएका उद्योग र वार्र्ज्र्ले दिाि गदािका बखि उल्लेख गरेका कार्िहरू गरे 
नगरेको अनगुमन गनुिपदिछ । 

कार्िमूलक लेखापरीक्षर्  
घरबास (होमस्टे) र्वस्िार र सदुृढीकरर् आर्ोजना  

होमस्टेको प्रवर्द्िन माफि ि पर्िटन क्षेरबाट प्राप्त हनेु प्रतिफल ग्रामीर् समदुार्सम्म परु् र्ाउने, ग्रामीर् क्षरेका 
जनिालाई पर्िटन व्र्वसार्मा सहभागी गराई जीवनस्िर सधुार गने एवं ग्रामीर् क्षरेमा स्वरोजगारका अवसर 
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तसजिना गदै िथा आम्दानी वरृ्र्द्मा सहर्ोग परु् र्ाउँदै ग्रामीर् क्षेरमा रहेका सम्भाव्र् गाउँबस्िीलाई आतथिक केन्द्रको 
रूपमा र्वकास गनि प्रदेश सरकारले होमस्टे र्वस्िार र सदुृढीकरर् आर्ोजनालाई प्रदेश गौरवको आर्ोजना घोषर्ा 
गरी होमस्टेमा पर्िटन पूवािधार र्वकास गनि पूजँीगि अनदुान प्रदान गदै आएको छ ।होमस्टे अनदुान र्विरर् र 
उपर्ोग िोर्कएको प्रर्ोजनमा दक्षिापूर्ि िवरले भए नभएको परीक्षर् गरी सझुाव सर्हिको प्रतिवेदन गनुि 
लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

13. प्रदेश गौरवको आर्ोजना : प्रदेशमा कार्ािन्वर्न गने गौरवका आर्ोजना पर्हचान र छनौट गने गरी 
मापदण्ड बनाई सोर्ह आधारमा उपर्कु्त आर्ोजनाहरूलाई प्रदेश गौरवको आर्ोजनाको रूपमा पर्हचान 
गनुिपनेमा मापदण्ड लागू गनि बाँकी रहेकोले आर्ोजना छनौटको आधार स्पि छैन । आर्ोजनाको लाभ 
लागि र्वश्लषेर्, कार्िक्रमको  लागि, कार्ािन्वर्न गनि अवतध लगार्िका कुराहरू तनर्िि नगरी सञ चालन 
भएको छ । प्रदेश गौरवका आर्ोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड तनधािरर् गरी गरी सोही आधारमा 
आर्ोजना छनौट एवं कार्ािन्वर्न गनुि पदिछ । 

14. होमस्टे प्रवर्द्िन : मन्रालर्ले होमस्टे प्रवर्द्िनको लातग २०७५।७६ मा रु.२८ करोड ८७ लाख ४२ 
हजार अनदुान प्रदान भएको एवं २०७६।७७ मा सो प्रर्ोजनको लातग रु.२५ करोड बजेट व्र्वस्था भई 
प्रस्िाव आह्वान गरेकोमा कोतभड १९ को कारर् कार्िक्रम सञ चालन भएको छैन । र्ो वषि भतूम 
व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले होमस्टेमा अगाितनक खेिी गरी खानपीनको बन्दोबस्ि गनि कृर्ष 
कार्िका लातग स्र्ाङजा िनहुँ लगार्ि ७ र्जल्लाका २५ होमस्टेलाई रु.१ करोड ३५ लाख २ हजार 
अनदुान प्रदान गरेको छ ।  

र्सैगरी मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर्ले होमस्टे पर्िटनलाइि सहर्ोग पगु्ने गरी प्रदेश 
सरकारका १६१ कमिचारीहरूलाई पर्िटन र्वदा प्रदान गरी एक मर्हनाको िलवले हनेु रु.५९ लाख ३७ 
हजार खचि गरेको छ । र्सरी होमस्टे प्रबर्द्िन सम्बन्धी कार्ि प्रदेशका िीन मन्रालर्हरूबाट सञ चालन भई 
रहेको देर्खन्छ । समन्वर् र एकरूपिाको लातग होमस्टे प्रबर्द्िन सम्बन्धी कार्िक्रम एकै तनकार्बाट 
सञ चालन गनुिपदिछ । 

15. होमस्टे दिाि र नवीकरर् :  प्रदेश सरकारले जारी गरेको होमस्टे कार्िर्वतध २०७५ को बूदँा नं.४ र १३ 
अनसुार होमस्टेको दिाि र नवीकरर् स्थानीर् िहमा हनेु व्र्वस्था रहेको छ । होमस्टेहरू पर्िटन 
प्रबर्द्िनसँग सम्बर्न्धि व्र्वसार्र्क संस्था हनु वा सामार्जक संस्था हनु स्पि छैन । स्थानीर् िहमा दिाि 
हनेु िर व्र्वसार्को रूपमा सञ चालन नगने हो भने २०७५।७६ मा प्रदेशतभरका ११ र्जल्लाका २७४ 
होमस्टेलाई प्रदान गरेको रु.२८ करोड ८७ लाख ४२ हजार अनदुानबाट अपेर्क्षि नतिजा प्राप्त हनेु 
अवस्था रहँदैन। मन्रालर्सँग प्रदेशतभर दिाि र नवीकरर् भएका तनजी िथा सामदुार्र्क होमस्टेको 
अतभलेख रहेको छैन । प्रदेशतभर दिाि र नवीकरर् भएको होमस्टे सम्बन्धी जानकारी नराखी होमस्टेको 
सधुारको लातग गौरवको कार्िक्रम सञ चालन गरेको अवस्था छ । साथै अपेक्षा गरे अनरुूपको उपलर्ब्ध 
हासील गनिको लातग व्र्वसार्र्क ढंगले संञ्चालन हनेु व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

16. मापदण्डको पालना : गण्डकी प्रदेश होमस्टे सञ चालन कार्िर्वतध, २०७५ मा होमस्टे दिािका लातग पूरा 
गनुिपने न्रू्निम र दिाि पिाि पूरा गनुिपने अन्र् मापदण्डहरू उल्लेख छन ्। अनदुान प्राप्त गने २७४ 
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मध्रे् बाग्लङु, पविि, स्र्ाङ्जा, गोरखा लगार्ि ६ र्जल्ला र्स्थि ४० होमस्टेको स्थलगि तनरीक्षर् गदाि 
पाहनुाको लातग हरेक घरमा कम्िीमा एक कोठा र दईु बेड हनुपुने र बढीमा चार कोठा र आठ बेड 
मार राख् न पाइने, शौचालर्को अतनवार्ि व्र्वस्था भएको हनुपुने, स्नानगहृको अतनवार्ि व्र्वस्था भएको 
हनुपुने लगार्िका होमस्टे दिािका लातग पूरा गनुिपने न्रू्निम ६ मापदण्डहरूको पालना अवस्था औसि 
67.5 प्रतिशि र सरुक्षा तनकार्सँग समन्वर् गरी पर्िटक सरुक्षाको व्र्वस्था तमलाउनपुने, पर्िटकको 
स्वास्थर् र्स्थतिको पूवि जानकारी तलई सोही बमोर्जमको खानपानको व्र्वस्था गनुिपने, सामदुार्र्क 
होमस्टेको लातग कर्म्िमा एक सामदुार्र्क भवन वा हलको व्र्वस्था हनुपुने लगार्ि होमस्टे दिाि पिाि 
पूरा गनुिपने र्वतभन्न ७ मापदण्डहरूको पालना अवस्था औसिमा 70 प्रतिशि रहेको छ । र्स आधारमा 
कररब एक तिहाइि होमस्टेहरू िोर्कएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ चालनमा रहेको पाइर्ो । 

र्सरी कार्िर्वतध बमोर्जम होमस्टे दिाि अर्घ र पिाि पालना गनुिपने न्रू्निम मापदण्डहरू 
पूर्िरूपमा पालना नभएको एवं सो कार्िको लातग समेि अनदुान प्रदान गरेको कारर् होमस्टेहरू न्रू्निम 
मापदण्ड समेि पूरा नगरी दिाि भएका र र्सरी मापदण्ड पूरा नभई दिाि भएका होमस्टेहरू अनदुानको लातग 
छनौट भएको देर्खन्छ । िोर्कएका मापदण्ड पूरा नभएका होमस्टेबाट गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनि नसक्ने 
हुँदा मापदण्ड पालनामा पर्ािप्त ध्र्ान ददई मापदण्ड पूरा भएकाहरूलाई मार अनदुान प्रदान गनुिपदिछ । 

17. होमस्टे सञ चालन र व्र्वस्थापन : गण्डकी प्रदेश होमस्टे सञ चालन कार्िर्वतध, २०७५ मा होमस्टे 
सञ चालन र ब्र्वस्थापनको लातग र्वतभन्न कार्ि गनुिपने उल्लेख छ । अनदुान प्राप्त गने २७४ मध्रे् 
बाग्लङु, पविि, स्र्ाङ्जा, गोरखा लगार्ि ६ र्जल्लार्स्थि ४० होमस्टेको स्थलगि तनरीक्षर् गदाि होमस्टे 
व्र्वस्थापन र सञ चालन सम्बन्धमा गनुिपने पर्िटकीर् र्क्रर्ाकलापहरू र पर्िटक र संचालकहरूले पालना 
गनुिपने आचारसंर्हिाको बारेमा जानकारी गराउने, पाहनुाको दिाि र रेकडिको व्र्वस्था गने, आर्-व्र्र्को 
से्रस्िा व्र्वर्स्थि र दरुुस्ि राख् ने लगार्िका र्वतभन्न ९ कार्िहरूको सम्पादन र्स्थति औसिमा 62.5 
प्रतिशि रहेको छ । र्सरी कार्िर्वतधले गरेको व्र्वस्था तनर्तमि रूपमा पालना भएको सतुनर्िि नभई 
अनदुान उपलब्ध गराउने एवं अनदुान प्रातप्त पिाि ्पतन कार्िर्वतधको पालनामा पर्ािप्त ध्र्ान नददने र्स्थतिले 
होमस्टेको ददगो सञ चालन र व्र्वसार्ीकरर्मा असर पने देर्खएकोले कार्िर्वतधमा िोर्कएबमोर्जम 
होमस्टेको व्र्वस्थापन र सञ चालनमा सतमतिहरू र्क्रर्ाशील रहन ुपदिछ।  

18. होमस्टे छनौट : होमस्टेमा पर्िटन र्वकास िथा पूवािधार व्र्वस्थापन गनि पूजँीगि अनदुान ददने सम्बन्धी 
कार्िर्वतध, २०७५ को बुदँा नं. ६ सम्म प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा कर्म्िमा एउटा पररर्ोजना पनेगरी 
आर्ोजना छनौट गने उल्लेख छ । प्रस्िाव आह्वानको सूचना अनसुार र्वतभन्न स्थानीर् िहमा दिाि भएका 
३१६ होमस्टेले प्रस्िाव पेस गरेकोमा ६४ स्थानीर् िहका २७४ प्रस्िाव छनौट भएको छ । र्सरी 
भएको छनौट र्वश्लषेर् गदाि कास्की र पविि र्जल्लाका सबै स्थानीर् िहमा दिाि भएका होमस्टे छनौट 
भएकोमा अन्र् र्जल्लाका सबै स्थानीर् िहमा दिाि भएका होमस्टे छनौट भएका छैनन ् । स्थलगि 
तनरीक्षर् र सम्भाव्र्िाको आधारमा होमस्टे छनौट गने व्र्वस्था नगरेको अवस्थामा छनौट नभएका सबै 
होमस्टे पहुँच लगार्िका आधारमा सम्भाव्र् रहे नरहेको र्वश्लषेर् गरेको छैन । साथै केही स्थानीर् िह 
तभरका धेरै होमस्टे छनौट गदाि क्षेरगि र्वर्वधिालाई ध्र्ान ददएको पाइएन । उदाहरर्को लातग 
स्र्ाङजाका ४४ होमस्टेले अनदुान पाएको मध्रे् गल्र्ाङ नगरपातलका तभरका १७ होमस्टे छनौट गरेको 
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छ । एक स्थानीर् िहतभर र्ति होमस्टे ददगो रूपमा सञ चालन हनु सक्ने नसक्ने र्वश्लषेर् नगरी छनौट 
गरेको छ । होमस्टे छनौट गदाि क्षरेगि र्वर्वधिा र सम्भाब्र्िालाइि समेि ध्र्ान ददनपुदिछ । 

19. प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन आधार : होमस्टेमा पर्िटन र्वकास िथा पूवािधार व्र्वस्थापन गनि पूजँीगि अनदुान ददने 
कार्िर्वतध, २०७५ अनसुार अनदुानको लातग प्राप्त प्रस्िाव, लागि सहभातगिा, कार्ि अनभुव, व्र्वस्थापन 
क्षमिा, समावेर्शिा र वािावरर्मैरी समेि पाँच आधारबाट अतधकत्तममा ९० अङ्कमा न्रू्निम ५० अङ्क 
प्राप्त भए छनौट हनेु उल्लेख छ । पर्िटनको सेवा सरु्वधा र्वस्िारको लातग अनदुान प्रदान गने 
कार्िक्रमको प्रस्िाव छनौट गदाि पर्िटक आमगनलाई मूल्र्ाङ्कनको आधारमा समावेश गरेको देर्खएन । 
फलस्वरूप पर्िटक आगमनको िलुनात्मक रूपमा अत्र्न्ि न्रू्न भएका होमस्टेहरूमा बढी अनदुान प्रदान 
भएको छ । उदाहरर्को लातग होमस्टे सञ चालन भएका प्रतिघर वषि भरीमा २, ५ र ७ जना मार 
पर्िटक आएका पविि, गोरखा र बागलङुमा पर्िटक संख्र्ाको आधारमा सबैभन्दा बढी अनदुान प्रदान 
भएको छ । पाहनुा संख्र्ा नगण्र् भएका होमस्टेहरूमा अनदुानबाट भएका कार्िक्रमहरू तनजी प्रर्ोगमा 
मार आउने देर्खएकोले अनदुान प्रदान गने प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन गने आधारमा पर्िटनको आवागमनलाई समेि 
समावेश गरी उच्चिम भार ददनपुदिछ ।  

20. अनदुान र्विरर् र उपर्ोग : होमस्टेमा पर्िटन 
र्वकास िथा पूवािधार व्र्वस्थापन गनि पूजँीगि 
अनदुान ददने सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ बमोर्जम 
पर्िटन पूवािधार तनमािर्को लातग २०७५।७६ मा 
२७४ होमस्टेलाई रु.२८ करोड ८७ लाख ४२ 
हजार अनदुान प्रदान गरेको छ । अनदुान प्राप्त 
र्वतभन्न 40 होमस्टेको स्थलगि तनरीक्षर् गरेकोमा 
अनदुानबाट तनमािर् भएका पूवािधारको अवस्था 
तनम्नानसुार देर्खएको छ: 

20.1. मारुनी सामदुार्र्क होमस्टे, जैतमनी नगरपातलका ३, बाग्लङु्गलाई सामदुार्र्क भवन तनमािर्को लातग 
प्रदेश सरकारबाट रु.१० लाख अनदुान प्राप्त भएकोमा स्थानीर् िहबाट रु.१ लाख ५० हजार र 
होमस्टे संचालकबाट रु.१४ लाख लागि सहभातगिा समेि रु.२५ लाख ५० हजार खचि भएको छ। 
र्सरी प्राप्त अनदुानभन्दा तनकै बढी खचि हुँदाको अवस्थामा समेि सामदुार्र्क भवनको पर्हलो िला 
ढलान र दोस्रो िलाको र्पलर उठाउने कार्ि मार भई अनदुान प्रदान गरेको २ वषिसम्म पतन अधुरो 
अवस्थामा रहेको छ।  

20.2. र्पप्रहर सामदुार्र्क होमस्टे, देवचलुी-१७, 
नवलपरुको सामदुार्र्क भवन तनमािर् कार्िको 
लागी रु.१० लाख अनदुान प्रदान भएको र 
सोबाट सार्वकको सामदुार्र्क भवनमा िला थप 
गरेकोमा िला थप कार्ि अनदुान प्रदान गरेको 
२ वषिसम्म पतन तनमािर्ाधीन अवस्थामा रहेको 
छ । 

मारुनी सामदुार्र्क होमस्टे, जैतमनी नपा-३, बागलङु 

 

भमरकोट सामदुार्र्क होमस्टे, मोदी गाउँपातलका, पविि 
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20.3. भमरकोट सामदुार्र्क होमस्टे, मोदी गाउँपातलका, पवििले रु.१२ लाख अनदुान र होमस्टे संचालकको 
रु.२ लाख लागि सहभातगिा समेि रु.१२ लाखबाट सामदुार्र्क भवन, सौचालर् र भ्रू् टावर तनमािर् कार्ि 
गरेको छ । उर्ल्लर्खि कार्ि मध्रे् भ्रू् टावरको तनमािर् उपर्कु्त स्थानमा नभएकोले दृश्र्ावलोकन हनु 
सक्ने देर्खएन । तनमािर् भएको उक्त टावर प्रर्ोगमा पतन आएको पाइएन जसले गदाि अनदुान रकमको 
उपादेर्िा रहेन ।  

 

20.4. जर्गाउँ सामदुार्र्क होमस्टे, मोदी गाउँपातलका-६, 
पवििले रु.१० लाख अनदुान र होमस्टे संचालकको 
रु.२ लाख लागि सहभातगिा समेि रु.१२ लाखबाट 
सामदुार्र्क होमस्टे तनमािर्, ईन्टरनेट जडान, पानी 
टंकी तनमािर् सम्बन्धी कार्ि गरेकोमा पानीको स्रोि 
अभावमा तनमािर् गरेको पानी टंकी प्रर्ोगमा आएको 
छैन । र्सरी पानीको श्रोि उपलब्धिाको व्र्वस्था 
नगरी टर्ाङ् की मार बनाएको उपलर्ब्धमूलक 
देर्खएन।  

कार्िक्रम अनसुार अनदुान प्रदान गदाि उपलब्ध रकमबाट गने तनमािर् कार्ि सम्पन्न हनेु कुराको 
सतुनर्िििा नभई अनदुान प्रदान गरेको कारर् कतिपर् तनतमिि संरचना पूरा नभई अधरुो रहेको, तनतमिि 
संरचनाहरू उपर्कु्त स्थानमा नरहेको एवं प्रर्ोगमा नआएको अवस्था देर्खएको छ । र्सैगरी कतिपर् 
सामदुार्र्क भवन लगार्िका संरचनाहरू तनजी जग्गामा तनमािर् भएको लगार्िका व्र्होराहरू देर्खएका 
छन ्। र्स प्रकारको र्स्थति देर्खएबाट अनदुानको प्रभावकारी उपर्ोग हनु नसकेको देर्खन्छ । िसथि 
अनदुान प्रदान गदाि तनमािर् कार्ि सम्पन्न हनेु एवं प्रर्ोगमा आउने कार्िमा प्रदान गनेगरी कार्िर्वतधमा सधुार 
गनुिपदिछ । 

21. तनमािर् िथा अन्र् कार्ि : होमस्टेमा पर्िटन र्वकास िथा पूवािधार व्र्वस्थापन गनि पूजँीगि अनदुान ददने 
सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ अनसुार पर्िटक सूचना केन्द्र, सामदुार्र्क भवन, बहउुदे्दश्र्ीर् भवन, साविजतनक 
सभागहृ, प्रदशिनी स्थल, हस्िकला केन्द्र, कोसेली घर, सौगाि गहृ, सांस्कृतिक संग्रहालर्, साविजतनक 
पसु्िकालर्, इन्टरनेट, टेतलफोन, र्वद्यिु सरु्वधा, लागार्िका पूवािधार तनमािर्का लातग अनदुान उपलब्ध 
गराउने उल्लेख छ । आतथिक वषि २०७५।७६ मा प्रदान गरेको अनदुानबाट भएका तनमािर् िथा 
कार्िको अवस्था तनम्नानसुार छन ्: 

21.1. र्वतभन्न पूवािधारका क्षेरमध्रे् सबैभन्दा बढी १४० सामदुार्र्क भवन तनमािर्को लातग रु.७ करोड २५ 
लाख ४५ हजार र रकमगिरूपमा सबैभन्दा बढी पदमागि तनमािर्को लातग रु.८ करोड ३६ लाख २५ 
हजार अनदुान प्रदान भएको छ । र्सैगरी अन्र् शीषिकमा खचि भएको रु.११ करोड ४४ लाख ६४ 
हजार होमस्टे सञ चालनको लातग आवश्र्क कुसी टेवल लगार्िका फतनिचर, बेड तबस्िरा लगार्ि 
फतनितसङ्गका सामग्री, साँस्कृतिक पोशाक खररद, इन्टरनेट, सोलार र र्वद्यिु जडान, होमस्टेका कोठा 
तनमािर् एवं ममिि, शौचालर् र स्नानगहृ तनमािर्, आगँनमा ढंुगा छाटने लगाएको कार्िको लातग अनदुान 
प्रदान गरेको छ । जसअनसुार सामदुार्र्क भवन, स्वागि द्बार,  सांस्कृतिक संग्रहालर् र पदमागि 

जर्गाउँ सामदुार्र्क होमस्टे, मोदी गाउँपातलका-६,पविि 
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लगार्िका तनमािर् कार्िमा ६० प्रतिशि र बाकँी ४० प्रतिशि अन्र् कार्िमा खचि भएको छ । तनमािर् 
बाहेक अन्र् क्षेरमा प्रदान गरेको अनदुानबाट सामदुार्र्क रूपमा लाभ नपगुी होमस्टे सञ चालन गने 
व्र्र्क्तलाई व्र्र्क्तगि रूपमा लाभ पगु्ने अवस्था रहेको छ । होमस्टे संचालन गदाि पूरा गनुिपने मापदण्ड 
तभरका कार्ि गनि २०७५।७६ को अनदुानमध्रे् ४० प्रतिशि रकम प्रदान भएको छ । होमस्टे दिाि 
गदाि पूरा गनुिपने कार्िको लातग समेि अनदुान प्रदान गरेको र र्स्िो अनदुानबाट सामदुार्र्क संरचनाभन्दा 
पतन व्र्र्क्तको घरमा तनमािर् सधुार भएको अवस्था देर्खएको छ । र्सरी प्रदान हनेु अनदुान साविजतनक 
पूवािधार तनमार्िमा मार खचि गनि पाउने व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

21.2. सामदुार्र्क भवनको लातग १४० होमस्टेहरूलाई प्राप्त रु.७ करोड २५ लाख ४५ हजार अनदुानबाट 
सामदुार्र्क लगार्िका भवन तनमािर् गरेका छन ् । र्सरी भवन तनमािर्को लातग आवश्र्क जग्गा 
समदुार्को नाममा हनुपुने गरी कार्िर्वतधमा व्र्वस्था नभएको कारर् व्र्र्क्तको जग्गामा समेि भवन 
तनमािर्को लातग अनदुान प्रदान गरेको छ । उदाहरर्को लातग स्थलगि तनरीक्षर्को क्रममा बेिनी 
सामदुार्र्क होमस्टे शहीद लखन गाउँपातलका गोरखाले अनदुान प्राप्त रु.१० लाखमा तनमािर् गरेको 
सामदुार्र्क भवनको जग्गा समदुार्को नाममा नभई व्र्र्क्तको नाममा रहेको छ । र्सैगरी लम्जङुको राई 
नासकोट सामदुार्र्क होमस्टेले रु.१५ लाख अनदुानमा तनमािर् गरेको सामदुार्र्क भवन, बाग्लङुको मारुनी 
सामदुार्र्क होमस्टे जैतमनी र बेलढुङ्गा सामदुार्र्क होमस्ट काठेखोलाले प्राप्त दश दश लाख अनदुानबाट 
तनमािर् गरेको सामदुार्र्क भवन समेि तनजी जग्गामा तनमािर् भएका छन ् । र्सरी व्र्र्क्तको नाममा 
रहेको जग्गामा सरकारी कोषबाट सामदुार्र्क प्रर्ोजनको लातग भवन तनमािर् गनि अनदुान प्रदान गरेको 
उपर्कु्त देर्खएन । र्सबाट भवनको भोगचलनमा समस्र्ा आउन सक्ने अवस्था समेि रहेकोले र्स प्रकार 
भवन तनमािर्को लातग अनदुान प्रदान गनि आवश्र्क जग्गा समदुार्को नाममा हनुपुने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

21.3. पदमागि अन्िगिि प्राप्त अनदुान रकमबाट होमस्टे सञ चालन भएका घरहरूमा जान ढलान गरी तसँढी तनमािर् 
एवं होमस्टे सञ चालन भएको गाउँको बाटो ढलान गरेका छन ्। होमस्टेको मौतलकिा कार्म राख् न 
होमस्टे सञ चालन भएका एक घरबाट अको घरमा जाने तसँढी तनमािर् गदाि ढंुगा लगार्िका स्थानीर् 
सामग्री प्रर्ोगमा ध्र्ान नददई ढलान गरेको देर्खन्छ ।  

सम्झौिा बमोर्जमको लागि सहभातगिा समेि जटुाई िोर्कएको कार्ि सम्पन्न गनि नसकेको एवं 
बढी लागि पने आर्ोजना भएको कारर् प्राप्त अनदुान रकम अपर्ािप्त भएको कारर् अधरुो रहेको 
देर्खन्छ। अनदुानबाट संचातलि कार्ि अधरुो रहेबाट संरचनाको उपर्ोग नहनेु िथा अनदुानको 
प्रभावकाररिा न्रू्न हनेु देर्खएकोले सम्झौिा बमोर्जमको कार्ि सम्पन्न गनुि पदिछ । 

22. होमस्टे पाहनुा संख्र्ा : प्रदेश होमस्टे सञ चालन कार्िर्वतध, २०७५ मा सतमतिले होमस्टेमा आएका 
पाहनुाको दिाि र रेकडिको अवस्था समेि अनगुमन गने उल्लेख छ । अनदुान प्राप्त गने २७४ होमस्टेमा 
2075।76 मा ८ हजार १५२ पाहनुा आएको मध्रे् ५ हजार ९१० र्वदेशी पाहनुा रहेका छन ्। 
होमस्टे संख्र्ा र होमस्टे सञ चालन गने घर संख्र्ाको आधारमा सो वषि औसिमा ३११ र ३३ पाहनुा 
आएको देर्खन्छ । र्जल्लागि रूपमा र्वश्लषेर् गदाि उक्त वषि कास्कीमा सबैभन्दा बढी प्रति होमस्टे ७८९ 
र होमस्टे सञ चालन गने प्रति घर ८४ र सबैभन्दा कम पवििमा प्रति होमस्टे १६ र होमस्टे सञ चालन 
गने प्रति घर २ मार आएको देर्खन्छ । गोरखा, बागलङु र मनाङमा वषि भरीमा प्रति घर क्रमशः ५, ७ 
र ९ जना मार पाहनुा आएका छन ्। पाहनुा संख्र्ा र र्विरीि अनदुान िलुना गदाि सो वषि प्रति पाहनुा 



उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 

 46 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

औसिमा रु.३ हजार ३९१ अनदुान प्रदान भएकोमा सबैभन्दा बढी पवििमा प्रति पाहनुा रु.६२ हजार 
१२१ र सबैभन्दा कम नवलपरुमा प्रति पाहनुा रु.७०२ अनदुान प्रदान भएको छ । पाहनुा र अनदुान 
संख्र्ा िलुना गदाि कम पाहनुा आउने पविि, गोरखा, बागलङु लगार्िका र्जल्लाले बढी अनदुान प्राप्त 
गरेका छन।्  

23. लागि सहभातगिा : होमस्टेमा पर्िटन र्वकास िथा पूवािधार व्र्वस्थापन गनि पूरँ्जगि अनदुान ददने सम्बन्धी 
कार्िर्वतध, २०७५ को पररर्ोजना कार्ािन्वर्न सम्बन्धी सम्झौिामा होमस्टेमा पूवािधार र्वकास सम्बन्धी 
अनदुान प्राप्त गनिका लातग होमस्टे व्र्वस्थापन सतमतिले प्रस्िाव गरेको पर्िटन पूवािधारको लागिको 
कर्म्िमा १० प्रतिशि बजेट सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले छुयाएको वा व्र्वस्था गरेको तसफररश पर 
समावेश गनुिपने उल्लेख छ । पररर्ोजना सम्बन्धी सम्झौिा गदाि स्थानीर् िहको तसफाररश पर तलएको 
भएिापतन मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार अनदुान प्राप्त गने २७४ होमस्टे मध्रे् ११२ मा मार 
स्थानीर् िहले रु.१ करोड ५८ लाख ८८ हजार लागि सहभातगिा गरेका छन ्। अनदुान प्राप्त गने 
र्वतभन्न १६२ होमस्टेमा स्थानीर् िहको लागि सहभातगिा रहेको छैन । स्थानीर् िहबाट लागि 
सहभातगिा भएका होमस्टेहरूले प्रदेश र स्थानीर् िह दवैुबाट अनदुान प्राप्त गरेको र्स्थति छ । स्थानीर् 
िहको प्रतिवर्द्िा अनसुारको लागि सहभातगिाको अभावमा होमस्टे पररर्ोजनाहरूमा प्रस्िाव बमोर्जम कार्ि 
सम्पन्न गनि रकमको कमी हनेु अवस्था समेि देर्खएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आर्ोजनाको 
रूपमा कार्ािन्वर्न गरेको भएिापतन स्थानीर् िहको प्राथतमकिा अन्र् क्षेरमा हनुसक्ने हनुाले प्रदेशले 
बनाएको कार्िर्वतध बमोर्जम लागि सहभातगिा गराउन बाध्र् हनेु अवस्था समेि नदेर्खएकोले कार्िर्वतधको 
उक्त व्र्वस्था पनुरावलोकन गनुिपने देर्खन्छ । 

24. जनशर्क्त व्र्वस्थापन : पूवािधार तनमािर् कार्िको लागि अनमुान, कामको मूल्र्ाङ्कन र नापजाँच कार्िसम्पन्न 
प्रतिवेदन गरु्स्िर सतुनर्िििा लगार्िका कार्िको लातग सम्बर्न्धि क्षेरका प्रार्वतधक जनशर्क्तको 
आवश्र्किा पदिछ । होमस्टेमा पर्िटन पूवािधार र्वकास गनि पूजँीगि अनदुान उपलब्ध गराएको रकमबाट 
सामदुार्र्क भवन, सांस्कृतिक संग्रहालर्, प्रवेशद्वार, पदमागि लगार्िका पूवािधारका कामहरू भएका छन ्। 
कार्िक्रम बमोर्जम अनदुान प्रदान गने र प्राप्त अनदुानबाट सम्झौिाबमोर्जमको कार्ि भए नभएको हेने 
र्जम्मेवारी तडतभजन वन कार्ािलर्बाट हनेु गरेकोमा िी कार्ािलर्हरूमा तनमािर् कार्िसँग सम्बर्न्धि 
जनशर्क्त रहेका छैनन ्। जनशर्क्तको अभावमा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि कदठनाई भएको एवं अन्र् 
तनकार्का प्रार्वतधक कमिचारीहरूको सहर्ोग तलई कार्िसम्पन्न गनुिपरेको अवस्था छ । र्सरी तनमािर् 
कार्िसँग सम्बर्न्धि जनशर्क्त नभएको कार्ािलर्बाट कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गराउँदा सम्बर्न्धि 
कार्ािलर्हरूलाई कार्िसम्पादनमा कदठनाई परेको देर्खएकोले आवश्र्क प्रार्वतधक जनशर्क्तको व्र्वस्थापन 
गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

25. सपुररवेक्षर् अनगुमन िथा मूल्र्ाकंन : होमस्टेमा पर्िटन र्वकास िथा पूवािधार व्र्वस्थापन गनि पूजँीगि 
अनदुान ददने सम्बन्धी कार्िर्वतध २०७५ मा पररर्ोजनाको सपुररवेक्षर् अनगुमन िथा मूल्र्ांकन 
मन्रालर्को र्जल्ला र्स्थि तनकार्का प्रमखु वा मन्रालर्ले िोकेको अतधकारी वा मन्रालर्ले बनाएको 
कार्िदल सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको प्रतितनतध र होमस्टे महासंघ गण्डकी प्रदेशको प्रतितनतधबाट हनेु र 
सोको प्रतिवेदन मन्रालर्मा पेस गनुिपने उल्लेख छ । मन्रालर् िथा कार्ािन्वर्न गने तनकार्बाट 
कार्िर्वतध अनसुार सपुररवेक्षर्, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन भएको छैन । कुनैपतन आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा 
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देर्खएका समस्र्ाको समर्मै पर्हचान गरी सधुारका उपार् अवलम्वन गनि सपुररवेक्षर् अनगुमन िथा 
मूल्र्ांकनको आवश्र्किा हनेुमा सोको अभावमा अनदुान कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा रहेका कमी 
कमजोरी एवं समस्र्ाको समर्मै जानकारी प्राप्त गरी सधुार गनिसक्ने अवस्था रहेको देर्खएन ।साथै प्रदान 
गररएको अनदुान िोर्कएको प्रर्ोजनमा नै उपर्ोग भएको आश्वस्ििा हनेु अवस्था छैन । र्स र्स्थतिले 
प्रदेश गौरव घोषर्ा गरी सञ चालन गरेको कार्िक्रमको सफलिामा नै असरपने देर्खएकोले तनर्तमि रूपमा 
सपुररवेक्षर् अनगुमन िथा मूल्र्ांकन गरी प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

 होमस्टेहरू व्र्वसार्ीक रूपमा दिाि भई आर् आजिन गने र मनुाफा कमाउने प्रकृतिका समेि 
भएको, स्थानीर् रूपमा आर् आजिन गने अवस्थामा स्थानीर् िहबाट साझेदारीमा कार्िक्रम सञ चालन भई 
स्थानीर् िहको आर्स्रोि वरृ्र्द् हनेु अवस्थालाई समेि मध्र्नजर गरी अनदुान ददनपुनेमा लर्क्षि प्रतिफल 
तनर्िि वगिमा मार पगु्ने, मन्रालर् र कार्ािलर् एवं स्थानीर् िहबाट अनदुान उपलब्ध गराउँदा दोहोरो 
समेि पने अवस्था रहेकोले तनर्िि वगिलाई मार फाइदा हनेुगरी अनदुान उपलब्ध गराउने नीतिमा 
पनुरावलोकन गनुिपदिछ । साथै होमस्टेको संख्र्ा र गरु्स्िर, पाहनुाको स्वास्थर् सरुक्षा र सहज पहुँच, 
होमस्टेको अन्र् क्षेरसँगको अन्िर सम्बन्ध एवं महामारी िथा आपिकालीन अवस्थामा होमस्टेको 
सञ चालनको व्र्वस्था गदै होमस्टेलाइि व्र्वसार्र्क रूपमा सञ चालन गनुिपदिछ । 

 बेरुज ु र्स्थति : मन्रालर् िथा मािहिका समेि 14 तनकार्मा रु.2 करोड 46 लाख 65 हजार 
बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 3 तनकार्ले रु.११ लाख १८ हजार फस्र्ौट 
गरेकोले रु.२ करोड ३५ लाख ४७ हजार बेरुज ु देर्खएको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० 
मा रहेको छ ।  
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्  

प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ि क्षेरमा प्रदेशतभरको भतूम 
प्रशासन र जग्गा नापजाचँ, कृर्ष उत्पादन, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषर् सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड र 
र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन गने लगार्िका कार्ि रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि 26 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.1 अबि 61 करोड 99 लाख 43 
हजार, राजस्व रु.37 लाख 66 हजार, धरौटी रु.३ करोड 8 लाख 29 हजार र अन्र् कारोवार रु.4 लाख 91 
हजार समेि रु.1 अबि 65 करोड 50 लाख 29 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट 
देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्को कार्ि 
र्जम्मेवारी मध्रे् कृर्षउपजको न्रू्निम समथिन मूल्र् िर् गरी कार्ािन्वर्न, चरन िथा खकि  सम्बन्धी 
प्रादेर्शक नीति िथा काननु िजुिमा, कृर्षजन्र् र पशपंुक्षीजन्र् औषतध, र्वषादी र उपर्ोग सम्बन्धी प्रादेर्शक 
नीति, भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भतूमसधुार, भ-ूउपर्ोग िथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी 
प्रादेर्शक नीति िथा तनर्मन, तनजी, सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको प्रादेर्शक अतभलेख, भतूमर्हन 
सकुुम्बासी, दतलि, मकु्त कमैर्ा, हतलर्ा, हरवा, चरवा आदद वगिको बसोबास, जीर्वकोपाजिन र पनुः 
स्थापना सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति िथा काननु, गररबी तनवारर् सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु िथा 
मापदण्डको िजूिमा लगार्िका काम हनु बाँकी देर्खन्छ ।  

2. नीति कार्ािन्वर्न : प्रदेश सरकारको २०७६।७७ को नीति िथा कार्िक्रममा मखु्र् मखु्र् उत्पादनमा िीन 
वषिमा आत्मतनभिर िथा पाचँ वषिमा खाद्यान्न उत्पादन दोव्बर वनाउने लक्ष्र् राखेकोमा सोको कार्िर्ोजना 
िथा प्रगति िर्ार गरेको छैन । साथै वैदेर्शक लगानी आकर्षिि गरी उन्नि नश्लको गाई पालन गरी 
प्रदेशलाई दगु्ध पदाथिमा आत्मतनभिर बनाउने, उत्पाददि वस्िकुो गरु्स्िर तनर्मन गने काननु िजुिमा, कृर्ष 
ऋर्, प्रतिफलमा आधाररि बीमा कार्िक्रम, अगाितनक कृर्ष उपज प्रमार्र्करर् प्रर्ोगशाला स्थापना गने, 
सरकारी कार्ािलर्तभर बगैँचा पाकि  बनाउने लगार्िका मखु्र् कार्ि भएको छैन ।  

3. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न : प्रदेश सरकारको २०७६/७७ को बजेट वक्तव्र्मा कृर्ष, पशपंुक्षी र्वकास 
सम्बन्धी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, स्थानीर् िहको वाउण्ड्री सभे, मनाङ मसु्िाङ लगार्ि ६ र्जल्लामा कोल्ड 
स्टोर तनमािर्, स्थानीर् िहको सहकार्िमा र्वपन्न कृषक भतूमर्हन लगार्िको सकुुम्वासीको पर्हचान, नापी 
कार्ािलर्को सहकार्िमा र्कत्तानापी नक्सामा साविजतनक वाटो क्रमशः अद्यावतधक गने लगार्ि र्वतभन्न ११ 
कार्िक्रमको लातग रु.९ करोड ८३ लाख १० हजार बजेट व्र्वस्था भएकोमा िी कार्िक्रमहरू 
कार्ािन्वर्न भएका छैनन ्।  
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4. पञ चवषीर् र्ोजनाको कार्ािन्वर्न : प्रदेशको  प्रथम पञ चवषीर् र्ोजना २०७६।७७-2080/81 लागू 
भएको छ। र्ोजना अनसुार प्रथम वषिमा देहार्का कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने लक्ष्र् राखेकोमा प्रगति शून्र् 
रहेको र्स्थति छ । 

क्र. सं. पञ चवषीर् र्ोजनामा उल्लेर्खि व्र्होरा इकाइ 
प्रथम वषिको 

लक्ष्र् 

1.  कृर्षर्ोग्र् भतूम चक्लावन्दी नीति िजुिमा संख्र्ा १ 

2.  कृषक वगीकरर् र पररचर्पर र्विरर् वडा  ७२ 

3.  सलुभ व्र्ाजदर ऋर् प्रवाह जना  ६० 

4.  कृर्ष सहकारीले लगानीको ७० प्रतिशि कजाि कृर्ष के्षरमा गरे नगरेको अनगुमन गने पटक १ 

5.  तसक र गर कार्िक्रम सञ चालन गनि तनजी के्षरसँग सहकार्ि गरी वीउ पुजँी उपलब्ध 
गराउने 

संख्र्ा ५० 

6.  वािावरर् मैरी कृर्ष वाली र प्रर्वतधको संभाव्र्िा अध्र्र्न संख्र्ा १ 

7.  पशपुालन व्र्वसार् प्रवद्बिनको लातग बीमा र सहतुलर्ि ऋर् सेवा  संख्र्ा  ७२ 

8.  स्थानीर् िहको सहकार्िमा ल्र्ान्डपलुीङ हेक्टर १५ 

9.  सहकारी संघसंस्था सम्बन्धीि िथर्ांक संकलन िथा व्र्वस्थापन, तनष्कृर् सहकारी 
संघसंस्था पर्हचान िथा खारेजी  

संख्र्ा 
१०० 

10.  सहकारीको अनगुमन तनर्मन संख्र्ा संख्र्ा २०० 
र्ोजना लागू भएको शरुुवािी अवस्थामा लक्ष्र् अनसुार काम हनु नसक्दा र्सको असर समग्र 

र्ोजनाको अवतधभर पने देर्खन्छ । अिः र्ोजनाको पूर्ि कार्ािन्वर्न गनि वार्षिक लक्ष्र् अनसुारका 
र्क्रर्ाकलाप सञ चालन गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

5. कृर्ष क्षरेको समग्र पररसूचक : प्रथम पञ चवषीर् र्ोजना िथा मध्र्मकातलन खचि संरचनामा उल्लेख 
भएअनसुार कृर्षको प्रमखु पररसूचकिफि  २०७६/७७ को लक्ष्र् र प्रगतिको अवस्था तनम्नानसुार देर्खएको 
छः-   

सूचक इकाई लक्ष्र् प्रगति प्रगति प्रतिशि  

कृर्षमा कुल लगानी रकम १४० करोड १९२ करोड  137.14 

तसंर्चि के्षर र्वस्िार हेक्टर १५० 70 46.67 

एक पातलका एक उत्पादन कार्िक्रम संख्र्ा २७ 35 129.63 

प्रति व्र्र्क्त प्रति वषि खाद्यान्न उपलब्धिा के जी २६० 236.4 90.92 

खाद्यान्न वाली उत्पादन प्रतिवषि मे टन १२४३५९१ 1088668 87.54 
उल्लेर्खि िातलका अनसुार कृर्षमा रु.१४० करोड लगानी गने लक्ष्र् राखेकोमा रु.१९२ करोड 

अथािि ् कुल लक्ष्र्को १३७ प्रतिशि प्रगति भएको अवस्थामा प्रति व्र्र्क्त प्रति वषि खाद्यान्न उपलब्धिा 
२६० के.जी. लक्ष्र् रहेकोमा २३६ के.जी. प्रगति भएकोले लक्ष्र्को िलुनामा ९१ प्रतिशि प्रगति भएको 
अवस्था छ । तसंर्चि क्षेर र्वस्िारमा १५० हेक्टर लक्ष्र् रहेकोमा ७० हेक्टर अथािि ्४७ प्रतिशि मार 
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प्रगति भएको छ । कृर्षमा लगानी वरृ्र्द् हुँदै गएकोमा तसँचाइ क्षेर र्वस्िार अपेर्क्षि रूपमा हनु नसकेको 
कारर् उत्पादनमा वरृ्र्द् हनु नसकेको अवस्था छ । अिः तसँर्चि क्षेर र्वस्िार गरी कृर्ष क्षेरको उत्पादन 
र उत्पादकत्व वरृ्र्द् गनुिपदिछ ।  

6. प्रदेश गौरवका आर्ोजना : प्रदेशको पञ् चवषीर् र्ोजनाले कृर्ष मन्रालर् अन्िगििका ३ र्ोजनालाई प्रदेश 
गौरवको र्ोजना उल्लेख गरेको छ। 

(रु. लाखमा) 

क्र.सं. प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूको नाम 

कुल लागि 
अनमुान 

र्स 
वषिको 
बजेट 

र्स 
वषिको 
खचि 

र्स वषि 
सम्मको खचि 

१ मखु्र्मन्री वािावरर्मैरी नमूना कृर्ष गाउँ आर्ोजना नखलेुको १४९९ 1209 1209 

२ गण्डकी गाई फामि िथा दगु्ध र्वकास आर्ोजना  ३२0000 ११00 0 0 

३ स्र्ाउमा आत्मतनभिर हनु ेआर्ोजना उल्लेख नभएको ४00 328 328 

र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्- 

6.1. मखु्र्मन्री वािावरर्मैरी नमूना कृर्ष गाउँ आर्ोजना अन्िगिि प्रदेश सभाका प्रत्रे्क तनबािचन क्षेरका 
कर्म्िमा दईु गाउँमा जलवार् ुअनकूुलन नमूना कृर्ष प्रर्ाली र्वकास गरी कृर्ष क्षरेको उत्पादकत्व वरृ्र्द् 
गने उदे्दश्र् रहेको र्स आर्ोजना कुल लागि र सञ चालन अवतध खलेुको छैन ।   

6.2. चीन सरकारको सहकार्िमा साविजतनक तनजी मोडेलमा गण्डकी गाई फामि र दगु्ध र्वकास संस्थाको 
र्वकास गरी प्रदेशलाई दगु्ध उत्पादनमा आत्मनतभिर बनाउने उदे्दश्र् रहेको गण्डकी गाई फामि िथा दगु्ध 
र्वकास आर्ोजना हालसम्म कानूनी आधार नबनेकोले खचि नभएको अवस्था छ । 

6.3. स्र्ाउमा आत्मतनभिर हनेु आर्ोजना अन्िगिि र्स वषि रु.३ करोड २८ लाख २२ हजारका ४१ हजार 
१३० स्र्ाउ तबरुवा खररद गरी मनाङ, मसु्िाङ र गोरखाका कृषकलाई र्विरर् गरेको छ । उक्त 
तबरुवाको रोपर् िथा हालको अवस्थाको सम्बन्धमा मन्रालर्ले अनगुमन गरेको छैन । 

7. न्रू्न खचि : स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरी लक्ष्र् हातसल गनुिपनेमा मन्रालर् लगार्ि देहार्का 
५ कार्ािलर्हरूले स्वीकृि बजेट रु.१ अबि ९ करोड ७५ लाख ५४ हजार मध्रे् रु.४८ करोड १४ 
लाख ३२ हजार (४४ प्रतिशि) मार खचि गरी िोर्कएको लक्ष्र् हातसल हनु सकेको छैन ।  

        
  (रु. हजारमा ) 

कार्ािलर्को नाम 

चालिुफि  पूजँीगििफि  कुल जम्मा 

र्वतनर्ोर्जि 
बजेट 

खचि खचि 
प्रतिशि 

र्वतनर्ोर्जि 
बजेट 

खचि खचि 
प्रतिशि 

वार्षिक 
र्वतनर्ोर्जि 

बजेट 

कुल खचि खचि 
प्रतिशि 

भूतम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर् 

561702 286623 51 95100 2946 3 656802 289569 44 

बाली संरक्षर् प्रर्ोगशाला 20467 12966 63 7300 1301 18 27767 14267 51 
कृर्ष ज्ञान केन्द्र लम्जङु्ग 145724 38097 26 10710 8522 80 156434 46618 30 
कृर्ष ज्ञान केन्द्र िनहुँ 156186 80616 52 17220 14285 83 173406 94902 55 
कृर्ष ज्ञान केन्द्र म्र्ाग्दी  65020 24464 38 4100 3967 97 69120 28431 41 
मत्स्र् र्वकास केन्द्र तममी  13525 7145 53 500 500 100 14025 7645 55 

जम्माः  962624 449911 47 134930 31521 23 1097554 481432 44 
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8. अनदुानमा एकद्बार नीति : कृर्ष, पश ु िथा मत्स्र् र्वकास कार्िक्रमको अनदुान एकद्वार प्रर्ालीबाट 
सञ चालन हुँदा पारदशीिा हनेु र दोहोरो र्विरर्को अवस्था रहँदैन । र्स वषि मन्रालर् र मािहिका 
तनकार्बाट रु.१ अबि १० करोड ४६ लाख  अनदुान ददएको छ । संघीर् सरकार, प्रदेश मन्रालर्, पश ु
िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर्, कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्, भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्र, 
कृर्ष ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना िथा स्थानीर् िह समेिबाट स्पि नीति िथा 
कार्िक्रम र सीमा तनधािरर् नगरी एकै प्रकृतिका अनदुान कार्िक्रम एक भन्दा बढी तनकार्बाट ददने गरेको 
र ददएको अनदुानको केर्न्द्रकृि अतभलेख राख्न ेनगरेबाट एकै कृषक पटक पटक लाभग्राही हनेु अवस्था 
छ। अनदुान एक सरकारले मार ददने गरी एकद्बार नीति बनाउनपुने देर्खन्छ ।  

9. कार्िर्वतधको कानूनी आधार  :  संघीर् संसद रार्ष्ट्रर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जि व्र्वस्थापन िथा सरकारी आश्वासन 
सतमति वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा र्वधार्र्की अतधकार संसदमा मार तनर्हि हनेु, संसदले बनाएको 
काननुमा प्रत्र्ार्ोर्जि अतधकार प्रदान गनि सर्कने व्र्वस्था रहेको साथै प्रत्र्ार्ोर्जि अतधकार अन्िगिि 
बनेका दस्िावेजहरूमध्रे् कुन काननुको कुन दफाले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रत्र्ार्ोर्जि र्वधार्न 
बनाइएको हो स्पि नखलुाई जारी भएका तनदेर्शका वा कार्िर्वतध र मापदण्डले कानूनी हैतसर्ि प्राप्त गनि 
नसक्ने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले अनदुान र्विरर्का लातग जारी गरेको कुनैपतन कार्िर्वतधमा 
प्रत्र्ार्ोर्जि र्वधार्नको स्रोि खलुाएको छैन । र्सरी कानूनी हैतसर्ि प्राप्त नहनेु कार्िर्वतधको आधारमा 
र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका तनकार् समेिबाट रु.१ अबि १० करोड ४६ लाख अनदुान उपलब्ध 
गराएको छ । अनदुान र्विरर्लाई काननु सम्मि बनाउन ुपदिछ ।  

10. कार्ि संचालन स्िरको कार्ि : कार्िर्वभाजन तनर्मावली अनसुार नीति िथा कार्िक्रमको तनमािर्, 
कार्ािन्वर्नको अनगुमन लगार्िको कार्िमा केर्न्द्रि रहनपुनेमा मखु्र्मन्री वािावरर् मैरी नमूना कृर्ष 
गाउँ कार्िक्रम, सहकारी संस्थालाई अनदुान कार्िक्रम र चक्लाबन्दी प्रवर्द्िन कार्िक्रम मन्रालर् आफैं ले 
सञ चालन गरी रु.१६ करोड ५३ लाख ५३ हजार अनदुान ददएको छ । मन्रालर् मािहि २६ 
कार्ािलर्हरू रहेकोमा मािहिका कार्ािलर्बाट कार्िक्रम सञ चालन गनि अर्ख्िर्ारी नददई आफैं ले कार्िक्रम 
सञ चालन गरेको उर्चि देर्खएन । साथै मन्रालर्ले र्स वषि संचातलि कार्िक्रमको अनगुमनमा रु.४१ 
लाख ३५ हजार खचि गरेकोमा अनगुमनबाट देर्खएका कमी कमजोरीमा गररएको सधुारको अवस्था 
जानकारी हनेु गरी अतभलेख राखेको छैन । र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  

11. सहकारीको र्स्थति : प्रदेश सरकारले सहकारी दिाि िथा तनर्मन गनि सहकारी ऐन, २०७५ िथा सहकारी 
तनर्मावली, २०७६ िर्ार गरी लागू गरेको छ । प्रदेश अन्िगिि ८०६ सहकारी संस्थाको कुल तनक्षेप 
रु.२ अबि ५० करोड ७ लाख, लगानी रु.१ अबि ७९ करोड ३९ लाख र शेर्र सदस्र् संख्र्ा ८९ 
हजार ३७० रहेको छ ।  

सहकारी ऐनको दफा ४७ मा सहकारीमा राखेको वचिको व्र्ाज र ऋर्को व्र्ाजदरको अन्िर 
५ प्रतिशि भन्दा बढी हनु नहनेु, सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋर्मा लाग्ने व्र्ाजलाई मलु ऋर्मा 
पूजँीकृि गरी सोको आधारमा व्र्ाज लगाउन नपाइने,  सहकारीले अचल सम्पर्त्त खररद गनि नपाइने, कुल 
ऋर् लगानीको ३० प्रतिशि रकम कृर्ष उत्पादन िथा प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षरेमा लगानी गनुिपने 
व्र्वस्था भएकोमा सोको अनगुमन गरेको छैन ।  
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12. मापदण्ड र्वपरीि अनदुान : सहकारी संघ/संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कार्िर्वतध, २०७५ को बुदँा नं. 
६ मा सहकारी खेिी गने कृर्ष सहकारी संस्थालाई बीउ पूजँी अनदुान प्रदान गदाि त्र्स्िा सहकारी संस्थाले 
उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरर्को कार्ि गरेको हनुपुने र उपरोक्त िीन कार्ि नगरेको सहकारी 
संस्थाहरूलाई पूजँीगि अनदुान प्रदान नगररने उल्लेख छ । र्स वषि ३६ समूहलाई एक सहकारी एक 
उत्पादन कार्िक्रम अन्िगिि ददएको रु.१ करोड ५३ लाख ७ हजार पूजँीगि अनदुान मध्रे् एक मार 
कार्ि गने २ सहकारी संस्थालाई रु.१३ लाख ५ हजार र दईु मार कार्ि (उत्पादन र तबर्क्र वा उत्पादन 
र प्रशोधन वा प्रशोधन र तबक्री) गने ३४ सहकारी संस्थालाई रु.१ करोड ४० लाख २ हजार अनदुान 
उपलब्ध गराएको छ । कार्िर्वतध अनसुार िीन प्रकारको कार्ि नगनेलाई अनदुान नददने स्पि व्र्वस्था 
भएकोमा सोको पालना भएको छैन । अनदुान र्विरर् गदाि कार्िर्वतधको पालना गनुिपदिछ । र्स 
सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन:् 

12.1. कार्िर्वतधमा अनदुान रकम खचि गदाि साविजतनक खररद काननुको प्रकृर्ा पूरा गनुिपने उल्लेख छ । 
अनदुानग्राही ३६ सहकारी संस्था मध्रे् छ संस्थाले रु.६३ लाख ८ हजारको पूजँीगि सामान सोझै खररद 
गरेको तबलको आधारमा रु.३५ लाख ९१ हजार अनदुान भकु्तानी गरेको छ । अनदुान रकमबाट खररद 
गदाि प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन गनुिपदिछ । 

12.2. कार्िर्वतधमा कृर्षको काम गने सहकारी भनी उल्लेख गरेकोमा वगीकरर्मा नपरेको बचि िथा ऋर् 
सहकारी सस्थालाई एक सहकारी एक उत्पादन कार्िक्रम अन्िगिि अनदुान र्विरर् गरेको छ । प्रदेशले 
सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा बचि िथा ऋर्को मखु्र् कारोवार गने गरी दिाि भएका संस्था 
बाहेक अन्र् र्वषर्गि संस्थाले वचि िथा ऋर्को मखु्र् कारोवार गनि नपाउने दफा १८ मा कृर्ष 
लगार्िको काम गने सहकारीलाई उत्पादक सहकारी संस्था र बैङ्क, बचि िथा ऋर्को कारोवार गने 
सहकारीलाई र्वत्तीर् सहकारी संस्थाको रूपमा र्वषर्गि आधारमा वगीकरर् गरेको छ । र्स अनसुार 
बचि िथा ऋर् सहकारी संस्थाको मखु्र् कारोवार बचि स्वीकार िथा ऋर् प्रदान गने हनेुमा त्र्स्िा 
वचि िथा ऋर् सहकारी संस्थालाई समेि कृर्ष उत्पादन, बजारीकर् िथा प्रशोधनको कार्िमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने भनी ६ संस्थालाई रु.२५ लाख ७५ हजार अनदुान प्रदान गरेको कार्िर्वतध र्वपरीि देर्खएको 
छ। कार्िर्वतधको पालना गरी अनदुान र्विरर् गनुिपदिछ ।   

13. सोझै अनदुान र्विरर् : अनदुान ददने सम्बन्धमा बनेका सबै कार्िर्वतधहरूमा सूचना आह्वान गरी, तनर्िि 
मापदण्ड बमोर्जम अतधकत्तम अंक प्राप्त गनेसँग मार सम्झौिा गनुिपने प्रावधान रहेको छ । कार्िर्वतध 
अनसुारको छनौट प्रकृर्ा पालना गनि नपने गरी सोझै वार्षिक कार्िक्रममा नाम िथा ठाउँ नै र्कटान भएका 
अनदुानग्राहीलाई र्स वषि कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्, पशपंुक्षी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् लगार्ि ५ 
कार्ािलर्बाट रु.२ करोड २७ लाख ८ हजार अनदुान प्रदान भएको छ । प्रतिस्पधाि गनि नपने गरी सोझै 
वार्षिक कार्िक्रममा समावेश गरी अनदुान र्विरर् गने कार्ि तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

14. र्वतभन्न तनकार्बाट एउटै समूहलाई अनदुान : मखु्र्मन्री वािावरर्मैरी नमूना गाउँ कार्िक्रम सञ चालन 
कार्िर्वतध, २०७५ मा प्रदेशको सबै स्थानीर् िह समेर्टने गरी मन्रालर्को प्राथतमकिाको आधारमा 
सालवसाली रूपमा क्रमशः अन्र् स्थानीर् िहहरूमा कार्िक्रम र्वस्िार गदै लैजाने र प्रदेशतभरका ८५ वटै 
पातलका समावेश भएपतछ क्रमशः पातलकातभर दोहोररने गरी िर एउटै वडामा नपने गरी फरक फरक 
वडामा कार्िक्रम सञ चालन गने उल्लेख छ । मन्रालर्ले हालसम्म सबै पातलकामा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
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गनि नसकेको अवस्थामा िनहुँ तभमादर्स्थि एउटै पातलकातभरको एउटै वडाको एकै कृषक समूहलाई पने 
गरी मन्रालर्, कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् लगार्ि र्वतभन्न ५ कार्ािलर्बाट तग्रन हाउस, र्स्क्रन हाउस, 
बाख्रा खोर, ह्यार्चङ्ग लगार्िका कार्िको लातग रु.१ करोड १९ लाख १६ हजार अनदुान ददएको छ । 
अलग अलग कार्िक्रमबाट एउटै समूहलाई अनदुान ददएकोले कार्िर्वतधको पालना भएको देर्खएन ।  

15. बढी अनदुान : मखु्र्मन्री वािावरर्मैरी नमूना गाउँ कार्िक्रम सञ चालन कार्िर्वतध, २०७५ अनसुार 
पूजँीगि उत्पादन सामग्री एवं पूवािधारको तनमािर् लगार्ि रु.५ लाख भन्दा मातथका भौतिक संरचना 
तनमािर्मा समदुार्को सहभातगिा १० प्रतिशि िथा स्थानीर् सरकारको २० प्रतिशि र्ोगदान जटुाउनपुने 
उल्लेख छ । मन्रालर्ले स्थानीर् िहको साझेदारी हनुपुने व्र्वस्थालाई ध्र्ान नददई समग्र कामको ८५ 
प्रतिशि भकु्तानी ददँदा र्वतभन्न समूहलाई भौतिक तनमािर्का कार्िमा रु.९ लाख ५९ हजार, स्थार्ी टनेल 
तनमािर्को काममा रु.३१ लाख ९८ हजार िथा भकारो सधुार िथा मलखादको काममा रु.२६ लाख ३७ 
हजार समेि कुल रु.६७ लाख ९४ हजार वढी भकु्तानी भएको छ । कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्थाको 
पालना गनुिपदिछ ।  

16. होमस्टे अनदुान : होमस्टे प्रवर्द्िन कार्िक्रम सञ चालन कार्िर्वतध, २०७५ को पररच्छेद ४ मा अनगुमन 
प्रतिवेदनको आधारमा बढीमा रु.१० लाख सम्म अनदुान सहर्ोग उपलब्ध गराउने उल्लेख भएअनसुार 
मन्रालर्ले २०७५।७६ को कामलाई सोही वषि रकम भकु्तानी नगरी र्स वषि भकु्तानी गरेको छ । 
होमस्टे अनदुान कार्िक्रम उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्बाट सञ चालन भई धेरै रकम 
अनदुान ददएकोमा र्स मन्रालर्ले समेि २५ होमस्टेहरूलाई कृर्षको कामको लातग रु.1 करोड 35 
लाख 2 हजार अनदुान ददएको छ । एउटै अनदुानग्राहीलाई एक भन्दा बढी तनकार्बाट अनदुान ददँदा 
अन्र् कृषकले अनदुान नपाउने हुँदा काम गरेका र गनि उत्सकु वास्िर्वक कृषकलाई लर्क्षि गरी कृर्ष 
अनदुानका कार्िक्रम सञ चालन गनुिपदिछ।  

17. सम्मेलन खचि : र्वकासोन्मखु राष्ट्रको ददगो पश ु र्वकास सम्बन्धी सािौँ अन्िरार्ष्ट्रर् सम्मेलनको 
सहआर्ोजना गनि भेटररनरी एशोतसर्सनसँग कार्िक्रमको लागि अनमुान रु.८९ लाख ३३ हजार मध्रे् 
रु.२० लाख अथािि ्२२.३८ प्रतिशि भकु्तानी ददने गरी सम्झौिा भएको छ । उक्त कार्िक्रममा कुल 
खचि रु.५९ लाख ८४ हजारको २२.३८ प्रतिशिले रु.१३ लाख ३९ हजार मार भकु्तानी ददनपुनेमा 
रु.२० लाख नै भकु्तानी ददएकोले रु.६ लाख ६१ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । सम्झौिाको 
अनपुािमा भकु्तानी ददनपुदिछ ।  

18. चक्लाबन्दी प्रवर्द्िन कार्िक्रम : कृर्ष र्ोग्र् जग्गाहरूमा आधतुनकीकरर् र र्ान्रीकीरर् माफि ि उत्पादन 
लागि कम गनि र उत्पादन िथा उत्पादकत्व वरृ्र्द् गनि चक्लाबन्दी प्रवर्द्िन कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
कार्िर्वतध, २०७५ अनसुार र्स वषि १४ सहकारी/समूहलाई १ हजार ६८३ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी 
गरे वापि रु.२ करोड ५२ लाख ५० हजार अनदुान ददएको छ । कार्िर्वतधमा पहाडीक्षेरमा १०१ 
रोपनी भन्दा मातथ २०० रोपनी क्षेरफल सम्मको जग्गाको लातग बढीमा रु.२० लाखसम्म उपलब्ध 
गराइने उल्लेख गरेकोमा अतधकांश लाभग्राहीले िल्लो सीमा अथािि ्१०१ रोपनीको हाराहारीमा मार काम 
गरेकालाई सबै रकम भकु्तानी ददएको अवस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्- 

18.1. मन्रालर् र एक सहकारी संस्थाबीच १०५ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गनि मन्रालर्ले रु.२० लाख ददने 
सम्झौिा भएकोमा कार्िसम्पन्न हुँदा ३१ टलटमा ८५.२१ रोपनी क्षेरफलमा मार चक्लाबन्दी भएकोले 
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कार्िर्वतध अनसुार रु.१३ लाख मार ददनपुनेमा रु.२० लाख प्रदान भएकोले बढी भकु्तानी ददएको रु.७ 
लाख असलु गनुिपदिछ । 

18.2. एक सहकारीसँग ५१ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी गनिको लातग सम्झौिा गरी रु.१० लाख भकु्तानी गरेको 
छ। जग्गा सम्र्ाउने कार्िमा कुल रु.13 लाख 1३ हजार खचि भएको प्रतिवेदन पेस भएकोमा जग्गा 
खन्ने कामको लातग भन्दा जग्गामा माटो भने कामको लातग बढी दर राखी खचि गदाि बढी भकु्तानी भएको 
रु.३ लाख ३६ हजार उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

18.3. मन्रालर् र एक कृषक समूहबीच ३०१ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गनि रु.३० लाख १० हजार अनदुान 
ददने गरी सम्झौिा गरेकोमा २९० रोपनी जग्गामा काम गरेकोले कार्िर्वतध अनसुार रु.२८ लाख ९० 
हजार भकु्तानी भएको छ । सम्झौिा अनसुार भकु्तानी भइसकेको अवस्थामा कार्िर्वतधले व्र्वस्था नगरेको 
भगूोलको जर्टलिा उल्लेख गरी मर्न्रपररषद्को तनर्िर् अनसुार पनुः रु.२८ लाख ४६ हजार थप भकु्तानी 
भएको काननुसम्मि देर्खँदैन । जर्टल भगूोल भएकोमा उक्त जग्गा कृर्ष बाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा आउन 
सक्ने देर्खँदा कामको तनरन्िर अनगुमन गनुिपदिछ । 

19. राजस्व र व्र्र्को र्वश्लषेर् : रेशम र्वकास कार्िक्रम, कास्कीले कुल २२६ के.जी. रेशम वीज कोर्ा 
उत्पादन गरी रेशम र्वकास कार्िक्रम खोपासी काभ्रमेा बझुाएको देर्खएकोमा उक्त कोर्ाको रु.१ लाख 
१३ हजार वजार मूल्र् हनेु देर्खएकोमा खचि हेदाि पूजँीगि बाहेक चालमुा मार रु.१ करोड ५१ लाख 
९७ हजार खचि गरेको छ । कार्ािलर्ले रेशमको लातग सामान खररद, ज्र्ामी ज्र्ाला, फमि व्र्वस्थापन, 
मलखाद आदद जस्िा िलब बाहेकको प्रत्र्क्ष खचिमा मार रु.५७ लाख ६३ हजार खचि गरेको छ । 
च्र्ाउको लातग सेड तनमािर् िथा केतमकल खररदमा रु.१० लाख ८० हजार खचि गरेकोमा रु.४४ हजार 
मार आम्दानी गरेको छ भने मौरी अन्िगिि घार खररद, फूल रोपर्, एग्रो फरेर्ष्ट्र, तबरुवा खररद आदद 
खररदमा रु.१० लाख ४४ हजार खचि गरेकोमा आम्दानी नै भएको छैन । सरकारी कृर्ष फमिहरूलाई 
नमूनाको रूपमा सञ चालन गरी कृर्ष क्षरेमा गरेको लगानीबाट राम्रो आम्दानी हनु्छ भन्ने जानकारी ददन 
िथा कृर्ष क्षेरमा आकषिर् बढाउने केन्द्रको रूपमा र्वकास गनुिपदिछ । 

कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

20. कार्िक्रम संसोधन नगरी खचि : एकीकृि आतथिक संकेि िथा वगीकरर् र व्र्ाख्र्ा, २०७४ अनसुार सशिि 
पूजँीगि अनदुान शीषिक (२६४२३) मा बजेट राखी अनदुान प्रदान गनुिपनेमा तनदेशनालर्ले कार्िक्रम 
संशोधन नगरी गैर आवासीर् भवन तनमािर् (३१११२) शीषिकबाट रु.१ करोड २० लाख अनदुान प्रदान 
गरेको छ । फरक शीषिकबाट अनदुान र्विरर् गरेको अतनर्तमि देर्खएको छ ।   

21. साविजतनक जग्गामा भवन : सरकारी जग्गाको सही सदपुर्ोग गनुिपनेमा तभमादको एक सहकारी संस्थाले 
नगरपातलकाको तसफाररशमा साविजतनक जग्गामा अदवुा संकलन केन्द्र बनाई रु.२० लाख खचि गरेको 
छ। अलैंची वर्रहाउस तनमािर् उपभोक्ता सतमति लमजङुले सरकारी जग्गामा वर्रहाउस तनमािर् गनि 
रु.५० लाख अनदुान प्राप्त गरेको छ । तनजी प्रर्ोजनमा आउने र साझा सरोकार िथा पहुँच नहनेु 
र्क्रर्ाकलापमा सरकारी जग्गा प्रर्ोग गनि ददने अतधकार स्थानीर् िहलाई नहनेु अवस्थामा नगरपातलकाले 
ददएको जग्गाको आधारमा भण्डारर् केन्द्र बनाउन ददई रु.७० लाख खचि गरेको उर्चि देर्खएन।  
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22. स्थानीर् िहको साझेदारी : वार्षिक स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार स्थानीर् िहको साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र 
िथा र्टस्र् ुकल्चर ल्र्ाव स्थापना सहर्ोग िथा कृर्ष वजार केन्द्र स्थापना समेि २ कार्िक्रम स्वीकृि 
भएकोमा उक्त कार्िक्रममा स्थानीर् िहको साझेदारी नगरी सो काममा रु.४ करोड ६५ लाख ४७ हजार 
खचि गरेको छ । स्वीकृि भए अनसुार नै कार्िक्रम सञ चालन गनुिपदिछ ।  

23. लाभग्राहीबाट खररद : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१(१) मा साविजतनक तनकार्ले 
२० लाख भन्दा बढी लागि अनमुान भएको मालसामान खररद गदाि बोलपरको माध्र्मबाट खररद गनुिपने 
उल्लेख छ । तनदेशनालर्ले १५ समूहलाई कोल्ड रुमहरू खररदमा रु.१ करोड ७२ लाख ९७ हजार र 
एउटै लाभग्राहीलाई र्स्क्रनहाउस वापि रु.४९ लाख ९ हजार पेस गरेको तबलको आधारमा भकु्तानी 
भएको छ । अनदुानबाट सामान खररद गदाि प्रतिस्पधाित्क र्वतध अवलम्बन गनुिपदिछ ।  

24. कृषकको र्ोगदान : स्थानीर् िहसँगको साझेदारीमा कृर्ष बजार केन्द्र स्थापना कार्िक्रम अन्िगिि 
साझेदारीमा कृर्ष बजार केन्द्र स्थापना िथा सञ चालन तनदेर्शका, २०७५ अन्िगिि रही प्रस्िाव आव्हान 
गरेकोमा र्वतभन्न ४ कृषक/समूह/सहकारीले प्रस्िाव पेस गदाि आफ्नो िफि बाट वढी र्ोगदान हनेु गरी 
प्रस्िाव पेस गरेकोमा तनर्िर् िथा सम्झौिा गदाि सोही अनपुािमा गनुिपनेमा नगरी प्रस्िावमा उल्लेर्खि 
र्ोगदानको प्रतिशि भन्दा बढी प्रतिशि भकु्तानी ददएको कारर् रु.९ लाख ५ हजार बढी व्र्र्भार परेको 
छ । प्रस्िावको अध्र्र्न नगरी कार्िर्वतध अनरुूपको मार र्ोगदान कार्म गरी तनर्िर् िथा भकु्तानी 
ददनेलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ ।  

25. कृर्ष बीमा : साझेदारीमा कोल्ड स्टोर/र्चस्र्ान केन्द्र/कोल्ड रुम स्थापना कार्िक्रम सञ चालन कार्िर्वतध, 
२०७५ अनसुार अनदुान प्राप्त गनेले कामको अतनवार्ि रूपमा बीमा गनुिपनेमा कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्ले 
बीमा नगराई १६ कृषक/फमिलाई रु.१ करोड ५६ लाख ९२ हजार अनदुान ददएको छ । र्सैगरी 
साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र िथा र्टस्र्कुल्चर ल्र्ाव स्थापना सहर्ोग कार्िक्रम सञ चालन कार्िर्वतध, 
२०७५ अनसुार बीमा गनुिपनेमा ५ कृषकलाई रु.१ करोड १४ लाख ६५ हजार भकु्तानी ददएकोमा बीमा 
गरेको छैन ।  

र्सैगरी कृर्ष, पशपंुक्षी िथा मत्स्र् नमूना (मोडेल) फामि कार्िक्रम सञ चालन कार्िर्वतध, २०७५ 
िथा प्राङ्गारीक कृर्ष प्रवर्द्िन तमशन कार्िक्रम कार्ािन्वर्न कार्िर्वतध, २०७५ मा अनदुान प्राप्त गनेले 
अतनवार्ि रूपमा बीमा गनुिपने उल्लेख छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, िनहुँले मोडेल फमि अन्िगिि ५९ 
कृषकलाई रु.९४ लाख ८२ हजार िथा प्राङ्गारीक कृर्ष प्रवर्द्िन अन्िगिि २९ कृषक/फमि/सतमतिलाई 
रु.१ करोड ४ लाख ४०  हजार िथा कृर्ष ज्ञान केन्द्र, गोरखाले मोडेल फमि अन्िगिि २५ कृषकलाई 
रु.६३ लाख १८ हजार िथा प्राङ्गाररक कृर्ष प्रवर्द्िन अन्िगिि २८ कृषक/फमि/सतमतिलाई रु.३६ लाख 
९ हजार र कृर्ष ज्ञान केन्द्र, लमजङुले र्वतभन्न संस्थालाई रु.२५ लाख २१ हजार अनदुान उपलब्ध 
गराएकोमा बीमा गरेको छैन । कार्िर्वतध अनसुार कृर्ष बीमा गनुिपदिछ । 

कृर्ष ज्ञान केन्द्रहरू 

26. माटो परीक्षर् : र्वतभन्न बालीका पकेटचेन प्रवर्द्िन सदपुर्ोग कार्िक्रम सञ चालन कार्िर्वतध, २०७५ मा 
प्राप्त प्रस्िावहरू उपर भौगोतलक िथा प्रार्वतधक सम्भाव्र्िा र माटोको उविरा शर्क्तको परीक्षर् गनुिपने 
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व्र्वस्था भएकोमा कृर्ष ज्ञान केन्द्र, पवििले र्वतभन्न बालीका १०० पकेटमा रु.८ करोड ११ लाख २७ 
हजार अनदुान ददएको िथा कृर्ष ज्ञान केन्द्र, स्र्ाङजाले 84 बाली पकेटमा रु.13 करोड 31 लाख 54 
हजार अनदुान ददएकोमा पकेट क्षेरको भौगोतलक िथा प्रार्वतधक सम्भाव्र्िा र माटोको उविरा शर्क्तको 
परीक्षर् गरेको छैन । माटो परीक्षर् बेगर कार्िक्रम सञ चालन गदाि लर्क्षि उपलर्ब्ध प्रातप्तमा असर पनि 
सक्ने भएकोले कार्िर्वतध अनसुार माटो परीक्षर् गनुिपदिछ ।   

27. पकेट र्वकास कार्िक्रम : साना व्र्वसार् कृर्ष उत्पादन केन्द्र (पकेट) र्वकास कार्िक्रम सञ चालन 
कार्िर्वतध, २०७३ मा मौरीपालन पकेट र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि मौरीको हकमा न्रू्निम ५०० 
आधतुनक घारमा मौरी पालन गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, िनहुँले एक पकेट संचालक 
सतमतिलाई रु.८ लाख ७२ हजार भकु्तानी ददएकोमा २५० र अको मौरीपालक पकेट क्षेर संचालक 
सतमतिलाई रु.१३ लाख ३६ हजार भकु्तानी ददएकोमा प्रस्िावनामा ४०० घार मार रहेको अवस्था छ । 
कावासोिीको एक सतमतिलाई रु.१४ लाख ७७ हजार अनदुान ददएकोमा उक्त सतमतिले कुल 
मौरीसर्हिको घार ६२ मार र खाली मौरी घार ५०० खररद गरेको छ।  

र्सैगरी कृर्ष ज्ञान केन्द्र, गोरखाले र्वतभन्न िीन मौरी पकेट संचालक सतमतिलाई रु.१६ लाख 
३९ हजार भकु्तानी गरेको छ । कार्िर्वतध अनसुार िीन सतमतिमा न्रू्निम १ हजार ५०० घार हनुपुनेमा 
७५ मौरी सर्हिको घार िथा ४४५ खाली मौरी घार मार खररद गरेको देर्खन्छ । कार्िर्वतधमा ५०० 
आधतुनक घारमा मौरीपालन गनेलाई मार पकेट क्षरे भनी उल्लेख गरेकोमा कार्ािलर्ले कम घार 
भएकोमा समेि पकेट क्षेर भनी अनदुान उपलब्ध गराउन ुउर्चि देर्खएन । 

28. चाल ुखचि अनदुान : कृर्ष ज्ञान केन्द्र, गोरखाले एक आल ुव्लक कृर्ष संचालक सतमतिले रु.४० लाखको 
काम गरेकोमा रु.२० लाख अनदुान ददएको छ । जसमा शरुु लागि अनमुानमा पूजँीगििफि  कुलो 
तनमािर् समेिमा रु.२४ लाख ५० हजार र चालिुफि  र्वउ खररद लगार्िमा रु.१५ लाख ५० हजार हनेु 
उल्लेख गरेकोमा काम सम्पन् न हुँदा रु.८ लाख २५ हजार मार पूजँीगि कार्िमा खचि गरेको छ । बाँकी 
रु.३१ लाख ७५ हजार आल ुर्वउ खररद, रोटने ज्र्ाला, मल, ढुवानी आददजस्िा चाल ुप्रकृतिको कार्िमा 
खचि गरेको छ । लागि अनमुान िर्ार हुँदा तनमािर्को काम हनेु उल्लेख भएकोमा कार्िसम्पन् न हुँदा 
चाल ुप्रकृतिको कार्िमा अतधक रकम खचि गनुि उर्चि देर्खएन । 

29. कार्िर्वतध कार्ािन्वर्न : कृर्ष, पशपंुक्षी िथा मत्स्र् नमूना (मोडेल) फामि कार्िक्रम सञ चालन कार्िर्वतध, 
२०७५ को बुदँा नं. ७ मा कृर्ष ज्ञान केन्द्रले स्वीकृि कार्िक्रममा नबढ्ने गरी र रु.५ लाख वा सोभन्दा 
मातथका प्रस्िावको आधारमा बढीमा ५० प्रतिशि रकम अनदुान ददने गरी कार्िक्रम सञ चालन गनुिपने 
उल्लेख छ । कृर्ष ज्ञान केन्द्र, गोरखाले र्वतभन्न फमि िथा व्र्र्क्तलाई अनदुान ददएकोमा कम्िीमा ५ 
लाख लागि हनुपुनेमा उक्त रकमको लागि नभएका १३ फमिलाई रु.13 लाख 53 हजार अनदुान 
ददएको छ । कार्िर्वतधको पालना गनुिपदिछ ।   

30. सम्झौिाको पालना : कार्ािलर्ले लर्क्षि उदे्दश्र् अनसुारको कार्ि गरी प्रगति हातसल गनुिपदिछ । कृर्ष ज्ञान 
केन्द्र, गोरखाबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरर् पररर्ोजना अन्िगिि नर्ाँ िथा 
पूराना ब्लक िथा पकेट कार्िक्रमका लातग सम्झौिा भएको अवस्थामा समेि ९ लाभग्राहीले काम नै 
नगरी रु.१ करोड ४० लाख ५० हजार र्िज गरेको अवस्था छ । र्सरी सम्झौिा गरी काम नगने 
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कृषकले गदाि काम गने कृषकले अनदुान पाउन कदठन हनेु भएकोले लाभग्राही छनौट गदाि र्समा ध्र्ान 
ददनपुदिछ । 

 

भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्रहरू 

31. घमु्िीकोष : कृर्ष िथा पशपंुछी र्वकास मन्रालर्को 2076/5/12 को परानसुार 2056/57 देर्ख 
सञ चालन हुँदै आएको घमु्िीकोष पश ु सेवा कार्ािलर् खारेज भएकोले उक्त पूरानो कार्ािलर्बाट लगानी 
भएको घमु्िीकोषको रकम, कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को र्वर्वध खािामा रहेको मौज्दाि िथा 
कृषकबाट उठेको र उठाउनपुने रकम र्थाशीघ्र पशसेुवा र्वभागको खािामा बेरुज ुजम्मा गररददने भन् ने 
पररपर गरेको छ। जसअनसुार पश ु सेवा र्वभागबाट भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्द्र, 
बागलङुलाई रु.२४ लाख ७० हजार प्राप्त भएकोमा रु.१५ लाख २१ हजार र्वभागमा र्फिाि गरेको र 
रु.९ लाख ४९ हजार लगानीमा रहेको देर्खएकोले पररपर अनसुार उक्त रकम असलु गनुिपदिछ ।  

32. रेन्बो ट्राउट ब्लक : भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्द्र, लमजङुले रेन्बो ट्राउट ब्लक 
कार्िक्रम अन्िगिि मनाङ्गको एक रेन्बो ट्राउट फमिलाई कुल रु.३१ लाख ८२ हजारको काम गरेको 
आधारमा अनदुान ददएको छ । स्थलगि तनरीक्षर् गदाि भरुा माछा खररद गरेर ट्राउट व्र्वसार् प्रवर्द्िन 
गनुिपनेमा ठूलो माछा नै खररद गरी उपभोग गरेको छ । ट्राउट माछा फमिको १४ रेस वे तनमािर् 
गरेकोमा १२ रेस वे प्रर्ोगमा नै ल्र्ाएको छैन । अिः छनौट गदाि उपभोग मार गने अनदुानग्राही छनौट 
नगरी उत्पादनमलुक िथा व्र्वसार्र्क अनदुानग्राही छनौट गरी आत्मतनभिर हनेु कार्िक्रम सञ चालन 
गनुिपदिछ ।  

 बेरुज ु र्स्थति : मन्रालर् िथा मािहि समेि  12 तनकार्मा र्ो वषि रु.5 करोड 2 लाख 92 हजार 
बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 7 तनकार्बाट रु.1 करोड 68 लाख 66 
हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.3 करोड 34 लाख 26 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ। सो मध्रे् रु.4 लाख 
म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-10 मा रहेको छ । 
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प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेश स्िरको सडक, 
उजाि, र्वद्यिु, तसँचाइ, खानेपानी जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्र्वस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान 
नीति, काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना िजुिमा, समन्वर् र तनर्मन लगार्िका कार्ि गने रहेका छन ्। उक्त कार्ि 
सम्पादन गनि मन्रालर् र मािहिका ३२ तनकार्बाट सेवा प्रवाह भइि रहेको छ । 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि 33 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१२ अबि ५ करोड १४ लाख ३० 
हजार, राजस्व रु.१ अबि 27 करोड 82 लाख 62 हजार, धरौटी रु.72 करोड 98 लाख 99 हजार र अन्र् 
कारोवार रु.6 लाख 86 हजार समेि रु.14 अबि 6 करोड 2 लाख 77 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको 
छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी : मन्रालर्ले आफ्नो कार्ि र्जम्मेवारीमा रहेका र्वषर्हरूलाई कार्िरूप ददन नीति िथा 
कार्िक्रम र कार्िर्ोजनामा समावेश गनुिपनेमा कार्िक्षेरतभर रहेका घर एकीकरर् (हाउस पतुलङ्ग) सम्बन्धी 
नीति, खानेपानी िथा सरसफाई सम्वन्धी प्रादेर्शक नीति, खानेपानी िथा सरसफाई क्षरे र्वस्िारमा तनर्ज 
क्षेरको सहभातगिा प्रबर्द्िन नीति िथा मापदण्ड, र्ािार्ाि सरुक्षा िथा सवारी प्रदषुर् तनर्न्रर् सम्बन्धी 
र्ोजना तनमािर् एंव वािावरर् मैरी अपाङ्ग मैरी िथा लैर्ङ्गकमैरी र्ािार्ाि प्रबर्द्िन र्वषर्लाई नीति िथा 
कार्िक्रममा समावेश गरेको छैन । अि: र्जम्मेवारी तभरका कार्िलाइि नीति र कार्िक्रममा समावेश 
गनुिपदिछ । 

2. बजेट र खचिको अवस्था : र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ अनसुार २०७६।७७ को लातग रु.१५ अबि 5९ 
करोड ५ लाख ६४ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िर गरी रु.१७ अबि ५४ करोड ४७ लाख २७ 
हजार बजेट कार्म भएकोमा रु.१2 अबि 5 करोड 1४ लाख ३० हजार खचि भई संशोतधि बजेटको 
6८.६९ प्रतिशि खचि भएको छ ।  र्वतनर्ोर्जि बजेटमध्रे् रु.5 अबि ४९ करोड  ३२ लाख ९७ हजार 
खचि भएको छैन । लर्क्षि कार्िक्रमहरू सञ चालन गरी बजेट खचि गनुिपदिछ। 

3. पूजँीगि बजेट र खचि  : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १० मा प्राप्त बजेट सीमा र 
मागिदशिनतभर रही आफू र मािहि कार्ािलर्को लातग नीति र कार्िक्रम समेि राखी बजेट प्रस्िाव गनुिपने 
उल्लेख छ । मन्रालर्को र्वगि िीन बषिको संशोतधि पूजँीगि बजेट र खचिको अवस्था तनम्नानसुार 
रहेको छ।  

4. मन्रालर्को पूजँीगि खचिको र्स्थति र्वश्लषेर् 
गदाि २०७५।७६ मा स्वीकृि बजेटको 
69.77 प्रतिशि मार खचि भएकोमा 
२०७६।७७ मा खचिको प्रतिशि वरृ्र्द् भई 

(रु. हजारमा) 
आतथिक वषि बजेट खचि खचि प्रतिशि 

2074/75 223850 14071 6.29 
2075/76 10498088 7324578 69.77 
2076/77 16688998 11723869 70.25 
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७०.२५ प्रतिशि पगेुिापतन बजेटको िलुनामा खचि न्रू्न नै देर्खन्छ । आर्ोजना एवं कार्ािलर् प्रमखुसँग 
गनुिपने काम र समर्सीमा सर्हिको कार्िसम्पादन सम्झौिा एवं स्वीकृि बजेट अनसुारको कार्िक्रम 
सञ्चालन गरी पूजँीगि खचि दक्षिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ। 

5. रकमान्िर : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ मा र्वतनर्ोजन ऐनमा िोर्कएको कुनै 
शीषिकमा रकम नपगु भएमा सो नपगु भएको रकम कुनै शीषिकमा बचि हनेु भएमा र्वतनर्ोजन ऐनमा 
िोर्कएको सीमातभर रही आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रकमान्िर गनि सक्ने व्र्वस्था रहेको 
छ। मन्रालर् अन्िगििका र्वतभन्न ७ बजेट उपशीषिकहरूमा रु.२३ करोड १ लाख ४० हजार रकमान्िर 
गरी बजेट थप गरेकोमा सरुु र्वतनर्ोर्जि बजेटको ६८.१५ प्रतिशि मार खचि भएको छ । सरुु बजेट नै 
खचि नहनेु अवस्थामा रकमान्िरबाट बजेट थप गरेको उर्चि देर्खएन ।  

6. चौमातसक खचि : मन्रालर् र मािहिका तनकार्को पूजँीगििफि  रु.११ अबि ७२ करोड ३८ लाख ६७ 
हजार भएकोमा तनम्नानसुार प्रथम चौमातसकमा १५ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा ३५ प्रतिशि र िेस्रो 
चौमातसकमा ५० प्रतिशि खचि भएको  र आषाढमा मार 27.19 प्रतिशि खचि छ ।  

 

 

 

आ 

आतथिक वषिको अन्त्र्मा बढी खचि हुँदा कामको पर्ािप्त अनगुमन हनु नसकी गरु्स्िरमा समेि 
असर पनि सक्ने  भएकोले स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार चौमातसक रूपमा खचि गनुिपदिछ ।                                                                   

7. ठेक् का व्र्वस्थापन : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४  को तनर्म २०(१) मा तनमािर् कार्िको 
लागि अनमुान िर्ार गने िथा ठेक् का पट्टा स्वीकृि गने कार्ि समेि प्रथम चौमातसक अवतधमा समाप्त गरी 
सक्नपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर् मािहिका १७ तनकार्ले र्स वषि ९ अबि ९७ करोड ५६ लाख ८० 
हजारका ८०७ खररद सम्झौिा गरेकोमा  प्रथम  चौमातसकमा रु.२ अबि ४६ करोड ७५ लाख ७२ हजारका 
८५,  दोश्रो चौमातसकमा रु.३ अबि १६ करोड ७३ लाख ३ हजारका ३३७, िेस्रो चौमातसकमा रु.४ अबि 
३४ करोड ८ लाख ५ हजारका ३८५ र आषाढमा रु.२ अबि ४ करोड २ लाख  ६३ हजारका २०९ 
सम्झौिा गरेको छ । कानूनी व्र्वस्था अनसुार समर्मै ठेक् का व्र्वस्थापन गनुिपदिछ ।  

8. दरबन्दी र पदपूतिि : मन्रालर् र अन्िगििका ३२ कार्ािलर्को लातग कुल ५७५ दरबन्दी रहेकोमा ३२१ 
पदपूतिि भई २५४ ररक्त रहेको छ । स्वीकृि मध्रे् प्रार्वतधक जनशर्क्तको दरबन्दी ३१७ रहेकोमा १६३ 
मार पदपूतिि भएको छ । कार्िबोझको आधारमा जनशर्क्त उपलब्ध नहुँदा समर्मा कार्ि सम्पन् न गनि 
कदठनाइि हनेु भएकोले स्वीकृि दरबन्दी बमोर्जम पदपूतिि गरी जनशर्क्त व्र्वस्थापनमा गनुिपदिछ। 

9. लक्ष्र् िथा प्रगति :  मन्रालर् र अन्िगिि तनकार्बाट संचातलि कार्िक्रम मध्रे् १ हजार ७४ खानेपानी 
आर्ोजना तनमािर् गने लक्ष्र् भएकोमा १ हजार ५५ र्ोजना सञ चालनमा रहेको र ७४ र्ोजना मार 
सम्पन् न भई बाकँी र्ोजना तनमािर्ाधीन रहेका छन ्। ढल व्र्वस्थापनिफि  ४ आर्ोजना सञ चालन गने 
लक्ष्र् तलएकोमा प्रगति शनु्र् रहेको छ । तसंचाइि र्ोजना ६२४ तनमािर् गने लक्ष्र् भएकोमा ४४३ मार 

तनमािर् शरुु भएको र सो मध्रे् १८५ र्ोजना मार सम्पन् न भएको छ । तसंर्चि क्षरेफल ८ हजार ५२० 

बजेट 
उपशीषिक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
र्वतभन्न १० 11723867 1735393 4071244 5917230  3187796 
खचि प्रतिशि 100 14.80 34.73 50.47 27.19 
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हेक्टर  परु् र्ाउने लक्ष्र् तलएकोमा ७ हजार १३१ हेक्टरमा मार तसंचाइि सरु्वधा पगेुको छ । र्सैगरी 
२१५ र्क. मी. ग्राभेल सडक, १५० र्क. मी. कालोपरे सडक परु् र्ाउने लक्ष्र् रहेकोमा क्रमश ५३॰०४ 
र २०॰९१ र्क. मी. मार प्रगति भएको छ । सडक पलु ७० र झोलङेु्ग पलु ५० तनमािर् गने लक्ष्र् 
भएकोमा क्रमशः २५ र १ मार सम्पन्न भएको छ । अतधकांश क्षेरमा लक्ष्र्को िलुनामा प्रगति न्रू्न 
छ। समर्मै कार्ि सम्पादन गरी तनधािररि लक्ष्र् हातसल गनुिपदिछ ।  

10. प्रदेश गौरवका आर्ोजना :  प्रदेश सरकारले र्वशेष महत्त्वका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूलाई प्रदेश 
गौरवका आर्ोजनामा घोषर्ा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स मन्रालर्ले कार्ािन्वर्न गने 
र्जम्मेवारी पाएको आर्ोजनाको कार्ािन्वर्न अवस्था तनम्नानसुार छः 

(रु. हजारमा) 
क्र 
सं. 

प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूको नाम 
लागि 
अनमुान 

र्ो वषिको 
बजेट 

हाल सम्मको 
खचि 

प्रदेशको बजेटबाट साविजतनक क्षरेले तनमािर् गने प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू 
1.  प्रदेश सदरमकुाम पोखरादेर्ख स्थानीर् िहका केन्द्र जोड्न े

सडक तनमािर् आर्ोजना 
२६७५२०० ३८१००० ३६४०५८ 

2.  एकीकृि प्रदेश प्रशासतनक केन्द्रको तनमािर् आर्ोजना हालसम्म वजेटको व्र्वस्था नभएको 
3.  वैडी रुपटार खण्ड (शालीग्राम कोररडोर लोकमागि) नखलु्ने १३०००० १२०००० 
4.  एक घर एक धारा कार्िक्रम नखलु्ने ३१८५ ९०८८ 
5.  आधारभिू खानेपानी कार्िक्रम नखलु्ने ३३१० ९१६९ 
6.  उज्र्ालो प्रदेश कार्िक्रम ७५७००० ४००००० ३७४३०० 

नपेाल सरकारसँग स्रोि माग गररएका रुपान्िरर्कारी प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू 
7.  पोखरा, डेडगाउँ, दरु्म्कबास, तरवेर्ी सडक तनमािर् आर्ोजना  ३२०००० ६०००० ४०००० 
8.  उत्तरगंगा जलाशर्कु्त र्वद्यिु ्आर्ोजना  हालसम्म बजेटको व्र्वस्था नभएको 

10.1. ट्रर्ाक नभएको ठाउँमा ट्रर्ाक खोल्ने, मौसमी सडक भएकोलाई ग्राभेल गने र ग्राभेल भएकोलाई कालोपरे 
गने उदे्दश्र् रहेको प्रदेश सदरमकुाम पोखरादेर्ख स्थानीर् िहका केन्द्र जोड्ने कररब १ हजार २६० 
र्कलोतमटर लामो सडक तनमािर् आर्ोजनामा हालसम्म रु.३६ करोड ४० लाख ५८ हजार खचि भएको 
छ । 

10.2. प्रदेशका सबै मन्रालर् र अन्र् प्रदेशस्िरीर् कार्िलर् एकै ठाउँमा अटाउने नमूना प्रदेश प्रशासतनक 
केन्द्रको तनमािर् गने उदे्दश्र् भएको एकीकृि प्रदेश प्रशासतनक केन्द्रको संघ सरकारसँगको सहलगानीमा 
भवन तनमािर्का लातग प्रस्िाव र र्वस्ििृ आर्ोजनामा प्रतिवेदन िर्ार भएको उल्लेख गरेिापतन बजेटको 
व्र्वस्था गरेको छैन।  

10.3. बाग्लङु्ग र्जल्लाको ढोरपाटन क्षेरमा जलाशर्र्कु्त र्वद्यिु आर्ोजना तनमािर् गरी प्रदेशको सन्ितुलि र्वकास 
र औद्योगीकरर् गने उदे्दश्र् रहेको उत्तरगंगा जलाशर्कु्त र्वद्यिु आर्ोजनाको आर्ोजना पर्हचान मार 
भएको िर हालसम्म बजेटको व्र्वस्था भएको छैन । र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरी आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

10.4. शातलग्राम कोरीडोर लोकमागि तनमािर् गने उदे्दश्र् रहेको वैडी रुपटार खण्ड (शातलग्राम कोरीडोर 
लोकमागि) र्ोजना अन्िगिि ४१ र्क.तम. सडकको तनमािर् कार्ि शरुु भएको छ ।  
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10.5. मसु्िाङ्गको कोरलादेर्ख नवलपरुको तरवेर्ीसम्म पूरा प्रदेशलाई जोडने र प्रदेशको दर्क्षर्ी क्षेरमा 
औद्योगीकरर् गनि सघाउने उदे्दश्र् रहेको पोखरा-डेडगाउँ-दरु्म्कबास-तरवेर्ी सडकको तभमाददेर्ख डेडगाउँ 
खण्ड २३ र्क.तम. प्रदेश सरकारबाट स्िरोन्नति भई रहेको छ भने डेडगाउँदेर्ख दरु्म्कबाससम्मको सडकको 
तडर्पआर िर्ारीको चरर्मा छ। 

मन्रालर्ले प्रदेश गौरवका आर्ोजनाको तनधािररि समर्मा सम्पन् न गनि आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था र संचातलि आर्ोजनाको प्रगति समीक्षा गनुिपदिछ ।  

11. आर्ोजना स्वीकृति : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३(१) अनसुार र्वकास 
आर्ोजनाको बजेट िजुिमा गदाि प्रस्िार्वि आर्ोजनाको संभाव्र्िा अध्र्र्न र आतथिक, प्रार्वतधक, 
वािावरर्ीर् िथा प्रशासकीर् उपर्कु्तिाको आधारमा त्र्सबाट हनेु प्रतिफलको समेि र्वचार गरी आर्ोजना 
स्वीकृि गनुिपने व्र्वस्था छ। र्स वषि रु.१० अबि ९५ करोड ५१ लाख ५ हजार बजेट भएका साना 
ठूला २ हजार ७६७ र्ोजनाहरू मध्रे् अतधकांश र्ोजनाहरू सो प्रकृर्ा पूरा नगरीकन बजेटमा राखेर 
कार्ािन्वर्न गरी रु.८ अबि ७ करोड ४७ लाख ३३ हजार खचि भएको छ । र्वगिमा सञ चालन भएका 
२७९ र्ोजनाहरू कार्ािन्वर्नमा नआएको र अधरुो रहेका छन ्। मन्रालर्ले तनधािररि प्रर्क्रर्ाको पालना 
गरेर आर्ोजना स्वीकृि गरी सञ चालन गनुिपदिछ । 

12. मापदण्ड पालना : संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहको कार्ि र्जम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा 
आर्ोजनाको वगीकरर् िथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को उजाि जलस्रोि िथा तसँचाइ सम्बन्धी 
मापदण्डमा िराई मधेशमा २०० हेक्टरदेर्ख ५ हजार हेक्टर र पहाडी क्षेरमा ५० देर्ख १०० हेक्टर 
भतूम तसंर्चि हनेु आर्ोजनाको छनौट िथा कार्ािन्वर्न प्रदेशस्िरबाट हनेु व्र्वस्था भएकोमा मन्रालर्ले सो 
मापदण्डभन्दा घटीका आर्ोजना स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नको लातग कार्ािलर्हरूमा पठाएको छ । जलस्रोि 
िथा तसँचाइ तडतभजन कार्ािलर्हरूबाट र्स वषि पहाडमा १० हेक्टर भन्दा िलका २४ र िराइिमा २५ 
हेक्टर भन्दा िलका २० र्ोजना सञ चालन गरेका छन ्। मन्रालर्ले आर्ोजना स्वीकृि गदाि उल्लेर्खि 
मापदण्डको पालना गरी आफ्नो क्षेरातधकार तभरका आर्ोजना छनौट गरी कार्ािन्वर्नका लातग पठाउन ु
पदिछ । 

13. पोल खररदको शेर्र : काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ मा काठेपोल प्रतिस्थापन कार्िमा 
प्रदेश सरकारबाट लगानी गने रकमको शेर्र गण्डकी प्रदेश सरकारको नाममा आउने व्र्वस्थाको लातग 
नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर्लाई मन्रालर्बाट लेखी पठाउने उल्लेख छ । र्स कार्िर्वतध अन्िगिि रही 
मन्रालर्ले र्वतभन्न तसँचाइ कार्ािलर्हरूबाट पोल खररद गनि रु.२२ करोड २१ लाख तनकासा गरेको 
छ । मन्रालर्ले र्वद्यिु प्रातधकरर्सँग तलर्खि सहमति नगरी एकिफी रूपमा कार्िर्वतध बनाएको 
कारर्ले शेर्र प्राप्त गनि सकेको छैन । प्रदेशले लगानी गरेको रकमको शेर्र एवं प्रतिफल तलने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

14. नम्सि : मन्रालर्को कार्िक्षरे अन्िगिि सडक, तसँचाइ, भवन, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन, 
भतूमगि तसंचाइ आदद पूवािधार तनमािर् सम्बन्धी कार्ि रहेकोमा उक्त पूवािधारहरूको कार्ि गने गरी 
स्यान्डडि नम्सि र स्पेर्शर्फकेशन िर्ार गरेको छैन । नम्सि िर्ार गरी खचिमा एकरूपिा ल्र्ाई पूवािधार 
र्वकासको कार्ि गनुिपदिछ। 
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15. र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन : मन्रालर्ले आ.व. २०७५।७६ रु.१२ लाख १६ हजारमा लागिमा 
िािोपानी पाउर्द्ार झोलङेु्ग पलु, म्र्ाग्दीको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरेको छ । पलु तनमािर्को 
लातग पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, म्र्ाग्दीले एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँग २०७७।३।१५ मा काम सम्पन्न 
गने गरी रु.४५ लाख ७० हजारमा सम्झौिा गरी आवश्र्क स्टील पाटिशहरू समेि खररद गरी हस्िान्िरर् 
गरी सकेकोमा कार्ािलर्ले उक्त पलुको तनमािर् स्थलमा पटक पटक रेखाङ्कन गने प्रर्ास गदाि पतन  तनमािर् 
गनि सम्भव नभएको कारर् तनमािर् व्र्वसार्ीलाइि साइट उपलब्ध गराउन सकेको छैन । परामशिदािाको 
गलि र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदनको कारर् काम हनु नसक्दा हस्िान्िररि मालसमान जोर्खममा पने 
देर्खन्छ भने अको ठाँउमा पलु स्थानान्िरर् गरी बनाउनको लातग पनुः र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार 
गनुिपदाि थप व्र्र्भार पनि जाने देर्खएको छ । तनमािर् स्थलको भौगोतलक बनौटलाइि ध्र्ान नददइ 
प्रतिवेदन िर्ार गने परामशिदािालाइि र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम असूल गनुिपदिछ । 

16. सटटवेर्र प्रर्ोग र्वहीन : प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ अनसुार लेखा सम्बन्धी प्रर्ाली र्वकास 
गनुिपने भएमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को स्वीकृि तलनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले आफ्नो र 
अन्िगििका ३२ तनकार्बाट गररने खचिको समग्र प्रगति र्स्थतिको जानकारी हातसल गने उदे्दश्र्ले ३३ वटा 
एकाउर्न्टङ्ग म्र्ानेजमेन्ट तसस्टम  खररद गरी रु.९ लाख ९० हजार खचि लेखेकोमा   प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्बाट स्वीकृि गराएको छैन । महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले २०७७।७८ देर्ख सबै संघीर् र 
प्रदेश कार्ािलर्मा लेखा राख्दा एकरूपिा कार्म गने उदे्दश्र्ले कम्टर्टुराइज्ट गभरमेन्ट एकाउर्न्टङ्ग 
तसस्टम लागू गरेकोले कार्ािलर्हरूले ३ मर्हना मार प्रर्ोग गरी हाल उक्त सफ्टवेर्र प्रर्ोग र्वर्हन 
अवस्थामा रहेको छ । 

17. कर्न्टन्जेन्सी खचि : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० को उपतनर्म (७) सँग 
सम्बर्न्धि अनसुचुी १ अनसुार तनमािर् कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि वकि  चाजि र स्टाफ खचिको 
लातग २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचिको लातग २ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी खचि गनि सर्कने व्र्वस्था छ। 

मन्रालर् र मािहिका २६ कार्ािलर्हरूले र्स वषि रु.37 करोड 35 लाख 50 हजार कर्न्टन्जेन्सी 
खचि गरेका छन ्। कर्न्टन्जेन्सी खचि गने सम्बन्धमा तनर्म १०(७) अनसुार अनसुचुी १ मा उल्लेर्खि 
व्र्वस्था बाहेक अन्र् कुनै आधार देर्खदैन । वकि  चाटि र सानातिना अन्र् खचि भन्नाले के कस्िा खचि 
समावेश हनेु हो सो सम्बन्धमा स्पि उल्लेख छैन । कर्न्टन्जेन्सी खचि सम्बन्धमा स्पि कार्िर्वतध िर्ार 
हनुपुदिछ । 

17.1. परामशि सेवा : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनसुार साविजतनक तनकार्मा उपलब्ध 
जनशर्क्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा परामशि सेवा खररद गनि सक्ने र दफा ८ मा प्रतिस्पधाि सीतमि 
हनेु गरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनि नहनेु उल्लेख छ । खानेपानी िथा सरसफाइि तडतभजन कार्ािलर्, 
गोरखाले ९५ खानेपानी र्ोजनाको सभेका लातग रु.२० लाखतभरका १० लागि अनमुान िर्ार गरी  
मौजदुा सूचीमा रहेका १० परामशिदािाबाट रु.१ करोड ३७ लाख ८३ हजार लागि अनमुान िर्ार गरी 
रु.१ करोड २८ लाख १३ हजार भकु्तानी भएको छ । साविजतनक खररद काननु बमोर्जम प्रतिस्पधाित्मक 
र्वतध अवलम्वन गरी परामशि सेवा खररद गनुिपदिछ ।   
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पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू 

18. पूवितनधािररि क्षतिपूतिि : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२०(१) मा समर्मा 
कार्िसम्पन्न गनि नसर्कने मनातसव कारर् भएमा म्र्ाद सर्कन ु२१ ददन अगावै म्र्ाद थपको लातग तनवेदन 
ददनपुने, तनर्म १२१ मा सेवा प्रदार्क वा तनमािर् व्र्वसार्ीको र्ढलाईको कारर्ले खररद सम्झौिामा 
िोर्कएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले साविजतनक तनकार्लाई १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरी पूवि 
तनधािररि क्षतिपूतिि तलनपुने व्र्वस्था छ । पूवािधार र्वकास कार्ािलर् नवलपरासी (ब.स.ुपू) ले  तनर्मानसुार 
पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलएको छैन । सो सम्बन्धी देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार रहेको छन:्  

18.1. तसन्ध ुमागि चापाघाट सडक स्िरोन्नर्त्त कार्िका लातग तमति २०७४।६।८ सम्म काम सम्पन्न गने गरी 
एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँग रु.८ करोड ७२ लाख ३४ हजारमा सम्झौिा भइि म्र्ाद थप समेि कार्ि सम्पन्न 
गनुिपने अर्न्िम तमति २०७६।५।२० भएकोमा कार्ािलर्ले उक्त तमति पिािपतन भकु्तानी गदाि दशौं 
तबलसम्म रु.४० लाख ५६ हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु गरेको छ । एघारौ रतनङ्ग तबल भकु्तानी 
गदाि कार्ािलर्ले २४ ददनको दैतनक रु.४३ हजार ६१७ का दरले रु.१० लाख ४६ हजार पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि असलु गनुिपनेमा रु.३ लाख ५ हजार मार कट्टा गरी भकु्तानी गरेकोले नपगु रु.७ लाख ४१ 
हजार सम्बर्न्धि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट असलु हनुपुदिछ । 

18.2. कृष्र् मागि, सवङु् देउराली केदालीघाट सडक कार्िका लातग तमति २०७४।६।२३ सम्म सम्पन्न गने  
गरी एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँग रु.९ करोड ५२ लाख २३ हजारमा सम्झौिा भइि म्र्ाद थप समेि कार्ि 
सम्पन्न गनुिपने अर्न्िम तमति २०७६।५।२१ भएकोमा कार्ािलर्ले िस्रो रतनङ्ग तबल भकु्तानीमा रु.७४ 
लाख २७ हजार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु गरेको छ । िेस्रो तबल पेस गरको तमतिले १५४ पतछ 
तनमािर् व्र्वसार्ीले चौथो रतनङ्ग तबल भकु्तानीको लातग तनवेदन पेस गरेकोमा कार्ािलर्ले पूवितनधािररि 
क्षतिपूतिि नतलएकोले सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि  रु.९५ लाख २२ हजारमा िेस्रो रतनङ्ग तबलमा कट्टा 
गरेको रु.७४ लाख २७ हजार कट्टा गरी नपगु रु.२० लाख ९५ हजार सम्बर्न्धि तनमािर् व्र्वसार्ीबाट 
असलु हनुपुदिछ । 

18.3. तभमाद तभरकोट सडक स्िरउन्नर्त्त  कार्िका लातग तमति २०७५।६।७ सम्म काम सम्पन्न गने एक 
तनमािर् व्र्वासार्ीसँग रु.९ करोड ८९ लाख ७५ हजारमा सम्झौिा भएकोमा म्र्ाद थप समेि कार्ि 
सम्पन्न गनुिपने तमति २०७५।६।७ सम्म रहेको छ । कार्ािलर्ले तमति २०७४।१।२९ मा भेररर्शन 
आदेश स्वीकृि गरी भेररर्शन पतछ रु.9 करोड 44 लाख 80 हजार कार्म भएको भएको छ । तनमािर् 
व्र्वसार्ीले समर्मा काम सम्पन्न गनि नसकेको कारर् कार्ािलर्ले सरुु सम्झौिा रकम मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर बाहेक रु.८ करोड ७५ लाख ८८ हजारको १० प्रतिशिले हनेु पूवितनधािररि क्षतिपूतिि रु.८७ लाख 
५८ हजार असलु गरेको छ । कार्ािलर्ले भेररएशन पतछ कार्म भएको सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि 
रु.९४ लाख ४८ हजार असलु गनुिपनेमा नगरेकोले नपगु रु.६ लाख ८९ हजार सम्बर्न्धि तनमािर् 
व्र्वसार्ीबाट असलु हनुपुदिछ । 

18.4. र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् एवं तड.र्प.आर. िर्ार गनिका लातग चार तनमािर् व्र्वसार्ी र िीन परामशिदािासँग 
सम्झौिा गरी रकम भकु्तानी गरेकोमा तनमािर् व्र्वसार्ी/परामशिदािाहरूको  सम्झौिा अनसुार तनधािररि 
अवतधकमा काम सम्पन्न नगरेको र म्र्ाद थप समेि नभएकोले म्र्ाद समाप्त भएपतछ अर्न्िम तबल भकु्तानी 
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गदाि तनर्मानसुार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु नगरेकोले  रु.4 लाख 61 हजार सम्बर्न्धि तनमािर् 
व्र्वसार्ी/परामशिदािाहरूबाट असलु हनुपुदिछ ।  

19. मूल्र् समार्ोजन : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११९ को उपतनर्म २(ख) अनसुार 
सम्पन् न भएको काममा लागेको श्रम, सामाग्री र उपकरर्को मार मूल्र् समार्ोजन हनेु गरी सूर तनधािरर् 
गनुिपने र सोही अनसुार सम्झौिामा उल्लेख गरी सोही आधारमा मूल्र् वरृ्र्द् भकु्तानी हनुपुने उल्लेख छ । 
मूल्र् समार्ोजन सम्बन्धी देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्- 

19.1. पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, म्र्ाग्दीले बागलङु-बेनी सडक र बेनी-दरबाङ्ग सडक तनमािर् कार्िको लातग मूल्र् 
समार्ोजन गर्ना गदाि फरक सूचकांकको आधारमा गर्ना गरेको कारर् मूल्र् समार्ोजन फ्र्ाक्टर फरक 

पारी रु.२१ लाख ३८ हजार बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुदिछ । 

19.2. पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, म्र्ाग्दीले बेनी-दरबाङ्ग सडक र बेनी-गलेश्वर सडक तनमािर् कार्िको दईु तनमािर् 
व्र्वसार्ीबीच भएको सम्झौिाको र्वशेष शििमा मोर्वलाइजेशन पेस्की कट्टा गरर सकेपतछको तबल रकममा 
मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी गने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले पेस्की कट्टा नगरी मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी 
गरेकोले पेस्की रकममा ददएको मूल्र् समार्ोजन रु.३७ लाख 89 हजार असलु हनुपुदिछ । 

20. बढी भकु्तानी : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा अन्र् कुनै तबल र्वजकको भकु्तानी गदाि करारका शििबमोर्जम 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
ददनपुनेमा पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, कास्कीको रु.१९ लाख ३० हजार, म्र्ाग्दीले रु.४ लाख ५६ हजार  

र लमजङु्गले रु.३ लाख २२ हजार समेि रु.२७ लाख ८ हजार नापी र्किाब र स्वीकृि नम्शि भन्दा बढी 
भकु्तानी गरेको रकम असलु हनुपुदिछ । 

21. आर्ोजना स्वीकृति – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ (३) अनसुार साविजतनक 
तनकार्ले तनमािर्स्थलको व्र्वस्था नभई तनमािर्स्थलबाट हटाउनपुने रुख तबरुवा लगार्िका संरचना 
हटाउने सतुनर्िििा नगरी िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम गनुिपनि वािारर्ीर् अध्र्र्नको प्रतिवेदन स्वीकृि 
गराई बोलपर आह्वान गनि नहनेु व्र्वस्था छ। पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, नवलपरासी (ब.स.ुपू) ले 
२०७८।१०।१५ मा सम्पन् न गने गरी मकुुन्दपरु आहाले रत् नपरु कोथार डाँडाझेरीदेर्ख बतुलङ्गटार सडक 
खण्ड तनमािर् कार्ि रु.२४ करोड ८१ लाख ७ हजारमा सम्झौिा गरेको छ । २०७६।१०।२९ मा 
रु.१ करोड ८५ लाख पेस्की ददएको र भौतिक प्रगति १० प्रतिशि मार भई काम स्थतगि भएकोले 
आर्ोजना अलपर परेको अवस्था छ । बहवुषीर् आर्ोजनाको पूवि िर्ारी नगरी तनमािर् कार्िको प्रर्क्रर्ा 
अगातड बढाएकोले उक्त तनमािर् कार्िबाट अपेर्क्षि प्रतिफल प्राप्त हनु नसकेको अवस्था छ। 

22. कार्ि सम्पादन जमानि : साविजतनक खररद ऐन, 206३ को दफा २७(४) अनसुार बोलपरदािाले 
कार्िसम्पादन जमानि दार्खला गदाि लागि अनमुानभन्दा १५ प्रतिशिभन्दा बढी घटेर कबलु गरेको 
अवस्थामा १५ प्रतिशिभन्दा जति रकमले घटी कबलु गरेको छ सोको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम 
कबलु अङ्कको ५ प्रतिशिमा थप गरी कार्ि सम्पादन जमानिवापि रकम दार्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । 
पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, नवलपरुले रु.४९ करोड ३१ लाख ४९ हजार लागि अनमुान भएको आव ु
भागे तछम्केश्वरी र्हले बाहनु भञर्ाङ्ग तछम्केश्वरी पर्िटन मागि तनमािर् २०७८।११।१३ मा सम्पन्न 
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गनेगरी एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँग रु.३४ करोड ८० लाख ८९ हजारमा सम्झौिामा गरेको छ । तनमािर् 
व्र्वसार्ीले ऐनमा भएको व्र्वस्थानसुार रु.५ करोड २९ लाख ४८ हजार कार्िसम्पादन जमानि 
राख् नपुनेमा रु.५ करोड १९ लाख ८८ हजारको कार्िसम्पादन जमानि पेस गरेकोले नपगु रु.९ लाख 
६० हजार को कार्ि सम्पादन जमानि पेस गनुिपदिछ । 

जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू 

23. सीमाभन्दा बढीको कार्ि : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७ अनाुसर एक करोड 
रुपैर्ाँसम्म लागि अनमुान भएको तनमािर् कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने उल्लेख छ । 
जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले रु.१ करोड १५ लाख लागि अनमुान भएको 
चापाकोट तसंचाइि र्ोजना, रु.१ करोड ६ लाखको सेिीखोला स्थानेश्वर तसंचाइि र्ोजना, रु.१ करोड ५ 
लाख को बाह्रर्वसे तसंचाइि र्ोजना र रु.१ करोड ९ लाख लागि अनमुान भएको बगरखेि तसँचाइ र्ोजना 
समेि ४ र्ोजना उपभोक्ता सतमति माफि ि रु.१ करोडभन्दा बढी अनमुान रहेको तनमािर् गराएको छ । 
तनर्मले िोकेको सीमाभन्दा बढीको काम उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको अतनर्तमि देर्खन्छ।   

24. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) मा ठेक् का वा करार 
अन्िगििको भकु्तानीमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बर्न्धि राजस्व शीषिकमा र बाकँी 
५० प्रतिशि सम्बर्न्धि फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन 
कार्ािलर्, नवलपरुले ५, म्र्ाग्दीले ९ र कास्कीले १ तनमािर् व्र्वसार्ी िथा परामशिदािालाइि भकु्तानी 
ददँदा पचास प्रतिशिले हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.११ लाख ६२ हजार कट्टा नगरी भकु्तानी ददएको छ । 
उक्त रकम राजस्वमा जम्मा भएको सतुनर्िि गनुिपदिछ । 

25. बढी भकु्तानी : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा अन्र् कुनै तबल र्वजकको भकु्तानी गदाि करारका शििबमोर्जम 
प्रार्वतधक नाप जाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
ददनपुनेमा जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, गोरखाले घनु्चकटार तसँचाइ आर्ोजनाको 
तनमािर् कार्ि वापि एक तनमािर् व्र्वसार्ीलाइि भकु्तानी गदाि प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन भन्दा रु.५ लाख ३ हजार 
बढी भकु्तानी भएकोले सम्बर्न्धि तनमािर् सेवाबाट असलु गनुिपदिछ । 

26. काठेपोल प्रतिस्थापन : काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ अनसुार सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले 
स्टील पोल जडान कार्ि सम्पन् न भएको ७ ददनतभर त्र्सको जानकारी वा प्रगति र्ववरर् कार्ािलर्लाई 
पठाउनपुने, र्स सम्बन्धी तनमािर् कार्ि एक आतथिक वषितभर सम्पन् न गरी सक्नपुने र मन्रालर् र स्थानीर् 
िहले काठेपोल प्रतिस्थापन कार्िको अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स वषि जलस्रोि िथा तसँचाइ 
र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू गोरखा, कास्की, िनहुँ, म्र्ाग्दी, पविि, स्र्ाङ्जा र बागलङुले स्टील पोल 
खररदमा रु.१८ करोड ६६ लाख २४ हजार खचि लेखेका छन ्। कार्ािलर्हरूले उक्त पोल स्थानीर् 
िहलाई पठाएकोमा जडान कार्ि सम्पन् न भएको प्रगति र्ववरर् प्राप्त भएको छैन । र्वद्यिु प्रातधकरर्सँग 
समन्वर् नगरी गरेको उक्त कार्िको अनगुमन गरी पोल प्रर्ोगको सतुनर्िििा गनुिपदिछ । 
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खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्हरू 

27. जडानभन्दा बढी खचि : खानेपानी आर्ोजनामा प्रर्ोग भएको पाइप नापी र्किाबमा जडान देर्खए अनसुार 
र्जन्सी खािाबाट मौज्दाि घटाउन ुपदिछ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले १३, 
िनहुँले ३६, गोरखाले १९ र बागलङुले ४ खानेपानी आर्ोजनामा नापी र्किाबमा उल्लेख भएको पररमार् 
भन्दा रु.३ करोड २ लाख ९३  हजार बढी मूल्र्का र्वतभन् न साइजका १ लाख ७० हजार ७३६ तमटर 
पाइप र्जन्सी खािाबाट खचि भएकोले उक्त पाइप प्रर्ोगको प्रमार् पेस गनुिपदिछ । 

28. पाइप मौज्दाि : खानेपानी आर्ोजनाहरूको लातग पाइप िथा र्फर्टङ्ग/औजार गि र्वगिको मौज्दािको 
उपर्ोग गने र अत्र्ावश्र्क भएमा मार मौज्दाि नरहने गरी खररद गनुिपदिछ । खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन कार्ािलर्, गोरखामा गि वषि रु.५ करोड ९ लाख ९७ हजारको पाइप िथा र्फर्टङ्गस ्मौज्दाि 
रहेकोमा र्स वषि रु.३८ करोड ७१ लाख ३५ हजारको खररद र रु.२९ करोड ५९ लाख ७० हजारको 
पाइप िथा र्फर्टङ्ग आर्ोजनामा खचि भई रु.१४ करोड २१ लाख ६२ हजारको मौज्दाि रहेको छ । 
गि वषिको िलुनामा १७८ प्रतिशिले मौज्दाि वरृ्र्द् भएको छ । कार्ािलर्ले न्रू्निम मौज्दाि िोकी बढी 
नहनेु गरी खररद व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

29. घटी लागि सहभातगिा : सहलगानी कार्ािन्वर्न तनदेर्शका, २०७२ (दोस्रो संशोधन २०७४) को बदुाँ नं. 
५=१ (क) मा मौजदुा खानेपानी आर्ोजनाको सेवा क्षेर वा सेवास्िर वरृ्र्द् वा क्रमागि वा नर्ाँ र्ोजनाको 
तनमािर् कार्िमा उपभोक्ता संस्थाले कुल लागिको कर्म्िमा ३० प्रतिशि र नेपाल सरकारले ७० प्रतिशि 
पूजँीगि लगानी गने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले लेखनाथ 
दोस्रो सहलगानी खानेपानी िथा सरसफाई आर्ोजनाको लातग एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँग उपभोक्ता संस्थाको 
लागि सझेदारीमा रु.८ करोड १३ लाख ६२ हजारमा सम्झौिा गरेको छ । उक्त तनमािर् कार्िको पाचौं 
रतनङ्ग तबलसम्मको कुल मूल्र्ाङ्कन रु.५ करोड २१ लाख २९ हजारमा उपभोक्ता सतमतिको ३० प्रतिशि 
जनसहभातगिा कट्टा गरी रु.३ करोड ६४ लाख ९० हजार मार भकु्तानी गनुिपनेमा रु.४ करोड ५६ 
लाख १२ हजार भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी भएको रु.९१ लाख २२ हजार  सम्बर्न्धि उपभोक्ता 
सतमतिबाट असलु हनुपुदिछ । 

30. महुान र्ववाद : खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले सेिीदोभान खानेपानी आर्ोजनाको 
तनमािर्को लातग एक तनमािर् व्र्वसार्ीसँग रु=१ करोड ८५ लाख २० हजारमा सम्झौिा गरेको छ । 
स्थानीर्स्िरमा अवरोध सजृना भएपतछ तनमािर् व्र्वसार्ीलाई रु.६७ लाख १५ हजार भकु्तानी पिाि उक्त 
स्थानमा काम गनि नसर्कएकोले पर्हलेको स्थानबाट २ र्कलोतमटर परको अको स्थानमा संरचना तनमािर् 
भईरहेको छ । र्सरी महुान र्ववाद हुँदा र्ववाददि स्थानमा कार्ािलर्बाट भएको लगानी खेर जाने 
भएकोले आर्ोजना सञ चालन गनुि पूवि नै महुान र्ववाद नहनेु गरी आर्ोजना सञ चालनको प्रर्क्रर्ा अगातड 
बढाउन ुपदिछ । 

31. भकु्तानीमा कर : आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३क) मा उपभोक्ता सतमति माफि ि काम गराउने 
गरी गररएको रु.५० लाख भन्दा बढीको भकु्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशिको दरले कर कट्टी 
गनुिपनेमा खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गरेको ११ 
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र्ोजनामा रु.५० लाख भन्दा बढीको भकु्तानीमा कर कट्टी नगरेको र घटी कट्टी गरेको रु.८ लाख ७८ 
हजार असलु गरी राजस्व दार्खला गनुिपदिछ । 

शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्हरू 

32. जनिा आवास कार्िक्रम : जनिा आवास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न कार्िर्वतध, २०७५ को बुदँा नं. ६(११) 
मा लाभग्राहीसँग भएको सम्झौिा बमोर्जम कार्ि प्रगतिको आधारमा र्वल भरपाई प्राप्त भएपतछ र्कस्िाबन्दी 
रकम उपलब्ध गराउनपुने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन तनमािर् कार्ािलर्, कास्कीका ५७, 
पवििका ६२ र स्र्ाङ्जाका १५६ लाभग्राहीलाई पर्हलो र्कस्िाबाट भएको कार्िको तबल भरपाइि  र 
प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन बेगर रु.२ करोड ७५ लाख ५४ हजार भकु्तानी ददएको छ । पर्हलो र्कस्िाबाट 
भएको कार्िको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन पेस गनुिपदिछ । 

33. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) मा ठेक् का वा करार 
अन्िगििको भकु्तानीमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बर्न्धि राजस्व शीषिकमा र बाकँी 
५० प्रतिशि सम्बर्न्धि फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । शहरी र्वकास िथा भवन तनमािर् 
कार्ािलर्, कास्कीले २० र गोरखाले ६ तनमािर् व्र्वसार्ी िथा परामशिदािालाइि भकु्तानी ददँदा ५० 
प्रतिशिले हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.१६ लाख ५८ हजार कट्टा नगरी भकु्तानी ददएका छन ्। उक्त 
रकम राजस्वमा जम्मा भएको सतुनर्िि गनुिपदिछ । 

र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्हरू 

34. सेवा प्रवाह : र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर् (सवारी चालक अनमुतिपर) बाट २ पाङ्ग्र ेिथा ४ पाङ्ग्र ेसवारी 
साधनको नर्ाँ सवारी चालक अनमुतिपर र्विरर्, नवीकरर् िथा र्वदेशी सवारी चालक अनमुति परको 
नेपालीकरर् जस्िा सेवा प्रवाह हुँदै आईरहेको छ । र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर् (सवारी चालक 
अनमुतिपर) गण्डकी, कास्कीले र्स वषि २० हजार ३५० नर्ाँ सवारी चालक अनमुतिपर जारी, 
नवीकरर् लगार्िबाट रु.१६ करोड १८ लाख ७५ हजार  राजस्व आम्दानी गरेको छ । हरेक वषि 
सवारी चालक अनमुतिपर तलने सेवाग्राहीको संख्र्ा बढ्दो छ । कार्िबोझका िलुनामा कमिचारीको संख्र्ा 
कम रहेको, सूचना प्रर्वतधमैरी जनशर्क्तको न्रू्निा रहेको, स्माटि काडि (सवारीचालक अनमुतिपर) 
र्विरर्मा र्ढलाई, प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सफ्टवेर्रको कनेर्क्टतभटीमा बारम्बार समस्र्ा आउने गरेको, 
सफ्टवेर्रमा एकै सेवाग्राहीको दईु वा दईु पटक भन्दा बढी इन्ट्री हनेु समस्र्ा रहेको, प्रर्ोगात्मक परीक्षा 
सञ चालनका लातग आफ्नै पर्ािप्त ट्रार्ल सेण्टर नरहेको जस्िा समस्र्ा िथा कदठनाई रहेको देर्खन्छ । 
कार्ािलर्ले सेवाग्राहीलाई प्रदान गने र्वद्यिुीर् सवारी चालक अनमुतिपरको अतभलेख राखी समर्मै सेवा 
उपलब्ध गनुिपदिछ ।  

34.1. र्ािार्ाि सवारी कार्ािलर्बाट रुट पतमिट प्रर्क्रर्ा अन्िगिि साविजतनक र्ािार्ाि सञ चालन हनेु सवारी 
साधनहरूलाई सडकको क्षमिा, र्ारकुो चाप, लाभार्न्वि जनसंख्र्ा, सवारीको संख्र्ा जस्िा प्रार्वतधक 
पक्षहरूमा पर्ािप्त ध्र्ान नपरु् र्ाइएको, पूर्ि रूपमा सडक पूवािधार सम्पन् न नभइसकेको अवस्थामा पतन बाटो 
अनमुतिपर ददनपुने अवस्था रहेको, र्वना इजाजि सवारी साधन सञ चालन हनेु गरेको, र्ािार्ाि 
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व्र्वसार्ीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पधाि एवं सीर्ण्डकेट प्रर्ालीबाट सेवाग्राहीले सलुभ, गरु्स्िरीर्, सरुर्क्षि र 
भरपदो र्ािार्ाि सरु्वधाबाट बर्ञ्चि रहन ुपरेको, रुट अनमुति प्रर्क्रर्ा व्र्वर्स्थि, वैज्ञातनक र प्रभावकारी 
हनु नसकेको जस्िा समस्र्ा रहेको देर्खन्छ । साविजतनक र्ािार्ाि सेवालाई व्र्वर्स्थि, स्वच्छ र 
प्रभावकारी बनाउनको लातग बाटो इजाजि लगार्िका सेवा प्रवाह प्रर्क्रर्ालाई सरल र चसु्ि बनाउन ु
पदिछ । 

35. राजस्व रकम तभडान : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ मा प्रचतलि काननु बमोर्जम 
प्राप्त भएको राजस्व सरकारी कारोवार गनि िोर्कएको बैंकमा नन ्अपरेर्टभ रेतभन्रू् एकाउण्टमा मार जम्मा 
गरी सोको अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था छ । र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर् (सवारी साधन अनमुतिपर) 
गण्डकी, कास्कीले र्स आतथिक वषिमा ७ शीषिकमा र्ािार्ाि व्र्वस्था र्वभागको नेपाल इलेक्ट्रोतनक 
ड्राइतभङ् लाइसेन्स एण्ड भेइकल रर्जषे्ट्रशन तसस्टमबाट रु.१५ करोड १६ लाख ८ हजार, प्रदेश आतथिक 
ऐन, २०७६ को अनसूुची २ मा िोर्कएको थप दर अनसुार कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको रु.१०० र 
रु.२०० को छापबाट प्राप्त भएको रु.१ करोड १९ लाख ८३ हजार एवं नगदी रतसद प्रर्ोग गरी रु.५ 
लाख ३६ हजार समेि रु.१६ करोड ४१ लाख २८ हजार आम्दानी हनुपुने देर्खन्छ । कार्ािलर्को 
प्रमार्र्ि आतथिक र्ववरर्मा राजस्व दार्खला रु.१६ करोड १८ लाख ७५ हजार मारै भएकोले रु.२२ 
लाख ५२ हजार कम आम्दानी बाँधेको देर्खर्ो । कार्ािलर्ले आतथिक ऐन, २०७६ बमोर्जमको थप दस्िरु 
तलँदा रु.१०० र रु.२०० को छाप बनाइि सेवाग्राहीको रतसदमा मार छाप हानी रकम संकलन गने गरेको 
कारर् छाप हानेर के कति रकम संकलन भएको स्पि नखलेुको र कुन तमतिबाट सवारी चालक 
अनमुतिपरको नवीकरर् शलु्क र प्रतितलर्प दस्िरुमा थप रकम नतलएको सम्बन्धमा कार्ािलर्को तनर्िर् वा 
अन्र् कुनै अतभलेख समेि राखेको छैन । र्स सम्बन्धमा छानर्वन गरी घटी दार्खला देर्खएको रकम 
असलु गनुिपदिछ ।  

 बेरुज ु र्स्थति : मन्रालर् िथा मािहि 29 तनकार्को रु.55 करोड 66 लाख 84 हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 16 तनकार्ले रु.16 करोड 97 लाख ९५ हजार 
फस्र्ौट गरेकोले रु.38 करोड 68 लाख 88 हजार बाकँी बेरुज ु देर्खएको छ । सो मध्रे् रु.13 
करोड 86 लाख 87 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० 
मा रहेको छ। 



 

                                             69             महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 
२०७८ 

 

सामार्जक र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा र्शक्षा स्वास्थर् जस्िा 
सामार्जक सेवाहरूमा पहुँच, उपर्ोग र गरु्स्िर वरृ्र्द् गने, लर्क्षि वगि, क्षेर िथा समूहको आतथिक र सामार्जक 
सशक्तीकरर्मा अतभवरृ्र्द् गने, प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च र्शक्षा सम्बन्धी नीति, काननु िथा मापदण्ड 
िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन, शैर्क्षक र्ोजना तनमािर् र कार्ािन्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला 
हक सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमा, समाज कल्र्ार् र संघ संस्था सम्बन्धी 
कार्िहरूको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन, खेलकुद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्वर् र तनर्मन गने लगार्िका कार्ि 
रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहिसमेि 34 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.1 अबि 71 करोड 68 लाख 91 
हजार, राजस्व रु.4 करोड 54 लाख 18 हजार, धरौटी रु.1 करोड 82 लाख 65 हजार र अन्र् कारोवार 
रु.53 करोड 77 लाख 85 हजार समेि रु.2 अबि 31 करोड 83 लाख 59 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न 
भएको छ । त्र्सैगरी अन्र् संस्था र सतमतििफि  रु.1 अबि 96 करोड 41 लाख 91 हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन् न भएको छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी : प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार उच्च र्शक्षा सम्बन्धी नीति, 
काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, शैर्क्षक परामशि सेवाको मापदण्ड तनधािरर्, अनमुति िथा तनर्मन, 
प्रदेशस्िरको मानव संसाधनको अवश्र्किा प्रक्षपेर्, प्रदेशस्िरीर् स्वास्थर् सेवाको गरु्स्िर तनधािरर्, रार्ष्ट्रर् 
मापदण्ड बमोर्जम औषतधजन्र् िथा स्वास्थर् प्रर्वतध सम्बन्धी सामाग्रीको उत्पादन िथा सञ्चर्, अतधकत्तम 
खदु्रा मूल्र् तनधािरर्, अर्न्िम तबसजिन, गरु्स्िर िथा मापदण्ड तनधािरर्, सूतिि, मददरा र लागूपदाथिजन्र् 
वस्िकुो मापदण्ड, तनर्न्रर् िथा तनर्मन, लैर्ङ्गक उत्तरदार्ी बजेट र लैर्ङ्गक परीक्षर्, श्रमशर्क्त, श्रमबजार 
सम्बन्धी अध्र्र्न, अनसुन्धान र श्रमशर्क्त र्ोजना लगार्िका कार्िहरू शरुु हनु बाँकी देर्खन्छ ।  

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न : प्रदेश सरकारको र्स वषिको बजेट वक्तव्र्मा घोषर्ा भएका मन्रालर्सँग 
सम्बर्न्धि प्रदेशलाई पूर्ि साक्षर प्रदेश घोषर्ा, गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान स्थापना, क्र्ान्सर मटुु र 
मगृौला रोगको उपचारको लातग प्रदेशतभर अत्र्ाधतुनक र सरु्वधा सम्पन् न र्वर्शिीकृि अस्पिाल स्थापनाको 
लातग तडर्पआर तनमािर्, आर्वेुददक िथा एलोटर्ातथक औषतध उत्पादन केन्द्र स्थापना, अन्िरािर्ष्ट्रर्स्िरको 
र्क्रकेट मैदान िथा गल्फकोसि तनमािर्, प्रदेशतभर १० हजार जनालाई रोजगारी शृ्रजना हनेु गरी सीपमूलक 
िातलम सञ चालन लगार्ि १८ कार्िक्रमको लातग रु.५३ करोड ५५ लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा िी 
कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न भएको छैन । बजेटमा समावेश कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । र्स वषि 
बजेट वक्तव्र्मा आगामी २ वषितभर प्रदेशलाई पूर्ि साक्षर प्रदेश घोषर्ा गनि रु.५ करोड र्वतनर्ोजन 
भएकोमा पर्हलै नै साक्षर घोषर्ा भइसकेको भनी कार्िक्रम नभएको अवस्था छ । बजेट बनाउदा पर्ािप्त 
गहृकार्ि गरेर मार कार्िक्रम िर्ारी गनुिपनेमा पूर्ि िर्ारी नभएको कारर् पर्हले नै घोषर्ा भइसकेको 
कार्िक्रम समेि हाल बजेटमा समावेश भएको छ । 
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3. पञ चवषीर् र्ोजनाको कार्ािन्वर्न : प्रदेशको प्रथम पञ चवषीर् र्ोजना २०७६/७७ देर्ख कार्ािन्वर्नमा 
आएको छ ।  प्रथम वषिमा देहार्का कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने लक्ष्र् राखेकोमा अतधकांश कार्िक्रममा 
लक्ष्र् अनसुारको प्रगति हातसल नभएको अवस्था छ । 

क्र.सं. पञ चवषीर् र्ोजनामा उल्लेर्खि व्र्होरा इकाई लक्ष्र् प्रगति र्स्थति 

1. राज्र्कोषबाट सरु्वधा पाएकाका सन्िानलाई सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्मा पढाउन प्रोत्साहन गने कार्िक्रम सञ चालन गने 

संख्र्ा २ नभएको 

2. प्रार्वतधक र साधारर् र्शक्षाको अनपुाि वरावर गने  प्रतिशि ३४/६६ नभएको 
3. उच्च र्शक्षालाई गरु्स्िरीर् र प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड िर्ारी पटक १ नभएको 
4 प्रार्वतधक िथा व्र्वसार्र्क र्शक्षाको प्रादेर्शक मापदण्ड िर्ारी पटक १ नभएको 
5. गण्डकी प्रदेश र्वज्ञान िथा प्रर्वतध सम्बन्धी नीति तनमािर् संख्र्ा १ नभएको 
6. प्रदेश र्वज्ञान प्रर्वतध प्रतिष्ठान स्थापना र सञ चालन  १ नभएको 
7. स्वास्थर् सम्बन्धी नीति िथा काननु िर्ारी संख्र्ा १ नभएको 
8. स्वास्थर् बीमा कार्िक्रम र्वस्िार समेि कुल र्जल्ला ११ प्रदेशबाट नभएको 
9. रेफरेन्स प्रर्ोगशाला स्थापना िथा सञ चालन संख्र्ा १ नभएको 

र्ोजना लागू भएको शरुुवािी अवस्थामा लक्ष्र् अनसुार काम हनु नसक्दा र्सको असर समग्र 
र्ोजनाको अवतधभर पने देर्खन्छ । अिः र्ोजनाको पूर्ि कार्ािन्वर्न गनि वार्षिक लक्ष्र् अनसुारका 
र्क्रर्ाकलाप सञ चालन गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

4. प्रदेश गौरवका आर्ोजना : प्रदेशको पञ्चवषीर् र्ोजनाले मन्रालर् अन्िगिि देहार्का ३ आर्ोजनालाई प्रदेश 
गौरव र १ आर्ोजनालाई रुपान्िरर्कारी प्रदेश गौरवको आर्ोजना घोषर्ा गरेको छः-  

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूको नाम कुल लागि अनमुान 
र्स वषिको 

बजेट 

र्स वषिको 
खचि 

१ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना नखलेुको 90000 7036 

२ गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ चालन नखलु्ने 40000 0 

३ प्रदेश र्क्रकेट मैदान तनमािर् आर्ोजना १ अबि ६३ करोड 10000 1950 

 रुपान्िरर्कारी प्रदेश गौरवका आर्ोजना 
4 मटुु, मगृौला र क्र्ान्सरको एकीकृि प्रदेश अस्पिाल तनमािर् 

आर्ोजना 
१ अबि ५० करोड २000 ० 

र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

4.1. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना र सञ चालनको कुल लागि अनमुान िर्ार गरेको छैन । र्स वषि रु.९ 
करोड र्वतनर्ोजन गरेकोमा १३ पाठ्यक्रमको मस्र्ौदा तनमािर् बाहेक अन्र् काम भएको छैन । 
र्वश्वर्वद्यालर्को लातग हालसम्म कमिचारी िथा र्शक्षकको दरवन्दी स्वीकृि समेि भएको छैन ।  

4.2. गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ चालनको रु.४ करोड बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा पररषद् गठन 
नभएकोले खचि भएको छैन । 

4.3. प्रदेश र्क्रकेट मैदान आर्ोजनाको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएकोमा श्रोिको सतुनर्िििा हनु 
बाँकी रहेको छ । आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरी तनमािर् कार्ि शरुु गनुिपदिछ ।   
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4.4. मटुु, मगृौला र क्र्ान्सरको एकीकृि प्रदेश अस्पिाल तनमािर्को सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनि र्ो वषि रु.२० 
लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा खचि भएको छैन । अस्पिाल तनमािर् गनि जग्गा प्राट ि नभएको र्स्थति 
छ। उच्च प्राथतमकिा प्राप्त प्रदेश गौरवका आर्ोजना कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

5. रकमान्िर : मन्रालर्को शरुु बजेट रु.३ अबि ४१ करोड ८८ लाखमा रकमान्िरबाट थप भई रु.४ अबि 
४३ करोड ६ लाख कार्म भएकोमा रु.२ अबि ४५ करोड ४३ लाख खचि भई शरुु बजेटको ७१.७८ 
प्रतिशि र संशोतधि बजेटको ५५.३९ प्रतिशि खचि भएको छ । शरुु र्वतनर्ोजन बजेट नै खचि गनि 
नसक्ने अवस्थामा रकमान्िर गरी बजेटको आकार वरृ्र्द् गनुि उर्चि देर्खएन । र्थाथिपरक बजेट बनाउन 
ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

6. र्वशेष अनदुान : संघले िर्ार गरेको र्वशेष अनदुान सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७५ मा प्रदेशको हकमा 
रु.१० करोड रुपैँर्ाभन्दा कम लागि भएको आर्ोजनामा र्वशेष अनदुान प्रदान नगने उल्लेख छ । र्स 
वषि मन्रालर्ले स्वास्थर् क्षेर सदुृढीकरर् आर्ोजना अन्िगिि रु.३३ करोड र्वशेष अनदुान प्राप्त गरेकोमा 
रु.२० करोड ९९ लाख (६४ प्रतिशि) खचि गरेको छ । संघीर् र्वशेष अनदुान तनर्िि आर्ोजनाको 
लातग खचि गनुिपनेमा स्वास्थर् क्षेर सदुृढीकरर् आर्ोजना अन्िगििको उक्त अनदुान प्रदेश र्स्थि सम्पूर्ि 
कार्ािलर्लाई बाँडफाँट गरेको छ । र्स अनदुानबाट मन्रालर्ले रु.१० लाख, स्वास्थर् तनदेशनालर्ले 
१५ लाख, िातलम केन्द्रले मार रु.८ लाख, ११ आर्वेुद केन्द्रले औषिमा रु.९ लाख ९ हजारको दरले 
कुल रु.१ करोड बजेट राखेको छ । र्सरी र्ोजना िर्ार नगरी रकम बाँडफाँट गदाि र्वशेष अनदुान 
उदे्दश्र् अनरुूप खचि नहनेु देर्खएको छ । र्समा तनर्न्रर् गरी आर्ोजना र्वशेषमा खचि गनुिपदिछ । 

7. कार्िर्वतध तनमािर् र खचि : संघीर् संसद रार्ष्ट्रर् सभा प्रत्र्ार्ोर्जि व्र्वस्थापन िथा सरकारी आश्वासन 
सतमति वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा र्वधार्र्की अतधकार संसदमा मार तनर्हि हनेु, संसदले बनाएको 
काननुको आधारमा मार प्रत्र्ार्ोर्जि काननु तनमािर् गनुिपने उल्लेख छ । मन्रालर्ले र्ो वषि मखु्र्मन्री 
उच्चर्शक्षा प्रोत्साहन छारवरृ्त्त कार्िक्रम  सञ चालन सम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७६ का आधारमा पाँचजना 
एम.र्व.र्व.एस अध्र्र्नरि र्वद्याथीलाई रु.१५ लाख िथा पूर्ि माध्र्तमक र्वद्यालर्लाई रु.७५ लाख 
अनदुान ददएकोमा आधार उल्लेख गरेको छैन । साथै उक्त माध्र्तमक र्वद्यालर्लाई ददएको रु.७५ लाख 
अनदुान रकमबाट २०१ जना असहार् र्वद्याथीलाई २०७६ श्रावर्देर्ख २०७७ आषाढ मसान्िसम्मको 
छारवरृ्त्त प्रदान गरेको छ । र्वश्वव्र्ापी कोरोना महामारीको कारर् २०७६ चैर ११ देर्ख आषाढसम्म 
र्वद्यालर् बन्द भएिापतन उक्त अवतधको औषिमा रु.२५ लाख छारवरृ्त्त भकु्तानी भएको छ । 
बन्दाबन्दीको समर्मा समेि मन्रालर्ले छारवरृ्त्त अनदुान उपलब्ध गराउन ुतनर्मसम्मि देर्खएन ।  

8. कार्िक्रम सञ चालन खचि : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २४ मा लागि नबढ्ने गरी 
कार्िक्रममा आवश्र्क संशोधन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वतभन्न ५ कार्िक्रम सञ चालन गदाि 
िोर्कएको भन्दा कम कार्िक्रम सञ चालन गरेकोमा आनपुातिक रूपमा खचि गनुिपनेमा सो अनसुार नगरी 
रु.३४ लाख ७१ हजार बढी खचि गरेको छ । 

9. क्षरेगि बजेट िथा खचि : वार्षिक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति हातसल गनुिपनेमा मन्रालर् अन्िगििको 
क्षेरगि बजेट िथा खचिको र्वश्लषेर् गदाि भाषा कला िथा संस्कृति क्षेरमा कुल बजेटको २३ प्रतिशि, 
र्शक्षामा ५५.५६ प्रतिशि, स्वास्थर्मा ५४.६१ प्रतिशि, सामार्जक र्वकासिफि  ८१.५३ प्रतिशि, श्रम 
िथा रोजगारिफि  २९.७७ प्रतिशि मार खचि भएको छ । क्षेरगि लक्ष्र् अनसुार प्रगति गनुिपदिछ । 
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10. अस्पिाललाई अनदुान : मन्रालर् र र्हमालर् आखँा अस्पिाल पोखराबीच उपकरर् खररद गनिको लातग 
रु.३५ लाखको लागि अनमुान गरी मन्रालर्ले रु.२० लाख व्र्होने गरी २०७६।९।८ मा सम्झौिा 
गरेकोमा सम्झौिा बमोर्जमको रकमको ५७.१४ प्रतिशि भकु्तानी गनुिपनेमा र्हमालर् आखँा अस्पिालबाट 
प्राट ि कुल तबल रकम रु.२० लाख ५० हजार भकु्तानी गरेको छ । सम्झौिाको अनपुाि अनसुार रु.११ 
लाख ७१ हजार भकु्तानी गनुिपनेमा रु.२० लाख नै भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी भएको रु.८ लाख 
२९ हजार असलु गनुिपदिछ ।  

11. दर्क्षर् एर्शर्ाली खेलकुदमा खचि : अन्िरार्ष्ट्रर् खेलकुद संघको आर्ोजनामा नेपालमा िेह्रौं दर्क्षर् एर्शर्ाली 
खेलकुद-२०७६ पोखरामा पतन सञ् चालन भएको र उक्त खेलको सम्पूर्ि खचि रार्ष्ट्रर् खेलकुद पररषद्ले 
गरेको छ। मन्रालर्ले स्थानीर् व्र्वस्थापन िथा सहजीकरर् गनि सरुक्षाकमीको खाजाको लातग रु.४ 
लाख ५ हजार, पदक र्वजेिा खेलाडीलाई रु.२३ लाख ९५ हजार, पर्श् चमाञ चल क्षेरीर् खेलकुद र्वकास 
सतमतिलाई रु.४५ लाख ११ हजार खचि गरेको छ । र्स खेलकुदमा पोखरा महानगरपातलकाले समेि 
खचि गरेको छ । एउटा सरकारको क्षरेातधकारमा अको सरकारले खचि गदाि दोहोरोपना हनु गई 
तमिव्र्र्र्िामा असरपने भएकोले र्स्िो खचिमा तनर्न्रर् गनुिपने देर्खन्छ । 

12. बैठक भत्ता : खचिको मापदण्ड, २०७५ मा काननु अनसुार स्थार्पि सतमतिको बैठकमा मार बैठक भत्ता 
भकु्तानी गने र सतमतिका सदस्र् बाहेककालाई आमर्न्रिको रूपमा अन्र् व्र्र्क्त राख् न नपाइने उल्लेख 
छ। मन्रालर्ले काननु अनसुार स्थार्पि सतमति बाहेक अन्र् सतमतिमा समेि बैठकमा रु.३ लाख १३ 
हजार, र्वद्यालर् सञ् चालनको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदनको लातग ११ बैठक बसी रु.१ लाख ३२ 
हजार, सवारीसाधन खररद कार्िका ५ ठेक् का बन्दोबस्ि गदाि ४९ पटक बैठक बसी प्रार्वतधक र आतथिक 
पक्षको मूल्र्ाङ्कन वापि रु.४ लाख ७७ हजार बैठक भत्ता खचि लेखेको छ । र्सैगरी स्वास्थर् िातलम 
केन्द्र, कास्कीले आर्वेुद र्चर्कत्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रम िर्ारी िथा मखु स्वास्थर् सम्बन्धी पाठ्यक्रम 
िर्ारीको लातग बैठक बसेकोमा बैठक भत्तामा रु.७ लाख ६४ हजार खचि गरेको छ । काननु अनसुार 
स्थार्पि सतमतिको बैठकमा मार बैठक भत्ता उपलब्ध गराउनपुदिछ ।  

13. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) अनसुार ठेक्का वा करार 
अन्िगिि भकु्तानी गदाि कर रकमको ५० प्रतिशिले हनेु रकम राजस्व शीषिकमा जम्मा गरी बाकँी रकम 
मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्सवषि २५ वटा फमिलाई रकम भकु्तानी गदाि ५० 
प्रतिशिले हनेु रु.३० लाख ७६ हजार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी नगरी परैु रकम भकु्तानी गरेको छ । 
उक्त रकम राजस्वमा जम्मा भएको सतुनर्िििा गनुिपदिछ ।  

14. पर्व्लक कम्पनीलाई अनदुान : मन्रालर्ले जनक र्शक्षा सामग्री केन्द्र तल., प्रादेर्शक कार्ािलर् गण्डकी 
प्रदेशसँग पसु्िक भण्डारर्को लातग भवन तनमािर् गनि रु.१ करोड ददने सम्झौिा गरी र्स वषि रु.६३ 
लाख ८२ हजार भकु्तानी गरेको छ । पसु्िक िथा अन्र् सामग्री छपाई गरी तबक्री गने तनकार्लाई 
अनदुान प्रदान गरेको उर्चि देर्खएन ।  

15. सीतमि प्रतिस्पधाि : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि 
हनेुगरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद कार्ि गनि नहनेु उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था र्वपरीि मन्रालर्ले रु.७८ 
लाख ४५ हजारको सामानहरू सोझै खररद गरेको छ । उक्त खररद मध्रे् मेर्शनरी िथा औजारमा मार 
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रु.५० लाख ५५ हजार रहेको छ । काननु बमोर्जम प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन गरी खररद 
गनुिपदिछ ।  

16. सवारी साधन खररद : साविजतनक तनकार्ले मालसामानको लागि अनमुान िर्ारी गदाि साविजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ र सम्बर्न्धि मालसामानको स्पेर्शर्फकेशनको अतधनमा रही िर्ार 
गनुिपने व्र्वस्था साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा उल्लेख छ । मन्रालर्ले हेभी 
इक्र्पुमेन्ट तडतभजन कार्ािलर्, पोखराका मेकातनकल इर्न्जतनर्रले िर्ार पारेको सवारी साधनको 
टेर्क्नकल स्पेर्शर्फकेशन र लागि अनमुानको आधारमा रु.३ करोड ८८ लाख ६६ हजारका ९ सवारी 
साधन खररद गरेको छ । 

ऐनको दफा ६२(क) मा बोलपर सम्बन्धी कागजाि वा स्पेर्शर्फकेशन िर्ार गने कार्िमा संलग्न 
व्र्र्क्तले बोलपर सम्बन्धी कारवाहीमा भाग तलन नहनेु उल्लेख भएकोमा ३ टर्ाकेजका ९ थान सवारी 
साधन खररदको स्पेर्शर्फकेशन सर्हि लागि अनमुान िर्ार गने, प्रार्वतधक िथा आतथिक पक्षको मूल्र्ाङ्कन 
गने र इन्सेटसन ररपोटि िर्ार गने कार्िमा हेभी इक्वीपमेन्ट तडतभजन पोखराका मेकातनकल इर्न्जतनर्रको 
संलग्निा रहेको पाइर्ो । एउटै व्र्र्क्त एक भन्दा बढी कार्िमा संलग्न हुँदा प्रतिस्पधािलाई असर गने िथा 
काननुमा भएको व्र्वस्थाको र्वपरीि समेि हनेु भएकोले र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  

17. बजेट तनकासा : कोतभड १९ को जर्टलिा व्र्वस्थापन र जर्टल तबरामीको सघन उपचारको लातग 
अस्पिालहरूमा ५ वेडको सघन उपचार कक्ष आइतसर् ुसेट-अप िथा सन्चालनको लातग प्रदेश सरकारले 
२०७७।२।६ मा र्वतभन्न ९ अस्पिाललाई रु.१३ करोड ७८ लाख ५३ हजार िथा धौलातगरी 
अस्पिाललाइ भेर्न्टलेटर खररदको लातग रु.१ करोड ६० लाख र अर्क्सजन टलान्टको लातग रु.६० लाख 
तनकासा गरेको छ । र्सैगरी संघीर् सशिि अनदुानबाट कमिचारीको जोर्खम भत्ता लगार्ि कमिचारी 
व्र्वस्थापन र औषतध िथा औषतधजन्र् सामग्रीहरूको लातग मािहिका कार्ािलर्लाई रु.५ करोड २७ 
लाख ७३ हजार तनकासा गरेको छ । रकम तनकासा भएअनसुार कार्ि भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन 
गरेको छैन ।  

18. कोतभड कोष : र्वश्वव्र्ापी कोरोनाको महामारीसँगै र्सलाई तनर्न्रर् गनिको लातग प्रदेश सरकारले कोतभड 
चल्िी कोष भनी र्वर्वध खािा सञ चालन गरेको छ । जसअनसुार प्रदेश सरकारको र्वतनर्ोजन बजेटबाट 
रु.३० करोड िथा बाकँी कमिचारी िथा पदातधकारीको िलब कट्टी, र्वतभन्न बैङ्क िथा र्वत्तीर् संस्थाबाट 
समेि गरी कुल रु.३४ करोड ७० लाख ६१ हजार जम्मा भएकोमा र्स कोषबाट ३५ कार्ािलर्लाई 
रु.१८ करोड ५४ लाख ६७ हजार तनकासा ददएको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:् 

18.1. सामार्जक र्वकास मन्रालर्मा रहेको र्स कोषबाट प्रदेश सरकार बाहेकका अन्र् कार्ािलर् िथा संस्थाहरू 
जस्िै पोखरा स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठान पोखरालाई रु.५० लाख, र्जर्प कोइराला श्वासप्रश्वास रोग 
अस्पिाललाई रु.१० लाख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रु.१ लाख ६० हजार, र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, 
लमजङुलाई रु.३० लाख ददएको छ भने र्वतभन्न ७ पातलकाहरूलाई समेि रु.८० लाख ददएको छ । 
उक्त तनकार्लाई रकम ददएकोमा खचिको र्ववरर् िथा प्रगति माग गरेको छैन ।  

18.2. र्स कोषबाट कुल रु.१८ करोड ५४ लाख ६७ हजार र्वतभन्न कार्ािलर्हरूलाई खचि गनि ददएकोमा उक्त 
रकम कति खचि भर्ो िथा कति बाकँी छ सोको र्ववरर् मन्रालर्ले िर्ार गरेको छैन । र्सरी रकम 
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मार ददने िर खचिको र्ववरर् नतलन ुउर्चि देर्खँएन । र्स कोषबाट सबैभन्दा धेरै रकम प्रदेश स्वास्थर् 
आपतुिि व्र्वस्थापन केन्द्रलाई रु.१२ करोड ८५ लाख ८१ हजार ददएकोमा उक्त केन्द्रबाट आतथिक वषिको 
अन्त्र्सम्ममा औषतध िथा उपकरर्मा रु.४ करोड ७३ लाख ६४ हजार मार खचि गरी रु.८ करोड १२ 
लाख १७ हजार बाँकी रहेको अवस्था छ । बाँकी रहेको रकम मन्रालर्ले र्र्कन गरेको छैन । 

18.3. र्स कोषबाट स्वास्थर् तनदेशनालर्, कास्की, प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला, कास्की, स्वास्थर् िातलम 
केन्द्र, कास्की, प्रदेश स्वास्थर् आपतुिि केन्द्र, कास्की िथा स्वास्थर् कार्ािलर्, कास्की समेि ५ 
कार्ािलर्लाई तभर्टएम खररदको लातग रु.५ लाख िथा र्पतसआर टेि र्कटको लातग रु.५ लाखको दरले 
कुल ५० लाख अर्ख्िर्ारी ददएको छ । साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा र्वशेष पररर्स्थतिमा 
खररद गने छुटै्ट व्र्वस्था भएकोमा समेि साविजतनक खररद तनर्मावली र्वपरीि टुक्रा टुक्रा गरी खररद हनेु 
गरी एउटै आइटमको लातग र्वतभन्न कार्ािलर्लाई अर्ख्िर्ारी ददन ुउर्चि देर्खएन । 

18.4. मन्रालर्ले प्रदेश अन्िगिि  क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन केन्द्र र त्र्समा बस्नेको संख्र्ा, स्वास्थर् सामग्री 
एवं उपकरर् खररद, राशन र्विरर्मा खचि लगार्ि कोतभड व्र्वस्थापन भएका कार्ि एवं खचिको अतभलेख 
राखेको छैन । कोतभड व्र्वस्थापनमा भएको खचि अतभलेख राख् नपुदिछ । 

र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 

19. उत्तरपरु्स्िका खररद : प्रदेशका ११ र्जल्लातभर सञ चालन हनेु एस.ई.ई परीक्षाका लातग तनदेशनालर्ले 
जनक र्शक्षा सामाग्री केन्द्र तल. बाट रु.62 लाख 7१ हजारको 6 लाख 15 हजार थान मूल 
उत्तरपरु्स्िका र थप उत्तरपरु्स्िका 4 लाख 98 हजार 400 थान खररद गरेको छ । प्रदेश अन्िगिि 
कुल ४७ हजार ७१३ पररक्षाथी रहेका र १० तबषर्को पररक्षाको लातग उत्तरपरु्स्िका संख्र्ा ४ लाख 
७७ हजार १३० हनेुमा सोमा ५ प्रतिशि थप गदाि ४ लाख ९८ हजार ८८६ थान उत्तर परु्स्िका छपाई 
गरे हनेुमा आवश्र्किा र और्चत्र्िाको र्वचार नगरी १ लाख १६ हजार ११४ थान उत्तरपरु्स्िका बढी 
छपाई गरी रु.९ लाख ८३ हजार थप व्र्र्भार परेको छ । र्वश्वव्र्ापी महामारीको कारर् परीक्षा नै 
स्थगन भएकोले उत्तरपरु्स्िका सरुर्क्षि राखी अको वषि प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ। 

प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्द्र 

20. औषतध खररदको मापदण्ड : प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्द्रले  खररद गरेको िथा संघबाट प्राप्त 
गरेका औषतध िथा सर्जिकल सामानहरू प्रदेशका ११ र्जल्लाका अस्पिाल र स्वास्थर् कार्ािलर्लाई 
हस्िान्िरर् गरेको छ । केन्द्र सरकारले खररद गरी प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने औषतधको मापदण्ड 
भएिापतन प्रदेश र स्थानीर् िहले खररद गने औषतधको मापदण्ड छैन । प्रदेशले अत्र्ावश्र्क तभर परेका 
७० आइटममध्रे् ३५ आइटमका औषतधहरू खररद गरी र्विरर् गने गरेको छ । सोही प्रकारका  औषतध 
स्थानीर् िहलाई हस्िान्िरर् गने िथा स्थानीर् िहहरूले समेि खररद गने गरेको देर्खदा दोहोरो खचि हनेु 
सम्भावना रहन्छ । औषतध खररदको दोहोरोपना हटाउन प्रदेश र स्थानीर् िहबीच खररद गररने औषतधको 
मापदण्ड बनाउनपुने देर्खन्छ । 

21. औषतध िथा उपकरर् मौज्दाि : प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्द्रमा र्स आतथिक वषिको अन्िमा 
संघबाट प्राप्त समेि रु.१९ करोड ४४ लाख ४६ हजारका १०५ प्रकारका  औषतध, उपकरर् र 
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सर्जिकल सामानहरू मौज्दाि रहेको छ । लामो समर्सम्म औषतध प्रर्ोगमा नआई मौज्दािमा 
राख्दा  औषतधको म्र्ाद गजुिने सम्भावना रहन्छ । आवश्र्क भन्दा बढी मौज्दाि नरहने गरी खररद िथा 
आपूतििको व्र्वस्था गरी समर्मै औषतधको र्विरर्को व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । साथै केन्द्रले औषतध िथा 
सर्जिकल सामग्री खररद गदाि मागमा आधाररि रही खररद गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

र्जल्ला अस्पिाल िथा स्वास्थर् िातलम केन्द्रहरू 

22. सोझै खररद : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा २० लाख (औषतधको हकमा 
रु.५० लाख) सम्मको सामान र्शलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट खररद गनुिपने उल्लेख छ । गोरखा 
र्जल्ला अस्पिालले र्स वषि रु.३७ लाख ५२ हजार, दमौली अस्पिालले रु.१७ लाख ६४ हजार, 
धौलातगरी अञ चल अस्पिालले रु.७६ लाख ६९ हजार र र्जल्ला अस्पिाल स्र्ाङजाले रु.४८ लाख ९६ 
हजारका औषतध, उपकरर् लागर्िका सामानहरू पटक पटक सोझै खररद गरेका छन ्।खररद कार्ि गदाि 
तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ । 

23. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) मा वस्ि ु िथा सेवा 
भकु्तानी गदाि कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाट सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ािलर्मा जम्मा गरी बाँकी रकम मार भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा ५० प्रतिशि मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर कट्टा नगरी मध्र्र्वन्द ुअस्पिालले रु.११ लाख ५ हजार िथा बेनी अस्पिाल म्र्ाग्दीले रु.९ लाख 
९६ हजार समेि रु.२१ लाख १ हजार र्वतभन् न फमिलाई भकु्तानी गरेको छ । उक्त रकम राजस्वमा 
जम्मा भएको सतुनर्िि हनुपुदिछ ।   

24. प्रार्वतधक जाचँ बेगर भकु्तानी : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८ मा खररद र्ोजना 
िर्ार गदाि मालसामान खररद गने भए स्पेतसर्फकेशन िर्ार गनुिपने िथा तनर्म ११५ मा आपूतिि गररएका 
मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन र गरु्स्िर बमोर्जमको भए नभएको तनरीक्षर् 
वा परीक्षर् गनुि गराउनपुने उल्लेख छ । पविि र्जल्ला अस्पिालले एक फमिबाट रु.६३ लाख ८७ 
हजारको अर्क्सजन टलान्ट  खररद गरेको िथा एक सर्जिकल हाउसबाट रु.१८ लाख ८० हजारका 
कातडिर्ाक मोतनटर, तसतलण्डर लगार्ि १२ प्रकारका उपकरर् खररद गरेकोमा प्रार्वतधक जाँच िथा 
स्पेर्शर्फकेशनको परीक्षर् बेगर रकम भकु्तानी गरेको छ । प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन र गरु्स्िरको 
परीक्षर् पिाि मार भकु्तानी गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।   

25. शीषिक फरक पारी खचि : एकीकृि आतथिक संकेि िथा वगीकरर् र व्र्ाख्र्ा, २०७४ मा खचि संकेिमा 
व्र्ाख्र्ा गरे अनसुार सम्बर्न्धि शीषिकबाट मार खचि गनुिपनेमा धौलातगरी अञ चल अस्पिालले तनतमिि 
भवनको संरचनात्मक सधुार शीषिकबाट रु.३३ लाख ३४ हजारको फतनिचर खररद गरेको छ भने 
मन्रालर्ले समेि अन्र् खचि शीषिकबाट रु.१५ लाख ८५ हजार बैठक भत्ता लेखेको छ । शीषिक फरक 
पारी खचि गने पररपाटी तनर्न्रर् गनुिपदिछ ।  

26. पाररश्रतमक कर : आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८ िथा अनसूुची १ मा पाररश्रतमकमा लाग्ने करको दर 
उल्लेख छ । सोही अनसुार पाररश्रतमक कर तनधािरर् गनुिपनेमा धौलातगरी अञ चल अस्पिालले कमिचारीको 
िलब िथा भत्ता भकु्तानी गदाि रु.७ लाख ४५ हजार िथा स्वास्थर् कार्ािलर्,  गोरखाले रु.७८ हजार 
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िथा बेनी अस्पिाल म्र्ाग्दीले रु.२ लाख ५३ हजार समेि रु.१० लाख ७६ हजार पाररश्रतमक कर कट्टा 
गरेको छैन । उक्त रकम असलु गनुिपदिछ । 

27. मदु्दिी खािा : बेनी अस्पिाल म्र्ाग्दीले अस्पिाल र्वकास सतमति िफि  िीनवटा र्वत्तीर् संस्थामा मदु्दिी 
खािा खोली रकम जम्मा गरेको छ । मदु्दिी खािामा रु.१ करोड २३ लाख ९० हजार रहेकोमा प्राप्त 
व्र्ाज सतमतिको आर्-व्र्र् र्ववरर्मा आम्दानी देखाएको छैन । उक्त र्वत्तीर् संस्थासँग भएको सम्झौिा 
बमोर्जम प्राप्त हनुपुने र्स वषिको व्र्ाज रु.१२ लाख ६८ हजार असलु गनुिपदिछ ।  

28. सञ चालन र उपर्ोग : साविजतनक तनकार्ले खररद गरेका सामाग्रीको समर्मै उर्चि ढंगले उपर्ोग र 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । मनाङ र्जल्ला अस्पिालले र्वतभन्न व्र्वसार्ीसँग रु.४८ लाख ६० हजारको 
अर्क्सजन टलान्ट, रु.९६ लाख ७९ हजारको आइतसर् ुउपकरर्, र्वद्यिुीर् मेतडकल रेकडिर सफ्टवेर्र 
िथा हाडिवर्र समेि गरी कुल रु.१ करोड ६४ लाख ४८ हजारको खररद गरी भकु्तानी गरेकोमा  खररद 
गररएका सामाग्रीहरू हालसम्म पतन सञ चालन र प्रर्ोग भएको नदेर्खएको, सामाग्रीको सञ चालनका लातग 
जनशर्क्त व्र्वस्था नगरेको िथा वारेन्टी अवतध समाप्त हुँदासम्म पतन सञ चालनमा ल्र्ाउन नसकेको हुँदा 
टलान्ट सञ चालन र सामाग्रीको उपर्ोग र्थाशीघ्र गनुिपने देर्खन्छ। साथै कोतभड 19 रोग तनर्न्रर् 
रोकथाम िथा अन्र् रोगको लातग मािरृ्शश ु तमिेरी अस्पिाल, कास्कीले रु.१ करोड ३२ लाख ५३ 
हजारको आइतसर् ु भेर्न्टलेटर लगार्िको मेडीकल सामग्री खररद गरेकोमा कोरोना महामारी फैतलरहेको 
अवस्थामा समेि उक्त उपकरर्हरू प्रर्ोगमा आएको छैन । 

29. कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता : कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास्थर्कमी िथा अन्र् कमिचारीलाई उत्प्ररेरि 
गनि संघीर् सरकारले रकम उपलब्ध गराएकोमा उक्त रकमबाट कोरोना महामारीमा खटेका कमिचारीलाई 
र्स वषि दमौली अस्पिाल िनहुँले रु.५० लाख, र्जल्ला अस्पिाल स्र्ाङजाले रु.५९ लाख ६५ हजार, 
धौलातगरी अञ्चल अस्पिालले रु.९१ लाख १३ हजार समेि र्वतभन्न २३ कार्ािलर्बाट रु.४ करोड ३८ 
लाख ५३ हजार खचि गरेका छन ्। 

स्वास्थर् मन्रालर्बाट जारी भएको कोरोना भाइरसको संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको 
जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७ मा िोर्कएका जनशर्क्तलाई दफा ९ बमोर्जम चैर 
९ गिेदेर्ख आषाढ मसान्िसम्म कोतभड १९ जोर्खम भत्ता पाउने व्र्वस्था भएवमोर्जम स्र्ाङ्जा र्जल्ला 
अस्पिालले जोर्खम भत्ता भकु्तानी गरेकोमा अस्पिाल र्वकास सतमति माफि ि तनर्िर् गरी थप १५ ददनको 
िलब बराबर कोतभड जोर्खम भत्ता र्विरर् गदाि दोहोरो पनि गएको रु.७ लाख २६ हजार असलु 
गनुिपदिछ।  

30. मेडीकल इक्र्पुमेन्ट खररद : कोतभड 19 रोग तनर्न्रर् रोकथाम साथै अन्र् रोगको लातग मािरृ्शश ु
तमिेरी अस्पिाल, कास्कीले भेर्न्टलेटर लगार्िको मेतडकल इक्र्पुमेन्टको खररद कार्िमा ३ टर्ाकेज बनाइ 
खररद गरी रु.1 करोड 32 लाख 5३ हजार खचि गरेकोमा अस्पिालको उक्त सधन उपचार कक्ष 
हालसम्म पतन प्रर्ोगमा ल्र्ाएको छैन । स्वास्थर् जर्टलिा हल गनि बनाएको उपचार कक्ष प्रर्ोगमा 
नल्र्ाई तनस्कृर् राख्न ुउर्चि देर्खएन । 

31. सोझै खररद : गोरखा र्जल्ला अस्पिालले साविजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अनसुार र्वशेष 
पररर्स्थतिमा खररद भनी एक तबके्रिाबाट रु.६९ लाख ४४ हजारको आइतसर् ु भेर्न्टलेटर सोझै खररद 
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गरेको छ भने उक्त भेर्न्टलेटर सेटअपको लातग एर्वर्ज मेर्शन रु.४ लाख ४० हजारमा इ-र्वतडङबाट 
खररद गरेको छ । ठूलो रकमको खररद सोझै र्वतधबाट गनुि उर्चि देर्खएन ।  

32. प्रार्वतधक जाचँपास : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८ मा खररद र्ोजना िर्ार गदाि 
मालसामान खररद गने भए स्पेतसर्फकेशन िर्ार गनुिपने िथा तनर्म ११५ मा आपूतिि गररएका मालसामान 
सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन र गरु्स्िर बमोर्जमको भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् 
गनुि गराउनपुने उल्लेख छ । कोतभड १९ को व्र्वस्थापनका लातग आइतसरू् भेर्न्टलेटर लगार्िका 
उपकरर् खररद गनिका लातग र्जल्ला अस्पिाल, पवििलाई रु.१ करोड ६९ लाख १९ हजार र्वतनर्ोजन 
भएको छ । भेर्न्टलेटर लगार्ि १६ प्रकारका सामाग्री खररद गनि रु.१ करोड ६९ लाख ९ हजारको 
लागि अनमुान िर्ार गरी बोलपरमाफि ि खररद गरी रु.१ करोड ३६ लाख १५ हजार भकु्तानी भएको 
छ। उक्त १६ आइटम खररद गनि तमति २०७७।३।३० मा सम्झौिा भएकोमा सोही ददन सामग्री 
आपूतिि, दार्खला िथा जडान भएको भनी खचि लेखेको छ भने एक सटलार्सिबाट रु.१८ लाख ८० 
हजारका सामान ल्र्ाएकोमा प्रार्वतधक जाँचपास नै भएको छैन ।  

र्सैगरी अर्क्सजन टलान्ट एण्ड पाइपलाइन खररद गनिको लातग बोलपर गरेकोमा एक मार 
फमिले रु.६३ लाख ८७ हजारको प्रस्िाव गरेकोमा तनज फमिबाट उक्त सामान खररद गरेको िर 
प्रार्वतधक जाचँपास बेगर खररद भएकोले स्पेर्शर्फकेशन अनसुार खररद भएको भनी र्र्कन गनि सर्कएन । 

33. खचिको अवस्था : धौलातगरी अञ्चल अस्पिालबाट उपलब्ध गराइएको र्ववरर् अनसुार आ.व. २०७६।७७ 
को आषाढ मसान्िसम्म प्रदेश संर्चिकोष, संघीर् कोतभड कोष र अन्र् श्रोिबाट समेि रु.२ करोड ६६ 
लाख ३६ हजार आम्दानी भएकोमा कोरोना संक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन कार्िमा रु.२ 
करोड ६५ लाख २० हजार खचि भई रु.१ लाख १६ हजार बाँकी रहेको छ । जसमध्रे् क्वारेर्न्टन 
व्र्वस्थापनमा रु.९९ लाख ९८ हजार, आइशोलेसन केन्द्र तनमािर् िथा व्र्वस्थापनमा रु.७३ लाख ९ 
हजार खचि गरेको छ।  

स्वास्थर् कार्ािलर् लमजङुले संघीर् कोतभड कोषबाट रु.३३ लाख र अन्र् श्रोिबाट रु.१६ लाख 
समेि जम्मा रु.४९ लाख आम्दानी गरेकोमा जोर्खम भत्तामा रु.१९ लाख ८४ हजार, र्पर्पइमा रु.५ 
लाख, कन्याक टे्रतसङमा रु.४ लाख िथा औषतध खररदमा रु.५ लाख खचि गरी रु.१३ लाख ३२ हजार 
कोषमा बाकँी रहेको छ । बेनी अस्पिालले कोषबाट रु.८५ लाख ८३ हजार खचि गरेको छ।  जसबाट 
आईसोलेशन केन्द्र तनमािर्मा रु.३५ लाख ७४ हजार, क्वारेर्न्टन तनमािर् िथा व्र्वस्थापनमा रु.१३ लाख 
२२ हजार खचि गरेको छ । आइसोलेशन केन्द्र, क्वारेर्न्टन तनमािर् िथा राहि आददमा सबै स्थानीर् 
िहले समेि खचि गरेकोमा खचि दोहोरो परे नपरेको सतुनर्िि गरेको छैन ।  

34. सामानको प्रर्ोग : मनाङ र्जल्ला अस्पिालले र्वतभन्न व्र्वसार्ीसँग रु.४८ लाख ६० हजारको अर्क्सजन 
टलान्ट िथा रु.९६ लाख ७९ हजारको आइतसर् ुउपकरर् खररद गरी भकु्तानी गरेकोमा खररद गररएका 
सामग्रीहरू हालसम्म पतन सञ्चालन र प्रर्ोगमा आएको नदेर्खएको, सामाग्रीको सञ्चालनका लातग जनशर्क्त 
व्र्वस्था नगरेको िथा वारेन्टी अवतध समाप्त हुँदासम्म पतन सञ्चालनमा ल्र्ाउन सकेको छैन । 

 बेरुज ु र्स्थति : मन्रालर् िथा मािहि समेि  12 तनकार्मा र्ो वषि रु.6 करोड 29 लाख 87 हजार 
बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 6 तनकार्बाट रु.2 करोड 43 लाख 38 
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हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.3 करोड 86 लाख 49 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ । सो मध्रे् रु.66 
लाख 10 हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रहेको छ । र्सै गरी अन्र् संस्था िथा सतमति १० िफि  
रु.५ करोड 91 लाख 83 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ 3 
तनकार्बाट रु.62 लाख 49 हजार फस्र्ौट गरी रु.5 करोड २९ लाख ३४ हजार बेरुज ुबाँकी रहेको 
छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० र ११ मा रहेको छ । 
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मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 

प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार रहेको संर्वधान वा 
काननुको व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी कुनै जर्टल संवैधातनक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभिमा 
साविजतनक महत्त्व वा साविजतनक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको िफि बाट अदालिमा उपर्स्थि भई बहस 
पैरवी गने, गराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ािलर्को स्थापना भएको हो ।  

र्स कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड ४१ लाख ९९ हजार र धरौटी रु.80 हजार समेि रु. १ करोड 
४२ लाख ७९ हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन:् 

1. लक्ष्र् िथा प्रगति : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २० बमोर्जम कार्ािलर्ले पररमार् र 
लागि खलु्ने गरी कार्िक्रम स्वीकृि गनुिपनेमा सो नगरी चाल ुिथा पूजँीगििफि का कार्िक्रममा खचि गरेको 
छ । स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रमको आधारमा खचि गरी लागि र पररमार् खलु्ने गरी प्रगति प्रतिवेदन िर्ार 
गनुिपदिछ ।  

2. बहस पैरवी : कार्ािलर्ले र्स वषि उत्प्रषेर्, परमादेश, प्रतिषधे, अतधकारपचृ्छा र तनषधेाज्ञा समेि ३१, 
अदालिको अवहेलना सम्बन्धी ३,  पनुरावेदन सम्बन्धी ३ र र्किे जालसाजी सम्बन्धी १ गरी जम्मा ३८ 
ररट तनवेदन िथा मदु्दाको प्रतिरक्षा सम्बन्धी बहस पैरवी गरेको छ ।  

3. सम्झौिा वेगरको भकु्तानी : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा साविजतनक 
तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल बीजकको भकु्तानी गदाि खररद सम्झौिाका शििबमोर्जम भकु्तानी 
गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्को भवन र्वस्िार र बगैंचा ममिि सधुार कार्िको लातग शहरी र्वकास िथा 
भवन तडतभजन कार्ािलर् र एक तनमािर् व्र्ावसार्ी र्वच सम्झौिा भएकोमा दोस्रो रतनङ तबल भकु्तानीमा 
मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर्बाट रु.९ लाख ५४ हजार भकु्तानी भएको छ । र्सरी स्वीकृि कार्िक्रम 
बेगर अन्र् तनकार्को भकु्तानी ददन ुउपर्कु्त देर्खएन । 

 बेरुज ुर्स्थति : कार्ािलर्को र्ो वषि रु.२ लाख २1 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट नभई 
सोही बेरुज ुबाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-१० मा रहेको छ । 
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प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 

प्रदेश सरकारको र्वकास नीति, र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमा कार्िलाई लक्ष्र्उन्मखु, सूचकमा आधाररि 
र प्राथतमकिाको के्षर केन्द्रीि वनाउन सहर्ोग र सल्लाह ददनको लातग प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग गठन 
भएको छ । 

र्ो वषि आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.३ करोड ४९ लाख ९२ हजार, राजस्व रु.९० हजार र धरौटी रु.९३ 
हजार र अन्र् कारोवार रु.२३ लाख १५ हजार समेि रु.३ करोड ७४ लाख ९० हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न 
भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

१. दरबन्दी र पदपूतिि : आर्ोगको स्वीकृि कमिचारी दरबन्दी २१ मध्रे् ११ पदपूतिि भई एक सर्चव सर्हि 
१० पद ररक्त रहेको देर्खन्छ । जनशर्क्तको अभावमा आर्ोगको कार्ि सम्पादनमा असरपने देर्खएकोले 
ररक्त दरबन्दी पूतिि गनुिपदिछ । 

२. लक्ष्र् प्रगति : प्रदेश र्ोजना अनगुमन, प्रदेशस्िरीर् िथर्ाङ्कको र्जआइएस म्र्ार्पङ, कोरोना रोगको अध्र्र्न 
प्रतिवेदन, बहकु्षरेीर् पोषर् सम्बन्धी सरोकारवालहरू सर्हिको अन्िरर्क्रर्ा लगार्िका १२ कार्िक्रम 
सञ चालन गनि रु.९९ लाख ४८ हजार प्राप्त भएकोमा स्थानीर् िहलाई मध्र्मकालीन खचि संरचना िातलम 
र प्रतिवेदन छपाई, कोरोना रोगको अध्र्र्न प्रतिवेदन, प्रदेशस्िरीर् पोषर् िथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक 
सतमतिको बैठक लगार्िका कार्िमा ४० प्रतिशिसम्म प्रगति भई रु.९ लाख २८ हजार खचि भएको छ । 
र्वभन्न ७ कार्िक्रमहरू सञ चालन नभई शून्र् प्रगति रहेको छ । 

३. ददगो र्वकास लक्ष्र् : आर्ोगले ददगो र्वकासका लक्ष्र्हरूको आधार रेखा सूचकांक िर्ार गरी 
पररमार्ात्मक लक्ष्र्हरू तनधािरर् गरेको छैन । ददगो र्वकासका सूचक र लक्ष्र्हरूलाई आन्िररकीकरर् 
गरी मध्र्कालीन सूचकहरू तनधािरर् गने र िी सूचकको आधारमा अनगुमन गरी तनददिि लक्ष्र् समर्मै 
हातसल गनि आर्ोगले ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

४. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा : प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजना २०७६/७७ देर्ख कार्ािन्वर्नमा 
आएको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको लातग प्रत्रे्क वषि हातसल गनुिपने नतिजा सूचक 
उल्लेख छ । र्स बमोर्जम पर्हलो वषि बहआुर्ातमक गररबीमा रहेको जनसंख्र्ा १२.५ प्रतिशिमा झाने, 
गररबीको रेखामनुी रहेको जनसंख्र्ा १३.५ प्रतिशिमा झाने, अपेर्क्षि आर् ु ७३ वषि परु् र्ाउने, मानव 
र्वकास सूचकाङ्क ०.६० परु् र्ाउने, आतथिक वरृ्र्द्दर ७.८ प्रतिशि, उद्योग क्षेरको वरृ्र्द्दर १५ प्रतिशि र 
प्रतिव्र्र्क्त आर् १ हजार ३११ अमेररकी डलर परु् र्ाउने लगार्िको लक्ष्र् राखेकोमा सोको प्रगति समीक्षा 
गरेको छैन ।  

५. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न : प्रदेश सरकारले 2076/77 को बजेटमा प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोगको 
लातग र्वतभन्न क्षेरमा बजेटको व्र्वस्था गरेको छ । प्रदेशले कृर्ष, पर्िटन, वन, वािारर्, र्शक्षा, स्वास्थर् 
लगार्िका र्वतभन्न र्वषर्गि अध्र्र्न, अनसुन्धान, सवेक्षर् कार्िक्रममा खचि गरेको छ । आर्ोजना 
अध्र्र्न, गण्डकी प्रदेशको वेव पोटिल तनमािर्, लैर्ङ्गक समानिा एवं सामार्जक समावेशीकरर् तनदेर्शका, 
िथर्ाङ्क बैंक लगार्िका ९ र्वषर्मा अध्र्र्न, अनसुन्धान, सवेक्षर् कार्िमा रु.48 लाख ४१ हजार खचि 
भएको छ । अध्र्र्न अनसुन्धानबाट िर्ार भएका प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न गरी आर्ोगको कार्ि सम्पादन 
स्िर बढाउन ुपदिछ ।  

 बेरुज ुर्स्थति : आर्ोगको लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषि लगिी बेरुज ुदेर्खएको छैन । र्स सम्बन्धी र्ववरर् 
अनसूुची–१० मा रहेको छ । 
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पररच्छेद - ४ 

प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न र्स्थति 

प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोर्जम महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट 
लेखापरीक्षर् भई प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा औलं्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ददनतभर सम्बर्न्धि कार्ािलर्ले िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर् गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई 
जानकारी गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धी ब्र्होरा तनम्न छनः्  

1. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न : लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु 
समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन मखु्र्मन्रीमाफि ि प्रदेश सभा समक्ष पेस गने व्र्वस्था छ । 
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न र्स्थति खलुाई पठाउन 2078/3/9 मा मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ािलर्मा पराचार गररएको तथर्ो । कार्ािलर्ले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 
2077 प्रदेश सभामा 2077/6/13 मा पेस भएको जानकारी ददएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनउपर 
समर्मै छलफल गरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट : र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  143 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा 
अन्र् कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन् न गरी रु.76 करोड 80 लाख 62 हजार लगिी बेरुज ुसर्हिको 
लेखापरीक्षर् सम्पन् न गरी प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएकोमा 37 तनकार्बाट प्रमार् िथा प्रतिर्क्रर्ा 
पेस भई सैर्द्ार्न्िक दफा 1 र लगति दफा  82 बाट रु.21  करोड 68  लाख 97 हजार फस्र्ौट 
भई रु.55 करोड 11 लाख 66 हजार बाँकी रहेको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षर् 
भएका 10 तनकार्को रु.5 करोड 91 लाख 83 हजारमा 3 तनकार्ले प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.62 लाख 49 
हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.5 करोड 29  लाख 34 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ । काननु बमोर्जम 
बेरुज ुअसलु फस्र्ौट गनुिपदिछ । 

गि वषि प्रदेश सरकारी तनकार्िफि को रु.1 अबि ६४ करोड ४८ लाख १६ हजार बेरुज ुफस्र्ौट 
गनि बाँकी रहेकोमा सम्परीक्षर्बाट रु.७० करोड ९१ लाख ७९ हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.९३ करोड 
५६ लाख ३७ हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ ।  

3. बेरुज ु न्रू्नीकरर् : प्रदेश सरकारको आतथिक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको रटुीलाई 
सधुार गरी आतथिक अनशुासनको र्स्थति मजबिु बनाउन ुपदिछ । प्रदेश कार्ािलर्हरू संचालन सरुुवािी 
चरर्मा रहेकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली स्थापना, प्रभावकारी आन्िररक लेखापरीक्षर्, खररदलगार्िका 
काननुको पालना, अनगुमन िथा तनर्मन र कमिचारीमा र्जम्मेवारी वहनको र्स्थतिमा बढोत्तरी गरी बेरुज ु
न्रू्नीकरर्मा ध्र्ान ददनपुदिछ । 
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पररच्छेद - ५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

साविजतनक जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र र्वत्तीर् अनशुासनको माध्र्मबाट र्वत्तीर् सशुासन कार्म गनि मद्दि 
पगु्दछ । स्रोि र साधनको प्रातप्त एवं पररचालनबाट प्रदेशका र्वकास तनमािर्, सेवाप्रवाहका गतिर्वतधलाई पारदशी, 
जवाफदेही, तमिव्र्र्ी र सशुासनर्कु्त एवं प्रभावकारी बनाउन शासन सञ चालन िथा आतथिक कार्ि प्रर्ालीमा सधुार 
गने र्वषर् तनम्न छन ्: 

1. नीतिगि िथा काननुी व्र्वस्था 
1.1. प्रदेश सरकार (कार्िर्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार र्वतभन्न मन्रालर्हरूलाइि िोर्कएका िर 

सम्पादन नभएका कार्ि र्जम्मेवारीहरूलाइि नीति िथा कार्िक्रममा समावेश गरी कार्ािन्वर्न िातलका बनाइि 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

1.2. नेपालको संर्वधानको धारा 57 (6) बमोर्जम प्रदेशले पर्हचान गरेका क्षरेमा काननु र कार्िर्वतध संघीर् 
काननुसँग सामन्जस्र्िा हनेु गरी तनमािर् गनुिपदिछ । कार्िर्वतध िजुिमा गदाि प्रत्र्ार्ोर्जि र्वधार्नको स्रोि 
खलुाउन ुपदिछ ।  

2. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 

2.1. प्रदेशले ददगो र्वकासका लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गरी िी लक्ष्र् प्राप्त गनि आवतधक र्ोजना र बार्षिक 
बजेट िजुिमा गने, खचि व्र्वस्थापनमा सधुार गने, खचि र उपलर्ब्धलाई कार्ि सम्पादन मूल्र्ांकनसँग 
आबर्द् गने लगार्िका काम गनुिपदिछ । ददगो र्वकास लक्ष्र् कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा प्रदेशस्िरीर् तनदेशक 
एवं र्वषर्गि सतमति गठन गनुिपदिछ ।  

2.2. बजेट प्रर्ालीमा सधुार गनि प्राथतमकिामा रहेका कार्िक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन गने, मध्र्मकालीन खचि 
संरचना िर्ार गरी सोही आधारमा बजेट िजुिमा सोही आधारमा गने, शरुुमा बजेट र्वतनर्ोजन नगरी 
रकमान्िर िथा अबण्डा राखी खचि गने कार्िमा तनर्न्रर्, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका 
र्ोजनामा मार र्वतनर्ोजन गने, धेरै कार्िक्रमभन्दा उपलर्ब्धमूलक कार्िक्रमलाई प्राथतमकिाका आधारमा 
बजेट िजुिमा गने लगार्िका कार्िहरू गनुिपने देर्खएका छन ्। 

2.3. बजेट कार्ािन्वर्न र खचि व्र्वस्थापनमा सधुार गनि तनदेशनालर् प्रमखु, कार्ािलर् प्रमखुसँग कार्ि सम्पादन 
सम्झौिा गरी बजेट र्वतनर्ोजन, खचि र उपलर्ब्धलाई कार्ि सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँग आवर्द् गनुिपदिछ । 
चालखुचि तनर्न्रर् गनि तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदेर्शका र मापदण्ड वनाई लागू गने, अनतु्पादक खचि 
तनर्न्रर् गने र आर्ोजना व्र्वस्थापनमा सधुार गरी पूजँीगि खचि वरृ्र्द् गनुिपदिछ ।  

2.4. प्रदेश िथा स्थानीर्िहले खचि गरेका वैदेर्शक सहार्िाको संघीर् सरकारमा प्रतिबेदन गने र समर्मै सोधभनाि 
माग गने उपर्कु्त ब्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 
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3. आर्ोजना व्र्वस्थापन – सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, आर्ोजना छनौट, बजेट िथा कार्िक्रम स्वीकृति, 
कार्ािन्वर्न, सपुररवेक्षर्, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन लगार्ि र्वतभन्न चरर् पालना गदै आर्ोजना स्वीकृि र 
सञ चालन गनुिपदिछ । आर्ोजना सम्पन् न भएपतछ प्रतिफलको लेखाजोखा गनुिपदिछ । प्रदेश गौरवका 
आर्ोजना छनौटको कार्िर्वतध तनमािर् गनुिपदिछ । 

3.1. आर्ोजनाको तबस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी लागि लाभ तबश्लषेर्बाट उपर्कु्त देर्खएका आर्ोजना 
छनौटमा प्राथतमकिा ददने, सम्पन्न नभएका आर्ोजनाहरूको र्वश्लषेर् गरी कार्ििातलका बमोर्जम कार्ि गरी 
अधरुा आर्ोजना सम्पन्न गने नीति तलनपुदिछ । पररर्ोजना बैंक िर्ार गरी प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको 
छनौट गरी पूजँीगि खचिलाई उपलर्ब्धमलुक क्षेरमा पररचालन गनुिपदिछ ।  

3.2. संघीर् सरकारबाट हस्िान्िरर् भइ आएका आर्ोजनाहरूमा पर्ािप्त बजेट व्र्वस्थापन गरी कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ । तनर्िि मापदण्ड तनधािरर् गरी संघ र स्थानीर् िहसँग दोहोरो नपने गरी आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।    

3.3. आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन कार्िलाई आर्ोजना कार्ािलर्, मन्रालर्स्िर, प्रदेश नीति िथा र्ोजना 
आर्ोग र मखु्र्मन्री िथा मन्रीपररषदको कार्ािलर्ले अनगुमन मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी आधतुनक र्वतधहरू 
प्रर्ोगमा ल्र्ाई प्रभावकारी बनाइनपुदिछ । संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हनेु आर्ोजनासँग सम्बर्न्धि 
सूचनाहरूलाई व्र्वर्स्थि गनि एवं प्रगतिको अनगुमन गनि आर्ोजना व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली िजुिमा गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

4. खररद व्र्वस्थापन – साविजतनक तनकार्ले खररद गरुुर्ोजना िथा वार्षिक खररद र्ोजना  िर्ार गरी 
प्रतिस्पधाित्मक रूपमा खररद कार्ि गनुिपदिछ । परामशि सेवा खररदमा आन्िररक जनशर्क्तको अतधकत्तम 
पररचालन गरी अपनत्वको र्वकास गनुिपदिछ । साथै परामशि सेवाको नम्सि िर्ार गरी लागू गनुिपदिछ ।  

4.1. तनमािर् कार्ि अधरुो रहँदा सरकारलाई ठूलो रकमको दार्र्त्व तसजिना हनेु िर िोर्कएको समर्मा प्रतिफल 
प्राप्त नहुँदा लाभग्राहीले सेवाबाट वर्ञ्चि भई नागररकको जीवनस्िरमा अपेर्क्षि सधुार हनु सकेको छैन । 
तनमािर् व्र्वसार्ीलाई समर्मा कार्िसम्पन्न गने वािावरर् िर्ार गने र आईपरेका बाधा व्र्वधान समाधान 
गनि कार्िमा सम्बर्न्धि साविजतनक तनकार्ले अग्रसरिाका साथ सहर्ोग र सबै पक्ष तनकार्बीच समन्वर् 
िथा सहकार्ि हनेु व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

4.2. खररद काननुमा उल्लेर्खि सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राटुक्रा पारी उपभोक्ता सतमतिलाई ददने, उपभोक्ता 
सतमतिहरूले तनमािर् व्र्वसार्ीबाट काम गराउने कार्ि तनर्न्रर् गनुिपदिछ । उपभोक्ता सतमतिले समेि 
साविजतनक खररद काननु प्रर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ ।मेर्शन प्रर्ोग गनुि नपने श्रममूलक काममा 
मार उपभोक्ता सतमतिलाई सीतमि गनुिपदिछ । उपभोक्ता सतमतिहरूबार्ट गररने कार्िमा जनसहभातगिा 
सतुनर्स्चि गने िथा तनमािर् सम्पन्न पिाि ममिि संभारको र्जम्मेवारीसर्हि हस्िान्िरर्  गनुिपदिछ ।  

5. खचि व्र्वस्थापन – एउटै उदे्दश्र्मा बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन गरी खचि गने कार्िमा तनर्न्रर् 
गने, मन्रालर्हरू कार्िक्रम/आर्ोजना कार्ािन्वर्न गने कार्िको सट्टा नीतिगि तनर्िर्, अनगुमन र 
मूल्र्ांकनमा संलग्न हनुपुने, पूँजीगि खचिलाई कार्िक्रम, समर्, बजेट पररचालनसँग आबर्द् गनुिपने 
र्वषर्मा सधुार हनुपुदिछ । साथै खचि सम्बन्धी मापदण्ड िर्ार गरी तमिव्र्र्ी िवरले खचि गने व्र्वस्था 
हनुपुदिछ । 
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6. परामशि खचि : सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लगार्िका कार्ि सकभर आन्िररक 
जनशर्क्तबाट गराउन पहल गने, बाह्य जनशर्क्तबाट गराउन ुपने अवस्थामा टर्ाकेज बनाइि प्रतिस्पधाित्मक 
िररकाले खररद गने, प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरी वस्ितुनष्ठ बनाउने र अध्र्र्न भएका र्ोजना 
वार्षिक कार्िक्रममा समावेश गने लगार्िका कार्ि गरी परामशि खचिलाइि प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 

7. अनदुान : अनदुान कार्िक्रमहरूलाइि व्र्वर्स्थि रूपमा कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पने तनदेर्शका र 
कार्िर्वतध ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुिमा गने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रर् गने, अनदुानमा समान 
पहुँचको सतुनिििा गने, लाभग्राहीको लागि सहभातगिा नहनेु गरी तनजी संथालाई अनदुान ददने पररपाटी 
अन्त्र् गररनपुने िथा अनदुानको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गने लगार्िका कार्ि गरी उपलर्ब्ध सतुनर्िि 
गररनपुदिछ । नतिजा वा उत्पादनका आधारमा अनदुान ददने नीति अबलम्बन गनुिपदिछ ।  

8. साविजतनक सम्पर्त्तको उपर्ोग र संरक्षर् : सरकारी जग्गा िथा वन क्षेरको तलज, उपर्ोग, भोगातधकार 
ददने िथा खानी उत्खनन ्लगार्ि प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोगलाई व्र्वर्स्थि गनि स्पि मापदण्ड 
िर्ार गरी सोको समरु्चि उपर्ोग र प्रतिफल प्राप्त हनेु ढङ्गले व्र्वस्थापन एवं अनगुमन गनुिपदिछ । 

संघबाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा र्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन हस्िान्िरर् गररएका 
र्ववरर् िथा वििमान अवस्थाको अतभलेख राख्न ेएवं अद्यावतधक गरी प्रकाशन गनुिपदिछ ।  

9. सेवा प्रवाह – साविजतनक स्रोि र साधनको अतधकत्तम उपर्ोग गरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी र 
दक्षिापूविक सञ चालन गनि चक्रीर् समर् प्रर्ाली, टोकन प्रर्ाली, एकद्वार सेवा प्रर्ाली र हेल्पडेस्क प्रर्ाली 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । सेवाग्राहीको समर् र लागि घटाउन र्वद्यिुीर् 
माध्र्मबाट सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । र्सैगरी प्रदेश िहबाट प्रवाह हनेु सेवालाई 
व्र्वर्स्थि गनि, घमु्िी सेवा प्रदान गने, सेवा मापदण्ड तनधािरर् गने, अनगुमन संर्न्र बनाउने र गनुासो 
सनुवुाई सर्न्रको व्र्वस्था र आवतधक रूपमा साविजतनक सनुवुाई गने प्रर्क्रर्ा अवलम्वन गनुिपदिछ । 

9.1. सेवा प्रवाहमा संलग्न पदातधकारी र जनशर्क्तको र्वद्यमान घमुाउरो उत्तरदार्र्त्व प्रर्ाली अन्ि गरी 
सेवाग्राहीप्रति सीधै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रर्ाली लागू गनुिपदिछ । र्सका लातग गनुासो 
सनुवुाईको र्वश्वसतनर्िा अतभवरृ्र्द् गनि गनुासो व्र्वस्थापनमा सामार्जक सञ्जाल र र्वद्यतुिर् माध्र्मको प्रर्ोग 
गरी िालकु तनकार् र स्विन्र तनकार्को अनगुमन मूल्र्ांकन प्रर्ालीलाई व्र्ावहाररक रूपमा कार्ािन्वर्न 
गनुिपदिछ ।  

9.2. साविजतनक परीक्षर्, सामार्जक पररक्षर्, साविजतनक सनुवुाई, परकार सम्मेलन, साविजतनक सवाल 
जवाफका माध्र्मबाट साविजतनक सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त पषृ्ठपोषर् अवलम्बन गरी सेवा प्रवाह सदुृढीकरर् 
गनि साविजतनक सेवाको गरु्स्िर मापदण्ड तनधािरर् गरी लागू गनुिपदिछ ।  

10. तबपद व्र्वस्थापन : र्वपद् ब्र्वस्थापन लगार्िका कोषहरूको उपर्ोग, पररचालन सम्बन्धमा मापदण्ड 
िर्ार गरी कोष पररचालनलाइि प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 

कोतभड १९ को रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लातग अपनाउनपुने सावधानी िथा सिकि िाको लातग 
सूचना प्रवाहलाइि प्रभावकारी वनाउनपुदिछ । अस्पिालको क्षमिा र्वकास, जनशर्क्त व्र्वस्था गरी उपचार 
सेवामा सधुार गनुिपदिछ । मानवीर् जीवनलाई नै प्रधानिा ददई सबैलाई खोपको समन्र्ार्र्क व्र्वस्थापन 
गररनपुदिछ । 
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11. संगठन र कमिचारी व्र्वस्थापन : प्रदेशस्िरको कार्ि सम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन सबै सरकारी 
तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर् गरी र्वकास तनमािर्, सेवा प्रवाहका 
गतिर्वतधलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृि एवं समन्वर्ात्मक रूपले कार्ि सम्पादन गनि दोहोरो नपने गरी 
संगठन संरचना स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

12. राजस्व सङ्कलन : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा कर, 
सेवा शलु्क दस्िरु, पर्िटन शलु्क लगार्िका क्षेर पररचालन गरी अतधकार क्षेर अन्िगिि पने र्वषर्मा 
राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

13. लेखाङ्कन प्रतिवेदन लेखापरीक्षर्  

13.1. आन्िररक तनर्न्रर्सम्बन्धी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी वनाउन प्रदेश मन्रालर् र अन्िगिि तनकार्बाट 
सम्पादन गने कार्ि तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गनि र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश काननुबमोर्जम कार्ि सम्पादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति 
अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी लागू गनुिपदिछ ।  

13.2. साविजतनक तनकार्को लेखा प्रर्ाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृति िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीमा समर्सापेक्ष 
सधुार गरी साविजतनक कोषको पारदर्शििा र र्वश्वसनीर्िा प्रबर्द्िन गनि साविजतनक क्षरेको लातग नेपाल 
साविजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सबै तनकार्हरूमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

13.3. िोर्कएको समर्मा केन्द्रीर् र्हसाब र र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गनुिपने, आन्िररक एवं अर्न्िम लेखापरीक्षर् 
समर्मा सम्पन् न गरी प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न गने, सूचना प्रर्वतध प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ। 

13.4. संसदीर् सतमति, मर्न्रपररषद्का तनर्िर् िथा तनदेशनहरू िथा प्रदेश समन्वर् पररषदको तनर्िर् कार्ािन्वर्न 
र पालना सम्बन्धमा अनगुमन संर्न्र तनमािर् गरी कार्ािन्वर्नको सतुनर्िििा गनुिपदिछ । 

13.5. अन्िर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, 2074 बमोर्जम आफू अन्िगििका स्थानीर् िहबाट आर्व्र्र्को 
र्ववरर् तलई एकीकृि गरेर संघीर् अथि मन्रालर्मा पठाउने व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

14. अन्िरतनकार् समन्वर् : नेपालको संर्वधानले संघ र प्रदेशबीच सहकार्ि र समन्वर् हनुपुने व्र्वस्था गरेको 
छ । िीन िहका सरकार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीर् िह र संघीर् सरकारबीच पलुको 
रूपमा कार्ि गनि िथा र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू सञ्चालन गदाि अन्िर सरकारबीच दोहोरो नपने गरी 
र्ोजना छनौट, बजेट र्वतनर्ोजन िथा सञ्चालन हनुपुनेमा सरकारबीच समन्वर्को अभावले एउटै र्ोजनामा 
पतन िीन वटै िहका सरकारबाट बजेट र्वतनर्ोजन िथा सञ्चालन भएको देर्खएकोले िीनै िहका 
सरकारबीच समन्वर् स्थार्पि हनुपुदिछ । 

15. महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाइएका व्र्होराहरू समर्मा नै प्रदेश सभाको लेखा सतमतिमा 
छलफल भई तनर्िर् िथा तनदेशन हनुपुदिछ । 

उपर्ुिक्त बमोर्जम नीतिगि, काननुी, व्र्वस्थापकीर्, प्रर्क्रर्ागि, प्रर्ालीगि, सधुार कार्ि हनुसकेमा 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुार भई र्वत्तीर् सशुासन कार्म हनेु अपेक्षा गनि सर्कन्छ । 
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अनसूुची-१  

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धि) 

लेखापरीक्षर् गररएका अन्र् संस्था िथा सतमतिको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ािलर्को नाम कार्ािलर् संख्र्ा 

बेरुज ुभएका 
कार्ािलर्को 

संख्र्ा बेरुज ुरकम 

1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 1 260 

2 मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ािलर् 3 1 214 

3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 0 0 

4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 13 1 66190 

5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 1 1 1770 

6 उद्योग, पर्िटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 29 14 23547 

7 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 26 12 33426 

8 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 33 29 386888 

9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 34 12 38649 

10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ािलर् 1 1 221 

11 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 0 0 

  जम्मा 143 72 551166 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुचीहरु 

 87 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

 



अनसूुचीहरु 

 88 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

अनसूुची-१ (क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धि) 

लेखापरीक्षर् गररएका प्रदेश कार्ािलर्हरूको र्ववरर् (र्वतनर्ोजन,  राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)  
२०७६।७७ 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ािलर्को नाम कार्ािलर् संख्र्ा 
1. प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 

1.1. प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 
2. मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ािलर् 3 

2.1. मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ािलर् 1 
2.2. नगर र्वकास प्रर्शक्षर् केन्द्र 1 
2.3. गण्डकी प्रदेश प्रर्शक्षर् प्रतिष्ठान 1 
3. प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 

3.1. प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 
4. आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 13 

4.1. मन्रालर् 1 
4.2. प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् 1 
4.3. प्रदेश लेखा ईकाई कार्ािलर्हरू  11 
5. आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 1 

5.1. मन्रालर् 1 
6. उद्योग, पर्िटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 29 

6.1. मन्रालर् 1 
6.2. तनदेशनालर्हरू  2 
6.3. भ ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्हरू  2 
6.४. तडतभजन वन कार्ािलर्हरू 11 
6.५. घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर्हरू 11 
6.6. वन अनसुन्धान िथा सवेक्षर् केन्द्र 1 
6.7. पर्िटन कार्ािलर् पोखरा 1 
7. भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 26 

7.1. मन्रालर् 1 
7.2. तनदेशनालर्हरू  2 
7.3. कृर्ष ज्ञान केन्द्रहरू  6 
7.4. भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्रहरू 7 
7.5. रेशम र्वकास कार्िक्रमहरू  2 
7.6. कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्िन सहर्ोग िथा िातलम केन्द्र 1 
7.7. पश ुसेवा िातलम केन्द्र 1 
7.8. प्रजनन र्पढी बीज कोर्ा स्रोि केन्द्र 1 
7.9. बाली संरक्षर् प्रर्ोगशाला 1 
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क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्/कार्ािलर्को नाम कार्ािलर् संख्र्ा 
7.10. बीउर्वजन प्रर्ोगशाला 1 
7.11. मत्स्र् र्वकास केन्द्र 1 
7.12. माटो िथा मल परीक्षर् प्रर्ोगशाला 1 
7.13. सहकारी रर्जष्ट्रारको कार्ािलर् 1 
8. भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 33 

8.1. मन्रालर् 1 
8.२. तनदेशनालर् 1 
8.3. खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्हरू  4 
8.4. जलस्रोि िथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू 11 
8.5. पूवािधार तबकास कार्ािलर्हरू 5 
8.6. भतूमगि जलस्रोि िथा तसँचाइ कार्ािलर् 1 
8.7. र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्हरू  5 
8.8. शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्हरू 3 
8.9. सडक तडतभजन कार्ािलर्हरू 2 
9. सामार्जक र्वकास मन्रालर् 44 

9.1. मन्रालर् 1 
9.2. तनदेशनालर्  2 
9.3. गण्डकी  र्वश्वर्वद्यालर् 1 
9.4. आर्वेुद औषधालर् र केन्द्रहरू  11 
9.5. स्वास्थर् कार्ािलर्हरू  11 
9.6. िातलम केन्द्रहरू 2 
9.7. व्र्वसार्र्क सीप तबकास कार्ािलर्हरू 2 
9.8. प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्द्र, कास्की 1 
9.9. प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला, कास्की   1 
9.10. प्रदेश संग्रहालर् गण्डकी प्रदेश, पोखरा 1 
9.11. रोजगार सूचना केन्द्र, पोखरा 1 

9.12 अस्पिाल र्वकास सतमतिहरु 10 
10. मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ािलर् 1 

10.1. मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ता कार्ािलर् 1 
11. प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 

11.1. प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 
12 कार्िमलुक 1 

 
जम्मा 154 
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अनसूुची-२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा सँग 1 सम्बर्न्धि) 

प्रदेश कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् रकम 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 
क्र.  
सं. 

मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार 

लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न रकम 

लेखापरीक्षर् गन ुिपन े सम्पन्न लेखापरीक्षर् गन ुिपन े सम्पन्न लेखापरीक्षर् गन ुिपन े सम्पन्न लेखापरीक्षर् गन ुिपन े सम्पन्न 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1.     प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 137516 1 137516 1 118 1 118 1 1716 1 1716 0  0 0  0 139350 
2.     मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् 3 856457 3 856457 1 159 1 159 3 250 3 250 0  0 0  0 856866 
3.     प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 31281 1 31281 1 5 1 5 0 0  0 0 0  0 0  0 31286 
4.     आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 13 1804004 13 1804004 2 5781193 2 5781193 2 622 2 622 0  0 0 0  7585819 
5.     आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रलर् 1 200986 1 200986 1 96 1 96 0  0 0  0 1 26745 1 26745 227827 
6.     उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 29 1208544 29 1208544 28 264878 28 264878 28 254876 28 254876 11 127836 11 127836 1856134 
7.     भूतम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 26 1619943 26 1619943 21 3766 21 3766 21 30829 21 30829 3 491 3 491 1655029 
8.     भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 33 12051430 33 12051430 31 1278262 31 1278262 29 729899 29 729899 3 686 3 686 14060277 
9.     सामार्जक र्वकास मन्रालर् 34 1716891 34 1716891 23 45418 23 45418 27 18265 27 18265 14 537785 14 537785 2318359 
10.     मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 1 14199 1 14199 0 0 0 0 1 80 1 80 0  0 0 0 14279 
11.     प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 34992 1 34992 1 90 1 90 1 93 1 93 1 2315 1 2315 37490 

 
जम्मा 143 19676243 143 19676243 110 7373985 110 7373985 113 1036630 113 1036630 33 695858 33 695858 28782716 
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 अनसूुची-३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 को दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 

सरकारी तनकार्/मन्रालर् लेखापरीक्षर् बक्र्ौिा र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी जम्मा 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

1 
सामार्जक र्वकास मन्रालर्, स्वास्थर् 
कार्ािलर्, म्र्ाग्दी (आ. व. २०७५।७६) 

1 17107 1 10 1 936 3 18053 

जम्मा 1 17107 1 10 1 936 3 18053 
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अनसूुची-४ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा २ सँग सम्बर्न्धि) 

सतमति िथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षर् र्ववरर् 

२०७६।७७ 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् 

सम्पन् न रकम 
बक्र्ौिा 
वषि गनुिपने सम्पन् न अर्न्िम प्रारर्म्भक 

1.      अस्पिाल र्वकास 
सतमतिहरू 

10 10 10 10 1964191 - 

जम्मा 10 10 10 10 1964191 - 
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अनसूुची-५ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा २ सँग सम्बर्न्धि) 
आर्-व्र्र् र्हसाब िर्ार गने अन्र् संस्था िथा सतमतिका 

लेखापरीक्षर् रकम, बेरुज ुर सञ चालन नतिजा 
२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम र्जल्ला 
लेखापरीक्षर् 

गन ुिपने 
आतथिक वषि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

लेखापरीक्षर् भएको अर्न्िम वषिको संचालन नतिजा 
र्ो 

वषंको 
बचि 

वषािन्िको 
मौज्दाि वषिको शरुु 

मौज्दाि 

आर् व्र्र् 

तबक्री/सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

1 र्जल्ला अस्पिाल स्र्ाङजा 2076/77 182697 2087 530 25329 66881 867 93077 22992 60917 5964 277 90150 2927 3457 

2 धौलातगरी अञ्चल अस्पिाल वागलङु 2076/77 434359 11434 15696 89678 130810 2690 223178 95495 91623 39187 572 226877 
-

3699 
11997 

3 र्जल्ला अस्पिाल म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी 2076/77 242272 3734 24810 45425 85248 2267 132940 47079 53716 31532 1815 134142 
-

1202 
23608 

4 जोमसोम अस्पिाल मसु्िाङ 2076/77 58534 10 2663 2087 27553 739 30379 2991 16319 11234 274 30818 -439 2224 

5 र्जल्ला अस्पिाल मनाङ्ग मनाङ 2076/77 78893 21710 852 652 39174 132 39958 1072 34035 4639 41 39787 171 1023 

6 र्जल्ला अस्पिाल पविि 2076/77 222668 9374 661 12402 98465 2015 112882 11295 80071 18394 687 110447 2435 3096 

7 मध्र्र्वन्द ुअस्पिाल नवलपरु 2076/77 155991 299 1438 12475 64944 1217 78636 14272 58632 5812 77 78793 -157 1281 

8 दमौली अस्पिाल िनहुँ 2076/77 160476 0 5688 22151 59060 2598 83809 २२६५३ ४८२३५ १०८२४ ६४३ ८२३५५ १४५४ ७१४२ 

9  र्जल्ला अस्पिाल गोरखा 2076/77 196222 3952 1138 26225 70499 3221 99945 26235 58959 11540 681 97415 2530 3668 

10 मािृर्शश ुतमिेरी अस्पिाल कास्की 2076/77 232079 334 2973 20347 94741 2521 117609 22411 79718 15023 291 117443 166 3139 

  कूल जम्मा     1964191 52934 56449 256771 737375 18267 1012413 266495 582225 154149 5358 1008227 4186 60635 
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अनसूुची-६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.5 सँग सम्बर्न्धि) 

पेस्की बाकँीको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
कमिचारी पसे्की अन्र् पसे्की 

जम्मा गि वषि 
सम्म 

र्ो वषि 
गि वषिसम्म र्ो वषि 

मोर्वलाईजेशन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाईजेशन प्रतििपर अन्र् 
1.  सरकारी कार्ािलर् िफि  1604 574 266839 0 256842 1409101 0 130633 2065593 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर्   0   0     0 0 0 
1.2 मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर्   0   0     0 0 0 
1.3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग   0   0     0 0 0 
1.4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्   0   0     0 0 0 
1.5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रलर्   0   0     0 0 0 
1.6 उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्   0 150 0 0   0 0 150 
1.7 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 850 400   0     0 0 1250 
1.8 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्   25 266689 0 252308 1409101 0 124172 2052295 
1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 754 149   0 4534   0 6461 11898 
1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर्   0   0     0 0 0 
1.11 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग   0   0     0 0 0 
2.     सतमति िथा अन्र् संस्था िफि   50 0 0 0   350  0   400 

जम्मा 1654 574 266839 0 256842 1409451 0 130633 2065993 
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अनसूुची-७ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.4 सँग सम्बर्न्धि) 

कुल असलुी र्ववरर् 

२०७६।७७  

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार् लेखापरीक्षर्को दौरानमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ सम्परीक्षर्को क्रममा कूल जम्मा 

1.  सरकारी कार्ािलर् िफि  11581 3360 12819 27760 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 0 65 0 65 
1.2 मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् 0 0 0 0 
1.3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 0 0 0 0 
1.4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 0 0 0 0 
1.5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रलर् 0 0 76 76 
1.6 उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 194 0 1143 1337 
1.7 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 10758 317 878 11953 
1.8 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 367 2963 10261 13591 
1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 262 14 461 737 
1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 0 0 0 0 
1.11 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 0 
2.     सतमति िथा अन्र् संस्था िफि   127 12 3553 3692 

जम्मा 11708 3372 16372 31452 



अनसूुचीहरु 

 96 महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ 

अनसूुची-८ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.7 सँग सम्बर्न्धि) 

अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्िगि र्स्थति 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
असूल गनुिपने असूल भएको असूल गनि बाकँी 

रकम कार्ािलर् संख्र्ा रकम कार्ािलर् संख्र्ा रकम 
1.  सरकारी कार्ािलर् िफि  9 1788 2 341 1447 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 0 0 0 0 0 
1.2 मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् 0 0 0 0 0 
1.3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 0 0 0 0 0 
1.4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 0 0 0 0 0 
1.5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रलर् 0 0 0 0 0 
1.6 उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 0 0 0 0 0 
1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 2 68 1 3 65 
1.8 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 3 1629 1 338 1291 
1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 4 91 0 0 91 
1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 0 0 0 0 0 
1.11 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 0 0 
2.     सतमति िथा अन्र् संस्था िफि   3 760 0 0 760 

जम्मा 12 2548 2 341 2207 
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अनसूुची-९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 6.2 सँग सम्बर्न्धि) 
राजस्वको शीषिकगि आम्दानी र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 
राजस्व संकेि राजस्व शीषिक रकम 

1 11315-बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु घरजग्गा रर्जिेशन दस्िरु 572430 
2 11411-बाँडफाँट भइि प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवृर्र्द् कर 3712362 
3 11421-बाँडफाँट भइि प्राप्त हनेु अन्ि शलु्क 1104702 
4 11451-सवारी साधन कर (साना सवारी) 650 
5 11471-बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु मनोरञ्जन कर 1390 
6 11472-बाँडफाँटबाट प्राप्त हनेु र्वज्ञापनकर 3522 
7 11613-व्र्ावसार्, रर्जषे्ट्रशन दस्िरु िथा व्र्वसार् कर 19597 
8 14151-सरकारी सम्पर्त्तको वहालबाट प्राप्त आर् 1196 
9 14157-बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको तबक्रीबाट प्राप्त हनेु आर्  104968 
10 14171-वन रोर्ल्टी 1240 
11 14178-सवारी साधन कर 20703 
12 14191-पर्िटन शलु्क 46 
13 14192-पदर्ारा शलु्क 1405 
14 14211-कृर्ष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम 409 
15 14212-सरकारी सम्पत्तीको तबक्रीबाट प्राप्त रकम 740 
16 14213-अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम 336 
17 14217-नहर िथा कुलो उपर्ोग वापिको शलु्क 648 
18 14219-अन्र्सेवा शलु्क िथा तबक्री 1977 
19 14223-र्शक्षा के्षरको आम्दानी 932 
20 14224-परीक्षा शलु्क 863 
21 14225-र्ािार्ाि के्षरको आम्दानी 37241 
22 14229-अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 194188 
23 14253-व्र्ावसार् रर्जषे्ट्रशन दस्िरु 61553 
24 14256-चालक अनमुति पर, सवारी दिाि र्किाब (Blue book) सम्बन्धी दस्िरु 249372 
25 14264-वन के्षरको अन्र् आर् 20 
26 14311-न्र्ार्र्क दण्ड, जररवाना र जफि 15 
27 14312-प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि 51286 
28 14313-धरौटी सदरस्र्ाहा 118 
29 14529-अन्र् राजस्व 248 
30 15111-बेरूजू 28363 
31 15112-तनकासा र्फिाि 2908 
32 15113-अनदुान र्फिाि 36105 
33 33151-वनरोर्ल्टी संकलन 1877 
34 33341-सवारीसाधन कर  1016015 
35 33361-वन के्षरको रोर्ल्टी 144561 

 
जम्मा 7373985 
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अनसूुची-१० 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 

प्रदेश कार्ािलर्हरूको बेरुज ुवगीकरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा)  

क्र. 
सं. 

र्जल्ला मन्रालर्/तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुंपनें पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमार्का 
कागजाि 

पेस नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलएको 

जम्मा 
कमिचारी 
पेस्की 

अन्र् पेस्की जम्मा 
सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति 

1 कास्की प्रदेश सभा सर्चवालर् 13 4 984 0 3 724 13 1 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 कास्की मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् 25 2 220 0 1 6 25 1 214 0 214 0 0 0 214 0 0 0 
3 कास्की  प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 कास्की आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 72 3 67225 0 1 1035 72 2 66190 94 0 66096 0 0 66096 0 0 0 
5 कास्की आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 20 3 4784 0 2 3014 20 1 1770 0 507 1263 0 0 1770 0 0 0 
6 कास्की उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 159 42 24665 0 4 1118 159 38 23547 966 312 22269 0 0 22581 0 0 0 
7 कास्की भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 197 61 50292 0 19 16866 197 42 33426 2995 22671 7360 0 0 30031 400 0 400 
8 कास्की भौतिक पूवािधार िथा र्वकास मन्रालर् 433 226 556684 1 38 169795 432 188 386888 32981 44130 171090 0 0 215220 25 138662 138687 
9 कास्की सामार्जक र्वकास मन्रालर् 134 61 62987 0 14 24338 134 47 38649 5361 15350 11328 0 0 26678 149 6461 6610 
10 कास्की मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 6 2 221 0 0 0 6 2 221 0 193 28 0 0 221 0 0 0 
11 कास्की प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 1072 404 768062 1 82 216897 1071 322 551166 42657 83377 279434 0 0 362812 574 145123 145697 
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अनसूुची-११ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 

आर्-व्र्र्को कारोबार गने अन्र् संस्था िथा सतमतिको बेरुज ुवगीकरर् 

२०७६।७७ 

-?= xhf/df_ 

क्र. 
सं. र्जल्ला मन्रालर्/तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुंपनें पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमार्का 
कागजाि पेस 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलएको जम्मा 

कमिचारी 
पेस्की 

अन्र् 
पेस्की जम्मा 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 

1 स्र्ाङजा र्जल्ला अस्पिाल 3 5 2087 0 0 0 3 5 2087 839 248 1000     1248     0 
2 वागलङु धौलातगरी अञ्चल अस्पिाल 18 24 16473   8 5039 18 16 11434 908 9650 876     10526     0 
3 म्र्ाग्दी र्जल्ला अस्पिाल म्र्ाग्दी 7 8 3734 0 0 0 7 8 3734 2701 995 38     1033     0 
4 मसु्िाङ जोमसोम अस्पिाल 6 2 10       6 2 10 10         0     0 
5 मनाङ र्जल्ला अस्पिाल मनाङ्ग 3 6 21710 0 0 0 3 6 21710 0 21483 227     21710     0 
6 पविि र्जल्ला अस्पिाल 10 10 9724     350 10 10 9374 83 2458 6833     9291     0 
7 नवलपरु मध्र्र्वन्द ुअस्पिाल 6 3 1159 0 1 860 6 2 299 42   257     257     0 
8 िनहुँ दमौली अस्पिाल 7 0 0       7 0 0           0     0 
9 गोरखा र्जल्ला अस्पिाल 5 3 3952 0 0 0 5 3 3952 8 3752 192     3944     0 
10 कास्की मािरृ्शश ुतमिेरी अस्पिाल 10 8 334       10 8 334 223 111       111     0 
    जम्मा 75 69 59183 0 9 6249 75 60 52934 4814 38697 9423 0 0 48120 0 0 0 
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अनसूुची-१२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 2 सँग सम्बर्न्धि) 

बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षर्को अद्यावतधक र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

मन्रालर्/तनकार्को नाम 
गि वषि सम्मको 

बाकँी 
सम्परीक्षर् 
भएको 

गि वषि सम्मको 
बाकँी 

र्ो वषिको 
थप 

िेस्रो प्रतिवेदन सम्मको 
बाकँी बेरुज ु

िेस्रो प्रतिवेदन सम्मको 
बाकँी बेरुज ुमध्रे् पसे्की 

1.  सरकारी कार्ािलर् िफि  1606270   1606270 551166 2157436 670982 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 0 0 0 260 260 0 
1.2 मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ािलर् 0 0 0 214 214 0 
1.3 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 0 0 0 0 0 0 
1.4 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 1402 1402 0 66190 66190 0 
1.5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रलर् 2791 2742 49 1770 1819 0 
1.6 उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 52650 13817 38833 23547 62380 150 
1.7 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 73746 19976 53770 33426 87196 1250 
1.8 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 1456955 641802 815153 386888 1202041 657684 
1.9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 18726 9189 9537 38649 48186 11898 
1.10 मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 0 0 0 221 221 0 
1.11 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 0 0 0 0 0 0 
2.     सतमति िथा अन्र् संस्था िफि   38546 20251 18295 52934 71229 50 

जम्मा 1644816 709179 935637 604100 1539737 671032 
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अनसूुची-१३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 5 सँग सम्बर्न्धि) 

प्रदेश सरकारबाट अन्र् सरकारलाई तनकासा ददई खचि भएको रकमको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

क्र सं. र्जल्ला संघीर् कार्ािलर्/स्थानीर् िहको नाम 
चालूगि 

तनकासा रकम 
पूजँीगि 

तनकासा रकम 
जम्मा तनकासा 

रकम 

१ गोरखा मालपोि कार्ािलर् गोरखा 200   200 
२ गोरखा नापी कार्ािलर् गोरखा 200   200 
३ गोरखा मालपोि कार्ािलर् तसददिवास, गोरखा 50   50 
४ गोरखा र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, गोरखा 2500   2500 
५ गोरखा कारागार कार्ािलर् गोरखा   299 299 
६ गोरखा र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् गोरखा   641 641 
७ गोरखा र्जल्ला समन्वर् सतमति गोरखा 352   352 
८ लमजङु मालपोि कार्ािलर् लमजङु 225   225 
९ लमजङु नापी कार्ािलर् लमजङु 225   225 
१० लमजङु र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, लमजङु 2000   2000 
११ लमजङु कारागार कार्ािलर् लमजङु   499 499 
१२ लमजङु र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् लमजङु   618 618 
१३ लमजङु र्जल्ला समन्वर् सतमति लमजङु 164   164 
१४ िनहुँ मालपोि कार्ािलर् िनहु ँ 250   250 
१५ िनहुँ नापी कार्ािलर् िनहु ँ 246   246 
१६ िनहुँ र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, िनहुँ 2499   2499 
१७ िनहुँ कारागार कार्ािलर् िनहु ँ   199 199 
१८ िनहुँ र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् िनहुँ   1387 1387 
१९ िनहुँ र्जल्ला समन्वर् सतमति िनहुँ 763   763 
२० कास्की मालपोि कार्ािलर् पोखरा, कास्की 543 150 693 
२१ कास्की नापी कार्ािलर् पोखरा, कास्की 400   400 
२२ कास्की गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ािलर् 1500 65121 66621 
२३ कास्की र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, कास्की 2495   2495 
२४ कास्की सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ मरु्क्तनाथ बार्हनी 1500   1500 
२५ कास्की नेपाली सेना पर्िम पिृना पोखरा 1500   1500 
२६ कास्की कारागार कार्ािलर् कास्की   1500 1500 
२७ कास्की गण्डकी प्रदेश ट्रार्फक प्रहरी कार्ािलर्   500 500 
२८ कास्की र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् कास्की   1951 1951 
२९ कास्की र्जल्ला समन्वर् सतमति कास्की 750   750 
३० मनाङ मालपोि कार्ािलर् मनाङ 44   44 
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क्र सं. र्जल्ला संघीर् कार्ािलर्/स्थानीर् िहको नाम चालूगि 
तनकासा रकम 

पूजँीगि 
तनकासा रकम 

जम्मा तनकासा 
रकम 

३१ मनाङ नापी कार्ािलर् मनाङ 50   50 
३२ मनाङ र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, मनाङ 500   500 
३३ मनाङ र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् मनाङ   378 378 
३४ मनाङ र्जल्ला समन्वर् सतमति मनाङ 500   500 
३५ मसु्िाङ मालपोि कार्ािलर् मसु्िाङ 50   50 
३६ मसु्िाङ नापी कार्ािलर् मसु्िाङ 50   50 
३७ मसु्िाङ र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, मसु्िाङ 499   499 
३८ मसु्िाङ र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् मसु्िाङ   383 383 
३९ मसु्िाङ र्जल्ला समन्वर् सतमति मसु्िाङ 383   383 
४० पविि मालपोि कार्ािलर् पविि 100   100 
४१ पविि नापी कार्ािलर् पविि 100   100 
४२ पविि र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, पविि 2000 1400 3400 
४३ पविि कारागार कार्ािलर् पविि   995 995 
४४ पविि र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् पविि   646 646 
४५ पविि र्जल्ला समन्वर् सतमति पविि 386   386 
४६ स्र्ाङ्जा मालपोि कार्ािलर् स्र्ाङजा 100   100 
४७ स्र्ाङ्जा नापी कार्ािलर् स्र्ाङ्जा 100   100 
४८ स्र्ाङ्जा नापी कार्ािलर् वातलङ, स्र्ाङ्जा 173   173 
४९ स्र्ाङ्जा र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, स्र्ाङ्जा 3000   3000 
५० स्र्ाङ्जा र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् स्र्ाङ्जा   1155 1155 
५१ स्र्ाङ्जा र्जल्ला समन्वर् सतमति स्र्ाङ्जा 644   644 
५२ म्र्ाग्दी मालपोि कार्ािलर् म्र्ाग्दी 150   150 
५३ म्र्ाग्दी नापी कार्ािलर् म्र्ाग्दी 155   155 
५४ म्र्ाग्दी र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, म्र्ाग्दी 1948   1948 
५५ म्र्ाग्दी र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् म्र्ाग्दी   632 632 
५६ म्र्ाग्दी र्जल्ला समन्वर् सतमति म्र्ाग्दी 192   192 
५७ वागलङु मालपोि कार्ािलर् बाग्लङु 125   125 
५८ वागलङु नापी कार्ािलर् बाग्लङु 124   124 
५९ वागलङु मालपोि कार्ािलर् बतुििवाङ 50   50 
६० वागलङु नापी कार्ािलर् बतुििवाङ 50   50 
६१ वागलङु र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, बाग्लङु 2280   2280 
६२ वागलङु र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् बाग्लङु   1141 1141 
६३ वागलङु र्जल्ला समन्वर् सतमति बाग्लङु 750   750 
६४ नवलपरासी (व. स.ु पू.) मालपोि कार्ािलर् नवलपूर 200   200 
६५ नवलपरासी (व. स.ु पू.) नापी कार्ािलर् नवलपूर 199   199 
६६ नवलपरासी (व. स.ु पू.) र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्, नवलपरु 1714   1714 
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क्र सं. र्जल्ला संघीर् कार्ािलर्/स्थानीर् िहको नाम चालूगि 
तनकासा रकम 

पूजँीगि 
तनकासा रकम 

जम्मा तनकासा 
रकम 

६७ नवलपरासी (व. स.ु पू.) र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् नवलपरु   736 736 
६८ नवलपरासी (व. स.ु पू.) र्जल्ला समन्वर् सतमति नवलपरु 983   983 

 
  सङ् घीर् कार्ािलर् जम्मा  35960 80330 116289 

६९ गोरखा गोरखा नगरपातलका 4741   4741 
७० गोरखा पालङुटार नगरपातलका 2909   2909 
७१ गोरखा अर्जरकोट गाउँपातलका 500   500 
७२ गोरखा आरूघाट गाउँपातलका 1556 1994 3550 
७३ गोरखा गण्डकी गाउँपातलका 2470   2470 
७४ गोरखा चमुनवु्री गाउँपातलका 1420   1420 
७५ गोरखा धाचे गाउँपातलका 4711   4711 
७६ गोरखा तभमसेन गाउँपातलका 1511 144 1655 
७७ गोरखा शर्हद लखन गाउँपातलका 1279 2000 3279 
७८ गोरखा तसरानचोक गाउँपातलका 1824   1824 
७९ गोरखा बारपाक सतुलकोट गाउँपातलका 1400 1843 3243 
८० लमजङु बेसीशहर नगरपातलका  2337 926 3263 
८१ लमजङु मध्र्नेपाल नगरपातलका  3393 1150 4543 
८२ लमजङु राईनास नगरपातलका  2300 310 2610 
८३ लमजङु सनु्दरबजार नगरपातलका  2049 1104 3154 
८४ लमजङु कव्लासोथार गाउँपातलका 2900   2900 
८५ लमजङु दधुपोखरी गाउँपातलका 775   775 
८६ लमजङु दोदी गाउँपातलका 500   500 
८७ लमजङु मस्र्ािङदी गाउँपातलका 500   500 
८८ िनहुँ भान ुनगरपातलका  2800   2800 
८९ िनहुँ तभमाद नगरपातलका  5182 2925 8107 
९० िनहुँ व्र्ास नगरपातलका  2962 2042 5004 
९१ िनहुँ शकु्लागण्डकी नगरपातलका  3235   3235 
९२ िनहुँ आबँखैुरेनी गाउँपातलका 1861 1986 3847 
९३ िनहुँ ऋर्षङ्ग गाउँपातलका 748   748 
९४ िनहुँ र्घररङ गाउँपातलका 1037   1037 
९५ िनहुँ देवघाट गाउँपातलका 1773 2057 3830 
९६ िनहुँ म्र्ाग्दे गाउँपातलका 800   800 
९७ िनहुँ बर्न्दपरु गाउँपातलका 600 2000 2600 
९८ कास्की पोखरा महानगरपातलका 39592 12016 51609 
९९ कास्की अन्नपूर्ि गाउँपातलका 2800   2800 
१०० कास्की माछापछेु्र गाउँपातलका 2150 3240 5390 
१०१ कास्की मादी गाउँपातलका 1000   1000 
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क्र सं. र्जल्ला संघीर् कार्ािलर्/स्थानीर् िहको नाम चालूगि 
तनकासा रकम 

पूजँीगि 
तनकासा रकम 

जम्मा तनकासा 
रकम 

१०२ कास्की रूपा गाउँपातलका 2402 1628 4030 
१०३ मनाङ चामे गाउँपातलका 740   740 
१०४ मनाङ नाफुि  गाउँपातलका 500   500 
१०५ मनाङ नासोङ गाउँपातलका 4579 2000 6579 
१०६ मनाङ मनाङ ददछ र्ाङ गाउँपातलका 500   500 
१०७ मसु्िाङ घरपझोङ गाउँपातलका 1470   1470 
१०८ मसु्िाङ थासाङ गाउँपातलका 1840 1428 3268 
१०९ मसु्िाङ लो-केदार दामोदरकुण्ड गाउँपातलका 820   820 
११० मसु्िाङ लोमन्थाङ गाउँपातलका 1500   1500 
१११ मसु्िाङ वाह्रगाँउदर्परुमरु्क्तके्षर गाउँपातलका 1490   1490 
११२ पविि कुश्मा नगरपातलका  5072 1816 6888 
११३ पविि फलेवास नगरपातलका  2806 2520 5326 
११४ पविि जलजला गाउँपातलका 1123 2500 3623 
११५ पविि पैरंू् गाउँपातलका 1000 1050 2050 
११६ पविि महार्शला गाउँपातलका 1182   1182 
११७ पविि मोदी गाउँपातलका 1550 2220 3770 
११८ पविि र्वहादी गाउँपातलका 2250 2000 4250 
११९ स्र्ाङ्जा गल्र्ाङ नगरपातलका  7190 1306 8496 
१२० स्र्ाङ्जा चापाकोट नगरपातलका  3462   3462 
१२१ स्र्ाङ्जा पिुलीबजार नगरपातलका  5100 1600 6700 
१२२ स्र्ाङ्जा भीरकोट नगरपातलका  3825 1050 4875 
१२३ स्र्ाङ्जा वातलङ नगरपातलका  5350   5350 
१२४ स्र्ाङ्जा अजुिनचौपारी गाउँपातलका  500 1965 2465 
१२५ स्र्ाङ्जा आतँधखोला गाउँपातलका  2783 2807 5590 
१२६ स्र्ाङ्जा कालीगण्डकी गाउँपातलका  2900 2856 5756 
१२७ स्र्ाङ्जा फेदीखोला गाउँपातलका  1100 2973 4073 
१२८ स्र्ाङ्जा तबरुवा गाउँपातलका  1925   1925 
१२९ स्र्ाङ्जा हररनाश गाउँपातलका  2100 2000 4100 
१३० म्र्ाग्दी बेनी नगरपातलका  4912 600 5512 
१३१ म्र्ाग्दी अन्नपूर्ि गाउँपातलका 7430   7430 
१३२ म्र्ाग्दी धवलातगरी गाउँपातलका 1606 1992 3598 
१३३ म्र्ाग्दी मंगला गाउँपातलका 2750 1250 4000 
१३४ म्र्ाग्दी मातलका गाउँपातलका 1885 950 2835 
१३५ म्र्ाग्दी रघगंुगा गाउँपातलका 2244 230 2474 
१३६ वागलङु गल्कोट नगरपातलका  2750   2750 
१३७ वागलङु जैतमनी नगरपातलका 2742 2003 4745 
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क्र सं. र्जल्ला संघीर् कार्ािलर्/स्थानीर् िहको नाम चालूगि 
तनकासा रकम 

पूजँीगि 
तनकासा रकम 

जम्मा तनकासा 
रकम 

१३८ वागलङु ढोरपाटन नगरपातलका  3850   3850 
१३९ वागलङु बाग्लङु नगरपातलका  7013 1420 8433 
१४० वागलङु काठेखोला गाउँपातलका 3825   3825 
१४१ वागलङु िमानखोला गाउँपातलका 500   500 
१४२ वागलङु िाराखोला गाउँपातलका 1844   1844 
१४३ वागलङु तनसीखोला गाउँपातलका 2168 851 3019 
१४४ वागलङु वर्ढगाड गाउँपातलका 1825   1825 
१४५ वागलङु बरेङ गाउँपातलका 1900   1900 
१४६ नवलपरासी (व.स.ु पू.) कावासोिी नगरपातलका  7681   7681 
१४७ नवलपरासी (व.स.ु पू.) गैंडाकोट नगरपातलका  5125   5125 
१४८ नवलपरासी (व.स.ु पू.) देवचलुी नगरपातलका  4000 240 4240 
१४९ नवलपरासी (व.स.ु पू.) मध्र्र्वन्द ुनगरपातलका  4160 2910 7070 
१५० नवलपरासी (व.स.ु पू.) बौदीकाली गाउँपातलका 1550   1550 
१५१ नवलपरासी (व.स.ु पू.) बतुलङटार गाउँपातलका 1351   1351 
१५२ नवलपरासी (व.स.ु पू.) तबनर्ी तरवेर्ी गाउँपातलका 3766 1692 5458 
१५३ नवलपरासी (व.स.ु पू.) हटुसेकोट गाउँपातलका 2450   2450 

 
  स्थानीर् िह जम्मा 252002 83594 335596 

१५४ गोरखा गोरखा पोतलटेर्क्नक इर्न्सच्र्टु 21358 1391 22749 
१५५ िनहुँ िनहुँ प्रार्वतधक र्शक्षालर् 10398 35 10433 
१५६ िनहुँ कातलगण्डकी बहपु्रार्वतधक र्शक्षालर् 9966 9419 19386 
१५७ कास्की पोखरा प्रार्वतधक र्शक्षालर् 26947 717 27663 

१५८ कास्की 
प्रार्वतधक र्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम 
पररषद्, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश कार्ािलर् 64055 597 64652 

१५९ मसु्िाङ धवलातगरी प्रार्वतधक र्शक्षालर् 31010 4674 35683 
१६० स्र्ाङ्जा र्कसान प्रार्वतधक िथा व्र्वसार्र्क र्शक्षालर् 13075 8707 21782 
१६१ स्र्ाङ्जा आतँधखोला बहपु्रार्वतधक र्शक्षालर् 4221 3880 8102 
१६२ वागलङु धौलातगरी पोतलटेर्क्नक इर्न्स्टच्र्टु 14633 924 15558 

 
  

प्रार्वतधक र्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम 
पररषद् जम्मा  195663 30345 226008 

 
  कुल जम्मा 483626 194268 677894 
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अनसूुची-१४ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 2 को दफा 3.1 सँग सम्बर्न्धि) 

लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको र्ववरर् र सो अवतधको बेरुज ुर्स्थति 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

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

को कूल बरेुज ु

ले.प. अंकको 
िलुनामा बरेुज ु

प्रतिशि देर्ख सम्म 

1.    प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सर्चवालर् 
श्री हरर बास्िोला 2076।04।01 2076।10।19 

260 0.19 
श्री राजेन्द्र न्र्ौपान े 2076।10।20 2077।03।31 

2.    मखु्र् मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ािलर् 
प्रमखु सर्चव श्री हरर प्रसाद वस्र्ाल 

2076।04।01 2077।03।31 214 0.02 
सर्चव श्री गरे्श प्रसाद पाण्डे 

3.    प्रदेश लोक सेवा आर्ोग उप सर्चव श्री कृष्र् प्रसाद आचार्ि २०७६।१२।०१ २०७७।०३।३१ 0 0.00 

4.    आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 
सर्चव श्री मरु्क्तप्रसाद पाण्डे 2076।04।01 2076।05।16 

66190 0.87 
सर्चव श्री रामेश्वर दंगाल 2076।05।23 2077।03।31 

5.    आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 
सर्चव श्री मनोहर प्रसाद खनाल 2076।04।01 2076।05।25 

1770 0.78 
सर्चव श्री र्करर्राज शमाि 2076।05।26 2077।03।31 

6.    उद्योग, पर्िटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 
सर्चव श्री र्वष्र्पु्रसाद भण्डारी 2076।04।01 2076।05।14 

23547 1.27 सर्चव श्री र्मप्रसाद पोखरेल 2076।05।18 2076।12।06 
सर्चव श्री ददपक कुमार खराल 2077।01।07 2077।03।31 

7.    भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 
सर्चव श्री दगुाि प्रसाद दवाडी २०७६।०४।१ ०५/०५/२०७६ 

33426 2.02 
सर्चव श्री अच्र्िु प्रसाद ढकाल ०५/०६/२०७६ २०७७।०३।३१ 

8.    भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् सर्चव श्री इश्वर प्रसाद मरहठ्ठा २०७६।०४।१ २०७७।०३।३१ 386888 2.75 

9.    सामार्जक र्वकास मन्रालर् 
सर्चव श्री दीघिनारार्र् पौडेल २०७६।०४।१ २०७६।५।१२ 

38649 1.67 सर्चव श्री तडल्लीराम शमाि २०७६।५।१३ २०७७।२।१५ 
सर्चव श्री राम प्रसद र्घतमरे २०७७।२।१६ २०७७।०३।३१ 

10.    मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् श्री दर्ाशंकर अतधकारी २०७६।०४।१ २०७७।०३।३१ 221 1.55 
11.    प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग उपसर्चव श्री मोहनबहादरु थापा २०७६।०४।१ २०७७।०३।३१ 0 0.00 
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