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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

 नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षण ऐन 2075 बमोश्चजम 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्, पूणि स्वातमत्व भएका संगठठि 
संस्था र संघीर् काननु बमोश्चजम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु भनी 
िोर्कएका संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र 
औश्चचत्र् समेिको आधारमा लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको 
धारा 294(3) बमोश्चजम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारवाहीको 
सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनि सक्ने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रदेश प्रमखु समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रतिवेदन मखुर्मन्री 
माफि ि प्रदेश सभामा पेस हनेु व्र्वस्था छ । उश्चल्लश्चखि व्र्वस्था बमोश्चजम सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारका 
कार्ािलर्हरूको आतथिक वषि 2077/78 को लेखापरीक्षण गरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । र्ो 
प्रतिवेदन प्रदेश सरकार िफि  चौथो वार्षिक प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, 

लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका बेरुजकुो श्चस्थति, लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मखुर् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्न श्चस्थति र सधुारका क्षेरहरू समावेश गररएको छ। प्रस्ििु प्रतिवेदन सम्बश्चन्धि तनकार् 
एवं सरोकारवाला माफि ि कार्ािन्वर्न भई आतथिक अनशुासन कार्म गनि महत्त्वपूणि र्ोगदान पगु्ने र्वश्वास 
तलएको छु ।  

नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, संघ एवं प्रदेशले िजुिमा गरेका नीति, र्ोजना, काननु, लेखापरीक्षण 
मानदण्ड एवं असल अभ्र्ासहरू अनसुरण गरी वस्ितुनष्ठ ढंगले र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । र्स वषि देश्चख 
लेखापरीक्षणको कार्िलाई सूचना प्रर्वतधमा आधाररि नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली (न्र्ाम्स) माफि ि 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि लगार्ि सम्बर्द् पक्षसँग 
आवश्र्क छलफल गरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाव बमोश्चजम लेखापरीक्षणलाई उदे्दश्र्मूलक बनाउने प्रर्ास 
गररएको छ। र्सको साथै लेखापरीक्षकले पालना गनुिपने आचारसंर्हिा पालना गनि गराउन लेखापरीक्षणको 
गणुस्िरमा एकरुपिा कार्म गनि आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् गनि 
गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रणालीलाई सदुृढ िलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषि काननुको पालना, जवाफदेर्हिा वहन, लेखापालन र आतथिक कारोबारको श्चस्थति, साविजतनक 
सम्पश्चत्त र स्रोि साधनको उपर्ोग, साविजतनक तनमािण र सेवा प्रवाह जस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षणको क्षेरमा 
समावेश गररएको छ । र्ो वषि प्रदेश अन्िगिि मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् सर्हि मन्रालर् र 
मािहिका कार्ािलर्, प्रदेशसभा सश्चचवालर्, प्रदेश लोक सेवा आर्ोग, मखुर् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ािलर्, प्रदेश 
नीति िथा र्ोजना आर्ोग र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् समेि १६३ तनकार् र र्वषर्को रु.३५ अबि ४९ 
करोड ७८ लाख ४५ हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु.७७ करोड २४ लाख ८१ हजार बेरुज ुकार्म 
भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल लेखापरीक्षण अङ्कको २.१८ प्रतिशि हनु आउँछ । गि वषि लेखापरीक्षण अंकको 
२.१५ प्रतिशि बेरुज ुकार्म रहेकोमा र्स वषि २.१८ प्रतिशि भई बेरुज ुप्रतिशि बढेको छ  । र्स वषि 
म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लगिी बेरुज ुमातनएको छैन । साविजतनक स्रोि साधनको उपर्ोग वा वेरुज ुफस्र्ौट 
गरी आतथिक अनशुासन कार्म गने र्वषर्लाई कार्िसम्पादनको स्िरको आधारमा दण्ड र परुस्कार ठदने 
प्रर्क्रर्ासँग आवर्द् गनुिपदिछ । 



 

 

प्रदेश सरकार अन्िगििका कार्ािलर्हरूको लेखापरीक्षणबाट मखुर् रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु 
तनमािण गनुिपने, दरबन्दी बमोश्चजमका कमिचारीको पदपूतिि गनुिपने, बजेटमा समावेश भएका नीति िथा 
कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुिपने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वश्चस्थि गनुिपने, 
अनतु्पादक खचि तनर्न्रण गनि तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ािन्वर्न गनुिपने, ठदगो 
र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त गनि र्ोजना िथा कार्िक्रममा समावेश गरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँग 
समन्वर्ात्मक ढङ्गले कार्ि गनुिपने देश्चखएको छ ।  

र्वकास तनमािणिफि  आर्ोजना बैंकमा समावेश भएका र्ोजनामध्रे् बढी उपलश्चधधमूलक र्ोजना छनौट 
गरी कार्ािन्वर्न गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफि ि एकै प्रकृतिका कार्िक्रमहरू सम्पादन भई दोहोररने, 

खश्चटटने िथा टुर्क्रने प्रवशृ्चत्त तनर्न्रण गने, साना िथा टुके्र आर्ोजनामा लगानी नगने, अनदुान र सहार्िा 
जस्िा र्विरणमखुी कार्िक्रमहरूमा बजेट पररचातलि गदाि उपलश्चधधको सतुनश्चिििा गने, अनदुानको अनगुमन 
प्रभावकारी बनाउने र जर्टल प्रकृतिका तनमािण सधुारका कार्िहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने 
प्रर्क्रर्ामा सधुार गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने देश्चखन्छ । नेपालको संर्वधान बमोश्चजम आफ्नो अतधकार 
क्षेरमा पने आन्िररक आर् पररचालन गरी आत्मतनभिर हनेुिफि  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेश्चशि गनुिपने 
देश्चखन्छ ।  

अन्त्र्मा र्स प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्नवाट साविजतनक सदाचार, पारदश्चशििा र जवाफदेर्हिाको प्रवर्द्िनमा 
सहर्ोग पगु्ने र्वश्वास तलएको छु । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने क्रममा अमूल्र् सझुाव ठदई 
सहर्ोग गने माननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखुर्मन्रीज्रू् िथा मन्रीज्रू्हरू, प्रदेश सभाका माननीर् 
सभामखुज्रू् िथा उपसभामखुज्रू्, प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरू लगार्ि प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी िथा 
र्वकास साझेदार, नागररक समाज र सिारकमीहरूप्रति हाठदिक आभार व्र्क्त गनि चाहन्छु । र्स वषिदेश्चख 
र्वद्यिुीर् प्रणालीबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने कार्ािलर्का सम्पूणि कमिचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ठदन चाहन्छु ।  
 

 

 

(टंकमश्चण शमाि, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 

 

 

 
 



 

 

लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 
 

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

2. उद्दशे्र् – साविजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोग िथा साविजतनक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औश्चचत्र्को आधारमा लेखापरीक्षण गरी उश्चचि तनष्कषि र 
सझुाव प्रदान गनि िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर आश्वस्ििा प्रदान गनि लेखापरीक्षणले देहार्अनसुार उदे्दश्र् 
राश्चखएको छाः  

 आतथिक र्ववरण िोर्कएको ढाँचामा िर्ार गरी र्थाथिश्चस्थति श्चचरण गरेको, 
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनबमोश्चजम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ि र प्रर्ोजनमा खचि गरेको, 
 राजस्वलगार्ि समस्ि आम्दानी र धरौटी असलुी एवम ्दाश्चखला गरेको, 
 सरकारी सम्पश्चत्तको अतभलेख, सपु्रबन्ध र संरक्षणको पर्ािप्त व्र्वस्था गरेको, 
 नगदी, श्चजन्सी िथा सरकारी सम्पश्चत्त एवम ्स्रोिको हानी नोक्सानी र दरुुपर्ोग हनु नपाउने 

गरी आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था गरेको, 
 आतथिक कारोबार गदाि प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना गरेको एवम ्पषु्याई गने प्रमाण र्थेष्ठ 

राखेको, 
 स्वीकृि कार्िक्रमअनसुार तनधािररि समर्तभर उपलश्चधध हातसल गरेको, 
 साविजतनक तनकार्ले िोर्कएबमोश्चजम र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाह गरेको, 
 साविजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन गरेको, 
 कोतभड-१९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रण िथा उपचार सम्बन्धमा सिातलि 

र्क्रर्ाकलाप र खचि काननुसम्मि ्एवं प्रभावकारी िवरले गरेको ।  

3. क्षरे – र्ो वषि प्रदेश र मािहिका कार्ािलर् समेि १६० तनकार्मध्रे् १५८ तनकार्को २०७७।७८ 
को िथा २०७६।७७ को बक्र्ौिा रहेका ५ तनकार्समेि १६३ तनकार्को आतथिक कारोबारको 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास 
तनमािण र सेवा प्रवाहको श्चस्थति मूल्र्ाङ्कन गनि सूचना िथा िथ्र्ाङ्कसमेि प्रर्ोग गररएको छ । 

4. पर्द्ति - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा उश्चल्लश्चखि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, 
र्वत्तीर्, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभिक लेखापरीक्षण तनदेश्चशका, मागिदशिन र असल 
अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षण गनुिपने तनकार्हरूलाई 
जोश्चखम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोश्चखमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण गरी उच्च 



 

 

जोश्चखमर्कु्त ५८ तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षण, मध्र्म जोश्चखमर्कु्त ४३ तनकार् र न्रू्न जोश्चखमर्कु्त 
६२ तनकार्को सम्बन्धमा दूर लेखापरीक्षण कार्िर्वतध अवलम्बन गरी लेखापरीक्षण गररएको छ ।  

र्सका अलावा लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका व्र्होराउपर सम्बश्चन्धि तनकार्का प्रमखुसँग 
छलफल गरेपिाि ् लेखापरीक्षणको प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन जारी गररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिकृर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर 
अतभवरृ्र्द् गनि उच्च िहबाट सपुरीवेक्षण, स्थलगि तनरीक्षण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको पनुरावलोकन 
गररएको छ । नीतिगि र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति गठन गररएको र र्वतभन्न 
क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िर्क्रि र्ा - महालेखापरीक्षकको 207७/7८ को लेखापरीक्षणको तसलतसलामा 
सदूुरपश्चिम प्रदेशका सम्पूणि तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरूसँग लेखापरीक्षणमा 
महालेखापरीक्षकको भतूमका, जवाफदेर्हिा, पारदश्चशििा र र्वद्यिुीर् लेखापरीक्षण कार्िक्रम सम्बन्धमा 
भच ुिअल माध्र्मबाट छलफल भएको तथर्ो । र्सका अतिररक्त २०७९।१।६ मा प्रदेश 
प्रमखुज्रू्लाई प्रदेशको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मखुर् मखुर् व्र्होरा िथा त्र्समा गनुिपने सधुारका 
र्वषर्मा जानकारी गराइएको तथर्ो । सोही ठदन लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाइएका व्र्होरा िथा त्र्समा 
सधुार गनुिपने र्वषर्मा मखुर्मन्रीज्रू् लगार्ि मन्रीज्रू्हरू िथा प्रदेश मन्रालर् र आर्ोगका 
सश्चचवज्रू्हरूसँग र प्रदेश सभाका सभामखु, उपसभामखु िथा प्रदेश सभाका र्वतभन्न सतमतिका 
सभापतिज्रू्हरू र प्रदेश सभाका सभासदज्रू्हरूसँग समेि अन्िर्क्रि र्ा िथा छलफल कार्िक्रम सम्पन्न 
गररएको तथर्ो ।  

6. वार्षिक प्रतिवेदन- महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग 
प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनि सक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४(३) अनसुार 
र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ पररच्छेद िथा १४ अनसूुची रहेका छन ्। 
पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका 
बेरुजकुो श्चस्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षणबाट देश्चखएको प्रमखु व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन 
कार्ािन्वर्न श्चस्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षेरहरू उल्लेख गररएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण  
 समर्िगि लेखापरीक्षण - र्ो वषि प्रदेश मािहिका १४७ सरकारी तनकार्को (४ तनकार्को बक्र्ौिा 

रु.35 करोड १२ लाख ५१ हजार) समेि रु.३३ अबि ५० करोड ४५ लाख ८6 हजार र सतमति 
िथा अन्र् संस्था १६ को रु.१ अबि ९९ करोड ३२ लाख ५९ हजार समेि रु.३५ अबि ४९ करोड 
७८ लाख ४5 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका कार्ािलर्हरूको 
र्ववरण अनसूुची 1(क) मा उल्लेख छ । 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र र्वषर्  सङ्खखर्ा    रकम (रु.हजारमा) 
१. सरकारी कार्ािलर् १४७ ३३,५०,४५,८६ 
२. सतमति िथा अन्र् संस्था  १६ १,९९,३२,५९ 

जम्मा १६३ ३५,४९,७८,४५ 

1. सरकारी तनकार् - र्ो वषि  सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन/राजस्व/धरौटी र अन्र् कारोबारिफि  
तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन् न भएको छाः 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. कारोवार 

लेखापरीक्षण सम्पन् न 
२०७७।७८ को रकम   बक्र्ौिा जम्मा 

1. र्वतनर्ोजन   २१,४६,८०,९७ ३१,४७,२९ २१,७८,२८,२६ 

2. राजस्व   ९,१३,३२,२५ २२,०६ ९,१३,५४,३१ 

3. धरौटी   १,९९,७०,७७ २,८८,२७ २,०२,59,04 

4. अन्र् (र्वर्वध) ५५,४९,३६ ५४,८९ ५६,०४,२५ 

जम्मा ३३,१५,३३,३५ ३५,१२,५१ ३३,५०,४५,८६ 

लेखापरीक्षण सम्पन् न तनकार् र लेखापरीक्षण रकमको र्ववरण अनसूुची २ मा उल्लेख छाः  

2. सतमति र अन्र् संस्था - र्ो वषि बक्र्ौिा १ समेि १६ सतमति  र अन्र् संस्थाको रु.१ अबि ९९ 
करोड ३२ लाख ५९ हजारको लेखापरीक्षण गररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची ३ र ४  मा 
उल्लेख छ । लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद-3 को मन्रालर् खण्डमा समावेश 
छ । 

 प्रदेश बजेट र राजस्वको कार्ािन्वर्नको श्चस्थति  

3. प्रदेश बजेट िथा खचि - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७७।७८ को 
सश्चिि कोषबाट व्र्र् हनेु रकमको बजेट अनमुान र र्थाथि खचि तनम्नानसुार छाः  

(रु.हजारमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७७/०७८ 

बजेट अनमुान र्थाथि खचि प्रतिशि 
चाल ुखचि १६०७९८४३ १०३५२७८४ ६४.३८ 
पुजँीगि खचि १८३५१४८५ १२४९०७२२ ६८.०६ 
र्फिाि  ० 2,35,96,78  
अन्िरसरकारी हस्िान्िरण 2,82,91,12 2,53,14,70 89.48 
र्वत्तीर् व्र्वस्था 30,00,00 0  

जम्मा ३४४३१३२८ २२८४३५०६ ६६.३४ 
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 अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरणिफि  रु.२ अबि ८२ करोड ९१ लाख बजेट अनमुान 
गररएकोमा रु.२ अबि ५३ करोड १४ लाख खचि भै र्वतनर्ोश्चजि रकमको ८९.४८ प्रतिशि खचि 
भएको छ । उक्त रकम मातथको चाल ुखचिमा समावेश गररएको छ । 

 प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले देखाएको कुल खचि रु.२२ अबि ९६ करोड ८२ लाख ७४ 
हजार मध्रे् लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेको रु.१२ करोड ४७ लाख ६८ हजार घटाई र्थाथि खचि 
कार्म गररएको छ । 

4. खचिको श्चस्थति - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार प्रदेश श्चस्थि मन्रालर्, 
आर्ोग र तनकार्को खचि र्ववरण तनम्नानसुार छाः 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् 

चाल ु
  

प ुजँीगि 

बजेट खचि 
खचिको 
प्रतिशि 

बजेट खचि 
खचिको 
प्रतिशि 

१ प्रदेश सभा सश्चचवालर् १५,७४,१२ १२,७६,४३ ८१.०९ ४,०४,९६ ३,७६,७३ ९३.०३ 

२ मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषदको कार्ािलर् ४४,४६,२१ १२,४४,३७ २७.९९ ११,४५,६६ ४,००,३७ ३४.९५ 

३ आतथिक मातमला मन्रालर् ५,३१,६०,८८ २,५८,०९,३६ ४८.५५ १,८६,८९,४६ ९६,३० ०.५२ 

४ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् ३३,०७,९३ २५,२७,३१ ७६.४ ३१,२४,७२ २२,३९,४७ ७१.६७ 

५ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् १५८८०६३ १०६६१५७ ६७.१३ ११६६६२७ ९८२२९० ८४.२० 

६ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् २,८७,५३,०१ २,३२,५०,८८ ८०.८६ ४८,२९,३४ ३१,१३,४५ ६४.४७ 

७ भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् ३७७५५२ २७७७६६ ७३.५७ ११९२१९६५ ९१०३४४७ ७६.३६ 

८ सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ४,९२,३०,१७ ३,५६,६०,१० ७२.४४ २३,८८,९८५ १,७३,२९,३५ ७२.५४ 

९ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग १,६४,४५ १,०७,८५ ६५.५८ ३,३५,५५ ३,२६,९२ ९७.४३ 

१० मूखर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १,९१,७६ १,१६,१४ ६०.५७ १३,१७ ७,४८ ५६.८ 

११ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग ३,१३,७५ ९६,१७ ३०.६५ १,९६,२५ १,५९,७८ ८१.४२ 

जम्मा १६०७९८४३ १०३५२७८४ ६४.३८ १८३५१४८५ १२४९०७२२ ६८.०६ 

 प्रदेशको चाल ुखचि रु.१० अबि ३५ करोड 28 लाखमध्रे् रु.२ अबि ५३ करोड १४ लाख स्थानीर् 
िहलाई प्रदान गररएको र्वत्तीर् हस्िान्िरणिफि को खचि आतथिक मातमला मन्रालर्मा देखाइएको छ । 

 प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले देखाएको कुल खचि रु.२२ अबि ९६ करोड ८३ लाखमध्रे् उद्योग, 
पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर्को रु.२ करोड ३ लाख र भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्को 
रु.१० करोड ४५ लाख समेि गरी लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेको रु.१२ करोड ४८ लाख घटाई 
र्थाथि खचि कार्म गररएको छ ।  

5. स्रोिगि खचि - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७७।७८ को वार्षिक 
बजेट रु.३४ अबि ६४ करोड ५० लाख रहेको छ । सोमा संघीर् सरकारको अनदुान रु.15 अबि 
४० करोड ३९ लाखमध्रे् रु.10 अबि ४१ करोड 27 लाख खचि गरेको छ । प्रदेश सरकारले 
संघबाट प्राप्त राजस्व र आफ्नो आन्िररक स्रोि समेिबाट रु.12 अबि ५५ करोड 55 लाख 
व्र्होरेको छ ।    

6. संघलाई बजेट - प्रदेश सरकारको नीति कार्िक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतििका लातग प्रदेश काननु 
बमोश्चजम र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहका कार्ि गनुिपनेमा प्रदेशले सङ्घीर् सरकार अन्िगििका  २४ 
कार्ािलर्को लातग चालिुफि  रु.२0 करोड 58 लाख 32 हजार र पुजँीगििफि  रु.20 करोड 62 
लाख 71 हजार गरी कुल रु.41 करोड 21 लाख 3 हजार बजेट तनकासा भई खचि भएको छ। 
र्सको र्ववरण अनसूुची-१२ मा संलग्न छ ।     
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7. राजस्व असलुी - सरकार सिालनको मलु आधार राजस्व संकलन र पररचालन गनि २०७७।७८ मा 
प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेर तभरको र्वतभन्न र्वषर्मा कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा 
कर िथा राजस्व संकलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था गरेको छ । र्स व्र्वस्थाबाट 
रु.८ अबि ५२ करोड ८९ लाख 23 हजार असलु भएको छ। 

(रु. हजारमा) 

शीषिक लक्ष्र् रकम असलुी प्रतिशि 

कर राजस्व 8359130 ७८०८६६4 93.41 

गैर कर राजस्व 121500 ३१२४४७ 257.16 

अन्र् िथा गि वषिको नगद मौज्दाि 10593603 407812 3.85 

जम्मा 19074233 ८५२८९२3 44.71 

7.1. प्रदेश सरकारले २०७७।७८ मा प्राप्त गरेको राजस्व रु.९ अबि १३ करोड ६८ लाख रहेको छ । 
प्रदेश सरकारले वनक्षेरको रोर्ल्टी वापि रु.७ करोड ९४ लाख र सवारी साधन करबाट रु.५२ 
करोड ८५ लाख असलु गरेकोमा सवारी साधन करिफि  रु.३१ करोड ९२ लाख प्रदेश सश्चििकोषमा 
आम्दानी देखाएको छ। 

7.2. प्रदेश सरकारको (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशको आतथिक अवस्थाको र्वश्लषेण 
िथा आतथिक नीतिको िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन गने कार्ि आतथिक मातमला मन्रालर्को रहेको 
छ। साथै प्रदेशले बनाएको काननु बमोश्चजम प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको र्वषर्मा 
कर लगाउन र िी स्रोिहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्र्वस्था छ । सो अनसुार घर जग्गा 
रश्चजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पर्िटन शलु्क, सेवा शलु्क, दस्िरु, 
दण्ड जररवाना समेिबाट र्ो वषि असलु गरेको राजस्वको र्ववरण अनसूुची-८ मा उल्लेख छ ।

8. र्वत्तीर् हस्िान्िरण प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार र्ो वषि प्रदेश सश्चिि 
कोषबाट स्थानीर् िहमा गरेको र्वत्तीर् हस्िान्िरणको श्चस्थति तनम्नानसुार छाः

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. अनदुानको र्ववरण बार्षिक बजेट हस्िान्िरण प्रतिशि 
१ समानीकरण अनदुान ६३,००,०० ६३,००,०० १००
२ सशिि अनदुान ६९,९१,१२ ६४,७५,७१ ९२.६२
३ र्वशेष अनदुान ५०,००,०० ४७,८०,६० ९५.६१
४ समपूरक अनदुान १,००,००,०० ७७,५८,३९ ७७.५८

जम्मा २,८२,९१,१२ २,५३,१४,७० ८९.४८
प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्िरणमाफि ि र्ो वषि ८८ स्थानीर् िहमा रु.२ अबि ५३ करोड 

१५ लाख हस्िान्िरण गरेको छ । हस्िान्िररि अनदुानमध्रे् समपूरक अनदुानको रकम सबैभन्दा 
बढी रहेको छ । उश्चल्लश्चखि हस्िान्िररि रकम प्राप्त गरेका सबै स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । 
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका बेरुजकुो श्चस्थति 

1. बेरुज ु– सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ को दफा २(ब) मा 
प्रचतलि काननुबमोश्चजम परु् र्ाउनपुने ररि नपरु् र्ाई कारोबार गरेको वा राख नपुने लेखा नराखेको िथा 
अतनर्तमि वा बेमनातसब िररकाले आतथिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाि औलँ्र्ाइएको वा 
ठहर् र्ाएको कारोबारलाई बेरुजकुो रूपमा पररभार्षि गरेको छ ।  

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु गनुिपने, तनर्तमि गनुिपने र पेस्की  गरी ३ वगिमा वगीकरण 
गरेको छ । र्स कार्ािलर्ले बेरुज ुवगीकरण गदाि असलु गनुिपने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हानी, 
नोक्सानी र अन्र् असलु गनुिपने गरी ३ समूहमा, तनर्तमि गनुिपने बेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमाण 
कागजाि पेश नभएको, श्चजम्मेवारी नसारेको र शोधभनाि नतलएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमिचारी, मोतबलाइजेसन, प्रतििपर र संस्थागि पेस्की गरी ४ समूहमा वगीकरण गरेको छ ।  

र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर् र सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको 
बेरुज ुरु.७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रहेको छ । सो बेरुज ुअंकको वगीकरण तनम्नानसुार छाः 

                                                                           (रु.हजारमा) 

वगीकरण सरकारी कार्ािलर् 
सतमति िथा अन्र् 

संस्था 
जम्मा बेरुज ु

कुल बेरुजकुो 
प्रतिशि 

जम्मा बेरुज ु ४९५८५६ २७६६२५ ७७२४८१ १०० 

१. असलु गनुिपने २२८५४ ६४५७ २९३११ ३.७९ 

२. तनर्तमि गनुिपने २०४००३ २५०८९८ ४५४९०१ ५८.८९ 

 अतनर्तमि भएको  ५३४८२ ५७१७ ५९१९९ ७.६६ 

 प्रमाण कागजाि पेश नभएको  १५०५२१ २४५१८१ ३९५७०२ ५१.२२ 

 श्चजम्मेवारी नसारेको  -  - - - 

 शोधभनाि नतलएको  -  - - - 

३. पसे्की २६८९९९ १९२७० २८८२६९ ३७.३2 

 कमिचारी पसे्की   - - - - 

 अन्र् पेस्की   २६८९९९ १९२७० २८८२६९ ३७.३2 

 प्रिीिपर पेस्की   - - - - 

 संस्थागि पेस्की   - - - - 

बेरुज ुवगीकरणको र्ववरण अनसूुची-९ र 1० मा उल्लेख छ । 

2. अद्यावतधक बेरुज ु- गि वषि सम्म रु.१ अबि २३ करोड ३ लाख १० हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषि 
रु.४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार सम्परीक्षण भई रु.७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको 
र र्ो वषि रु.७७ करोड २४ लाख ८१ हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरु.१ अबि ५४ करोड ९६ लाख 
२० हजार कार्म भएको छ ।  
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 (रु. हजारमा) 
क्र.सं. र्ववरण गि बषिसम्मको कुल रकम र्ो वषिको रकम जम्मा रकम 

१ प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु ७२०३७० ४९५८५६ १२१६२२६ 
२ सतमति िथा अन्र् संस्था ५६७६९ २७६६२५ ३३३३९४ 
 जम्मा ७७७१३९ ७७२४८१ १५४९६२० 

र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची -११ मा रहेको छ । 

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

3.1. सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाइएको बेरुज ुसम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा तनर्तमि गरी गराई वा असलुउपर 
गरी फस्र्ौट गने दार्र्त्व सम्बश्चन्धि कार्ािलर् प्रमखु र आतथिक प्रशासन प्रमखुको हनेु व्र्वस्था छ । 
सोही ऐनको दफा ३५ मा औलँ्र्ाइएको बेरुजकुो ३५ ठदन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर 
फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई 
जानकारी ठदने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्था बमोश्चजमको प्रर्क्रर्ा पूरा गदाि समेि २०७७।७८ को 
बेरुज ुफस्र्ौट नभएकाले सो अवतधमा कार्िरि लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरूको नामावली र बेरुज ुरकम 
अनसूुची -१३ मा समावेश गररएको छ । 

3.2. सरकारी कार्ािलर् र अन्र् संस्था/सतमतििफि  र्ो वषि रकमगि आधारमा बढी बेरुज ुहनेु मन्रालर् 
तनम्नानसुार छन:् 

                                                                         (रु.हजारमा) 

 
क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखापरीक्षण अङ्क बरेुज ुरकम 

कुल 
बरेुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प. अङ्कको 
िलुनामा बरेुज ु

प्रतिशि 
१ सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ६,५८३,६९8 ३८२९५८ 49.58 5.82 
२ भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् ११,३६८,१२5 २७४९०४ 35.59 2.42 
३ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् २,७१४,७४९ ६१३२० 7.94 2.26 
४ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् ५२२,१५७ २५९५७ 3.36 4.97 
५ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् ३,०२६,८१3 २४९३६ 3.23 0.82 
६ मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषदको कार्ािलर् २२६,५३2 १८२५ 0.24 0.81 
७ प्रदेश सभा सश्चचवालर् १७०,०६५ 581 0.08 0.34 
८ आतथिक मातमला मन्रालर् १०,८०३,८३9 ० 0.00 0.00 
९ मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १२,५८७ ० 0.00 0.00 
१० प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग २५,६२४ ० 0.00 0.00 
११ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग ४३,६५६ ० 0.00 0.00 

  जम्मा ३५,४९७,८४५ ७७२४८१ 100.00 2.18 

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

3.3. र्ो बषि प्रदेश अन्िगििका १६३ तनकार्को लेखापरीक्षण गरेकोमा ८८ तनकार्मा लगिी बेरुज ुदेश्चखएन। 



लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका बेरुजकुो श्चस्थति 

 6 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

3.4. र्ो बषि प्रदेश अन्िगििका १६३ तनकार्को १ हजार ३47 दफा बेरुज ु देश्चखएकोमा ९७3 दफा 
सैर्द्ाश्चन्िक र  374 दफा लगिी बेरुज ुकार्म भएको  छ । 

3.5. प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  गिवषिसम्मको पेस्की रु.३६ करोड ६० लाख ७७ हजार बाँकी रहेकोमध्रे् 
रु.२७ करोड ९३ लाख २५ हजार  (७६.३० प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.८ करोड ६७ लाख 
५२ हजार र र्ो वषि थप रु.९२ करोड १३ लाख २३ हजार समेि कुल पेस्की रु.१ अबि ८० लाख 
७५ हजार बाँकी रहेको छ । र्ो वषि थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.६५ करोड २३ लाख 
२४ हजार र म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.२६ करोड ८९ लाख ९९ हजार रहेको छ । सोमध्रे् 
कमिचारीिफि  रु.१४ लाख १५ हजार (०.१५ प्रतिशि), मोतबलाइजेशनिफि  रु.२३ करोड ८८ लाख ६१ 
हजार (९६.७३ प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.२ करोड ८७ लाख २३ हजार (३.१२ प्रतिशि)  रहेको 
छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफि  गि वषि सम्मको पेस्की रु.५ लाख ९४ हजार बाँकी रहेकोमा र 
र्ो वषि थप रु.२ करोड ७५ लाख ६४ हजार समेि कुल पेस्की रु.२ करोड ८१ लाख ५८ हजार 
बाँकी रहेको छ । र्ो वषि थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.८२ लाख ९४ हजार र म्र्ाद 
नाघेको पेस्की रु.१ करोड ९२ लाख ७० हजार  रहेको छ । सोमध्रे् कमिचारी पेश्की रु.६ लाख 
४० हजार (२.२७ प्रतिशि), मोतबलाइजेशन पेस्की रु.१ करोड ८१ लाख ८० हजार ( ६४.५६ 
प्रतिशि) र अन्र् पेश्की रु.४ लाख ५० हजार ( १.६० प्रतिशि)  रहेको छ । पेस्की बाँकीको 
अध्र्ावतधक र्ववरण अनसूुची-५ मा रहेको छ  । 

3.6. सरकारी कार्ािलर् िथा सतमति एवम ् अन्र् संस्थासमेिबाट लेखापरीक्षणको क्रममा असलु गनुिपने 
देश्चखएकोमध्रे् लेखापरीक्षणको क्रममा रु.७६ लाख १५ हजार, प्रतिर्क्रर्ाको क्रममा रु.१० लाख १५ 
हजार र सम्परीक्षणको क्रममा रु.१ करोड ६८ लाख १७ हजारसमेि गरी रु.२ करोड ५४ लाख 
४७ हजार असलु भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-६ मा उल्लेख छ ।  

3.7. सरकारी कार्ािलर्, सतमति एवम ्अन्र् संस्थासमेि १४ तनकार्को रु.१३ लाख ९६ हजार अतग्रम कर 
कर्ि गनि बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-७ मा उल्लेख छ ।  

3.8. प्रदेश कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षण र बेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक श्चस्थति तनम्नानसुार छाः  

                                                                             (रु.हजारमा) 

प्रतिवेदन लेखापरीक्षण अङ्क बेरुज ुअङ्क प्रतिशि 

पेस्की बाहेकको 
बेरुज ु

पेस्की बाहेकको 
बेरुज ुप्रतिशि 

2075 २६१९०५ ५९५९ २.२८ ५९५९ २.२८ 
2077 २२८२४८६८ ८८२८७४ ३.८७ ४९२७८७ २.१६ 
2078 २६७७७६१० ५७५१५७ २.१५ ४३०१०१ १.६१ 
२०७९ ३५४९७८४५ ७७२४८१ २.१८ ४८४२१२ १.३६ 
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पररच्छेद-३ 

लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका व्र्होरा 
 

 लेखापरीक्षणबाट देश्चखएको प्रमखु व्र्होरा 

1. लेखापरीक्षण बक्र्ौिा - प्रदेश सरकार अन्िगिि २ तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.१२ करोड  ४७ लाख 
६८ हजार, राजस्विफि को रु.८ हजार, धरौटी िफि को रु.७४ लाख ५६ हजार समेि रु.१३ करोड 
२२ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेको छ । र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची -२(क) मा 
उल्लेख छ । 

2. ऐन तनर्मको पालना - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मावली, २०६४ अनसुार साविजतनक 
तनकार्हरूले साविजतनक खररद कार्िलाई व्र्वश्चस्थि गनि गनुिपने काममध्रे् प्रदेशका तनकार्हरूले 
कतिपर् खररद कार्िमा खररद र्ोजना िर्ार नगने, र्ोजना अधरुो राख्न,े मालसामान वा तनमािण कार्िको 
टर्ाकेज नवनाउने, कम अवतधको जमानि तलने, परामशिदािा मातथ तनभिर रहने, प्रगतिका आधारमा 
५० प्रतिशि पेस्की ठदनपुनेमा पूरै पेस्की ठदने, भेररएसन आदेश स्वीकृि नगराई काम गराउने, तनमािण 
व्र्वसार्ीको र्ढलाईको कारण काम नभएमा पूवितनधािररि क्षतिपूतिि नतलई म्र्ाद थप गने, सम्झौिा 
वमोश्चजम काम शरुु नगने, वीचैमा काम छोड्ने, सम्झौिा अनसुार कार्ि प्रगति नगने, तनमािण 
व्र्वसार्ीको जमानि जफि गरी बाँकी काम गनि लाग्ने रकम असलु नगने र तनमािण स्थलको िर्ारी 
वेगर बोलपर प्रकाशन गने जस्िा कार्ि गरेको छ । 

र्सैगरी नम्सि वेगर परामशि सेवा, तडजाइन र तनमािण प्रर्क्रर्ाबाट गररने तनमािण कार्िको लागि 
अनमुान िर्ार गने, बोलपरबाट गनुि पने काम टुक्रा पारी सोझै खररद वा तनमािण गने, उपभोक्ता 
सतमतिबाट रु.१ करोड भन्दा बढी लागि अनमुानको काम गराउने,उपभोक्ताको र्ोगदान कम गराउने, 
र्ोजना हस्िान्िरण नगने, समर्मा पेस्की फस्र्ौट नगने, कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार नगने, 
सम्झौिाको म्र्ाद थप गदाि मूल्र् समार्ोजनमा पने व्र्र्भारलाई र्वचार नगने, भकु्तानी गदाि ५० 
प्रतिशि र २०78।२।१५ देश्चख ३० प्रतिशि मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर किा नगरी पूरै भकु्तानी ठदने 
गरेको देश्चखर्ो । ऐन र तनर्ममा उश्चल्लश्चखि व्र्वस्थाको पालना गरी कार्िसम्पादन गनुिपदिछ। 

3. वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
मन्रालर्हरूलाई प्राप्त कार्ि श्चजम्मेवारीहरू प्राथतमकिाको आधारमा आवतधक र्ोजना, वार्षिक नीति िथा 
कार्िक्रम र बजेट वक्तव्र्मा समावेश गरी कार्ािन्वर्न गनुिपनेमा प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वषि 
भन्दा बढी अवतधमा सरकार गठन पिाि िरुुन्ि गनुिपने प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन, तनर्म िजुिमा, 
साविजतनक सेवा र्विरण र गणुस्िर मापदण्ड तनधािरण, स्थानीर् िहका कमिचारीहरूको काननु िजुिमा, 
कार्िसम्पादन करार कार्ािन्वर्न, र्वद्यालर्हरूको पाठ्यक्रम सधुार, प्रदेश प्रहरी सिालन, प्रदेश तभरका 
सडक सरुक्षा मापदण्ड िजुिमा िथा कार्ािन्वर्न लगार्िका कार्िहरू हालसम्म गरेको देश्चखएन। 

4. सेवा प्रवाह – सदूुरपश्चिम प्रदेशको २०७७/७८ को बजेट वक्तव्र्को बुदँा १७३ देश्चख १७७ सम्ममा 
उश्चल्लश्चखि सशुासन र साविजतनक सेवा प्रवाह अन्िगिि हेलो मखुर्मन्री कार्िक्रमलाई तनरन्िरिा ठदने٬  
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राजनीतिज्ञ एवं कमिचारीमा सदाचार एवं सशुासनको कार्ि संस्कृति प्रवर्द्िन गने٬ कोतभड-१९ रोकथाम٬ 
तनर्न्रण र उपचारको क्रममा प्रदेश र स्थानीर् िहबाट भएका खचि लगार्ि अन्र् संघ संस्थाले 
गरेको खचिको र्ववरण पारदशी बनाइने٬ प्रदेश अन्ििगिका तनकार्बाट सिातलि आर्ोजना िथा 
कार्िक्रमको गणुस्िर٬ लागि٬ समर् र उपलश्चव्ध समेिका सूचकमा आधाररि अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन 
प्रणालीको र्वकास गररने٬ नतिजामा आधाररि कार्िसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गने, उच्च व्र्वस्थापन 
िहमा कार्िसम्पादन करार गने उल्लेख गरेकोमा िी र्वषर्हरू कार्ािन्वर्न गरेको देश्चखएन ।  

प्रदेश सरकारबाट सिालन हनेु कार्िक्रमको समर् र लागि घटाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट 
सेवा प्रवाह गने, सेवा मापदण्ड तनधािरण गने, घमु्िी सेवा प्रदान गने, अनगुमन संर्न्र बनाउने र 
गनुासो सनुवुाई संर्न्रको व्र्वस्था तमलाई कार्िसम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनपुदिछ । 

5. दरबन्दी र पदपूतिि – र्ो प्रदेश २०७४ मा स्थापना भएपतछ प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको स्थापना, 
आर्ोगको लातग चार्हने काननु तनमािण, प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन िथा तनर्मावली तनमािण र पाठ्यक्रम 
िजुिमा गरी प्रदेश दरबन्दीका ररक्त पदहरू पदपूतिि गनुिपनेमा प्रदेश सभा सश्चचवालर्٬ आर्ोग िथा प्रदेश 
मन्रालर् मािहिका कार्ािलर्मा कुल २ हजार ६९९ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा १ हजार ६०८ 
पदपूिी भई १ हजार ९१ पद ररक्त रहेका छन ्। ररक्त दरबन्दी पदपूतिि नहुँदा कार्िसम्पादनमा 
प्रत्र्क्ष प्रभाव परेको छ । दरबन्दी अनसुार पदपूतिि गने व्र्वस्था तमलाई कार्िसम्पादन गनुिपदिछ । 

मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररष क कार्ािलर्बाट संगठन सभेक्षणको लातग नेपाल प्रशासतनक 
प्रश्चशक्षण प्रतिष्ठान, जावलालेखसँग २०७६।८।२३ मा रु.१९ लाख ९२ हजार भकु्तानी ठदने गरी 
सम्झौिा गरेको तथर्ो । उक्त प्रतिष्ठानले िर्ार गरेको प्रतिवेदन संघीर् मन्रालर्ले िोकेको संरचना 
अनसुार नभएको भनी कार्ािलर्बाट पनुाः आफै ए एण्ड एम गरी पाररि गरेको देश्चखन्छ । संगठन 
संरचना, दरवन्दी व्र्वस्था र कार्ि र्ववरण िर्ारी गने र्वषर् संगठनको आन्िररक कार्ि हो । र्स्िो 
कार्िमा संगठनमा कार्िरि जनशश्चक्त पररचालन गरी अपनत्व तलनपुनेमा बाह्य परामशिदािाबाट कार्ि 
गराउन ुऔश्चचत्र्पूणि छैन । ए एण्ड एम गदाि नेपाल प्रशासतनक प्रश्चशक्षण प्रतिष्ठानलाई भकु्तानी गरेको 
रकमबाट अपेश्चक्षि लाभ प्राप्त भएको देश्चखदैन । बजेट खचि गनुि पूवि अतधकिम लाभ हनेु नहनेु र्र्कन 
गरेर मार खचि गने िफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

6. प्रादेश्चशक र्वकास समस्र्ा समाधान सतमति – बजेट वक्तव्र् २०७७/7८ को बुदँा नं १९२ मा 
प्रादेश्चशक र्वकास र्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको कार्ािन्वर्नमा देश्चखने नीतिगि समस्र्ा समाधान गनि 
माननीर् मखुर्मन्रीज्रू्को संर्ोजकत्वमा प्रत्रे्क िीन-िीन मर्हनामा बैठक बस्ने गरी प्रादेश्चशक र्वकास 
समस्र्ा समाधान सतमति गठन गने उल्लेख भएकोमा गठन भएको देश्चखदैन। साथै बजेट 
कार्ािन्वर्नको तसलतसलामा देश्चखने समस्र्ा समाधानका लातग आतथिक मातमला मन्रीको संर्ोजकत्वमा 
प्रत्रे्क दईु-दईु मर्हनामा बैठक बस्ने र बजेट कार्ािन्वर्न अनगुमन तनदेशन सतमति गठन गरी बजेट 
कार्ािन्वर्नमा सम्बश्चन्धि तनकार्को लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिलाई समग्र रूपमा श्चजम्मेवार बनाउने 
उल्लेख भएकोमा सो सतमति समेि गठन भएको छैन । बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  

7. प्रदेश समन्वर् पररषद  - संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह (समन्वर् िथा अन्िरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा 
२४ मा प्रदेश र स्थानीर् िहबीचको समन्वर् र अन्िर सम्बन्धलाई व्र्वश्चस्थि गनि प्रत्रे्क 
प्रदेशस्िरमा एक प्रदेश समन्वर् पररष क रहने व्र्वस्था छ । उक्त पररषद्ले बैठक सम्बन्धी कार्िर्वतध 
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आफैँ ले तनधािरण गरे बमोश्चजम हनेु व्र्वस्था भए पतन कार्िर्वतध तनधािरण गरेको देश्चखएन । पररषद्को 
र्ो वषि २०७७।९।२८ मा बसेको एकमार बैठकले २० तनणिर् र ५ प्रतिबर्द्िा गरेको छ । 
बैठकले गरेका तनणिर्मा कोतभड-१९ को व्र्वस्थापनमा सहकार्ि र समन्वर् गने, प्रदेश र स्थानीर् 
सरकार बीचको र्वत्तीर् सम्बन्धलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने, बेरुजूको अवस्थामा सधुार 
ल्र्ाउने, कमिचारीको अभाव पूतििका लातग नेपाल सरकारलाई अनरुोध गने, र्स बषि सम्पन्न गनुिपने 
र्ोजनाको कार्ििातलका बनाई जेठमसान्िमा सम्पन्न गनि प्रर्ास गने लगार्िका तनणिर् गरेको छ । 
पररषद्को कार्िर्वतध िर्ार गरी आवश्र्किा अनसुार बैठक बसी प्रदेश र स्थानीर् िहको सेवा 
प्रवाहलाई थप तबश्वसनीर्, प्रभावकारी र जनमखुी बनाउन पररषद्ले समन्वर्कारी भतूमका तनवािह 
गनुिपदिछ ।  

8. बजेट अवण्डा िथा रकमान्िर सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 
२०७४ को दफा १० बमोश्चजम तनकार्हरूले बजेट प्रस्िाव गदाि सोही ऐनको दफा ५ बमोश्चजम 
प्रस्िार्वि र्ोजना कार्िक्रमको र्क्रर्ाकलापगि र्ववरण र सो को प्रति इकाई लागिसमेिको आधारमा 
िर्ार भएको मध्र्कालीन खचि संरचनामा आधाररि रही कार्ािन्वर्न गररने र्ोजना, र्क्रर्ाकलाप र 
लागिसमेि खलुाई आगामी आतथिक बषिको बजेट अनमुान गनुिपदिछ । उक्त ऐनले बजेट अवण्डा राख्न े
सम्बन्धमा स्पि व्र्वस्थासमेि नगरेको अवस्थामा आतथिक मातमला मन्रालर्ले पुजँीगि भैपरीमा 
एकमिु रु.१ अबि ५२ करोड ९६ लाख अवण्डा राखेकोमा वषािन्िसम्म खचि गरेको छैन । कार्िक्रम 
स्वीकृि गरेर कार्िर्ोजना बनाई समर्मा कार्िसम्पादन गनुिपनेमा मन्रालर्मा नै बजेट अवण्डा राखी 
खचि नगरेको र्वषर् औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन । र्स्िो कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

र्ो वषि मन्रालर्हरू र मािहिले गरेको खचि रु.२२ अबि ९६ करोड ८२ लाख मध्रे् रु.४ 
अबि ९२ करोड १५ लाख अथािि २१.४२ प्रतिशि रकमान्िर गरेको छ । रकमान्िर गदाि पषु्याँई 
वेगर पटके तनणिर्का आधारमा बजेट थप हनेु गरेको, र्वतभन्न कार्िक्रममा रकमान्िर गदाि बजेट 
कार्ािन्वर्नको चरणमा समर्ावतधको कारणले हिारमा काम गदाि गणुस्िरमा समेि प्रभाव पने र 
खचिको उपलश्चव्ध पतन साथिक हनु सक्ने देश्चखँदैन । असार २५ गिे पिाि सश्चिि कोषबाट रु.२ अबि 
२९ करोड ४५ हजार अथािि कुल खचिको ९.९७ प्रतिशि खचि भएको छ । रकमान्िरसमेिबाट 
आतथिक बषिको अन्त्र्मा खचि गने कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ। 

9. आन्िररक लेखापरीक्षण  - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७४ 
को दफा ३२ मा प्रदेश सरकार अन्िगििका सबै कार्ािलर्को आतथिक कारोवारको आन्िररक 
लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् वा सो कार्ािलर्ले िोकेको कार्ािलर्ले गने र आन्िररक 
लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका बेरुजहुरू अश्चन्िम लेखापरीक्षण हनु ुअगावै फस्र्ौट गनुिपने व्र्वस्था छ । 
सबै कार्ािलर्को चौमातसक लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन ठदनपुनेमा सो नगरी एकैपटक आन्िररक 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गरेको छ । र्ो वषि प्रदेश अन्िगििका ९ श्चजल्ला श्चस्थि १८८ 
कार्ािलर्हरूको आन्िररक लेखापरीक्षणबाट असलु गनुिपने रु.८६ लाख ६४ हजार अतनर्तमि रु.८८ 
लाख ९३ हजार, म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रु.८ करोड ८० लाख ३४ हजार िथा म्र्ाद ननाघेको 
पेस्की रु.५७ करोड २० लाख ३३ हजारलाई सैर्द्ाश्चन्िक बेरुज ुकार्म गदाि बाँकी रहने रु.१० 
करोड ५५ लाख ९१ हजार लगिी बेरुज ुकार्म भएकोमा अश्चन्िम लेखापरीक्षण हुँदासम्म सम्पूणि 
बेरुज ु तनर्मानसुार फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण भएको देश्चखएन । काननुमा भएको व्र्वस्था अनसुार 
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प्रदेश अन्िगििका सबै कार्ािलर्हरूले आन्िररक लेखापररक्षणबाट कार्म बेरुजहुरू समर्मै फस्र्ौट 
गनुिपदिछ ।

10. कार्िसम्पादन करार  - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९(५) 
मा बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लातग र्वभागीर् प्रमखु वा श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तले सश्चचवसँग र 
कार्ािलर् प्रमखु वा श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तले र्वभागीर् प्रमखुसँग आवश्र्क प्रतिफल सूचकसर्हि 
कार्िसम्पादन करार गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको बजेट बक्तव्र् २०७७।७८ को बुदँा नं 
१७७ मा सरकारी सेवामा नतिजामा आधाररि कार्िसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गररने व्र्होरा उल्लेख 
छ । उच्च व्र्वस्थापन िहमा कार्िरि कमिचारीसँग कार्िसम्पादन करार सम्झौिा गरी करारका 
शििलाई कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको आधार बनाउने नीति अंतगकार गररनेछ भनी उल्लेख गरे पतन प्रदेश 
मन्रीहरूले प्रदेश सश्चचवसँग र प्रदेश सश्चचवले सम्बश्चन्धि कार्ािलर् प्रमखुसँग कार्िसम्पादन करार 
गरेको पाइएन। ऐन र बजेट बक्तव्र्मा भएको व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  

11. र्वत्तीर् श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४१ देश्चख ४६ मा 
र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुिपने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त श्चजम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा अनसुार गनुिपने कामको कार्ािन्वर्न अवस्था देश्चखने अतभलेख मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् 
लगार्ि अन्र् मन्रालर्ले अद्यावतधक गरेका छैनन।् र्ोजना अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म 
गराउने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनि मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् मन्री, बेरुज ुफस्र्ौट गने गराउने 
उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ािलर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोश्चजि बजेट लश्चक्षि 
उदे्दश्र् अनरुुप खचि गनि नसकेमा सोको श्चजम्मेवारी तनकार् प्रमखु, लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र 
र्वभागीर् मन्रीले तलनपुने उल्लेख छ ।सो अनसुार श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको 
देश्चखएन । सदूुरपश्चिम प्रदेशमा र्ो वषि र्वतनर्ोजन बजेटको ६६.३० प्रतिशि मार खचि भएको 
अवस्था छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथिक 
अनशुासन पालना गनुि गराउन ुपदिछ । 

12. कार्िक्रममा दोहोरोपना - संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहले सीप िथा रोजगारमूलक िातलम सिालन गदाि 
दोहोरो नपने गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । श्रम, श्चशक्षा, कृर्ष, पश,ु र्वुा सहकारी जस्िा 
तनकार्हरूले सरोकारवालालाई ठदने िातलम कार्िक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबाट समानान्िर 
रुपमा सिालन भएको देश्चखन्छ । िीन वटै सरकारी तनकार्बीच समन्वर् गरी दोहोरो नपने गरी 
िातलम कार्िक्रमलाई व्र्वश्चस्थि गनुिपदिछ । 

13. लेखा दाश्चखला - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ दफा 
२५(२) बमोश्चजम लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर्समेिको प्रत्रे्क आतथिक बषिको सम्पूणि 
आर्-व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् 
र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेस गनुि पने व्र्वस्था छ । मखुर्मन्रीको कार्ािलर्लगार्ि 
सबै मन्रालर्ले २०७७।७८ को एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण २०७८।१२।२५ सम्म िर्ार गरी 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा पेस गरेका छैनन।् सम्पूणि आर्-व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण 
िर्ार गरी पेस हनेु व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 



लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका व्र्होरा 

 11 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

14. ठदगो र्वकास लक्ष्र्को कार्ािन्वर्न - ठदगो र्वकास लक्ष्र् (सन ्२०१६-२०३०) को कार्ािन्वर्नका 
लातग रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले प्रदेश िथा स्थानीर् िहलाई स्रोि व्र्वस्थापन, संस्थागि प्रबन्ध, अनगुमन 
िथा मूल्र्ाङ्कन समेिमा र्वतभन्न मागिदशिनहरू उपलधध गराएको छ । रार्ष्ट्रर् लक्ष्र्, गन्िव्र् र 
सूचकलाई सम्बोधन हनेु गरी प्रादेश्चशक िथा स्थानीर् लक्ष्र्, गन्िव्र् र सूचकहरू िोकी सोही अनसुार 
संस्थागि प्रबन्ध, िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन र प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । रार्ष्ट्रर् 
र्ोजना आर्ोगको मागिदशिन अनसुार प्रदेशस्िरमा लक्ष्र् कार्िन्वनर्को सम्बन्धमा तनदेशक सतमति िथा 
समन्वर् सतमति गठन भएको छैन । आवश्र्क संस्थागि व्र्वस्था गरी प्रादेश्चशक नीति िथा 
कार्िक्रममा ठदगो र्वकास लक्ष्र्को आन्िररर्ककरण हनुपुदिछ । 

15. अनगुमन मूल्र्ाङ्कन - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोश्चजम प्रदेश 
सरकारको नीति कार्ािन्वर्न, प्रदेश सरकार र मािहिबाट सम्पाठदि कामको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन 
प्रदेश मन्रालर्हरूले गनुिपनेमा अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको सूचाङ्क िर्ार गरी नीति िथा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्नको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरेको छैन । अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको अभावमा कार्ािन्वर्नमा 
देश्चखएका समस्र्ा र र्सले पारेको असर सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरी आवश्र्क सधुार गनि नसर्कने 
भएकोले र्सिफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

16. संघीर् कार्ािलर्लाई अश्चखिर्ारी  - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ 
बमोश्चजम प्रदेश तभरको नीति तनमािण, कार्ािन्वर्न र व्र्वस्थापन गरी कार्िसम्पादन गने कार्ि प्रदेश 
सरकारको हो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका कार्िक्रमहरू स्रोिको कारणले सम्पन्न हनु नसकेको 
अवस्था छ भने अकोिफि  २४ संघीर् कार्ािलर्लाई रु.६७ करोड ५० लाख २० हजार बजेट 
र्वतनर्ोजन गरेको रकममध्रे् िी तनकार्ले रु.४१ करोड २१ लाख ३ हजार खचि गरेकोमध्रे् आतथिक 
मातमला, आन्िररक मातमला िथा काननु र सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् मािहिका कार्ािलर्लाई 
ठदएको रकम खचि नभएको अवस्थामा वषािन्िमा प्रदेश सश्चिि कोषमा दाश्चखला हनेु नै देश्चखए िापतन 
सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्ले प्रार्वतधक श्चशक्षा िथा व्र्वसार्र्क िातलम पररष क अन्िगििका ६ स्वार्त्त 
तनकार्लाई तनकासा ठदएको रकम रु.३५ करोड ५२ लाख ६ हजारमध्रे् खचि नभएको रकम र्र्कन 
गरी र्फिािसमेि गराउने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

17. सम्पकि  कार्ािलर् - प्रदेश सरकारले भौगोतलक र प्रादेश्चशक सन्िलुनका लातग सवै सामाश्चजक र्वकास 
िथा पूवािधारसँग सम्बश्चन्धि तनदेशनालर्हरू डोटी श्चजल्लामा राख्न ेतनणिर्  गरेको छ। डोटी श्चजल्लामा 
रहेका स्वास्थ्र्, श्चशक्षा, कृर्ष, पशपुन्छी र र्ािार्ाि पूवािधार समेि ५ तनदेशनालर्हरूले कैलाली 
श्चजल्लामा सम्पकि  कार्ािलर् खोली ४ कार्ािलर्को लातग दईु लाख पाँच सर् का दरले १२ मर्हनाको 
रु.२४ लाख ६ हजार भाडा भकु्तानी गरेको छ । प्रदेश सरकार अन्िगििकै प्रदेश वन र उद्योग 
वाश्चणज्र् िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षण तनदेशनालर्को कार्ािलर् कैलाली श्चजल्लामा स्थापना गरी सिालन 
गरेको छ । डोटी श्चजल्लामा कार्ािलर् नखोल्ने िथा प्रदेश सरकारको सहमति बेगर सम्पकि  कार्ािलर् 
खोली प्रदेश सरकारलाई थप व्र्र्भार पाने कार्ि तनर्न्रण गनि सम्बश्चन्धि कार्ािलर् प्रमखुलाई 
श्चजम्मेवार बनाउनपुदिछ ।  

18. अनदुान – प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा प्रदेश सरकारबाट र्विरण हनेु 
अनदुानलाई नतिजा एवं उत्पादनसँग आबर्द् गरी अनदुानको प्रभावकाररिा वरृ्र्द् गनि सोलाई मागिदशिन 
गने गरी अनदुान सम्बन्धी एकीकृि अनदुान नीति िथा काननु िजुिमा गररने उल्लेख भएकोमा 
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हालसम्म सो सम्बन्धी नीति िथा काननु तनमािण गरेको देश्चखएन । र्ो बषि प्रदेश मािहिका र्वतभन्न 
तनकार्ले अनदुान नीति बेगर सामाश्चजक सेवा अनदुानबाट रु.१  अबि २० करोड ९४ लाख िथा 
व्र्वसार्लाई सहार्िा रु.७ करोड १९ लाख ३६ हजार  अनदुान खचि लेखेका छन ।  अनदुान 
र्विरण गदाि िोर्कएको उदे्दश्र् अनसुार प्राथतमकिाको आधारमा लाभग्राहीले अनदुान नपाउने, र्विररि 
अनदुानको प्रभावकारी रुपमा अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन नहनेु अवस्था छ। अनदुान रकम र्विरण गरेकै 
आधारमा सबै काम सम्पन्न भई र्विररि रकमको उच्चिम सदपुर्ोग भएको छ भनी आश्वस्ि हनेु 
अवस्था देश्चखएन । बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भए अनसुार एकीकृि अनदुान नीति िथा काननु िजुिमा 
गरी अनदुान ठदँदा उत्पादनमा बरृ्र्द् हनेु, राजस्वमा र्ोगदान पगु्ने, रोजगारी िथा स्वरोजगारीमा बरृ्र्द् हनेु 
एवं लश्चक्षि वगि लाभाश्चन्वि हनेु िथा अन्र् व्र्श्चक्त वा संस्थालेसमेि सो कार्िक्रमको अनसुरण गने 
मापदण्ड बनाई अनदुान  ठदने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

19. कार्िक्रममा दोहोरोपना - प्रदेश मन्रालर् र मािहि कार्ािलर्ले गने जस्िै मठ मश्चन्दर तनमािण र ममिि 
सधुारका कार्ि संघ र स्थानीर् िहले पतन गने गरेका छन । र्स्िो प्रकारले काम गदाि एउटै कामका 
लातग िीनै िहका सरकारबाट बजेट िथा कार्िक्रमको व्र्वस्था भई खचि भएको अवस्था छ। र्स्िो 
अवस्था नआउनका लातग प्रदेश मन्रालर्ले संघ र स्थानीर् िहसँग सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्िका 
लातग मन्रालर्बाट आवश्र्क पहल हनुपुदिछ । सोको लातग संघ िथा स्थानीर् िहबाट सिातलि 
र्ोजनाको प्रगति र्ववरण प्राप्त गरी दोहोरोपना न्रू्तनकरणका लातग आवश्र्क पहल गरेको छैन । 

स्र्ालो यूववेलबाट भतूमगि पानी मखुर्रुपमा तसँचाइ गने प्रर्ोजनका लातग गररन्छ । र्स्िो 
काम संघीर् सरकार मािहिको भतूमगि जलश्रोि र्वकास सतमतिले गने गरेकोमा प्रदेश सरकार 
मािहिको भतूमगि जलस्रोि सम्बन्धी प्रार्वतधक नै नभएको कृर्ष ज्ञान केन्र٬ धनगढीले पतन सिालन 
गरी २६९ स्र्ालो युवेलमा रु.२ करोड १४ लाख ८५ हजार खचि गरेको देश्चखर्ो । तडप युववेल 
र पावर स्र्ालोको काम भने र्स प्रदेशमा मखुर्रुपमा प्रदेश सरकार मािहिको भतूमगि जलस्रोि िथा 
तसँचाई र्वकास तडतभजनबाट हनेु गरेको देश्चखन्छ । उश्चल्लश्चखि सबै प्रकारको काम स्थानीर् िहबाट 
पतन हनेु गरेकोमा धनगढी उप-महानगरपातलकालेमार ७५ स्र्ालो युववेलको काम गरेको देश्चखन्छ। 

        एकै प्रकारको काम र्वतभन्न तनकार्बाट गदाि प्रशासतनक खचि बढाउने,  भतूमगि तसँचाईले 
परु् र्ाएको सेवाको िथ्र्ाङँ्क सर्हि अद्याबतधक अवस्थाको जानकारी भरपदो रुपमा प्राप्त नहनेु٬ एउटै 
कामको दईु वा सो भन्दा बढी कार्ािलर्बाट गराउँदा एउटै कामका लातग र्वतभन्न कार्ािलर्बाट 
भकु्तानी पाउने अवस्था समेि आउने हुँदा भतूमगि जलस्रोि तसँचाइको काम एकै तनकार्बाट गराउन 
िीनै िहका सरकारको स्पि नीति िथा कार्िक्रम हनु आवश्र्क देश्चखन्छ । र्स प्रदेश सरकारले 
समन्वर् र सहकार्िको लातग सम्बश्चन्धि तनकार्बीच सम्पकि  हनेु संर्न्र र्वकास गरी बजेट िथा 
कार्िक्रममा हनुसक्ने दोहोरोपना न्रू्तनकरणका लातग आवश्र्क पहल गनुिपदिछ । 

20. प्रगति प्रतिवेदन - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ मा बजेट िथा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गने प्रत्रे्क कार्ािलर्ले अनसूुची-२ बमोश्चजमको ढाचँामा चौमातसक प्रगति र्ववरण िर्ार 
गरी िालकु कार्ािलर् र प्रदेश कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउन ुपने٬ तनर्म ९० मा 
अनसूुची १३ बमोश्चजमको ढाचँामा वार्षिक प्रगति र्ववरण बनाई पेस गनुिपने٬ तनर्म ९१ मा वार्षिक 
कार्िसम्पादन प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । सबै मन्रालर् र कार्ािलर्हरूले सिालन गरेका 
र्वतभन्न कार्िक्रम िथा र्क्रर्ाकलापहरूमा भएको भौतिक वा भाररि प्रगति स्पि देश्चखने गरी प्रगति 
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र्ववरण र प्रतिवेदन िर्ार गरेको नदेश्चखएकोले तनधािररि ढाँचामा आवतधक र बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 
िर्ार गरी सोको र्वश्लषेण, समीक्षा र अनगुमन हनुपुदिछ ।  

21. सरकारी सम्पश्चत्तको लगि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ५४(१) मा 
प्रत्रे्क कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको सरकारी घरजग्गा िथा कार्ािलर् अन्िगििको सरकारी घर 
जग्गाको लगि महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले िोकेको ढाँचामा राख्नपुने र उपतनर्म (२) मा प्रत्रे्क 
कार्ािलर्ले कार्ािलर्मा रहेको सवारी साधनको लगि िोकेको ढाँचामा राख्नपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश 
मन्रालर् र मािहिका तनकार्ले तनर्मानसुार सरकारी घरजग्गाको लगि र सवारीसाधनको लगि 
अद्यावतधक गरेको नदेश्चखएकोले तनर्मानसुार लगि अद्यावतधक गनुिपदिछ ।   

सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ३, अनसूुची १ को 
३ (५) ले प्रदेश श्चस्थि सरकारी सम्पश्चत्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाँकी रकमको लगि िथा 
असलु उपर गने श्चजम्मेवारी आतथिक मातमला मन्रालर्लाई िोकेको छ । सङ्घीर् सरकार अन्िगिि 
रहेका कृर्ष, वन, तसँचाइ, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्र् लगार्िका कार्ािलर्हरू प्रदेश सरकार 
अन्िगिि रुपान्िरण भएको िथा गातभएको अवस्थामा सार्वक कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको सम्पश्चत्तको 
एकीकृि र्ववरण िर्ार गरी सम्पश्चत्तको संरक्षण िथा सरकारी लगि िर्ार गने कार्ि भएको पाइएन । 
काननुले िोके अनसुार मािहि कार्ािलर्को सम्पश्चत्त िथा सरकारी बाँकी रकमको लगि िर्ार गरी 
अद्यावतधक गनुिपदिछ।   

22. कोतभड-१९ व्र्वस्थापन कोष - सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाईरस (कोतभड १९) रोगको जोश्चखम 
तनर्न्रण उपचार िथा व्र्वस्थापन कोष तनदेश्चशका٬ २०७६ बमोश्चजम स्थार्पि कोषको सिालन 
आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्ले गरेको छ। गि बषि उक्त कोषमा रु.१ करोड ६ लाख 
७५ हजार रहेकोमा र्ो बषि र्वतभन्न स्रोिबाट रु.१५ करोड ४६ लाख ७४ हजार आम्दानी भएकोमा 
कोषबाट सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् र अन्र् तनकार्लाई रु.१४ करोड २९ लाख २१ हजार 
तनकासा गरी रु.२ करोड २४ लाख २8 हजार मौज्दाि बाँकी देश्चखन्छ ।  र्वप क कोष छुिै सिालन 
गरेको अवस्थामा कोतभड कोषको पररचालन र्स मन्रालर्को कार्ि क्षरेतभर रहेको र मन्रालर्मा सो 
सम्बन्धी जनशश्चक्त अभावमा खचिको उच्चिम उपर्ोग भएको छ भनी आश्वस्ि हनु सर्कएन। र्स 
सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन:्  

22.1. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३७(३) मा खचि गदाि खचिको तबल, भरपाई 
िथा अन्र् कागजाि सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको २०७७।१०।१३ को 
तनणिर्ले एक मन्री٬ एक सासंद र एक सविसाधारण व्र्श्चक्तको कोतभड संक्रतमि भई हवाई उद्दार गदाि 
भएको खचि रु.२७ लाख ९० हजार तनकासा भएको  छ । कोषको सिालन िथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी तनदेश्चशका, २०७६ मा कोषको रकम आतथिक सहर्ोग उपलधध गराउने गरी खचि गने 
व्र्वस्था गरेको छैन। कोरोना भाईरस पररचालन सतमतिको २०७७।११।२९ को तनणिर् अनसुार 
घमुन्िे भतूमर्हन वादी समदुार्लाई आतथिक सहर्ोग उपलधध गराउन श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् 
कैलालीलाई रु.९ लाख ८४ हजार तनकासा गरेको छ। कोतभड रोकथाम िथा तनर्न्रणको लातग खचि 
गनुिपने रकम आतथिक सहर्ोग भनी नगदै र्विरण गनुि तनर्मसम्मि देश्चखएन ।  
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22.2. कोरोना भाईरस (कोतभड-१९) रोगको जोश्चखम तनर्न्रण उपचार िथा व्र्वस्थापन कोष (स्थापना िथा 
सिालन) तनदेश्चशका, २०७६ को दफा १४ मा कोषबाट खचि गरेको कार्िको अनगुमन गनि सतमति 
गठन गनिसक्ने व्र्वस्था छ। सदूुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्ािलर्लाई रु.२५ लाख,  धनगढी उप 
महानगरपातलकालाई रु.२० लाख,  नौ श्चजल्ला प्रशासन िथा श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर्लाई रु.९४ लाख,  
परकार महासंघ डडेल्धरुालाई रु.५ लाख, सशस्त्र प्रहरी बल नं.७ बैद्यबार्हनी गण मखुर्ालर्लाई रु.५ 
लाख र सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्लाई रु.११ करोड ७६ लाख तनकासा गरेकोमा सोको अनगुमन 
गरी प्रगति प्रतिवेदन तलई खचि र प्रगतिको र्वश्लषेण गरेको छैन । मन्रालर्ले खचि लेखेको रकम 
उदे्दश्र् अनसुारको काममा खचि गरी बचि रकम र्फिाि भए नभएको र्र्कन गरेको छैन । तनदेश्चशका 
अनसुार खचिको अनगुमन गरी बाँकी रकम कोषमा र्फिाि गराउनपुदिछ। 
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मन्रालर् र तनकार्गि व्र्होरा  
प्रदेश सभा सश्चचवालर्  

नेपालको संर्वधानको धारा 176 वमोश्चजम प्रदेश सभा गठन भएको छ । प्रदेश सभामा पर्हलो हनेु 
तनवािश्चचि हनेु तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट ५३ जना सदस्र् छनोट भई प्रदेश सभा 
गठन भएको छ । प्रदेश सभाले जनिाका अपेक्षा एवं आवश्र्किा अनसुार प्रदेश काननुहरू तनमािण, सरकार 
गठन र तनर्न्रण गने जस्िा कार्िहरू गदै आएको छ । संर्वधानको अनसूुची बमोश्चजम ९ श्चजल्ला समावेश 
गरी सदूुरपश्चिम प्रदेशको गठन भएको छ ।  

      र्ो वषि  सश्चचवालर्को र्वतनर्ोजन रु.१६ करोड ५३ लाख १६ हजार,  राजस्व रु.४ लाख ४४ हजार,  
धरौटी रु.४२ लाख ९७  हजार र अन्र् कारोवार रु.८ हजारसमेि रु.१७ करोड ६५ हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मूखर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. र्वधेर्क पाररि - सदूुरपश्चिम प्रदेश सभाको हालसम्म आठ अतधवेशन सम्पन्न भई कूल ५६ र्वधेर्क 
पाररि भएको छ।प्रदेश सभाको सािौँ अतधवेशन २०७७।१०।२६ मा शरुु भई २०७८।१।७ मा 
अन्त्र् भएको छ।अतधवेशन अवतधभर २० ठदनमा २१ बैठक कूल १५ घण्टा ५९ तमनेट बसेको 
छ।अतधवेशन अवतधमा ९ र्वधेर्क दिाि भई ८ पाररि भएको छ।प्रदेश कार्िसम्पादनको लातग 
आवश्र्क पने काननु समर्मा नै बनाउनपुदिछ । 

2. सश्चचवको तनर्शु्चक्त -  सदूुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सश्चचव र सश्चचवालर् व्र्वस्था सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ८ मा प्रदेश सभा सश्चचवको तनर्शु्चक्त हुँदा ४५ वषि पूरा भई ६० वषि ननाघेको 
हनुपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश सभाले २०७६।२।२८ मा सश्चचवमा तनर्शु्चक्त गरेको एक व्र्श्चक्त 
तनर्शु्चक्त तमतिमा नै ६० वषि पूरा भइसकेको र तनजको २०७८।१०।१ मा राश्चजनामा स्वीकृि भए 
पतन र्ो वषि सेवा सरु्वधा बापि रु.६ लाख ८८ हजार भकु्तानी भएको छ । र्समा प्रदेश सभाको 
प्रचतलि ऐन अनसुार गनुिपने देश्चखन्छ । 

3. बैठक खचि - सरकारी खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनसुार सरकारी 
खचि गदाि तमिव्र्र्र्िा अपनाउन ुपदिछ । सश्चचवालर्का पदातधकारी िथा कमिचारीको बैठक भत्तामा 
रु.३८ लाख ६ हजार खचि गरेको छ । सश्चचवालर्को मखुर् कार्ि नै काननु तनमािण गने हो । 
कार्ािलर् समर्मा हनेु तनर्तमि बैठकमा र्स प्रकारको बैठक भत्ता खचि लेख्न ुतनर्मसम्मि देश्चखएन । 

4. कार्िक्रममा दोहोरो खचि - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३७ 
(५) मा स्वीकृि कार्िक्रमतभर रही खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । सश्चचवालर्को वार्षिक स्वीकृि 
कार्िक्रम अन्िगिि सिातलि िीन कार्िक्रममा सहभागीलाई खाना, खाजा, कोठा भाडा, स्टेशनरी खचि, 
गाडी भाडा, ईन्धन िथा अन्र् र्वर्वध खचि उपलधध गराई कार्िक्रममा सहभागी गराएको उल्लेख गरी 
पनु: रु.५ लाख ८१ हजार दैतनक भ्रमण भत्तासमेि प्रदान गरेको देश्चखर्ो । कार्िक्रममा 
सहभागीहरूको सम्पूणि खचि भकु्तानी ठदए पतछ पनुाः दैतनक भ्रमण भत्ता ठदएकोले दोहोरो परेको रकम 
र्र्कन गरी असलु हनुपुदिछ ।  
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5. सतमतिको बैठक र छलफल - प्रदेश सभाले नेपालको संर्वधानको धारा १९३ अनसुार प्रदेश सभाको 
कार्ि प्रणालीलाई व्र्वश्चस्थि बनाउन, सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदार्ी एवं जवाफदेही बनाउन र 
सरकारले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको अनगुमन एवं मूल्र्ाङ्कन गरी तनदेशन िथा रार् सल्लाह 
ठदन र्वषर्गि सतमति गठन गनिसक्ने व्र्वस्था छ । सभाले र्वतभन्न पाचँ सतमति गठन गरे िापतन िी 
सतमतिहरूको तनर्तमि बैठक बसी सतमति गठनको उदे्दश्र् अनसुारको कार्िसम्पादन भएको देश्चखएन । 
संसदीर् सतमतिहरूको र्क्रर्ाश्चशलिाले नै समग्र प्रदेश सभाका कार्ि सिालनमा सघाउ पगु्ने हदुा 
र्वषर्गि सतमतिले आफुले गरेको कार्ि एवं र्वतभन्न सरोकारवाला तनकार्वाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर 
छलफल गरी तनदेशन ठदने, अनगुमन गने र सो प्रतिवेदनको कार्ािन्वर्नमा पारदश्चशििा कार्म गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

6. पदातधकारीको सेवा सरु्वधा - प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३(१) मा पदातधकारी िथा सदस्र्ले तनवािश्चचि भई सपथग्रहण भएको तमतिदेश्चख 
ऐनको अनसूुश्चच १ र २ मा उल्लेख भए बमोश्चजमको पाररश्रतमक िथा सरु्वधा पाउने व्र्वस्था छ। 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार सश्चचवालर्ले र्ो वषि सभामखु, उपसभामखु िथा प्रदेश सभा सदस्र् गरी कुल 
४६ पदातधकारीको सेवा सरु्वधा िथा सश्चचवालर् खचि समेिमा रु.७ करोड ९० लाख भकु्तानी गरेको 
छ।पदातधकारी सरु्वधामध्रे् सभामखु, उपसभामखु, प्रतिपक्षी दलको नेिा, मखुर् सचेिक, प्रदेश सदस्र्को 
पाररश्रतमक र सरु्वधामा र्वतभन्न प्रदेशमा फरकपना देश्चखएको छ। प्रदेशका तनवािश्चचि पदातधकारीले पतन 
संघीर् सरकारसँग समन्वर् गरी सरु्वधामा एकरुपिा कार्म गनि पहल गनुिपदिछ। 

7. सवारी साधन सरु्वधा -  प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बश्चन्ध ऐन, 

२०७५ को दफा ६ मा सभामखु, उपसभामखु, र्वपक्षी दलको नेिा, सत्ता पक्षको प्रमखु सचेिक र 
सतमतिको सभापतिलाई मार सवारी साधन सरु्वधा उपलधध गराउने व्र्वस्था छ। प्रदेश मश्चन्रपररष कले 
उक्त ऐनको अनूसशु्चच संशोधन गरेर सत्ता पक्षको सचेिक/ र्वपक्षी दलको प्रमखु सचेिकलाई समेि 
सवारी सरु्वधा उपलधध गराउने तनणिर् गरेपतन ऐनको दफा ६ मा सवारी सरु्वधा पाउने पदातधकारीमा 
िी दईु पद समावेश गरेको छैन । र्ो वषि २ पदातधकारीको लातग दईु एस.र्.ुभी गाडी खररदमा रु.१ 
करोड ६ लाख र दईु हलकुा सवारी चालकको २ मर्हनामा रु.९० हजार पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको 
छ । काननुमा व्र्वस्था नभएको सरु्वधा उपलधध गराउने कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ। 

 बेरुज ु श्चस्थति-  सश्चचवालर्को लेखापरीक्षणबाट र्ो वषि रु.१८ लाख २३ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१२ लाख ४२ हजार फस्र्ौट भई रु.५ लाख ८१ हजार फस्र्ौट गनि बाँकी रहेको 
छ। र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची ९ मा रहेको छ ।  
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मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम कार्ािलर्को कार्िक्षरेमा प्रदेशतभरको 
शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रण र सिालन गने, प्रदेश मश्चन्रपररषदमा पेस हनेु तनर्म र आदेशको 
िजुिमा, स्वीकृिी िथा प्रमाणीकरण गने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ािन्वर्न र प्रतिवेदन गने लगार्िका कार्ि 
रहेका छन ्।   

     र्ो वषि मािहि समेि 2 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.८ करोड ९९ लाख १३ हजार, राजस्व रु.१ लाख 
७५ हजार, धरौटी रु.११ लाख ८३ हजार, कार्ि सिालन कोष रु.६ करोड ७ लाख २  हजार समेि रु.१५ 
करोड १९ लाख ७३ हजार र अन्र् २ संस्थािफि को र्वतनर्ोजन रु.७ करोड ४५ लाख ५९ हजारसमेि 
रु.२२ करोड ६५ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट 
देश्चखएका मूखर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्:  

1. तनर्मावलीको कार्ािन्वर्न - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा र्स 
कार्ािलर्लाई िोर्कएका २३ कार्िमध्रे् मूखर्रुपमा प्रदेश प्रमूखको तनदेशन कार्ािन्वर्न र प्रतिवेदन 
िर्ार नगरेको, प्रदेशस्िरीर् मानव संसाधन र्वकास र्ोजना िजूिमा र कार्ािन्वर्न नभएको, गाउँपातलका 
िथा नगरपातलकाको कमिचारी र कार्ािलर्को व्र्वस्थासम्बन्धी काननु िजूिमा नभएको जस्िा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न भएका छैनन ्। मानव अतधकारको संरक्षण र प्रवर्द्िन गनि प्रदेशस्िरको ऐन तनमािण गने, 

प्रदेश सरकारको सशुासन तनर्मावली िजुिमा गने, प्रशासन सधुार सम्बन्धी ऐन, नीति, तनर्म िजुिमा,  
मानव संशाधन र्वकास र्ोजना िजुिमा, प्रदेश सरकारी सेवा सिालन सम्बन्धी नीति, काननु िजुिमा र 
अतभलेख व्र्वस्थापन, प्रदेशस्िरमा साविजतनक सेवा र्विरणको न्रू्निम मापदण्ड तनधािरण र सेवाग्राही 
सन्ििुी सवेक्षण लगार्िको कार्ि हनु बाकँी रहेको छ । तनर्मावलीले िोकेका र्वषर्हरूको 
कार्ािन्वर्न िातलका बनाई कार्िसम्पादन गनुिपदिछ । 

2. नीति िथा कार्िक्रम - प्रदेश सभामा प्रस्ििु नीति िथा कार्िक्रमहरूमध्रे् संघीर्िा कार्ािन्वर्नका बाकँी 
काम आगामी आतथिक वषिमा सम्पन्न गने, प्रदेशबाट प्रवाह हनेु सेवालाई सरल, सहज िथा नतिजा 
उन्मखु बनाउनको लातग नतिजामा आधाररि कार्िसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गने, प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् िहबाट तनतमिि काननुहरूमा एकरूपिा, सामन्जस्र्िा र अन्िर सम्बन्ध कार्म गने, प्रदेश 
िथ्र्ाङ्कका लातग अन्र् तनकार्सँग आश्चश्रि हनुपुने अवस्थाको अन्त्र् गनि प्रदेशस्िरमा संरचनागि 
व्र्वस्था गने, श्चजल्ला समन्वर् सतमतिलाई स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनस्िरको समन्वर् र अनगुमन 
गने एकाईको रूपमा र्वकास गने आठद कार्िहरू कार्ािन्वर्न भएको देश्चखएन । उश्चल्लश्चखि र्वषर्मा 
सधुार गनुिपदिछ । 

3. बजेट कार्ािन्वर्न  - प्रदेश सरकारको बजेट बक्तव्र् २०७७।७८ मा उश्चल्लश्चखि व्र्होरामध्रे्  
राजधानी पूवािधार र्वकास कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन, र्वस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदन लगार्िको कार्ि गनि पुजँीगि अनदुान समेि कुल  रु.२ करोड ७४ लाख 
र्वतनर्ोजन गरे पतन काम नभएको, दाच ुिला श्चजल्लाको तसमाविी धर्ास गाउँपातलकामा संघीर् सरकार र 
स्थानीर् िहको समन्वर्मा भौतिक पूवािधार, श्चशक्षा, स्वास्थ्र् जस्िा सामाश्चजक र्वकास र सहज 
साविजतनक सेवा उपलधध गराई प्रदेश सरकारको उपश्चस्थतिको अनभुतूि सर्हिको एकीकृि र्वकास गदै 
जान रु.५ करोड बजेट र्वतनर्ोजन गरेको भए पतन काम नभएको, प्रदेशमा समार्ोजन भएका 
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कमिचारीहरूको एकीकृि सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली तनमािण गरी सोको अतभलेख व्र्वश्चस्थि गररने, 
सिातलि आर्ोजना िथा कार्िक्रमको गणुस्िर, लागि, समर् र उपलश्चधध समेिका सूचकमा आधाररि 
अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन प्रणालीको र्वकास गररने जस्िा र्वषर् कार्ािन्वर्नमा नआएको अवस्था छ । 
बजेटमा समावेश कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

4. र्वतनर्ोजन दक्षिा - र्ो वषि कार्ािलर्लाई रु.५५ करोड ९१ लाख ८७ हजार बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रु.१६ करोड ४४ लाख ७७ हजारमार खचि भएको छ। पणुिरुपले वार्षिक कार्िक्रम 
सिालन हनु नसक्दा र्वत्तीर् कार्िसम्पादन २९.४१ प्रतिशि रहन गई र्वतनर्ोजन दक्षिा न्रू्न 
देश्चखएको छ। कार्िर्ोजना बनाई कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरी र्वतनर्ोजन दक्षिा बढाउनपुदिछ।  

5. शासकीर् सधुार  - प्रत्रे्क तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्िहरू तमिव्र्र्ी, कार्िदक्षिा र प्रभावकारी 
ढंगबाट सम्पादन गनि र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कार्ािलर्ले अन्र् मन्रालर् र 
मािहिका कार्ािलर्हरूको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली, श्चजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न, र्वत्तीर् 
सूचना प्रणाली प्रर्ोग र त्र्सको उपर्ोगको अवस्था, र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाहको अवस्था, 
एकर्द्ार सेवा प्रणाली कार्ािन्वर्न, सेवाको गणुस्िर सधुारको लातग उपर्कु्त उपार्को अवलम्वन, 

साविजतनक तनमािण िथा खररद कार्िको गणुस्िर लगार्िको अनगुमन गरी प्रदेशको शासकीर् अवस्था 
र सशुासनको सम्बन्धमा जानकारी हनेुगरी प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको छैन । उश्चल्लश्चखि र्वषर्मा 
सधुार गनुिपदिछ । 

र्स आतथिक वषि मश्चन्रपररषद्को ३४ बैठक सिालन भई र्वतभन्न १४६ तनणिर् गरेकोमा 
कार्ािलर्ले मश्चन्रपररषदबाट भएका तनणिर्हरू कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार 
गरेको छैन। मश्चन्रपररषद्का तनणिर् कार्ािन्वर्नको अनगुमनको व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ। 

6. गरुुर्ोजना - प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वषि भएको छ । प्रदेश सरकार मािहि रहने 
कार्िसिालनस्िरका तनकार्को अद्यार्प स्थापना हुँदै छन ् । प्रदेश सरकारले केन्रीर् सरकारसँग 
समन्वर् गरेर प्रदेश राजधानी िथा श्चजल्लाको लातग आवश्र्क जग्गा िथा पूवािधारको आकलन गरी 
तनमािण एवं व्र्वस्थापनको गरुुर्ोजना बनाएको छैन । प्रदेश सरकारको लातग आवश्र्क स्रोि साधन, 
जग्गा व्र्वस्थापन एवं पूवािधारको गरुुर्ोजना िजुिमा गरी सोही अनसुार नीतिगि रुपमा सम्बोधन गरेर 
कार्िसम्पादन प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउनपुदिछ । 

7. राजधानी िर्ारीमा र्ढलाई  - कैलाली श्चजल्लाको गोदावरी नगरपातलकामा प्रदेश राजधानी राख्न ेतनणिर् 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले २०७५।६।१२ मा गरेको तथर्ो। उक्त तनणिर् पिाि प्रदेश 
मश्चन्रपररषद्को २०७५।१०।१७ को तनणिर्ले गोदावरी नगरपातलकाको िेघरीतभर पने ३० लाख ७ 
हजार २३७ वगितमटर वन क्षेर प्राप्त गनि प्रधानमन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर्लाई एक शाखा 
अतधकृिबाट पराचार गरेको देश्चखर्ो। प्रदेश राजधानी तनमािण गनि राजधानी भौतिक पूवािधार र्वकास 
पररर्ोजना गठन गरी २०७७।९।१३ मा क्षेरीर् वन तनदेशकलाई कार्िकारी तनदेशक िोकेकोमा 
२०७७।१०।७ को तनणिर्ले भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्का सश्चचवलाई िोक्ने तनणिर् गरेको 
देश्चखन्छ । उक्त पररर्ोजनाका लातग १० अस्थाई कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि गरी पदपूतििका लातग 
र्वज्ञापनसमेि गरेकोमा र्वज्ञापन रद्द गरेको छ। राजधानी स्थापनाको लातग तबस्ििृ आर्ोजना अध्र्र्न 
प्रतिवेदन र वािाबरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनका लातग एक कन्स्रक्सन एण्ड कन्सल्ट प्रा.तल.बाट काम 
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गराई रु.८ लाख २५ हजार भकु्तानी गरी सोही अनरुुप पूवािधार तनमािणको काम अगातड बढाउन 
नेपाल सरकारको सैर्द्ाश्चन्िक सहमति माग गरी २०७८।१।८ मा प्रधानमन्री िथा मश्चन्रपररषद्को 
कार्ािलर्लाई पराचार गरेको देश्चखन्छ। राजधानी स्थापनाको तनणिर् गरेको कररब ४ वषिको समर् 
सर्कँदा पतन सो सम्बन्धी प्रर्क्रर्ा अश्चघ बढेको छैन । चरेु पहाडसँग जोतडएको उक्त जंगल क्षरे 
र्वतभन्न वन्र्जन्िकुो जैर्वक मागि भएको भन्दै तबरोधका कार्िक्रमसर्हि सवोच्च अदालिमा मदु्दा समेि 
दिाि भएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले प्राथतमकिामा राखी राजधानी व्र्वस्थापनको कार्ि अगातड 
बढाउनपुदिछ । 

8. सम्पकि  कार्ािलर् - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारले र्स प्रदेशमा भौगोतलक र प्रादेश्चशक सन्िलुनका लातग 
आवश्र्क तनदेशनालर्हरू डोटी श्चजल्लामा राख्न े तनणिर् गरेको छ । प्रदेश सरकार मािहिका डोटी 
श्चजल्लामा रहेका स्वास्थ्र्٬ श्चशक्षा٬ कृर्ष٬ पशपुन्छी र र्ािार्ाि पूवािधार समेि ५ तनदेशनालर्ले कैलाली 
श्चजल्लामा सम्पकि  कार्ािलर् खोली ४ कार्ािलर्को लातग दईु लाख एक हजार मातसक भाडा भकु्तानी 
गरेको छ।  

    त्र्स्िै प्रदेश सरकार अन्ििगिको प्रदेश वन, उद्योग बाश्चणज्र् िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षण 
तनदेशनालर् डोटी श्चजल्लामा नखोली कैलाली श्चजल्लामा राखेर कार्िक्रम सिालन गरेको देश्चखर्ो । 
अन्र् तनदेशनालर् डोटी श्चजल्लामा खोतलएकोमा उक्त तनदेशनालर् र्स श्चजल्लामा रहन ु पने नीतिगि 
तनणिर् िथा प्रदेश सरकारको सहमति रहेको पाइएन । प्रदेश सरकारको तनणिर् अनसुार 
तनदेशनालर्हरू डोटीमा राख्न े तनणिर् भइसकेपतछ कैलालीमा तनदेशनालर्स्िरका कार्ािलर् राखेर 
व्र्र्भार बढाउने कार्िमा तनर्न्रण एवं सम्बश्चन्धिलाई श्चजम्मेवार बनाइ सधुार हनुपुदिछ । 

9. भवन तनमािण - तनजामिी कमिचारीका सन्ितिका लातग डोटी श्चजल्लाश्चस्थि ठदपार्लमा आवासीर् 
र्वद्यालर् भवन तनमािणका लातग रु.२ करोड ३९ लाख ५६ हजारको कार्ि २०७८ जेठसम्ममा 
सम्पन्न गने गरी एक तनमािण व्र्बसार्ीसँग २०७६।९।१ मा सम्झौिा भएको छ । चौथो रतनङ्ग 
तबलसम्म रु.२ करोड २८ लाख ९९ हजार भकु्तानी भए पतन २०७८।५।१५ सम्म कार्ि सम्पन्न 
भएको छैन । सो कार्िको म्र्ाद थप नभएको, पी.एस.आइटमबाट बीमा बापि पेस गरेको तबलभन्दा 
रु.३७ हजार बढी भकु्तानी ठदएको, बीमा गदाि तनमािण अवतध सरुु भए देश्चख रटुी सधुार गने 
अवतधसम्मका लातग गनुिपनेमा दईु मर्हना अवतधको लातगमार गरेको, कार्िसम्पादन जमानिको अवतध 
रटुी सधुार गने अवतधसम्मका लातग हनुपुनेमा २०७९।३।३१ सम्म मार रहेको र ठेक्का सम्झौिा 
अनसुार गणुस्िर परीक्षण गरेको देश्चखंएन। त्र्स्िै तनर्मन, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र समन्वर् गने 
श्चजम्मेवारी भएको र्ो कार्ािलर्ले र्वषर्गि मन्रालर्बाट सम्पादन हनेु कार्िक्रम समेि आफैँ ले 
सिालन गरेको उश्चचि देश्चखएन । सम्झौिा अनसुार काम सम्पन्न गरी कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन पेस 
हनुपुदिछ । 

उक्त आवाश्चशर् र्वद्यालर्लाई व्र्वस्थापन खचि भनी र्स बषि रु.५० लाख अनदुान ठदएकोमा 
खचिको पिुर्ाई हनेु कागजाि वेगर भकु्तानी ठदएको र अनदुान ठदँदा कार्िर्वतध, कार्िक्रम र खचिको 
पिुर्ाई हनेु कागजाि पेस नभएकोले खचि तनर्तमि देश्चखएन । कार्िर्वतध, कार्िक्रम र खचिको पषु्याई 
बेगर ठदएको अनदुानको अनगुमन िथा तनर्मन गरी र्वतधसम्मि खचि भएको सतुनश्चिि हनुपुदिछ । 
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10. ममिि सधुार - र्ो वषि कार्ािलर्ले र्वतनर्ोश्चजि बजेटबाट रु.१० लाख ८६ हजारको ममिि सधुारका 
काम गरेको छ । प्रदेश सरकार मािहिको शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण कार्ािलर् कैलालीबाट 
मखुर्मन्रीको तनवास र कार्ािलर् ममििका लातग ५ टर्ाकेज सोझै र ५ टर्ाकेज तसलबन्दी दरभाउपर 
समेि रु.१ करोड २८ लाख ९१ हजारको ममिि सधुारको कार्ि गरेको देश्चखर्ो । एउटै कार्ािलर्का 
लातग दईु तनकार्बाट कुल रु.१ करोड ३९ लाख ७६ हजारको ममिि सधुारको काम  गराएको र सो 
कार्ि र्ो वषि पतन जारी छ । घर जग्गाको स्वातमत्व र्ािार्ाि कार्ािलर्को नाममा रहेको, 
कार्ािलर्को आफ्नै स्वातमत्वको संरचना नभएको अवस्थामा अत्र्ावश्र्क ममिि सम्भार कार्िलाई 
बार्षिक खररद र्ोजनामा समाबेश गरी  प्रतिस्पधाि कार्म हनेु गरी बोलपरको माध्र्मबाट खररद गरी 
तमिव्र्र्र्िा कार्म गराउनपुदिछ । 

11. उपचार खचि - प्रदेश सरकारले आतथिक सहार्िा िथा उपचार खचि ठदने तनणिर् गदाि मापदण्ड िजुिमा 
गरी सोही अनसुार तनणिर् गनुिपनेमा प्रदेश मश्चन्रपररषद्को तनणिर् अनसुार रु.२५ लाख ९८ हजार 
उपचार खचि िथा राहि पाउने गरी पटके तनणिर्को आधारमा आतथिक मातमला मन्रालर्ले अथि र्वर्वध 
शीषिकबाट तनकासा ठदएको छ । उपचार खचि िथा राहि रकम र्विरण गदाि स्पि कार्िर्वतध िथा 
मापदण्ड िर्ार गरी आतथिक सहार्िा िथा उपचार खचि तनकासा िथा भकु्तानी ठदने व्र्वस्था 
हनुपुदिछ। 

12. प्रदेश समन्वर् पररषद - संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह (समन्वर् िथा अन्िरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को 
दफा २४ बमोश्चजम प्रदेश र स्थानीर् िहबीचको समन्वर् र अन्िर सम्बन्धलाई व्र्बश्चस्थि गनि प्रत्रे्क 
प्रदेशस्िरमा एक प्रदेश समन्वर् पररष क रहने व्र्वस्था छ । पररषद्को २०७७।९।२८ मा बसेको 
एकमार बैठकले २० तनणिर् र ५ प्रतिबर्द्िा गरेको छ ।बैठकले गरेका तनणिर्मा कोतभड-१९ को 
व्र्वस्थापनमा सहकार्ि र समन्वर् गने, प्रदेश र स्थानीर् सरकार बीचको र्वत्तीर् सम्बन्धलाई थप 
सरल र प्रभावकारी बनाउने, बेरुजूको अवस्थामा सधुार ल्र्ाउने, कमिचारीको अभाब पूतििका लातग नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने, र्स बषि सम्पन्न गनुिपने र्ोजनाको कार्ििातलका बनाई जेठमसान्िमा सम्पन्न 
गनि प्रर्ास गने लगार्िका तनणिर् गरे पतन र्स्िा समस्र्ाहरू र्थावि ्रहेकाले प्रदेश र स्थानीर् िहको 
सेवा प्रवाहलाई थप तबश्वसनीर्, प्रभावकारी र जनमखुी िथा समन्वर्कारी बनाउन पररषद्ले प्रभावकारी 
भतूमका तनवािह गनुिपदिछ । 

13. ठदगो र्वकास लक्ष्र्को कार्ािन्वर्न - ठदगो र्वकास लक्ष्र् (सन २०१६ – २०३०) को कार्ािन्वर्नका 
लातग रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले प्रदेश िथा स्थानीर् िहलाई स्रोि व्र्वस्थापन, संस्थागि प्रबन्ध, अनगुमन 
िथा मूल्र्ाङ्कन समेिमा र्वतभन्न मागिदशिनहरू उपलधध गराएको छ । रार्ष्ट्रर् लक्ष्र् गन्िव्र् र 
सूचकलाई सम्बोधन हनेु गरी प्रादेश्चशक लक्ष्र्, गन्िव्र् र सूचकहरू िोकी सोही अनसुार संस्थागि 
प्रबन्ध, िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली कार्ािन्वर्न गने उल्लेख 
भएकोमा प्रदेशस्िरमा लक्ष्र् कार्ािन्वर्नको सम्बन्धमा तनदेशक सतमति िथा समन्वर् सतमति गठन 
भएको छैन । 

प्रादेश्चशक लक्ष्र्, गन्िव्र् र सूचक प्रभावकारी कार्ािन्वनको लातग प्रादेश्चशक अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन प्रणाली, िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन प्रणाली र प्रतिवेदन प्रणाली कार्ािन्वर्नमा नल्र्ाएकोले अनगुमन 
िथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्वचातलि, व्र्वश्चस्थि र तनर्तमि बनाउनपुदिछ । 
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14. घमु्िीकोष अनगुमन - दीगो र्वकासको लक्ष्र् परुा गने आधारको लातग गररबी िथा भोकमरी उन्मलुन 
आधारभिू र्वषर् रहेको छ । सार्वकमा संघीर् सरकारले गररबी तनवारण कोष माफि ि कार्िक्रम 
सिालन गरररहेकोमा मलुकुमा ३ िहका सरकार बनेपतछ गररबी तनवारण गने श्चजम्मेवारी साझा 
अतधकारकै सूश्चचमा रहेको छ । गररबी तनवारण कोष र्वघटन हुँदा चालू रहेको घशु्चम्ि कोषहरू 
स्थानीर् िहमाफि ि सहकारीमा हस्िान्िरण गने उल्लेख गरे पतन प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश मािहि 
रहेका घशु्चम्ि कोषको अवस्था, सहकारी संस्थाहरूमा हस्िान्िरण भएको र र्स्िा कोषहरू चर्क्रर् रुपमा 
सिालनमा रहेको अतभलेख अद्यावतधक गने, अनगुमन गने कार्िको थालनी गरेको देश्चखएन । स्थानीर् 
िहहरूमा रहेका घशु्चम्ि कोषको अतभलेख अद्यावतधक गराई र्स्िा कोषमा रहेको रकम गररबी तनवारण 
हनेु कार्िमा पररचालन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

15. दरबन्दी र पदपूतिि – र्ो प्रदेश २०७४ सालमा स्थापना भएपतछ प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको स्थापना, 
आर्ोगको लातग चार्हने काननु तनमािण, प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन िथा तनर्मावली तनमािण र पाठ्यक्रम 
िजुिमा गरी प्रदेश दरबन्दीका ररक्त पदहरू पदपूतिि गनुिपनेमा प्रदेश सभा सश्चचवालर्٬ आर्ोग िथा प्रदेश 
मन्रालर् मािहिका कार्ािलर्मा कुल २ हजार ६९९ दरबन्दी स्वीकृि भएको छ । स्वीकृि 
दरबन्दीमध्रे् १ हजार ६०८ पदपूतिि भई १ हजार ९१ ररक्त छन । दरबन्दी ररक्त हुँदा कार्ािलर्को 
कार्िसम्पादनमा प्रभाव परेको छ । सो आर्ोग माफि ि शीघ्र पदपूतिि गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

16. संघीर् कार्ािलर्लाई अश्चखिर्ारी  - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ 
बमोश्चजम प्रदेश तभरको नीति तनमािण, कार्ािन्वर्न र व्र्वस्थापन गरी कार्िसम्पादन गने कार्ि प्रदेश 
सरकारको हो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका कार्िक्रमहरू स्रोिको कारणले सम्पन्न हनु नसकेको 
अवस्था छ भने अकोिफि  २४ संघीर् कार्ािलर्लाई रु.६७ करोड ५० लाख २० हजार बजेट 
र्वतनर्ोजन गरेको रकममध्रे् िी तनकार्ले रु.४१ करोड २१ लाख ३ हजार खचि गरेकोमध्रे् आतथिक 
मातमला, आन्िररक मातमला िथा काननु र सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् मािहिका कार्ािलर्लाई 
ठदएको रकम खचि नभएको अवस्थामा वषािन्िमा प्रदेश सश्चिि कोषमा दाश्चखला हनेु नै देश्चखए िापतन 
सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्ले प्रार्वतधक श्चशक्षा िथा व्र्वसार्र्क िातलम पररष क अन्िगििका ६ स्वार्त्त 
तनकार्लाई तनकासा ठदएको रकम रु.३५ करोड ५२ लाख ६ हजारमध्रे् खचि नभएको रकम र्र्कन 
गरी र्फिािसमेि गराउने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

17. अनदुान - प्रदेश सरकारबाट र्विरण हनेु अनदुानलाई नतिजा एवं उत्पादनसँग आबर्द् गरी अनदुानको 
प्रभावकाररिा बरृ्र्द् गनि सोलाई मागिदशिन गने गरी अनदुान सम्बन्धी एकीकृि अनदुान नीति िथा 
काननु िजुिमासमेि गररने भतन आतथिक बषि २०७७।७८ को बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भएकोमा 
हालसम्म सो सम्बश्चन्ध काननु बनेको देश्चखएन । र्ो बषि प्रदेश मािहिका र्वतभन्न कार्ािलर्ले अनदुान 
नीति बेगर सामाश्चजक सेवा अनदुानबाट रु.१  अबि २० करोड ९४ लाख १० हजार िथा 
व्र्बसार्लाई सहार्िाबाट रु.७ करोड १९ लाख ३६ हजार  अनदुान खचि लेखेका छन ।  अनदुान 
र्विरण गदाि िोर्कएको उदेश्र् अनसुार प्राथतमकिाको आधारमा लाभग्राहीले अनदुान नपाउने, र्विररि 
अनदुानको पतन प्रभावकारीरुपमा अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन नहनेु अवस्था छ। अनदुान रकम र्विरण 
गरेकै आधारमा सबै काम सम्पन्न भई र्विररि रकमको उच्चिम सदपुर्ोग भएको छ भतन तबश्वस्ि 
हनेु अवस्था देश्चखएन । बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भए अनसुार एकीकृि अनदुान नीति िथा काननु 
िजुिमा गरी अनदुान ठदँदा उत्पादनमा बरृ्र्द् हनेु, राजस्वमा र्ोगदान पगु्ने, रोजगारी िथा स्वरोजगारीमा 
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बरृ्र्द् हनेु एवं लश्चक्षि वगिको रुपमा रहने अन्र् व्र्श्चक्त वा संस्थालेसमेि सो कार्िक्रमको अनसुरण गने 
मापदण्ड बनाई अनदुान  ठदने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

 बेरुज ुश्चस्थतिाः र्ो बषि मन्रालर् र मािहिका ४ तनकार्हरूमा देश्चखएका बेरुजकुो श्चस्थति देहार् अनसुार 
छन ्। 

 सरकारी कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षणबाट र्ो वषि रु.१३ लाख ७५ हजार बेरुज ुफस्र्ौट गनि बाकँी 
रहेको छ र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ ।  

 सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षणबाट र्ो वषि रु.४ लाख ५० हजार बेरुज ुफस्र्ौट गनि बाकँी 
रहेको छ जसमध्रे् म्र्ाद नाघेको पेश्की रु.४ लाख ५० हजार रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची-१० मा रहेको छ । 
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आतथिक मातमला मन्रालर् 

सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा 
प्रदेशको आतथिक अवस्थाको र्वश्लषेण िथा आतथिक नीतिको िजुिमा, कार्ािन्वर्न, तनर्मन लगार्ि प्रदेशस्िरको 
आतथिक स्रोिको बाँडफाटँ, लगानी प्रक्षेपण र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथिक र्वकासमा साविजतनक, तनजी, सहकारी 
िथा गैर सरकारी क्षेर सँगको साझेदारी एवम ्समन्वर् र सहकार्ि सम्बन्धी नीति, र्ोजना, मापदण्ड बनाउने र 
सोको कार्ािन्वर्न गरी प्रदेशको आतथिक क्षेरको र्वकास र प्रभावकारी र्वत्त व्र्वस्थापन गने लगार्िका कार्ि 
रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्रालर् र  मािहि समेि 12 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबि ५९ करोड ७ लाख ९1 
हजार, राजस्व रु.८ अबि २० करोड १ लाख २७, धरौटी रु.१७ लाख ९४ हजार र कार्िसिालन कोषिफि को 
रु.१ करोड ११ लाख २७ हजारसमेि रु.१० अबि ८० करोड ३८ लाख ३9 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ ।र्स मन्रालर्को र्वतनर्ोजन अंकमा प्रदेश सरकारले स्थानीर् िहलाई ठदएको अनदुान रु.२ अबि 
५३ करोड १४ लाख समेि समावेश छ। सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मखुर् व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन ्: 

1. काननु िजुिमा  - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली  २०७४ बमोश्चजम मन्रालर्ले 
आफ्ना कार्ि श्चजम्मेवारी सम्पादन गनि प्रदेश सरकारले हालसम्म ५ ऐन ५ तनर्मावली ३ कार्िर्वतध २ 
मापदण्ड तनमािण गरेको र १ तनर्मावली मस्र्ौदाको क्रममा रहेको उल्लेख छ । तनर्मावलीले िोके 
अनसुार प्रदेश र्वत्त सन्िलुन राजस्व प्रशासन साविजतनक खचि व्र्वस्थापन र िथ्र्ाङ्क सूचना प्रणाली 
सम्बन्धी ऐन काननु िथा नीति िजुिमा  नगरेको भनी गि वषिको प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाएकोमा श्चस्थति 
र्थावि छ । आवश्र्क सबै ऐन काननु िथा नीति िजुिमा गरी मन्रालर्को काम कारवाहीलाई 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।

2. आर्व्र्र् श्चस्थति - र्ो बषि गि वषिको मौज्दाि, राजश्व बाँडफाँट, प्रदेश राजश्व र संघीर् सरकारको 
अनदुानसमेि कुल रु.३१ अबि ४६ करोड ८५ लाख ६ हजार प्राप्त भएको देश्चखन्छ । उक्त 
रकमबाट रु.१० अबि ३६ करोड ६२ लाख ९८ हजार चाल ुखचि र रु.१२ अबि ६० करोड १९ 
लाख ७६ हजार पुजँीगि खचिसमेि कुल रु.२२ अबि ९६ करोड ८२ लाख ७४ हजार खचि भई 
संघीर् सरकारलाई अनदुान र्फिाि पठाएको रकम रु.२ अबि ३५ करोड ९६ लाख ७८ हजार 
घटाउँदा रु.६ अबि १४ करोड ५ लाख ५४ हजार बचि रहन गएको छ । 

3. बजेट कार्ािन्वर्न - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ मा 
प्रदेशबाट सिातलि र्ोजनाको लक्ष्र्, नीति र नीति आर्ोगको मागिदशिनलाई ध्र्ानमा राखी प्रदेश 
सरकारले गनुिपने काम र हातसल गनुिपने लक्ष्र् एवं आतथिक स्रोिसमेिलाई मध्र्नजर राखी बजेट 
बनाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िर्ार गरेको र्वगि ३ बषिको बजेट, खचि र वचिको अवस्था 
तनम्नानसुार रहेको छ । 

(रु.हजारमा) 

आतथिक वषि 
आर् व्र्र् 
अनमुान 

वास्िर्वक आर् वास्िर्वक व्र्र् 
र्फिाि िथा 
समार्ोजन 

बचि 

२०७५।७६ २५०६५६१४ २२११६४३१ १४१६३३९१ १८४७२८८ ६१०५७५२ 

२०७६।७७ २८१६२०३५ २५६८९४७४ १७६११९८८ ५०१४१४ ७५७६०७२ 

२०७७।७८ ३४६४४९९९ ३१४६८५०६ २२९६८२७४ २३५९६७८ ६१४०५५४ 
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बजेट अनमुानको िलुनामा २०७५।७६ मा ५६.५० प्रतिशि, २०७६।७७ मा ६२.५3 
प्रतिशि र २०७७।७८ मा 66.29 प्रतिशि खचि भई िीन वषिमा औषिमा कररव 61.77 
प्रतिशिमार खचि भएको छ । बजेट अनमुान कै हाराहारीमा आर् प्राप्त भएको िर खचि न्रू्न भएको 
कारण प्रत्रे्क वषि उल्लेखर् रकम बचि रहेको छ । खचि गने दक्षिा वरृ्र्द् नभएको कारण बजेट 
र्थाथिमा आधाररि भएको देश्चखएन । खचि गने दक्षिा बढाई बजेटलाई र्थाथिपरक बनाउनपुदिछ । 

4. संघीर् अनदुान - अन्िरसरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार २०७७।७८ नेपाल 
सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हनेु अनदुान प्रातप्त, खचि र बाकँीको श्चस्थति देहार्अनसुार छन:् 

(रु.हजारमा) 
खचि श्चशषिक बजेट तनकासा खचि बाकँी 

समानीकरण अनदुान ८٬०७٬६८٬०० ८٬०७٬६८٬०० ५٬४४٬४०٬२५ २,६३,२७,७५ 

सशिि अनदुान ५٬६७٬६०٬६६ ५٬५७٬९१٬७७ ३٬९१٬६९٬१४ १٬६६٬२२٬६३ 

र्वशेष अनदुान ४८٬५०٬०० ४८٬५०٬०० ३०٬७६٬४९ १७٬७३٬५१ 

समपरुक अनदुान १٬२६٬२९٬०० १٬२६٬२९٬०० ७४٬२८٬३६ ५२٬००٬६४ 

जम्मा १५٬५०٬०७٬६६ १५٬४०٬३८٬७७ १०٬४१٬१४٬२४ ४,९९,२४,५३ 

र्वत्तीर् समानीकरण लगार्िको अनदुान रु.१५ अबि ४० करोड ३८ लाख ७७ हजार 
तनकासा प्राप्त भएकोमा रु.१० अबि ४१ करोड १४ लाख २४ हजार अथािि ६७.५९ प्रतिशि खचि 
भएको छ । समानीकरण अनदुान रु.८ अबि ७ करोड ६८ लाखमध्रे् रु.५ अबि ४४ करोड ४० 
लाख २५ हजार खचि भई रु.२ अबि ६३ करोड २७ लाख ७५ हजार वचि रहेको छ । सशिि, 
समपूरक र र्वशेष  अनदुानवापि खचि हनु नसकेको रु.२ अबि ३५ करोड ९६ लाख ७८ हजार 
संघीर् सश्चिि कोषमा र्फिाि भएको छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृि बजेट समेि खचि गनि नसकेको 
देश्चखँदा कार्िसम्पादनस्िरमा सधुार गरी खचिको दक्षिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ। 

5. कार्िक्रम कार्ािन्वर्न सदूुरपश्चिम प्रदेशको वार्षिक बजेटमा उदघोष भएका र्वतभन्न कार्िक्रममध्रे् 
मखुर्रुपमा सवारी साधन इन्धन ममिि लगार्िका अन्र् साविजतनक सेवाको खररदमा मापदण्ड बनाई 
लाग ुनगरेको٬  अनदुान सम्बन्धी एकीकृि अनदुान नीति िथा काननु िजुिमा नगरेको٬ प्रदेशमा र्वत्तीर् 
पहुँच र्वस्िार गनि संघीर् सरकार र तनर्ामक संस्थाहरूसँगको समन्वर् र सहकार्िमा प्रदेशका 
नागररकलाई आधतुनक र्वत्तीर् प्रणालीसँग आवर्द् नगरेको٬ प्रदेशको प्रथम आवतधक र्ोजना िजुिमा 
नभएको٬ कोतभड-१९ जस्िा महामारीजन्र् रोग संक्रमण रोकथाम एवं तनर्न्रण गनि भएको 
बन्दाबन्दीको कारण व्र्वसार् गमुाएका उद्यमी एवं नवउद्यमीलाई बैङ्क िथा र्वत्तीर् संस्थासँगको 
सहकार्िमा साना िथा मझौला व्र्वसार् सिालन गनि आवश्र्क पूजँी सहतुलर्ि दरमा उपलधध 
गराउने गरी पनुकि जािको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न नभएको र  प्रदेश साविजतनक संस्थानहरूमा प्रदेश 
सरकारको िफि बाट गनुिपने शेर्र िथा ऋण लगानी वापि रु.३० करोड र्वतनर्ोजन गरेकोमा लगानी 
नभएको अवस्था छ । बजेट वक्तव्र् िथा कार्िक्रममा समावेश गरेका कार्िक्रमहरूलाई कार्िर्ोजना 
बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।

6. बजेट िथा कार्िक्रमको मूल्र्ाङ्कन  सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन
२०७४ को दफा २० मा प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन समेिका आधारमा समग्र प्रदेशको बजेट िथा 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न अवस्थाको मूल्र्ांकन गरी आतथिक मातमला मन्रालर्ले अधि वार्षिक र वार्षिक 
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रुपमा राजस्व असलुी, वैदेश्चशक अनदुान एवं ऋणको प्रातप्त र पररचालन, प्रदेश सरकारका नीति िथा 
बजेटमा समावेश भएका कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न अवस्था समेिको मूल्र्ांकन गरी आतथिक वषि समाप्त 
भएको २ मर्हनातभर साविजतनक गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । र्ो वषि रु.३४ अबि ६४ करोड ५० 
लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.२२ अबि ९६ करोड ८३ लाख मार खचि भएको छ । सबै 
मन्रालर्को खचि र भौतिक प्रगतिको मूल्र्ांकन गरी आतथिक मातमला मन्रालर्ले वार्षिक प्रतिवेदन 
साविजतनकीकरण गरेको छैन ।िोर्कए अनसुार प्रतिवेदन साविजतनक गनुिपदिछ ।

7. रकमान्िर सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७४ अनसुार 
स्वीकृि बजेटको रकम एक बजेट उपशीषिकबाट अको उपशीषिकमा रकमान्िर गने कार्ि आतथिक 
मातमला मन्रालर्को हनेु व्र्वस्था छ । वार्षिक बजेट िथा कार्िक्रमले तनठदिि गरेको 
र्क्रर्ाकलापलाई मन्रालर्ले कार्िक्रममा समावेश गरेपतछ सोही अनसुार कार्ािन्वर्न गनुिपनेमा 
िदनसुार नगरी तनश्चिि आधार बेगर मन्रालर् स्वरं्ले पटकपटक रकमान्िर गरेको व्र्होरा 
औश्चचत्र्पूणि छैन। र्ो वषि मन्रालर्हरू र मािहिले गरेको खचि रु.२२ अबि ९६ करोड ८२ लाख 
मध्रे् रु.४ अबि ९२ करोड १५ लाख अथािि २१.४२ प्रतिशि रकमान्िर गरेको देश्चखर्ो । वषिभरी 
रकमान्िर गदाि आतथिक अनशुासन पालना नहनेु िथा पषु्याई वेगर बजेट थप गरी र्वतभन्न 
कार्िक्रममा रकमान्िर गदाि बजेट कार्ािन्वर्नको चरणमा समर्ावतधको कारणले खचिको उपलव्धी 
पतन साथिक हनु सक्ने देश्चखँदैन । अिाः संसदीर् जानकारी बार्हर गई रकमान्िर गने कार्ि ित्काल 
तनर्न्रण हनुपुदिछ ।

8. र्वतनर्ोजन दक्षिा - र्ो वषि मन्रालर्लाई रु.७ अबि १८ करोड ५० लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
रु.२ अबि ५९ करोड ५ लाख मार खचि भएको छ। पूणिरुपले वार्षिक कार्िक्रम सिालन हनु 
नसक्दा र्वत्तीर् कार्िसम्पादन ३६.०५ प्रतिशि रहन गई र्वतनर्ोजन दक्षिा न्रू्न देश्चखएको छ। 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको कार्िर्ोजना बनाई र्वतनर्ोजन दक्षिा बढाउनपुदिछ।

9. अनदुान र्विरण  प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा र्विरण गररने अनदुानलाई 
नतिजा एवं उत्पादनसँग आबर्द् गरी अनदुानको प्रभावकाररिा बरृ्र्द् गनि सोलाई मागिदशिन गने गरी 
अनदुान सम्बन्धी एकीकृि अनदुान नीति िथा काननु िजुिमा गने समेि उल्लेख भएकोमा हालसम्म सो 
सम्बन्धी नीति िथा काननु तनमािण गरेको देश्चखएन । र्ो वषि मन्रालर्ले एक महासंघलाई रु.६ लाख 
र एक मंचलाई  रु.५ लाखसमेि जम्मा रु.११ लाख अनदुान उपलव्ध गराएको छ । त्र्स्िै प्रदेश 
सरकारका अन्र् सरकारी तनकार्ले पतन र्वतभन्न प्रर्ोजनका लातग अनदुान उपलव्ध गराउने गरेका 
छन।् अनदुान नीति बेगर अनदुान र्विरण गदाि िोर्कएको उदेश्र् अनसुार प्राथतमकिाको आधारमा 
लाभग्राहीले अनदुान नपाउने, पाए पतन उच्चिम सदपुर्ोगको सतुनश्चिििा नहनेु जोश्चखम रहन्छ । 
अनदुान ठदएको रकमबाट उत्पादनमा हनेु वरृ्र्द् राजस्वमा पगु्ने र्ोगदान रोजगारी िथा स्वरोजगारीमा 
हनेु वरृ्र्द् एवम ्लश्चक्षि वगि लाभाश्चन्वि हनेु िथा अन्र् व्र्श्चक्त वा संस्थाले समेि सो कार्िक्रमको गने 
अनशुरणलाई मापदण्ड बनाई अनदुान ठदने व्र्वस्था हनुपुदिछ।

10. स्वरोजगार कोष - सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार र्वकास कोष ऐन २०७५ बमोश्चजम पुजँी, सीप एवं 
लगानीका स्रोिको अभाव भएका बेरोजगार जनशश्चक्तलाई सीप तसकाई उद्यमशीलिाको र्वकास
उत्पादनमा वरृ्र्द् गरी आत्मतनभिर अथििन्र तनमािणमा र्ोगदान ठदनको लातग श्रमप्रतिको सम्मान गने 



आतथिक मातमला मन्रालर्  

 26 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

जनशश्चक्त तनमािण गदै तबना तधिो सहतुलर्ि दरमा कजाि प्रवाह गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन र 
सदूुरपश्चिम प्रदेशमा गररवी तनवारण िथा आतथिक समानिा कार्म गनि प्रदेश सरकारले २०७५।७६ 
मा रु.१ अबिको कोष खडा गरेको छ । र्ो वषि पतन कोषको कार्िसिालनका लातग रु.४० करोड 
बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.१६ लाख १७ हजार खचि गरेको छ । कोष स्थापनाको लातग रकम 
तनकासा गदाि वार्षिक खररद र्ोजना नगद प्रवाह र्ववरण उपलश्चव्धमापक सूचक कार्ािन्वर्न िातलका र 
कार्िर्ोजना सर्हि कार्िक्रम समावेश नै नगरी एकमषु्ठ रकम छुट् र्ाएको देश्चखर्ो। कोषले तनकासा 
प्राप्त गरेको रकमलाई अतधकिम प्रतिफल प्राप्त हनेु गरी कोष सिालनको कार्िर्ोजना बनाएको छैन। 
बचि रकम पररचालन गदाि 'क' वगिका वाश्चणज्र् बैंकहरूको र्ो वषिको तनक्षेप संकलनको औषि लागि 
९.९६ प्रतिशि भए पतन आवतधक वचिमा १० प्रतिशिसम्म व्र्ाज भकु्तानी ठदने गरेका छन ्िर र्ो 
कार्िक्रमबाट रार्ष्ट्रर् बाश्चणज्र् बैंकमा रु.१ अबि तनक्षेप राखदा कोषले कल तडपोश्चजटमा व्र्ाज तलने 
व्र्वस्थासमेि तमलाएको छैन । 

र्वगि वषि नै तनकासा प्राप्त भएको रु.१ अबि मध्रे् र्स वषि कुनै खचि नगरी परैु रकम 
मौज्दाि रहेकाले कोष सिालनको औश्चचत्र् देश्चखएन ।  तनकासा भएको रकम ित्काल र्फिाि गरी 
प्रदेश सश्चिि कोषमा दाश्चखला गनुिपदिछ ।

11. र्वत्तीर् हस्िान्िरण प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार ८८ स्थातनर् िहलाई 
समानीकरण अनदुान रु.६३ करोड, सशिि अनदुान रु.६४ करोड ७५ लाख ७० हजार, र्वशेष 
अनदुान रु.४७ करोड ८० लाख ६० हजार र समपरुक अनदुान रु.७७ करोड ५८ लाख ३९ 
हजारसमेि रु.२ अबि ५३ करोड १४ लाख ७० हजार अनदुान उपलव्ध गराएको छ । सशिि, 
समपूरक र र्वशेष गरी रु.१ अबि ९० करोड १४ लाख ७० हजार तनकासा भएकोमा रु.१ अबि ७० 
करोड ९० लाख ४४ हजार अथािि तनकासाको ८९.८८ प्रतिशि खचि भएको छ । खचि नभएको 
रु.१९ करोड २४ लाख २६ हजारमध्रे् र्वतभन्न पातलकाबाट रु.१८ करोड ९ लाख ७९ हजार र्फिाि 
भई रु.१ करोड १४ लाख ४७ हजार र्फिाि हनु बाँकी देश्चखएकोले उक्त रकम र्थाशीघ्र र्फिाि प्राप्त 
गनुिपने देश्चखन्छ ।

12. राजस्वको लेखाङ्कन सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७४ को 
दफा २१ मा र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी िथा अन्र् कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको तसर्द्ान्ि 
अनरुुप नगदमा आधारीि हनेु व्र्वस्था छ । राजस्वको लेखाङ्कन गदाि राजस्व व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणालीमा जम्मा देश्चखएका रकमलाई आधारमानी िर्ार गरेको छ । र्ो वषि प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा 
गिवषिको मौज्दाि र र्ो वषि प्राप्त समेि जम्मा भएको सवारी साधन कर रु.५६ करोड ४० लाख 
मध्रे् रु.५३ करोड २० लाख र्वभाजन गरी प्रदेश िथा स्थानीर् सश्चिि कोषमा रान्सफर गरेको र 
रु.३ करोड 20 लाख मौज्दाि रहेको छ। प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार 
रु.१९ अबि ७ करोड ४२ लाख राजस्व प्राप्त हनेु अनमुान भएकोमा रु.८ अबि ५२ करोड ८९ लाख 
अथािि अनमुानको ४४.७१ प्रतिशि राजस्व प्रातप्त भएको छ । अनमुानको िलुनामा न्रू्न राजस्व प्राप्त 
भएको सम्बन्धमा समीक्षा र र्वश्लषेण गरी लक्ष्र् अनसुार असलुी गने कार्िमा मन्रालर्ले ध्र्ान 
ठदनपुदिछ ।
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13. बजेट अवण्डा सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७४ को दफा 
१६ मा र्वतनर्ोजन ऐन अनसुार र्वतनर्ोश्चजि रकम ७ ठदनतभर बाँडफाँट गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । 
बजेट स्वीकृि भएपतछ मन्रालर्ले कार्िक्रमको आधारमा तनकासा ठदई खचि गनुिपनेमा मन्रालर्ले 
पुजँीगि भैपरीमा एकमिु भैपरी आउने र्वकास कार्िक्रम उल्लेख गरी रु.१ अबि ५२ करोड ९६ 
लाख अवण्डा राखेकोमा वषािन्िसम्म खचि गरेको छैन । प्रदेश सरकारका र्वतभन्न पूवािधारजन्र् 
कार्िक्रमको लातग कार्िक्रम स्वीकृि गरेर कार्िर्ोजना बनाई समर्मा कार्िसम्पादन गरी लश्चक्षि वगिमा 
प्रतिफल परु् र्ाउने कार्ि गनुिपनेमा मन्रालर्मा नै बजेट अवण्डा राखी खचि नगनुि औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन।

14. सम्पतिको एकीकृि र्ववरण सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली २०७४ अनसुार 
प्रदेशश्चस्थि सरकारी सम्पश्चत्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाँकी रकमको लगि िथा असलु उपर 
गने कार्ि आतथिक मातमला मन्रालर्लाई िोकेको छ । संघीर् सरकार अन्िगिि रहेका कृर्ष वन
तसंचाई सहकारी भवन खानेपानी स्वास्थ्र् लगार्िका कार्ािलर्हरू प्रदेश सरकार अन्िगिि रुपान्िरण 
िथा गातभएको अवस्थामा सार्वक कार्ािलर्ले प्रर्ोग गरेको सम्पश्चत्तको एकीकृि र्ववरण िर्ार गरी 
सम्पश्चत्तको संरक्षण िथा सरकारी बाँकी रकमको लगि िर्ार गरी असलु उपर गने कार्ि नभएको भनी 
तबगिदेश्चख औल्र्ाउँदै आएकोमा श्चस्थति र्थावि ् छ । मािहि कार्ािलर्को सम्पश्चत्त िथा बाँकी 
रकमको लगि िर्ार गरी अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

15. अनगुमन - गि वषिको प्रतिवेदनमा स्थानीर् िहमा हस्िान्िररि अनदुान रकममध्रे् खचि नभई बाँकी 
रहेको रकमको लेखा राख्नपुने, वषािन्िमा खािा बन्द गनुिपने लगार्िका व्र्होरा औल्र्ाएकोमा र्ो वषि 
पतन सधुार गरेको नदेश्चखएकोले प्रतिवेदनमा उश्चल्लश्चखि व्र्होराको कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्, सदूुरपश्चिम प्रदेश   
16. प्रदेश सश्चििकोष - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ को 

दफा २२(१) मा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेशको सश्चिि कोषको एकीकृि लेखा िर्ार 
गनुिपने व्र्वस्था छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले सदूुरपश्चिम प्रदेश 
सश्चिि कोषको वार्षिक आतथिक र्ववरण िर्ार गरी तनम्नानसुार पेस गरेको छ ।  

  (रू. हजारमा) 
(क) प्रातप्त गि वषिको रकम र्ो वषिको रकम 

१. गि वषिको मौज्दाि श्चजम्मेवारी ६१००७५२ ७٬५३٬५७٬०५ 

२. राजस्व ६२५७६७३ ८٬५२٬८९٬२४ 

२.१ कर राजस्व ५९१८८५३ ७٬८०٬८६٬६५ 

२.२ अन्र् राजस्व २७७०४१ ३१٬२४٬४७ 

२.३ संघीर् सरकारिफि को राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु रोर्ल्टी 
रकम प्रदेश सश्चिि कोषमा दाश्चखला हनु बाँकी 

-४५०९८ ० 

२.४ गि वषिको नगद मौज्दाि िथा बेरुजू १०६८७७ ४०٬७८٬१२ 

3. संघीर् अनदुान १३२८०९५१ १५٬४०٬३८٬७७ 

३.१ समानीकरण अनदुान ७९५२४०० ८٬०७٬६८٬०० 

३.२ समपूरक अनदुान ५६६१०० १٬२६٬२९٬०० 

३.३ सशिि अनदुान ४४१२४५१ ५٬५७٬९१٬७७ 

३.४ र्वशेष अनदुान ३५०००० ४८٬५०٬०० 

४. र्वत्तीर् व्र्वस्था   

५. अनदुान मध्रे् खचि नभई र्फिाि गनुिपने रकम -५०१४१४ -२٬३५٬९६٬७८ 

६. चाल ुआतथिक वषिको सश्चििकोषको खदु मौज्दाि -७५३५७०५ -६٬१४٬०५٬५४ 
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७. प्रदेश आकश्चस्मक कोष खािाको अल्र्ा ५००० 
0 

जम्मा प्रातप्त १७६०७२५७ २२٬९६٬८२٬७४ 

(ख) भकु्तानी  0 

१. चाल ुवषिको भकु्तानी  0 

१.१ सश्चिि कोष मातथ व्र्र्भार हनेु रकममा खचि  0 

१.२ र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचि (चाल)ु ८३२३६४१ १०٬३६٬६२٬९८ 

१.३ र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचि (प ुजँीगि) ९२८८३४८ १२٬६०٬१९٬७६ 

१.४ बैंक समार्ोजन -४७३२  
२. र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी   

जम्मा भकु्तानी १७६०७२५७ २२٬९६٬८२٬७४ 

सश्चिि कोष मौज्दाि ७٬५३٬५७٬०५ 6,1४,05,54 

 प्रदेश सश्चिि कोषको सिालन सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्  

16.1. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ११२ मा प्रदेश सश्चिि कोषको र्हसाव राख्न े
िथा राख्न लगाउने काम प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्लाई िोर्कएको छ । सदूुरपश्चश् चम प्रदेश 
सरकारको र्ो बषिको सश्च चि कोष र्हसावको आर्िफि  गिबषिको बचि समेि रू.३१ अबि ४६ करोड 
८५ लाखमध्रे् खचि रू.२२ अबि ९६ करोड ८२ लाख, संघीर् सश्चिि कोषमा र्फिाि भएको रू.२ अबि 
३५ करोड ९६ लाख घटाउँदा कोषको मौज्दाि रु.६ अबि १४ करोड ५ लाख देश्चखन्छ।  

16.2. महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को २०७६।४।१ को तनणिर्मा २०७६।७७ को शरुु देश्चख नै िीनै 
िहका सरकारी तनकार्हरूको आतथिक कारोवारको लेखाङ्कनमा नेपाल साविजतनक क्षरे लेखामानमा 
आधाररि स्वीकृि फारामहरूको प्रर्ोग गररने उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि मूल 
प्रतिवेदन फारामहरूमा सश्चिि कोषको प्रातप्त र भकु्तानीको एकीकृि वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.न. 
२७१), बजेट िलुनात्मक र्ववरण र लेखा नीति िथा र्टटपणीहरू रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर्ले प्रातप्त र भकु्तानीको एकीकृि वार्षिक आतथिक र्ववरण िर्ार पारेिा पतन म.ले.प.फा.न.२७१ 
को ढाँचामा िर्ार गरेको देश्चखएन । साथै बजेट िलुनात्मक र्ववरण र सबै लेखा नीति िथा 
र्टटपणीहरू प्रतिवेदनमा समावेश छैन । ऐनले तनठदिि गरेको लेखाको ढाँचा िथा आधार अनसुार 
लेखाङ्कन हनुपुदिछ ।    

16.3. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ को दफा २२(४) मा प्रदेश मन्रालर् 
अन्िगििको सम्पश्चत्त र दार्र्त्वको लेखाङ्कन एवं प्रतिवेदन गने दार्र्त्व लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु 
र सोही आधारमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेशको एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था छ । र्ो वषि प्रदेश अन्िगििको श्चस्थर सम्पश्चत्तको मूल्र्ाङ्कन सर्हिको सम्पश्चत्त र दार्र्त्वको 
लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गरेको छैन । िोर्कएका फारामहरूको प्रर्ोग गरी सम्पश्चत्त र दार्र्त्वको 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुि पदिछ । 

16.4. प्रदेश सरकारको मन्रालर्गि राजस्व आम्दानीको र्ववरण अनसुार रु.९ अबि १३ करोड ६८ लाख 
राजस्व आम्दानी भएकोमा प्रदेश सश्चिि कोषमा रु.८ अबि ५२ करोड ८९ लाख र प्रदेश र्वभाज्र् 
कोषमा रु.६० करोड ७९ लाख आम्दानी बाँतधएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-८ मा 
रहेको छ । 

16.5. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ५९ मा प्रत्रे्क 
कार्ािलर्ले नेपाल सरकार अथि मन्रालर् िथा आतथिक मातमला मन्रालर्बाट स्वीकृि राजस्व 
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वतगिकरणको व्र्ाखर्ा अनसुार लगिी िथा हसवली राजस्वको लेखा अद्यावतधक गनुिपने व्र्वस्था छ । 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त प्रदेश सश्चिि कोषको एकीकृि आतथिक र्ववरण अनसुार कर 
िथा गैर कर राजस्व रु.८ अबि १२ करोड ११ लाख प्राप्त भएको छ । प्राप्त रकममध्रे् लगिी िथा 
हसवली राजस्व र्र्कन गरी सोही अनसुार लेखा अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

17. आन्िररक लेखापरीक्षण  - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७४ 
को दफा ३२ मा प्रदेश सरकार अन्िगििका सबै कार्ािलर्को आतथिक कारोवारको आन्िररक 
लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् वा सो कार्ािलर्ले िोकेको कार्ािलर्ले गने र आन्िररक 
लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका बेरुजहुरू अश्चन्िम लेखापरीक्षण हनु ुअगावै फस्र्ौट गनुिपने व्र्वस्था छ । 
सबै कार्ािलर्को चौमातसक लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन ठदनपुनेमा सो नगरी एकैपटक प्रतिवेदन गरेको 
छ । र्ो वषि प्रदेश अन्िगििका ९ श्चजल्ला श्चस्थि १८८ कार्ािलर्हरूको आन्िररक लेखापरीक्षणबाट 
असलु गनुिपने रु.८६ लाख ६४ हजार अतनर्तमि रु.८८ लाख ९३ हजार, म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी 
रु.८ करोड ८० लाख ३४ हजार िथा म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.५७ करोड २० लाख ३३ हजार 
देखाएकोमध्रे् रु.१० करोड ५५ लाख ९१ हजार लगिी बेरुज ुकार्म भएकोमा अश्चन्िम लेखापरीक्षण 
हुँदासम्म सम्पूणि बेरुज ु तनर्मानसुार फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण भएको देश्चखएन । काननुमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार प्रदेश अन्िगििका सबै कार्ािलर्हरूले आन्िररक लेखापररक्षणबाट कार्म बेरुजहुरू 
समर्मै फस्र्ौट गनुिपदिछ ।

18. सफ्टवेर्रमा पहुँच - महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा राख्न ेिथा प्रतिवेदन िर्ारी प्रर्ोजनका लातग 
एकल खािा कोष प्रणाली (टी एस ए), कम्टर्टुरकृि सरकारी लेखा प्रणाली(सीगास), साविजतनक सम्पश्चत्त 
व्र्वस्थापन (पाम्स), राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (ररम्स), स्थानीर् सश्चिि कोष व्र्वस्थापन 
प्रणाली (सरु) अनसुारका कम्टरू्टरकृि प्रणाली लागू गरेको छ ।

प्रदेशहरूको हकमा संघीर् सरकारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले राखे जस्िै प्रदेशमा 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्लाई श्चजम्मेवारी ठदएको छ ।लेखा राख्न े र प्रतिवेदन गने प्रर्ोजनका 
लातग महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले उश्चल्लश्चखि प्रणालीको पूणि उपर्ोग गरी आवश्र्किा अनसुार 
सम्बश्चन्धि कार्ािलर्हरूलाई पतन पहुँच ठदएको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्, कैलालीले  
कैलाली श्चजल्लाको कारोबारका लातगमार उश्चल्लश्चखि कम्टर्टुरकृि प्रणालीमा पहुँच तलइ कारोबार 
गरेको देश्चखर्ो । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा राख्न ेर प्रतिवेदन गने प्रर्ोजनका लातग प्रदेश 
अन्िगििका सबै श्चजल्लाको सूचनामा पहुँच राखी समर्मै प्रदेश सरकारमा प्रतिवेदन बझुाउन ुपदिछ ।  

19. चौमातसक खचि सदूुरपश्चिम प्रदेशको समग्र चौमातसक खचि अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ।

(रु. लाखमा)

शीषिक 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक असार 
कुल खचि 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

चाल ु १,१०,४७ १०.६६ २,६५,२७ २५.५९ ६,६०,८९ ६३.७५ ३,६२,८२ ३५.०० १०,३६,६३ 

पुजँीगि ९९,३९ ७.८९ २,५५,९८ २०.३१ ९,०४,८३ ७१.८० ५,८८,४८ ४६.७० १२,६०,२० 

जम्मााः  २,०९,८६ ९.१४ ५,२१,२५ २२.६९ १५,६५,७२ ६८.१७ ९,५१,३० ४१.४२ २२,९६,८३ 
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उश्चल्लश्चखि िथ्र्ाङ्क अनसुार चालू िथा पुजँीगििफि  प्रथम चौमातसकमा ९.१४ प्रतिशि दोस्रो 
चौमातसकमा २२.६९ प्रतिशि िथा िेस्रो चौमातसकमा ६८.१७ प्रतिशि खचि भएको देश्चखएकोले सश्चिि 
कोषमा िेस्रो चौमातसकमा खचिको भार परेको देश्चखन्छ। र्वत्तीर् सन्िलुन हनेु गरी चौमातसक लक्ष्र् 
बमोश्चजमखचि हनुपुदिछ ।

20. बषािन्िको खचि - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३४ मा प्रत्रे्क 
वषिको असार २५ गिेतभर प्रदेश अन्िगििका कार्ािलर्हरूले खािा वन्दी गनुिपदिछ । खािा वन्दी गरे 
नगरेको कार्ि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्वाट अनगुमन गनुिपदिछ । असार २५ गिे पिाि सश्चिि 
कोषबाट  रु.२ अबि २९ करोड ४५ हजार अथािि कुल खचिको ९.९७ प्रतिशि खचि भएको छ । 
वषािन्िमा खचि गदाि खररद र्ोजना अनसुार काम गनि नसर्कने, िोर्कएको आर्ोजनामा खचि नहनेु, 
तनतमिि संरचनाहरूको गणुस्िर सतुनश्चिििा गनि नसर्कने र तनमािण िथा सधुार कार्िको प्रभावकारी 
अनगुमन नहनेु जस्िा जोश्चखम रहेकोले खािाबन्दी पिाि पतन रकम तनकासा ठदने कार्ि बन्द  

गनुिपदिछ। 

21. धरौटी - धरौटीको एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण अनसुार गि वषिको श्चजम्मेवारी रु.१ अबि ४८ करोड ८८ 
लाख रहेकोमा र्ो वषि रु.५५ करोड ४१ लाख आम्दानी भई र्फिाि िथा सदरस्र्ाहा समेि रु.२१ 
करोड ७० लाख खचि भई रु.१ अबि ८२ करोड ५९ लाख मौज्दाि रहेको छ । 

22. कार्िसिालन कोष  -  प्रदेश अन्िगिि ९ श्चजल्लाका ९१ कार्ािलर्मा कार्िसिालन कोष रहेको छ । 
गि वषिको श्चजम्मेवारी रु.३० करोड ७ लाखमा र्ो वषि रु.७५ करोड २२ लाख आम्दानी भई रु.१ 
अबि ५ करोड २९ लाखमध्रे् रु.८२ करोड १९ लाख खचि भई रु.२३ करोड १० लाख मौज्दाि 
रहेको छ । 

23. सश्चिि कोषबाट व्र्र्  - चाल ुखचििफि  रु.१० अबि ३६ करोड ६३ लाख रहेकोमा पाररश्रतमक िथा 
सरु्वधामा रु.१ अबि ३१ करोड ४३ लाख अनदुानिफि  रु.३ अबि ७४ करोड ९ लाख िथा सामाश्चजक 
सरुक्षामा रु.१२ करोड ९७ लाख खचि भएको छ भने पुजँीगि िफि  रु.१२ अबि ६० करोड २० 
लाख अथािि कुल बजेट खचिको ५४.८७ प्रतिशि खचि भएको छ । चाल ुखचिलाई तनश्चिि सीमामा 
राखी पुजँीगि खचि वरृ्र्द् गरेर प्रदेश सरकारको पूवािधार िथा पूशँ्चज तनमािणमा प्रभावकाररिा 
ल्र्ाउनपुदिछ।  

प्रभावकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन माफि ि साविजतनक आर् िथा व्र्र्को सवोत्तम पररचालन, 
लेखाङ्कन, प्रतिवेदन िथा लेखापरीक्षण माफि ि र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा पारदशीिा र जवाफदेर्हिा अतभवरृ्र्द् 
गनि साविजतनक आर् र व्र्र्को अद्यावतधक श्चस्थतिको लेखाङ्कन गदाि प्रतिवेदन प्रणाली व्र्वश्चस्थि 
बनाउन ु आवश्र्क छ । समर्मै कार्िक्रम स्वीकृि गरी वार्षिक खररद र्ोजना बनाउने, ठेक्का 
बन्दोवस्ि, चाल ुखचिको सीमा तनधािरण, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली सदुृढीकरण गने जस्िा क्षेरमा 
चनुौति रहेका छन ्। बजेट सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली, लागि लाभ र्वश्लषेण सर्हिको र्ोजना िथा 
कार्िक्रम, साविजतनक क्षेर लेखामान, कम्टर्टुरमा आधाररि लेखा प्रणालीको प्रर्ोग जस्िा क्षेरमा 
सधुार गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा जवाफदेर्हिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ । 
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24. अनगुमन - गि वषिको प्रतिवेदनमा स्थानीर् िहमा हस्िान्िररि अनदुान रकममध्रे् खचि नभई बाँकी 
रहेको रकमको लेखा राख्नपुने, वषािन्िमा खािा बन्द गनुिपने लगार्िका व्र्होरा औल्र्ाएकोमा र्ो वषि 
पतन सधुार गरेको नदेश्चखएकोले प्रतिवेदनमा उश्चल्लश्चखि व्र्होराको कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  

 बेरुज ु श्चस्थति - र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका तनकार्हरूको लेखापरीक्षणबाट लगिी बेरुज ु
देश्चखएको छैन । 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

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

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

अनमुति, नवीकरण, अनगुमन र तनर्मन गने लगार्िका कार्ि रहेका छन ्।   

र्ो वषि मन्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.४७ करोड ६६ लाख ७८ हजार, राजस्व रु.४ लाख ६५ हजार, 
धरौटी रु.१ करोड १० लाख ७६ हजार र कार्ि सिालन कोष रु.३ करोड ३९ लाख ३८ हजार समेि 
रु.५२ करोड २१ लाख ५७ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट 
देश्चखएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

1. नीति िथा कार्िक्रम - सदूुरपश्चिम प्रदेश (कार्ि सिालन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्लाई 
िोर्कएको कार्िमध्रे्  प्रदेश प्रहरी सिालन, व्र्वस्थापन र तनर्मन,  अपराध अनसुन्धान, सूचना संकलन, 

रोकथाम, तनर्न्रण िथा समन्वर्,  प्रादेश्चशक कारागार िथा र्हरासिको व्र्वस्थापन٬  प्रदेशतभरका 
गैरसरकारी संघ, संस्थाहरूको अतभलेख र समन्वर्, साइवर सरुक्षा अनगुमन जस्िा महत्वपूणि कार्ि 
श्चजम्मेवारीहरू सम्पादन भएको पाइएन । मन्रालर्लाई िोर्कएका कामको कार्िर्ोजना बनाई 
कार्िसम्पादन गनुिपनेमा िदनसुार कार्ि भएको छैन । कार्ि र्ोजना र प्राथतमकिा तनधािरण गरी 
िोर्कएका कार्िसम्पादन गनुिपदिछ । 

2. बजेट कार्ािन्वर्न – सदूुरपश्चिम प्रदेशको २०७७।७८ को बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भएका 
कार्िक्रममध्रे् सूचना समन्वर् ईकाई एवं तनर्न्रण कक्ष स्थापना,  प्रदेशतभरको श्चजल्ला प्रशासन 
कार्ािलर् र कारागारहरूको भौतिक पूवािधार र्वकास गरी व्र्वस्थापन, सधुार गने र गैर सरकारी 
संस्थाको तनर्मन, अनगुमन, समन्वर् र अतभलेश्चखकरण लगार्िका कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा आउन 
सकेको देश्चखएन। बजेटमा व्र्वस्था भएको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ। 

संघीर् सरकार मािहिको श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् लगार्िका कार्ािलर्हरूको भौतिक 
पूवािधार र्वकास िथा तनमािण गने कार्िक्रमलाई बजेट वक्तव्र्ले समेटे पतन संर्वधानले प्रदेशको 
अतधकारको सूचीमा राखेका र्वषर्हरूको कार्ािन्वर्नलाई प्राथतमकिा ठदई प्रदेश सरकारको सेवा 
सिालनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

3. काननु तनमािण - प्रदेश सरकारबाट जारी गनुिपने सबै ऐन काननु िजुिमा गरी प्रदेश सभाबाट प्राररि 
गराउनपुदिछ । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार ४२ ऐन, ९ 
तनर्मावली, १७ तनदेश्चशका, कार्िर्वतध, मापदण्ड, कार्िर्ोजना िर्ार गरेको छ । िर प्रदेश प्रहरी, कृर्ष, 
पश,ु उच्च श्चशक्षा, वन िथा वािावरण आठद संग सम्बश्चन्धि ३५ क्षेरका ऐन िथा तनर्महरू िजुिमा 
गरेको छैन । प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्र्वश्चस्थि गनि आवश्र्क पने काननु तनमािण 
गनुिपदिछ। 

4. रकमान्िर - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २५ मा स्वीकृि 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने तसलतसलामा स्थातनर् पररश्चस्थतिलाई समेि ध्र्ानमा राखी त्र्स्िो कार्िक्रमको 



आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्  

 33 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

उदे्दश्र्, लक्ष्र्, स्वीकृि बजेट र आवतधक र्ोजना अनकूुल हनेु गरी त्र्स्िो कार्िक्रमलाई संशोधन गनि 
आवश्र्क ठानेमा संशोधन गनुिपने स्पि कारण खोली िालकु मन्रालर्को स्वीकृति तलई लागि 
नबढ्ने गरी कार्िक्रम संशोधन गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको छ।मन्रालर्ले र्ो वषि मन्रालर् िथा 
मािहिका तनकार् िथा कार्ािलर्हरूको शरुु तबतनर्ोश्चजि बजेट रु.९५ करोड ५७ लाख ३६ 
हजारमध्रे् बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी रु.६६ लाख ४९ हजारको रकमान्िर गरी सोही 
बमोश्चजम बजेट खचि गरेको छ।  

5. कोतभड -१९ व्र्वस्थापन कोष - सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) रोगको जोश्चखम 
तनर्न्रण उपचार िथा व्र्वस्थापन कोष तनदेश्चशका٬ २०७६ बमोश्चजम स्थार्पि कोषको सिालन 
मन्रालर्ले गरेको छ। गि बषि उक्त कोषमा रु.१ करोड ६ लाख रहेकोमा र्ो बषि र्वतभन्न स्रोिबाट 
रु.१५ करोड ४६ लाख आम्दानी भएको छ।कोषबाट सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् र अन्र् 
तनकार्लाई रु.१४ करोड २९ लाख तनकासा गरी रु.२ करोड २3 लाख मौज्दाि बाँकी देश्चखन्छ । 
र्वप क कोष छुिै सिालन गरेको अवस्थामा कोतभड कोषको पररचालनसमेि र्ो मन्रालर्को कार्ि 
क्षेरतभर रहेको र सो सम्बन्धी जनशश्चक्त अभावमा खचिको उच्चिम उपर्ोग भएको छ भनी आश्वस्ि 
हनु सर्कएन। र्स सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन:्  

5.1. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३७(३) मा खचि गदाि खचिको तबल, भरपाई 
िथा अन्र् कागजाि सर्हि लेखा राख्नपुदिछ । प्रदेश सरकारको २०७७।१०।१३ को तनणिर्ले एक 
मन्री٬ एक सांसद र एक सबिसाधारण व्र्श्चक्तको कोतभड संक्रतमि भई हवाई उद्दार गदाि भएको खचि 
रु.२७ लाख ९० हजार तनकासा भएको छ ।  

कोषको सिालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनदेश्चशका, २०७६ मा कोषको रकम आतथिक 
सहर्ोग उपलधध गराउने गरी खचि गने व्र्वस्था गरेको छैन। कोरोना भाईरस पररचालन सतमतिको 
२०७७।११।२९ को तनणिर् अनसुार घमुन्िे भतूमर्हन वादी समदुार्लाई आतथिक सहर्ोग उपलधध 
गराउन श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर् कैलालीलाई रु.९ लाख ८४ हजार तनकासा गरेको छ। कोतभड 
रोकथाम िथा तनर्न्रणको लातग खचि गनुिपने रकम आतथिक सहर्ोग भनी नगदै र्विरण गनुि 
तनर्मसम्मि देश्चखएन ।  

5.2. कोरोना भाईरस (कोतभड-१९) रोगको जोश्चखम तनर्न्रण उपचार िथा व्र्वस्थापन कोष (स्थापना िथा 
सिालन) तनदेश्चशका, २०७६ को दफा १४ बमोश्चजम कोषबाट खचि गरेको कार्िको अनगुमन गनि 
सतमति गठन गनिसक्ने व्र्वस्था छ। सदूुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्ािलर्लाई रु.२५ लाख,  धनगढी उप 
महानगरपातलकालाई रु.२० लाख,  नौ श्चजल्ला प्रशासन िथा श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर्लाई रु.९४ लाख,  
परकार महासंघ डडेल्धरुालाई रु.५ लाख, सशस्त्र प्रहरी बल नं.७ बैद्यबार्हनी गण मखुर्ालर्लाई रु.५ 
लाख र सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्लाई रु.११ करोड ७६ लाख तनकासा गरेकोमा सोको अनगुमन 
गरी प्रगति प्रतिवेदन तलई खचि र प्रगतिको र्वश्लषेण गरेको छैन । मन्रालर्ले खचि लेखेको रकम 
उदेश्र् अनसुारको काममा खचि गरी बचि रकम र्फिाि भए नभएको र्र्कन गरेको छैन । तनदेश्चशका 
अनसुार खचिको अनगुमन गरी बाँकी रकम कोषमा र्फिाि गराउनपुदिछ। 

6. र्वप क कोष  - र्वश्वव्र्ापी फैतलएको कोरोना भाईरस रोगको जोश्चखमलाई तनर्न्रण गनि आवश्र्क 
उपचार िथा व्र्वस्थापन कोष तनदेश्चशका, २०७६ को तनर्म ६ बमोश्चजम मन्रालर्मा र्वप क कोष 
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स्थापना र पररचालन भएको छ । कोषको २०७७।७८ को आर्-व्र्र् बमोश्चजम गि वषिको मौज्दाि 
रु.५० लाख٬  र्ो वषि प्रदेश सश्चिि कोषबाट प्राप्त आम्दानी रु.२ करोड ६० लाख समेि रु.३ करोड 
१० लाखबाट मन्रालर् आफैँ ले ९ श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्लाई रु.१ करोड ४२ लाख ४५ हजार٬  
हवाई उद्दार खचि रु.९ लाख २० हजार, कार्ािलर् सामान खररद रु.६ लाख ६० हजार  र र्वप क 
कार्िक्रममा रु.३ लाख ४० हजार गरी जम्मा रु.१ करोड ६१ लाख ६५ हजार खचि भई रु.१ 
करोड ४८ लाख ३५ हजार मौज्दाि रहेको छ । श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्बाट गरेका खचि रकमको 
मन्रालर्बाट अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गरेको पाइएन । कार्िर्वतध बनाई खचि गने र खचिको अनगुमन 
िथा मूल्र्ाङ्कन गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ ।   

7. घर जग्गा िथा सवारी साधनको लगि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म 
५४(१) बमोश्चजम प्रत्रे्क कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको सरकारी घरजग्गा िथा कार्ािलर् अन्िगििको 
सरकारी घरजग्गाको लगि िोकेको ढाँचामा राख्न े र उपतनर्म (2) मा कार्ािलर्मा रहेको सवारी 
साधनको लगि िोकेको ढाँचामा  राख्नपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारले प्रर्ोग गरेको सरकारी 
घरजग्गा र सवारी साधनको लगि अद्यावतधक गरेको छैन । सरकारी स्रोि र साधनको स्वातमत्व र 
अतभलेख व्र्वश्चस्थि गनुिपदिछ । 

8. तसश्चन्डकेट तनर्न्रण - प्रदेशतभरको सडक सरुक्षा र रार्फक व्र्वस्थापनको श्चजम्मेवारी र्स मन्रालर्मा 
रहेको छ । प्रदेश तभरको सडक सरुक्षा, रार्फक व्र्वस्थापन, र्ािार्ाि क्षेरको तसन्डीकेट एवं 
काटेतलङ तनर्न्रण सम्बन्धी प्रदेश ऐन, तनर्म, कार्िर्वतध एवं मापदण्ड हालसम्म िजुिमा हनु नसक्दा 
र्ािार्ाि क्षेरको काटेतलङ र तसन्डीकेट तनर्न्रण हनुसकेको छैन। आवश्र्क काननु िजुिमा गरी 
तसश्चन्डकेट तनर्न्रण गनुिपदिछ ।  

9. गैरसरकारी संघ संस्था  - प्रदेशतभरका गैरसरकारी संघ संस्थाको अतभलेख र समन्वर् गने कार्ि र्स 
मन्रालर्को हो । प्रदेशतभर दिाि भई सिालनमा आएका गैर सरकारी संघ संस्थाको दिाि, सिालन, 
नवीकरण िथा तनर्मनका लातग आवश्र्क ऐन िथा तनर्मावली िजुिमा गररसकेको छैन। संघीर् 
सरकार मािहि रहेको उक्त कार्ि प्रदेश सरकार अन्िगिि हस्िान्िरण भई आएिा पतन संघमा दिाि, 
सिालन, नवीकरण भएका गैर सरकारी संस्थाको अतभलेख प्रदेशमा अद्यावतधक र तनर्मन हनु सकेको 
छैन । प्रदेश तभरका गैर सरकारी संघ संस्थाको दिाि नवीकरणका लातग ऐन तनर्मावली िजुिमा गरी 
सो अनरुूप अतभलेख अध्र्ावतधक गने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ। 

10. कार्िक्रम स चालन  - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३७ (२) मा स्वीकृि 
कार्िक्रम अनसुारको रकम खचि गनुि पूवि खचिको अश्चखिर्ारी ठदनेले खचिको र्थेि प्रमाणका आधारमा 
मार खचिको स्वीकृिी ठदनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले एक परकार महासङ्घ प्रदेश सतमतिलाई 
र्वतभन्न स्थानमा क्षमिा र्वकास सम्बश्चन्ध काम गनि भतन रु.१७ लाख ५७ हजार٬  एक परकारीिा 
सम्बन्धी सङ्गठनलाई रु.१० लाख २९ हजार र एक व्र्श्चक्तमाफि ि रु.१० लाख ४४ हजार समेि 
रु.३८ लाख ३० हजार भकु्तानी गरेकोमा उक्त कार्ि स चालन गनि कार्िक्रम स्वीकृि िथा बजेट 
र्वतनर्ोजन गनुिको औश्चचत्र् परु्ि गरेको छैन ।साथै उक्त कार्िक्रम स चालन गने नम्सि िथा खचिका 
प्रमाण कागजाि समेि पेस गरेको छैन ्। मन्रालर्बाट र्विरणमखुी र्स्िा कार्िक्रम स्वीकृि गरी 
स चालन गने कार्ि तनर्न्रण गनुिपदिछ ।   



आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्  

 35 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

11. अनदुान - मन्रालर्ले १८ स चारगहृ िथा ३ परकार महासङ्घ गरी २१ तनजी क्षेरमा सिालन भएका 
संस्थालाई जम्मा रु.१ करोड ४० लाख अनदुान र्विरण गरेको छ । स चार गहृ िथा परकार 
महासंघले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको उपर्ोगको र्वत्तीर् एवम ् भौतिक प्रगतिको र्ववरण पेस 
नभएकोले अनदुानको उपादेर्िा सतुनश्चिि गनि सर्कएन। राजस्व प्रातप्तमा र्ोगदान नपरु् र्ाउने र 
रोजगारीमूलक कार्िक्रम नभएका संस्थालाई अनदुान उपलधध गराएको र्वषर् औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन । 
तनजी क्षेरका संस्थाहरूलाई अनदुान उपलधध गराउने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

12. अतधकार क्षरे  - नेपालको संर्वधानको धारा ५७ सँग सम्बश्चन्धि अनसूुची ५ देश्चख ९ सम्म संघ, प्रदेश 
र स्थानीर् िहको संर्कु्त िथा एकल अतधकार क्षेरको उल्लेख  छ । संघको अतधकार क्षेरको काम 
संघीर् काननु िथा बजेट अनसुार खचि गनुिपनेमा शाश्चन्ि सरुक्षा र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा प्रदेश काननु 
नबनेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग समन्वर् नगरी संघीर् सरकार मािहिका र्वतभन्न तनकार्को 
कार्िक्रम सिालन गनि प्रदेश मन्रालर् आफैं ले सम्पादन गरेको र केही संघीर् सरकार मािहिका 
कार्ािलर्लाई अश्चखिर्ारी ठदएको देश्चखर्ो । मन्रालर्ले पुजँीगि कार्िमा र्वतनर्ोजन गरेको 
बजेटमध्रे् प्रदेश प्रहरी मखुर्ालर् तनमािणका लातग रु.२३ करोड ७६ लाख ७ हजार, िीन प्रहरी चौकी 
तनमािणका लातग रु.५ करोड १० लाख २१ हजार समेि कुल रु.२८ करोड ८६ लाख २८ हजार 
भकु्तानी ठदने गरी ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । त्र्स्िै र्वतभन्न सवारी िथा अन्र् उपकरण खररदमा रु.५ 
करोड ४ लाख ३१ हजार खचि गरेको छ। सोको अतिररक्त ७ श्चजल्लाका संघीर् प्रहरी कार्ािलर्को 
भवन तनमािणको लातग रु.८ करोड ६० लाख सम्बश्चन्धि संघीर् प्रहरी कार्ािलर्लाई अश्चखिर्ारी ठदएको 
देश्चखर्ो। प्रदेश सरकारको बजेटबाट संघीर् कार्ािलर्हरूको भवन तनमािण िथा पूवािधार सधुारमा 
रु.४२ करोड ५० लाख ५९ हजार बजेट व्र्वस्था गरेको प्रदेश बजेट तसर्द्ान्िर्वपरीि देश्चखन्छ । 
प्रदेश सरकारको सश्चिि कोषबाट हनेु खचि प्रदेश सरकारले सिालन गने कार्िक्रममा खचि गरी सेवा 
प्रवाहमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनपुदिछ । 

13. अनगुमन - साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १११ मा साविजतनक तनकार्ले खररद 
सम्झौिा कार्ािन्वर्न गदाि कार्ि र्ोजना अनसुार खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्नको प्रगति अनगुमन गने र 
गणुस्िर पक्षको तनरीक्षण र परीक्षण गने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारबाट २०७७/७८ मा र्स 
प्रदेशमा रहेका ८ संघीर् प्रहरी कार्ािलर्लाई रु.९ करोड ८६ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.५ 
करोड ४ लाख खचि भएको पाईर्ो ।सम्झौिा अनसुार काम भए नभएको सम्बन्धमा मन्रालर्बाट 
तनर्तमि अनगुमन गरेको प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले िोर्कएको समर्मा गणुस्िरर्कु्त काम भए नभएको 
र्र्कन हनु सकेको छैन । बजेट तनकासा प्रणालीमा सधुार एवम ्भएको कार्िको गणुस्िरबारे तनर्तमि 
अनगुमन गनुिपदिछ । 

14. मखुर्ालर् भवन तनमािण  - मन्रालर्को बार्षिक स्वीकृि कार्िक्रम अन्िगिि प्रदेश प्रहरी मखुर्ालर् भवन 
तनमािणको लातग बहबुर्षिर् कार्िक्रम स्वीकृि गरी एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग २०८०।१।१८  मा 
काम सम्पन्न गने गरी २०७८।१।१९ मा रु.२३ करोड ७६ लाख ७ हजारको सम्झौिा गरेको 
छ। प्रदेश प्रहरीको स्थापना िथा सिालनको  आवश्र्क काननु िजुिमा नहुँदै, मखुर्ालर् भवन 
तनमािणको ठेक्कापिाको प्रर्क्रर्ा मन्रालर् आफैँ ले सिालन गरेको छ। उक्त तनमािणका अतिररक्त अन्र् 
िीन प्रहरी कार्ािलर्को भवन तनमािणको कार्ि पतन मन्रालर् आफैं ले सिालन गरी र्स बषि रु.५ 
करोड २ लाख १८ हजार खचि गरेको छ। तनमािण प्रर्क्रर्ा शरुु गरेको मखुर्ालर् भवन तनमािण 
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स्थानको जग्गाको स्वातमत्व प्रदेश सरकार मािहि रहेको छैन भने मन्रालर्मा भवन तनमािण र्ोजना 
कार्ािन्वर्न गनि दक्ष प्रार्वतधक जनशश्चक्तसमेि रहेको छैन। र्स प्रकारका तनमािण कार्ि 
सिालनस्िरका कार्ािलर्बाट गराई मन्रालर् आफ्नो भतूमका र श्चजम्मेवारीमा केश्चन्रि हनुपुदिछ।  

15. पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि - सम्झौिाअनसुार िोर्कएको समर्मा कार्िसम्पन्न हनु नसक्ने जार्ज कारण भए 
कार्िसम्पन्न हनुअुगावै म्र्ाद थपका लातग तनवेदन पेस गनुिपदिछ । समर्मा म्र्ादथप माग गरी म्र्ाद 
थप नभई र्ढला काम सम्पन्न गरे पूवितनधािररि क्षतिपूतिि असलु गनुिपदिछ । प्रहरी चौकी चौरपाटीको 
भवन तनमािणको लातग एक कन्स्रक्सन प्रा.तलसँग रु.१ करोड ६४ लाख २४ हजार भकु्तानी ठदने गरी 
२०७६।४।५ मा सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा अनसुार २०७७।९।२ मा काम सम्पन्न हनु 
नसक्ने कारण जनाई २०७७।९।१ को तनणिर्ले ३ मर्हना २३ ठदन म्र्ाद थप भए पतन ७८ ठदन 
र्ढला गरी २०७८।३।१३ मा काम सम्पन्न गरेकोले सम्झौिा रकमको दश प्रतिशि नबढ्ने गरी 
प्रतिठदन ०.05 प्रतिशि प्रतिठदनका दरले रु.७ लाख २४ हजार पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असलु गनुिपने 
देश्चखन्छ।  

16. सवारी साधन खररद - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्िसिालन) तनर्मावली٬ २०७४ वमोश्चजम र्स 
मन्रालर्वाट सम्पादन हनुपुने ४१ कामहरूमध्रे् १३ मार सम्पादन गरी २७ प्रकारका काम 
सम्पादन हनु नसकेको अवस्थामा कार्िसम्पादन तनर्मावलीमा उल्लेख नभएको श्चजल्ला प्रहरी 
कार्ािलर्समेिका लातग र्विरण गनेगरी सवारी साधन खररद कार्िमा मन्रालर् संलग्न भएको 
देश्चखन्छ। मन्रालर्ले र्ो वषि रु.५ करोड ४ लाख ४२ हजारमा मोटरसाइकल २१ र ४ पांग्र े१२ 
थान सवारी साधन खररद गरेको छ । र्ो वषिको पुजँीगि खचि रु.३३ करोड ७५ लाख ७९ हजारमा 
सवारी साधन खररदको अंश १५ प्रतिशि रहेको देश्चखन्छ। सवारी साधन आवश्र्क पने कार्ािलर् 
स्वरं्ले खररद गनि सक्नेमा मन्रालर् स्वरं् खररदमा संलग्न हनु ु उश्चचि देश्चखएन। र्स्िो कार्िमा 
तनर्न्रण हनुपुदिछ ।  

17. सी.सी.टी.भी. क्र्ामेरा खररद - पूवि पश्चिम राजमागि अन्ििगि कैलालीको श्चचसापानीदेश्चख किनपरुको 
गड्डाचौकीसम्म र कैलालीको अत्तररर्ादेश्चख तरनगरसम्मका मखुर् स्थानहरूमा सी.सी.टी.भी. क्र्ामेरा 
जडान गने कार्िक्रम अनसुार ७ थान ४ एमर्प र्पर्टजेड र १३१ थान ८ एमर्प र्फक्स क्र्ामेरा 
खररद एवं जडान कार्िको लातग एक फमिलाई रु.१ करोड ७१ लाख ३३ हजार भकु्तानी ठदने गरी 
सम्झौिा भएको देश्चखन्छ । उक्त भकु्तानी सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्  

17.1. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ (२) मा उश्चल्लश्चखि प्रर्क्रर्ा अनसुार 
मालसामानको लागि अनमुान िर्ार गनुिपनेमा नेपाल टेतलकमका एक प्रार्वतधकलाई लागि अनमुान 
िर्ार गनि श्चजम्मा ठदएकोमा तनजले िीन आपतुििकिािबाट दर रेट प्राप्त गरी सो दररेटको औसि दर 
कार्म गरी रू.१ करोड ७५ लाख ५० हजार तनधािरण गरेकोले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार दर 
कार्म भएको देश्चखएन ।  

17.2. क्र्ामेरा र उपकरणहरू जडान भएपतछ िोर्कएको स्पेश्चशर्फकेसन र गणुस्िर भएको भतन प्रमाश्चणि गने 
र जडान भएको स्थान समेि खलुाई कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार गनुि पनिमा  सो अनसुार नगरेको र 
श्चजन्सी आम्दानी बाधँी लगि अधावतधक गरेको छैन। आवश्र्क प्रर्क्रर्ा परुा गरी कार्ि स्वीकार 
प्रतिवेदन र श्चजन्सी लगि अद्यावतधक गनुिपदिछ ।  
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17.3. रार्ष्ट्रर् राजमागिहरू संघीर् सरकारको कार्ि क्षेर तभर रहेको छ । संघीर् सरकार अन्िगिि सडक 
र्वभागको सीमा क्षेर तभर र्वद्यिु प्रातधकरणको पोलमा सी.सी.टी.भी. क्र्ामरा जडान गरेको उल्लेख 
गरे पतन िी दवैु तनकार्को स्वीकृति तलएको देश्चखएन । क्र्ामरा जडान पिाि र्सको पररचालन गने 
सम्बन्धमा सम्बश्चन्धि श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्को स्वीकृति र श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर्मा अतभलेख राख्न े
व्र्वस्था कार्ािन्वर्न भएको छैन । जडान भएका १३१ सी.सी.टी.भी. जडान पिाि ममिि सम्भार 
समेि गरी ठदगोपना कार्म राख्न े सम्बन्धमा स्पि नभएकोले सम्बश्चन्धि तनकार्ले अतभलेख राखी 
तनर्तमि ममिि सम्भार िथा ठदगोपनाको सतुनश्चिििा हनुपुदिछ ।  

 बेरुज ु श्चस्थति - मन्रालर्को लेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड ५९ लाख ५७ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
फस्र्ौट नगरेकाले बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.१ करोड ७३ लाख ५५ हजार म्र्ाद नाघेको 
पेश्की रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची ९ मा रहेको छ । 
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उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षरेमा उद्योग, वाश्चणज्र्, 
पर्िटन, वन िथा वािावरण सम्बन्धी कार्िका लातग आवश्र्क नीति, काननु, कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरू िर्ार 
गने, उद्योग, वाश्चणज्र्, पर्िटनको प्रवर्द्िन, र्वकास र तनर्मन, पर्िटन र्वकासको लातग र्ोजना तनमािण, पूवािधार 
र्वकास, खानी िथा खतनज पदाथिको अन्वेषण, व्र्वस्थापन िथा तनर्मन, वन, वनस्पति, वन्र्जन्ि,ु जैर्वक र्वर्वधिा, 
जलाधार व्र्वस्थापन सम्बन्धी तनर्मन र व्र्वस्थापन, र्वज्ञान प्रर्वतध र वािावरण क्षेरको अध्र्र्न, अनसुन्धान, 
क्षमिा अतभवरृ्र्द् र तनर्मन गने लगार्िका कार्ि रहेका छन ्। 

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि २7 सरकारी कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबि ४ करोड ७७ लाख 
२८  हजार, राजस्व रु.१२ करोड ८३ लाख ९ हजार, धरौटी रु.७५ करोड ६९ लाख ४२ हजार र 
कार्िसिालन कोष रु.७ करोड ७७ लाख १ हजारसमेि रु.३ अबि १ करोड ६ लाख ८० हजार र सतमतििफि  
२ तनकार्को रु.१ करोड ६१ लाख ३३ हजारसमेि रु.३ अबि २ करोड ६८ लाख १३ हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार  छन ्: 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावलीमा मन्रालर्लाई ६२ र्वषर्मा नीति, 
मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमा गने र सहजीकरण िथा समन्वर् गने गरी कार्िक्षेर िोर्कएको छ । सो 
मध्रे् व्र्ापार/वाश्चणज्र् र बजार प्रतिस्पधाि सम्बन्धी नीति िथा र्ोजनाको िजुिमा, कार्ािन्वर्न एवम ्
तनर्मन र तसश्चन्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्रण, उपभोक्ता हक अतधकार संरक्षण िथा प्रवर्द्िन,  
प्रदेशस्िरमा वन व्र्वस्थापन, जलवारू् पररवििन अनकूुलन٬ ढुवानी/पररवहन प्रणाली िथा कागो 
व्र्वस्थापन٬  उपभोक्ता अदालि गठन र सिालन٬ पर्िटन प्रहरी व्र्वस्थापन, करार٬ साझेदारी र 
एजेन्सीसम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति٬ काननु٬ मापदण्ड٬ कार्ािन्वर्न र तनर्मन लगार्िका र्वषर्मा काननु, 
नीति िथा कार्िक्रमको िजुिमा र कार्ािन्वर्न भएको देश्चखएन । िोर्कए बमोश्चजमको कार्ि श्चजम्मेवारी 
अनसुार कार्िसम्पादन हनुपुदिछ ।  

2. बजेट कार्ािन्वर्न – प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा मन्रालर्ले सम्पादन गने 
बुदँामध्रे् प्रादेश्चशक वन, उद्योग, वाश्चणज्र्, आपूतिि, खतनज उद्योग र पर्िटन नीति िजुिमा गने, जलाधार 
स्रोिहरूको संरक्षण र व्र्वस्थापन, सीमसार क्षेरको अतभलेखीकरण र वगीकरण, जैर्वक र्वर्वधिाको 
अतभलेख र वनको नक्साङ्कन गने٬ जडीबटुीको व्र्वसार्ीक सङ्कलन, उत्पादन एवम ् बजारीकरणका 
तनतमत्त प्रदेश सरकार, जतडबटुी र्वकास कम्पनी तलतमटेड सिालन गने उल्लेख गरेकोमा िी नीति िथा 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भएको छैन ।  

प्रदेशलाई औद्योतगकीकरणको ठदशािफि  उन्मखु गराउन संघीर् सरकार र स्थानीर् िहको 
सहकार्िमा “एक स्थानीर् िह, एक औद्योतगक ग्राम” क्रमशाः स्थापना गररने٬ साईपाल, जेठी बहरुानी र 
अर्प र्हमाल आरोहण एवं साहतसक पर्िटनको पूवािधार र्वकास एवं प्रवर्द्िन गने٬ प्रदषुण न्रू्नीकरण र 
तनर्न्रण गनि टलाश्चस्टकको प्रर्ोगमा तनर्न्रण एवं तनर्मन गरी वैकश्चल्पक स्थानीर् सामग्रीको 
उपर्ोगलाई प्रोत्साहन गदै कैलाली र किनपरुमा वार्पु्रदषुण मापन केन्रको स्थापना सम्बन्धी 
कार्िहरू कार्ािन्वर्न भएको पाइएन । बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख गररएका नीति कार्िक्रमको 
कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 
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3. लेखा दाश्चखला - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ को दफा 
२५ ले िोके बमोश्चजम लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ािलर्समेिको प्रत्रे्क आतथिक बषिको 
सम्पूणि आर् व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ािलर् र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ ।र्स मन्रालर्ले 
लेखापरीक्षण समर् २०७८।१२।२५ सम्म एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी पेस गरेको छैन । 
सम्पूणि आर्-व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी पेस हनेु व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

4. अनगुमन मूल्र्ाङ्कन  - मन्रालर्ले कार्िक्रम केश्चन्रि भई अनगुमन गनुिपनेमा र्स बषि अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कनका लातग मखुर्रुपमा दईु कार्िक्रमबाट रु.२५ लाख ६९ हजार खचि गरेको छ । प्रदेश 
बार्हरका श्चजल्लामा गएको कामलाईसमेि स्पि आधार प्रमाण बेगर अनगुमन मूल्र्ाङ्कनमा गएको भतन 
भ्रमणका व्र्होरा उल्लेख गरी प्रतिवेदन ठदएको आधारमा भकु्तानी ठदने गरेको छ । अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कनबाट कार्िक्रम सिालन एवं सेवा प्रवाहमा देश्चखएका कतम कमजोरी पर्हचान गरी आगामी बषि 
सिालन गररने कार्िक्रमका लातग सधुार गनुिपने व्र्होरा उल्लेख गरी राख्न ुपनेमा भ्रमण खचि फस्र्ौट 
प्रर्ोजनका लातगमार भ्रमण प्रतिवेदन तलनेठदने कार्ि भएको देश्चखर्ो । र्स्िो प्रकारले अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन खचि लेख्न ुमनातसब देश्चखदैन । र्स्िा कार्िमा सधुार हनुपुदिछ । 

5. कार्िक्रममा दोहोरोपना - मन्रालर् र मािहि कार्ािलर्ले गने जस्िै मठ मश्चन्दर तनमािण र ममिि 
सधुारका कार्ि संघ र स्थानीर् िहले पतन गने गरेका छन । र्स्िो प्रकारले काम गदाि एउटै कामका 
लातग िीनै िहका सरकारबाट बजेट िथा कार्िक्रमको व्र्वस्था भई खचि भएको अवस्था छ। र्स्िो 
अवस्था नआउनका लातग र्स मन्रालर्ले संघ र स्थानीर् िहसँग सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्िका 
लातग मन्रालर्बाट आवश्र्क पहल हनुपुदिछ । सोको लातग संघ िथा स्थानीर् िहबाट सिातलि 
र्ोजनाको प्रगति र्ववरण प्राप्त गरी दोहोरोपना न्रू्तनकरणका लातग आवश्र्क पहल गरेको छैन । र्स 
प्रदेश सरकारले समन्वर् र सहकार्िको लातग सम्बश्चन्धि तनकार्तबच सम्पकि  हनेु संर्न्र र्वकास गरी 
बजेट िथा कार्िक्रममा हनुसक्ने दोहोरोपना न्रू्तनकरणका लातग आवश्र्क पहल गनुिपदिछ । 

6. िीनै िहबाट एकै प्रकृतिका कार्िक्रम - संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहले सीप िथा रोजगारमूलक िातलम 
सिालन गदाि दोहोरो नपने गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । श्रम, श्चशक्षा, कृर्ष, पश,ु र्वुा सहकारी 
जस्िा तनकार्हरूले सरोकारवालालाई ठदने िातलम कार्िक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबाट 
समानान्िर रुपमा संचालन भएको देश्चखर्ो । िीन वटै सरकारी तनकार्बीच समन्वर् गरी दोहोरो नपने 
गरी िातलम कार्िक्रमलाई व्र्वश्चस्थि गनुिपदिछ । 

7. मझगाउँ र्वमानस्थल - किनपरुमा तनमािण हनेु मझगाऊँ र्वमानस्थलको स्िरोन्नति िथा कालोपरे गरी 
सिालन गनि तभमदत्त र दोधारा चादँनी नगरपातलकाले रु.१ करोड ५२ लाख, प्रदेश सरकारले 
२०७८।७९ मा रु.८ करोड ७५ लाख समेि रु.१० करोड २८ लाख नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातधकरणमा पठाएपतन तनमािण कार्ि अगातड बढेको छैन । तनमािणको प्रारुप र कार्िक्रम स्वीकृि 
नहुँदै एवं र्वमानस्थलको लाभ लागि र्वश्लषेण पूवि नै प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट बजेट खचि लेखेको 
औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन । 

8. लेखापरीक्षण - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ को दफा 
३३ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोश्चजम प्रत्रे्क कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आर्-व्र्र् िथा 
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कारोबारको िोर्कए बमोश्चजमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट 
अश्चन्िम लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । सार्वकमा संघीर् सरकारको कार्ि क्षेरमा रहेको खप्तड 
क्षेर र्वकास सतमति हाल  सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार मािहि रहेको छ । उक्त र्वकास सतमति संघीर् 
सरकार अन्ििगि रहँदा सबै आर् व्र्र्को लेखापरीक्षण गराउन ुपनेमा आतथिक बषि २०७२।७३ देश्चख 
लेखापरीक्षण गराएको देश्चखदैन । सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि खप्तड क्षेर पर्िटन र्वकास िथा 
व्र्वस्थापन सतमति (गठन) आदेश, २०७५ बमोश्चजम उक्त सतमति गठन भएपतछ र्ो वषि रु.२ करोड २ 
लाख १० हजार तनकासा गरेको छ । सतमतिमा प्रदेश सरकारबाट गएको बजेटमार नभई नेपाल 
सरकार, स्थानीर् िह, अन्र् र्वतभन्न श्रोि र सतमतिले आफैले उपलव्ध गराएको सेवाबाट पतन रकम प्राप्त 
हनेु व्र्वस्था रहेकोले संघीर् सरकार मािहि रहँदा देश्चखको सबै आर्-व्र्र्को र्वत्तीर् र्ववरणहरू िर्ार 
गरी आन्िररक लेखापरीक्षणसमेि गराई अश्चन्िम लेखापरीक्षण गनि गराउन मन्रालर्बाट समन्वर् 
हनुपुदिछ ।  

9. पर्िटकीर् व्र्बसार् दिाि - सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन तनर्मावली), २०७४ मा पर्िटकीर् 
होटल, ररसोटि, लज, राभल िथा रेर्कङ्ग एजेन्सी, गाईड, र् र्ाश्चफ्टङ्ग आठदको दिाि अनमुति, नवीकरण र 
तनर्मन गने उल्लेख भए अनसुार र्स प्रदेशमा होम स्टे १३ दिाि भएकोमा २ मार नवीकरण भएको٬ 
टुसि एण्ड राभल्स ४१ दिाि भएकोमा १६ मार नवीकरण भएको र र् र्ाश्चफ्टङ्ग १ दिाि भएकोमा 
नवीकरण नै नभएको र्ववरण प्राप्त भएको छ । त्र्सैगरी होटेल٬ ररसोटि٬ लज र गाइड सम्बन्धी 
व्र्वसार्ी हालसम्म दिाि नभएको देश्चखन्छ । दिाि भएकामध्रे् अतधकाशं व्र्वसार्ीको नवीकरण 
नभएको٬ प्रदेशमा पर्िटकीर् स्िरका होटेल, ररसोटि र लज भए पतन दिाि भएको नदेश्चखनलेु अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन पक्ष कमजोर रहेको अवस्था देश्चखन्छ । प्रदेशमा रहेका सबै प्रकारका पर्िटकीर् 
व्र्बसार्लाई दिाि, नवीकरण गरेरमार कारोवार गनि लगाउने, कसैले दिाि र नवीकरण नगरी कारोवार 
गरेको पाइए काननु बमोश्चजम दण्ड जररवाना गने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

10. वन मदु्दाको अवस्था - मन्रालर्मा मािहिका ९ तडतभजन वन कार्ािलर्हरूमा गि वषि ७४ र र्ो वषि 
५६ समेि १३० वन सम्बन्धी मदु्दा दिाि भएकोमा २५ र्कनारा लातग १०५ मदु्दाहरू फस्र्ौट हनु 
बाँकी देश्चखएको छ । कुल मदु्दाको १९ प्रतिशि मार फस्र्ौट भई ८१ प्रतिशि मदु्दा फस्र्ौट हनु 
बाँकी रहेको देश्चखन्छ। वन  सम्बन्धी मदु्दाहरू फस्र्ौटको कार्िर्ोजना बनाई फस्र्ौट गरी सेवा प्रवाह 
र वन व्र्वस्थापनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउनपुदिछ। 

11. वन अतिक्रमण - मन्रालर्मा मािहिका ९ तडतभजन वन कार्ािलर्हरूमा गि वषिसम्म २० हजार 
४४६ हेक्टर र र्ो वषि थप ६५ हेक्टर समेि कुल २० हजार ५११ हेक्टर वन क्षेर अतिक्रमण 
भएकोमा २७ हेक्टर अतिक्रमण हटाइ २० हजार ४८४ हेक्टर अतिक्रमण भएको र्ववरण प्राप्त 
भएको छ । अतिक्रतमि वन क्षेर पूविवि अवस्थामा परु् र्ाउनका लातग सरोकारवालाको सहर्ोग र 
समन्वर्मा मन्रालर्ले कार्िर्ोजना बनाई मािहिका कार्ािलर् माफि ि वन क्षरेको संरक्षण गनि ध्र्ान 
ठदनपुदिछ ।  

12. उद्योग दिाि िथा नवीकरण -  गि वषिसम्म ३६ हजार ७०८ उद्योग दिाि भएको मध्रे् २ हजार 
२२४ मार नवीकरण भएको र थप ३ हजार ३०८ समेि र्सै बषि नवीकरण गनुिपने भए पतन 
नवीकरण नगरी बसेको जानकारी मन्रालर्ले ठदएको छ। दिाि गरेर नवीकरण नगरेका व्र्वसार्ी र 
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दिाि नभई कारोवार भएका व्र्बसार्ीको खोजी गरी काननु बमोश्चजम व्र्वसार् सिालन गने गराउने 
कार्ि भएको छैन ।   

मन्रालर्ले लेखापरीक्षणमा उश्चल्लश्चखि व्र्होरा अनसुारको उद्योगको र्ववरण उपलव्ध गराए 
पतन मन्रालर्बाट प्रकाश्चशि वार्षिक प्रतिवेदनमा गि बषिसम्म ३६ हजार १४५ मार उद्योग दिाि 
भएको देश्चखएकोमा ५६३ को संखर्ामा उद्योगको र्ववरण फरक परेको देश्चखएकोले मन्रालर्को 
िथ्र्ाङ्क र्वश्वसनीर् देश्चखएन । िसथि मन्रालर्ले उद्योगहरूको र्थाथि र अद्यावतधक अतभलेख राखी 
काननु बमोश्चजम व्र्वसार् सिालन गने गराउने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

प्रदेश पर्िटन र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न इकाई
13. र्वद्यिुीर् खररद - र्वद्यिुीर् खररद प्रणाली तनदेश्चशका, २०७४ को बुदँा ३५ मा साठी लाख रुपैर्ाभँन्दा 

बढीको सामान खररद र रु.२ करोडभन्दा बढीको तनमािण कार्ि गराउँदा साविजतनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्ले सिालनमा ल्र्ाएको र्वद्यिुीर् खररद प्रणालीको मार प्रर्ोग गनुिपने िर आवश्र्क ठानेमा 
जतिसकैु रकमको खररद गदाि उक्त प्रणाली प्रर्ोग गनि सर्कने व्र्वस्था अनसुार कार्ािलर्ले र्ो वषि 
तनमािण कार्िका ४ मध्रे् ३ ठेक्का र्वद्यिुीर् खररदको प्रर्ोग गदाि लागि अनमुानभन्दा ३७.०८ देश्चख 
२७.८२ प्रतिशि घटी कबोल भई सम्पन्न भएका छन ्। र्वद्यिुीर् खररद माध्र्म नअपनाएको ठेक्का 
लागि अनमुानभन्दा 1.68 प्रतिशिमार घटी कवोल अथािि ् रु.28 लाख ६३ हजारमा सम्झौिा 
भएको छ । प्रतिस्पधािको दृर्िकोणले इ–र्वतडङ्गबाट ठेक्का व्र्वस्थापन हुँदा तमिव्र्र्ी समेि देश्चखएकोले 
ई–र्वतडङ्गबाट खररद गने कार्ि पूणि रुपमा लागू गनुिपदिछ । 

14. टुके्र र्ोजना – पर्िटन र्वकास कार्िक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा सूचीमा पने कार्िक्रम 
हो। स-साना बजेट भएका कार्िक्रम जनिाको माग िथा आवश्र्किा अनसुार सम्बश्चन्धि स्थानीर् 
िहबाटै गदाि गराउदा प्रभावकारी हनु्छ । स्थानीर् स्िरबाटै कार्ािन्वर्न गनि सर्कने, अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन गनि सहज हनेु, टुके्र र स-साना कार्िक्रम पतन प्रदेश सरकारले सिालन गरेको देश्चखर्ो। 
प्रदेश सरकार मािहि रहेको कार्ािलर्ले लागि/लाभ र्वश्लषेणबाट उपर्कु्त नदेश्चखने ६८ र्ोजनाका 
लातग रु.१ लाख ५० हजार देश्चख रु.५ लाखसम्मका टुके्र र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि कुल 
रु.३ करोड १३ लाख ९४ हजार खचि गरी प्रदेशबाटै काम सम्पन्न गरेको छ । साझा सूचीमा परेका 
कार्िमध्रे् स-साना र टुके्र कार्िक्रम स्थानीर् िहबाट सम्पादन गने गरी प्रदेशको कार्िसम्पादनमा 
सधुार हनुपुदिछ । 

15. कार्ि क्षरे - सदूुरपश्चिम प्रदेशमा पर्िटन र्वकास कार्िक्रम सिालनका लातग प्रदेश पर्िटन र्वकास 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न इकाईको कार्ािलर् धनगढीमा रहेको छ । उक्त कार्ािलर्लाई र्स प्रदेश 
भरीको काम गने कार्ि क्षेर िोकेको भए पतन कैलाली र कन्चनपरुका कार्िक्रम मार कार्ािन्वर्न गरी 
अन्र् श्चजल्लाको कार्िक्रम सम्बश्चन्धि श्चजल्लाका तडतभजन वन कार्ािलर्माफि ि गराउने गरेको छ । 
एकै प्रकारका काम दईु कार्ािलर्बाट गराउन ुमनातसब देश्चखदैन । प्रशासतनक खचि समेि कम हनेु र 
तनमािणसँग सम्बश्चन्धि प्रार्वतधक भएकै कार्ािलर्बाट काम गराउन िालकु तनकार्को ध्र्ान जान जरुरी 
देश्चखन्छ । 

16. पर्िटन प्रवर्द्िन - संघ प्रदेश र स्थानीर् िहको श्चजम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा आर्ोजना 
बाँडफाटँ िथा वगीकरण मापदण्ड, २०७६ को बुदँा नं १.२ मा संस्कृति पर्िटन िथा नागररक 
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उड्यर्न िफि  प्रदेशको अतधकार क्षेरमा प्रदेश स्िरका पर्िटन पूवािधार, भाषा, तलर्प संस्कृति, लतलिकला 
र धातमिक सम्पदा संरक्षण, प्रदेश संग्रहालर् र संस्कृति संरक्षण िथा पर्िटन प्रवर्द्िन कार्ि प्रदेशको 
कार्िक्षरेतभर पने उल्लेख छ । िर र्स कार्ािलर्ले पर्िटन प्रवर्द्िनकालातग सिालन गरेका १५८ 
र्ोजनामध्रे् ८६ मश्चन्दर तनमािण िथा घेरबारमा रु.५ करोड ७७ लाख १५ हजार खचि गरेकोमा 
रु.१० लाखभन्दा घटीका ८० र्ोजना रहेका छन ्। पर्िटन प्रवर्द्िनका अन्र् ७२ र्ोजनामध्रे् ६७ 
र्ोजना रु.१० लाखभन्दा घटीका र्ोजना सिालन गरेको देश्चखन्छ । प्रदेश िहबाट र्ोजना तनमािण 
िथा कार्ािन्वर्न गदाि ठूला र पर्िटन प्रवर्द्िनमा उल्लेखनीर् प्रभाव पाने र्ोजना कार्ािन्वर्न गनि 
प्राथतमकिा ठदनपुनेमा कार्ािलर्बाट स-साना आर्ोजना सम्पादन गरेको कारण लागि प्रभावी र 
औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन ।  

17. जर्टल संरचना तनमािण -  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(९) मा उपभोक्ता 
सतमतिबाट सिातलि हनेु तनमािण कार्िमा लोडर, एक्साभेटर जस्िा हेभी मेतसन प्रर्ोग गनि नसक्ने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्वर्वध जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश भएका पूवािधार संरचना तनमािण 
कार्िसमेि उपभोक्ता सतमति माफि ि ्गराई र्ो वषि रु.१३ करोड ६४ लाख ३१ हजार खचि गरेको 
छ। उपभोक्ता सतमति माफि ि र्स्िा कार्ि गराउन ुकाननुसम्मि देश्चखएन। अिाः हेभी मेतसन प्रर्ोग हनेु 
र्स्िा कार्ि बोलपरको माध्र्मबाट खलु्ला प्रतिस्पधाि हनेु गरी सम्पादन गनुिपदिछ ।  

तडतभजन वन कार्ािलर्   
18. सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी टुक्रा 

टुक्रा पारी खररद गनि नहनेु व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ८ मा 
वार्षिक दश लाख रुपैँर्ाभन्दा बढी रकमको खररद गनुिपने भएमा वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था छ। तडतभजन वन  कार्ािलर्, कैलालीले ७ वकृ्षारोपण कार्िक्रम सिालन गरी रु.१ करोड 
१३ लाख ९ हजार खचि गरेकोमध्रे् रु.६६ लाख ५५ हजारको पोल िथा मेस वार्र कमिचारीमाफि ि 
सोझै खररद गरी तनजहरूले पेस गरेको तबल िथा भरपाईको आधारमा भकु्तानी गरेको छ । ऐन र 
तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिस्पधािबाट तमिव्र्र्र्िा कार्म हनेु गरी खररद गनुिपनेमा 
कमिचारीमाफि ि सौझै सामान खररद गरी भकु्तानी ठदने कार्ि तनर्मसम्मि देश्चखएन। 

19. वषािन्िमा कार्िक्रम सिालन - सदूुरपश्चिम प्रदेशको आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म 
७४(१) मा सरकारी कामकाजको तनतमत्त पेस्की तलन ुपदाि गनुिपने कार्ि िथा रकमको र्ववरण पेस 
गनुिपने उल्लेख छ। तडतभजन वन कार्ािलर्, कैलालीले बकृ्षारोपण सम्बन्धी १५ कार्िक्रम सिालन 
गनि कार्ािलर्का कमिचारीहरूलाई वषािन्िमा (२०७८।३।२० पिात्त) कार्िक्रम सिालनको लातग 
रु.१ करोड ८५ लाख ४९ हजार पेस्की ठदइ असारतभरै फस्र्ौट गरेको छ। वषािन्िमा कार्िक्रम 
सिालनको लातग पेस्की ठदँदा गनुिपने कार्ि िथा आवश्र्क पेस्कीको र्ववरण पेस नगरी कार्िक्रमका 
लातग व्र्वस्था भएको सबै रकम पेस्की ठदएर हिारमा काम सम्पन्न गरी पेस्की फस्र्ौट गने कार्ि 
र्वश्वसनीर् देश्चखएन । जसबाट कार्िक्रमको उदे्दश्र् अनसुार प्रभावकारीरुपमा कार्िक्रम सिालन भएको 
छ भतन आश्वस्ि हनेु अवस्था छैन । वकृ्षारोपण िथा तबरुवाको अवस्था छानर्वन गरी र्थाथििा र्र्कन 
गनुिपदिछ । 
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20. हाइटेक नसिरी तनमािण - साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११(२) मा मालसामानको 
लागि अनमुान िर्ार गदाि सम्बश्चन्धि साविजतनक तनकार् वा त्र्स्िो साविजतनक तनकार् रहेको 
श्चजल्लाको अन्र् साविजतनक तनकार्ले चाल ुवा अश्चघल्ला बषिहरूमा सोही प्रकृतिको खररद गदाि लागेको 
बास्िर्वक लागि, स्थानीर् बजारमा प्रचतलि भाउ, अन्र् बजारको प्रचतलि दरभाउ र उद्योग वाश्चणज्र् 
संघले जारी गरेको दररेटलाई आधार तलनपुने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले २ हाईटेक नसिरी 
तनमािणको लातग रु.५२ लाख ९६ हजार लागि अनमुान स्वीकृि गदाि उश्चल्लश्चखि आधारमध्रे् प्रचतलि 
वजार मूल्र् अन्िगिि, स्थानीर् फमिहरूसँग दररेट माग गरी सोको औषिको आधारमा लागि अनमुान 
िर्ार गरेको छ । सो तनमािण कार्िको लातग रु.४६ लाख ४९ हजार भकु्तानी गरेको छ। 
तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुारको अन्र् आधारतबना लागि अनमुान िर्ार गदाि लागि अनमुान 
र्थाथिपरक िथा तमिव्र्र्ी कार्म भएको मान्न सर्कएन। साथै हाईटेक नसिरीबाट उत्पाठदि र्वरुवाको 
र्विरण र वकृ्षारोपणको अवस्था खलुाएको छैन । नसिरीबाट उत्पाठदि र्वरुवाको प्रभावकारी उपर्ोग 
हनुपुदिछ ।  

 बेरुज ु श्चस्थति -  र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका तनकार्हरूको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका बेरुजकुो 
श्चस्थति देहार् अनसुार छाः 

 सरकारी कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड ५१ लाख ३९ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.२ लाख  ३ हजार फस्र्ौट गरी रु.२ करोड ४९ लाख ३६ हजार बाँकी रहेको छ। 
सो मध्रे् रु.८ लाख ६० हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची– ९ मा रहेको छ । 

 सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षणबाट लगिी बेरुज ु देश्चखएको छैन । र्ससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची–१० मा रहेको छ । 

 

 

 

 



 

 44महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

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

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि ३० कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबि ६३ करोड ६४ लाख ३३ 
हजार, राजस्व रु.१ करोड ७२ लाख 63 हजार, धरौटी रु.४ करोड ३ लाख १० हजार र कार्िसिालन 
कोष रु.२ करोड ७ लाख ४३ हजारसमेि रु.२ अबि ७१ करोड ४७ लाख ४९ हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मूखर् व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी  - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ ले मन्रालर्ले सम्पादन 
गनुिपने कार्िहरूमध्रे्  कृर्ष औद्योतगकीरण र पशपुन्छी उद्योग व्र्वसार्को र्वकास िथा प्रवर्द्िन, कृर्ष 
उपज, कृर्ष िथा पशपुन्छी जन्र् पदाथि र पश ुउत्पादन सामग्री र बीउतबजन िथा नश्ल सम्बन्धी सेवा 
र प्रर्वतध गणुस्िर तनधािरण,  प्रादेश्चशक खाद्य सरुक्षा र खाद्य गणुस्िर, कृर्ष िथा पशपुन्छी बीमा, कृर्ष 
िथा पशपुन्छीजन्र् औषतध, र्वषादी र सकु्ष्म पोषणर्कु्त वस्िकुो उपर्ोग र व्र्वस्थापन, जग्गा नापजाँच, 

भ-ूउपर्ोग िथा चक्लाबन्दी नीति िथा कार्ािन्वर्न٬  भौगोतलक सूचना र अतभलेख िथा प्रदेशतभरको 
नापनक्सा र अतभलेख व्र्वस्थापन,  भतूमर्हन सकुुम्बासी, दतलि, मकु्त कमैर्ा, हतलर्ा, हरवा, चरवा 
आठदको बसोबास र जीर्वकोपाजिन, सरुश्चक्षि बसोबास, गररबी तनवारण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति, गररब 
घरपररवार पर्हचान, सामाश्चजक, सरुक्षा र संरक्षण, सहकारी बचि िथा ऋण पररचालन सम्बन्धी 
प्रादेशीक मापदण्ड तनधािरण र तनर्मन लगार्िका कार्ि भएको पाइएन । कार्ि श्चजम्मेवारीका कार्ि 
गनि नीति काननु तनमािण गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

2. बजेट कार्ािन्वर्न – प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भएका कार्िक्रममध्रे् 
भ-ूउपर्ोग नीति र कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास गरुुर्ोजना िर्ार, पातलकाहरूमा कोल्ड च्र्ाम्बर 
तनमािण, सिालन र हस्िान्िरण, सामदुार्र्क गौशाला व्र्वस्थापन, सधुारीएको नश्ल सर्हिको दधुाल ुभैँसी 
उत्पादन, जलवारू् मैरी कृर्ष प्रणालीको र्वकास गरी आर्ोजनाको रुपमा सिालन, कृर्ष िथा पशपुन्छी 
र्ान्रीकरण कार्िक्रम सिालन, उख ुहाभेिर मेतसन खररद, नमूना ग्रातमण ह्याचरी स्थापना िथा र्वपन्न 
गररब पररवार िथा पर्िटन क्षेरमा ग्रातमण कुखरुा पालन सहर्ोग कार्िक्रम सिालन र व्र्वसार्ीक 
खेिी िथा पशपुालन गने कृषकलाई अनदुान उपलधध गराउँदा भौचर प्रणालीमाफि ि भकु्तानी गने 
लगार्िका कार्िक्रम घोषणा भएपतन कार्ािन्वर्नमा आउन सकेको देश्चखएन। बजेटमा व्र्वस्था भएको 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ। 

3. कार्िक्षरे बार्हरको काम - अछाम र डोटी श्चजल्लामा वहृ क उत्पादनस्थल छनोट गरी तसँचाई, र्वद्यिु,् 

संकलन केन्रजस्िा पूवािधार तनमािण कार्िक्रम सिालनको लातग रु.१ करोड ४० लाख, स्र्ालो 
युबवेल र्विरण कार्िक्रमको लातग रु.५ करोड र ९ श्चजल्लामा साना तसँचाई कार्िक्रम िथा तसश्चिि 
क्षेरमा वरृ्र्द् गरी कृर्ष बालीको उत्पादकत्व वरृ्र्द् गनि साना िथा मझौला तलफ्ट तसँचाई ममििको 
लातग मन्रालर् अन्िगिि बजेट र्वतनर्ोजन भई कार्िक्रम सिालन गरेको छ। तनर्मावलीको 
अनूसचुीमा िोर्कए बमोश्चजम र्स मन्रालर्को कार्ि र्वभाजनमा नपने उश्चल्लश्चखि कार्िक्रमहरू सिालन 
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गनि मन्रालर् िथा मािहिका तनकार्मा दक्ष जनशश्चक्तको दरबन्दी नरहेको िथा अन्र् मन्रालर् िथा 
तनकार्सँग दोहोरो हनेु गरी कार्िक्रम सिालन भएकोले सिातलि कार्िक्रमको प्रभावकारीिामा र्वश्वस्ि 
हनु सर्कएन । श्चजम्मेवारीमा निोर्कएको कार्िक्रम सिालनको लातग बजेट तबतनर्ोजन गरी कार्िक्रम 
सिालन गने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ। 

4. खररद  र्ोजना  - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक तनकार्ले िोकेको सीमा भन्दा बढी 
रकमको खररद गदाि खररद गरुु र्ोजना र वार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपने धर्वस्था छ। वार्षिक 
रु.१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाि गरुुर्ोजना र बार्षिक रु.१० लाखभन्दा बढीको खररद गदाि 
वार्षिक खररद र्ोजना बनाउनपुने धर्वस्था भएपतन र्वतभन्न शीषिक अन्िगिि वार्षिक रु.१४ करोड ६४ 
लाख ६६ हजारको खररद गदाि वार्षिक खररद गरुु र्ोजना बनाएको देश्चखएन । ऐन िथा तनर्मावली 
बमोश्चजम खररद गरुु र्ोजना बनाई व्र्वश्चस्थि र प्रभावकारी हनेु गरी खररद कार्ि गनुिपदिछ। 

5. वषािन्िको खचि  - सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३४(क) मा 
र्िज नहनेु भतन िोर्कएका उपशीषिकहरूको हकमा बाहेक साल िमाम हनुभुन्दा कश्चम्िमा ७ ठदन 
अगाडी सम्बश्चन्धि कार्ािलर्हरूले भकु्तानी ठदनपुने रकमहरू भकु्तानी ठदई आतथिक कारोबार बन्द 
गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार आषाढ २५ 
गिेपिाि रु.२१ करोड ६० लाख २१ हजार अथािि कुल खचिको ८.१९ प्रतिशि तनकासा िथा खचि 
गरेको छ। बषािन्िमा कुल खचिको ८.१९ प्रतिशि रकम खचि भएको अवस्थाले र्वतनर्ोजन दक्षिा, 
गणुस्िर िथा खचिको प्रभावकारीिामा आश्वस्ि हनु सर्कएन।  

6. रकमान्िर  - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २५ मा स्वीकृि कार्िक्रमलाई 
संशोधन गनुिपरेमा लागि नबढ्ने गरी आवश्र्क संशोधन गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको छ। र्ो वषि 
मन्रालर् िथा मािहिका कार्ािलर्हरूको शरुु तबतनर्ोश्चजि बजेट रु.५ अबि ५१ करोड २० 
लाखमध्रे् बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी कुल रु.८४ करोड ९५ लाखको रकमान्िर गरी खचि 
गरेको छ। शरुु बजेटको 1५.४१ प्रतिशि रकम बषािन्िमा रकमान्िरको तनणिर् गरी बजेट िथा 
र्ोजना संशोधनमाफि ि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरेको र्वषर् औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन । असामान्र् अवस्थामा 
बाहेक प्रदेश सभाले स्वीकृि गरेको बजेटको अतधनमा रहेर खचि गनुिपदिछ । 

7. घर जग्गा िथा सवारी साधनको लगि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ५४ 
बमोश्चजम प्रत्रे्क कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको सरकारी घरजग्गा िथा कार्ािलर् अन्िगििको सरकारी 
घरजग्गाको लगि िोकेको ढाँचामा राख्नपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िो घरजग्गा आफ्नो नाउँमा वा अन्र् 
कुनै कार्ािलर्को नाउँमा मालपोि कार्ािलर्मा दिाि भई जग्गाधनी प्रमाण पूजाि प्राप्त गराउनपुने, 
उपतनर्म (2) मा कार्ािलर्मा रहेको सवारी साधनको लगि िोकेको ढाँचामा राख्नपुनेमा प्रदेश 
सरकारले प्रर्ोग गरेको सरकारी घरजग्गा र सवारी साधनको लगि अद्यावतधक गरेको छैन । 
सरकारी स्रोि र साधनको स्वातमत्व र अतभलेख व्र्वश्चस्थि गनुिपदिछ । 

8. र्वर्वध कोष  - बाली िथा पश ु धन बीमा कोष स्थापना गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि प्रदेश 
सरकारबाट र्स वषि रु.२ करोड प्राप्त भएकोमा कार्िक्रम सिालन नभई उक्त रकम  र्वर्वध कोषमा 
जम्मा गरेकोले तनष्कृर् रहेको छ । कोषमा रहेको रकमको उपर्ोग नभएकोले उक्त रकम प्रदेश 
सश्चिि कोष र्फिाि गनुिपदिछ । 
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9. अनदुान  - प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट बक्तव्र्मा एकीकृि अनदुान नीति िथा काननु 
तनमािण गरेर अनदुान ठदने उल्लेख छ। र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका १८ कार्ािलर्ले कार्िक्रम 
शीषिकमा रू.१ अबि ९८ करोड ६१ लाख खचि गरेको देश्चखन्छ । सो खचिमध्रे् अतधकांश खचि कृर्ष 
उपकरण, बीउ, िरकारी िथा फलफूल खेिी, उन्नि चौपार्ा लगार्ि कार्िक्रममा अनदुान नीति र 
काननु बेगर अनदुान ठदएको छ । संघीर् सरकारको प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनर्ककरण आर्ोजना 
लगार्ि स्थानीर् िहले समेि त्र्स्िा कार्िक्रमहरूमा अनदुान ठदएको अवस्था छ । अनदुान र्विरण 
गदाि िोर्कएको उदे्दश्र् अनसुार प्राथतमकिाको आधारमा लाभग्राहीले अनदुान नपाउने, पाए पतन 
उच्चिम सदपुर्ोगको सतुनश्चिििा नहनेु जोश्चखम रहने र र्विरीि अनदुानको प्रभावकारी रुपमा अनगुमन 
र मूल्र्ांकन नहनेु अवस्था छ । अनदुानको उश्चचि उपर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन र 
मूल्र्ाकंन गरी अनदुानलाई एकद्बार प्रणाली माफि ि प्रवाह हनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

10. कार्िक्रम सिालन -  मन्रालर्ले प्रतिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान कार्िक्रम सिालनको लातग 
रु.१० करोड, कृर्ष उत्पादन र पशपुन्छी पालन गरी तबक्री र्विरण र प्रतिफलमा आधाररि अनदुान 
कार्िक्रममा रु.५ करोड, कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास स्वरोजगार कार्िक्रमको लातग रु.१५ करोड,  
दूध उत्पादन िथा डेरी र्वकासको लातग र्ान्रीकरण अनदुान सहर्ोग कार्िक्रमको लातग रु.१ करोड 
५० लाख र पशपुन्छी िथा मत्स्र् सम्बन्धी र्ान्रीकरण सहर्ोग कार्िक्रमको लातग रु.२ करोड गरी 
कुल रु.३३ करोड ५० लाख कृषक िथा लाभग्राहीलाई अनदुान र्विरण गरेको छ। मन्रालर् िथा 
मािहिको तनकार्मा अनदुान र्विरणको लातग कृषक िथा लाभग्राहीको अद्यावतधक िथ्र्ाङ्क, छनोटको 
मापदण्ड तनधािरण, लाभग्राहीको प्राथतमर्ककरण िथा अनदुान र्विरणको स्पि अतभलेखाङ्कन गररएको 
छैन। वास्िर्वक िथा प्राथतमकिा प्राप्त कृषक िथा लाभग्राहीले अनदुान पाएको, एकै व्र्श्चक्तले पटक 
पटक एकै प्रकारको अनदुान नपाएको र अनदुान र्विरणमा पारदश्चशििा कार्म भएको सतुनश्चिि हनु 
सर्कएन । रोजगारी अतभवरृ्र्द् हनेु, उत्पादन वरृ्र्द् हनेु, नमूनामूलक हनेु र राजस्वमा र्ोगदान पगु्ने 
नीति बनाएर मार अनदुान र्विरण गनुिपदिछ ।  

11. कृर्ष मल अनदुान  - कैलाली र क चनपरु श्चजल्लाका कृर्ष रासार्तनक मल अनदुान कार्िक्रममा 
एमोतनर्म सल्फेट, तसङ्गल सपुर फस्फेट र्विरण गनि ७० सहकारी संस्थालाई मल अनदुान ठदएको 
छ। अनदुानका लातग मन्रालर्ले साल्ट रेतडड्ग कपोरेशनसँग सम्झौिा गरी रु.७१ लाख ३६ हजार 
भकु्तानी गरेको छ । संघीर् सरकारले मल खररदमा अनदुान ठदने अवस्थामा प्रदेशले पतन छुिै 
सम्झौिा गरी मल अनदुान ठदएको मनातसब देश्चखएन । र्ो कार्िक्रममा ७५० कृषकलाई सहकारी 
माफि ि ् र्विरण गरेको भरपाई बमोश्चजम न्र्नुिम ५० बोरा देश्चख अतधकिम ५०० बोरा मल ठदएको 
देश्चखन्छ । सहकारी संस्था माफि ि कार्िक्रम सिालन गने कार्िर्वतध िर्ार नगरेको, मलको गणुस्िर 
नाँपजाचँ नभएको र र्विरणको आधार िर्ार नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गरी मल र्विरण एवं प्रर्ोग 
प्रभावकारी भएको सतुनश्चिि हनुपुदिछ । 

12. घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन शलु्क  - सदूुरपश्चश् चम प्रदेश आतथिक ऐन, २०७७ ले घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन शलु्क 
असलुी स्थानीर् िहले संकलन गने उल्लेख गरेपतन स्थानीर् िहले सङ्कलन गरेका छैनन ्। मालपोि 
कार्ािलर्हरूले संकलन गरेको घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन शलु्कको ४० प्रतिशिले हनु आउने रकम रु.३३ 
करोड ९४ लाख ९२ हजार प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले आम्दानी देखाएको छ । मन्रालर्बाट 
उक्त आम्दानी सम्बन्धमा कार्ािलर्गि अतभलेख राखी प्राप्त हनुपुने िथा प्राप्त भएको रकम सम्बन्धमा 
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अनगुमन समेि गरी प्राप्त हनुपुने राजस्व र सो रकमको आतथिक र्ववरण समेि पेस भएको छैन । 
राजस्वको र्हसाब मन्रालर्ले पेस गरी आम्दानी अतभलेख व्र्वश्चस्थि गनुिपदिछ । 

13. लागि अनमुान - प्रदेश स्िरमा पशपुन्छी रोग तनर्न्रण सहर्ोग कार्िक्रम अन्िगिि भ्र्ाश्चक्सनेसन बक्स 
िथा भ्र्ाश्चक्सनेसन सामग्री खररदको लातग मन्रालर्ले २०७७।९।२७ मा एक फमिसँग रु.१ करोड 
१२ लाख ५० हजारमा खररद गने गरी सम्झौिा गरेको छ। सामग्री खररदको लागि अनमुान रु.१ 
करोड २१ लाख ७० हजार  स्वीकृि भएकोमा,  सामग्री खररद वापि फमिलाई रु.१ करोड ११ 
लाख ६५ हजार भकु्तानी भएको छ। र्स सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

13.1. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११(२) मा मालसामानको लागि अनमुान िर्ार 
गदाि साविजतनक तनकार्ले चाल ुवा अश्चघल्ला बषिहरूमा सोही प्रकृतिको खररद गदाि लागेको बास्िर्वक 
लागि, स्थानीर् बजारमा प्रचतलि भाउ, अन्र् बजारको प्रचतलि दरभाउलाई आधार तलनपुने व्र्वस्था 
छ। मन्रालर्ले भ्र्ाश्चक्सनेसन बक्स िथा भ्र्ाश्चक्सनेसन र एप्रोन लगार्िका सामग्री खररदको लातग 
लागि अनमुान िर्ार गनि िीन फमिसँग मार सामग्रीको प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेसन नखलुाई िथा अन्र् 
आधार नतलइ प्राप्त दरको औसिको आधारमा लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । तनर्मावलीको 
व्र्वस्था अनसुार अन्र् आधारतबना लागि अनमुान िर्ार गदाि लागि र्थाथिपरक िथा तमिव्र्र्ी 
भएको छ भनी आश्वस्ि हनु सर्कएन । 

13.2. मन्रालर्ले िीन फमिसँग दररेट माग गदाि एप्रोनको प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेसनमा तडस्पोजेबल मार 
उल्लेख छ। सो बमोश्चजम एप्रोनको लागि अनमुान कार्म गदाि रु.५०८।-, रु.७३४।- र रु.२ 
हजार ७६८ को िीन दर प्राप्त भएकोमा औषि मूल्र् रु.१ हजार ३३७ कार्म गरी  कुल ४ हजार 
५०० थान एप्रोनको लागि रु.६० लाख १७ हजार स्वीकृि गरेको छ। एकै प्रार्वतधक 
स्पेतसर्फकेसन बमोश्चजम िीनै फमिहरूले एप्रोनको मूल्र् पेस गरेकोमा न्रू्निम दररेट पेस गने फमिको 
भन्दा रु.२ हजार २६० बढी दर पेस गने फमिको मूल्र् समेिबाट औषि कार्म गदाि लागि अनमुान 
अस्वभार्वक रुपमा बढी कार्म भएको देश्चखन्छ । सोही लागि अनमुानलाई आधार मानी बोलपरको 
माध्र्मबाट छनौट भएको फमिसँग सम्झौिा गरी कार्ािलर्ले एप्रोन बापि रु.५२ लाख ७८ हजार 
भकु्तानी गरेको छ। लागि अनमुान िर्ार गदाि पेस भएको न्रू्निम दररेटभन्दा रु.८२८। प्रति थान 
बढी दर कार्म गरी लागि अनमुान स्वीकृि भई सोही बमोश्चजम खररद कार्ि गदाि कुल रु.३७ लाख 
२९ हजार व्र्र्भार बढ्न गएको छ । र्स्िो व्र्र्भार बढाई खररद गनेलाई श्चजम्मेवार बनाउनपुदिछ।  

13.3. प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्लाई कृर्ष, पश ु र्वकास िथा 
खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न, समन्वर्, 
अनगुमन जस्िा श्चजम्मेवारी िोकेको छ। प्रदेश अन्िगिि नौ श्चजल्लामा सिालन हनेु भ्र्ाश्चक्सनेसन 
कार्िक्रमको लातग मािहि कार्ािलर्मा बजेट खचिको अश्चखिर्ारी प्रदान नगरी मन्रालर् आफैँ ले सामग्री 
खररद गरी श्चजल्लाश्चस्थि भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा कार्ािलर्लाई हस्िान्िरण गरेको छ। र्स 
प्रकारका श्चजल्लास्िरमा कार्ि गराई मन्रालर्ले तनर्मन, समन्वर् र अनगुमनकारी भतूमका र 
श्चजम्मेवारीमा केश्चन्रि हनुपुदिछ। 

14. परामशि सेवा खररद  - साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२(२) अनसुार कार्िरि 
जनशश्चक्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्िमा आवश्र्किा अनसुार परामशि सेवाको 
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लागि अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्पधािको माध्र्मले खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले रु.४२ 
लाख ८८ हजारको कार्ि ९ टर्ाकेजमा र्वभाजन गरी रु.४२ लाख १७ हजारको परामशि सेवा खचि 
गरेको छ । र्वकासमा टेवा पगु्ने िथा दीघिकातलन पूजँी तनमािण हनेु मागमा आधाररि आर्ोजनाको 
छनोट भएपतछ लाभ लागि र्र्कन गरी उपलधध जनशश्चक्तबाट हनु नसक्ने कार्िको लातग मार 
परामशि सेवा खररद गनुिपनेमा सो गरेको देश्चखएन । साथै उश्चल्लश्चखि कार्िका लातग परामशि सेवा टुक्रा 
पारी खररद गरेको तनर्मसम्मि देश्चखएन । र्स्िो कार्िमा सधुार हनुपुदिछ । 

15. बीउ पूजँी अनदुान  - कृर्ष र्वद्याथीमाफि ि अध्र्र्नसँगै आर्आजिन कार्िक्रम सिालन कार्िर्वतध,२०७७ 
अन्िगिि प्रदेशका ११ र्वद्यालर्लाई प्रति र्वद्यालर् रु.९ लाखका दरले रु.९९ लाख बीउ पूजँी 
अनदुान  र्विरण गरेको  पाईर्ो । वषािन्िमा  ११ र्वद्यालर्मार छनोट गरी रकम तनकासा गरेको 
कारण कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भए नभएको र्र्कन गनि सर्कएन । बीउ पूजँी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
अवस्थाको तनरीक्षण िथा अनगुमन गरेर स्रोिको प्रभावकारी उपर्ोगको सतुनश्चिििा हनुपुदिछ । 

कृर्ष ज्ञान केन्रहरू 
16. गैर कृर्ष संस्थालाई अनदुान - कृर्ष ज्ञान केन्रको उदे्दश्र् कृर्ष क्षेरमा नर्ाँ आर्वष्कार एवं नवीन 

प्रतबतध र खोजको प्रवर्द्िन गरी कृर्षमा आत्मतनभिर अथििन्र तनमािण गने रहेको छ । कृर्ष ज्ञान केन्र, 
डडेल्धरुाले २०७७।७८ मा कृर्ष क्षेरभन्दा पथृक पषृ्ठभतूम भएको बचि िथा ऋण सहकारी 
संस्थालाई भवन तनमािण कार्िको लातग रु.१० लाखको सम्झौिा गरी कश्चन्टन्जेन्सी रु.४० हजारसमेि 
रु.८ लाख ६८ हजार खचि लेखेको छ । मनुाफा आजिन गने गैर कृर्षमूलक संस्थालाई ठदएको 
अनदुान र्फिाि तलनपुदिछ । 

17. तनजी फमिलाई अनदुान -  सदूुरपश्चिम प्रदेशको कृर्ष र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न कार्िर्वतध, २०७६ 
को बदुा नं. ७ बमोश्चजम िोर्कएको प्रर्क्रर्ा परुा भएकासँग सम्झौिा गरी अनदुान ठदन सर्कने व्र्वस्था 
छ । कृर्ष ज्ञान केन्र, कन्चनपरुले तनजी नाफामूलक उद्योगलाई व्र्श्चक्तको नाममा कार्म रहेका 
जग्गामा भवन तनमािणको लातग अनदुान ठदन बजेटमा व्र्वस्था गरी मूल्र्ार्ङ्कि रकमको ५० प्रतिशिले 
हनेु रू.५४ लाख ५३ हजार अनदुान ठदएको छ । व्र्श्चक्तगि रुपमा फाईदा हनेु गरी तनजी फमिलाई 
अनदुान ठदन तमल्ने नदेश्चखएकोले भकु्तानी ठदनेलाई श्चजम्मेबार बनाई भकु्तानी रकम असलु गनुिपदिछ ।  

18. अनदुान सहर्ोग - मखुर्मन्री एकीकृि कृर्ष िथा पशपंुक्षी  र्वकास कार्िक्रम सिालन कार्िर्वतध٬ 
२०७६ को बुदँा नं ३ मा कृर्ष ज्ञान केन्रको माग िथा प्रार्वतधक उपर्कु्तिाको आधारमा 
पुजँीगििफि  न्र्नुिम ६० प्रतिशि र चालिुफि  अतधकिम ४० प्रतिशि आफै वा सतमति माफि ि तनमािण 
वा खररद गराई हस्िान्िरण गने र अन्र् चाल ु र्क्रर्ाकलापहरू जस्िै मल, तबषादी, हमोन खररद, 
ज्र्ामी, ज्र्ाला, श्रम,  इन्धन आठद जस्िा र्क्रर्ाकलापमा समदुार्को १०० प्रतिशि लगानी हनेु 
धर्वस्था  छ । िर कृर्ष ज्ञान केन्र, कन्चनपरुले ११ नमनुा कृर्ष समहुलाई चाल ु प्रकृतिका 
सामग्रीहरूमा समेि रु.२५ लाख ७१ हजार अनदुान ठदएको काननुसम्मि देश्चखएन।  

19. काममा दोहोरोपन - स्र्ालो यूववेलबाट भतूमगि पानी मखुर्रुपमा तसँचाइ गने प्रर्ोजनका लातग 
गररन्छ । र्स्िो काम संघीर् सरकार मािहिको भतूमगि जलश्रोि र्वकास सतमतिले गने गरेकोमा 
प्रदेश सरकार मािहिको भतूमगि जलस्रोि सम्बन्धी प्रार्वतधक नै नभएको कृर्ष ज्ञान केन्र٬ धनगढीले 
पतन सिालन गरी २६९ स्र्ालो युवेलमा रु.२ करोड १४ लाख ८५ हजार खचि गरेको देश्चखर्ो । 
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तडप युववेल र पावर स्र्ालोको काम प्रदेश सरकार मािहिको भतूमगि जलस्रोि िथा तसँचाई र्वकास 
तडतभजनबाट हनेु गरेको देश्चखन्छ । उश्चल्लश्चखि सबै प्रकारको काम स्थानीर् िहबाट पतन हनेु गरेकोमा 
धनगढी उप-महानगरपातलकालेमार ७५ स्र्ालो युववेलको काम गरेको देश्चखन्छ । 

        एकै प्रकारको काम र्वतभन्न तनकार्बाट गदाि प्रशासतनक खचि बढाउने,  भतूमगि तसँचाईले 
परु् र्ाएको सेवाको िथ्र्ाङ्क सर्हि अद्यावतधक अवस्थाको जानकारी भरपदो रुपमा प्राप्त नहनेु٬ एउटै 
कामको दईु वा सो भन्दा बढी कार्ािलर्बाट गराउँदा एउटै कामका लातग र्वतभन्न कार्ािलर्बाट 
भकु्तानी पाउने अवस्था समेि आउने हुँदा भतूमगि जलस्रोि तसँचाइको काम एकै तनकार्बाट गराउन 
िीनै िहका सरकारको स्पि नीति िथा कार्िक्रममा समन्वर् हनुपुदिछ ।  

20. लागि सहभातगिा - स्र्ालो युववेल सामग्री खररद िथा आपूतिि गने कार्िमा सम्झौिा अनसुार 
जनसहभातगिा जटुाइ कार्ि गनुिपनेमा कृर्ष ज्ञान केन्र, धनगढीले सम्झौिा गरेका ४ ठेक्का मध्रे् २ 
ठेक्कामा रु.३१ लाख ९८ हजार लागि सहभातगिा वेगर नै फरफारक गरेको र बाकँी २ सम्झौिाका 
कार्ि सम्पन्न हनुसकेको छैन । उपभोक्ताको लागि सहभातगिा समावेश गरी कार्ि सम्पन्न भएको 
देश्चखने प्रमाण पेस गरी स्र्ालो युबवेल जडान भएको सतुनश्चिि हनुपुदिछ ।   

भेटेरीनरी िथा पश ुअस्पिालहरू   
21. अनगुमन तनरीक्षण - कोरोना प्रभार्वि िथा र्वदेशबाट फर्कि एका र्वुा लश्चक्षि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 

मापदण्ड, 2077 को बुदँा 10(1) अनसुार सिातलि कार्िक्रमको अनगुमन गने मखुर् श्चजम्मेवारी 
सम्बश्चन्धि केन्र िथा सतमतिको हनेु उल्लेख छ। र्स सम्बन्धी व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

21.1. भेटेरीनरी िथा पश ु अस्पिाल दाच ुिलाले र्ो वषि र्वुा लश्चक्षि कार्िक्रममा छनोटमा परेका 152 
र्वुालाई गाई, भैंसीका लातग प्रति र्वुा रु.60 हजार र भेडा, बाख्रा, कुखरुा पालन व्र्वसार् 
सिालनको लातग प्रति र्वुा रु.40 हजारका दरले कुल रु.40 लाख 42 हजार अनदुान ठदएको 
देश्चखर्ो । अनगुमन तनरीक्षण बेगर नगद रकम र्विरण गरेकै आधारमा र्विररि रकमको उच्चिम 
सदपुर्ोग भएको छ भतन तबश्वस्ि हनेु अवस्था छैन । कार्िक्रम सिालनको र्थाथििा र्र्कन गरी 
अनदुान उपर्ोगको सतुनश्चिििा हनुपुने र अनदुान र्विरणमा तनर्न्रण हनुपुदिछ।   

21.2. भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, कैलालीले मापदण्ड अनसुार गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगरु, 
कुखरुा खररद िथा गोठ तनमािण र सधुार िथा माछा पोखरी तनमािणका लातग ३९९ व्र्श्चक्तलाई रु.१ 
करोड ७१ लाख ३० हजार अनदुान उपलव्ध गराएको छ । अनदुान उपलव्ध गराउँदा मापदण्ड 
अनसुार सिातलि कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका लातग तनरीक्षण िथा अनगुमन गने र 
कार्िसम्पन्न भएको तनवेदन प्राप्त भएपतछ सम्बश्चन्धि र्वषर्का प्रार्वतधकहरूले स्थलगि रुपमा तनरीक्षण 
गरी कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गनि लगाउन ुपने व्र्वस्था भए िापतन िदअनसुार अनगुमन र प्रतिवेदन 
पेस भएको छैन । मापदण्डका व्र्वस्था पालना गरी अनदुान र्विरण गरेको र र्विररि रकमबाट 
अनकुरणीर् काम गरेको, उत्पादन वरृ्र्द् एवम ् राजस्व र्ोगदान र रोजगारी तसजिना गरेको सतुनश्चिि 
हनुपुदिछ ।  

22. लागि साझेदारी – भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, कैलालीले लम्कीचहुा, र्टकापरु र 
घोडाघोडी नगरपातलकासँग सहकार्िको लातग सम्झौिा गरेकोमा संघीर् सशिि कार्िक्रमबाट रु.१० 
लाख, स्थानीर् िहबाट रु.१० लाख, भेटेरीनरी िथा पश ु र्वज्ञ केन्रबाट रु.१० लाख र कृषक 
समूहबाट रु.१० लाख गरी रु.४० लाखको कार्िक्रम स चालन गरेकोमा तनदेश्चशकाले िोके अनसुार 
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लागि अनमुान िर्ार गरेको छैन । कार्ािलर्ले सबैको लागि सहभातगिाको अतभलेख नराखी आफ्नो 
अंशको मार लेखाङ्कन गरी र्हसाव राखेको छ । अिाः कार्ािलर्ले कार्िक्रम तनदेश्चशकाले िोकेको नम्सि 
िथा र्वतधबाट कार्िक्रम भए नभएको सम्बन्धमा छानर्वन गरी र्र्कन हनुपुदिछ । 

23. नमूना गाउँ - मखुर्मन्री एकीकृि कृर्ष िथा पशपुन्छी र्वकास कार्िक्रम स चालन कार्िर्वतध, २०७६ 
को दफा ९ मा स चालन गररने सम्पूणि र्क्रर्ाकलापहरू र कार्िक्रमको कुल लागिको आधारमा 
पुजँीगि सधुार अन्िगिि न्रू्निम ६० प्रतिशि र चाल ुखचि अन्िगिि बर्ढमा ४० प्रतिशि अनदुान 
रकम खचि गनुिपने उल्लेख छ । भेटेरीनरी िथा पश ुअस्पिाल, कैलालीले र्ो कार्िक्रमबाट र्वतभन्न ९ 
कृषक समहुलाई रु.३ करोड १५ लाख २५ हजार अनदुान ठदएको छ । र्विरण गदाि तनदेश्चशकाले 
िोके अनसुार तनर्तमि अनगुमन गरी कार्िसम्पादन श्चस्थतिको बारेमा र्र्कन गरेको छैन । र्स्िो 
अवस्थामा नगद रकम अनदुान बाँडेकै आधारमा िोर्कएको उदेश्र् अनसुार काम भएको छ भनी 
र्वश्वस्ि हनेु अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अनदुान सम्बन्धी काननुको आधारमा 
लश्चक्षि वगि छनोट गरेर उत्पादनमा वरृ्र्द्, स्वरोजगारीको तसजिना, राजस्वमा र्ोगदान समेि पगु्ने गरी 
अनदुान र्विरण गनुिपदिछ ।  

24. छनौट र अनदुान – भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्र, कैलालीले अनदुान र कार्िक्रम 
सिालनका लातग र्वतभन्न ६२ संस्थालाई रु.१२ करोड ७७ लाख ५४ हजार  अनदुान ठदएको छ । 
उक्त रकममध्रे् मास ुप्रशोधन उद्योग स्थापना गरी सिालनका लातग कुल लागिको ५० प्रतिशिसम्म 
वा बढीमा रु.५० लाखसम्म अनदुान ठदने प्रस्िाव माग गरेकोमा प्राप्त २ प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन गदाि एक 
पश ुबधशालाले ७६ र एक मास ुपसलले ८१ अंक प्राप्त गरेको भनी मास ुपसललाई रु.४८ लाख 
५४ हजार अनदुान भकु्तानी ठदएको छ। प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन गदाि पश ुबधशालसम्बन्धी काम २०६६ 
देश्चख गदै आएका व्र्वसार्ीको अनभुव, मास ुसम्बन्धी िातलमको अनभुव भन्दा पतन २०७७ असोजमा 
मार व्र्वसार् दिाि गरेको एक मास ु पसललाई उच्च अंक ठदएको छ । अनदुान ठदने प्रर्ोजनका 
लातग र्थाथि मूल्र्ाङ्कन नगरी अंक ठदएको तनजी व्र्वसार्कोरुपमा दिाि भएको फमिलाई अनदुान 
ठदएको औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन ।  

 बेरुज ुश्चस्थति - मन्रालर् िथा मािहिका कार्ािलर्को लेखापरीक्षणबाट रु.८  करोड ३९  लाख २२  
हजार बेरुज ुदेश्चखएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.२ करोड २६  लाख २ हजार फस्र्ौट भई रु.६  करोड 
१३ लाख २०  हजार फस्र्ौट गनि बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.१ करोड 
९१ लाख ४१ हजार रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ ।   
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भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशस्िरको 
ऊजाि, र्वद्यिु, तसंचाई, खानेपानी, सडक, जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान नीति, 
काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना कार्ािन्वर्न, समन्वर् र तनर्मन गने लगार्िका कार्ि रहेका छन।्  

र्ो वषि मन्रालर् र मािहि समेि ३0 कार्ािलर्मा र्वतनर्ोजन रु.९ अबि ६२ करोड ९२ लाख ८० 
हजार, राजस्व रु.७० करोड १६ लाख १० हजार र धरौटी रु.१ अबि ३ करोड ६० लाख ४ हजार र 
कार्िसिालन कोष रु.१२ लाख ३१ हजारसमेि रु.११ अबि ३६ करोड ८१ लाख २५ हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मूखर् व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्को २२ कार्ि 
िोर्कएकोमा उक्त कार्िसम्पादनका लातग आवश्र्क पने ऐन, तनर्म, कार्िर्वतधहरू मध्रे् प्रदेश सवारी 
िथा र्ािार्ि व्र्वस्था ऐन, सदूुरपश्चिम प्रदेश साविजतनक खररदमा कश्चन्टन्जेन्सी रकम खचिलाई 
व्र्वश्चस्थि गने तनदेश्चशका, भतूमगि तसंचाई सम्बन्धी कार्िर्वतध, प्रदेश लोकमागि कार्ािन्वर्न कार्िर्वतध, 

बैकश्चल्पक उजाि सम्बन्धी कार्िर्वतध, खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा कार्िर्वतध, प्रदेश लोकमागि 
मापदण्ड तनमािणका लातग सैद्वाश्चन्िक सहमति प्राप्त भई तनमािण प्रर्क्रर्ामा रहेको भएिा पतन उजाि, 
तसचाई, भवन, खानेपानी पूवािधार क्षेरसँग सम्बश्चन्धि तनमािण सिालन र व्र्वस्थापनसंग सम्बश्चन्धि एक 
दजिनभन्दा बढी ऐन काननु तनमािण हनु बाँकी रहेको अवस्था छ । िोर्कएका कार्िसम्पादनका लातग  
मन्रालर्लाई आवश्र्क पने ऐन٬ तनर्म٬ नीति٬कार्िर्वतध िर्ार गरी कार्िन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्वर्न - बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका र्ोजना िथा कार्िक्रम स्वीकृि वार्षिक 
कार्िक्रम अनसुार कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।प्रदेशको बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका र्ािार्ाि 
गरुुर्ोजना,  “प्रदेशका गाँउ उज्र्ालो बनाउँ" अन्िगिि छ्यला बझाङमा बैकश्चल्पक उजािको कार्िक्रम, 
िराईको तसश्चिि हनु बाँकी भ-ूभागमा तसंचाईको सरु्वधा िथा र्वद्यिु उत्पादनको लातग सतुलगाड खरु्टर्ा 
डाईभसिन बहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजनाको र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, प्रदेश र्ािार्ाि प्रातधकरण गठन गरी 
प्रदेश र्ािार्ाि सेवा सिालन कार्िक्रम, सहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्माफि ि ढल तनकास िथा 
सरसफाई संरचना तनमािण कार्िक्रमको व्र्वस्था गरेकोमा कार्ािन्वर्न भएको छैन। कार्ािन्वर्न र्ोग्र् 
र्ोजना िथा कार्िक्रम बजेटमा समावेश गरी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

3. दरबन्दी र पदपूतिि - मन्रालर्को काम प्रभावकारी रुपले सिालन गनि स्वीकृि दरबन्दी बमोश्चजम 
पदपूतिि गनुिपदिछ । मन्रालर्को स्वीकृि दरबन्दी ५५ रहेकोमा १५ जना मार पदपूतिि भई उप 
सश्चचव, तस.तड.ई, शाखा अतधकृि लगार्ि ४० दरबन्दी ररक्त रहेको र्ववरण पेस 
भएको छ। मन्रालर्अन्िगिि जम्मा २९ कार्ािलर्मा कुल  दरबन्दी ४५१ रहेकोमा २४२ पदपतुिि भई 
२०९ पद ररक्त रहेको र्ववरण पेस भएको छ । प्रार्वतधक जनशश्चक्तको समर्मा पदपूतिि नहुँदा समग्र 
मन्रालर् र मािहिको र्वकास तनमािण एवं कार्िसिालनमा असर पने देश्चखन्छ । उक्त ररक्त दरबन्दी 
पदपूतिि गरी कार्िसम्पादन प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 
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4. रकमान्िर - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २५ मा स्वीकृि कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गने तसलतसलामा त्र्स्िो कार्िक्रमलाई संशोधन गनि आवश्र्क ठानेमा कारण खोली 
िालकु मन्रालर्को स्वीकृति तलई कार्िक्रम संशोधन गनिसक्ने व्र्वस्था छ। मन्रालर्ले र्ो वषि 
मन्रालर् िथा मािहिका तनकार् िथा कार्ािलर्हरूको शरुु तबतनर्ोश्चजि बजेट रु.११ अबि ८६ करोड 
२१ लाखमध्रे् बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी रु.६६ करोड ७७ लाखको रकमान्िर गरी खचि 
गरेको छ। शरुु बजेटको ५.६२ प्रतिशि रकम बजेट िथा र्ोजना संशोधन गरी रकमान्िरमाफि ि 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरेकोले र्ोजना छनोट गरेर बजेट र्वतनर्ोजन गने पर्द्ति र्थाथििामा आधाररि 
देश्चखएन। रकमान्िर र कार्िक्रम संशोधन गने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

5. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - सम्बश्चन्धि क्षेरको आतथिक, सामाश्चजक एवं सांस्कृतिक रुपान्िरण गने 
आर्ोजनाहरूको र्वस्ििृ पररर्ोजना अध्र्र्न गरी, छनौट गने एवं तनश्चिि समर्ावतध तभर सम्पन्न गने 
गरी बजेट प्राथतमकिामा राख्न ुपने आर्ोजनालाई गौरवका आर्ोजनामा वगीकरण गरेको छ । र्स्िा 
आर्ोजना छनोट पिाि िी आर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्नलाई प्राथतमकिामा राखी बजेट व्र्वस्थापन 
गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको छैन । र्ो वषिसम्म ९ सडक आर्ोजनालाई प्रदेश गौरव आर्ोजनाको 
रूपमा घोषणा गरी तनमािण कार्ि चाल ु अवस्थामा रहेको छ। गौरवका आर्ोजनाको हालसम्मको 
प्रगतिको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ । 

(रु.लाखमा) 

तस.नं. आर्ोजना आर्ोजना खण्ड 
ठेक्का लागेको 

लम्वाई (र्क.मी.) 
सम्झौिा 
रकम 

आर्ोजना अवतध 
हालसम्मको 

खचि 
१ खप्तड माििडी सडक - बाजरुा भौनेरा-आर्टचौर १५ ६३० २०७७।२।२९-

२०७८।२।१६ 

५७६ 

२ सिवांझ श्रीभावर -दाच ुिला सडक -

बैिडी 
सिवांझ- श्रीभावर र 
श्रीभावर हाट  

१६.५० २४४२ २०७७।३।२२-

२०७८।३।२० 

१२५३ 

३ श्चचसापानी-ऋर्षदह-बतडतमका सडक- 
अछाम  

जंगलघाट-वस्थान  २५ ९४८ २०७७।२।२९-

२०७८।२।१६ 

३०५ 

४ दैजी जोगवढुा श्चचरर्किे पोखरा ढंुगाड 
सडक- डडेलधरुा 

जोगवढुा-तलटना, 
बेलापरु, सलौन 

३५ ५११४ २०७६।३।३०-

२०८०।३।२९ 

२००४ 

५ देथला-खार-खण्डेश्वरी सडक- दाच ुिला देथला-खार र 
देथला-सेला-बगड 

२० ३३८८ २०७७।२।६-

२०८०।२।५ 

१३६३ 

६ पातिहाल्न िल्कोट सैपाल हमु्ला 
सडक- बझाङ 

जडार- पानकोट १४ ९५८ २०७७।३।२६-

२०७९।१।३१ 

२४९ 

७ सहजपरु बोगटान ठदपार्ल सडक- 

डोटी 
तछडीखाना- 
रानागांउ-वर्लखण्ड 

२७ २१४६ २०७७।३।३०-

२०८०।३।२९ 

१०४८ 

८ बेलौरी कलवुापरु बडुर सडक- 

कंचनपरु 

बन्साह-दोतमल्ला 
नसिरी 

९.१ ११६५ २०७७।४।२०-

२०८०।३।२९ 

२५९ 

९ भजनी श्चखमडी ठुलीगाड सडक- 
कैलाली  

बदिगोररर्ा गा पा ४ 
र्क.मी. खण्ड 

४ ७७५ २०७७।४।१८-

२०७९।१०।१७ 

३१० 

 
 

जम्मा   
 

 
 

१७५६६   
 

७३६७ 

गौरवका आर्ोजना घोषणा गदाि र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न नगरेको कारण आर्ोजना 
तनमािणमा लाग्न सक्ने लागि अनमुान, आर्ोजना शरुु हनेु र सम्पन्न हनेु अवतध लगार्िका र्वषर्हरू 
र्र्कन गरेको छैन। जसबाट आर्ोजना सम्पन्न गनुिपने अवतध सम्म प्रगिी न्रू्न देश्चखएको छ । 
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सम्भाव्र्िा अध्र्र्न भई बजेट व्र्वस्था भएका आर्ोजनालाई स्रोिको न्रू्निा नहनेु गरी कार्ि र्ोजना 
अनसुार कार्ि गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

6. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - नेपालले ठदगो र्वकासका लक्ष्र्हरूमा प्रतिवर्द्िा जनाए अनसुार सबै िहका 
तनकार्ले उक्त लक्ष्र् हाँतसल हनेु गरी कार्िक्रम सिालन गनुिपदिछ।मन्रालर्ले सिालन एवं सम्पन्न 
गरेका सडक, तसँचाई, खानेपानी एवं आवासलगार्िका कार्िक्रमले ठदगो र्वकासका र्वतभन्न लक्ष्र्मा 
सहर्ोग पगेुको उल्लेख गरे िापतन कार्िक्रमगि रुपमा ठदगो र्वकासका लक्ष्र्हरू उल्लेख गरी 
कार्िक्रम स्वीकृि गरेको देश्चखएन।मन्रालर्ले उक्त लक्ष्र्हरूलाई ध्र्ान ठदई पररमाणात्मक लक्ष्र् 
सर्हि कार्िक्रममा समावेश गनुिपदिछ।  

7. बषािन्िको खचि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३४(क) मा र्िज नहनेु भतन 
िोर्कएका उपशीषिकहरूको हकमा बाहेक साल िमाम हनुभुन्दा कश्चम्िमा ७ ठदन अगाडी सम्बश्चन्धि 
कार्ािलर्हरूले भकु्तानी ठदनपुने रकमहरू भकु्तानी ठदई आतथिक कारोबार बन्द गनेपने व्र्वस्था छ । 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार आषाढ २५ गिेपिात्त रु.१ अबि २३ करोड 
६५ लाख अथािि ्कुल खचि रु.९ अबि ४८ करोड ५७ लाखको १३ प्रतिशि मन्रालर् र मािहि 
कार्ािलर्ले बजेट तनकासा िथा खचि गरेका छन।् बषािन्िमा कुल खचिको १३ प्रतिशि रकम खचि 
गरेको अवस्थामा तनतमिि संरचनाको गणुस्िरको अनगुमन, मौसमको कारणले संरचनामा पने असर िथा 
स्रोिको सन्िलुनमा कठठनाई पने अवस्था छ।  र्वतनर्ोजन दक्षिा िथा खचिको प्रभावकारीिामा 
आश्वस्ि हनेु गरी वषािन्िमा खचि गने प्रर्क्रर्ामा सधुार हनुपुदिछ ।   

8. कार्िसम्पादन करार - प्रदेश सरकारको बजेट बक्तव्र्मा सरकारी सेवामा नतिजामा आधाररि 
कार्िसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गररने व्र्होरा उल्लेख छ। उच्च व्र्वस्थापन िहमा कार्िरि 
कमिचारीसँग कार्िसम्पादन करार सम्झौिा गरी करारका शििलाई कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको आधार 
बनाउने नीति अंतगकार गररने उल्लेख भए पतन मन्रालर्बाट कार्ािन्वर्न भएको पाइएन । बजेट 
बक्तव्र्मा उल्लेख भएका व्र्होरा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ।  

9. परामशि सेवा खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनमर् ७०(१) मा साविजतनक 
तनकार्ले बीस लाख रुपैँर्ाभन्दा बढी मूल्र्को परामशि सेवा खररद गनि सूचना प्रकाशन गरी आशर्पर 
माग गनुिपदिछ । मन्रालर्ले अध्र्र्नको प्रकृति अनसुार र्वतभन्न र्वभागीर् नम्सिको प्रर्ोग गरी र्ो बषि 
कुल १२ सडक तनमािण कार्िको अध्र्र्न अनसुन्धानको लातग रु.१ करोड ९८ लाख १८ हजारको 
लागि अनमुान स्वीकृि गरी मौजदुा सूश्चचमा रहेका परामशिदािासँग रु.१ करोड ९० लाख ४५ 
हजारको सम्झौिा गरी कार्िसम्पन्न गरेको छ ।  

परामशि सेवाका लातग लागि अनमुानका टर्ाकेज बनाई साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को 
दफा ३० बमोश्चजम खलु्लारुपमा रार्ष्ट्रर्स्िरको पतरकामा सूचना प्रकाशन नगरी परामशि सेवा तलन ु
तमिव्र्र्ी र प्रतिस्पधी भएको छ भन्ने अवस्था रहेन । नीति तनमािण, अनगुमन र समन्वर्मा केश्चन्रि 
रहनपुने तनकार् आफैं ले ठेक्का व्र्वस्थापन गरी कार्ि गने प्रणालीमा सधुार हनुपुदिछ।  
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पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू
10. भेररएसन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खररद सम्झौिा गदािको बखि पूवािनमुान 

गनि नसर्कने पररश्चस्थति सो सम्झौिा कार्ािन्वर्नको क्रममा तसजिना भएमा सोको स्पि कारण खलुाइ 
िोर्कएको अतधकारीले भेररएसन गनिसक्ने व्र्वस्था छ । पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, धनगढीले कनरी 
चौमाला सडकको तनमािणको भेररर्सन आदेश जारी गदाि एम २० र एम १० कंङ्खक्रीट चार्हने भनी 
ठेक्का रकम रु.7 करोड १६ लाख ७ हजारमा ९.81 प्रतिशि थप गरी भेररर्सन आदेश जारी गरेको 
देश्चखर्ो । र्स्िा आइटममा भेररएसन आदेश पूवािनमुान गनि नसर्कने आइटम भएकोले भेररएशन जारी 
गनुि परेको हो भन्ने आधार औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन ।  

व्र्वसार्ीले तलएको मोतबलाईजेसन पेस्की रु.१ करोड २० लाखको म्र्ाद 
२०७७।१२।३१ मा सर्कएको देश्चखन्छ । सम्झौिा अनसुार तनमािण अवतध २०७८।५।२२ सम्म 
रहेपतन म्र्ाद थप र भेररएसन गदाि पेस्की जमानिको अवतध थप गनि लगाएको छैन । पूवािनमुान गनि 
सर्कने आइटममा ठेक्का सम्झौिा भएपतछ भेररर्सन गने कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

11. अधरुो ठेक्का -  कैलालीको कृष्ण मश्चन्दरदेश्चख गोदावरी १२ बांरेखाल सडक तनमािणका लातग रु.९ 
करोड ३५ लाख ४७ हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी बोलपरको माध्र्मबाट रु.५ करोड ८४ 
लाख २५ हजारमा २०७८।१०।१९ सम्ममा काम सम्पन्न गनेगरी पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, 
कैलालीले एक संर्कु्त उपक्रमसँग २०७७।०४।२० मा सम्झौिा गरेको छ । तनमािण कार्ि 
समर्मा सरुु नभएको र तनधािररि समर्मा कार्ि सम्पन्न हनेु आधार नदेश्चखएको भतन 
२०७७।११।२८ सम्ममा ३ पटक तनमािण कार्ि अगाडी बढाउन तनमािण व्र्वसार्ीलाई पराचार 
गरेकोमा कुनै जवाफ पेस नगदाि पतन साविजतनक खररद काननु अनसुार कुनै कारवाही गरेको छैन । 
सम्झौिाको शिि एवम ् साविजतनक खररद काननुको प्रर्क्रर्ा परुा गरी तनमािण कार्ि सम्पन्न 
गराउनपुदिछ।  

12. कार्िसम्पादन जमानि र बीमा - गौरीगंगा नगरपातलका कैलालीको चौमालामा पलु तनमािणका लातग 
रु.१० करोड ६१ लाख ४० हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी बोलपरको माध्र्मबाट रु.७ करोड 
२३ लाख ८१ हजारमा ३६ मर्हनामा काम सम्पन्न गने गरी एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग 
२०७७।३।३१ मा तडजाइन र तनमािण सम्झौिा प्रर्क्रर्ाबाट तनमािण गने गरी पूवािधार र्वकास 
कार्ािलर्, कैलालीले ठेक्का सम्झौिा गरेको छ ।   

ठेक्काको तनमािण अवतध ३ बषि र रटुी सधुार गनुिपने अवतध १ हजार ८२५ ठदन अथािि ५ 
बषि रहेको छ । ठेक्का सम्झौिामा व्र्बसार्ीले पेस गने कार्िसम्पादन जमानि रटुी सधुार गने 
अवतधभन्दा ३० ठदन बढीको हनुपुने अथािि रु.१ करोड १० लाख ७८ हजारको कार्िसम्पादन 
जमानि २०८४ साउन सम्म हनुपुनेमा २०८०।४।३१ सम्ममार मान्र् रहने देश्चखन्छ । त्र्स्िै 
तनमािण र तनमािण सामग्रीको बीमाको अवतध समेि सोही अनसुार हनु ु पनेमा २०८०।३।२९ 
सम्ममार मान्र् रहको र कामदारको बीमा कश्चम्िमा तनमािण अवतधसम्मको अथािि २०८०।३।३० 
सम्मको हनु ुपनेमा २०७८।८।१९  सम्ममार रहेको छ । िोर्कए अनसुारका प्रमाण पेस नभई 
ठेक्कापिा गने कार्ि काननुसम्मि देश्चखदैन । अिाः काननुी व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न हनुपुदिछ ।  



भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 

 55 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

13. टुक्रा पारी खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाि तसतमि हनेु गरी 
टुक्रा पारी खररद गनुि हुँदैन भन्ने व्र्वस्था छ भने साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
८४(१) मा रु.५ लाखदेश्चख २० लाख सम्मको तनमािण कार्ि श्चशलवन्दी दरभाउपरको माध्र्मवाट र 
रु.२० लाख भन्दा वढीको तनमािण कार्ि बोलपरको माध्र्मवाट गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा पूवािधार 
र्वकास कार्ािलर्, अछामले सडक तनमािण कार्ि गनि रु.५ लाखभन्दा कमका रु.७२ लाख ४२ 
हजारका १५ टर्ाकेज बनाई प्रतिस्पधाि बेगर खररद सम्झौिा गरी रु.६२ लाख ९० हजार खचि 
लेखेको छ । प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी गररएको खररद कार्ि मनातसब देश्चखएन ।  

खानेपानी िथा सरसफाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् 
14. उपभोक्ता सतमतिले ठेकेदारबाट काम गराएको - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 

९७(१३क) मा उपभोक्ताले आफूले प्राप्त गरेको काममा कुनै तनमािण व्र्वसार्ीलाई संलग्न गराईएको 
पाईएमा  कार्ािलर्ले सो सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो उपभोक्तालाई कुनै पतन कार्ि गनि नठदने गरी 
अतभलेख राख्न ु पदिछ । खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले तिलकेनी मटेना 
खानेपानीमा सोलार तसस्टम जडान कार्िको लातग २०७८।३।१० मा उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा 
गरेको छ। र्ोजनाको लागि अनमुान रु.४२ लाख २३ हजारमा उपभोक्ताको लागि सहभातगिा 
नरहने उल्लेख छ। काम सम्पन्न पिाि सम्बश्चन्धि उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ठदन ु पनेमा सब 
कन्रार्ाक्टरले पेस गरेको तबजकको आधारमा एक आपूििकलाई भकु्तानी गरेको छ । श्रमदान नहनेु 
जर्टल संरचना तनमािण िथा सामग्री खररदको कार्ि गनि उपभोक्ता सतमतिबाट गरेको भनी लागि 
अनमुान बराबरको रकम एक आपूििकलाई भकु्तानी गरेको तनर्मसम्मि देश्चखएन। 

15. पाईप िथा र्फर्टङ्गसको मौज्दाि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५ (१) मा  
मालसामान खररद सम्बन्धी कारवाही सरुु गनुि अश्चघ स्वीकृि खररद माग प्राप्त गनुिपने व्र्वस्था छ । 
खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले र्वतभन्न साइिजको पाइप िथा र्फर्टङ्गसको 
मौज्दाि रु.६ करोड ८८ लाख ९६ हजार िथा र्ो बषि खररद भएको रु.६ करोड ५४ लाख २६ 
हजारसमेि रु.१३ करोड ४३ लाख २१ हजारबाट रु.७ करोड ६५ लाख १६ हजार खचि भइि रु.५ 
करोड ७८ लाख ६ हजार मूल्र्का र्वतभन्न साइिजका पाइिप िथा र्फर्टङ्गस मौज्दाि रहेको छ। 
सामानको मौज्दाि रहने गरी खररद गदाि सामानको गणुस्िरमा ह्रास आउने िथा सरुक्षा जोश्चखम रहने 
हुँदा आवश्र्किा र प्रर्ोगका आधारमा खररद व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

16. अधरुो आर्ोजना - ठेक्का सम्झौिा अनसुार िोर्कएको काम सम्झौिा अवतधतभरै गणुस्िरर्कु्त रुपमा 
सम्पन्न गनुिपदिछ । खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले सशिि िथा समानीकरण 
िफि को ९ आर्ोजना तनमािणको लातग २०७५।७६ मा रु.९ करोड ३९ लाख ५५ हजारको सम्झौिा 
गरेकोमा उक्त आर्ोजनाहरूका लातग २०७७।७८ मा  रु.३ करोड ५७ लाख ९६ हजार भकु्तानी 
गरे पतन तनमािण सम्पन्न भएका छैनन। सालवसाली रुपमा नर्ा ँआर्ोजना थप हुँदै जाने  िर परुाना 
आर्ोजना र्वतभन्न कारण उल्लेख गरी म्र्ाद थर्पदै जाँदा बतनसकेका संरचना जीणि बन्दै जाने अवस्था 
रहेको छ। स्रोिको सतुनश्चिििा र आवश्र्क बजेट बेगर नै ठेक्का व्र्वस्थापन गने कार्िमा तनर्न्रण 
हनुपुदिछ।  
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17. घटी जनश्रमदान - खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ािलर्, डोटीले उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा 
गदाि अछाम र बाजरुा श्चजल्लाका सबै आर्ोजनाहरूमा २० प्रतिशिको हाराहारी श्रमदान राखी सम्झौिा 
गरेको छ । डोटी श्चजल्लामा सिातलि ९ खानेपानी आर्ोजनामा रु.१ करोड ९९ लाख ६६ हजारको 
काम गराउँदा रु.३९ लाख ९३ हजार लागि सहभातगिा हनुपुनेमा रु.१३ लाख ३१ हजारमार 
लागि सहभातगिा भएकोले रु.२६ लाख ६२ हजार कम लागि सहभातगिा हनु ुमनातसब देश्चखएन । 
र्स्िा कार्ि सिालन गदाि उपर्कु्त लागि सहभातगिा माफि ि गराउने व्र्वस्था तमलाई सरकारी 
व्र्र्भार बढाउने कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ । 

जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरू
18. जनसहभातगिा - तसंचाई नीति٬ २०७० मा मलु नहर, मेनपाइप िथा स्टोरेज नर्ाँ तनमािण गदाि ५ 

प्रतिशि र र्विरण प्रणालीको काम गदाि नर्ामँा १० प्रतिशि र सदुृढीकरणको कार्िमा १५ प्रतिशि 
उपभोक्ताले लागि व्र्होनुिपने उल्लेख छ । जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, डोटीले 
र्ो बषि उपभोक्ता सतमतिलाई रु.२० करोड १४ लाख २५ हजार भकु्तानी गरेकोमध्रे् रु.१ करोड 
१३ लाख १५ हजार लागि अनमुान भएका ११ र्ोजनाको कार्ि गराई रु.१ करोड ११ लाख ४५ 
हजार भकु्तानी गदाि  १५ प्रतिशिले हनेु रकम रु.१६ लाख ७२ हजार किा गरी भकु्तानी ठदन ुपनेमा 
५ प्रतिशिमार कटाई रु.११ लाख १५ हजार बढी भकु्तानी ठदएको तनर्तमि देश्चखएन । नीति 
र्वपरीि सम्झौिा गरी भकु्तानी ठदनेलाई श्चजम्मेवार बनाउन ुपदिछ। 

19. तनमािण कार्ि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा एक करोड रुपैंर्ासम्म 
लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने उल्लेख छ । जलस्रोि िथा 
तसंचाई र्वकास तडतभजन, दाच ुिलाले रु.1 करोड भन्दा बढी लागि अनमुान भएका २ आर्ोजना र 
बाजरुाले २ समेि ४ आर्ोजनाका कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराई भकु्तानी ठदएको देश्चखर्ो । लागि 
सहभातगिा बाहेक रु.१ करोडभन्दा बढीको लागि अनमुान हनेु कामलाई प्रतिस्पधाि नगराउने उदेश्र्ले 
४ आर्ोजनाको रु.४ करोड ५१ लाख ४० हजारको कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने कार्ि 
काननुसम्मि देश्चखएन ।  

20. रकमान्िर - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २५ मा स्वीकृि कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गने तसलतसलामा कार्िक्रम संशोधन गनुि परेमा मन्रालर्को स्वीकृिी तलई संशोधन 
गनिसक्ने व्र्वस्था छ। जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कैलालीले कार्ािन्वर्नमा 
रहेका र्वतभन्न तसँचाई िथा िटबन्ध र्ोजनामध्रे् कार्ािन्वर्न हनु नसक्ने र्ोजनाबाट बचि हनेु िथा 
थप बजेट आवश्र्क पने र्ोजनाका लातग आतथिक मातमला मन्रालर्ले २०७८।३।२३ मा ८३ 
र्ोजनाको बजेट घटबढ गरी रु.६ करोड ९९ लाख रकमान्िर गरेको छ। उक्त रकमान्िर र्ो 
बषिका लातग र्स कार्ािलर्लाई तबतनर्ोश्चजि बजेट रु.२६ करोड ७८ लाख १९ हजारको २६ 
प्रतिशिभन्दा बढी रहेको छ । उक्त कार्ि तबतनर्ोजन ऐनको व्र्वस्था अनसुार २५ प्रतिशिको सीमा 
नाघी रकमान्िर गनि नहनेु भन्न ेव्र्वस्थाको र्वपरीि रहेको छ । अतधकांश र्ोजना तनमािणका लातग 
उपभोक्ता सतमति िथा तनमािण व्र्वसार्ीसँग सम्झौिा सम्पन्न भए पिािमार रकमान्िरको तनणिर् 
गरेको देश्चखन्छ । बजेट िथा स्रोि सतुनश्चिििा तबना बार्षिक तबतनर्ोश्चजि बजेटको सीमा नाघ्ने गरी 
सम्झौिा गने र आतथिक वषिको अन्िमा रकमान्िर गने कार्िमा तनर्न्रण गररनपुदिछ। 



भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् 

 57 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

21. तनर्म र्वपरीिको कार्ि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा रु.१ 
करोडभन्दा बढी लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन नपाउने व्र्वस्था 
रहेको छ। जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास सब तडतभजन कार्ािलर्, बाजरुाले रु.२ करोड ४९ लाख ९ 
हजार देश्चख रु.९ करोड ५० लाख ४१ हजारसम्म लागि अनमुान भएका ४ र्ोजनाको लातग प्रत्रे्क 
बषि रु.१ करोडभन्दा न्रू्न बजेट प्राप्त हनेु गरेको भनी प्रत्रे्क बषि उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउने 
गरेको देश्चखर्ो । लागि अनमुान रु.१ करोडभन्दा मातथ रहेका र्ोजना बोलपरको माध्र्मबाट 
गराउन ुपनेमा सो अनसुार नगरी उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन ुतनर्मसम्मि देश्चखएन । 

22. टुक्रा पारी सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोश्चजम प्रतिस्पधाि तसतमि हनेु 
गरी खररद गनि नहनेु व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ मा 
रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझैं गनि सर्कने, रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी 
दरभाउपरबाट खररद गने व्र्वस्था छ। जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कन्चनपरुले 
कुल ४ र्ोजनाको लातग र्वतनर्ोश्चजि रकमलाई टुक्रा पारी २० तनमािण व्र्वसार्ीबाट एकै प्रकारको 
कार्ि एकै समर्मा सोझै खररद गरेको छ। खररद तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना नगरी प्रतिस्पधाि 
सीतमि हनेु गरी रु.९५ लाख ५२ हजारको सोझै खररद गरेको तनर्मसम्मि देश्चखएन ।  

23.  र्ोजना कार्ािन्वर्न - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ अनसुार बजेट िथा कार्िक्रमको 
समीक्षा गदाि प्रगति कम हनुकुा प्रमखु कारणको तनम्िी श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तको समेि पर्हचान गनुिपने र 
त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग चाल्नपुने कदमहरू र श्चजम्मेवार व्र्श्चक्त उपर गनुिपने कारबाही पतन 
उल्लेख हनुपुने व्र्वस्था रहेको छ। जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्, कन्चनपरुलाई 
र्ो वषि कुल ८२ र्ोजनाहरूका लातग रु.२२ करोड ४ लाख ३९ हजार बजेट तबतनर्ोजन भएकोमा 
रु.२ करोड ७९ लाख ११ हजारको १४ र्ोजनाहरूको शनु्र् प्रगति देश्चखएको छ। र्ोजनाहरू 
सम्भाव्र् नहनु,ु पूवि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न नहनु ु र साईट र्ववादका कारण र्ोजना सिालन हनु 
नसकेकोले बजेट उपर्ोग नभएको सम्बन्धमा पर्ािप्त समीक्षा गरी बजेटको अतधकिम पररचालनको 
सतुनश्चिििा गररनपुदिछ। 

सहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्
24. संग्रहालर् तनमािण - ब्रह्मदेव बजार तभमदत्त नगरपातलका ९ कन्चनपरुमा संग्रहालर् तनमािणका लातग 

रु.३ करोड ५८ लाख ८० हजार लागि अनमुानको कार्ि बोलपरको माध्र्मबाट रु.२ करोड ८० 
लाख ११ हजारमा  २०७८।७।६ मा काम सम्पन्न गने गरी एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग 
२०७६।७।७ मा सहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्, कैलालीले सम्झौिा गरेको छ। उक्त कार्ि 
रु.२ करोड ७५ लाख ७ हजारमा २०७८।३।२३ मा काम सम्पन्न भएको छ । ठेक्का सम्झौिामा 
िोर्कएको समर्भन्दा अगावै काम सर्कएमा १० प्रतिशिमा नबढने गरी सरुु सम्झौिा मूल्र्मा ०.०५ 
प्रतिशि प्रति ठदनका दरले बोनस ठदन सर्कने व्र्वस्था बमोश्चजम १०४ ठदनको रु.१४ लाख ३० 
हजार बोनस भकु्तानी ठदएको छ । साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(३) मा 
लागि अनमुान िर्ार गदाि तनमािण सम्पन्न गनि लाग्ने समर्ावतध र्कटान गनुिपने काननुी व्र्वस्था भए 
पतन सो नखलुाउने िर सम्झौिा गदाि उक्त ठेक्का रकमको कामलाई दईु बषि आवश्र्क हो भन्न ेकुनै 
आधार िथा मापदण्ड बेगर तनमािण अवतध राखी सम्झौिा गने र िोर्कएको समर्भन्दा अगाबै काम 
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सर्कएको भनी बोनस ठदने कार्ि उश्चचि छ भनी र्वश्वस्ि हनु सर्कएन । कामको प्रकृति अनसुार 
तनमािण अवतध िोकेर लागि अनमुान िर्ार गरी सम्झौिा गने स्पि आधार सर्हिको मापदण्ड िर्ार 
गरी बोनस ठदने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

 बेरुज ु श्चस्थति - मन्रालर् िथा मािहिका कार्ािलर्को लेखापरीक्षणबाट रु.२८ करोड ६८ लाख ७ 
हजार बेरुज ुदेश्चखएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१ करोड १९ लाख ३ हजार फस्र्ौट भई रु.२७ करोड  
४९ लाख ४ हजार फस्र्ौट गनि बाँकी रहेको छ ।सो मध्रे् रु.२० करोड ८० लाख ४७ हजार 
म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ ।  र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 
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सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् 
प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोश्चजम मन्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेश स्िरको 

र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च श्चशक्षा सम्बन्धी नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, कार्ािन्वर्न र तनर्मन, शैश्चक्षक 
र्ोजना तनमािण र कार्ािन्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला हक सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति, 
काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमा, समाज कल्र्ाण 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 मािहि समेि ४१ सरकारी कार्ािलर्िफि  र्वतनर्ोजन रु.४ अबि ६ करोड ५२ 
लाख ५३ हजार, राजस्व रु.८ करोड ७० लाख २ हजार, धरौटी रु.१७ करोड ३९ लाख १ हजार र कार्ि 
सिालन कोष िफि  रु.३५ करोड ४९ लाख ७५ हजार िथा १२ सतमति िथा अन्र् संघ संस्थािफि  रु.१ अबि 
९० करोड २५ लाख ६७ हजार समेि गरी रु.६ अबि ५८ करोड ३६ लाख ९८ हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्- 

1. कार्ि श्चजम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ ले मन्रालर्ले सम्पादन गनुिपने 
कार्िहरूमध्रे् मखुर्रुपमा प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च श्चशक्षा सम्बन्धी नीति, काननु िथा 
मापदण्ड िजुिमा र कार्ािन्वर्न नभएको, प्रदेशस्िरमा र्वद्यालर् िहको श्चशक्षकको सेवाशिि, र्ोग्र्िा, 
क्षमिा र श्चशक्षक व्र्वस्थापनको मापदण्ड तनधािरण नगरेको, मर्हला हक सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीति, 
काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमाको लातग कार्ि नगरेको, लैँतगक उत्तरदार्ी बजेट र लैँतगक बजेट 
परीक्षणको व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गरेको छैन । तनर्मावलीमा िोकेका सबै कार्ि कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउनपुदिछ। 

2. बजेट कार्ािन्वर्न - मन्रालर्सँग सम्बश्चन्धि िथा कार्ािन्वर्न गनुिपने गरी २०७७।७८ को बजेट 
बक्तव्र्मा उश्चल्लश्चखि र्वतभन्न र्वषर् र कार्िक्रममध्रे् घाइिेको ित्काल उपचारको लातग सेिी प्रादेश्चशक 
अस्पिालमा रमा सेन्टर स्थापना एवं सिालन गने, प्रदेशका नौवटै श्चजल्लाका स्वास्थ्र् कार्ािलर्हरूमा 
खानेपानी नमूना परीक्षणको लातग प्रर्ोगशाला र्वस्िार गरी गणुस्िर सतुनश्चिििा गने٬  प्रदेशभरर 
मधमेुह, पाठेघरको मखुको क्र्ान्सर, स्िन क्र्ान्सर, उच्च रक्तचाप, मटुु रोग, मगृौला रोगको जोश्चखम 
पर्हचान एवं न्रू्नीकरणको लातग श्चस्क्रतनङ्ग अतभर्ानहरू सिालन गने٬ महेन्रनगर िथा धनगढीमा 
रंगशालाको स्िरोन्निी िथा संरचना सधुार गने٬ जर्पथृ्वी बहादरु तसंह, भीमदत्त पन्ि, दशरथ चन्द र 
पहलमानतसंह स्वाँरको पूणि कदको शातलक तनमािण गने٬ मर्हला र्हंसा, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, 
जािीर् भेदभाव उन्मूलन गने, बझाङ्ग, बाजरुा, अछाम र दाच ुिला श्चजल्लामा बालर्ववाह र छाउपडी प्रथा 
र्वरुर्द्को अतभर्ान सिालन गने٬ र्वपन्न पररवारमा नर्ाँ जश्चन्मने बातलकाको तलङ्गको आधारमा हनेु 
र्वभेदको अन्त्र् गदै सम्मातनि जीवन र बालअतधकारको सतुनश्चिििा गनि बातलका स्वास्थ्र् बीमा 
कार्िक्रम सिालन गने जस्िा कार्िहरू कार्ािन्वर्न भएको पाइएन । बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भएका 
व्र्होरा कार्ािन्वर्न गने िथा सोको प्रतिवेदन गने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

3. सफ्टवेर्र प्रणाली - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्वस्थापन िथा सिालन) तनदेश्चशका, 
२०७१ को बुदँा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सिालन 
गनिका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध प्रणाली सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन ुपने व्र्वस्था 
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छ । मन्रालर्ले र्ो वषि र्वुा िथा स्वरं्सेवक पोटिलको लातग रु.९ लाख ८८ हजार, छारवशृ्चत्त 
पोटिलको लातग रु.४ लाख ९४ हजार र सामाश्चजक सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली पोटिल तनमािण िथा 
सिालनको लातग रु.१६ लाख ७ हजारसमेि रु.३० लाख ८८ हजार खचि गरेको छ । सामाश्चजक 
सूचना व्र्वस्थापन प्रणालीको तनमाििाले सम्झौिा अनसुार अतभमशु्चखकरण कार्ि नगरेको कारणले 
सिालन हनु नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । महत्वपूणि िथ्र्ाङ्कहरू राख्न े र्स्िा पोटिलहरूको 
सरुक्षा, अश्चखिर्ारी, भण्डारण र धर्ाकअप आन्िररक रुपले भरपदो छ भन्ने अवस्था रहेन । उक्त 
पोटिलहरू सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृति तलई प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुदिछ ।  

4. िीनै िहबाट एकै प्रकृतिका कार्िक्रम - संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहले सीप िथा रोजगारमूलक 
िातलम सिालन गदाि दोहोरो नपने गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । श्रम, श्चशक्षा, 
स्वास्थ्र्जस्िा तनकार्हरूले सरोकारवालालाई ठदने िातलम कार्िक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहबाट समानान्िर रुपमा सिालन भएको देश्चखर्ो । िीन वटै सरकारी तनकार्बीच समन्वर् गदै 

दोहोरो नपने गरी िातलम कार्िक्रमलाई व्र्वश्चस्थि गनुिपदिछ । 

5. मन्रालर्बाट कार्िक्रम सिालन - सदूुरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा ८ अनसुार 
खेलकुद सम्बन्धी नीति िथा कार्िक्रम, खेलाडीहरूलाई सहर्ोग, खेलकुद सम्बन्धी संघ संस्थाको 
तनर्मन गने लगार्िका खेलकुद सम्बन्धी सबै काम खेलकुद पररषदको हनेु व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले ऐन स्वीकृि भएको दईु बषि पतछ २०७७ चैरमा सदस्र् सश्चचवको तनर्शु्चक्त गरेको 
देश्चखर्ो। तनर्शु्चक्त पिाि खेलकुद सम्बन्धी कार्ि उक्त पररषदमाफि ि नै हनु ुपनेमा १३ र्क्रर्ाकलापका 
लातग रु.१ करोड ८३ लाख ७५ हजारको बजेट व्र्वस्था गरी चार र्क्रर्ाकलाप मन्रालर् आफैं ले 
सिालन गरी रु.२६ लाख ६४ हजार खचि गरेको छ । नीति तनमािण, अनगुमन, सहजीकरण गने 
मन्रालर् आफैँ ले सिालनस्िरको काममा सहभातगिा जनाई कार्िक्रम स्वीकृिी एवम ्बजेट खचि गरेको 
औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन ।  

6. परामशि सेवा खररद - संरचनाको कार्ािन्वर्नको लातग प्राथतमकिामा परेका आर्ोजनाको मार 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न तड.र्प.आर. िर्ार गनुिपनेमा सो वेगर ५ वटा र्वद्यालर्को तनमािणका लातग डी.पी. 
आर. िर्ार गनि सम्झौिा गरी परामशि सेवामा रु.78 लाख 69 हजार खचि गरेको छ । परामशि 
सेवा मध्रे् ४ कार्िका लातग संघीर् सशिि अनदुानबाट समेि लागि सहभातगिा हनेु गरी र्वद्यालर् 
भवन तनमािण गने उल्लेख भएकोमा १ र्वद्यालर् भवनका लातग मार रु.१ करोड प्राप्त हनेु बाहेक 
अन्र्लाई २०७८।७९ को चैरसम्ममा संघीर् सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त नभएकोले प्रदेश सरकारले 
व्र्वस्था गरेको रु.३ करोड समेि खचि गरेको छैन । काम सरुु गदाि िरुुन्ि काम गने अवस्था 
उल्लेख गरी डी. र्प.आर. िर्ारी गने िर सोको िर्ारी पिाि आवश्र्क बजेट व्र्वस्था नहनुलेु उक्त 
खचिको उपर्ोग हनु सकेको अवस्था रहेन। कार्ािन्वर्न गररने र गनि सर्कने कार्िकोमार डी. र्प.आर. 
गने व्र्वस्था हनुपुदिछ ।  

परामशिदािाले िर्ार गरेको प्रतिवेदन श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तहरू समक्ष डी. र्प.आर.का मखुर् 
व्र्होरा समाबेश गरी प्रस्ििुीकरण गने भनी भकु्तानी ठदएकोमा प्रस्ितुिकरण र सधुार गरेको 
नदेश्चखएकोले िर्ार भएको आर्ोजना प्रतिवेदन सैर्द्ाश्चन्िक प्रकृतिको देश्चखर्ो । र्सलाई व्र्ावहाररक 
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रुपमा कार्ािन्वर्न गनि सक्ने अवस्था छैन । चार र्वद्यालर् भवनको संरचना तनमािण गनि रु.99 
करोड १४ लाख लाग्ने गरी लागि अनमुान िर्ार भएको छ । उक्त संरचनाहरू तनमािण गनि स्रोि 
व्र्वस्थापन हनेु अवस्था र्र्कन छैन ।  

परामशि सेवाका लातग रु.२० लाखभन्दा बढीको लागि अनमुानका टर्ाकेज बनाई साविजतनक 
खररद ऐन, २०६३ को दफा ३० बमोश्चजम खलु्लारुपमा रार्ष्ट्रर्स्िरको पतरकामा सूचना गरी 
प्रतिस्पधािको लाभ तलन सर्कनेमा पाँच कार्िको कुल लागि अनमुान रु.७९ लाख ३३ हजारको 
०.८१ प्रतिशि घटी हनेु गरी रु.७८ लाख ६९ हजार भकु्तानी गरी परामशि सेवा तलन ु तमिव्र्र्ी 
रुपमा गरेको भन्ने अवस्था देश्चखदैन । र्स्िा कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

7. अनदुान र्विरण  -  प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा एकीकृि अनदुान नीति िथा 
काननु िजुिमा गरेर अनदुान ठदने उल्लेख छ । मन्रालर्ले र्ो बषि १२ कार्िक्रमबाट र्वतभन्न शैश्चक्षक, 
साँस्कृतिक र स्वास्थ्र् सम्बन्धी संस्थालाई रु.११ करोड ९२ लाख ५२ हजार अनदुान ठदएको छ । 
अनदुान सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

7.1. अनदुान नीति बेगर अनदुान र्विरण गदाि प्राथतमकिाको आधारमा लाभग्राहीले अनदुान पाएको भनी 
सतुनश्चिि हनु सर्कएन । िसथि बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भए अनसुार एकीकृि अनदुान नीति िथा 
काननु िजुिमा गरी अनदुान ठदने व्र्वस्था हनु ुपदिछ । र्सका अतिररक्त अनदुान ठदएको रकमबाट 
उत्पादनमा वरृ्र्द्, राजस्वमा र्ोगदान, रोजगारी िथा स्वरोजगारीमा वरृ्र्द् एवम ्लश्चक्षि वगिको रुपमा 
रहने अन्र् व्र्श्चक्त वा संस्थाले समेि सो कार्िक्रमको अनशुरण गने मापदण्ड बनाई अनदुान ठदने 
व्र्वस्था हनुपुदिछ।   

7.2. अस्पिालबाट प्रवाह हनेु सेवाहरू व्र्वश्चस्थि र गणुस्िरीर् बनाउन साथै कोतभड-१९ व्र्वस्थापनमा 
समेि भतूमका तनवािह गने गरी बर्लपाटा अस्पिाल सिालन गनि न्र्ार् हेल्थ नेपाललाई रु.७ करोड 
अनदुान ठदएको छ । उक्त रकमबाट प्रशासतनक खचि गनि नपाइने, औजार खररद गनुिपरे मन्रालर्को 
पूवि स्वीकृति तलनपुने उल्लेख भएकोमा अनदुानको र्हसाव खलु्ने गरी खचिको अतभलेख राखेको छैन । 
खचिको र्थाथि श्चस्थति सर्हिको प्रतिवेदन तलई िोर्कएको कार्िमा खचि भएको सतुनश्चिि हनुपुदिछ । 
सोको अतिररक्त पटके अनदुान ठदने र्वषर्मा समेि नीतिगि तनणिर् हनुपुदिछ ।    

7.3. र्वज्ञान िथा प्रर्वतध र प्रार्वतधक र्वषर्मा उच् च श्चशक्षा अध्र्र्न हनेु क्र्ाम्पसलाई प्रोत्साहन अनदुान 
ठदँदा प्रस्िाव माग गरी छनौट गने, सोबाट िोकेको सामाग्री िथा तनमािण कार्ि गने र सो अनसुार 
कार्ि भए नभएको तनर्तमि अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेस गने अनदुान सहार्िा कार्िर्वतधमा उल्लेख 
छ। र्ो वषि ९ क्र्ाम्पसलाई  दामासार्हमा प्रति क्र्ाम्पस रु.११ लाख ६६हजारका दरले रु.१ 
करोड ५ लाख भकु्तानी ठदने तनणिर् गरेको देश्चखन्छ । अनदुान ठदने क्र्ाम्पसहरूको छनौटको आधार 
िर्ार नगरेको٬ तनदेश्चशकाले िोके अनसुार प्रस्िाब स्वीकृि नगरेको र कुन कार्ि गने भनी निोकी 
प्रथम र्कस्िा रु.४ लाख ६० हजारका दरले ७ क्र्ाम्पसलाई रु.३२लाख २० हजार पेस्की ठदएकोमा 
र्वल भपािईका आधारमा अश्चन्िम र्कस्िा रु.४९ लाख ९ हजार भकु्तानी ठदएको देश्चखर्ो । कार्ािन्वर्न 
पशु्चस्िका र सम्झौिा अनसुार मन्रालर्ले अनगुमन गरेरमार भकु्तानी ठदनपुनेमा सो नगरी भकु्तानी 
ठदएको औश्चचत्र्पूणि देश्चखएन ।  
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7.4. पसु्िकालर् व्र्वस्थापन िथा सदुृर्ढकरणको लातग सदूुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८ पसु्िकालर्मध्रे् “क” 
वगिलाई रु.९ लाख, “ख” वगिलाई रु.८ लाख र “ग” वगिलाई रु.७ लाख ठदने तनणिर् अनसुार र्ो वषि 
रु.६३ लाख ४४ हजार भकु्तानी ठदएको छ । अनदुान िथा आतथिक सहर्ोगबाट सम्पादन भएका 
कार्िको र्ववरण िथा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मन्रालर्मा पेस गरी मन्रालर्बाट समेि अनगुमन िथा 
तनरीक्षण गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुिपनेमा प्रगति र्ववरण पेस गरेको देश्चखएन । प्रगति र्ववरण तलई 
खचिको र्थाथििा र्र्कन गनुिपदिछ । 

8. अनगुमन मूल्र्ाङ्कन  -  मन्रालर्बाट र्स बषि अनगुमन मूल्र्ाङ्कनमा मखुर्रुपमा साि कृर्ाकलापबाट 
रु.४० लाख ६ हजार खचि गरेको छ । अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी रकम भकु्तानी गदाि प्रदेश बार्हरका 
श्चजल्लामा गएको कामलाईसमेि स्पि आधार प्रमाण बेगर अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको नामबाट भकु्तानी ठदने 
गरेको छ । अनगुमन मूल्र्ाङ्कनबाट आगामी बषि सिालन गररने कार्िक्रमका लातग गनुिपने सधुारको 
व्र्होरा समेि उल्लेख गरी राख्न ु पनेमा भ्रमण खचि फस्र्ौट प्रर्ोजनका लातगमार भ्रमण प्रतिवेदन 
तलनेठदने कार्ि मार भएको देश्चखर्ो । र्स्िो प्रकारले अनगुमन मूल्र्ाङ्कन खचि लेख्न ुमनातसब देश्चखदैन। 
र्स्िा कार्िमा सधुार हनुपुदिछ । 

9. सश्चचवालर् खचि - मन्रालर्का मन्री, राज्र्मन्रीलाई ऐन तनर्मले िोकेको सतुबधा बापि प्राप्त हनेु 
रकम सम्बश्चन्धि मन्रीको बैङ्क खािामा जम्मा गरी ठदने र इन्धन बापि िोर्कएको परीमाणमा नबढने 
गरी उपलव्ध गराउने गरेको देश्चखर्ो । उपरोक्त सतुबधा उपलव्ध गराई सकेपतछ सश्चचवालर् खचि भतन 
र्ो बषि बील भरपाईका आधारमा थप रु.९ लाख ८९ हजार खचि गरेको देश्चखर्ो ।र्सरी खचि लेख्न े
कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

10. हेतलकटटरबाट उद्दार -  र्वरामीको अवस्था र उपचारको श्चस्थतिलाई र्वश्लषेण गरेर हेतलकटटरबाट उद्दार 
गने नीति बनाउनपुनेमा सो बेगर र्ो वषि २ तनवािश्चचि पदातधकारी र ३ नागररक समेि ५ जनाको 
उपचारमा रु.47 लाख ५१ हजार खचि गरेको छ । सेवा उपलव्ध गराउँदा घटनाको प्रकृति, 
व्र्होनुिपने रकम वा प्रतिशि, तबरामी वा सम्बश्चन्धि व्र्श्चक्तको आतथिक अवस्था र उद्दारमा तबरामीको 
प्राथतमकिा लगार्िका आधारमा हेतलकटटर उद्दार सम्बन्धी र्वतध र प्रर्क्रर्ा िर् गरी प्राथतमकिाका 
आधारमा सेवा उपलव्ध गराउने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

11. डकुमेन्री  - “सदूुरपश्चिमको सान कला संस्कृतिको सम्मान" का लातग सबै धातमिक, साँस्कृतिक र 
परुािाश्चत्वक सम्पदाहरूको महत्व झश्चल्कने गरी तभतडर्ो डकुमेन्री तनमािण गदाि एकै टर्ाकेज बनाई 
प्रतिस्पधाित्मक िवरले खररद कार्ि गनुिपनेमा रु.२० लाखभन्दा घटीको दईु टर्ाकेज िर्ार गरी दबैु 
टर्ाकेजमा िीन फमिलाईमार सहभागी गराएको छ । प्रार्वतधक प्रस्िावको मूल्र्ाङ्कन गदाि एउटै फमिले 
पाउनेमा तबना आधार फरक फरक अंक प्रदान गरी पर्हलो कार्ि एक म्र्शु्चजक प्रा तल लाई रु.१७ 
लाख २९ हजारमा र दोस्रो कार्िका लातग एक तमतडर्ा प्रा. तल. लाई रु.८ लाख ८४ हजार भकु्तानी 
ठदएर काम सम्पन्न गरेको उल्लेख छ । 

मािहि तनकार्बाट र्स्िा कार्ि भए तनर्न्रण र सधुार गनुिपने दार्र्त्व भएको 
मन्रालर्स्िरबाटै गररने कार्िमा उश्चल्लश्चखि अवस्था देश्चखन ु मनातसब देश्चखएन । र्स्िा कार्िमा 
तनर्न्रण हनुपुदिछ। 
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12. स्वरं्सेवक श्चशक्षक - सामदुार्ीक र्वद्यालर्हरूमा स्वरं्सेवक श्चशक्षकहरूको पाररश्रतमक बापि स्पि 
मापदण्ड र छनोटको आधार िथा सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहसँग कुनै समन्वर् र िथ्र्ाँङ्क बेगर २७ 
र्वद्यालर्हरूलाई सोझै कुल रु.४० लाख ४७ हजार तनकासा ठदएको छ । र्वद्यालर्को भौतिक 
अवस्था, र्वद्याथी संखर्ा र मागमा आधाररि िररकाले सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहसँग समन्वर् नगरी रकम 
उपलव्ध गराउने कार्िमा तनर्न्रण हनुपुदिछ । 

13. सम्पकि  कार्ािलर्  - सदूुर पश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भौगोतलक र प्रादेश्चशक सन्िलुनका लातग 
उश्चल्लश्चखि तनदेशनालर्हरू डोटी श्चजल्लामा राख्न े तनणिर् अनसुार उक्त श्चजल्लामा कार्ािलर् खोली 
सिालनमा रहेका छन । मन्रालर् मािहिका डोटी श्चजल्लामा रहेका क्षेतरर् स्वास्थ्र् सेवा 
तनदेशनालर्ले मातसक रु.८२ हजार ५०० र क्षेतरर् श्चशक्षा र्वकास तनदेशनालर्ले मातसक रु.५७ 
हजार भाडा भकु्तानी ठदएर धनगढीमा नै सम्पकि  कार्ािलर् खोलेको देश्चखर्ो ।  

उश्चल्लश्चखि २ तनदेशनालर्ले प्रदेश सरकारको काननुी व्र्वस्था र नीतिगि तनणिर् बेगर थप 
आतथिक व्र्र्भार पाने गरी धनगढी उप महानगरपातलकातभर सम्पकि  कार्ािलर् खोली सिालनमा 
रहेका छन।् प्रदेश सरकारको स्वीकृति बेगर सम्पकि  कार्ािलर् खोली थप व्र्र्भार पारेकोले छानर्वन 
गरी र्थाथििा र्र्कन गनुिपदिछ ।  

14. अस्पिाल तनमािण - डोटी श्चजल्लाको ठदपार्लमा ५० बेड क्षमिाको सरुवा रोग अस्पिाल तनमािण 
कार्िका लातग रु.३४ करोड ३८ लाख ११ हजार लागि अनमुान िर्ार भई ठेक्का व्र्वस्थापन हुँदा 
एक संर्कु्त उपक्रमसँग रु.२१ करोड ९२ लाख ८९ हजार मा २०७८।२।२३ बाट ३० मर्हनामा 
काम सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भएको छ । मोतबलाईजेसन पेस्की बापि रु.१ करोड ९० लाख 
भकु्तानी गरेकोमा ठेक्का सम्झौिा अनसुार तनमािण व्र्बसार्ीले काम शरुु गनुि अगाबै काम गने कार्ि 
िातलका पेस गनुिपनेमा पेस गरेको छैन ।   

अस्पिाल भवन तनमािणको प्रारश्चम्भक वािावरणीर् अध्र्र्नको लातग एक इश्चन्जतनर्ररङ्ग 
सतभिससँग २०७७।१०।११ मा रु.४ लाख ९५ हजारको सम्झौिा गरेकोमा काम सम्पन्न गरी 
प्रतिवेदन पेस नगरे पतन २०७८।१।२३ मा सबै रकम भकु्तानी ठदएको छ । प्रारश्चम्भक वािावरणीर् 
अध्र्र्नको प्रतिवेदन प्राप्त नभए पतन भवन तनमािणको काम शरुु भई सकेको र प्रारश्चम्भक वािावरणीर् 
अध्र्र्नको प्रतिवेदन पेस गने समर् समाप्त भएकोले काम सम्पन्न नभई सम्झौिाको परैु रकम भकु्तानी 
ठदएको हुँदा भकु्तानी ठदने व्र्श्चक्तलाई श्चजम्मेवार बनाई उक्त रकम परामशिदािाबाट असलु गनुिपदिछ । 

15. कोतभड-१९ खचि  - प्रदेश सरकारले कोतभड १९ को व्र्वस्थापनको लातग कार्िसम्पादन गने 
श्चजम्मेवारी र्ो मन्रालर्लाई ठदएको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्र्सम्बन्धी कार्ि गने िालकु तनकार्को रुपमा 
रहेको मन्रालर्ले र्स वषि कोतभडिफि  तनम्न बमोश्चजम आर् िथा व्र्र् गरेको र्ववरण पेस गरेको छ:   

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. कार्िक्रम आर् व्र्र् मौज्दाि 

1.  कोरोना कोष हवाई उद्दार २७९० १७८० १०१० 

2.  कोरोना कोषबाट बोलन्र्ा थलीको लातग  ३५२ ३५२ ० 

3.  मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर्बाट अस्पिालमा अश्चक्सजन टलान्ट 
स्थापनाको लातग  

४८५०० १६००० ३२५०० 
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4.  अश्चक्सजन तसतलण्डर खररदको लातग प्रदेश कोरोना कोषबाट प्राप्त २००० २००० ० 

5.  प्रदेश कोरोना कोषबाट कोरोना रोकथाम िथा तनर्न्रण ११४५०० १००६०३ १३८९7 

6.  प्रदेश कोरोना कोषबाट जोरार्ल गा पा , के आई तसं गा.पा. र कोतभड 
अस्पिाल भाडाको लातग प्राप्त 

३१०० २००० ११०० 

7.  र्वतनर्ोजनबाट कोतभडिफि  खचि ४९४7 ४९४7 ० 

 जम्मा १७६१८9 १२७६८२ ४८५०7 

र्स सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

15.1. मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर्बाट र्वतभन्न अस्पिालमा अश्चक्सजन टलान्ट स्थापनाको लातग 
प्राप्त रु.४ करोड ८५ लाखमध्रे् रु.१ करोड ६० लाख खचि भई रु.३ करोड २५ लाख मौज्दाि 
रहेको छ । उक्त रकम िोर्कएको आतथिक वषितभर खचि नभई बाँकी नै रहेकोले प्रदेश सश्चिि 
कोषमा दाश्चखला गनुिपदिछ । 

15.2. सदूुरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाईरस रोगको जोश्चखम तनर्न्रण, उपचार िथा व्र्वस्थापन कोष तनदेश्चशका, 
२०७६ बमोश्चजम कोषको रकम प्रदेश सरकारबाट तनणिर् भएबमोश्चजम वा सतमतिबाट स्वीकृि भएको 
कार्िमा मार खचि गररने उल्लेख छ । प्रदेश कोरोना कोषबाट रोकथाम िथा तनर्न्रण कार्िक्रमको 
लातग रु.११ करोड ७६ लाख प्राप्त भएकोमा रु.१० करोड २६ लाख ३ हजार खचि भई रु.१ 
करोड ४९ लाख ९७ हजार  मौज्दाि रहेको छ । उक्त रकम िोर्कएको आतथिक वषितभर खचि 
नभई बाँकी रहेको अवस्थामा मन्रालर्मा मौज्दाि राश्चखरहन ुपने कारण देश्चखदैन । अिाः उक्त रकम 
कोतभड कोष खािामा दाश्चखला गनुिपदिछ । 

15.3. कोतभड तनर्न्रणको लातग प्राप्त रकम मन्रालर्ले एश्चन्टश्चजन टेस्ट र्कट, मास्क लगार्िका सामग्री 
खररद गरी स्वास्थ्र् आपूतिि केन्रमा हस्िान्िरण गरेको जानकारी ठदएको छ । स्वास्थ्र् सामग्रीको 
आपूतििको लातग कार्िसिालन स्िरमा कार्ि गने तनकार् स्वास्थ्र् आपूतिि केन्र हुँदाहुँदै मन्रालर्बाटै 
रु.४९ लाख ४७ हजारको खररद कार्ि गनुि मनातसव देश्चखएन । र्स्िो कार्िमा तनर्न्रण गनुिपदिछ। 

15.4. कोरोना कोषको रकम खचि गनेले खचि गरे पिाि खचिको र्ववरण मन्रालर्मा पठाउन ुपने व्र्वस्था 
भए पतन मािहि कार्ािलर्बाट प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ । र्ववरण प्राप्त नहुँदा िरिाकेिा 
नगरेको र मािहि कार्ािलर्ले गरेको सबै खचि देश्चखने केन्रीर् र्हसाब िर्ार गनुि पनेमा गरेको छैन। 
मािहि कार्ािलर् समेिको आम्दानी खचिको र्ववरण प्राप्त गरी र्थाथिरुपमा केन्रीर् र्ववरण िर्ार 
गनुिपदिछ।  

15.5. कोतभडको महामारीमा ित्काल सेवा प्रवाह गनुिपने अवस्थामा प्रतिस्पधािको माध्र्मबाट खररद गनि 
कठठनाई पनि सक्दछ । िर ित्काल आवश्र्क नहनेु र खररद गदाि प्रतिस्पधािको माध्र्मबाट खररद 
गनि सर्कने अवस्था भए पतन उक्त पररमाणको कार्िमध्रे् प्रतिस्पधािबाट खररद गनि सर्कने कुनै व्र्होरा 
उल्लेख नगरी खररद गरेको देश्चखन्छ । कोतभड प्रर्ोजनका लातग आवश्र्क सामग्री खररद गदाि 
सकेसम्म प्रतिस्पधािको माध्र्मबाटै खररद गनि प्राथतमकिा ठदन कठठनाई हनेु भए साविजतनक खररद 
ऐन, २०६३ को दफा ६६ र तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ मा र्वशेष पररश्चस्थतिमा खररद 
गने सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुार खररद गने प्रर्क्रर्ा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ ।  

15.6. सदूुरपश्चिम प्रदेशमा २०७८ को असार मसान्िसम्म कोतभड परीक्षणको लातग एश्चन्टश्चजन िथा आर टी 
र्पतसआर दवैु गरी २ लाख ७७ हजार ९१० नमूना परीक्षण गरेकोमा ४४ हजार ४२५ कोतभड १९ 
पोश्चजर्टभ देश्चखएको छ। पोश्चजर्टभ देश्चखएकोमध्रे् ५७४ जनाको मतृ्र् ु भएको छ । प्रदेशभरीमा 
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कोतभड डेतडकेटेड अस्पिालहरूमा ९७७ बेड, १४२ एच डी रू्  बेड, ६९ आइ सी रू् बेड, ३५ 
भेश्चन्टलेटर, ४७१  आइसोलेसन बेड, १३० कोतभड एच डी रू् बेड, ५४ कोतभड आइ सी रू् बेड िथा 
२१ कोतभड भेश्चन्टलेटर रहेको छ । प्रदेशभर १३६ स्थानमा आइसोलेशन सेन्टर सिालनमा रहेकोमा 
िी स्थानहरूमा २ हजार ६०३ आइसोलेशन बेड रहेका छन ्। कोतभडको असर न्रू्नीकरण भई 
जनजीवन सामान्र्ीकरण हुँदै गएको अवस्थामा आइसोलेशन सेन्टरमा राश्चखएका सामग्रीको बैकश्चल्पक 
एवम ्प्रभावकारी रुपले पररचालन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

16. सम्झौिा कार्ािन्वर्न - दाच ुिला श्चजल्लाको गोकुलेश्वर अस्पिालमा अश्चक्सजन टलान्ट, अश्चक्सजन 
कन्सन्रेटर र अश्चक्सजन तसतलण्डर खररदको लातग एक फाउण्डेसन नेपाल٬ शैल्र्श्चशखर नगरपातलका र 
मन्रालर् बीच तरपक्षीर् सम्झौिा गरी कुल लागि रु.१ करोड २० लाखमध्रे् ६० प्रतिशि 
मन्रालर्ले, ३० प्रतिशि फाउण्डेसनले र १० प्रतिशि नगरपातलकाले व्र्होने गरी २०७८।३।१५ 
मा सम्झौिा भएको देश्चखन्छ । कोतभड-१९ को र्वषम पररश्चस्थतिलाई खर्ाल गदै सम्झौिा तमतिको २ 
हप्तामा उक्त कार्ि सम्पन् न गने गरी फाउण्डेसनलाई रु.५० लाख पेस्की ठदएको देश्चखर्ो । 

पेस्की ठदँदा खररद सम्झौिामा उल्लेख भएको पेस्की फस्र्ौट गनुिपने अवतध भन्दा कश्चम्िमा 
एक मर्हना भन्दा बढी अवतध भएको अतग्रम पेस्की जमानि तलनपुने, सम्झौिा अवतधसम्म पतन काम 
सम्पन् न हनु नसके तनजबाट पेस्की रकमको सर्कडा १० प्रतिशि व्र्ाज असलु गनुिपने, उश्चल्लश्चखि 
कार्िका लातग पेस्की ठदँदा बैक जमानि नतलएको िथा हाल कोतभड-१९ को अवस्था सामान् र् भए 
पतन लेखापरीक्षण अवतध २०७८।१२।२५ सम्म पतन उक्त कार्ि सम्पन् न नभएको िथा म्र्ाद थप 
नभएको अवस्था छ । कोतभडको महामारीको अवतधमा ित्काल काम गराउन आवश्र्क देश्चखएको 
काम हाल सामान्र् अवस्थामा आइ सकेकोले थप काम गराउने र्वषर्मा पनुरावलोकन हनुपुदिछ ।   

17. प्रर्ोगशाला स्थापना - श्चजल्ला अस्पिालमा पी सी आर प्रर्ोगशाला सिालन गने कार्िक्रम बमोश्चजम 
आवश्र्क मेतसनरी औजार, फतनिचर खररद िथा भवन ममिि कार्िका लातग श्चजल्ला अस्पिाल, बाजरुाले 
रु.१४ लाख ८२ हजार खचि गरेको छ । आतथिक वषिको अन्िमा सामान खररद गरेकोमा 
२०७८।६।१५ सम्म प्रर्ोगशाला सिालनमा आएको छैन । स्वास्थ्र् िथा जनसंखर्ा मन्रालर्बाट 
२०७८ बैशाखमा ल्र्ावमा प्रर्ोग गररने पी. सी. आर. मेतसन थमोसाइकलर पठाएकोमा सो को 
स्पेश्चशर्फकेशन खलुाइ दाश्चखला भएको छैन । प्रर्ोगशाला सिालनका लातग प्राप्त मेतसन श्चजन्सी 
आम्दानी बाँधी समर्मै प्रर्ोगशाला सिालनमा ल्र्ाउनपुदिछ ।  

18. सश्चिि कोष दाश्चखला - श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्, बाजरुाको २०७८।२।२ को पर अनसुार 
र्प.तस.आर ल्र्ाब सिालन गनिको लातग श्चजल्लाश्चस्थि सबै स्थानीर् िहबाट रु.१० लाखको दरले रकम 
माग गने तनणिर् गरेकोमा आठ स्थानीर् िहले रु.५५ लाख श्चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्को र्वर्वध 
खािामा जम्मा गरेका छन।सो रकम लेखापरीक्षण अवतधसम्म खचि नभै बाँकी नै रहेको छ । र्प.तस. 
आर. प्रर्ोगशाला सिालनमासमेि आएको छैन । प्रर्ोगशाला सिालनमा नआएको अवस्थामा उक्त 
रकम सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहको सश्चिि कोषमा र्फिाि गनुिपदिछ । 

19. अश्चक्सजन टलान्ट –श्चजल्ला अस्पिाल, बाजरुाले अश्चक्सजन जेनेरेसन टलान्ट स्थापनाको लातग रु.१ करोड 
४२ लाखको लागि अनमुान िर्ार गरी सूचना प्रकाशन गदाि ४ बोलपर प्राप्त भएकोमा एक 
आपूििकको बोलपर मार र्ोग्र् ठहर् र्ाई आतथिक प्रस्िाव माग गरी सोही बमोश्चजम रु.१ करोड ७ 
लाखमा ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिा तमतिले १५ ठदन अथािि २०७८।३।२१ तभर कार्ि 
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सम्पन्न गनुिपनेमा लेखापरीक्षण अवतध २०७८।६।१५ सम्म पतन अश्चक्सजन टलान्ट स्थापना हनु 
सकेको छैन । सम्झौिा अनसुार पूबि तनधािररि क्षतिपूतििसमेि असलु गरी कार्ि सम्पन्न गराउन ुपदिछ। 

20. उपकरणको प्रर्ोग  - सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल, कैलालीबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार अस्पिालमा नेपाल 
सरकारिफि  र सतमतििफि  गरी कुल १२५ बेड क्षमिा स्वीकृि रहेकोमा ३०७ बेड सिालनमा रहेको 
छ । अस्पिालको श्चजन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा ४२ थान सेट बेड मौज्दाि रहेकोमा ३६८ थान बेड 
चाल ु हालिमा रहेको उल्लेख छ । सो बाहेक अस्पिालको माग नभए पतन केन्रबाट प्राप्त 
सामानमध्रे् ७९ जनरल, ५० आइतसर्,ु २५ पेतडर्ार्रकसमेि १५४ थान बेड मौज्दाि रहेको छ । 
अस्पिालको स्टोरमा ठाउँ अभावका कारणले र्वतभन्न तनकार्बाट प्राप्त जनरल िथा आइतसर् ुबेडसमेि 
स्टोरमा प्रर्ोग र्वर्हन अवस्थामा रहेका छन ्। र्सका अतिररक्त अस्पिालमा रहेका २ थान पोटेवल 
भेश्चन्टलेटर, ८ भेश्चन्टलेटर, ९ हेमोडाइलार्तसस मेतसन, २ तभतडर्ो एक्स रे, २७ तसररन्ज पम्प, ५ 
मोतनटर, १५ इन्फ्र्जुन पम्प, २० अश्चक्सजन कन्सन्रेटरसमेिका र्वतभन्न सामग्रीहरू प्रर्ोग र्वर्हन 
अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । स्वास्थ्र्ोपचारमा आवश्र्क र्स्िा मूल्र्वान स्वास्थ्र् उपकरण िथा 
मेतसनरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउने िथा िालकु तनकार्ले समेि आवश्र्क सामग्रीमार हस्िान्िरण गनेिफि  
ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

21. फामेसी सेवा सिालन - स्वास्थ्र् सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहुँच सतुनश्चिि गनि अस्पिालले 
आफ्नै फामेसी सेवा सिालन गरी र्वरामी एवं सेवाग्राहीलाई सलुभ एवं गणुस्िरीर् सेवा परु् र्ाउन 
अस्पिाल फामेसी सेवा तनदेश्चशका, २०७२ जारी भएको छ । सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालले सो तनदेश्चशका 
बमोश्चजम फामेसी सेवा सिालन गदै आएको उल्लेख गरे पतन प्राप्त आर् अस्पिालको खािामा नै 
जम्मा गने र अस्पिालबाटै औषधी खररद गरी तबक्री गने गरेको छ । तनदेश्चशका अनसुार अस्पिालले 
फामेसी सेवाको अलग्गै आर् व्र्र् िथा लेखाङ्कन नगरी कार्िसिालन कोषबाटै फामेसी सेवा सिालन 
गरेकोले फामेसी र अस्पिालको छुिा छुिै आर् व्र्र्को अवस्था र्र्कन गनि सर्कने अवस्था छैन । 
अस्पिालले फामेसी सेवािफि  अलग्गै कोष सिालन गनेिफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

22. तबक्री मूल्र् - अस्पिाल फामेसी सेवा तनदेश्चशकाको बुंदा नं. ९ मा औषतध र औषतधजन्र् पदाथिको 
तबक्री मूल्र् तनधािरण गदाि खररद मूल्र्मा २० प्रतिशि नबढाई तनधािरण गनुिपने उल्लेख छ । सेिी 
प्रादेश्चशक अस्पिालले अतधकिम र्वक्री मूल्र् र खररद मूल्र्को औषि तनकाली सोही मूल्र्लाई र्वक्री 
मूल्र् कार्म गरेको छ । र्सरी मूल्र् तनधािरण गदाि तनदेश्चशकाले उल्लेख गरेभन्दा १६ आइटममा 
०.४४ देश्चख ९७.९१ प्रतिसिसम्म बढी, एक आइटममा २.१७ प्रतिशि घटी र एक आइटममा 
तनदेश्चशकाले िोकेको दरमा नै तबक्री गरेको देश्चखर्ो । अस्पिालले तनदेश्चशकाबमोश्चजम औषधीको मूल्र् 
तनधािरण गनेिफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

23. आपूतििमा र्ढलाई -  सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालको लातग साि थान हेमोडाइलार्तसस मेतसन खररद गनि 
रु.१ करोड ७० लाख ४६ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी बोलपरको माध्र्मबाट एक 
आपूििकसँग रु.१ करोड ४६ लाख ३ हजारमा २०७८।४।१५ सम्ममा आपूतिि गररसक्ने गरी 
२०७८।३।२९ मा सम्झौिा भएको देश्चखन्छ । बजेट प्राप्त हनु र्ढलाई भएकोले समर्मा काम 
सम्पन्न हनु कठठनाई देश्चखएको भतन २०७८।१०।३० सम्म म्र्ाद थप गरेको उल्लेख छ । मगृौला 
रोगीको लातग अति आवश्र्क सामान खररद प्रर्क्रर्ा शरुु भए पतछ बजेट िथा जडानमा धेरै समर् 
लाग्न ुमनातसब देश्चखदैन । र्स्िा कार्ि गदाि समर्मै बजेट व्र्वस्थापन िथा काम सम्पन्न गरी सेवा 
प्रवाहमा ध्र्ान ठदनपुदिछ । 
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24. सामान खररद - सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालले र्ो बषि ठेक्कापिाको प्रर्क्रर्ाबाट १ एम्बलेुन्स, १२८ 
स्लाईसको सी टी स्क्र्ान मेतसन र एम आर आइ १.५ टेस्ला मेतसन खररदका लातग दईु बाश्चणज्र् 
बैकमा प्रिीिपर खोल्ने प्रर्ोजनका लातग रु.२३ करोड ८१ लाख ७९ हजार बजेट खचि लेखेको छ। 
माग गररएको सामान प्राप्त भई गणुस्िर परीक्षण गदाि गणुस्िरर्कु्त भएको प्रमाश्चणि भई श्चजन्सी दाश्चखला 
पतछमार बजेट खचि लेख्न ुपनेमा सो अगाबै बजेट खचि लेख्न तमल्ने नदेश्चखएकोले प्रिीिपर का शिि 
अनसुार काम गरेको देश्चखने थप प्रमाणसमेि तलने र उक्त प्रिीिपर रकमलाई पेस्की कार्म गरेर 
सामग्री प्राप्ती एवम ्जडान पिाि पेस्की फस्र्ौट गने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ  । 

25. भाडा बाकँी – सेिी प्रादेश्चशक अस्पिालले आफ्नो स्वातमत्वमा रहेका सटर कोठा लगार्ि भाडामा 
लगाउँदै आएको छ । सम्झौिामा संघीर् सरकारलाई बझुाउन ु पने घर बहाल कर अस्पिालले र 
उपमहानगरमा बझुाउन ुपने २ प्रतिशि कर सर्हि अन्र् कर भाडामा तलनेले नै बझुाउन ुपने उल्लेख 
छ । संघीर् सरकारलाई बझुाउन ुपने १० प्रतिशि बहाल कर सम्बश्चन्धि नगरपातलकामा अस्पिालले 
बझुाउँदै आएकोले बहालमा बस्नेले बझुाउन ुपने २ प्रतिशि कर नबझुाइ उन्मशु्चक्त पाएको देश्चखर्ो । 
सम्झौिा गरी सकेको रकम अस्पिालले बझुाएकै आधारमा उन्मशु्चक्त ठदन ु मनातसब नदेश्चखएकोले 
२०७७।७८ सम्मको बाँकी रकममध्रे् १८ फमिबाट २ प्रतिशिले हनेु कर रु.१ लाख ४२ र साि 
फमिबाट २०७८ चैर ५ सम्मको भाडा रु.४४ लाख ५३ हजार बाँकी देश्चखएकोले सम्झौिा अनसुार 
थप १० प्रतिशि जररवानासमेि गणना गरी असलु हनुपुदिछ । 

26. प्रर्ोगशाला भत्ता - र्टकापरु अस्पिाल र्वकास सतमतिले ल्र्ाबमा काम गने कमिचारीलाई ह्याजडि भत्ता 
भकु्तानी ठदने गरेको भए पतन  दोहोरो हनेु गरी अतिररक्त समर्मा काम गरे वापि भतन अस्पिालको 
आम्दानीको ५० प्रतिशि रकम अतिररक्त भत्ता ठदने तनणिर् गरेको  पाइर्ो । र्सरी भकु्तानी ठदएको 
भत्ताको कमिचारीगि भकु्तानी ठदएको देश्चखने गरी अतभलेख राखेको पाइएन । ल्र्ाबमा काम गने 
कमिचारीहरूलाई ह्याजडि भत्ता भकु्तानी भए पतन थप प्रर्ोगशाला भत्तामा असोजदेश्चख बैशाखसम्मको 
अवतधमा रु.११ लाख खचि भएको देश्चखर्ो । अस्पिालबाट र्विरण हनेु सेवा सतुबधामा सधुार गरी 
दोहोरो भत्ता भकु्तानी ठदने कार्ािमा सधुार हनुपुदिछ ।  

त्र्स्िै डेन्टल फाँटमा कार्िरि स्वास्थ्र्कमीहरूलाई अतिररक्त समर्मा काम गरे वापि प्राट ि 
हनेु आम्दानीको ५० प्रतिशि रकम अतिररक्त भत्ता ठदने तनणिर् गरेको छ । र्स्िो भत्ता िीन 
श्चचर्कत्सक सर्हि अन्र् कमिचारीका लातग र्ो वषि रु.३ लाख ११ हजार भकु्तानी गरेको छ । 
अतिररक्त भत्ता तलनेले अतिररक्त समर् कार्ि गरेको देश्चखने प्रमाण संलग्न नगरी भत्ता भकु्तानी ठदएको 
छ । सेवा प्रवाहबाट प्राप्त रकमबाट सेवा प्रवाहमा सधुार गनि प्राथतमकिा ठदनपुनेमा अतिररक्त समर् 
काम गरेको प्रमाण बेगर भकु्तानी ठदएको भत्ता खचि तनर्तमि देश्चखएन । 

27. आवश्र्किाको पर्हचान - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
९९(५) मा साविजतनक तनकार्ले कुनै पतन खररद कारवाहीको िर्ारी गदाि खररदको  आवश्र्किाको 
पर्हचान गने, सो वस्िकुो आवश्र्किाको उपलधधिा र्र्कन गने, वजारमा प्रचतलि खररद सम्झौिाको 
जानकारी तलने, समान प्रकृतिका सामानको क्षेर र्र्कन गरी खररद र्ोजना एवं लागि अनमुानको 
आधारमा खररद प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउनपुने उल्लेख छ । स्वास्थ्र् कार्ािलर् डोटीको श्चजन्सी 
मौज्दािको भौतिक परीक्षण गदाि र्ो बषि स्वास्थ्र् सेवा र्वभागबाट मेतडकल गाउन प्राप्त भई बषािन्िमा 
५ हजार ६९० सेट बाँकी रहेको देश्चखन्छ । श्चजल्लाभर कार्िरि स्वास्थ्र्कमीहरू करीव ९६० जना 
रहेकोमा अतधक मारामा गाउनको मौज्दाि रहेको एवं उश्चचि स्टोरको अभावले उक्त सामानको पर्ािप्त 



सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् 
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सरुक्षा हनु सकेको छैन । त्र्स्िैगरी कोतभड-१९ एश्चन्टजेन र्कट स्वास्थ्र् सेवा र्वभागबाट १२ हजार 
९२५ थान प्राप्त भएको र कार्ािलर्ले ५०० खररद गरेकोमा बषािन्िमा ४ हजार ४९५ खचि भई ८ 
हजार ९३० थान मौज्दाि रहेकोमा र्कटको म्र्ाद समाप्त भएको छ । अिाः आवश्र्किाको बोध 
नगरी सामान खररद एवं हस्िान्िरण हुँदा म्र्ाद समाप्त हनु सक्ने एवं अनावश्र्क खररदले व्र्र्भार 
मारै बढ्ने हुँदा आवश्र्किा अनसुारको खररद गनि ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

28. उपभोक्ताको न्र्नु र्ोगदान - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा प्रत्रे्क तनमािण 
कार्ि गराउँदा उपभोक्ताको र्ोगदान छुर्िने गरी कार्ि गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै तनर्म १२३(१) 
मा खररद सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी 
गदाि प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा 
भकु्तानी गनुिपने धर्वस्था छ । श्चशक्षा र्वकास तनदेशनालर् ठदपार्ल, डोटीले बार्षिक कार्िक्रम र 
तनदेश्चशका वमोश्चजम र्वतभन्न र्वद्यालर्सँग सम्झौिा गदाि सम्झौिा वमोश्चजम उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान 
छुर्िने गरी कार्ि गनुिपने र िोर्कएको रकम भन्दा कम रकममा काम सम्पन्न भएको अवस्थामा सोही 
अनसुार रकम घटाएर भकु्तानी ठदनपुनेमा ४१ तबद्यालर्का लातग रु.२१ करोड ९५ लाख २४ हजार 
लागि अनमुानको कार्ि रु.२० करोड ९९ लाख ७६ हजारमा सम्पन्न गरी सम्झौिा अनसुार रु.१५ 
करोड ६३ लाख २२ हजारमार भकु्तानी ठदनपुनेमा रु.१६करोड ३० लाख भकु्तानी ठदई रु.६६ लाख 
८७ हजार बढी भकु्तानी ठदएको रकम असलु गनुिपदिछ । 

 बेरुज ु श्चस्थति - र्ो वषि मन्रालर् र मािहिका तनकार्हरूको लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका बेरुजकुो 
श्चस्थति देहार् अनसुार छन ्। 

 सरकारी कार्ािलर्िफि  लेखापरीक्षणबाट रु.१२ करोड ५० लाख ३४ हजार बेरुज ु देश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१ करोड ८२ लाख ५१ हजार फस्र्ौट भई रु.१० करोड ६७ लाख ८३ हजार 
फस्र्ौट गनि बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.२ करोड ३५ लाख ९६ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की 
बाँकी रहेको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची ९ मा रहेको छ । 

 सतमति िथा अन्र् संस्थामा लेखापरीक्षणबाट रु.२७ करोड ६२ लाख २५ हजार बेरुज ुदेश्चखएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.५० हजार फस्र्ौट भई रु.२७ करोड ६१ लाख ७५ हजार फस्र्ौट गनि बाकँी 
रहेको छ । सो मध्रे् रु.१ करोड ८८ लाख २० हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ ।  
र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची १० मा रहेको छ । 
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प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

प्रदेश तनजामिी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठठि संस्था, प्रदेशको अन्र् सरकारी सेवा, स्थानीर् 
सरकारी सेवा र स्थानीर् िहको संगठठि संस्थाको पदमा उपर्कु्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छिा, तनष्पक्षिा र 
र्ोग्र्िा प्रणालीलाई व्र्वश्चस्थि गरी प्रदेश एवम ् स्थानीर् िहको साविजतनक प्रशासनलाई सक्षम, सदुृढ, 
प्रतिस्पधाित्मक, उत्तरदार्ी, सेवामखुी र समावेशी समेि वनाउन प्रदेश सभावाट २०७६।४।१५ मा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोग ऐन पाररि गरे पश् चाि २०७७।12।४ गिे आर्ोगको स्थापना भएको छ। 

र्ो वषि आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.४ करोड ३४ लाख ७७ हजार,  राजस्व रु.७ हजार,  धरौटी रु.१ 
लाख ७२ हजारसमेि रु.४ करोड ३६ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको 
लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मूखर् व्र्होरा तनम्नानसुार छाः 

1. काननु बमोश्चजमको कार्ि - प्रदेश लोक सेवा आर्ोग (आधार र मापदण्ड तनधािरण) ऐन, २०७५ को 
दफा १० को उपदफा (२) (ग) अनसुार प्रदेश तनजामिी सेवा, प्रदेश अन्र् सरकारी िथा संगठठि 
संस्थाको सेवा र स्थानीर् सरकारी र संगठठि संस्थाको सेवाको पदमा तनर्शु्चक्त, बढुवा र र्वभागीर् 
कारवाही गदाि अपनाउनपुने तसर्द्ान्िको र्वषर्मा परामशि तलनपुने व्र्वस्था भए िापतन परामशि नतलई 
केही स्थानीर् िहहरूमा कमिचारी बढुवा गरेको देश्चखन्छ । प्रदेश अन्ििगि िोर्कएका सबै तनकार्ले 
प्रदेश लोक सेवाले िोकेको प्रर्क्रर्ा परुा गरेरमार तनर्शु्चक्त, बढुवा र र्वभागीर् कारवाहीको प्रर्क्रर्ा 
सिालन गने व्र्वस्था हनुपुदिछ । 

 बेरुज ुश्चस्थति - र्ो वषि आर्ोगको लेखापरीक्षणबाट लगिी बेरुज ुदेश्चखएको छैन । 
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                           मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 

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

र्ो वषि कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड २३ लाख ६२ हजार,  धरौटी रु.२ लाख २५ 
हजारसमेि रु.१ करोड २५ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको 
लेखापरीक्षणबाट देश्चखएका मूखर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. मदु्दाको श्चस्थति - मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको काम, कििव्र् र अतधकार िथा सेवाका अन्र् शिि सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ अनसुार मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको िफि वाट गि वषिको बाँकी २२ र र्ो वषि थप भएका 
२३ समेि ४५ मदु्दा मध्रे् सवोच्च अदालिमा ३२ र उच्च अदालिमा १३ मदु्दा सम्बन्धी तलखि 
जवाफ प्रस्ििु गने, वहस पैरवी गने, प्रतिरक्षा गने, तनवेदन मस्र्ौदा गने समेिका कार्िसम्पादन 
भएकोमा सो मध्रे् १२ मदु्दा फस्र्ौट भई ३३ मदु्दा बाँकी रहेका छन ्।  

2. काननुी रार् - नेपालको संर्वधानको धारा १६० ले मखुर् न्र्ार्ातधवक्ता  प्रदेश सरकारको मखुर् 
काननुी सल्लाहकार हनेु संवैधातनक एवं काननुी व्र्वस्था गरेको छ । सो अनसुार प्रदेश सरकारले 
िोके अनसुारको रार् सल्लाह ठदन ुमखुर् न्र्ातधवक्ताको कििव्र् हनेु व्र्वस्था मखुर् न्र्ार्तधवक्ताको 
काम कििव्र् अतधकार िथा सेवाका शिि सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएअनसुार र्स बषि 
कार्ािलर्ले काननुी रार् उपलव्ध गराएको र्ववरण पेस गरेको छैन ।  

3. र्हरासि िथा थनुवुा कक्ष – कारागार िथा र्हरासि अनगुमन तनदेश्चशका, २०७० मा सङ्घीर् सरकार वा 
प्रदेश सरकारका िफि बाट र्हरासि वा थनुवुा कक्षमा रहेका नागररक उपर मानवोश्चचि व्र्वहार भए 
नभएको वा नागररक हकको हनन भए नभएको वा त्र्स्िो अतधकारको हनन ्हनु नठदन र्हरासि िथा 
थनुवुा कक्षको मातसक आवतधक अनगुमन गरी प्रतिवेदन गनुिपने भनी गि वषिको 
प्रतिवेदनमा औलं्र्ाइएकोमा श्चस्थति र्थावि छ ।   

 बेरुज ुश्चस्थति - र्ो वषि कार्ािलर्को लेखापरीक्षणबाट लगिी बेरुज ुदेश्चखएको छैन । र्ससम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची-९ मा संलग्न छ ।    
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प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 

प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग (गठन िथा कार्ि सिालन) आदेश, २०७६ बमोश्चजम प्रदेशको नीति 
िथा र्ोजना िजुिमा, कार्िलाई लक्ष्र् उन्मखु, सूचकमा आधाररि र प्राथतमकिाको क्षेर केश्चन्रि बनाउन सल्लाह 
र सझुाव ठदनका लातग र्ो आर्ोगको गठन भएको छ । 

 र्ो वषि  आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.२ करोड ५५  लाख ९५ हजार र  राजस्व रु.२९ हजार  समेि 
रु.२ करोड ५६ लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट 
देश्चखएका मूखर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. आवतधक र्ोजना - प्रदेशमा र्वकासको सम्भावना र असरलाई अध्र्र्न गरी नीति र र्ोजना िजुिमा, 
अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन, स्रोि साधनको आकँलन र पररचालन, सन्ितुलि र्वकासको रणनीति िजुिमा, 
आवतधक र्ोजना, बजेट सीमा तनधािरण समेिका कार्ि गने उदे्दश्र्ले प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 
२०७७।९।१५ मा स्थापना भएको हो । मखुर्मन्री अध्र्क्ष रहेको आर्ोगमा प्रदेश सरकारबाट १ 
उपाध्र्क्ष र १ सदस्र् तनर्कु्त भएकोमा हाल एक सदस्र्मार कार्िरि रहेको अवस्था छ । आर्ोगले 
प्रथम पिवर्षिर् र्ोजना (२०७८।७९-२०८२।८३) को संश्चक्षप्त अवधारणापर िर्ार गरेको छ । 
आर्ोगको संरचना अनसुार पदपूतिि गरी समर्मा आवतधक र्ोजना िजुिमा गनुिपदिछ । 

2. प्रदेश र्वकास पररषद - प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग (गठन िथा कार्ि सिालन) आदेश, २०७६ 
मा प्रदेश र्वकास पररषद रहने व्र्वस्था छ । मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिामा पररषदमा प्रदेशमा प्रतितनतधत्व 
गने संसदीर् दलका नेिा, प्रदेश सभा सतमतिका सभापतिहरू, आर्ोगका उपाध्र्क्ष र सदस्र्हरू, प्रमखु 
सश्चचव लगार्ि स्थानीर् िहका प्रमखुहरू, प्रदेश सरकारवाट मनोतनि सदस्र् रहने व्र्वस्था भएकोमा 
प्रदेश र्वकास पररषद गठन भएको छैन । समग्र प्रदेशको र्वकास तनमािण र समन्वर् गने कार्िमा 
प्रभावकाररिा ल्र्ाउन काननु बमोश्चजम पररष क गठन हनुपुदिछ। 

3. मध्र्मकातलन खचि संरचना - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहका सरकारले साविजतनक खचिको र्ववरण प्रस्ििु गदाि अतनवार्ि रुपमा मध्र्मकातलन खचि संरचना 
िजुिमा गरर पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । आर्ोगले २०७८।७९-२०८०।८१ को लातग मध्र्मकातलन 
खचि संरचना िर्ार गरेको छ । संरचनामा ३ वषिको लातग आवश्र्क पने स्रोि रु.७९ अबि ९ करोड 
९४ लाख ९८ हजार अनमुान गरेकोमा सो अनसुार कार्िसम्पादनको प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउन र्वषर्गि 
मन्रालर्लाई सझुाव ठदएको छैन । संरचनामा ठदगो र्वकास लक्ष्र्, रार्ष्ट्रर् र्वकास लक्ष्र् र पिवर्षिर् 
र्ोजनाको सोच िथा रणनीतिसंग वार्षिक बजेटलाई िादाम्र्िा कार्म गराउने प्रर्ास गनुिपदिछ । 

4. अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन तनदेश्चशका - प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग (गठन िथा कार्ि सिालन) 
आदेश, २०७६ अनसुार अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनसम्बन्धी कार्ि श्चजम्मेवारी आर्ोगलाई िोकेको 
छ।आर्ोगले अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी तनदेश्चशका एवं प्रणाली िर्ार गरेको छैन । तनदेश्चशका 
िथा अनगुमन मूल्र्ाङ्कन  प्रणाली िजूिमा गरी सो अनसुार प्रभावकारी रुपमा र्ोजनाको अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन गनुिपदिछ । 

 बेरुज ुश्चस्थति - र्ो वषि आर्ोगको लेखापरीक्षणबाट लगिी बेरुज ुदेश्चखएको छैन । 
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पररच्छेद ४ 

प्रतिवदेन कार्ािन्वर्नको श्चस्थति  

सदूुरपश्चिम प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७४ को दफा ३५(१) बमोश्चजम 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट लेखापरीक्षण भई प्रारश्चम्भक प्रतिवेदनमा औलँ्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो 
बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ ठदनतभर सम्बश्चन्धि कार्ािलर्ले िोर्कएबमोश्चजम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण गरी 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई जानकारी गराउन ु पने व्र्वस्थाअनसुार बेरुजकुो कारबाहीको र्ववरण प्राप्त 
भएको छ । 

1. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन मखुर्मन्रीमाफि ि प्रदेश सभा समक्ष पेस गने व्र्वस्था छ । 
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 207८ तमति 207८।६।११ मा प्रदेश सभामा पेस भएको 
जानकारी प्राप्त भएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ उपर प्रदेश लेखा सतमतिमा तमति 
२०७९।३।२ र ३ मा छलफल सम्पन्न भएको छ । अन्र् प्रतिवेदनसमेि समर्मै छलफल गरी 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट - र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  १४७ तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी 
िथा अन्र् कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन् न गरी रु.५५ करोड ५७ हजार लगिी बेरुज ुसर्हिको 
लेखापरीक्षण सम्पन् न गरी प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएकोमा १२ तनकार्बाट प्रमाण िथा 
प्रतिर्क्रर्ा पेस भई लगिी दफा ५१ बाट रु.५ करोड ४२ लाख १ हजार फस्र्ौट भई रु.४९ करोड 
५८ लाख ५६ हजार बाँकी रहेको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षण भएका १६ 
तनकार्को रु.२७ करोड ६६ लाख ७५ हजारमा १ तनकार्को प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.५० हजार फस्र्ौट 
गरेकोले रु.२७ करोड ६६ लाख २५ हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ ।  

गि वषि प्रदेश सरकारी तनकार् र अन्र् संस्था िथा सतमतििफि को रु.१ अबि २३ करोड ३ 
लाख १० हजार बेरुज ुफस्र्ौट गनि बाकँी रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रु.४५ करोड ३१ लाख ७१ 
हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बेरुज ु बाकँी रहेको छ । काननु 
बमोश्चजम बेरुज ुअसलु फस्र्ौट गनुिपदिछ । 

3. बेरुज ुन्रू्नीकरण - प्रदेश सरकारको आतथिक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको रटुीलाई 
सधुार  गरी आतथिक अनशुासनको श्चस्थति मजबिु बनाउन सर्कन्छ । प्रदेश कार्ािलर्हरू स्थापनाको 
चरणमा रहेकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली स्थापना नभएको, आन्िररक लेखापरीक्षण प्रभावकारी 
नभएको, साविजतनक खररद ऐन तनर्म नबनाएको, र्वद्यमान काननुको पालनामा कमजोरी रहेको, 
अनगुमन  िथा मूल्र्ाङ्कन कमजोर देश्चखएकोले बेरुज ुआउने गरेको पाइन्छ। मातथका पक्षहरूलाई 
र्वचार गरी प्रचतलि काननुहरूको प्रभावकारी पालना, मापदण्ड, तनदेश्चशका र कार्िर्वतधहरूको पालना, 
गणुस्िरीर् खररद िथा तनमािण, तनर्तमि रूपमा बेरुज ुफस्र्ौट गने कार्िहरूको माध्र्मबाट आतथिक 
अनशुासन, तमिव्र्र्ीिा, पारदश्चशििा र जवाफदेर्हिा प्रवर्द्िन गरी बेरुज ुन्रू्न गनि सर्कन्छ । 
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पररच्छेद–५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

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

 नीति िथा काननुी व्र्वस्था 

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

2. काननु तनमािण - संर्वधानको धारा ५७ मा प्रदेशको अतधकार अनसूुची-6 मा उश्चल्लश्चखि र्वषर्मा 
तनर्हि रहने र त्र्स्िो अतधकारको प्रर्ोग संर्वधान र प्रदेश काननुबमोश्चजम हनेु व्र्वस्था छ । र्ो 
वषिसम्म सदूुरपश्चिम प्रदेशमा काननु तनमािण गनि 46 र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेस भएकोमा 42 
र्वधेर्क पाररि भई 42 काननु तनमािण भएको र बाकँी 4 काननु तनमािणको चरणमा रहेको देश्चखन्छ। 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन िथा कार्िसिालन प्रर्क्रर्ामा पारदश्चशििा, जवाफदेर्हिा िथा 
र्वतधसम्मि कार्िको सतुनश्चिििाका लातग आवश्र्क काननु तनमािण गरी कार्ािन्वर्न गनुिपने देश्चखन्छ ।  

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



सधुारका क्षरेहरू 
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4. सेवा र सरु्वधा - प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पाररश्रतमक सरु्वधासम्बन्धी ऐन अनसुार 
िोर्कएका सेवा सरु्वधाभन्दा बढी नहनेु गरी सरु्वधा भकु्तानी गनुिपनेमा चाडपवि खचि, प्रदेश सश्चचव थप 
सरु्वधा, र्ािार्ाि खचि सरु्वधा, सल्लाहकार लगार्िका सरु्वधा ऐन अनसुार िोर्कएभन्दा बढी खचि गने 
प्रवशृ्चत्तमा सधुार गरी मापदण्ड बमोश्चजम सेवा सरु्वधा उपलधध गराउने व्र्वस्था अवलम्वन गनुिपदिछ। 

 संगठन िथा जनशश्चक्त व्र्वस्थापन 

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

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

 आर्ोजना िथा कार्िक्रम व्र्वस्थापन 

7. आर्ोजना बैङ्क - पूवािधार र्वकासका क्षेरहरू जस्िै सडक, तसँचाई, खानेपानी, पर्िटन, कृर्ष, उद्योग, 
वन आठदको दीघिकातलन र्वकासको प्रारुप िर्ार गरी क्षरेगि आर्ोजना, त्र्सबाट प्राप्त हनेु प्रतिफल, 
लाभाश्चन्वि हनेु वगि र प्राथतमर्ककरण सर्हि आर्ोजना बैङ्क िर्ार गनुिपने देश्चखएको छ । 

8. आर्ोजना छनौट एवं कार्ािन्वर्न - आर्ोजना बैंकबाट प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको छनौट एवं 
कार्ािन्वर्न गने, तनश्चिि मापदण्ड तनधािरण गरी संघ र स्थानीर् िहसँग दोहोरो नपने गरी आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न गने र आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ािन्वर्नमा र्ढलाई हनुकुो कारण 
पर्हचान गरी समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गराउन ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

9. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकास लक्ष्र्को रार्ष्ट्रर् सूचक अनसुार श्चशक्षा, स्वास्थ्र्, खानेपानी, पर्िटन, 
भौतिक पूवािधार, तसँचाई, आवास लगार्िका क्षेरमा र्ोजना िजुिमा िथा बजेट र्वतनर्ोजन गरी 
कार्िक्रम सिालन गने र अपेश्चक्षि उदे्दश्र्/लक्ष्र् प्राप्त गने व्र्वस्था तमलाउनपुने देश्चखन्छ । 

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

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

12. बजेट र्वतनर्ोजन - प्राथतमकिामा रहेका र्ोजना एवं कार्िक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन गने, बजेट अबण्डा 
राखी पतछ रकमान्िर गने कार्िमा तनर्न्रण गने, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका र्ोजनामा 
मार र्वतनर्ोजन गने, बजेट र्वतनर्ोजन, खचि र उपलश्चधधलाई कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँग आवर्द् गने, 
दीगो र्वकास हनेु आर्ोजनामा मार बजेट र्वतनर्ोजन गने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

13. र्वतनर्ोजन दक्षिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ बमोश्चजम प्रदेश मन्रालर्ले बजेट प्रस्िाव 
गदाि खचि हनेु स्पि आधारसर्हि पेस गने र सो अनसुार खचि गनुिपने उल्लेख छ । र्ो वषि प्रदेश 
सरकारले पेस गरेको बजेट वक्तव्र् अनसुार रु.34 अबि 64 करोड 50 लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
गरेकोमा रु.22 अबि 96 करोड 83 लाख खचि गरी कुल र्वतनर्ोजनको 66.30 प्रतिशि मार खचि 
गरेको देश्चखन्छ । कार्ािन्वर्न र्ोग्र् कार्िक्रम र आधार बेगर बजेट अनमुान गरेको र बजेट अनसुार 
खचि गनि नसकेकोले मन्रालर्को र्वतनर्ोजन दक्षिा कमजोर रहेको देश्चखर्ो । कार्िक्रम बजेट खचि 
गरी र्वतनर्ोजन दक्षिा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

14. परामशि खचि - परामशिदािा खचिमा अत्र्तधक वरृ्र्द् हुँदै गएको देश्चखएको छ । परामशि खचिमा 
न्रू्नीकरण गनि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लगार्िका कार्ि आन्िररक 
जनशश्चक्तबाट गराउन पहल गने, बाह्य जनशश्चक्तबाट गराउन ुपने अवस्थामा प्रतिस्पधाित्मक िररकाले 
खररद गने, संभाव्र्िा अध्र्र्न भएका र्ोजना मार वार्षिक कार्िक्रममा समावेश गने लगार्िका कार्ि 
गरी परामशि खचिलाइि तमिव्र्र्ी र प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

15. अनदुानको उपर्ोग - अनदुान कार्िक्रमहरूलाइि धर्वश्चस्थि रूपमा कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पने 
तनदेश्चशका र कार्िर्वतध, ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुिमा गने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रण गने, 
अनदुानमा समान पहुँचको सतुनिििा गने, लाभग्राहीको लागि सहभातगिा नहनेु कार्िमा अनदुान ठदने 
पररपाटी अन्त्र् गनुिपने, व्र्श्चक्तगि लाभ हनेु र्कतसमको अनदुान ठदने पररपाटीमा तनर्न्रण गनुिपने र 
अनदुानको िालकु तनकार्बाट अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । साथै अनदुान 
रकमको उपर्ोगबाट रोजगारी तसजिना, आर् आजिनमा वरृ्र्द्, उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा अतभवरृ्र्द्, 
प्रर्वतध हस्िान्िरण िथा उपर्ोग, सविसाधारणको पहुँच वा सरु्वधा सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्कन गरी अनदुान 
उपर्ोगको सतुनश्चिििा गररनपुदिछ । 

16. चाल ुखचिमा तनर्न्रण - प्रदेश सरकारको चाल ुखचि बढ्दै गएको िथा पुजँीगि खचि अपेश्चक्षि रुपमा 
बढ्न नसकेको अवस्था छ । समग्र आतथिक अवस्थामा सधुार गरी पूवािधार र्वकास, प्रतिफलर्कु्त 
क्षेरमा लगानीका माध्र्मबाट पुजँीगि खचि बढाउनपुने अवस्था देश्चखएको छ भने चसु्ि र छररिो 
संगठन, अनावश्र्क र फजलु खचिमा तनर्न्रण, आठदका माध्र्मबाट चाल ुखचि घटाउनपुने देश्चखन्छ। 



सधुारका क्षरेहरू 

 

 76महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, 207९ 

17. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश मन्रालर् र अन्िगिि तनकार्बाट सम्पादन गने कार्ि तमिव्र्र्ी, दक्ष र 
प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गनि, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश 
काननुबमोश्चजम कार्िसम्पादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
िर्ार गरी लागू गनुिपदिछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िजुिमा गदाि आन्िररक तनर्न्रणको 
आवश्र्किा, तनर्न्रण वािावरण, तनर्न्रण र्क्रर्ाकलाप, समन्वर् एवं सिार र अनगुमन जस्िा 
पक्षहरूमा ध्र्ान ठदनपुदिछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली तनकार्को कार्िसँग प्रत्र्क्ष सम्बश्चन्धि रही 
जोश्चखम न्रू्तनकरण गने र्वषर्सँग सम्बश्चन्धि हनुपुदिछ । 

 खररद व्र्वस्थापन 

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

19. खररद सम्झौिा कार्ािन्वर्न - सम्झौिा अनसुारको काम समर्मै सम्पन्न गनि कार्ििातलका बनाई 
कार्ािन्वर्न गने, साविजतनक खररद काननुको पालना गने, खररद कार्िमा संलग्न पदातधकारीले 
श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुिपने, खररद कार्िको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने लगार्िका 
कार्ि गरी खररद कार्िलाई व्र्वश्चस्थि गनुिपदिछ ।  

20. प्रतिस्पधाि - साविजतनक खररदमा प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी कामलाई टुक्रा टुक्रा गने र टर्ाकेश्चजङ्ग गने 
कार्िलाई तनर्न्रण गनुिपने देश्चखनकुा साथै खररदलाई प्रतिस्पधािर्कु्त बनाउन र्वद्यिुीर् बोलपर सूचना 
प्रणालीलाई अतनवार्ि गने र खररद प्रर्क्रर्ालाई पारदशी, खलुा, उदे्दश्र्मूलक र तमिव्र्र्ी बनाउन 
खररद र्ोजना बनाई प्रतिस्पधाित्मक रूपमा खररद कार्ि गनुिपदिछ । 

21. तनमािण कार्ि सम्पन्न - तनमािण कार्ि समर्मा नहुँदा सेवाग्राही सेवाबाट बश्चिि हनेु भएकोले समर्मा 
कार्िसम्पन्न गनि, सहज वािावरण तमलाउने, सपुरीवेक्षण र अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने, 
कार्ािन्वर्न चरणमा देखा परेका समस्र्ा समर्मै समाधान गरी कार्िसम्पन्न गराउने र समर्मा 
कार्िसम्पन्न नगरेमा क्षतिपूतिि तलने सम्बन्धी व्र्वस्थाको कडाइका साथ कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

22. उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि - साविजतनक खररद काननुमा उल्लेश्चखि सीमा अनसुारको कार्ि मार 
उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने, उपभोक्ता सतमतिहरूले तनमािण व्र्वसार्ीबाट काम गराउने र 
बोलपरबाट खररद गनुिपने सामान समेि उपभोक्ता सतमतिबाट सोझै खररद गने कार्िमा तनर्न्रण 
गनुिपदिछ । उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराउँदा रोजगारी तसजिना, वािावरणीर् पक्ष, गणुस्िरीर् 
कार्िसम्पादन तमिव्र्र्र्िा लगार्िका र्वषर्मा ध्र्ान ठदनपुने देश्चखएको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूबाट 
गररने कार्िमा जनसहभातगिा सतुनश्चिि गने िथा तनमािण सम्पन्न पिाि ममिि संभारको श्चजम्मेवारी सर्हि 
आर्ोजना हस्िान्िरण गने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

23. गणुस्िर परीक्षण - साविजतनक तनमािण कार्िलाई दीगो र प्रतिफलमखुी बनाउन तडजाइन, स्पेतसर्फकेशन 
र गणुस्िर आश्वस्ििा र्ोजना अनसुार तनमािण सामग्री एवं तनमािण कार्िको गणुस्िर परीक्षण गने, 
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गणुस्िरीर् परीक्षण गनि कार्ािलर्हरूलाई प्रोत्साहन गने, गणुस्िर तनर्न्रण िथा गणुस्िर आश्वस्ििाको 
सतुनश्चिि गने व्र्वस्था तमलाउनपुने देश्चखन्छ । 

 साविजतनक श्रोि र सम्पश्चत्त संरक्षण 

24. सम्पश्चत्त व्र्वस्थापन - संघबाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा प्राप्त श्चजन्सी सामान, सवारी साधन, भवन 
लगार्ि हस्िान्िरण भएका सम्पश्चत्तको र्ववरण िथा र्वद्यमान सम्पश्चत्तको अतभलेख अद्यावतधक गरी 
सम्बश्चन्धि तनकार्मा प्रतिवेदन गने, प्रर्ोगमा रहेका सवारी साधनको अतभलेख, त्र्सको ममिि एवं 
हस्िािरण कार्िलाई व्र्वश्चस्थि गरी महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले उपलधध गराएको साविजतनक 
सम्पश्चत्त व्र्वस्थापन प्रणाली सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाई सम्पश्चत्त व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । प्रदेश सरकार 
मािहि रहेका साविजतनक जग्गा, घर, सवारीसाधन, फतनिचर, कम्टर्टुर, मेश्चशन उपकरण लगार्िका 
सम्पश्चत्तको कार्ािलर्गि र एकीकृि अतभलेख राख्नपुदिछ । 

25. धातमिक एवं सासँ्कृतिक सम्पदा - साविजतनक मठ, मश्चन्दर, देवालर्, गमु्बा, िीथिस्थल लगार्ि 
परुािाश्चत्वक एवं धातमिक स्थलहरूको अतभलेख, ममिि सम्भार, संरक्षण र उपर्ोग गरी धातमिक एवं 
ऐतिहातसक सम्पदाको संरक्षण गनुिपदिछ । 

 र्वत्तीर् श्रोि पररचालन 

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

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

 भौतिक पूवािधार र्वकास 

28. पूवािधार र्वकास - प्रदेश मािहिका सबै श्चजल्लामा सडक, तसंचाई, खानेपानी, पर्िटन, दरुसिार, र्वद्यिु, 
र्वद्यालर्, स्वास्थ्र् लगार्िका पूवािधारको समानपुातिक र्वकासका लातग आवश्र्क स्रोि व्र्वस्थापन 
िथा उपर्ोग गरी पूवािधार र्वकास गनुिपदिछ । 

29. प्रदेश पूवािधार - प्रदेश सरकार स्थापना भएपिाि स्थार्ी राजधानी रहने स्थानमा भवन लगार्ि भौतिक 
पूवािधार र्वकास गने लगार्िका कार्ि गनुिपदिछ ।  

30. जोश्चखम न्रू्तनकरण - र्वप क व्र्वस्थापन अन्िगिि जोश्चखमको आकँलन, पूवि िर्ारीको व्र्वस्था, राहि 
िथा पनुस्थािपना एवं पनुतनिमािण र समन्र्ार्ीकरणको अवस्था तनमािण गनि आवश्र्क र्ोजना र िर्ारीको 
कार्ि गनुिपदिछ । र्सका लातग आवश्र्क पने स्रोिसाधन जस्िै बजेट, जनशश्चक्त, समन्वर् र सिार 
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व्र्वस्था, अन्र् पूवािधार लगार्िका र्वषर्मा पर्ािप्त ध्र्ान ठदनपुदिछ । कोतभड-19 लगार्िका 
महामारी एवं संक्रामक रोग तनर्न्रणका लातग अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिकि िाको लातग सूचना 
प्रवाहलाइि प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्र् पूवािधारको एवं जनशश्चक्त व्र्वस्थापन गरी उपचार सेवा सधुार 
गने, सबैलाई खोपको सतुनश्चिििा हनेु व्र्वस्था तमलाउने र कोतभड रोग तनर्न्रणका लातग भएका 
कार्िहरूको समीक्षा गरी र्वप क व्वस्थापन अन्िगिि भर्वष्र्मा गनुिपने पूवि िर्ारी, पूवािधार र्वकास, 
जनचेिना िथा सिार व्र्वस्था तमलाई र्वप क जोश्चखम न्रू्तनकरणका उपार्हरू अवलम्बन गनुिपदिछ । 

 संघीर्िा कार्ािन्वर्न 

31. समन्वर् – नेपालको संर्वधानको अनसूुचीमा उल्लेख भएका र आर्ोजना वगीकरण िथा बाँडफाँट 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अनसुारका एकल िथा साझा अतधकार सूचीका काननु तनमािण गरी 
कार्ािन्वर्न गनुिपने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ि श्चजम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा 
आर्ोजनाहरूको वगीकरण कार्ािन्वर्न गनुिपने, अन्िरप्रदेशमा संचालन हनेु सडक, र्वद्यिु, तसँचाई 
लगार्िका पूवािधार सम्बन्धी पररर्ोजनाहरू संचालन गदाि िीनै िहबीच समन्वर् कार्म गरी दोहोरो 
नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । कार्िक्रम सिालन गदाि संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबीच दोहोरो पने, 
खश्चटटने र टुर्क्रने समस्र्ा देश्चखएकोले आवश्र्क समन्वर् गरी र्स्िा समस्र्ा तनराकरण गररनपुदिछ । 

32. प्रदेश समन्वर् पररषद – प्रदेश िथा स्थानीर् िहले गने काम कारवाहीमा नीतिगि सामन्जस्र्िा साझा 
अतधकार क्षेरको प्रर्ोग प्राकृतिक स्रोिको उपर्ोग र बाँडफाँट सम्बन्धमा समन्वर् गने र्ववाद तनरुपण 
गने कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन माननीर् मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिामा गठठि प्रदेश 
समन्वर् पररषदको भतूमका प्रभावकारी बनाउन ुपने देश्चखएको छ ।     

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

 र्वत्तीर् प्रशासन िथा आतथिक अनशुासन 

34. तमिव्र्र्ीिा - एउटै प्रकृतिको काम बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन गरी दोहोरो खचि गने कार्िमा 
तनर्न्रण गने, संगठन व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी उपर्कु्त संखर्ामा संगठन िथा दरबन्दी कार्म गरी 
चाल ुखचिमा तनर्न्रण गनुिपने, पुजँीगि खचिलाई कार्िक्रम र बजेटसँग आबर्द् गरी तमिव्र्र्ी िवरले 
खचि गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ। खचिको मापदण्ड िथा तमिव्र्र्ीिा सम्बन्धी तनदेश्चशका िर्ार, 
अद्यावतधक िथा कार्ािन्वर्न गनुिपने देश्चखएको छ । 

35. श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ अनसुार खचि गने, श्चजम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा वहन गने, बजेट िजुिमा गने, तनकासा ठदने, खचि गने, लेखा राख्न,े प्रतिवेदन गने 
पदातधकारीको श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा स्पि गरी सो कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्थाको पालना गनुि 
गराउनपुदिछ । 
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36. प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न - संवैधातनक तनकार्ले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू संसदीर् सतमतिमा छलफल गरी 
कारवाही टुङ्गो लगाउनपुदिछ । प्रदेश सरकार मािहिका प्रशासतनक, प्रार्वतधक, आतथिक लगार्िका 
र्वतभन्न र्वषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्राप्त भएका अध्र्र्न प्रतिवेदनहरू कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 
आतथिक कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन, साविजतनक सम्पश्चत्तको वार्षिक प्रतिवेदन लगार्िका 
प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएका सधुार गनुिपने र्वषर्को सम्बन्धमा ित्काल कारवाही शरुु गरी र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रणाली सदुृढ गनुिपदिछ । आन्िररक र अश्चन्िम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरूको सम्बन्धमा सर्ममा कारवाही टुङ्गो लगाई प्रतिवेदन कार्ािन्वर्न पक्ष प्रभावकारी बनाई 
आतथिक अनशुासन कार्म गनि गराउन ध्र्ान ठदनपुने देश्चखएको छ ।  

37. लेखा ढाचँा - साविजतनक तनकार्को लेखा प्रणाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृति िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीमा समर्सापेक्ष सधुार गरी साविजतनक कोषको पारदश्चशििा र र्वश्वसनीर्िा प्रबर्द्िन गनि 
साविजतनक क्षेरको लातग नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सबै तनकार्हरूमा 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ। 

38. अनगुमन र मलु्र्ाकंन - प्रदेश र्वत्तीर् प्रशासन र आतथिक अनशुासनलाई सबल बनाउन अनगुमन, 
मूल्र्ाङ्कन, श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुिपने व्र्वस्था कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउनपुदिछ । 

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

अनसूुची–१  
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा १  सँग सम्बश्चन्धि) 

 

लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ािलर्हरूको र्ववरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र्  कारोवार ) 

२०७७।७८                            

(रु.हजारमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम 
कार्ािलर् 
सङ्खखर्ा 

बेरुज ुभएका 
कार्ािलर्को सङ्खखर्ा बेरुज ु

१ प्रदेश सभा सश्चचवालर् १ १ ५८१ 
२ मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् २ २ १३७५ 
३ सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ४१ १२  १०६७८३ 
४ उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् २७ २०  २४९३६ 
५ आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् १ १  २५९५७ 
६ आतथिक मातमला मन्रालर् १२ ५ ० 
७ भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् ३० २६  २७४९०४ 
८ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् ३० २३  ६१३२० 
९ प्रदेश लोक सेवा आर्ोग १ १ ० 
१० प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग १ १ ० 
११ मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १ १ ० 

 

जम्मा १४७ ९३ ४९५८५६ 
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अनसूुची–१ (क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बश्चन्धि) 

लेखापरीक्षण गररएका कार्ािलर्हरूको र्ववरण 

२०७७।७८ 

तस.नं. लेखापरीक्षण गररएका कार्ािलर्को र्ववरण सङ्खखर्ा 
सरकारी कार्ािलर्िफि   

1.  प्रदेश सभा सश्चचवालर् १ 
2.  मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् ४ 

2.1.  मश्चन्रपररष क सश्चचवालर् १ 

2.2.  प्रदेश राजधानी भौतिक पूवािधार र्वकास पररर्ोजना १ 
2.3.  प्रदेश सशुासन केन्र १ 
2.4.  ग्रामीण र्वकास प्रश्चशक्षण केन्र १ 

3.  सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ५३ 

3.1.  मन्रालर् १ 

3.2.  श्चशक्षा र्वकास तनदेशनालर् १ 

3.3.  स्वास्थ्र् तनदेशनालर् १ 

3.4.  श्चशक्षा िातलम केन्र ४ 

3.5.  स्वास्थ्र् िातलम केन्र १ 

3.6.  स्वास्थ्र् आपूतिि केन्र १ 

3.7.  व्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास िातलम केन्र २ 

3.8.  स्वास्थ्र् कार्ािलर्हरू (बक्यौता १ समते) १० 

3.9.  आर्वेुद केन्र  ९ 

3.10.  अस्पिाल र्वकास सतमति (बक्यौता १ समेत) १० 

3.11.  रोजगार सूचना केन्र १ 

3.12.  सामाश्चजक र्वकास कार्ािलर्हरु ९ 

3.13.  जनस्वास्थ्र् प्रर्ोगशाला १ 

3.14.  प्रदेश खेलकुद पररष क १ 
3.15.  प्रदेश र्वुा पररष क १ 
4.  उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावारण मन्रालर् २९ 

4.1.  मन्रालर् १ 

4.2.  प्रदेश वन तनदेशनालर् १ 

4.3.  उद्योग वाश्चणज्र् िथा उपभोक्ता र्हि संरक्षण तनदेशनालर् १ 

4.4.  वन अनसुन्धान िातलम केन्र १ 

4.5.  प्रदेश पर्िटन र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न इकाई १ 

4.6.  घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर् (बक्यौता १ समेत) १० 

4.7.  तडतभजन वन कार्ािलर्हरू १० 

4.8.  भ-ू जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्हरू २ 

4.9.  पर्िटन र्वकास सतमति २ 
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5.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् १ 
6.  आतथिक मातमला मन्रालर् १२ 
6.1.  मन्रालर् १ 
6.2.  प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ािलर् १ 
6.3.  प्रदेश लेखा इकाई (बक्यौता १ समते) ९ 
6.4.  स्वरोजगार र्वकास कोष १ 
7.  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्  ३० 
7.1.  मन्रालर् १ 
7.2.  र्ािार्ाि पूवािधार र्वकास तनदेशनालर् १ 
7.3.  र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्  ४ 
7.4.  पूवािधार र्वकास कार्ािलर् ६ 
7.5.  शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर् २ 
7.6.  खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन  ४ 
7.7.  जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन  (बक्यौता १ समते) १० 
7.8.  भतूमगि जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन १ 
7.9.  तसँचाइ व्र्वस्थापन कार्ािलर् १ 
8.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् ३० 

8.1.  मन्रालर् १ 

8.2.  कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्  १ 

8.3.  पशपुन्छी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् १ 

8.4.  पश ुिातलम केन्र १ 

8.5.  कृर्ष व्र्वसार् प्रवद्बिन िथा सहर्ोग िातलम केन्र १ 

8.6.  बाली संरक्षण प्रर्ोगशाला १ 

8.7.  तबउतबजन प्रर्ोगशाला १ 

8.8.  माटो िथा मल परीक्षण प्रर्ोगशाला १ 

8.9.  कृर्ष ज्ञान केन्र ९ 

8.10.  भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र ९ 

8.11.  मत्स्र् र्वकास केन्र १ 

8.12.  सखुखा फलफुल र्वकास केन्र १ 

8.13.  िरकारी र्वउ िथा जमिटलाज्म सम्वर्द्िन केन्र १ 

8.14.  रश्चजष्ट्रार अतधकारीको कार्ािलर् १ 
9.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोग १ 
10.  मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १ 
11.  प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग १ 

जम्मा १६३ 
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अनसूुची-२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 1 सँग सम्बश्चन्धि) 
सरकारी कार्ािलर्को] लेखापरीक्षण रकम 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 

क्रसं. मन्रालर्/ तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोवार 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न रकम लेखापरीक्षण गनुिपन े सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपन े सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपन े सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपन े सम्पन्न 

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
1 प्रदेश सभा सश्चचवालर् १ 165,316 १ 165,316 १ ४४४ १ ४४४ १ ४२९७ १ ४२९७ १ ८ १ ८ 170,065 
2 मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषदको कार्ािलर् २ 89,913 २ 89,913 २ १७५ २ १७५ 1 ११८३ 1 ११८३ 1 ६०७०२ 1 ६०७०२ 151,973 
3 आतथिक मातमला मन्रालर् १२ 2,590,791 १२ 2,590,791 १२ 8,200,127 12 8,200,127 7 1,794 7 1,794 7 11,127 7 11,127 10,803,839 
4 उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् २७ 2,047,728 २७ 2,047,728 २७ 128,309 २७ 128,309 25 756,942 २५ 756,942 11 77,701 11 77,701 3,010,680 
5 भूतम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् ३० 2,636,433 ३० 2,636,433 ३० 17,263 ३० 17,263 27 ४०३१० 27 ४०३१० 4 २०७४३ 4 २०७४३ 2,714,749 
6 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् १ 476,678 १ 476,678 १ ४६५ १ ४६५ १ ११०७६ १ ११०७६ १ ३३९३८ १ ३३९३८ 522,157 
7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् ३१ 9,733,758 ३० 9,629,280 ३१ 701,618 ३० 701,610 27 1,043,461 26 1,036,004 6 1,231 6 1,231 11,368,125 
8 सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् ४१ 4,065,253 ४१ 4,065,253 ४१ 87,002 ४१ 87,002 34 173,901 34 173,901 16 354,975 16 354,975 4,681,131 
9 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग १ 25,595 १ 25,595 १ २९ १ २९ 0 ० 0 ० 0 ० 0 ० 25,624 
10 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १ 12,362 १ 12,362 0 ० 0 ० १ २२५ १ २२५ 0 ० 0 ० 12,587 
11 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग १ 43,477 १ 43,477 १ ७ १ ७ १ १७२ १ १७२ 0 ० 0 ० 43,656 
 जम्मा १४८ २१८८७३०4 १४७ २१७८२८२6 १४७ ९१३५४३९ १४६ ९१३५४३१ १२५ २०३३३६१ १२4 २०२५९०४ ४७ ५६०४२५ ४७ ५६०४२५ ३३५०४५८6 

रिव्र्ाः आतथिक मातमला मन्रालर्को १ तनकार्, उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर्को १ तनकार्, भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्को १ तनकार् र सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्को १ 
तनकार्को २०७६।७७ को बक्र्ौिा रहेको लेखापरीक्षण अङ्कसमेि समावेश गररएको छ ।  
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अनसूुची- २ (क) 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 को दफा 1 सँग सम्बश्चन्धि) 
 

 

 

लेखापरीक्षण बक्र्ौिा रहेका तनकार्हरूको र्ववरण 
२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 
तस.नं. मन्रालर् कार्ािलर् र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् 

कारोवार जम्मा 

 सरकारी कार्ािलर्िफि        
1. भौतिक पूवािधार र्वकास 

मन्रालर् 
शहरी र्वकास िथा भवन 
कार्ािलर्, डोटी १०४४७७ ८ ७४५६ ० 

 

१११९४१ 

 सतमतििफि        
 

१ 
उद्योग, पर्िटन, वन िथा 
वािावरण मन्रालर् 

खप्तड के्षर पर्िटन र्वकास िथा 
व्र्वस्थापन सतमति, डोटी २०२९१ ० ० ० २०२९१ 

  जम्मा १२४७६८ ८ ७४५६ ० १३२२३२ 
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अनसूुची-३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 2 सँग सम्बश्चन्धि) 
 सतमति िथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षण र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नम 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम बक्र्ौिा बषि 
गनुिपने]{ सम्पन्न अश्चन्िम प्रारश्चम्भक 

1.  सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् (सतमति िथा अन्र् संस्था) बक्र्ौिा १ समेि १२ १२ १२ १२ १९०२५६७ २०७६।७७ 

2.  मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् (सतमति िथा अन्र् संस्था)  २ २ २ २ ७४५५९ - 
3.  उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् (सतमति िथा अन्र् संस्था) ३ २ २ २ १६१३३ - 

जम्मा १७ १६ १६ १६ १९९३२५९ 
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अनसूुची-४ 

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

लेखापरीक्षण रकम, बेरुज ुर सिालन नतिजा 
२०७७।७८ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.स. संस्थाको नाम 

लेखापरीक्षण 
गनुिपने ]{ आतथिक 
वषि 

लेखापरीक्षण रकम बेरुज ुरकम 

 लेखापरीक्षण भएको अश्चन्िम वषिको  सिालन नतिजा 

र्ो वषिको मौज्दाि वषािन्िको मौज्दाि बषिको शरुुको 
मौज्दाि 

आर् व्र्र् 

तबक्री र सेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सिालन खचि कमिचारी खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् अन्िगिि                               

1.  सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल ०७७।७८ ७४७८०९ २४४६११ १९४८५ १६८०९३ ५४५२३४ १४९९७ ७२८३२४ ० ७१५५१२ ० ६४४३ ७२१९५५ ६३६९ २५८५४ 
2.  महाकाली अस्पिाल, महेन्रनगर ०७७।७८ ४०००७६ ६१४ ९३८० ११७०६८ २६९८८६ ३७४२ ३९०६९६ ० ३७४५२३ ० २९७९ ३७७५०२ १३१९४ २२५७४ 
3.  र्टकापरु अस्पिाल, र्टकापरु ०७७।७८ १८०१६४ ६२३३ १५०८३ ७६५५२ ८६२६६ २२६३ १६५०८१ ० १६०८९० ० १६७० १६२५६० २५२२ १७६०५ 
4.  श्चजल्ला अस्पिाल, डोटी ०७७।७८ ८४२९६ १९४१३ ८४३ १७०० ८१०९० ६६३ ८३४५३ ० ८१०९० ० ३५१ ८१४४१ २०१३ २८५५ 
5.  श्चजल्ला अस्पिाल, बझाङ ०७७।७८ १३१४३९ ९९३ १३१३१ २८३४३ ८९७०८ २५७ ११८३०८ ० १२७५१२ ० २०९ १२७७२२ -९४१४ ३७१७ 
6.  श्चजल्ला अस्पिाल, बाजरुा ०७७।७८ ६७६०५ ४०९१ ६३९४ १६०९० ४४३२९ ७९२ ६१२११ ० ६२१०० ० १२४६ ६३३४६ -२१३५ ४२५९ 
7.  श्चजल्ला अस्पिाल, दाच ुिला ०७७।७८ ६३३९० ० १८३२ १४००३ ४६६५९ ८९६ ६१५५८ ० ५८४६१ ० ७८४ ५९२४५ २३१३ ४१४५ 
8.  श्चजल्ला अस्पिाल, वैिडी ०७७।७८ ७९३८८ ११० २४६० १२८६४ ६३८९१ १७३ ७६९२८ ० ७३७१४ ० १९८ ७३९१३ ३०१५ ५४७६ 
9.  श्चजल्ला अस्पिाल, अछाम ०७७।७८ ५६०६९ ० २९१५ ८०८३ ४४३२२ ७४९ ५३१५४ ० ५१८३८ ० ४०३ ५२२४० ९१४ ३८२९ 
10.  प्रदेश खेलकुद पररषद, धनगढी ०७७।७८ ८४९० ३३ ० ११२५ ७३६५ ० ८४९० ० ७३६५ ० ० ७३६५ ११२५ ११२५ 
11.  प्रदेश र्वुा पररषद, धनगढी ०७७।७८ ५९६६ ० ० ० ५९६६ ० ५९६६ ० ५९६६ ० ० ५९६६ ० ० 
12.  श्चजल्ला अस्पिाल दाच ुिला (बक्र्ौिा) ०७६।७७ ७७८७५ ७७ ० १२०५६ ६४४६२ १३५७ ७७८७५ ० ७५१७० ० ८७५ ७६०४५ १८३० १८३० 

 जम्मा   १९०२५६७ २७६१७५ ७१५२३ ४५५९७७ १३४९१७८ २५८८९ १८३१०४४ ० १७९४१४१ ० १५१५८ १८०९३०० २१७४६ ९३२६९ 
मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषदको कार्ािलर्िफि                               

13.  प्रदेश सशुासन केन्र, डोटी ०७७।७८ ६६३६० ४५० ० ० ६६३६० ० ६६३६० ० ६६३६० ० ० ६६३६० ० ० 
14.  ग्रामीण प्रश्चशक्षण प्रतिष्ठान, डोटी ०७७।७८ ८१९९ ० ० ० ८१९९ ० ८१९९ ० ८१९९ ० ० ८१९९ ० ० 

 जम्मा   ७४५५९ ४५० ० ० ७४५५९ ० ७४५५९ ० ७४५५९ ० ० ७४५५९ ० ० 
उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर्िफि     ० ०                       

15.  रामारोशन के्षर पर्िटन र्वकास सतमति, अछाम ०७७।७८ ८८४६ ० ० ० ८८४६ ० ८८४६ ० ८८४६ ० ० ८८४६ ० ० 
16.  बैद्यनाथ धाम के्षर पर्िटन र्वकास सतमति, अछाम ०७७।७८ ७२८७ ० ० ० ७२८७ ० ७२८७ ० ७२८७ ० ० ७२८७ ० ० 
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अनसूुची-५ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.5 सँग सम्बश्चन्धि) 
पेस्की बाकँीको र्ववरण  

२०७७।७८ 

-रु.हजारमा_ 
क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम गि बषिसम्मको 

बाकँी 
२०७६।७७ सम्मको 

मोतबलाइजेशन समार्ोजन 
२०७६।७७ 
सम्मको बाकँी 

र्ो वषि 
फस्र्ौट 

गि बषिसम्मको 
बाकँी र्ो बषि थप लगिी 

जम्मा 
र्स वषिको म्र्ाद ननाघेको 

मोर्वलाइजेशन पेस्की कुल जम्मा 

1.  सरकारी कार्ािलर्िफि  १२११९८३ ८४५९०६ ३६६०७७ २७९३२५ ८६७५२ 268999 ३५५७५१ ६५२३२४ १००८०७५ 
2. सतमति िथा अन्र् संस्थािफि   १०८४० १०२४६ ५९४ ० ५९४ 19270 १९८६४ ८२९४ २८१५८ 

जम्मा १२२२८२३ ८५६१५२ ३६६६७१ २७९३२५ ८७३४६ २८८२६९ ३७५६१५ ६६०६१८ १०३६२३३ 
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अनसूुची-६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.6 सँग सम्बश्चन्धि) 
कुल असलुी र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर् / तनकार् लेखापरीक्षणको दौरानमा प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ सम्परीक्षणको क्रममा कुल जम्मा 
1. सरकारी कार्ािलर्िफि   ७६१५ १०१५ ९६३९ १८२६९ 

2. सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  ० ० ७१७८ ७१७८ 

जम्मा ७६१५ १०१५ १६८१७ २५४४७ 

 



अनसूुचीहरू 

 

 89 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

अनसूुची-७ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.7 सँग सम्बश्चन्धि) 
अतग्रम कर किी नगरेको समर्िगि श्चस्थति 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

असलु गनुिपने असलु भएको 
असलु गनि बाकँी रकम 

कार्ािलर् सङ्खखर्ा रकम कार्ािलर् सङ्खखर्ा रकम 

1. सरकारी कार्ािलर्िफि  १४ १३९६ ० ० १३९६ 

2. सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  ० ० ० ० ० 

जम्मा १४ १३९६ ० ० १३९६ 
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अनसूुची-८ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा ७ सँग सम्बश्चन्धि) 
राजस्वको शीषिकगि आम्दानी र्ववरण 

२०७७।७८ 

-रु.हजारमा_ 
राजश्व संकेि राजश्व शीषिक रकम 

११३१५ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेघरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन दस्िरु ३३९४९२ 

११४११ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेमूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ५५६६२९० 

११४२१ बाडँफाँटबाट प्राप्त हनु ेअन्िाः शलु्क १५८२८१० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेसवारी साधन कर ३१९२२८ 

११४७२ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेर्वज्ञापन कर ७६२ 

११६११ व्र्वसार्ले भकु्तानी गने ८३ 

१४१५१ सरकारी सम्पश्चत्तको बहालबाट प्राप्त आर् ४४० 

१४१५३ बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोर्ल्टी ६७७९७ 

१४१५४ बाँडफाँट भई प्राप्त खानी िथा खतनजसम्बन्धी रोर्ल्टी ३५६ 

१४१५६ बाँडफाँट भई प्राप्त र्वद्यिुसम्बन्धी रोर्ल्टी १७१२२ 

१४१५७ बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको तबक्रीबाट प्राप्त हनु ेआर् ३१०५ 

१४१५८ बाँडफाँट भई प्राप्त पवििारोहणवापिको रोर्ल्टी ४५ 

१४२११ कृर्ष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम १०१८३ 

१४२१२ सरकारी सम्पश्चत्तको तबक्रीबाट प्राप्त रकम १००७ 

१४२१३ अन्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम ४१२ 

१४२२१ न्र्ार्र्क दस्िरु १२ 

१४२२३ श्चशक्षा के्षरको आम्दानी २८० 

१४२२४ परीक्षा शलु्क १५०५ 

१४२२५ र्ािार्ाि के्षरको आम्दानी २५८३३ 

१४२२९ अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क २२१५८ 

१४२५३ व्र्वसार् रश्चजषे्ट्रशन शलु्क ३६२८९ 

१४२५६ चालक अनमुतिपर, सवारी दिाि र्किाव सम्बन्धी दस्िरु १२१४४१ 

१४३११ न्र्ार्र्क दण्ड जररवाना र जफि १८ 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड जररवाना र जफि ३९०७ 

१४३१३ धरौटी सदरस्र्ाहा ५३६ 

१४५२९ अन्र् राजश्व ० 

१५१११ बेरुज ु ३६९२५ 

१५११२ तनकाशा र्फिाि ६७८५४ 

१५११३ अनदुान र्फिाि ३०३०३३ 

  प्रदेश सश्चिि कोषिफि को जम्मा ८५२८९२३ 

३३३४१ सवारी साधन कर ५२८५२९ 

३३३६१ वन के्षरको रोर्ल्टी ७९३७८ 

  र्वभाज्र् कोष िफि को जम्मा ६०७९०७ 

 जम्मा ९१३६८३० 
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अनसूुची-९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बश्चन्धि) 
सरकारी कार्ािलर्हरूको बेरुज ुवगीकरण 

२०७७।७८ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.सं. मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारश्चम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुज ु बाकँी बेरुज ु
दफा सङ्खखर्ा 

रकम 
 

दफा सङ्खखर्ा 
 

दफा सङ्खखर्ा 
रकम असलु गनुिपन े

तनर्तमि गन ुिपन े पेस्की 

सैर्द्ाश्चन्िक लगिी सैर्द्ाश्चन्िक लगिी रकम सैर्द्ाश्चन्िक लगिी अतनर्तमि भएको 
प्रमाण कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
श्चजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमिचारी 
पेस्की 

अन्र् 
पेस्की 

कुल जम्मा 

1 प्रदेश सभा सश्चचवालर् १३ ४ १८२३ ० ३ १२४२ १४ १ 581 ० 581 0 0 0 581 0 0 0 
2 मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररषद्को कार्ािलर् ४० 5 1375 ० ० ० 40 ५ १३७५ 79 0 1296 0 0 1296 0 0 0 
3 सामाश्चजक र्वकास मन्रालर् 139 ७5 125034 ० 8 18251 १४३ ६७ १०६७८३ 9604 329 73254 0 0 73583 0 23596 23596 
4 उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावारण मन्रालर् 103 ८१ २५१३९ ० ३ २०३ १०३ ७८ २४९३६ 1542 7627 14907 0 0 22534 0 860 860 
5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् ३७ ३४ 25957 ० ० ० 37 34 २५९५७ 859 6820 923 0 0 7743 0 17355 17355 
6 आतथिक मातमला मन्रालर् 32 0 0 ० ० ० ३२ ० ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर् ३2४ १2७ 286807 0 3५ १1९03 ३३४ ९२ २७४९०४ 7342 12930 46585 0 0 59515 0 208047 208047 
8 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 136 ५७ 83922 0 २ २२६०२ १३६ ५५ ६१३२० 3428 25195 13556 0 0 38751 0 19141 19141 
9 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 9 0 0 ० ० ० ९ ० ० ० ० ० 0 0 0 0 0 0 
१० मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 7 0 0 ० ० ० ७ ० ० 0 0 ० 0 0 0 0 0 0 
११ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग ९ 0 0 ० ० ० १२ ० ० 0 0 ० 0 0 0 0 0 0 

कुल जम्मा 
८४९ ३८३ 

५५००५
७ 

० ५१ ५४२०१ 867 332 
४९५८५

६ 
२२८५४ ५३४८२ १५०५२१ ० ० २०४००३ ० २६८९९९ २६८९९९ 

 

रिव्र्ाः आतथिक मातमला मन्रालर्को १ तनकार्, उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्रालर्को १ तनकार्, भौतिक पवूािधार र्वकास मन्रालर्को १ तनकार् र सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्को १ तनकार्को २०७६।७७ को 
बक्र्ौिा लेखापरीक्षणको बेरुज ुअङ्कसमेि समावशे गररएको छ ।
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अनसूुची-१० 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बश्चन्धि) 

आर् व्र्र्को कारोबार गने सतमति िथा अन्र् संस्थाको बेरुज ुवतगिकरण  
२०७७।७८ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.सं. 
मन्रालर् / तनकार्को नाम 

 
 

प्रारश्चम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुज ु बाकँी बेरुज ु
दफा सङ्खखर्ा 

रकम 
 

दफा सङ्खखर्ा 
 

दफा सङ्खखर्ा 
रकम असलु 

गन ुिपन े

तनर्तमि गन ुिपन े
जम्मा 

पेस्की 

सैर्द्ाश्चन्िक लगिी सैर्द्ाश्चन्िक लगिी रकम सैर्द्ाश्चन्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
श्चजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको कमिचारी पसे्की 

अन्र् 
पेस्की कुल जम्मा 

१ सेिी प्रादेश्चशक अस्पिाल धनगढी १९ ९ २४४६६१ ० १ ५० १९ ८ २४४६११ ४७०३ १२० २३९५३८ ० ० २३९६५८ ० २५० २५० 
२ महाकाली अस्पिाल कंचनपरु ९ २ ६१४ ० ० ० ९ २ ६१४ २०६ ४०८ ० ० ० ४०८ ० ० ० 
३ र्टकापरु अस्पिाल कैलाली १९ १६ ६२३३ ० ० ० १९ १६ ६२३३ १२३१ १५५८ ३४४४ ० ० ५००२ ० ० ० 
४ श्चजल्ला अस्पिाल डोटी ० २ १९४१३ ० ० ० ० २ १९४१३ ० ० ८४३ ० ० ८४३ ० १८५७० १८५७० 
५ श्चजल्ला अस्पिाल बझाङ ३ ३ ९९३ ० ० ० ३ ३ ९९३ १९३ ० ८०० ० ० ८०० ० ० ० 
६ श्चजल्ला अस्पिाल बाजरुा ११ ५ ४०९१ ० ० ० ११ ५ ४०९१ ६ ३६३१ ४५४ ० ० ४०८५ ० ० ० 
७ श्चजल्ला अस्पिाल दाच ुिला ९ ० ० ० ० ० ९ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
८ श्चजल्ला अस्पिाल बैिडी ९ ३ ११० ० ० ० ९ ३ ११० ८ ० १०२ ० ० १०२ ० ० ० 
९ श्चजल्ला अस्पिाल अछाम ६ ० ० ० ० ० ६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
१० प्रदेश खेलकुद पररषद धनगढी ६ १ ३३ ० ० ० ६ १ ३३ ३३ ० ० ० ० ० ० ० ० 
११ प्रदेश र्वुा पररषद धनगढी ५ ० ० ० ० ० ५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
१२ श्चजल्ला अस्पिाल दाच ुिला (बक्र्ौिा) ७ १ ७७ ० ० ० ७ १ ७७ ७७ ० ० ० ० ० ० ० ० 
१३ प्रादेश्चशक सशुासन केन्र डोटी १ १ ४५० ० ० ० १ १ ४५० ० ० ० ० ० ० ० ४५० ४५० 
१४ ग्रातमण प्रश्चशक्षण केन्र डोटी ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
१५ रामारोशन क्षरे पर्िटन र्वकास िथा व्र्वस्थापन सतमति १ ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
१६ बैद्यनाथधाम पर्िटन र्वकास िथा व्र्वस्थापन सतमति १ ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

 जम्मा १०६ ४३ २७६६७५ ० १ ५० १०६ ४2 २७६६२५ ६४५७ ५७१७ २४५१८१ ० ० २५०८९८ ० १९२७० १९२७० 
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अनसूुची- ११ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 2 सँग सम्बश्चन्धि) 

बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षणको अद्यावतधक र्ववरण  
२०७७।७८ 

-रु.हजारमा_ 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम गि वषिसम्मको बाकँी सम्परीक्षण भएको 
गि बषिसम्मको 

बाकँी 
र्ो बषिको थप 

चौथो प्रतिवेदनसम्मको 
बाकँी बेरुज ु

चौथो प्रतिवेदनसम्मको बाकँी 
बेरुजमुध्रे् पसे्की 

1. सरकारी कार्ािलर्िफि  ११६६३६३ ४४५९९३ ७२०३७० ४९५८५६ १२१६२२६ ३५५७५१ 

2. सतमति िथा अन्र् संस्थािफि  ६३९४७ ७१७८ ५६७६९ २७६६२५ ३३३३९४ १९८६४ 

जम्मा १२३०३१० ४५३१७१ ७७७१३९ ७७२४८१ १५४९६२० ३७५६१५ 
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अनसूुची- १२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा ६ सँग सम्बश्चन्धि) 
प्रदेश सरकारले सङ्घीर् कार्ािलर्लाई ठदएको बजेटको खचि र्ववरण  

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 
तस.नं. श्चजल्ला कार्ािलर् चाल ु पुजँीगि जम्मा कैर्फर्ि 
१ 

वाजरुा 
श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  ४१८ ० ४१८   

२ श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० ६९९९ ६९९९   

३ 
अछाम 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  ८४० ० ८४०   

४ श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० ५०४७ ५०४७   

५ 
डोटी 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  ३७० ० ३७०   

६ सेिी प्रार्वतधक श्चशक्षालर् ३६२१५ ९०६६ ४५२८१ संघ सशिि अनदुान 
७ श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० १११९२ १११९२   

८ 
वझाङ्ग 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  ४२० ० ४२०   

९ शर्हद वषृ वहादरु तसंह पोतलटेश्चक्नक इश्चन्स्टच्र्टु ८८८५ १७८८२ २६७६७ संघ सशिि अनदुान 
१० 

दाच ुिला 
श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  १५७ ० १५७   

११ श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० ३५५४ ३५५४   

१२ 
वैिडी 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  ४२० ० ४२०   

१३ तभम दत्त पोतलटेश्चक्नक इश्चन्स्टच्र्टु १३५८६ ६५९८ २०१८४ संघ सशिि अनदुान 
१४ श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० १५८३ १५८३   

१५ 
डडेल्धरुा 

 डडेलधरुा अस्पिाल १०० ० १००   

१६ श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  ४०५ ० ४०५   

१७ 
किनपरु 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  १२६० ० १२६०   

१८ शकु्लाफाटँा पोतलटेश्चक्नक इश्चन्स्टच्र्टु ९३६८ १९८० ११३४८   

१९ श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० ४१८७ ४१८७   

२० 

कैलाली 

श्चजल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्  २०९४ ० २०९४   

२१ प्रार्वतधक श्चशक्षा िथा व्र्ावशार्र्क िातलम पररषद १००८३७ ११३४८१ २१४३१८ 
संघ सशिि अनदुान 

२२ र्टकापरु पोतलटेश्चक्नक इश्चन्स्टच्र्टु ३०४५७ ६८५१ ३७३०८ 

२३ श्चजल्ला प्रहरी कार्ािलर् ० ५५५५ ५५५५   

२४ सदूुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्ािलर् ० १२२९६ १२२९६   

 
  जम्मा २०५८३२ २०६२७१ ४१२१०३   
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अनसूुची-१३ 

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

२०७७।७८ 

 (रु.हजारमा) 

क्र.स. मन्रालर् / तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरूको नामावली 
अवतध 

आ.व. २०७७/७८ को बरेुज ु लेखापरीक्षण अङ्कको िलुनामा बरेुज ुप्रतिशि 

देश्चख सम्म 

1.  प्रदेश सभा सश्चचवालर्, धनगढी सश्चचव श्री राम तसंह धामी 207७/4/१ 207८/3/31 ५८१ ०.३४ 

2.  मखुर्मन्री िथा मश्चन्रपररष क को कार्ािलर्, धनगढी  
सश्चचव श्री कमल प्रसाद पोख्रले 207७/4/१ 207८/१/1 

१८२५ ०.८१ 
सश्चचव श्री र्करण थापा 207८/१/२ 207८/3/31 

3.  सामाश्चजक र्वकास मन्रालर्, धनगढी सश्चचव श्री गोर्वन्द प्रसाद पोखरेल 207७/4/१ 207८/3/31 ३८२९५८ ५.८२ 

4.  

उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण  

मन्रालर्, धनगढी  
सश्चचव श्री र्म प्रसाद पोख्रले 207७/4/१ 207७/५/२५ 

२४९३६ ०.८२ 
सश्चचव श्री र्ज्ञनाथ दाहाल 207७/५/२६ 207८/3/31 

5.  

आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्, धनगढी सश्चचव श्री कृष्ण बहादरु रावि 207७/4/१ 207७/६/४ 

२५९५७ ४.९७ 
सश्चचव श्री चडुामणी पौडेल 207७/६/५ 207८/3/31 

6.  आतथिक मातमला मन्रालर्, धनगढी 

सश्चचव श्री समुनराज अर्ािल 207७/4/१ 207७/५/१७ 

० ० 

सश्चचव श्री नवराज अर्ािल 207७/५/१८ 207७/७/१४ 
सश्चचव श्री धनबहादरु रोकार्ा 207७/७/१५ 207७/८/४ 
सश्चचव श्री तनमिल ढकाल 207७/८/५ 207७/१०/५ 
सश्चचव श्री रघरुाम र्वि 207७/१०/६ 207८/१/११ 
सश्चचव श्री झलकराम अतधकारी 207८/१/१२ 207८/3/31 

7.  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्रालर्, धनगढी 
सश्चचव श्री इन्रदेव भि 207७/4/१ 207७/५/२४ 

२७४९०४ २.४२ 
सश्चचव श्री गणेश प्रसाद भि 207७/५/२५ 207८/3/31 

8.  भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, धनगढी सश्चचव डा.र्कसनलाल भि 207७/4/१ 207८/3/31 ६१३२० २.२६ 
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