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जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनुे 
Be credible institution in promoting accountability, transparency and integrity  
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र्वषर् : वार्षिक प्रतिवेदन  
 

माननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्,  
प्रदेश प्रमखुको कार्ािलर्,  
गण्डकी प्रदेश, कास्की । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम गण्डकी प्रदेशको आतथिक वषि 207७।7८ 
को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी धारा २९४ को उपधारा (3) बमोर्जम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको 
छु । 
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 नेपालको संर्वधानको धारा 142 र लेखापरीक्षण ऐन  1702 बमोर्जम संघ, प्रदेश 
र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्, पूणि स्वातमत्व भएका संगठठि संस्था र संघीर् 
काननु बमोर्जम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु भनी िोर्कएका संस्था वा 
तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् समेिको 
आधारमा लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको धारा 194)3(  बमोर्जम 
संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्त्धमा 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 )2 ( मा उक्त प्रतिवेदन मखु्र्मन्त्री माफि ि प्रदेश सभामा पेस हनेु 
व्र्वस्था छ । उर्ललर्खि व्र्वस्था बमोर्जम गण्डकी प्रदेश सरकारका कार्ािलर्हरूको आतथिक वषि  1700/07  
को लेखापरीक्षण गरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । प्रदेश सरकारिफि  र्ो चौथो वार्षिक प्रतिवेदन हो । 
प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका मखु्र् व्र्होराहरू ,लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्ािन्त्वर्न र्स्थति र सधुारका क्षरेहरू समावेश गररएको 
छ। प्रस्ििु प्रतिवेदन सम्बर्न्त्धि तनकार् एवं सरोकारवाला माफि ि कार्ािन्त्वर्न 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 वषिदेर्ख 
लेखापरीक्षणको कार्िलाई सूचना प्रर्वतधमा आधाररि नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली )न्त्र्ाम्स (माफि ि 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिलगार्ि सम्बर्द् पक्षसँग 
आवश्र्क छलफल गरी प्राप्त रार् ,सललाह र सझुावबमोर्जम लेखापरीक्षणलाई उदे्दश्र्मूलक बनाउने प्रर्ास गररएको 
छ। र्सको साथै लेखापरीक्षकले पालना गनुिपने आचारसंर्हिा पालना गनि गराउन र लेखापरीक्षणको गणुस्िरमा 
एकरुपिा कार्म गनि आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् गनि गणुस्िर 
आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रणालीलाई सदुृढ िलुर्ाईएको छ ।  

र्स वषि काननुको पालना, जवाफदेर्हिावहन, लेखापालन र आतथिक कारोबारकोर्स्थति, साविजतनक सम्पर्त्त 
र स्रोि साधनको उपर्ोग, साविजतनक तनमािण र सेवा प्रवाहजस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षणको क्षेरमा समावेश 
गररएको छ । र्ो वषि प्रदेश अन्त्िगिि मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् सर्हि मन्त्रालर् र मािहिका 
कार्ािलर्, प्रदेश सभा सर्चवालर्, प्रदेश लोकसेवा आर्ोग, मखु्र् न्त्र्ार्तधवक्ताको कार्ािलर्, प्रदेश नीति िथा 
र्ोजना आर्ोग, प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् समेि १६७ तनकार्को रु.४० अबि ५५ करोड ५४ लाख 1९ 
हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न भई रु.५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल 
लेखापरीक्षण अङ्कको 1.27 प्रतिशि हनु आउँछ । गि वषि लेखापरीक्षण अंकको 1.96 प्रतिशि बेरुज ुकार्म 
भएको तथर्ो । गिवषिसँग िलुना गदाि बेरुज ुप्रतिशि घटेको छ । र्स वषि म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लगिी 
बेरुज ुमातनएको छैन । साविजतनक स्रोि साधनको उपर्ोग वा बेरुज ुफस्र्ौट गरी आतथिक अनशुासन कार्म 
गने र्वषर्लाई कार्ि सम्पादनको स्िरको आधारमा दण्ड र परुस्कार ठदने प्रर्क्रर्ासँग आवर्द् गनुिपदिछ । 

प्रदेश सरकारअन्त्िगििका कार्ािलर्हरूको लेखापरीक्षणबाट मखु्र्रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु तनमािण 
गनुिपने, दरबन्त्दीबमोर्जमका कमिचारीको पदपूतिि गनुिपने, बजेटमा समावेश भएका नीति िथा कार्िक्रमको 



 

प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गनुिपने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि गनुिपने, अनतु्पादक खचि 
तनर्न्त्रण गनि तमिव्र्र्र्िासम्बन्त्धी नीतिलाई प्रभावकारीरुपले कार्ािन्त्वर्न गनुिपने ,ठदगो र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त 
गनि र्ोजना िथा कार्िक्रममा समावेश गरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँग समन्त्वर्ात्मक ढङ्गले कार्ि 
गनुिपने देर्खएको छ ।  

र्वकास तनमािणिफि  आर्ोजना बैंकमा समावेश भएका र्ोजनामध्रे् बढी उपलर्धधमूलक र्ोजना छनौट गरी 
कार्ािन्त्वर्न गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफि ि एकै प्रकृतिका कार्िक्रमहरू सम्पादन भई दोहोररने, खर्टटने 
िथा टुर्क्रने प्रवरृ्त्त तनर्न्त्रण गने, साना िथा टुके्र आर्ोजनामा लगानी नगने, अनदुान र सहार्िाजस्िा र्विरणमखुी 
कार्िक्रमहरूमा बजेट पररचातलि गदाि उपलर्धधको सतुनर्िििा गने, अनदुानको अनगुमन प्रभावकारी बनाउने र 
जर्टल प्रकृतिका तनमािण सधुारका कार्िहरूसमेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार गरी कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न गनुिपने देर्खन्त्छ । नेपालको संर्वधानबमोर्जम आफ्नो अतधकार क्षेरमा पने आन्त्िररक आर् पररचालन 
गरी आत्मतनभिर हनेुिफि  प्रदेश सरकारका काम कारबाही तनदेर्शि गनुिपने देर्खन्त्छ।  

अन्त्त्र्मा  ,र्स प्रतिवेदनको कार्ािन्त्वर्नवाट साविजतनक सदाचार ,पारदर्शििा र जवाफदेर्हिाको प्रवर्द्िनमा 
सहर्ोग पगु्ने र्वश्वास तलएको छु । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने क्रममा अमूलर् सझुाव ठदई 

सहर्ोग गने माननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखु्र्मन्त्रीज्रू् िथा मन्त्रीज्रू्हरू, प्रदेश सभाका माननीर् सभामखुज्रू् 
िथा उपसभामखुज्रू्, प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरूलगार्ि प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी िथा र्वकास साझेदार, 
नागररक समाज र सञ्चारकमीहरूप्रति हाठदिक आभार व्र्क्त गनि चाहन्त्छु । र्स वषिदेर्ख र्वद्यिुीर् प्रणालीबाट 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने कार्ािलर्का सम्पूणि कमिचारीहरूलाई र्वशेष धन्त्र्वाद ठदन 
चाहन्त्छु।   

 

 

 

   

 

(टंकमर्ण शमाि, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 

 

 



 

लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

1. संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार 
र प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र 
और्चत्र्समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश आतथिक 
कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोर्जम प्रत्रे्क कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आर् व्र्र् िथा 
कारोवारको िोर्कएबमोर्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट 
अर्न्त्िम लेखापरीक्षण गराउनपुने उललेख छ । 

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

 आतथिक र्ववरण िोर्कएको ढाचँामा िर्ार गरी र्थाथि र्स्थति र्चरण गरेको, 
 प्रदेश सर्ञ्चि कोष िथा अन्त्र् सरकारी कोषको र्हसाब र्थाथिपरक रहेको,  
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन बमोर्जम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ि र प्रर्ोजनमा खचि गरेको, 
 राजस्वलगार्ि समस्ि आम्दानी र धरौटी असलुी एवं दार्खला गरेको, 
 सरकारी सम्पर्त्त एवं स्रोिको हातन नोक्सानी र दरुूपर्ोग हनु नपाउने व्र्वस्थापन गरी आन्त्िररक 

तनर्न्त्रण व्र्वस्था गरेको र सोको कार्ािन्त्वर्न भएको, 
 आतथिक कारोवार गदाि प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना गरेको एवं पषु्याई गने प्रमाण र्थेष्ठ 

राखेको, 
 स्वीकृि कार्िक्रमअनसुार तनधािररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्धध हातसल गरेको, 
 साविजतनक तनकार्ले िोर्कएबमोर्जम र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाह गरेको, 
 आतथिक कारोवार गदाि तमिव्र्र्र्िा कार्िदक्षिा र प्रभाकाररिामा पर्ािप्त ध्र्ान ठदएको, 
 साविजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन गरेको, 
 कोतभड-१९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्त्रण िथा उपचार सम्बन्त्धमा सञ्चातलि 

र्क्रर्ाकलाप र खचि काननुसम्मि ्एवं प्रभावकारी िवरले गरेको ।  

3. क्षरे - र्ो वषि प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालर्, संवैधातनक अंग, प्रदेश कार्ािलर् र सतमति िथा अन्त्र् संस्था 
समेि 167 तनकार्को २०७७।७८ को कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको 
क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहको र्स्थति मूलर्ांकन गनि सूचना िथा 
िथर्ांकसमेि संकलन गरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेण गररएको छ  । 

4. पर्द्ति - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा उर्ललर्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर्, 
कार्िमूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्त्र् सान्त्दतभिक लेखापरीक्षण तनदेर्शका, मागिदशिन र असल 
अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षण गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षण गनुिपने तनकार्हरूलाई जोर्खम 
मूलर्ांकनको आधारमा न्त्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण गरी उच्च जोर्खमर्कु्त 
69 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षण, मध्र्म जोर्खमर्कु्त 35 तनकार्को प्रदेश एकल कोष खािाबाट 



 

छनौट गररएका कारोवारको परीक्षण र न्त्रू्न जोर्खमर्कु्त 63 तनकार्को सम्बन्त्धमा दूर लेखापरीक्षण 
कार्िर्वतध अवलम्बन गरी लेखापरीक्षण गररएको छ ।  

र्सका अलावा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराउपर सम्बर्न्त्धि तनकार्का प्रमखुसँग छलफल 
गरेपिाि ्लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक 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 सम्पन्न, NAMS लेखापरीक्षण प्रणालीमा पेस भएका 
र्ववरण र प्रतिवेदनको पनुरावलोकन र छनौट भएका तनकार्को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको गणुस्िर 
पनुरावलोकनसमेि गने गररएको छ । नीतिगि र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षण सललाहकार सतमति 
गठन गररएको र र्वतभन्न क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्त्िर्क्रि र्ा - महालेखापरीक्षकको 207७/7८ को लेखापरीक्षणको तसलतसलामा गण्डकी 
प्रदेशका सम्पूणि तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरूसँग लेखापरीक्षणमा महालेखापरीक्षकको भतूमका, 
जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तडर्जटल पर्द्तिमा आधाररि लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली िथा 
लेखापरीक्षण कार्िक्रम सम्बन्त्धमा छलफल िथा अन्त्िरर्क्रर्ा कार्िक्रम भएको तथर्ो । 

6. वार्षिक प्रतिवेदन - महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्त्धमा अलग 
अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गनिसक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ को 
उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ पररच्छेद 
िथा १३ अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, पररच्छेद २ 
मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा, 
पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ािन्त्वर्न र्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षेरहरू उललेख गररएको छ। 

  



 
 



 

 

 

 

 



 1 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

 

पररच्छेद-१ 
लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण 

 समर्ष्टगि लेखापरीक्षण 

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

1.  सरकारी कार्ािलर् १५५ 38391770 
2.  सतमति िथा अन्त्र् संस्था 12 २१६३६4९ 

जम्मा १६७ 40555419 

र्ो वषि प्रदेश मािहि 15५ सरकारी तनकार्को रु.38 अबि 39 करोड 17 लाख 70 हजार 
र सतमति िथा अन्त्र् संस्था 12 को रु.२ अबि १६ करोड ३६ लाख 4९ हजार समेि रु.40 अबि 55 
करोड 54 लाख 19 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका तनकार्हरूको 
र्ववरण अनसूुची- १ र १(क) मा उललेख छ । 

1. सरकारी तनकार्  - र्ो वषि १५5 सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन/राजस्व/धरौटी र अन्त्र्िफि  तनम्नानसुार 
लेखापरीक्षण सम्पन्त् न भएको छ  

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. 

कारोबार 
लेखापरीक्षण सम्पन्त् न 

२०७६।७७ को रकम २०७7।७८ को रकम 

1. र्वतनर्ोजन तनकासा 19676243 २५६२३४१८ 
2. राजस्व असलुी 7373985 ९८०९३२९ 
3. धरौटी आम्दानी 1036630 1513386 
4. अन्त्र् कारोवार 695858 1445637 

जम्मा 28782716 38391770 

द्रष्वव्र्  र्वतनर्ोजन रकममा र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण माफि ि स्थानीर् िहलाई ठदएको तनकासा रु.१ अबि ९३ करोड ११ 
लाख ६८ हजार समेि समावेश छ ।  

लेखापरीक्षण रकमको र्ववरण अनसूुची-२ मा उललेख छ। 

2. सतमति र अन्त्र् संस्था - र्ो वषि 12 सतमति र अन्त्र् संस्थाको रु. २ अबि १६ करोड ३६ लाख 49 
हजारको लेखापरीक्षण गररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची–३ र ४ मा उललेख छ । लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद–३ को मन्त्रालर् खण्डमा समावेश छ । 

 प्रदेश बजेट कार्ािन्त्वर्न र राजस्वको र्स्थति 

3. प्रदेश बजेट िथा खचि - प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७७।७८ को बजेट 
अनमुान र र्थाथि खचि तनम्नानसुार छ - 

 



लेखापरीक्षण गररएको तनकार्को र्ववरण 

 2 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

 (रु. हजारमा) 

शीषिक/क्षरे 
२०७७।७८ को 

बजेट अनमुान र्थाथि खचि प्रतिशि 

चाल ु 14842684 8027864 54.09 
पुजँीगि  19999476 17595554 87.98 

जम्मा 34842160 25623418 73.54 

चाल ुखचिमा र्वत्तीर् हस्िान्त्िरणमाफि ि स्थानीर् िहलाई ठदएको रु.१ अबि ९३ करोड ११ 
लाख ६८ हजार समेि समाबेश छ । 

बजेट अनमुानको िलुनामा चाल ुखचि ५४.09 प्रतिशि र पुजँीगि खचि 87.98 प्रतिशि समेि 
कुल 73.54 प्रतिशि खचि गरेको अवस्थाले प्रदेशको समग्र कार्ि सम्पादन प्रभावकारी देर्खएन । 
र्ोजना स्वीकृति, कार्िक्रम संचालन, सेवाप्रवाहको अवस्थामा सधुार र कार्ि प्रकृर्ामा सरलीकरण गरी 
र्वतनर्ोजन िथा खचि दक्षिा बढाउनपुदिछ । 

4. स्रोिगि अनमुान र र्थाथि खचि - प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७७।७८ 
को अनमुान र खचिको स्रोिगि र्ववरण तनम्नानसुार छ  

 (रु. हजारमा) 

तस.नं. स्रोि 
२०७7।78 को अनमुानको िलुनामा खचि प्रतिशि 

बजेट र्थाथि आर् र्थाथि खचि खचि प्रतिशि 

१ संघीर् सरकार अनदुान १३३५९९०० १३९६८४६० १११६७९५० ८३.५९ 

१.१ समानीकरण अनदुान 7112600 7112600 ५७२४३९० ८०.४८ 

१.२ सशिि अनदुान ४२०८४०० ४८१६९६० ४२२२३४६ १००.३३ 

१.३ र्वशेष अनदुान 3५४०००० ५४०००० ४१९९२७ ७७.७६ 

१.४ समपरुक अनदुान १४९८९०० १४९८९०० ८०१२८७ ५३.४६ 

२ प्रदेश सरकार २१4८२२६० १५९९२१८० १४४५५४६८ 67.29 

 जम्मा ३४८४२१६० २९९६०६४० २५६२३४१८ ७३.५४ 

 र्ो वषि प्रदेश सरकारको कुल खचि रु.२५ अबि ६२ करोड ३४ लाख १८ हजारमध्रे् संघीर् 
सरकारको अनदुानिफि  अनमुानको 83.५९ प्रतिशि र प्रदेश सरकारको स्रोििफि  अनमुानको 67.29 
प्रतिशि खचि भएको छ । उपलधध स्रोि पररचालन नभएको कारणले र्वकास तनमािण, सेवा प्रवाह कार्ि 
सम्पादनमा असर परेको छ। 

5. संघ िथा स्थानीर् िहलाई बजेट - प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्िक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतििका 
लातग  प्रदेश काननु बमोर्जम र्वकास तनमािण िथा सेवा प्रवाहका कार्ि अगातड बढाउनपुनेमा प्रदेशले 
र्वतनर्ोजन गरेको बजेटबाट संघीर् िथा स्थानीर् सरकारका कार्िक्रम संचालन गनि ५१ संघीर् 
कार्ािलर्लाई रु.७६ करोड ९९ लाख १६ हजार र ८४ स्थानीर् िहलाई रु.३२ करोड ६१ लाख 
२२ हजार समेि रु.१ अबि ९ करोड ६० लाख ३८ हजार बजेट तनकासा ठदएको छ । र्सको र्ववरण 
अनसूुची-१२ मा समावेश छ । 

6. राजस्व असलुी - प्रदेश सरकार सञ् चालनको मूल आधार राजस्व संकलन र पररचालन रहेको छ । 
प्रदेश सरकारले २०७७।७८ मा प्राप्त गरेको राजस्व िथा आर्को र्ववरण तनम्न अनसुार छ  
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 (रु. हजारमा) 
राजस्व वगीकरण २०७7।७8 को अनमुान 20७७।7८ को प्रगति 

कर राजस्व 9055300 ८४१९७६६ 

गैह्रकर राजश्व 2917870 ११३७६७७ 

र्वर्वध प्राप्ती 909090 २५१८८६ 
कुल राजस्व 12882260 ९८०९३२९ 

र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची–८ मा उललेख छ । 

6.1. सरकार सञ् चालनको मूल आधार राजस्व संकलन र पररचालन भएिापतन २०७७।७८ मा प्रदेश 
सरकारले बाँडफाटँ भई प्राप्त हनेु मूलर् अतभवरृ्र्द् कर रु.5 अबि 36 करोड 97 लाख 13 हजार, 
अन्त्िशलुक रु.१ अबि 52 करोड 69 लाख 1२ हजार, सवारी साधन कर रु.८२ करोड ७२ लाख 
१४ हजार, घर जग्गा रर्जषे्ट्रशन रु.६९ करोड 59 लाख 11 हजार, वन रोर्लटी  रु.१ करोड ७० 
लाख ८३ हजार र्वद्यिु रोर्लटी रु.२२ करोड ८५ लाख १९ हजार, दहत्तर वहत्तरको तबर्क्रबाट रु.२२ 
करोड ३८ लाख ३० हजार लगार्ि आफ्नो क्षेरातधकारको र्वषर्मा कर लगाउने, उठाउने र संकलन 
गरेको छ । र्वभाज्र् कोषबाट २०७७।७८ मा बाँडफाँट भई प्राप्त सवारी साधन कर वापिको रकम 
कुल आम्दानीमा समावेश भएको िर राजश्व व्र्वस्थापन प्रणालीको कर राजश्वमा समावेश छैन । 

6.2. प्रदेश सरकारले २०७7।७8 मा प्राप्त गरेको सवारी साधन कर रु.१ अबि ३7 करोड 86 लाख 90 
हजार रहेकोमा सोको ४० प्रतिशिले हनेु रु.55 करोड 14 लाख 76 हजार बाडँफाँट गरी स्थानीर् 
िहमा हस्िान्त्िरण गरेको छ ।  

6.3. संघीर् सरकारबाट २०७7।७8 मा बाँडफाँट गनि छुट भएको असार २१ देर्ख मसान्त्ि सम्मको 
बाँडफाँट भई प्राप्त हनेु मूलर् अतभवरृ्र्द् कर र अन्त्ि शलुक वापिको रकम रु.४० करोड ५४ लाख ९९ 
हजार प्राप्त भएको छैन। त्र्सै गरी प्राकृतिक श्रोि वापिको रोर्लटी रु.२५ करोड १८ लाख ८६ 
हजार प्राप्त भएको छैन । 

7. र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण र खचि - आतथिक वषि २०७7।७8 मा प्रदेश संर्चि कोषबाट स्थानीर् िहलाई 
गरेको र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण र खचिको र्ववरण तनम्नानसुार छ                                          

                 (रु. हजारमा) 
अनदुान वार्षिक बजेट  हस्िान्त्िरण खचि हस्िान्त्िरण प्रतिशि 

समानीकरण अनदुान 1050002 1050001 1050001 १००.00 

सशिि अनदुान 258000 281890 281890 १०९.26 

र्वशेष अनदुान 196000 144692 144692 ७४.82 

समपरुक अनदुान 627000 454585 454585 ७2.50 

जम्मा 2131002 1931168 1931168 ९0.62 

प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण माफि ि र्ो वषि ८५ स्थानीर् िहमा रु. १ अबि ९३ करोड 
११ लाख ६८ हजार हस्िान्त्िरण गरेको छ । हस्िान्त्िररि अनदुानमध्रे् समानीकरण अनदुानको अंश 
बढी रहेको छ । सशिि, र्वशेष र समपरुक अनदुान खचि नभई बाँकी रहेको रकमलाई घटाई र्थाथि 
खचि लेख्न ुपनेमा हस्िान्त्िररि रकम बरावर नै खचि लेखेको बजेट  तसर्द्ान्त्ि र्वपरीि देर्खन्त्छ  ।
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति 

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

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

र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर् र सतमति िथा अन्त्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षणबाट औलँर्ाइएको 
बेरुज ुरु.५१ करोड ५४ लाख  ४८ हजार रहेको छ । सो बेरुज ुअंकको वगीकरण तनम्नानसुार छ  

(रु. हजारमा) 

वगीकरण 
सरकारी 
कार्ािलर् 

सतमति िथा अन्त्र् 
संस्था 

जम्मा 
कुल बेरुजकुो 

प्रतिशि 
जम्मा बेरुज ु ४८८३२९ २७११९ ५१५४४८ १०० 

1. असलु गनुिपने ८६६६५ ४१८४ ९०८४९ १७.६2 
२. तनर्तमि गनुिपने ३२०६९० २१६६५ ३४२३५५ ६६.४२ 
 अतनर्तमि भएको  ५९६३५ १७४२२ ७७०५७ १४.९५ 
 प्रमाण कागजाि पेस नभएको  २६१०५५ ४२४४ २६५२९९ ५१.४७ 
 र्जम्मेवारी नसारेको  ० ० ० ० 
 शोधभनाि नतलएको  ० ० ० ० 
३. पसे्की ८०९७४ १२७० ८२२४४ १५.९6 
 कमिचारी पसे्की   ३६१७ १०० ३७१७ ०.७२ 
 मोतबलाइजेसन पेस्की ० ० ० ० 
 प्रिीिपर पेस्की ० ० ० ० 
 संस्थागि पेस्की ७७३५७ ११७० 78527 १५.२३ 

बेरुज ुवगीकरणको र्ववरण अनसूुची-९ र १० मा उललेख छ । 

2. अद्यावतधक बेरुज ु - गि वषिसम्म रु.1 अबि 53 करोड 97 लाख 36 हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषि 
रू.२६ करोड ५३ लाख 3३ हजार सम्परीक्षण भई रु.१ अबि २७ करोड ४४ लाख ३ हजार बाँकी 
रहेको र र्ो वषि रु.५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरु.१ अबि ७८ करोड ९८ 
लाख ५१ हजार कार्म भएको छ । र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची -११ मा रहेको छ। 
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 (रु. हजारमा) 

क्र.सं. र्ववरण गि वषिसम्मको 
रकम 

र्ो वषिको रकम जम्मा रकम 

1.  प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु १२०४१२९ ४८८३२९ १६९२४५८ 
2.  सतमति िथा अन्त्र् संस्था ७०२७४ २७११९ ९७३९३ 

जम्मा १2७४४०३ ५१५४४८ १७८९८५१ 

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

3.1 प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा बेरुज ु फस्र्ौट गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्त्धि 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५(४) मा औलँर्ाइएको बेरुज ु३५ 
ठदन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र 
र्वभागीर् मन्त्री वा राज्र्मन्त्रीलाई जानकारी ठदने उललेख छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जमको प्रर्क्रर्ा 
पूरा गदािसमेि २०७७।७८ को बेरुज ुफस्र्ौट नभएकाले उक्त व्र्होरा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश 
गररएको छ। र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची-१३ मा रहेको छ । 

3.2 र्ो वषि प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ािलर् 119 को लेखापरीक्षण गरेकोमा ३६ कार्ािलर्मा लगिी 
बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमति िथा अन्त्र् संस्था १२ मध्रे् १ मा लगिी बेरुज ुदेर्खएको छैन । 

3.3 र्ो वषि प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ािलर् १५५ को १ हजार ५०९ दफा बेरुज ुदेर्खएकोमा ३८ 
दफा फस्र्ौट भई १ हजार ४७१ दफा बेरुज ुकार्म भएको छ । सो मध्रे् सैर्द्ार्न्त्िक दफा ९६८ र 
लगिी दफा ५०३ कार्म भएको छ । साथै, सतमति िथा अन्त्र् संस्था 1२ िफि को १९९ दफा बेरुज ु
देर्खएकोमा २ फस्र्ौट भई १९७ दफा बेरुज ुकार्म भएको छ । सो मध्रे् सैर्द्ार्न्त्िक दफा १२० र 
लगिी दफा ७७ कार्म भएको छ । 

3.4 सरकारी कार्ािलर् र सतमति िथा अन्त्र् संस्था समेिबाट लेखापरीक्षण क्रममा असलुी गनुिपने देर्खएको 
मध्रे् लेखापरीक्षणको दौरानमा रु.४ लाख ४८ हजार, प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.२६ लाख ९० 
हजार र सम्परीक्षणको क्रममा रु.२५ लाख ४८ हजार समेि रु.५६ लाख ८६ हजार असलु भएको 
छ । र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची-६ मा उललेख छ ।  

3.5 प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  गि वषिसम्मको पेस्की रु.२ अबि ६ करोड ५५ लाख ९३ हजार बाँकी 
रहेकोमध्रे् रु.१ अबि 39 करोड 46 लाख 1१ हजार समार्ोजन भई बाँकी रहेको रु.67 करोड 9 
लाख 82 हजार रहेकोमध्रे् रु.४ करोड ५६ लाख ९७ हजार फस्र्ौट भई बाँकी रु.६2 करोड 52 
लाख 85 हजार र र्ो वषि थप रु.८ करोड ९ लाख ७४ हजार समेि कुल पेस्की रु.70 करोड 62 
लाख 59 हजार बाँकी रहेको छ । र्स वषि थप पेस्की मध्रे् कमिचारीिफि  रु.३६ लाख १७ हजार र 
अन्त्र् पेस्की रु.७ करोड ७३ लाख ५७ हजार रहेको छ ।  

त्र्स्िै सतमति िथा अन्त्र् संस्थािफि  गि वषिसम्मको पेस्की रु.४ लाख रहेकोमा रु.३ लाख ५० 
हजार समार्ोजन भई बाँकी रु.५० हजार रहेकोमा र्ो वषिको थप रु.१२ लाख ७० हजार समेि कूल 
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पेस्की रु.१३ लाख २० हजार बाँकी रहेको छ । पेस्की बाँकीको अध्र्ावतधक र्ववरण अनसूुची-५ मा 
रहेको छ  । 

3.6 सरकारी कार्ािलर्िफि  र्ो वषि रकमगि आधारमा बढी बेरुज ुहनेु मन्त्रालर् तनम्नानसुार छन ् 

(रु. हजारमा) 

क्र. सं. मन्त्रालर् लेखापरीक्षण अङ्क 
बेरुज ुअङ्क कुल 

बेरुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा बेरुज ु

प्रतिशि 
असलु 
गन ुिपन ं

तनर्तमि 
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  सरकारी कार्ािलर्िफि  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् बढी बेरुज ुहनेु मन्त्रालर् िथा तनकार्को 
क्रममा पर्हलो स्थानमा रहेको,  सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् दोस्रो र भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी 
मन्त्रालर् िेस्रो स्थानमा रहेका छन ्। 

3.7 सरकारी कार्ािलर्, सतमति िथा अन्त्र् संस्था िफि  १३ तनकार्को रु. ६ लाख ९२ हजार अतग्रम कर कट्टी 
गनि बाकँी छ। र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची-७ उललेख छ ।  

3.8 प्रदेश सरकारी कार्ािलर् िथा सतमतििफि  ३ वषिको लेखापरीक्षण र बेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक र्स्थति 
तनम्नानसुार छ  

(रु. हजारमा) 

प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण 

अङ्क बेरुज ुअङ्क प्रतिशि 
पेस्की बाहेकको 

बेरुज ु
पेस्की बाहेकको 
बेरुज ुप्रतिशि 

2075 296377 540 0.18 88 0.03 
२०७७ 23892743 1644745 6.88 520358 2.18 
२०७८ 30746907 604100 1.96 458403 1.49 
2079 40555409 515448 १.२७ 433204 १.०7 

 मातथ उर्ललर्खि चौथो प्रतिवेदनको लेखापरीक्षण अङ्कमा राजस्व र अनदुानको हस्िान्त्िरण 
समेि समावेश गररएको छ । 
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पररच्छेद-३ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 

1. लेखापरीक्षण बक्र्ौिा - र्वगि वषि लेखापरीक्षण हनु नसकी बक्र्ौिा रहेको र्जलला स्वास्थर् कार्ािलर्, 
म्र्ाग्दीको र्वतनर्ोजनिफि  रु.1 करोड 71 लाख 7 हजार, राजस्व िफि  रु.10 हजार र धरौटी िफि  
रु.9 लाख 36 हजार समेि रु.1 करोड 80 लाख 53 हजारको र्ो वषि पतन लेखापरीक्षण भएको 
छैन । र्स सम्बन्त्धी व्र्होरा अनसूुची -२(क) मा उललेख छ । 

2. काननु िजुिमा - संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको संचालन र व्र्वस्थापनको लातग २०७७।७८ सम्म 
50 ऐन, १2 तनर्मावली, ३ गठन आदेश र १४३ तनदेर्शका िथा कार्िर्वतध तनमािण भएका छन ्। 
र्स वषि ११ कार्िर्वतध, २ तनदेर्शका, २ गठन आदेश तनमािणको लातग सहमति प्रदान गरेको छ । 
प्रदेशको सञ् चालन र व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क काननु र कार्िर्वतध पर्हचान गरी िजुिमा गनुिपदिछ। 

3. काननुमा सामन्त्जस्र्िा - स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को सातबक दफा ६४ को उपदफा 
१(च), ३ र ४ मा ढुङ्गा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरूको दोहोरो अतधकार रहने, 

करको दर सम्बर्न्त्धि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीर् िहहरूले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा 
गने व्र्वस्था भएकोमा उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर 
स्थानीर् िहहरूले तबक्री गरी प्राप्त गरेको रकम आफ्नो संर्चिकोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरेको छ । 
गण्डकी प्रदेशको कर िथा गैरकर सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को दफा १५(६) अनसुार तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा 
वापि सङ्कतलि करको चातलस प्रतिशि प्रदेश संर्चिकोषमा दार्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सैगरी 
गण्डकी प्रदेश आतथिक ऐन, २०७७ को अनसुचुी ६ मा ढंुगा, तगट्टी, बालवुाको दर िोकेको छ भने संघीर् 
मर्न्त्रपररषद्ले िर्ार गरेको ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन,् तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ड, 

२०७७ को दफा ४ घ मा सभाद्बारा स्वीकृि दरमा उत्खनन ्संकलन र तबक्री गने व्र्वस्था प्रदेश 
ऐनको र्वपरीि हनेु उललेख छ । र्सै गरी सोही मापदण्डमा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तबक्री बापिको राजस्व 
स्थानीर् िहले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानीर् िहबीच क्रमश  ४० र ६० प्रतिशि हनेुगरी बाँडफाँट गने 
व्र्वस्था गरेको छ, जनु स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐनको दफा ६२(क) र्वपरीि देर्खन्त्छ। र्ो वषि 
१४ स्थानीर् िहहरूले तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्रीवाट प्राप्त गरेको राजश्व रु.१७ करोड २३ लाख  
बाँडफाँट गनि बाकँी रहेको छ । राजस्व बाँडफाटँ सम्बन्त्धी काननु िजुिमा गदाि संघीर् काननुसँग 
नबार्झने गरी िर्ार गनुिपदिछ । 

4. कार्ि र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकार अन्त्िगिि 
र्वद्यमान र्वतभन्न साि मन्त्रालर्हरूको लातग िोर्कएका कार्ि र्जम्मेवारी आंर्शक रूपमा मार कार्ािन्त्वर्नमा 
आएको छ । मन्त्रालर्हरूले कार्ािन्त्वर्न गनि बाँकी कार्ि र्जम्मेवारीहरू कार्िर्ोजना बनाइि क्रमश: 
कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाउनपुदिछ । 
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5. कमिचारी व्र्वस्थापन - प्रदेश सरकार अन्त्िगिि मन्त्रालर्, आर्ोग र सर्चवालर् समेि १५५ कार्ािलर् 
रहेका छन ्। उक्त कार्ािलर्हरूको लातग कुल ३ हजार १७८ दरवन्त्दी स्वीकृि गरेकोमा २ हजार 
२९५ अथािि ७२.२२ प्रतिशि मार पदपूतिि भएको देर्खन्त्छ । स्वीकृि दरवन्त्दीको २७.७८ प्रतिशि 
पद ररक्त रहेकोले कार्ािलर्हरूको सेवा प्रवाहमा असर पने हुँदा ररक्त दरबन्त्दीमा पदपूतिि गनुिपदिछ । 

6. संगठन संरचना - संघीर् व्र्वस्था अनरुूप स्थानीर् िथा प्रदेशमा हस्िान्त्िण हनेु, संघ आफैं ले गने िथा 
प्रदेश वा स्थानीर् िहले गने कार्ि र साझा रूपमा गने कार्ि संर्वधानमा स्पष्ट उललेख छ । स्थानीर् 
िहमा हस्िान्त्िरण भएका कार्िक्रम सञ् चालन गनि िथा संघबाट खारेज भएका कार्ािलर् समेि प्रदेश 
स्िरमा स्थापना भएका छन। र्ो वषि ६ र्जललामा पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, ५ र्जललामा कृर्ष ज्ञानकेन्त्द्र 
र ४ र्जललामा भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्त्द्र लगार्ि १९ नर्ाँ कार्ािलर् स्थापना 
भएका छन ्। र्सबाट समग्र शासकीर् प्रणालीको खचि बढ्ने र कार्िक्षेरमा दोहोरोपना हनेुिफि  र्वचार 
गरेको छैन । िहगि संरचना िथा कार्िसम्पादनमा दोहोरोपन नहनेु गरी संरचना स्थापना हनुपुदिछ ।  

7. बजेट कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश अथि मन्त्रीले आगामी आतथिक वषिको प्रदेश सरकारको राजस्व र व्र्र्को 
अनमुान प्रत्रे्क वषि आषाढ मर्हनाको १ गिे प्रदेश सभामा पेस गनुिपने र सोसाथ राजस्व संकलन, 
मध्र्कातलन खचि संरचना, अनदुान, साविजतनक ऋण र लगानी सम्बन्त्धी नीतिगि व्र्वस्था सर्हिको 
बजेट अनमुान गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको २०७7।७8 को वार्षिक बजेट र सोको 
कार्ािन्त्वर्न र्स्थति र्वश्लषेणवाट तनम्नानसुारका व्र्होराहरू देर्खएका छन ्

7.1 र्ो वषि आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्ले रु.34 अबि 84 करोड 21 लाख 60 हजारको 
आर्-व्र्र् अनमुान पेस गरेकोमा गि वषिको बचि, कर र अन्त्र् राजस्व समेि रु.२९ अबि ९६ करोड 
6 लाख ४० हजार प्राप्त भई कुल अनमुानको ८५.९९ प्रतिशि आर् प्राप्त भएको छ ।  

7.2 र्वतनर्ोजनिफि  र्स वषि रु.२5 अबि 62 करोड 34 लाख १८ हजार खचि भई रु.४ अबि ३३ करोड 
७२ लाख २२ हजार बचि रहेको छ । बचि रकममध्रे् रु.१ अबि ४७ करोड ८२ लाख ९८ हजार 
संर्घर् संर्चि कोषमा र्फिाि गरेको छ । प्रदेश सभाबाट स्वीकृि बजेट अनसुार खचि दक्षिा बढाई 
बजेटको लक्ष्र् वमोर्जम खचि गनुिपदिछ। 

7.3 गि वषिको बचि, अनदुान, कर र अन्त्र् राजस्व समेि कुल आर् रु.२९ अबि ९६ करोड ६ लाख ४० 
हजारमध्रे् रु.13 अबि 96 करोड 84 लाख 60 हजार (४६.6२ प्रतिशि) रकम संघीर् हस्िान्त्िररि 
अनदुान र रु.6 अबि 18 करोड 21 लाख 73 हजार (२0.६३ प्रतिशि) गि वषिको मौज्दाि रहेको 
छ । आर्को उललेखनीर् र्हस्सा संघीर् अनदुान र गि वषिको मौज्दाि रहेको छ । प्रदेशले आफ्नो 
आन्त्िररक आर् वढाई खचि व्र्वस्थापनमा जोड ठदनपुदिछ । 

8. कर िथा शलुक - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशको आतथिक 
अवस्थाको र्वश्लषेण िथा आतथिक नीतिको िजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र तनर्मन कार्िसञ् चालन गने कार्ि आतथिक 
मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्को रहेको छ । प्रदेशलाई घर जग्गा रर्जषे्ट्रशन शलुक, सवारी साधन 
कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पर्िटन, कृर्ष आर्मा कर, सेवा शलुक दस्िरु, दण्ड जररवाना काननु 
बनाई कर िथा शलुकका दर िोक्न सक्ने अतधकार छ । र्स वषि कृर्ष आर्मा कर, पर्िटन शलुक, 
दहत्तरबहत्तर खानी िथा नदीजन्त्र् पदाथिमा शलुक असलुी लगार्िका शीषिकमा रु.१२ अबि ८८ करोड 
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२२ लाख ६० हजार असलुी गने अनमुान गरेकोमा रु.९ अबि ८० करोड ९३ लाख २९ हजार अथािि 
अनमुानको ७६.१५ प्रतिशि र कुल आर् रु.२९ अबि ९६ करोड ६ लाख ४० हजारको ३२.७४ 
प्रतिशि मार आन्त्िररक आर् प्राप्त भएकोले प्रभावकारी रुपमा असलुी हनु नसकेको अवस्था छ । 
तनर्तमि अनगुमन गरी असलुीमा सधुार लर्ाउनपुदिछ। 

9. चौमातसक खचि - पुजँीगििफि को स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रममा चौमातसक रूपमा खचि गनि बजेट व्र्वस्था 
गरेको छ । र्वतनर्ोर्जि बजेट प्रत्रे्क चौमातसकमा अनपुातिक रुपमा खचि गनुिपनेमा िेस्रो चौमातसक र 
आषाढ मर्हनामा बढी खचि गने गरेको छ । चौमातसक खचिको र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ: 

(रु. हजारमा) 

र्ववरण कुल खचि प्रथम चौमातसक दोस्रो  चौमातसक 
िेस्रो   

चौमातसक 
आषाढ मर्हनाको खचि आषाढ २५ पतछ खचि 

पुजँीगि १७५९५५५४ १४९८४१९ ४१६३८१६ ११९३३३१७ ७५००१५६ २८५४९०० 

प्रतिशि   8.52 23.66 67.82 42.63 16.23 

 उर्ललर्खि िातलका अनसुार कुल पुजँीगि खचि रु.१7 अबि 59 करोड 55 लाख 54 
हजारमध्रे् ६७.82 प्रतिशि िेस्रो चौमातसकमा र 42.63 प्रतिशि आषाढ मर्हनामा एवं १६.23 
प्रतिशि आषाढ २५ पतछ खचि भएको छ । पर्हलो र दोस्रो चौमातसकमा न्त्रू्न खचि भई आतथिक वषिको 
अन्त्िमा खचि हनेु पररपाटीमा सधुार हनुपुदिछ। 

10. र्वतनर्ोजन दक्षिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, 2074 को दफा 8 अनसुार बजेट प्रस्िाव गदाि 
त्र्स्िो खचि तसजिना गने स्पष्ट आधार सर्हि प्रस्िार्वि रकमको पषु्याइि खलुाउन ु पने एवं नर्ा ँ
आर्ोजनाको हकमा रकम प्रस्िाव गदाि सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको आधारमा खचि हनु सक्ने रकम मार 
पषु्याइि सर्हि प्रस्िाव गनुिपने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको 2077।7८ को बजेट खचिको र्स्थति 
तनम्नानसुार छ: 

 (रु. हजारमा) 

मन्त्रालर् / तनकार्को नाम 
चाल ु पुजँीगि जम्मा 

बजेट तनकासा/खचि बजेट तनकासा/खचि बजेट तनकासा/खचि प्रतिशि 

प्रदेश सभा सर्चवालर् ११३३५४ १०७३७९ ८९०० ८०८० १२२२५४ ११५४५९ ९४.४४ 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोग ७८५०३ १३०१2 ११००० १५६३८ ८९५०३ २८६५0 ३२.०१ 

मखु्र् न्त्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १३७२९ १०२९२ ७००० ६६३6 २०७२९ १६९२८ ८१.६६ 

मखु्र्मन्त्री िथा मन्त्रीपररषदको कार्ािलर् १५८७२४९ ४८४९८१ ८९९१६५ ६७८९४० २४८६४१४ ११६३९२१ ४६.८१ 

आतथिक मातमला  िथा र्ोजना मन्त्रालर् १८१९७५ ६०१३२ ९९०० १२६२० १९१८७५ ७२७५२ ३७.९२ 

उद्योग,पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालर् १२६७९६३ ९०६९७५ ५७३८०५ ५२१०३४ १८४१७६८ १४२८००९ ७७.५३ 

भतूम, कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर् २६७६४०० १७१२९४5 ४८४६०० ३५०३८७ ३१६१००० २०६३३३2 ६५.२७ 

आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रालर् ११२८०० १४३७७८ ४७७२०० ३६२०२३ ५९०००० ५०५८०१ ८५.७३ 

भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् ७२०५५८ ३३८५10 १३७४९१७६ १४४८९५१8 १४४६९७३४ १४८२८०२8 १०२.४८ 

सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् ३१४३१०१ २३०३८१४ १५३७४७५ ११४५४३१ ४६८०५७६ ३४४९२४5 ७३.६९ 

प्रदेश नीति प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग ३१०५० १४८७८ ११५०० ५२४७ ४२५५० २०१२५ ४७.३० 

स्थानीर् िह २१३१००२ १९३११६८ ० ० २१३१००२ १९३११६८ ९०.६२ 

र्वत्तीर् व्र्वस्था ५०५००० ० ० ० ५०५०००     

अथि र्वर्वध २२७६७०० ० २२२९७५५ ० ४५०६४५५ ० ०.०० 

अथि बजेट ३३०० ० ०   ३३००     

जम्मा १४८४२६८४ ८०२७८६४ १९९९९४७६ १७५९५५५४ ३४८४२१६० २५६२३४१८ ७३.५४ 
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 उर्ललर्खि र्ववरण अनसुार कुल बजेटको 7३.५४ प्रतिशि खचि भएको छ । सोमध्रे् चालिुफि  
र्वतनर्ोर्जि बजेटको ५४.०९ प्रतिशि र पुजँीगििफि  ८७.९८ प्रतिशि खचि गरेका छन ्। र्वतनर्ोर्जि 
बजेटमध्रे् प्रदेश लोक सेवा आर्ोगले ३२.०१ प्रतिशि, आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्ले 
३७.९२ प्रतिशि, मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्ले ४६.८१ प्रतिशि र प्रदेश नीति िथा 
र्ोजना आर्ोगले ४७.३० प्रतिशि मार खचि गरेको छ । अतधकांश मन्त्रालर्हरूको खचि गनि सक्ने 
क्षमिा कमजोर रहेकोले खचि गने क्षमिा अतभवरृ्र्द् गनुिपने देर्खन्त्छ । र्थाथिपरक हनेुगरी बजेट 
र्वतनर्ोजन िथा खचि हनुपुदिछ । 

11. बजेट वक्तव्र् कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश सरकारको 207७।7८ को बजेट वक्तव्र्मा घोषणा भएका नीति 
िथा कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्न हनुपदिछ । बजेटमा घोषणा भएका एक स्थानीर् िह एक अस्पिाल, 
एक हजार बेडको प्रदेश अस्पिाल, र्वर्शष्टीकृि मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्पिाल तनमािण, बहउुदे्दश्र्ीर् 
रंगशाला स्थापना, प्रदेश खेलकुद एकेडेमी, प्रदेश औद्योतगक क्षेर स्थापना, मेट्रोबस टतमिनल तनमािण, 
प्रदेश सरकारको प्रशासकीर् भवन, प्रदेश सभा भवन र र्वर्शष्ट पदातधकारी भवन तनमािण, “पेपरलेस 
तडर्जटल गण्डकी प्रदेश” लगार्िका नीति िथा कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्नमा आएको छैन । बजेटमा 
घोषणा भएका कार्िक्रमहरू कार्िर्ोजना बनाइि कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ। 

12. कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा २०७७।७८ मा 
प्रदेश अन्त्ििगिका ७ मन्त्रालर्ले सञ्चालन गनुिपने ४ हजार २५६ आर्ोजना/कार्िक्रमहरूमध्रे् सञ्चालन 
नभएको ५४५ (१२.८) प्रतिशि), ४० प्रतिशि सम्म प्रगति भएका ५६६ (१३.३ प्रतिशि), ४१ देर्ख 
५९ प्रतिशिसम्म प्रगति भएका २८५ (६.७ प्रतिशि), ६० देर्ख ७९ प्रतिशिसम्म प्रगति भएका ३४७ 
(८.२ प्रतिशि), ८० देर्ख ८९ प्रतिशि सम्म प्रगति भएका ७०७ (१६.६ प्रतिशि), र ९० प्रतिशि 
भन्त्दा वढी प्रगति भएका १८०६ (४२.४ प्रतिशि) रहेका छन ्। सञ्चालन नभएका कार्िक्रमहरूमा 
भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्को २ हजार ९३४ कार्िक्रममध्रे् ३६४ (१२.४ प्रतिशि) र सामार्जक 
र्वकास मन्त्रालर्को ३६२ कार्िक्रममध्रे् १८१ (५० प्रतिशि) सञ्चालन भएको देर्खएन । लर्क्षि 
कार्िक्रमहरू समर्मै सञ्चालन गरी प्रगति हातसल गनि बजेट कार्ािन्त्वर्न दक्षिामा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

13. मागिदशिन कार्ािन्त्वर्न -   नेपाल सरकार (म.प.) बाट 2075।1।26 मा स्वीकृि साविजतनक खचिमा 
तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्बन्त्धी नीतिगि मागिदशिन, २०७५ मा कार्ािलर् भवन, 

पदातधकारीको कार्िकक्षको फतनितसङ र पदातधकारीलाई उपलधध गराइने सवारी साधनको र्कतसम, इन्त्धन, 

ममिि खचिमा एकरूपिा लर्ाउन तनर्िि मापदण्ड बनाई कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाउनपुने र अथि मन्त्रालर्को 
परामशिमा भवन, कार्िकक्ष, फतनितसङ, सवारी इन्त्धन, ममिि आठदको मापदण्ड िर्ार गने नीतिगि व्र्वस्था 
भएकोमा मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्त्वर्नमा नलर्ाएकोले प्रशासतनक खचि तमिव्र्र्ी हनु सकेको छैन। 
िोर्कए बमोर्जमको मापदण्ड स्वीकृि गरी कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाउनपुदिछ । 

14. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा - प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजना २०७६/७७ देर्ख कार्ािन्त्वर्नमा 
आएको छ । उक्त र्ोजनामा 2077/78 सम्म बार्षिक आतथिक वरृ्र्द्दर ७ प्रतिशि परु् र्ाउने लक्ष्र् 

रहेकोमा ३.5५ प्रतिशि पगेुको, बहआुर्तमक गररबीमा रहेको जनसंख्र्ा १२ प्रतिशिमा झाने लक्ष्र् 
रहेकोमा 14.2 प्रतिशि रहेको, मानव र्वकास सूचकाङ्क ०.६० परु् र्ाउने लक्ष्र् तलएकोमा 0.59 पगेुको, 
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साक्षरिा दर ७८ प्रतिशि परु् र्ाउने लक्ष्र्मा 66.9 प्रतिशि पगेुको, बेरोजगारी दर ७ प्रतिशिमा झाने 
लक्ष्र् तलएकोमा ९ प्रतिशि रहेको, आधारभिू खानेपानी 96.5 प्रतिशि पररवारलाई परु् र्ाउने लक्ष्र् 
रहेकोमा 93.1 प्रतिशिमा पगेुको उललेख छ। सचुक बमोर्जमको उपलधधी हातसल गनि सकेको छैन। 
प्रत्रे्क वषिको लातग िोर्कएका सूचक बमोर्जम नतिजा हातसल गनि नसकेमा आवतधक र्ोजनाले 
पररकलपना गरेका सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू प्राप्त गनि नसर्कने हुँदा कार्िर्ोजना बनाई लर्क्षि 
र्क्रर्ाकलापहरू सञ् चालन गनुिपदिछ ।  

15. बजेट प्रक्षपेण - ठदगो र्वकासको लक्ष्र्लाई आन्त्िररकीकरण गरी २०७६।७७ मा २०७७।७८ को 
लातग रु.३८ अबि ५३ करोड 64 लाख ३2 हजार बजेट प्रक्षेपण गरेकोमा रु.३४ अबि 84 करोड 
21 लाख 60 हजार र्वतनर्ोजन भै रु.२५ अबि ६२ करोड २१ लाख ६० हजार खचि गरेको छ । 
प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोगमाफि ि संघीर् सरकार एवं रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगसँग समन्त्वर् गरी 
प्रदेश सरकारले ठदगो र्वकासका लक्ष्र् हातसल गनि पर्ािप्त बजेट तबतनर्ोजन गरी कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ । 

16. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - प्रदेश सरकारले र्वशेष महत्वका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूलाई प्रदेश 
गौरवका आर्ोजनाको रुपमा पर्हचान गरी र्वशेष सरु्वधा र प्राथतमकिा तनधािरण गरेर कार्ािन्त्वर्नमा 
लर्ाएको देर्खन्त्छ।गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चबषीर् र्ोजना (२०७६।७७ - ८०।८१) को 
अनसूुची-२ मा प्रदेशको बजेटबाट साविजतनक क्षेरले तनमािण गने १3, नेपाल सरकारसँग स्रोि माग 
गररएका रुपान्त्िरणकारी आर्ोजना ५,  नेपाल सरकारले कार्ािन्त्वर्न गने २ र तनजी क्षरेले तनमािण गने 
३ आर्ोजना समेि २३ आर्ोजनाहरूलाई प्रदेश गौरवका आर्ोजनाको रुपमा पर्हचान गररएको छ ।   

(रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. आर्ोजनाको नाम लागि अनमुान र्स वषिको बजेट र्स वषिको 

खचि 

र्स 
वषिसम्मको 

खचि 
(क) प्रदेशको बजेटबाट साविजतनक क्षरेले तनमािण गने प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू  

१ प्रदेश सदरमकुाम पोखरादेर्ख स्थानीर् िहका 
केन्त्द्र जोड्ने सडक तनमािण आर्ोजना  ३९१७८९५ ७६५२०० ६४३६०० ८५४१६४ 

२ एकीकृि प्रदेश प्रशासतनक केन्त्द्रको तनमािण 
आर्ोजना नखलेुको  - - - 

३ मखु्र्मन्त्री वािावरणमैरी नमनुा कृर्ष गाउँ 
आर्ोजना  नखलेुको २००००० १६६७०५ २८७६०५ 

४ गण्डकी गाई फामि िथा दगु्ध र्वकास आर्ोजना ३२000000 ११0000 0 0 
५ स्र्ाउमा आत्मतनभिर हनु ेआर्ोजना ।  नखलेुको ४0000 २६२५० ५९०५० 
६ घरवास होमस्टे तबस्िार र सदुृढीकरण आर्ोजना 550000 १३३००० १३२५०० ४२१२४२ 
७ नवलपरुको लोकाहाखोलामा प्रदेश स्िरीर् 

औद्योतगक के्षर तनमािण आर्ोजना नखलेुको १०००० ० ४७३ 

८ गण्डकी र्वश्व र्वद्यालर् स्थापना र सञ् चालन 
आर्ोजना नखलेुको ३२०००० ९४९०० १००९९२ 

९ गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ् चालन 
आर्ोजना नखलेुको १००००० ११७०० ११७०० 
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१० प्रदेश र्क्रकेट मैदान तनमािण आर्ोजना १६३0000 २०००० ० १९५० 
११ सूचना प्रर्वतध पाकि  तनमािण आर्ोजना  नखलेुको ३५०० १४२८ १५५९ 
१२ प्रदेश प्रहरी िातलम केन्त्द्रको तनमािण आर्ोजना नखलेुको ५७१०० ४३०२६ ५७८०४ 
१३ ईगभरनेन्त्स आर्ोजना  नखलेुको २००० १८१३ १८१३ 

(ख) नपेाल सरकारसगँ स्रोि माग गररएका रुपान्त्िरणकारी प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू  
14 पोखरा, डेडगाउँ, दरु्म्कबास, तरवणेी सडक तनमािण 

आर्ोजना  ४४००००० १८२२८१ ९७६९५ २७५३७१ 

15 उत्तरगंगा जलाशर्कु्त र्वद्यिु ्आर्ोजना  १३०००००००    
16 फेवािालको संरक्षण र सौन्त्दर्िकरण आर्ोजना  ४९२०००० ८५०० ८२०० १४९००५ 
17 कास्की र िनहुँको तबचमा पने िललो पतुडटार के्षरमा 

प्रदेश स्िरीर् औद्योतगक के्षर तनमािण आर्ोजना   ४०००००० ११५०० - - 

18 मटुु, मगृौला र क्र्ान्त्सरको एकीकृि प्रदेश अस्पिालको 
तनमािण आर्ोजना 1500000 2000० २०००० २०००० 

गौरवका आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्- 

16.1 िेइस आर्ोजनाहरूमध्रे् तनजी क्षेरले संचालन गने ३ आर्ोजना र नेपाल सरकारले कार्ािन्त्वर्न गने २ 
आर्ोजनाको हालसम्मको प्रगति र्ववरण प्राप्त नभएकोले कार्ािन्त्वर्न अवस्था र्र्कन गनि सर्कएन । िी 
आर्ोजनाका सम्वन्त्धमा सम्वर्न्त्धि तनकार्हरूबीच आवश्र्क समन्त्वर् गरी आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ। 

16.2 र्ो बषि गण्डकी गाई फामिलाई रु.११ करोड, नवलपरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश स्िरीर् औद्योतगक 
क्षेर तनमािण आर्ोजनाको लातग रु.१ करोड र प्रदेश र्क्रकेट मैदान तनमािण आर्ोजनालाई रु.२ करोड 
बजेट र्वतनर्ोजन भएपतन खचि गनि सकेको छैन। 

16.3 एर्ककृि प्रदेश प्रशासतनक केन्त्द्र तनमािण सम्वन्त्धमा कन्त्सेटचअुल ड्रइङ िर्ार गरी नेपाल सरकारसंगको 
सह-लगानीमा तनमािण गने गरी कार्ािन्त्वर्नका लातग प्रस्िाव गररएकोमा सो कार्ि अगातड वढेको छैन। 

16.4 उत्तरगंगा जलाशर्र्कु्त र्वद्यिु आर्ोजनाको लातग बजेट र्वतनर्ोजन भएको छैन। 

16.5 इ÷गभनेन्त्स आर्ोजनाको लातग अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ारी भएकोमा सोको कार्ािन्त्वर्न भएको छैन। 

16.6 पर्हचान भएका  आर्ोजनाहरूको लागि, सञ्चालन अवतध, बजेट व्र्वस्था लगार्िका  कुरा नखलुाएको 
अवस्था रहेबाट प्रदेश सरकारले र्वतभन्न गौरवका आर्ोजना घोषणा गरेको भएिापतन प्रदेश सरकारको 
कुनैपतन तनकार्ले घोषणा भएका गौरवका आर्ोजनाहरूको कार्ािन्त्वर्न र प्रगतिको अवस्था मूलर्ांकन 
गरेको देर्खएन । मूलर्ांकनको अभावमा घोषणा भएका आर्ोजनाहरूको कार्ािन्त्वर्न अवस्था र्र्कन गनि 
सक्ने र्स्थति रहेन ।  

  पर्हचान भएका आर्ोजनाहरूको लातग पर्ािप्त बजेटको सतुनर्िििा, दक्ष जनशर्क्तको व्र्वस्था, तनकार्गि 
समन्त्वर्, प्रभावकारी अनगुमन र मूलर्ाङ्कनको व्र्वस्था गरी समर्मै आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ।  

17. आर्ोजना बैङ्क - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ९(२) मा बजेट 
प्रस्िाव गने र्वतभन्न आधारमध्रे् आर्ोजना बैङ्कमा प्रर्वष्ट भएका आर्ोजनाको लातग रकम प्रस्िाव गने 
व्र्वस्था रहेको छ। आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गने तनकार्/मन्त्रालर्हरूले सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी, 
आवतधक र्ोजना र प्रदेशको प्राथतमकिा अनकूुलका आर्ोजना समावेश गरी आर्ोजना बैङ्क िर्ार गनुिपने 
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र प्राथतमकिाका आधारमा आर्ोजना छनौट गनुिपनेमा आर्ोजना वैकको व्र्वस्था गरेको छैन । आर्ोजना 
कार्ािन्त्वर्नमा प्रभावकाररिा हातसल हनेु गरी ऐन तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ।  

18. वार्षिक कार्िर्ोजना - बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धी एकीकृि कार्िर्वतध, २०७७ को दफा 
३ (१) मा प्रत्रे्क मन्त्रालर्ले आफ्नो िथा मािहि कार्ािलर्लको स्वीकृि बजेट िथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न गनि आतथिक वषिको श्रावण मसान्त्ितभर वार्षिक र्वकास कार्िक्रम कार्िर्ोजना िर्ार गनुिपने 
र उपदफा (२) मा उक्त कार्िर्ोजना िर्ार गदाि वार्षिक खररद र्ोजना, मातसक नगद प्रवाह र्ववरण, 

उपलर्धध मापनसूचक र कार्ािन्त्वर्नको समर्िातलका लगार्िको र्ववरण समावेश गनुिपने उललेख 
भएकोमा मन्त्रालर्ले सो अनरुुप कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाइएन । सम्बर्न्त्धि मन्त्रालर्हरूले 
कार्ािर्ोजना िर्ार गरी कार्िक्रम कार्िन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

19. कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचि - साविजतनक खररद काननुमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि वकि  चाजि 
स्टाफ र अन्त्र् सानातिना खचिको लातग कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी थप गरी खचि गनि सर्कने व्र्वस्था छ । प्रदेश 
सरकार अन्त्िगििका तनकार्हरूले तनमािण कार्िको अतिररक्त अनदुान र्विरणमा समेि कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी 
रकमको व्र्वस्था गरी खचि गने गरेका छन ्। चाल ुप्रकृतिका खचिको लातग छुटै्ट बजेट तबतनर्ोजन 
भएपतन र्स वषि भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् र अन्त्िगििका २4 तनकार्ले कर्न्त्टन्त्जेन्त्सीबाट रु.26 
करोड 18 लाख 2 हजार इन्त्धन, सवारी साधन ममिि, अनगुमन, कार्ािलर् सामान खररद लगार्िमा 
खचि गरेको छ । कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचिको अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । 

20. सम्पर्त्तको अतभलेख िथा प्रतिवेदन - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम मन्त्रालर्हरूले 
आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, जग्गा, सवारी साधन लगार्ि र्जन्त्सी मालसामानको लगि िथा मािहि 
कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त प्रतिवेदन र आफ्नो कार्ािलर् समेिको र्जन्त्सी प्रतिवेदन एकीकृि रूपमा िर्ार 
गरी भाद्र मसान्त्ितभर प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउन ुपनेमा पठाएका छैनन ्। सो व्र्होरा 
गि वषिको बार्षिक प्रतिवेदनमा औलर्ाएको भएपतन सधुार भएको छैन । 

21. सवारी साधन खररद - प्रदेश मन्त्रालर् र मािहि तनकार्ले र्ो वषि रु.९ करोड ९९ लाख १९ हजारमा 
२० सवारी साधन खररद गरेको छ । सवारी साधन खररदमा गि २ वषिमा  रु.४६ करोड ५० लाख 
६५ हजार खचि गरेको तथर्ो । सवारी साधन खररदसंगै ममिि र इन्त्धन खचि समेि वरृ्र्द् हनेु भएकोले 
सवारी साधन खररदको मापदण्ड िर्ार गरी र्स्िो खचिलाई व्र्वर्स्थि गनुिपदिछ । 

22. प्रगति समीक्षा - बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धी एर्ककृि कार्िर्वतध, २०७७ को दफा ४(३) 
मा सम्बर्न्त्धि मन्त्री र सर्चवले आफ्नो मािहािको आर्ोजना िथा कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्त्वर्नको 
अनगुमन िथा मूलर्ाङ्कन गनुिपने व्र्वस्था छ । र्ो वषि कुल बजेटको 7३=५4 प्रतिशि मार खचि भएको 
छ । मन्त्रालर्को राजस्व, खचि, आर्ोजना र कार्िक्रम सञ् चालन गनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको 
समानीकरण अनदुान िथा सशिि अनदुान, मन्त्रालर्को लातग प्रदेश सरकारको नीति िथा बजेटमा 
समावेश भएका कार्िक्रमहरूको प्रगति समीक्षा गने र कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा देखा परेका समस्र्ाहरूको 
पर्हचान गरी समाधानको लातग समन्त्वर् गने गरेको देर्खएन । बजेट समीक्षा कार्िलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदिछ । 

23. रकमान्त्िर - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३२(१) मा 
पर्हलो रैमातसक अवतध समाप्त नभएसम्म र बजेट र्वतनर्ोजन नभएको खचि शीषिकमा रकमान्त्िर गनि 
नपाइने व्र्वस्था छ । पर्हलो रैमातसकमा अथि र्वर्वधबाट रु.८ करोड ९५ लाख र अन्त्र् कार्िक्रम 
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बजेटवाट रु.२ अबि ९९ करोड ५४ लाख रकमान्त्िर गरेको छ । श्रावणमा बजेट कार्ािन्त्वर्न हनेु िर 
भदौ र असोजमा रकमान्त्िर गरी बजेट व्र्वस्था गने पररपाटी बजेट तसर्द्ान्त्ि र्वपरीि छ । 

24. लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन - कारोबारको लेखा र प्रतिवेदनको ढाँचा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को 
तसफाररसमा २०७६।२।१९ र नेपाल साविजतनक र्वत्तीर् क्षेर प्रतिवेदन लेखामान (नेटसास)को ढाँचा 
२०७५ मागिमा नै स्वीकृि भइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालर् िथा केन्त्द्रीर् तनकार्हरूले स्वीकृि 
भएबमोर्जमको ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको छैन । िोर्कएको ढाचँामा 
लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ। 

25. आतथिक सहार्िा - साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकारीिा कार्म गने सम्बन्त्धी नीतिगि 
मागिदशिन, २०७५ मा वार्षिक कार्िक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई 
आतथिक सहार्िा र अनदुान नठदने उललेख छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको आतथिक सहार्िा सम्बन्त्धी 
कार्िर्वतध, २०७६ मा व्र्र्क्तगि सहार्िा रु.२५ हजार र संस्थागि सहार्िा रु.१ लाखसम्म 
मखु्र्मन्त्रीको िोकआदेशबाट सोझै, सोभन्त्दा मातथको रकम मर्न्त्रपररषद्को तनणिर्बाट ठदन सर्कने 
व्र्वस्था छ । मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्ले र्स वषि र्वपन्न पररवारका सदस्र्लाई औषतध 
उपचार, खेलकुदका प्रतिर्ोतगिा, लोकसेवा िर्ारी कक्षा सञ्चालन लगार्िको कार्िमा २६८ जनालाई 
रु.२ करोड आतथिक सहार्िा र्विरण गरेको छ । गि बषि र्स्िो सहार्िा रु.58 लाख 15 हजार  
र्विरण गरेकोमा र्ो वषि गि वषिको िलुनमा ३.44 गणुा भन्त्दा बढी सहार्िा र्विरण गरेको देर्खन्त्छ। 
र्स्िो खचिमा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ ।  

26. अनदुान - बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धी एकीकृि कार्िर्वतध, २०७७ को बुदँा नं. १२ मा 
प्रदेश सरकारको बार्षिक तबकास कार्िक्रम अन्त्िगिि तबतनर्ोर्जि बजेटको सीमातभर रही अनदुान उपलधध 
गराउन सर्कने, अनदुान ठदने तनकार्हरूबीच दोहोरो नपने गरी समन्त्वर् गनुिपने र अनदुान रकमबाट 
कार्िक्रम सञ्चालन गदाि खररद सम्बन्त्धी काननु, आतथिक कार्िर्वतध ऐन र खचिको मापदण्ड पालना गनुिपने 
उललेख ।अनदुान सम्बन्त्धमा देर्खएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार छन ्। 

26.1 होमस्टे क्षमिा िथा अतभवरृ्र्द् सशर्क्तकरण िथा पूवािधार र्वकास कार्ि संचालन कार्िर्वतध, २०७६ को 
बुदँा नं. ११ मा होमस्टे क्षमिा अतभवरृ्र्द् िथा सशर्क्तकरणको लातग एकल पररर्ोजनालाई बढीमा 
रु.१५ लाख र संर्कु्त पररर्ोजनालाई बढीमा रु.३५ लाखसम्म अनदुान ठदने व्र्वस्था छ । पर्िटन 
कार्ािलर्ले २०७७।०७८ मा ११७ होमस्टेको पूवािधार तनमािणको लातग रु.१३ करोड २५ लाख 
खचि गरेको छ । अतधकांश होमस्टेमा सामदुार्र्क भवन तनमािण, भ्रू् टावर तनमािण, पद मागि तनमािण, 
शौचालर् तनमािण आठदमा खचि भएको देर्खन्त्छ । तनर्िि व्र्र्क्त र समूहलाई लाभ हनेु र्स्िा अनदुानको 
रकम तनर्न्त्रण हनुपुदिछ । 

26.2 कृर्ष, पश ुपन्त्छी िथा मत्स्र् र्वकास कार्िक्रमको लातग भतूम व्र्वस्था, कृर्ष, सहकारी िथा गररवी 
तनवारण मन्त्रालर्ले मािहिका तनकार्को लातग समेि र्स वषि अनदुान शीषिकमा जम्मा रु.४० करोड 
६१ लाख ४५ हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.२८ करोड ३६ लाख ५७ हजार अनदुान ठदएको 
छ । संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् िहबाट स्पष्ट नीति िथा कार्िक्रम र सीमा तनधािरण 
नगरी एकभन्त्दा बढी तनकार्बाट एकै प्रकृतिका कार्िक्रममा अनदुान ठदने र ठदएको अनदुानको 
केन्त्द्रीकृि अतभलेख राख्न ेनगरेबाट एउटै अनदुानग्राही पटक पटक लाभार्न्त्वि हनेु अवस्था देर्खएको 
छ। उदाहरण स्वरुप पशपंुक्षी िथा मत्स्र् र्वकास कृर्ष तनदेशनालर्ले दगु्ध र्चस्र्ान केन्त्द्र स्थापना 
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सहर्ोग कार्िक्रम अन्त्िगिि एक सहकारी संस्थालाइि रु.९ लाख ४७ र कावासोिी नगरपातलकाले रु.९ 
लाख ९२ हजार अनदुान ठदएको पाइर्ो । कृर्ष ज्ञानकेन्त्द्र लमजङुले एक सहकारी सस्थालाई धान 
व्लक र्वकास कार्िक्रमवाट कृर्ष सामग्री खररदको लातग रु.९ लाख २ हजार अनदुान उपलव्ध 
गराएकोमा चैिे धान िथा मकै खेिी र्वस्िार कार्िक्रम अन्त्िगिि  सामाग्री खररद गनि रु.३ लाख ६० 
हजार अनदुान ठदएको छ । र्सरी एउटै संस्थालाई प्रदेश र स्थानीर् िहबाट र एक सस्थालाई एकै 
प्रकृतिको कार्िमा फरक फरक कार्िक्रमवाट अनदुान ठदँदा एउटै लाभग्राहीले पटक पटक लाभ तलने 
अवस्था भएकोले र्स्िा कार्िमा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ । अनदुान र्विरणमा एकद्बार नीति बनाइि सीमा 
तनधािरण गरी अनदुान ठदने व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

27. र्वशेष अनदुान - र्वशेष अनदुान सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७५ मा प्रदेशको हकमा रु.१० करोड 
रुपैँर्ाभन्त्दा कम लागि भएको आर्ोजनामा र्वशेष अनदुान प्रदान नगने उललेख छ । र्स वषि सामार्जक 
र्वकास मन्त्रालर्ले स्वास्थर् क्षेर सदुृढीकरण िथा र्शक्षा क्षेरको र्वकास आर्ोजना अन्त्िगिि रु.२२ 
करोड र्वशेष अनदुान प्राप्त गरेकोमा मन्त्रालर्को लातग रु.१ करोड २३ लाख, स्वास्थर् आपूतिि 
व्र्वस्थापन केन्त्द्रलाई रु.८ करोड ६४ लाख, १२ अस्पिाललाई रु.३ करोड ४५ लाख िथा ११ 
स्वास्थर् कार्ािलर्लाई रु.१ करोड ६ लाख समेि जम्मा रु.१४ करोड ३८ लाख (बजेटको 65.40 
प्रतिशि) बाँडफाटँ गरी तनकासा ठदएको छ । संघीर् र्वशेष अनदुान तनर्िि आर्ोजनाको लातग खचि 
गनुिपनेमा प्रदेशर्स्थि सम्पूणि कार्ािलर्लाई बाडँफाँट गरेकोले अनदुानको उदे्दश्र् अनरुूप खचि भएको 
देर्खएन । कार्िर्वतधको पालना हनुपुदिछ। 

28. उपभोक्ता सतमति - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७ मा एक करोड रुपैर्ाँसम्म लागि 
अनमुान भएको तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट गराउन सर्कने, उपभोक्ता 
सतमतिसंग सम्झौिा गदाि मूलर् अतभवरृ्र्द् कर, कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी र ओभरहेड बाहेकको रकममा गनुिपने र 
जनश्रमदान रकम कटाएर भकु्तानी गनुिपने लगार्िका व्र्वस्था छन ्। उपभोक्ता सतमति पररचालन 
सम्बन्त्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:् 

28.1 खानेपानी िथा सरसफाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् गोरखाले रु.४ करोड ७२ लाख ८८ हजार लागि 
अनमुान भएका ४ र्ोजनाहरू र जलस्रोि िथा तसञ्चाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् स्र्ाङ्जाले रु.७ करोड 
४९ लाख ९६ हजार लागि अनमुान भएको ७ तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको छ । 
िोर्कएको सीमाभन्त्दा बढीको कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन उर्चि देर्खएन । 

28.2 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष, सहकारी िथा गररवी तनवारण मन्त्रालर्ले चार र्जललामा जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम 
अन्त्िगिि ११ लाभग्राही समूहलाई जग्गा सम्र्ाउने कार्िको लातग रु.४ करोड ६७ लाख ९२ हजार 
भकु्तानी ठदएकोमा १५ प्रतिशिले हनेु  ओभरहेड बापि रु.६० लाख ५७ हजार भकु्तानी ठदएकोले उक्त 
रकम असलु गनुिपदिछ ।  

28.3 सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्ले १३ र जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् स्र्ाङ्गजाले १७ 
उपभोक्ता सतमतिलाई सम्झौिा अनसुार आनपुातिक रुपमा उपभोक्ताको र्ोगदान रु.५७ लाख कट्टी नगरी 
भकु्तानी गरेकोले र्स्िो रकम असलु गनुिपदिछ । 

29. कोतभड कोष - कोतभड-१९ को रोकथाम िथा तनर्न्त्रण गनिको लातग सामार्जक तबकास मन्त्रालर्ले 
कोतभड चलिी कोष भनी रार्ष्ट्रर् बार्णज्र् बैंकमा एक र्वर्वध खािा संचालन गरेको छ । उक्त खािामा 
गि बषिको मौज्दाि रु.१६ करोड १५ लाख ९५ हजार समेि जम्मा रु.२० करोड ६९ लाख ४४ 
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हजार आम्दानी रहेकोमा रु.१५ करोड २४ लाख ४३ हजार खचि भई रु.५ करोड ४५ लाख १ हजार 
मौज्दाि रहेको छ । त्र्स्िै कोतभडको रोकथाम िथा तनर्न्त्रण गनिको लातग प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्मा एक र्वर्वध खािा सञ्चालन गरेको छ । उक्त खािामा गि बषिको मौज्दाि रु.२ करोड 
७० लाख ३७ हजार र र्स बषि प्राप्त रु.४९ करोड ९ लाख ७८ हजार समेि रु.५१ करोड ८० 
लाख १५ हजार आम्दानी भएकोमा रु.२३ करोड ४० लाख ७९ हजार खचि भई रु.२८ करोड ३९ 
लाख ३६ हजार मौज्दाि रहेको छ । र्स सम्बन्त्धी देर्खएका व्र्होरा देहार् अनसुार छन:् 

29.1 सरकारी कारोवार तनदेर्शका, २०७६ मा प्रदेश सरकारका सबै तनकार्हरूले आकर्स्मक लगार्िका 
र्वर्वध कोषको कारोवार गनि प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा खािा खोलनपुने उललेख छ । सामार्जक 
तबकास मन्त्रालर्ले कोतभड १९ को रोकथाम िथा तनर्न्त्रणको लातग प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् 
माफि ि रार्ष्ट्रर् बार्णज्र् बैंकमा एक र्वर्वध खािा सञ्चालन गरेकोमा सोही बैंकमा कोतभड चलिी कोष 
भनी छुटै्ट खािा संचालन गरेको देर्खर्ो । आतथिक बषिको अन्त्िमा उक्त खािामा रु.५ करोड ४५ लाख 
१ हजार मौज्दाि रहेको छ । तनदेर्शका तबपररि सञ्चालन गरेको खािा बन्त्द गरी मौज्दाि रकम प्रदेश 
लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा खोतलएको खािामा जम्मा गनुिपदिछ । 

29.2 कोरोना भाइरस रोगथाम, तनर्न्त्रण िथा उपचार कोष सञ्चालन िथा स्वास्थर् उपकरण खररद गने 
कार्िक्रमको लातग सामार्जक तबकास मन्त्रालर्मा रु.२० करोड तबतनर्ोजन मन्त्रालर्ले रु.१ करोड 
४८ लाख ४८ हजार खचि गरी बाकँी रकम रु.१८ करोड ५१ लाख ५२ हजार प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर् अन्त्िगिि रहेको र्वर्वध खािा माफि ि कारोवार हनेु गरी कोरोना भाइरस संक्रमण रोगथाम, 
तनर्न्त्रण िथा उपचार कोषमा जम्मा गररठदन आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्मा लेखी पठाएकोमा 
मर्न्त्रस्िरको २०७८।१।२१ को तनणिर्ले उक्त कोषमा जम्मा गरेको छ । स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रम 
अनसुार खचि नभएको रकम र्फिाि नगरी कोषमा जम्मा गरेको देर्खर्ो ।  

29.3 कोषबाट र्स बषि प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्त्द्रलाई रु.१५ करोड, ५९ लाख ८२ हजार, 
स्वास्थर् तनदेशनालर्लाई रु.१ करोड १८ लाख ७६ हजार, प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालालाई रु.१ 
करोड ३९ लाख ५ हजार, क्षर्रोग उपचार केन्त्द्र र स्वास्थर् िातलम केन्त्द्रलाई रु.६६ लाख ५२ 
हजार, ८५ स्थानीर् िहलाई रु.८ करोड ३७ लाख ८९ हजार, ११ र्जलला प्रशासन कार्ािलर्लाई 
रु.८५ लाख २५ हजार, ३ मन्त्रालर्लाई रु.५२ लाख ६८ हजार, ११ आर्वेुद स्वास्थर् केन्त्द्रलाई 
रु.२४ लाख, ११ स्वास्थर् कार्ािलर्लाई रु.८५ लाख ४९ हजार र १२ अस्पिालहरूलाई रु.७ करोड 
१७ लाख ५२ हजार समेि जम्मा रु.३६ करोड 86 लाख 98 हजार तनकासा ठदएको छ । त्र्स्िै 
एक सामदुार्र्क लार्न्त्स अस्पिाललाई रु.९० लाख ३४ हजार, एक रेडक्रस सोसाइटीलाई रु.३ लाख 
२० हजार र र्जपी कोइराला रार्ष्ट्रर् स्वासप्रश्वास उपचार केन्त्द्रलाई रु.१० लाख उपलव्ध गराएको छ। 
मन्त्रालर्ले उक्त तनकासा रकमबाट भएको खचिको र्ववरण तलई अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन भने 
अनगुमन पतन गरेको छैन ।
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मन्त्रालर् र तनकार्गि व्र्होरा 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

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

र्ो वषि सर्चवालर्को र्वतनर्ोजन रु.११ करोड ५४ लाख ५९  हजार, राजस्व रु. ८७ हजार, धरौटी 
रु.१४ लाख 1४ हजार समेि रु.११ करोड ६९ लाख ६० हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न भएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. काननु तनमािण - प्रदेश सभाको २०७४।७५ देर्ख २०७७।७८ सम्म ८ वटा अतधवेशन बसी सभामा 
काननु तनमािणको लातग ५३ र्वधेर्क दिाि भएको मध्रे् ५० र्वधेर्क पाररि गरेको छ। 

2. संसदीर् सतमतिको तनणिर् कार्ािन्त्वर्न - संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाले र्वषर्गि सतमति गठन 
गनि सक्ने व्र्वस्था अनसुार प्रदेश मातमला, अथि िथा र्वकास, साविजतनक लेखा सतमति लगार्िका 
सतमतिको गठन गरेको छ । र्सरी गठन भएका सतमतिहरूले २०७४।७५ देर्ख २०७७।७८ को 
अर्वधमा र्वतभन्त् न ८५१ तनणिर्हरू गरेको छ । सतमतिका तनणिर् एवं तनदेशनहरूको कार्ािन्त्वर्न अवस्था 
सम्बन्त्धमा अनगुमन गरेको छैन । तनणिर् कार्ािन्त्वर्नको सतुनर्िििा गनुिपदिछ ।  

3. कमिचारी दरबन्त्दी र पदपूतिि - सर्चवालर् अन्त्िगिि 36 कमिचारी दरबन्त्दी रहेकोमा 30 पदपूतिि भई २ 
उपसर्चव समेि 6 पद ररक्त छन ्। दरबन्त्दी अनसुार पदपूतिि गरी जनशर्क्त व्र्वस्थापन हनुपुदिछ । 

 बेरुज ुर्स्थति - सर्चवालर्मा र्ो वषि रु.१ लाख २८ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनबाट 
फर्छ्यौट नभएकोले सो बेरुज ुबाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ ।



 

 18 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम कार्ािलर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशतभरको 
शासन व्र्वस्थाको सामान्त्र् तनदेशन, तनर्न्त्रण र सञ् चालन गने, प्रदेश मर्न्त्रपररषद् मा पेस हनेु तनर्म र आदेशको 
िजुिमा, स्वीकृति िथा प्रमाणीकरण गने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ािन्त्वर्न र प्रतिवेदन गने लगार्िका कार्ि 
रहेका छन ्। 

र्ो वषि मािहि समेि 2 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबि १६ करोड ३९ लाख २१ हजार, राजस्व 
रु.६ हजार, धरौटी रु.३ लाख ६६ हजार र कार्ि सञ्चालन कोष रु.४ करोड २ लाख १६ हजार समेि रु.1 
अबि 20 करोड 45 लाख 9 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखु्र् 
व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

१. कार्ि र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्को कार्ि र्जम्मेवारी िोर्कएकोमध्रे् प्रदेश सरकारको कार्िसम्पादन तनर्मावली िजुिमा र 
कार्ािन्त्वर्न, प्रदेशस्िरीर् मानव संशाधन र्वकास र्ोजना िजुिमा र कार्ािन्त्वर्न, प्रदेशतभरको राजनीतिक, 
आतथिक, सामार्जक, शार्न्त्ि सवु्र्वस्था एवं प्रशासतनक गतिर्वतधहरूको अद्यावतधक जानकारी र सम्बोधन, 
प्रदेश तनजामिी सेवा र अन्त्र् प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्त्धी नीति, काननु मापदण्ड िजुिमा एवं 
कार्ािन्त्वर्न, प्रदेशस्िरमा साविजतनक सेवा र्विरणको न्त्रू्निम मापदण्ड तनधािरण र सेवाग्राही सन्त्िरु्ष्ट िथा 
सेवा प्रवाहको अनगुमन, गाउँपातलका िथा नगरपातलकाको कमिचारी र कार्ािलर्को व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी 
काननु िजुिमा लगार्िको कार्ि हनु बाँकी रहेको छ । कार्िर्ोजना बनाई िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा 
गनुिपदिछ ।  

२. अनगुमन मूलर्ाङ्कन - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा मखु्र्मन्त्री िथा 
मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को कार्ि र्जम्मेवारी अन्त्िगिि प्रदेश सरकारको नीति कार्ािन्त्वर्न अनगुमन र 
मूलर्ाङ्कन एवं प्रदेश मन्त्रालर्हरूको कार्िको  अनगुमन र मूलर्ाङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन समेि पेश 
गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ ।  कार्ािलर्ले अनगुमन मूलर्ाङ्कन सूचकाङ्क िर्ार गरी सोही आधारमा नीति 
िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन र मूलर्ाङ्कन गरेको छैन । र्समा सधुार गनुिपदिछ । 

३. कमिचारी व्र्वस्थापन - प्रदेश सरकार अन्त्िगिि प्रदेश सभा सर्चवालर्, मन्त्रालर्, आर्ोग, र अन्त्िगििका 
कार्ािलर् सर्हि १५५ सरकारी तनकार्मा ३ हजार १७८ कमिचारी दरवन्त्दी रहेकोमा २ हजार २९५ 
पदपूतिि भई ८८३ ररक्त रहेको छ । स्वीकृि दरवन्त्दीको िलुनामा २७.७८ प्रतिशि जनशर्क्त ररक्त 
रहेकोले सरकारी तनकार्हरूको सेवा प्रवाहमा असर पने देर्खएको छ । प्रदेश सरकारको कार्ि व्र्वर्स्थि 
िररकाले सञ्चालनको लातग दरबन्त्दी अनसुार पदपूतिि गरर जनशर्क्त व्र्वस्थापन गनुिपदिछ।  
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४. बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश सरकारको २०७७/७८ को बजेट बक्तव्र् िथा वार्षिक 
कार्िक्रममा प्रदेश र्वकास प्रातधकरण स्थापना र संचालन, प्रदेश काननु फैसला कार्ािन्त्वर्न सतमति गठन 
िथा संचालन, प्रदेश समन्त्वर् पररषद् बैठक र कमिचारीहरूको अतभलेख धर्वस्थापन कार्िको लातग 
रु.११ करोड ७६ लाख ५० हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा िी कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्न भएका 
छैनन ्। व्र्वसार् जीवन रक्षा कोषको कार्िक्रम संचालन गनि रु.१ अबि र्वतनर्ोजन भएकोमा नेपाल 
राष्ट्रबैंकमा सोधभनाि खािा खोली रु.२५ करोड जम्मा गरेकोमा खचि भएको छैन ।बजेट िथा कार्िक्रमको 
प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न हनुपुदिछ । 

५. तनणिर् कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मखु्र्मन्त्री िथा 
मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को कार्ि र्जम्मेवारी अन्त्िगिि प्रदेश मर्न्त्रपररषद्का तनणिर्को कार्ािन्त्वर्न र 
अनगुमन गने उललेख छ। मर्न्त्रपररषदबाट 
२०७४ देर्ख २०७८ को अवतधमा १६७ 
बैठक सञ् चालन गरी ९८१ तनणिर् भएका 
छन।् िी तनणिर्हरूको कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धमा 
कार्ािलर्ले अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार 
गरेको छैन । अनगुमनको अभावमा तनणिर् 
कार्ािन्त्वर्नको अवस्था जानकारी हनुसक्ने 
अवस्था छैन। मर्न्त्रपररषद्का तनणिर् कार्ािन्त्वर्नको अनगुमनको व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

६. प्रदेश समन्त्वर् पररषद् - संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह (समन्त्वर् िथा अन्त्िरसम्वन्त्ध) ऐन, २०७७ को 
दफा २४ र २५ मा क्रमश  प्रदेश िथा स्थानीर् िहबीच वा प्रदेशतभरका एक भन्त्दा बढी र्जललातभरका 
स्थानीर् िहबीचको समन्त्वर् वा अन्त्िरसम्वन्त्धलाई व्र्वर्स्थि गनि मखु्र्मन्त्रीको संर्ोजकत्वमा एक प्रदेश 
समन्त्वर् पररषद् रहने र पररषदको बैठक बषिको कर्म्िमा एक-पटक बस्ने धर्वस्था भएकोमा र्ो वषि 
बैठक बसेको छैन। पररषदले प्रदेश िथा स्थानीर् तनकार्बीचका साझा अतधकार क्षेरका र्वषर्मा उत्पन्न 
र्ववाद समाधानको लातग आवश्र्क समन्त्वर्कारी भतूमका तनवािह गनुिपदिछ । 

७. संगठन संरचना - संघीर् व्र्वस्था अनरुूप स्थानीर् िथा प्रदेशमा हस्िान्त्िण हनेु, संघ आफैं ले गने िथा 
प्रदेश वा स्थानीर् िहले गने कार्ि र साझा रूपमा गने कार्ि संर्वधानमा स्पष्ट उललेख छ । स्थानीर् 
िहमा हस्िान्त्िरण भएका कार्िक्रम सञ् चालन गनि िथा संघबाट खारेज भएका कार्ािलर् समेि प्रदेश 
स्िरमा स्थापना भएको छ । कास्की र्जललामा संघको भवनिफि को संघीर् आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न इकाई 
रहेकोमा सोही प्रकृतिको कार्ि गनि प्रदेशमा शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्को स्थापना गरेको छ । 
र्स वषि ६ र्जललामा पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, ५ र्जललामा कृर्ष ज्ञानकेन्त्द्र, ४ र्जललामा भेटेरीनरी 
अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्त्द्र, १ िाल संरक्षण िथा र्वकास प्रातधकरण, १ सवारी जाँचपास 
कार्ािलर्, १ क्षेरीर् उपाचार केन्त्द्र र १ गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान गरी जम्मा १९ नर्ा ँकार्ािलर् 
स्थापना भएका छ । र्सबाट समग्र शासकीर् प्रणालीको खचि बढ्ने र कार्िक्षरेमा दोहोरोपना हनेुिफि  
र्वचार गरेको छैन । स्थानीर् िहमा हस्िान्त्िरण भएका कार्िक्रम सञ् चालन गनि िथा संघबाट खारेज 
भएका कार्ािलर् समेि प्रदेश स्िरमा स्थापना भएका उदाहरणहरू तनम्नानसुार छन:् 

आतथिक वषि बैठक सञ् चालन पटक तनणिर् संख्र्ा 
२०७४ ९ ५५ 

२०७५ ४७ ३२८ 

२०७६ ३९ २४८ 

२०७७ ३४ १७६ 

२०७८ ३८ १७४ 

जम्मा १६७ ९८१ 
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र्वषर्गि कार्ािलर् संघ प्रदेश 

सडक िथा पूवािधार 

सडक तडतभजन, कास्की  पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू ११ 

रुपािाल संरक्षण एकीकृि तबकास 
पररर्ोजना (गण्डकी प्रदेशका अन्त्र् 
र्जललामा समेि कार्िके्षर रहेको)  

जसश्रोि िथा तसचँाइ तबकास तडतभजन कार्ािलर्हरू ११ वटा 

भवन 

संघीर् आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न इकाई र 
सघन शहरी िथा भवन तनमािण 
आर्ोजना  

शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्  

पूवािधार र्वकास कार्ािलर् पतन भवन तनमािण सम्वन्त्धी कार्ि गने 
गरेको  

कृर्ष  
प्रधानमन्त्री कृर्ष आधतुनकीकरण 
पररर्ोजना कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र ११  वटा 

र्वषर्गि कार्ािलर् प्रदेश स्थानीर् िह 

कृर्ष कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र  ११ वटा कृर्ष कार्िक्रम हस्िान्त्िरण 

पश ुर्वकास 
भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा 
र्वज्ञ केन्त्द्र ११ वटा पश ुर्वकास सम्बन्त्धी कार्िक्रम हस्िान्त्िरण 

घरेल ु घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर् घरेल ुकार्िक्रम हस्िान्त्िरण 

स्वास्थर् स्वास्थर् कार्ािलर् स्वास्थर् कार्िक्रम हस्िान्त्िरण 

र्वषर्गि कार्ािलर् संघले खारेज गरेको कार्ािलर् प्रदेशले स्थापना गरेको कार्ािलर् 

वन के्षरीर् वन तनदेशनालर् वन तनदेशनालर् िथा तडतभजन वन कार्ािलर् ११ 

कृर्ष के्षरीर् कृर्ष तनदेशनालर् 
कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् १ पशपुन्त्क्षी िथा मत्स्र् तबकास 
तनदेशनालर् १ 

सडक के्षरीर् सडक तनदेशनालर्  पूवािधार र्वकास तनदेशनालर् 

र्शक्षा के्षरीर्  र्शक्षा  तनदेशनालर् र्शक्षा तनदेशनालर् 

स्वास्थर् के्षरीर्  स्वास्थर्  तनदेशनालर् स्वास्थर् तनदेशनालर्, १ स्वास्थर् कार्ािलर् ११ र अस्पिाल १२  

 एकै प्रकृतिका कार्िको लातग िीनै िहमा कार्ािलर् स्थापना भएबाट काममा दोहोरोपन एवं 
प्रशासतनक खचिमा वरृ्र्द् हनेु अवस्था रहेको छ । र्समा सधुार गनुिपदिछ ।  

८. आतथिक सहार्िा - साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्बन्त्धी नीतिगि 
मागिदशिन, २०७५ मा सरकारको वार्षिक कार्िक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी 
संस्थालाई आतथिक सहार्िा र अनदुान नठदने, िोर्कएको मापदण्डतभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक 
सहार्िा िथा औषतध उपचार खचि प्रदान गने, र्स्िो सहार्िा पाउने व्र्र्क्त िथा संस्थाको अतभलेख 
राखी एउटै व्र्र्क्त िथा संस्थालाई दोहोरो सरु्वधा उपलधध गराउन नहनेु र उक्त व्र्वस्था प्रदेश 
सरकारका सबै कार्ािलर्हरूले पालना गनुिपने उललेख छ। प्रदेश सरकारले जारी गरेको आतथिक सहार्िा 
सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७६ मा व्र्र्क्तगि सहार्िा रु.२५ हजार मखु्र्मन्त्रीको िोकआदेशबाट सोझै, 
सोभन्त्दा मातथको रकम मर्न्त्रपररषद्को तनणिर्बाट ठदन सर्कने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्स वषि 
व्र्र्क्तगि सहार्िािफि  र्वपन्न पररवारका सदस्र्लाई औषतध उपचार, खेलकुदका प्रतिर्ोतगिा, लोकसेवा 
िर्ारी कक्षा लगार्िका कार्िमा २६८ जनालाई रु.२ करोड आतथिक सहार्िा र्विरण गरेको छ । 
गि वषि रु.58 लाख 15 हजार  र्विरण गरेकोमा र्ो वषि गि वषिको िलुनमा ३.44 गणुा भन्त्दा बढी 
सहार्िा र्विरण गरेको देर्खन्त्छ । र्स्िो खचिमा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ ।  

९. व्र्वसार् जीवन रक्षा कोष - व्र्वसार् जीवन रक्षा कोष (संचालन) कार्िर्वतध, २०७७ मा र्वश्वव्र्ापी 
महामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ ले पर्िटन, र्ािार्ाि, कृर्ष उत्पादन िथा सेवा क्षेरमा पारेको 
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प्रतिकूल प्रभावलाई न्त्रू्नीकरण गदै उत्पादन िथा रोजगारी अतभवरृ्र्द् गनि उद्यमी िथा व्र्वसार्ीहरूलाई 
व्र्वसार् जीवन रक्षा कजाि उपलधध गराउने उदेश्र्ले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक सोधभनाि खािा खोली 
मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषदको कार्ािलर्ले एक अबि रुपैर्ाकँो व्र्वसार् जीवन रक्षा कोष स्थापना गरी 
सो कोषबाट व्र्वसार्ीहरूलाई ऋण उपलधध गराउने, बार्णज्र् बैंकहरूलाई बैंकको आधार दरमा ३ 
प्रतिशि व्र्ाज थप गरी सोधभनािको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्वर्न्त्धि बैंकलाई व्र्ाज उपलधध गराउने 
उललेख छ । उक्त कोषबाट उद्यमी िथा व्र्वसार्ीहरूलाई बढीमा रु.१५ लाख कजािको ३ वषिसम्मको 
व्र्ाज भकु्तानी गने गरी र्स वषि १७६ व्र्वसार्ीहरू छनौट भएका छन ्। र्ो वषि सोधभनाि खािामा 
रु.२५ करोड जम्मा गरेकोमा खचि भएको छैन । कार्ािलर्ले कोषबाट भकु्तानी गनुिपने दार्र्त्व र्र्कन 
गरेको छैन । कोषबाट खचि हनु नसकी बाँकी रहेको रकम प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा र्फिाि गनुिपदिछ ।  

१०. पर्िटन काज - गण्डकी प्रदेश सरकारका र्वतभन्न तनकार्मा कार्िरि राष्ट्रसेवक कमिचारीलाई तबदा पर्िटनको 
माध्र्मबाट उत्प्ररेरि गरी  र्जम्मेवारीप्रति उत्साह बढाउन िथा प्रदेशतभरको भौगोतलक, प्राकृतिक, सामार्जक, 

धातमिक, सास्कृतिक एंव ऐतिहातसक पर्िटकीर् स्थलहरूको उजागर गरी आन्त्िररक पर्िटनलाई प्रभावकारी 
औजारको रुपमा प्रवर्द्िन गनि तबदा पर्िटन सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७६ जारी गरेको छ । सो अनरुुप गि 
वषि मखु्र्मन्त्री कार्ािलर् समेि ७ मन्त्रालर्बाट ६३ जना र मािहि कार्ािलर्बाट ९६ गरी जम्मा 
१५९ जनाको लातग रु.५९ लाख ३७ हजार खचि गरेकोमा र्स बषि मखु्र्मन्त्री कार्ािलर् समेि ७ 
मन्त्रालर्बाट १४५ र मािहि कार्ािलर्बाट २३३ गरी जम्मा ३७८ जनालाइि रु.१ करोड ३३ लाख 
७७ हजार खचि लेखेको छ ।  

११. र्वद्यिुीर् सशुासन गरुुर्ोजना - मखु्र्मन्त्री कार्ािलर्बाट ई-गभरनेन्त्स लाग ुगरी पेपरलेस तडर्जटल गण्डकी 
प्रदेश बनाउने उदे्दश्र्ले घोषणा भएको र्वद्यतुिर् सशुासन आर्ोजना अन्त्िगिि र्ो वषि र्वद्यिुीर् सशुासन 
गरुुर्ोजना िर्ारीको लातग रु.२० लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.१८ लाख १३ हजार खचि भइि 
र्वद्यिुीर् सशुासन सम्बन्त्धी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएको छ । र्वद्यिुीर् सशुासन सम्वन्त्धी प्रतिवेदनको 
कार्ािन्त्वर्न गरी सरकारबाट प्रदान गररने सेवा, सरु्वधा िथा सूचनालाई सरल, सलुभ, पारदशी िथा 
नागररकमैरी बनाउन र्वद्यिुीर् सशुासन आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - कार्ािलर् िथा मािहि समेि २ तनकार्मा र्ो वषि रु.८० लाख २७ हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनबाट फर्छ्यौट नभएकोले सो बेरुज ुबाकँी रहेको छ । र्ससम्बन्त्धी र्ववरण 
अनसूुची -९ मा रहेको छ । 
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आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् 

 प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्त्रालर्को कार्िक्षेरमा प्रदेशको आतथिक 
र्वश्लषेण गने, आतथिक नीतिको िजुिमा गने र सोको कार्ािन्त्वर्न, तनर्मन, तनर्न्त्रणको साथै प्रदेश स्िरको श्रोिको 
बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथिक र्वकासमा साविजतनक, तनजी, सहकाररिा र गैरसरकारी 
क्षेरसँगको साझेदारी एवं समन्त्वर् र सहकार्ि सम्बन्त्धी नीति, मापदण्ड बनाई लाग ुगने लगार्िका कार्ि रहेका 
छन।् 

 र्ो वषि मन्त्रालर् र मािहिका 13 कार्ािलर्को स्थानीर् िहलाई र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण गरेको रु.१ अबि 
९३ करोड ११ लाख ६८ हजार समेि र्वतनर्ोजन रु.२ अबि ३९ लाख २० हजार, राजस्व रु.6 अबि 90 
करोड 17 लाख 1९ हजार, धरौटी रु.५८ लाख ५५ हजार र कार्िसञ्चालन कोष रु.२ करोड २४ लाख ५८ 
हजार समेि रु.८ अबि ९३ करोड 39 लाख 52 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्त्रालर्ले प्रदेशको 
आतथिक अवस्थाको र्वश्लषेण, आतथिक नीतिको िजुिमा, लगानी प्रक्षेपण, मूलर् र्स्थति, सहर्वत्तीर्करण, 
प्रादेर्शक र्वत्त सन्त्िलुन, अन्त्िर प्रदेश र्वकास र्ोजनाको समन्त्वर् लगार्िका र्वषर्मा कार्ािन्त्वर्न र 
तनर्मन गने उललेख भएकोमा र्ी कार्ि गनि बाकँी रहेका देर्खन्त्छ । र्सैगरी प्रदेशर्स्थि सरकारी 
सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण िर्ारी, सशिि अनदुानको सदपुर्ोग सम्बन्त्धमा अनगुमन गरी प्रतिवेदन 
िर्ारी, प्रदेश राजस्व सम्बन्त्धी नीति िथा काननुको िजुिमा, राजस्व चहुावट तनर्न्त्रण सम्बन्त्धी 
प्रादेर्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र तनर्मन,  बीमा र बीमा व्र्वसार्को 
र्वस्िार र तनर्मन लगार्िको काम हनु बाँकी देर्खन्त्छ। िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा गनुिपदिछ । 

2. समर्ष्टगि आतथिक िथा ठदगो र्वकासको मखु्र् सचुक - पन्त्रौँ र्ोजना अनरुुप प्रदेश पञ्चवषीर् र्ोजनाले 
लक्ष्र् प्राप्ती गनुिपने र प्रदेश पञ्चवषीर् र्ोजनाको लक्ष्र् प्राप्तीको लातग वार्षिक र्ोजनाका क्षेरगि लक्ष्र् 
प्राप्त गनुिपदिछ । गण्डकी प्रदेशले तलएको लक्ष्र् िथा प्रगति सम्बन्त्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार 
छन ्। 

लक्ष्र् गन्त्िधर् सचुक इकाई 
०७६।७७ 
को र्थाथि 

०७७।७८ 
को लक्ष्र् 

२०७७।७८ 
प्रगति 

प्रदेश पञ्चवर्षिर् 
लक्ष्र् 

(२०८०/८१) 

पन्त्रौँ र्ोजनाको 
लक्ष्र् 

(२०८०/८१) 

वार्षिक आतथिक  वरृ्र्द् दर प्रतिशि 7.1 7 3.56 10.2 9.6 

मानव र्वकास सूचकाङ्क सचुकाङ्क 0.59 0.6 0.59 0.65 0.624 

आधारभिू खाद्य सरुक्षाको र्स्थतिमा रहेका पररवार प्रतिशि 56 65 56 83 70 

बहआुर्ातमक गररवी प्रतिशि 14.2 12 14.2 7.3 7.3 

खेतिर्ोग्र् जतमनमा वषैभरी तसंचाइ सरु्वधा प्रतिशि 12.7 13.6 13.2 15.3 50 

प्रतिव्र्र्क्त खाद्यान्न उत्पादन (र्कग्रा) 234 260 234 400 250 

साक्षरिा  दर  ५ वषि मातथका प्रतिशि 74.8 80 78 95 96 

घरजग्गामा एकल स्वातमत्व भएका मर्हला प्रतिशि 19.9 24 19.9 28 25 

आधारभिु खानेपानी पगेुको पररवार प्रतिशिि 91.1 96.5 93.1 100 99 

स्रोि  प्रदेश नीति र्ोजना आर्ोगको बार्षिक प्रतिवेदन २०७७।७८ गण्डकी प्रदेश 
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2.1. बार्षिक आतथिक वरृ्र्द्दर लक्ष्र् ७ प्रतिशि रहेकोमा प्रगिी 3.56 प्रतिशि रहेकोले प्रदेश पञ्चवर्षिर् लक्ष्र् 
१०.2 प्रतिशि परुाउने लक्ष्र्मा असर पने देर्खन्त्छ । आतथिक वरृ्र्द् दर उच्च बनाउन उत्पादन िथा 
उत्पादकत्वमा वरृ्र्द् हनेुगरी र्वकास कार्िक्रममा खचि गनुिपदिछ ।  

2.2. बहआुर्तमक गररबी, प्रति व्र्र्क्त खाद्यान्न उिपादनका सूचाङ्क िथा सामार्जक र्वकासका सचुाङ्कहरू मानव 
र्वकास,  साक्षरिा दर, आधारभिू खानेपानी पगेुको पररवार लगार्ि सूचाकाङ्कहरू लक्ष्र्भन्त्दा कम प्रगति 
भएकोले नागररकको जीवनस्िरमा सधुार भएको देर्खदैन । 

2.3. चाल ुबजेट अन्त्िगिि कृर्ष अनदुानमा रु.४२ करोड ६१ लाख ४५ हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
रु.२८ करोड ३६ लाख ५७ हजार खचि गरेको छ । लक्ष्र् अनसुार खचि नगरेको कारण धर्र्क्तगि 
खाद्यान्न उत्पादन र आधारभिू खाद्य सरुक्षाको र्स्थतिमा सधुार भएको पाइएन ।  

2.4. पुजँीगििफि  रु.१९ अबि ९९ करोड ९४ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.१७ अबि ५९ करोड ५५ 
लाख (८७.९८ प्रतिशि) खचि गरेको छ । पुजँीगि बजेट खचिमा वरृ्र्द् गरी ठदगो तबकासमा ध्र्ान 
ठदनपुदिछ ।  

प्रदेश पञ्चवषीर् र्ोजनाले तलएको लक्ष्र् प्रातप्तको लातग आवश्र्क बजेट र खचि गने क्षमिाको र्वकास 
गरी कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरू कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

3. आर् -व्र्र् - प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले पेस गरेको आर्-व्र्र् र्ववरण अनसुार गि वषिको मौज्दाि 
रु.६ अबि १८ करोड २८ लाख ५१ हजार, र्स वषिको कर राजस्व रु.८ अबि ४१ करोड ९७ लाख 
६६ हजार, गैर कर राजस्व रु.१ अबि ३८ करोड ९५ लाख ६३ हजार र संघीर् अनदुान रु.१३ अबि 
९६ करोड ८४ लाख ६० हजार समेि रु.२९ अबि ९६ करोड ६ लाख ४० हजार आर्मध्रे् रु.२५ 
अबि ६२ करोड ३४ लाख १८ हजार खचि भई रु.४ अबि ३३ करोड ७२ लाख २२ हजार बचि 
रहेको छ । सो मध्रे् रु.१ अबि ४७ करोड ८२ लाख ९८ हजार संघीर् सर्ञ्चि कोषमा र्फिाि भएको 
छ ।  

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

(रु. हजारमा) 

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

बचि 

२०७५।७६ २४०२३३४८ २२२५६७७६ १३९२६३३३ ११८६८७८ ७१४३५६५ 

२०७६।७७ ३२१३४७९२ २९३७९२९५ २०४१३६१८ २७८३५०४ ६१८२१७३ 

२०७७।७८ ३४८४२१६० २९९६०६४० २५६२३४१८ १४७८२९८ २८५८९२४ 

उर्ललर्खि िातलकाको र्वश्लषेण गदाि अनमुानको िलुनामा २०७५/७६ मा ५७.९७,  
२०७६/७७ मा ६३.५२  र  २०७७/७८ मा ७३.५४ प्रतिशि, खचि भई िीन वषिमा औसि ६०.५७ 



आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् 

 24 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

प्रतिशि खचि भएको छ ।बजेटको िलुनामा न्त्रू्न खचि भएको कारण प्रत्रे्क वषि बचि रहन गएको 
छ। खचि गने क्षमिा वरृ्र्द् नभएको कारण बजेट कार्ािन्त्वर्नको अवस्था कमजोर रहेको देर्खन्त्छ । 
बजेटलाई र्थाथिपरक बनाई कार्ािन्त्वर्न दक्षिा बढाउनपुदिछ । 

5. बजेट अनमुान र प्रातप्त - प्रदेश सरकारले २०७७।७८ मा रु.३४ अबि ८४ करोड २2 लाख बजेट 
अनमुान गरेकोमा रु.२९ अबि ९६ करोड ६ लाख अनमुानको ८५.९९ प्रतिशि प्राप्त भई रु.२५ अबि 
६२ करोड ३४ लाख बजेटको ७३.५४ प्रतिशि खचि गरेको छ । समरृ्र्द् र सखुका रार्ष्ट्रर् िथा 
गण्डकी प्रदेशका लक्ष्र्हरू प्राप्त गनिको लातग र्स बषि तबतनर्ोर्जि मध्रे् चालिुफि  ९५ प्रतिशि र 
पुजँीगििफि  ९० प्रतिशि खचि गने लक्ष्र् राखेको तथर्ो । चालिुफि  रु.१४ अबि ३४ करोड २६ लाख 
र पुजँीगििफि  रु.१९ अबि ९९ करोड ९४ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा क्रमश  ५४.०९ प्रतिशि 
८७.९८ प्रतिशि मार खचि गरेको छ । र्वत्तीर् व्र्वस्थािफि  रु.५० करोड व्र्वस्था भएकोमा खचि 
भएको छैन । कुल प्रातप्तमध्रे् रु.१३ अबि ९६ करोड ८४ लाख (४६.७३ प्रतिशि) संघीर् हस्िान्त्िररि 
अनदुान र २०.६८ प्रतिशि गि वषिको मौज्दाि रहेको छ । आर्को उललेखनीर् र्हस्सा संघीर् अनदुान 
र गि वषिको मौज्दाि देर्खएकोले आन्त्िररक आर् पररचालनमा थप जोड ठददै सम्वरृ्द्ी र सखुका रार्ष्ट्रर् 
िथा गण्डकी प्रदेशका लक्ष्र् अनसुार प्रगिी हातसल गनुिपदिछ । 

6. राजश्व प्रक्षपेण िथा असलुी  - बजेट वक्तव्र् २०७७।०७८ मा प्रदेशको आन्त्िररक राजश्व  पररचालनबाट 
रु.१२ अबि ८८ करोड २२ लाख ६० हजार आजिन हनेु उललेख गरेकोमा रु.९ अबि ८० करोड ९३ 
लाख २९ हजार अथािि ७६.१५ प्रतिशि प्राप्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले राजश्वका नर्ा ँश्रोि 
पर्हचान गरी राजश्व असतुलमा वरृ्र्द् गनुिपदिछ ।  

7. र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण - र्ो वषि प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि रु.१३ अबि ३५ करोड ९९ 
लाख प्राप्त हनेु लक्ष्र् राखेकोमा रु.१३ अबि ९६ करोड ८५ लाख अनदुान प्राप्त गरेको छ। वार्षिक 
बजेटको िलुनामा सशिि अनदुान 11४.४६ प्रतिशि, समानीकरण अनदुान, र्वशेष अनदुान र समपरुक 
अनदुान शिप्रतिशि प्राप्त भएको छ । र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि वार्षिक बजेट अनमुानभन्त्दा वढी 
रकम प्राप्त भएको िर रु.११ अबि १६ करोड ७९ लाख (बजेटको 83.5 प्रतिशि) खचि भएको छ। 
खचि गने क्षमिामा वरृ्र्द् गनुिपछि ।  

8. राजस्व बाडँफाटँ - अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम संघीर् सरकारबाट बाँडफाटँ 
भई प्राप्त हनेु मूलर् अतभवरृ्र्द् करबाट रु.३ अबि ७८ करोड ६८ लाख प्राप्त गने लक्ष्र् राखेकोमा रु.५ 
अबि ३६ करोड ९७ लाख अथािि १४१.८ प्रतिशि िथा अन्त्िशलुकबाट रु.३ अबि ७८ करोड ६९ 
लाख को लक्ष्र् रहेकोमा रु.१ अबि ५२ करोड ६९ लाख अथािि ४०.३२ प्रतिशि मार प्राप्त गरेको 
अवस्था छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गने राजस्वको प्रक्षपेण प्रभावकारी हनुपुदिछ। 

9. रर्जषे्ट्रशन शलुक - अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ मा  घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन 
सम्बन्त्धी दस्िरु वापि प्राप्त हनेु राजस्व सम्बर्न्त्धि स्थानीर् िहले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीर् िहबीच 
बाँडफाटँ हनेु काननुी व्र्वस्था छ । हाल रर्जषे्ट्रशन दस्िरु वापिको राजस्व र्जललार्स्थि मालपोि 
कार्ािलर्हरूबाट संकलन भई सोको बाँडफाँट भएको अवस्था छ । रर्जषे्ट्रशन दस्िरु वापि र्स वषि 
रु.४० करोड प्राप्त गने लक्ष्र् रहेकोमा  रु.६९ करोड ५९ लाख ११ हजार प्राप्त भई लक्ष्र्को िलुनामा 
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७३.९७ प्रतिशि वढी राजस्व प्राप्त भएको अवस्था छ । मन्त्रालर्ले र्थाथिपरक ढंगले राजश्व अनमुान 
गनुिपदिछ ।  

10. आर्ोजना स्वीकृति - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ अनसुार र्वकास आर्ोजनाको 
बजेट िजुिमा गदाि आर्ोजनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न र आतथिक, प्रार्वतधक, वािावरणीर् उपर्कु्तिाको 
आधारमा प्रतिफल समेिको र्वचार गरी त्र्स्िो आर्ोजना स्वीकृि भएको हनुपुदिछ । र्जललास्िरीर् 
आर्ोजना प्रदेश र्ोजना आर्ोग वा मन्त्रालर्को नीतितभर रही सम्बर्न्त्धि मन्त्रालर्का सर्चवले र 
प्रदेशस्िरीर् आर्ोजना प्रदेश र्ोजना आर्ोग वा मन्त्रालर्ले स्वीकृि गनुिपने व्र्वस्था छ । स्वीकृि 
आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गनिको लातग र्वस्ििृ सवेक्षण, ड्रईङ्ग, तडजाइन, लागि अनमुान र सो अनसुार 
वार्षिक कार्िक्रम तनर्िि गरी वार्षिक बजेट िजुिमा गनुिपनेमा मन्त्रालर्ले उर्ललर्खि प्रकृर्ा परुा नगरी 
कार्िक्रम िथा बजेट स्वीकृि गरेको छ । काननुी प्रर्क्रर्ा परुा गरी आर्ोजना स्वीकृि िथा सञ् चालन 
गनुिपदिछ । 

11. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न - सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति िथा कार्िक्रम प्राथतमकिासाथ 
कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न अवस्था अध्र्र्न गदाि स्थानीर् िहसँगको 
साझेदारीमा नसने रोगको रोकथाम, तनर्न्त्रण र व्र्वस्थापनका लातग एकीकृि जनस्वास्थर् प्रवर्द्िन, 

र्वद्यालर् िहमा मािभृाषाको पाठ्यक्रम तनमािण, शैर्क्षक िथर्ाङ्क व्र्वस्थापन, कृर्ष िथा पशपंुक्षी र्वकास 
सम्बन्त्धी सेवाको पहुँच र्वस्िार गररने िथा कृर्ष व्र्वसार् गनि चाहने कृषकलाई बीउतबजन कृर्ष औजार, 
अगाितनक खेिी र्वस्िार गनि प्राङ्गाररक मल िथा बार्ोचार उत्पादनलाई प्रोत्साहन, मखु्र् कृर्ष उपजको 
न्त्रू्निम समथिन मूलर् िोक्ने िथा कृर्ष उत्पादनको बजार सतुनर्िििाका लातग कृषक र व्र्ापारीतबच 
अतग्रम करार गनि प्रोत्साहन, दधु िथा दगु्धजन्त्र् पदाथिको प्रवर्द्िन गनि प्रादेर्शक दगु्ध नीति िजुिमा, खाद्यान्न 
आपूतिि सतुनर्िि गनि प्रदेश र स्थानीर् िहमा खाद्य बैङ्क स्थापन गने नेपाल सरकार र स्थानीर् िहसँग 
सहकार्ि, र्वपन्न पररवारलाई सपुथ मूलर् काडि र्विरण, प्रदेशमा लगानीमैतर वािावरण तसजिना गनि 
साविजतनक तनजी संवाद र सहकार्ि , नेपाल सरकार, स्थानीर् िह िथा तनजी क्षेरसँगको समन्त्वर् र 
सहकार्िमा र्वद्यिुीर् सवारी साधन संचालन गनि आवश्र्क पूवािधार तनमािण, सामूर्हक र एकीकृि आवास 
तनमािणका लातग तनजी क्षेरलाई आकषिण गनि आवश्र्क नीतिगि व्र्वस्था, गैरआवसीर् नेपालीले आजिन 
गरेको ज्ञान, सीप, पूजँी, प्रर्वतधलाई प्रदेशको र्वकासमा उपर्ोग गनि िथा स्वरोजगारी प्रवर्द्िन गनि प्रोत्साहन 
गररने जस्िा नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गरेको देर्खएन । 

12. बजेट वक्तव्र् कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश सरकारको २०७७/७८ को बजेट वक्तव्र्मा समावेश भएका माि ृ
िथा बालरोग सम्बन्त्धी र्वर्शर्ष्टकृि अस्पिाल तनमाणि गनि रु.२ करोड, नेपाल सरकारसँगको सहकार्िमा 
सवै र्जलला अस्पिाललाई २५ देर्ख ५० शय्र्ा र धौलातगरी अस्पिाललाई दईु सर् शय्र्ाको जनरल 
अस्पिालमा स्िरोन्नति गने, प्रदेश स्िरीर् बहउुदे्दश्र्ीर् रङ्गशाला, र्क्रकेट रङ्गशाला, गलफकोसि, स्की, उच्च 
उचाई खेलकुद िातलम केन्त्द्र, र्जललास्िरीर् रङ्गशाला र एक स्थानीर् िह एक खेलकुद मैदान तनमािण 
गने, कृर्ष उद्यमर्शलिा अतभवरृ्र्द् गनि सहतुलर्ि धर्ाजदरमा कृर्ष ऋण उपलधध गराउने, पशपंुक्षीको लातग 
आवश्र्क दानाको सहज र सविसलुभ आपूतिि गनि िथा तनजी क्षेरको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग 
स्थापना गनि रु.१ करोड १२ लाख, पश ु रोग तनर्न्त्रणका लातग खोप बैङ्क स्थापना गरी पशखुोप 
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कार्िक्रम, नवलपरुको कावासोिीमा एर्ककृि नमनुा प्रशासतनक केन्त्द्र तनमािण गनि रु.२ करोड, आर्ोजनाको 
छनौट संभाव्र्िा अध्र्र्न र्वत्तीर् स्रोि व्र्वस्थापन गरी आर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गनि गण्डकी 
प्रदेश र्वकास प्रातधकरणको स्थापना गनि रु.११ करोड,  प्रदेशस्िरीर् आर्ोजना बैङ्क संचालन गनि रु.५ 
करोड र्वतनर्ोजन भएकोमा सोको कार्ािन्त्वर्न गरेको छैन । कार्ािन्त्वर्नर्ोग्र् कार्िक्रम मार बजेटमा 
समावेश गरी कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ। 

13. अवण्डा बजेट - अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा संर्चि कोषमातथ 
व्र्र्भार हनेु रकम बाहेकका अन्त्र् रकम आफ्नो बजेटमा व्र्वस्था गरी सम्बर्न्त्धि व्र्वस्थार्पकाबाट 
त्र्स्िो बजेट स्वीकृि भएपतछ मार खचि गनुिपने उललेख छ । मन्त्रालर्ले कुल बजेट रु.३४ अबि ८४ 
करोड २2 लाखमध्रे् अथि र्वर्वधमा रु.४ अबि 50 करोड 64 लाख बजेट अवण्डाको रूपमा राखेको 
छ । सोमध्रे् भैपरी आउने पुजँीगििफि  रु.६९ करोड ९७ लाख ५५ हजार राखी र्वतभन्न कार्िक्रम 
िथा आर्ोजनाहरूमा खचि गरेको छ । र्स वषि कुल बजेटको 12.93 प्रतिशि रकम अवण्डाको 
रूपमा राखेको र पतछ रकमान्त्िर गरी तनकासा ठदएको छ । अवण्डा राखी खचि गने कार्ि बजेट तसर्द्ान्त्ि 
र्वपरीि देर्खँदा र्स्िो कार्िमा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ ।  

14. आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न - बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धी एकीकृि कार्िर्वतध, २०७७ को दफा 
५ (३) मा वार्षिक बजेट िथा कार्िक्रममा समावेश भएका आर्ोजना िथा कार्िक्रमलाई समर्मै सम्पन्न 
गनि आतथिक वषिको पर्हलो चौमातसकमा सम्पूणि प्रर्क्रर्ा परुा गरी कार्ािन्त्वर्न गनुिपने उललेख छ। प्रदेश 
नीति िथा र्ोजना आर्ोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७।७८ अनसुार बार्षिक बजेटमा भएका र्वतभन्न 
मन्त्रालर्हरूका ४ हजार २५६ आर्ोजनामध्रे् सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्को ३६२ मध्रे् १८१ र 
भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्को २ हजार ९२० मध्रे् ३६४ गरी ५४५ कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाएको 
देर्खदैन । र्सरी बजेट व्र्वस्था गरी कार्ािन्त्वर्न नगने परीपाटीको अन्त्त्र् हनुपुछि । 

15. बजेट समपिण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को  दफा १८ मा प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनमा समावेश 
भएको रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हनेु कार्िक्रमको आतथिक वषिको दोस्रो चौमातसक अवतधसम्म पतन 
सन्त्िोषजनक कार्ािन्त्वर्न नभएको वा हनु नसक्ने ठहर भएमा आतथिक मातमला िथ र्ोजना मन्त्रालर्ले 
त्र्स्िो बजेट समपिण गनि लगाई आवश्र्क अन्त्र् शीषिकमा रकमान्त्िर गनि सक्ने व्र्वस्था छ । भौतिक 
पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् माफि ि समपिण गररएको बजेटको र्ववरण अनसुार शहरी  र्वकास िथा भवन 
कार्ािलर् कास्कीबाट रु.८ करोड ४८ लाख, पूवािधार र्वकास कार्ािलर् मसु्िाङ्गबाट रु.६ करोड ५३ 
लाख ७८ हजार, पूवािधार र्वकास कार्ािलर् म्र्ाग्दीबाट रु.८ करोड ८१ लाख ९१ हजार र पूवािधार 
र्वकास कार्ािलर् िनहुँबाट रु.५ करोड १८ लाख ३३ हजार गरी जम्मा रु.२९ करोड २ लाख २ 
हजार समपिण गरेकोमा अथि मन्त्रालर्सँग र्स सम्बन्त्धी र्ववरण छैन । र्सरी समग्रमा पुजँीगि बजेटिफि  
समपिण नगरी ६ मन्त्रालर् २ आर्ोग र एक प्रदेश सर्चवालर् गरी जम्मा ९ तनकार्को रु.८ अबि ४५ 
करोड १५ लाख ६४ हजार रकमान्त्िर गरेको छ । काननुको पालना गरी बजेट समपिण र रकमान्त्िर 
गनुिपदिछ । 

16. स्रोि सतुनर्िििा - बहवुषीर् ठेक्का बन्त्दोवस्ि सम्बन्त्धी तनदेर्शका, २०७५ को बुदँा नं. ९ मा बहवुषीर् 
ठेक्का स्वीकृि भएका र कार्ािन्त्वर्नमा रहेका आर्ोजनाहरूको लातग बजेट व्र्वस्था गरेर मार नर्ाँ 
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आर्ोजनामा बजेट प्रस्िाव गनुिपने उललेख छ । भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् अन्त्िगिि खानेपानी 
आर्ोजनाको लातग संघबाट सशिि अनदुानिफि  रु.४ अबि ५३ करोड ९६ लाख र र्वशेष अनदुानिफि  
हस्िान्त्िरण भएका रु.८० करोड ९६ लाखको श्रोि सतुनर्िििाको व्र्वस्था तमलाउन ु पने प्रगति 
र्ववरणमा उललेख छ । श्रोिको सतुनिििा नहुँदा र्ोजनाहरू अधरुो हनु गई लर्क्षि उदे्दश्र् प्राप्तीमा 
असर पगु्ने देर्खएकोले स्रोिको सतुनर्िििा प्रदान गनुिपदिछ ।  

17. अनदुान र्फिाि - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४५(१) 
मा संघीर् सर्ञ्चि कोषवाट प्रदेशमा भएको र्वत्तीर् हस्िान्त्िरणको रकममध्रे् सम्वर्न्त्धि आतथिक वषि तभर 
खचि नभई वाँकी रहेको रकम सोही आतथिक वषि तभर संघीर् सर्ञ्चि कोषमा र्फिाि गनुिपने व्र्वस्था 
रहेको छ । र्स वषि सशिि, र्वशेष िथा समपरुक अनदुानिफि  रु.६ अबि ८५ करोड ५८ लाख प्राप्त 
भएकोमा रु.५ अबि ४४ करोड ३५ लाख खचि भई वाँकी रहेको रु.१ अबि ४१ करोड २२ लाख 
संघीर् सरकारलाई २०७८ पषु १३ मा र्फिाि गरेको छ । खचि गनि नसकी वाँकी रहेको रकम समर्मै 
र्फिाि नगरी आतथिक वषि समाप्त भएको ६ मर्हना पतछ र्फिाि गनुि उर्चि देर्खएन ।  

18. प्रदेश र्वभाज्र् कोष - अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा जम्मा 
भएको रकमको ६० प्रतिशि प्रदेश संर्चि कोषमा र ४० प्रतिशि स्थानीर् संर्चि कोषमा बाँडफाटँ 
गनुिपने व्र्वस्था छ। र्ो वषि र्वभाज्र् कोषमा सवारी साधन कर रु.१ अबि ३७ करोड ८६ लाख 
संकलन भएकोमा प्रदेश संर्चि कोषमा ६० प्रतिशिले हनेु  रु.८२ करोड ७२ लाख १४ हजार र 
स्थानीर् र्वभाज्र् कोषमा ४० प्रतिशिले हनेु रु.५५ करोड १४ लाख ७६ हजार ट्रान्त्सफर गरेको छ। 
प्रदेश संर्चि कोषमा ६० प्रतिशिले हनेु रु.८२ करोड ७२ लाख १४ हजार कुल आम्दानीमा समावेश 
गरेपतन आतथिक वषि २०७८।७९मा मार राजश्व व्र्वस्थापन प्रणालीमा समावेश गरेको छ  ।  

19. मध्र्मकातलन खचि संरचना - प्रदेश आतथिक कार्िर्वधी ऐन, २०७४ को दफा ५ मा मध्र्कातलन खचि 
संरचना िर्ार गनुिपने उललेख छ।सो सम्वन्त्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन। 

19.1. प्रदेश आतथिक कार्िर्वधी ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा १ अनसुार प्रत्रे्क आतथिक वषिको बजेट 
िजुिमा गनुि अर्घ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्ले आगामी िीन आतथिक वषिको आम्दानी र खचि 
प्रक्षेपण सर्हिको खचि संरचना िर्ार गदाि आवतधक र्वकास र्ोजनालाई मागिदशिनको रुपमा तलनपुने 
व्र्वस्था छ। २०७६।७७ मा २०७७।७८ को लातग रु.३८ अबि ५३ करोड ६४ लाख बजेट 
प्रक्षेपण गरेकोमा रु.३४ अबि ८४ करोड २2 लाख बजेट तबतनर्ोजन भई रु.२५ अबि ६२ करोड ३४ 
लाख मार खचि गरेको छ । ०७६।७७ मा ०७८।७९ को लातग रु.४६ अबि २४ करोड ३७ लाख, 
०७७।७८ मा ०७८।७९ को लातग रु.३८ अबि ३२ करोड ६४ लाख प्रक्षपेण गरेकोमा ०७८।७९ 
को लातग व्र्र् अनमुान रु.३० अबि ५ करोड ६७ लाख गरेको देर्खन्त्छ । र्सरी पञ्चवर्षिर् र्ोजना र 
वार्षिक र्ोजनाबीच िादम्र्िा कार्म गने, बहवुर्षिर् ठेक्का सम्झौिा भएका िथा प्राथतमकिामा परेका 
आर्ोजनाको लातग स्रोि साधनको सतुनर्िििा गनुि र र्वषर्गि मन्त्रालर् िथा तनकार्का बजेट 
बाँडफाँटलाई वस्िपुरक र र्थाथिपरक बनाउन ुर्सको उदे्दश्र् रहेकोमा घवदो बजेट प्रक्षपेण िथा व्र्र् 
अनमुानले सो र्वषर्लाई आत्मसाि गरेको देर्खदैन । र्वकास र्ोजनालाई मागिदशिन मानी पञ्चवर्षिर् 
र्ोजनाका लक्ष्र् हातसल गने कार्िको लातग मध्र्मकातलन खचि संरचना िर्ार गररनपुदिछ । 
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19.2. प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा २ मा मध्र्मकालीन खचि संरचनामा 
प्रस्िार्वि र्ोजना वा कार्िक्रमको र्क्रर्ाकलापगि र्ववरण, प्रत्रे्क र्क्रर्ाकलापको प्रति इकाई लागि 
सञ्चालनमा लाग्ने अनमुातनि समर्, सोबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रतिफल समेि खलुाई प्रत्रे्क र्ोजना र 
कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण गनुिपने उललेख छ । पूवािधार र्वकास क्षेरका ३६, सामार्जक र्वकास 
क्षेरका ५०, शासकीर् व्र्वस्था र अन्त्िरसम्बर्न्त्धि क्षेरका ५ र आन्त्िररक मातमला िथा काननु क्षरेका 
१ गरी ९२ आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको शरुु र सम्पन्न हनेु अवतध िथा लागि खलुाएको पाईएन। 
काननुमा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ । 

19.3. मध्र्मकातलन खचि संरचना २०७७।७८ मा ठदगो र्वकासका १७ लक्ष्र्मध्रे् सामरु्न्त्द्रक श्रोिको उपर्ोग 
र ठदगो र्वकासको लातग साझेदारी बाहेक अन्त्र्लाई २०७७।७८ को बजेटमा रकम र्वतनर्ोजन गरेको 
देर्खन्त्छ। लक्ष्र् नं १ को सबै प्रकारका गररबीको अन्त्त्र् र लक्ष्र् नं १० मा असमानिा न्त्रू्तनकरणको 
लक्ष्र् प्राप्तीको लातग क्रमश  रु.१ अबि ५६ करोड ७८ लाख र रु.१३ करोड ९३ लाख व्र्वस्था 
गरेको छ । गररबी र असमानिा बहआुर्ातमक र्वषर् भएकोले सो र्वषर्मा कार्िक्रम िथा र्ोजनाबीचको 
िादम्र्िा िथा लगानी सम्बन्त्धमा केही खलुाएको पाईएन ।  

20. आन्त्िररक ऋण - २०७७।७८ को घाटा बजेट पूतिि गनि रु.१ अबि आन्त्िररक र रु.१ अबि नेपाल 
सरकारबाट ऋण तलने उललेख गरेकोमा उक्त ऋण तलएको छैन साथै आन्त्िररक ऋण प्राप्ती गनिको 
लातग चार्हने काननुहरू समेि तनमािण भएको छैन । 

21. पेस्की - प्रदेश सरकारले पुजँीगििफि  रु.17 अबि 59 करोड 56 लाख खचि गरेको मध्रे् रु.2 अबि 
23 करोड 14 लाख मोर्वलाइजेशन पेस्की रहेको प्रदेशको आन्त्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट 
देर्खन्त्छ । उक्त पेस्की रकम कुल पुजँीगि खचिको १२.६८ प्रतिशि रहेको छ । बजेट खचिमा वरृ्र्द् 
गनि पेस्की ठदने िर समर्मा फर्छ्यौट नगने पररपाटीमा सधुार हनुपुदिछ।  

22. रकमान्त्िर - र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ को दफा ७ को व्र्वस्था वमोर्जम मन्त्रालर्ले २०७७।७८ मा 
९ हजार ३८१ वटा कार्िक्रममा रु.१३ अबि ७३ करोड १७ लाख (शरुु बजेटको ३९.४१ प्रतिशि) 
रकमान्त्िर गरेको छ । सोमध्रे् चालिुफि  ३ हजार २१० कार्िक्रममा रु.२ अबि ७५ करोड ९२ लाख 
र पुजँीगििफि  ६ हजार १७१ कार्िक्रममा रु.१० अबि ९७ करोड २५ लाख रहेको छ। रकमान्त्िर 
सम्बन्त्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार्वमोर्जम छन ्। 

22.1. मन्त्रालर्ले २०७७।७८ मा गरेको कुल रकमान्त्िरमध्रे् प्रथम चौमातसकमा ३० प्रतिशि, दोस्रो 
चौमातसकमा २० प्रतिशि, िेस्रो चौमातसकमा ५० प्रतिशि, आषाढ मर्हनामा २८ प्रतिशि र आषाढ 
मर्हनाको अर्न्त्िम ४ ठदनमा मार रु.९४ करोड ६२ लाख १५ हजार अथािि कुल रकमान्त्िरको ७ 
प्रतिशि भन्त्दा बढी रकमान्त्िर गरेको छ । आतथिक वषिको अन्त्त्र्मा गररने रकमान्त्िरले र्वतनर्ोर्जि 
बजेटको प्रभावकाररिा घटाउने हुँदा रकमान्त्िर गने पर्द्तिलाई तनर्न्त्रण गनुिपदिछ । 

22.2. र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ को दफा ७ को उपदफा ८ मा जनु खचि शीषिकमा थप रकमान्त्िर गररने हो 
सो खचि शीषिकमा शरुु र्वतनर्ोर्जि रकमको २५ प्रतिशिसम्मको रकमान्त्िर गनि सर्कने व्र्वस्था छ । 
मन्त्रालर्ले २०७७।७८ मा र्वतभन्न खचि शीषिकमा शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेटको २५ प्रतिशि भन्त्दा वढी 
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रु.८ अबि ६ करोड ३९ लाख ७ हजार बजेट रकमान्त्िर गरेको उर्चि देर्खएन । काननुको पररपालना 
गरी रकमान्त्िर गनुिपदिछ।  

22.3. र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ को दफा ७ को उपदफा ८ मा रकमान्त्िर गदाि बजेट र्वतनर्ोजन भएको खचि 
शीषिकमा शरुु बजेटको २५ प्रतिशि सम्म मार रकमान्त्िर गनि सर्कने व्र्वस्था भएकोमा शरुुमा बजेट 
र्वतनर्ोजन नगरेका 3 खचि शीषिकमा रु.35 लाख 60 हजार रकमान्त्िर गरेको तनर्म सम्मि देर्खएन। 
फतनिचर िथा र्फक्चसि खररद गनि उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालर्, कास्कीलाई रु.२० 
लाख ९५ हजार, कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्, पोखरालाई फतनिचर िथा र्फक्चसि खररद गनि रु.५ लाख, 
मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्माफि ि एक पवििारोहीलाई पवििारोहण सहार्िाका लातग रु.८ 
लाख, सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्लाई पदातधकारी अन्त्र् भत्ताका लातग रु.१ लाख ६५ हजार बजेटमा 
उललेख नभएको खचि शीषिकमा रकमान्त्िर गरेको देर्खन्त्छ । काननुको पररपालना गरी रकमान्त्िर 
गनुिपदिछ । 

22.4. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३२(१) मा पर्हलो रैमातसक 
अवतध समाप्त नभएसम्म र बजेट र्वतनर्ोजन नभएको खचि शीषिकमा रकमान्त्िर गनि नपाइने व्र्वस्था 
छ। पर्हलो रैमातसकमा अथि र्वर्वधबाट रु.८ करोड ९५ लाख ८७ हजार र अन्त्र् कार्िक्रम बजेटवाट 
रु.२ अबि ९९ करोड ५४ लाख रकमान्त्िर गरेको छ । उदाहरणको रुपमा कास्कीको इलाका प्रहरी 
कार्ािलर्/प्रहरी चौकी तनमािणका लातग रु.१७ करोड ५६ लाख ९७ हजार, पर्िटन कार्ािलर् पोखरा 
कास्कीलाई टर्ाराग्लाइतडङ पूवािधार तनमािणका लातग रु.१ करोड, कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र िनहुंलाई नर्ा ँ
व्र्वसार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्त्द्र (धलक) र्वकास कार्िक्रम सञ्चालनका लातग रु.३ करोड ८५ लाख, 
पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, गोरखालाई नालर्ाङ्ग छेकाम्पार तसठदिबास सडकको लातग रु.६ करोड, गण्डकी 
प्रदेश प्रर्शक्षण प्रतिष्ठान कास्कीलाई भवन ममिि सम्भार कार्िको लातग रु.५ करोड, र्शक्षा र्वकास 
तनदेशनालर् कास्कीलाई एस. ई. ई. परीक्षा सञ्चालन गनिका लातग रु.४ करोड ८२ हजार प्रथम 
रैमातसकमा रकमान्त्िर गरेको देर्खन्त्छ । श्रावणमा भदौ असोजमा रकमान्त्िर गरी बजेट व्र्वस्था गने 
पररपाटी बजेट तसर्द्ान्त्ि र्वपरीि छ। र्सरी रकमान्त्िर गने पररपाटीमा तनर्न्त्रण हनुपुदिछ। 

23. र्वत्तीर् सशुासन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ मा प्रभावकारी र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन माफि ि पारदर्शििा र जवाफदेर्हिा अतभवरृ्र्द् गनुि सरकारको दार्र्त्व हनेु उललेख छ। समर्मै 
कार्िक्रम स्वीकृि गरी वार्षिक खररद र्ोजना, ठेक्का बन्त्दोवस्ि, चाल ुखचिको सीमा तनधािरण, आन्त्िररक 
तनर्न्त्रण प्रणाली सदुृढीकरण गने जस्िा क्षेरमा चनुौिी रहेका छन ्। चनुौिी सम्बोधन गनि बजेट सूचना 
व्र्वस्थापन प्रणाली, लागि लाभ र्वश्लषेण सर्हिको र्ोजना िथा कार्िक्रम, साविजतनक क्षरे लेखामान, 
कम्टरू्टरमा आधाररि लेखा प्रणालीको प्रर्ोग जस्िा क्षेरमा सधुार गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा जवाफदेर्हिा 
अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् 

24. प्रदेश संर्चि कोष - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोर्जम प्रदेश संर्चि कोषको 
लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्न ेिथा त्र्सको वार्षिक र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने कििव्र् र उत्तरादार्र्त्व 
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प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेशको संर्चि कोषको र्हसाब र्ववरण 
तनम्नानसुार रहेको छ । 

(रु. हजारमा) 

र्ववरण आतथिक वषि 
२०७७/७८ 

आतथिक वषि 
२०७६/७७ 

1. राजस्व िथा अनदुान २३७७७९० २२२३५७३० 
   क. राजस्व 9733044 ७०६०५२२ 
       अ. कर ८४१९७६६ ६०२४२६२ 
       आ अन्त्र् राजस्व १०६१३९२ ७२९५०४ 
       इ प्राकृतिक श्रोि वापिको रोर्लटी २५१८८६ ३०६७५६ 
   ख. र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण बाट प्राप्त रकम १३९६८४६० १५१०७८३३ 
       अ. समातनकरण 7112600 ७११२२०० 
       आ. स शिि ४८१६९६० ६०२४०३३ 
       इ. समपरुक १४९८९०० ११११६०० 
       ई. तबशेष ५४०००० ८६०००० 
   ग. बेरूज ुिथा अन्त्र् प्राप्ती (बरेूज ुअसलुी बापिको प्रातप्त) 76285 ६७३७५ 

2. र्स वषिको खदु प्राप्ती ( १+२+३+४) २३७७७७९० २२२३५७३० 
3. चाल ुिथा पुजँीगि िफि को भकु्तानी  २३६९२१५३ १८६८०५४० 

   क. संर्चि कोष मातथ व्र्र्भार हनुे रकमबाट खचि 2918 ४६३९ 
       अ. चाल ुखचि  2918 ४६३९ 
       आ. पुंजीगि खचि     
   ख. र्वतनर्ोजन ऐनद्वारा भएको खचि २३६८९२३५ १८६७५९०१ 
       अ. चाल ुखचि (अन्त्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण बाहेक) ६०९३६८० ४६९४१०५ 
       आ. पुंजीगि खचि १७५९५५५४ १३९८१७९६ 

4.  र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण  1931168 १७२५६४९ 
5. अन्त्िर सरकारी कारोवार/अनदुान १४१२२९९ २७८२४६९ 
6. अन्त्र् कारोवारको समार्ोजन * ६६०९६ ८४६४ 
7. र्स वषिको जम्मा भकु्तानी (६+७+८+९+१०) २७१०१७१६ २३१९७१२२ 
8. र्स अवतधको कोषमा भएको थप घट  -३३२३९२६  -९६१३९१.९२ 

(+/-) १२=(५-११) ० ०. 
9. आतथिक वषिको सरुूवािको मौज्दाि ६१८२१७३ ७१४३५६५ 
10. २०७६/७७ को सर्ञ्चि कोष तमलान खािामा ट्रान्त्सफर गनि छुट  ६७८ ० 
11. आतथिक वषिको अन्त्त्र्को मौज्दाि (१२+१३) २८५८९२४ ६१८२१७३ 

24.1. आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४ )२ (मा प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्ले नेपाल सरकारवाट प्राप्त अनदुान, राजस्व वाडँफाँट अन्त्िगिि प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारको 
आर्, ऋण िथा अनदुान र खचिको र्ववरण साथै प्रदेश अन्त्िगििका स्थानीर् िहहरूको एर्ककृि र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन िर्ार गरी महालेखा परीक्षकले िोकेको ढाँचामा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउनपुने 
उललेख छ । प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्, कास्कीले स्थानीर् सरकारको एकीकृि प्रतिवेदन िर्ार 
नगरी प्रदेश सरकारको आतथिक कारोवारको मार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । काननुमा िोर्कएवमोर्जम 
एकीकृि प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ। 
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24.2. स्थानीर् िहलाई र्स आतथिक वषिमा कुल रु.१ अबि ९३ करोड १2 लाख र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण 
(समातनकरण, सशिि, समपरुक र र्वशेष अनदुान) गरेको छ । उक्त रकम सवै खचि भए नभएको र्र्कन 
िथर्ाकं नराखी हस्िान्त्िरण भएको रकमलाई खचिमा उललेख गरेको कारण प्रस्ििु र्वत्तीर् र्ववरणले 
खचिको र्थाथि र्चरण गदैन । र्सरी हस्िान्त्िरण भएको सवै रकम खचि भएको उललेख गनुि उर्चि 
देर्खएन।  

24.3. प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन अनसुार स्थानीर् िहलाई र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण भएको रकम मध्रे् सशिि, समपरुक 
र र्वशेष अनदुानको रकम खचि नभई वाकँी भएमा प्रदेश सरकारलाइ र्फिाि गनुिपने उललेख भएकोमा 
स्थानीर् िहलाई पठाएको रकममध्रे् खचि नभई बाकँी रहेको रकम र्फिाि प्राप्त भएको अतभलेख नै 
राखेको छैन । र्ो वषि खचि नभई वाकँी रकम र्फिाि गनुिपने गरी अनदुान शीषिकमा कुल रु.८८ करोड 
११ लाख र्वत्तीर् हस्िान्त्िरण भएकोमा सोको खचिको अतभलेख प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्सँग 
छैन। खचि नभई बाकँी रहेको रकम र्र्कन गरी र्फिाि गनुिपदिछ। 

24.4. स्थानीर् िहहरूले संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउनपुने रकम र्वभाज्र् कोषमा राख्नपुनेमा र्वभाज्र् 
कोषमा राखे नराखेको र्र्कन गरेको छैन भने र्वभाज्र् कोषमा राखेको रकम मध्रे्वाट प्रदेश सरकारलाई 
प्राप्त हनुपुने र प्राप्त हनु वाँकी रकमको अतभलेख नराखी प्राप्त भएको रकम मार आम्दानी वाँधेको 
अवस्था छ । कार्ािलर्ले प्राप्त हनुपुने रकमको समेि अतभलेख व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। 

24.5. प्रदेश सरकारले स्थानीर् िहलाई (समातनकरण, सशिि, समपरुक र र्वशेष अनदुान) वाहेक पटके 
अर्ख्िर्ारी समेि प्रदान गरी रकम तनकासा ठदएकोमा सोको िथर्ाकं अतभलेख प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्सँग छैन भने उक्त व्र्होरालाई र्वत्तीर् प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन। र्स वषि आन्त्िररक 
मातमला िथा काननु मन्त्रालर्ले 67 पातलकालाई रु.७८ लाख ८१ हजार बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा 
रु.76 लाख ६८ हजार खचि गरेको, सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्ले 78 पातलकालाई रु.३९ करोड 
३९ लाख ५० हजार र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.28 करोड 30 लाख 38 हजार खचि गरेको, उद्योग, 

पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले १९ स्थानीर् िहलाई रु.५ करोड ७० लाख तबतनर्ोजन 
गरेकोमध्रे् रु.३ करोड ५४ लाख १५ हजार खचि गरेको छ ।   

24.6. प्रदेश सरकारले २०७७।७८ मा 51 संघीर् कार्ािलर्लाई रु.१ अबि १२ करोड 18 लाख 60 हजार 
र्वतनर्ोजन गरी रु.76 करोड 29 लाख 26 हजार खचि गरेको छ । सम्बर्न्त्धि तनकार्बीच समन्त्वर् 
गरी दोहोरो नपने गरी बजेट तनकासा गनुिपदिछ।  

24.7. राजस्व िथा अनदुानिफि  कुल रु.२३ अबि ७७ करोड ७७ लाख प्राप्त देखाएकोमा सवारी साधन कर 
रु.८२ करोड ७२ लाख १४ हजार, प्राकृतिक श्रोिको रोर्लटी रु.२५ करोड १८ लाख ८६ हजार र  
मूलर् अतभवरृ्र्द् करको रु.४० करोड ५४ लाख ९९ हजार आतथिक वषि २०७८।७९ को राजश्व 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (ररम्स) मा समावेश भएको छ । प्राप्त रकमलाई समर्मै राजस्व व्र्वस्थापन 
प्रणाली समाबेश गनुिपदिछ । 

25. समपूरक अनदुान - प्रदेश समपूरक अनदुान सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ६ उपदफा १ मा 
प्रदेशलाई कल लागिको अतधकिम ५० प्रतिशि रकम समपूरक अनदुान प्रदान गने उललेख भएकोले 
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प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारको लागि सहभातगिामा र्ोजना िथा कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने हनु्त्छ । 
र्ो वषि संघीर् सरकारबाट समपूरक अनदुान रु.१ अबि ४९ करोड ८९ लाख प्राप्त भएको छ । प्रदेश 
सरकारको र्ोगदान खलुने गरी खचिको अद्यावतधक अतभलेख नभएको कारण प्रदेश सरकारको र्ोगदान 
एर्कन गनि सर्कएन । संघ र प्रदेशको अनपुाि तमलने गरी खचि गने र सोको अतभलेख अद्यावतधक गने 
व्र्वस्था कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

26. अनदुानको र्ववरण - र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ को दफा ४(४) मा स्थानीर् िहले प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्मा प्रत्रे्क वषिको कातििक १५,  माघ १५, वैशाख १५ गिेतभर र्वत्तीर् समानीकरण अनदुानबाट 
खचि भएको रकमको र्ववरण र अको आतथिक वषिको श्रावण मसान्त्ितभर  वार्षिक आतथिक र्ववरण बझुाई 
सक्नपुने व्र्वस्था रहेकोमा अतधकांश स्थानीर् िहले प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा बझुाएको छैन। 
काननुको पररपालना गरी िोर्कएको समर्मा र्ववरण पेश गनुिपदिछ ।  

27. प्रदेश आकर्स्मक कोष - प्रदेश सरकारले गि वषि रु.१ करोड र र्स वषि रु.१ करोड समेि रु.२ करोड 
प्रदेश आकर्स्मक कोषमा जम्मा गरेकोमा हालसम्म उक्त रकम खचि गनिको लातग कार्िर्वतध िर्ार 
गरेको देर्खदैन । उक्त कोषको मौज्दाि रकम प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले िर्ार गरेको एकीकृि 
र्वत्तीर् प्रतिवेदनमा समाबेश गरेको छ । कार्िर्वतध बनाई कोष सञ्चालन गनुिपदिछ।    

28. र्जललागि बजेट र खचि - प्रदेश सरकारको कुल खचिमध्रे् र्जललागि बजेट र खचिको र्ववरण अनसुार 
२०७७।७८ मा प्रदेश सरकार अन्त्िगििका ११ र्जललाहरूको खचिको िथर्ाङ्कलाई र्वश्लषेण गदाि गोरखा, 
वाग्लङु्ग र नवलपरु र्जलला कुल र्वतनर्ोजनको िलुनामा क्रमश पर्हलो, दोश्रो र िेश्रो स्थानमा छन ्। 
कास्की र्जलला सबभन्त्दा कम अथािि बजेटको ५३.०७ प्रतिशि खचि गरेको छ । प्रदेश सरकारको 
कुल बजेट रु.3४ अबि ८४ करोड २2 लाख रहेकोमा र्जललागि रुपमा प्राप्त र्वत्तीर् र्ववरणमा कुल 
बजेट रु.३६ अबि ७० करोड ८८ लाख देखाएको छ । प्रदेशको कुल बजेटको िलुनामा रु.१ अबि 
86 करोड 6७ लाख बढी देर्खएकोले र्जललागि बजेटको अतभलेखांकन र्थाथिपरक छैन। र्जललागि 
कुल बजेट तबतनर्ोजनमध्रे् कास्की र्जललामा ३७.५८ प्रतिशि र मनाङमा २.१७ प्रतिशि बजेट 
र्वतनर्ोजन गरेको देर्खन्त्छ । एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण र र्जललागि एकीकृि र्ववरणमा िालमेल 
हनुपुदिछ।   

29. कार्िसंचालन कोष  - गण्डकी प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा २२ मा प्रदेश र्स्थि 
सरकारी कोषको एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने र्जम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को हनेु 
व्र्वस्था छ । प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरण अनसुार ११ र्जललामा कार्िसंचालन 
कोषको कारोबार सञ्चालनमा रहेको छ । कार्िसंचालन कोषमा से्रस्िा अनसुार गिवषिको मौज्दाि रु.२७ 
करोड ६७ लाख र र्स वषिको आम्दानी रु.१ अबि २३ करोड ५१ लाख समेि जम्मा आर् रु.१ अबि 
५१ करोड १८ लाख मध्रे् रु.८९ करोड ३३ लाख खचि भई रु.६१ करोड ८५ लाख मौज्दाि रहेको 
छ । प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले रु.६१ करोड ८२ लाख मौज्दाि देखाएको छ । गोरखा 
र्जललार्स्थि कार्ािलर्को से्रस्िा िथा प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को से्रस्िामा फरक पनि गएको 
रु.३ लाख समार्ोजन गरी र्हसाब तमलान गनुिपदिछ । गि वषि प्रदेश एकल कोष खािाले रु.३१ करोड 
७७ लाख ३८ हजार मौज्दाि देखाएकोमा र्ो वषि रु.२७ करोड ६७ लाख २५ हजार मार शरुु 
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मोज्दाि देखाएको छ । र्सरी रु.४ करोड १० लाख १३ हजार घटी र्जम्मेवारी देर्खएकोले 
कार्िसञ्चालन कोषको केन्त्द्रीर् र्हसाब र्थाथिपरक देर्खएन । 

30. धरौटी - प्रदेश अन्त्िगिि ११ मन्त्रालर् िथा तनकार्मा गिवषिको धरौटी र्जम्मेवारी रु.७६ करोड ३६ 
लाख ४३ हजार र र्स वषि प्राप्त रु. ७४ करोड ९७ लाख ४3 हजार समेि रु.१ अबि ५१ करोड 
३३ लाख ८6 हजार धरौटी आम्दानी भएकोमा सदरस्र्ाहा र र्फिाि समेि रु.२९ करोड ३२ लाख ४ 
हजार खचि भई रु.१ अबि २२ करोड १ लाख ८2 हजार बाँकी रहेको देर्खन्त्छ । प्रदेश एकल कोष 
खािाले गि वषिको  मौज्दाि रु.७४ करोड ९३ लाख ५३ हजार देखाएको छ । र्सरी रु.१ करोड 
४२ लाख 90 हजार र्जम्मेवारी फरक देर्खएकोले धरौटीको केन्त्द्रीर् र्हसाब र्थाथिपरक देर्खएन । 

30.1. प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले प्रदेश मन्त्रालर् अन्त्िगििको तनकार् वा कार्ािलर्तभर नपने ६ संघीर् 
कार्ािलर्हरूको धरौटी रकम रु.३५ लाख ३० हजार सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्को धरौटीमा समावेश 
गरी एकीकृि आतथिक र्ववरण िर्ार गरेको छ । प्रदेश अन्त्िगिि नपरेका कार्ािलर्हरूको धरौटी रकम 
समेि समावेश गरी प्रमार्णि गरेको आतथिक र्ववरण र्थाथिपरक देर्खएन।  

31. सरकारी सम्पर्त्तको अतभलेख िथा प्रतिवेदन - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९ मा 
प्रत्रे्क कार्ािलर्ले आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर जग्गा, सवारी साधन लगार्िका र्जन्त्सी मालसामानको 
लगि अद्यावतधक गरी राख्नपुने, मन्त्रालर् लगार्िका िालकु तनकार्ले आफ्नो मािहिका सम्पणुि 
कार्ािलर्को र्जन्त्सीको एकीकृि प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने िथा प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले सम्पूणि 
प्रदेश सरकारी कार्ािलर्को सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक गनुिपने उललेख छ। िर कार्ािलर्ले एर्ककृि 
सम्पर्त्तको र्ववरण िर्ार नगरेको कारण कुल सम्पर्त्त कति छ र्र्कन हनु सकेन । ऐनमा भएको 
व्र्वस्थाको कार्ािन्त्वर्न हनुपुदिछ। 

32. आन्त्िररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा प्रदेशतभरको 
आतथिक प्रशासन सञ् चालन गने र्जम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को हनेु उललेख छ । 
आन्त्िररक लेखापरीक्षणलाई स्विन्त्र, तनष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आन्त्िररक लेखापरीक्षण र आतथिक 
प्रशासन सञ् चालनका लातग अलग कमिचारी खटाउने व्र्वस्था भएकोमा िद्अनरुूप कमिचारीको 
व्र्वस्था गरेको छैन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना गरी आन्त्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी 
बनाउन ुपदिछ । 

33. बेरुजकुो लगि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) मा प्रदेशस्िरको केन्त्द्रीर् 
तनकार्ले आफ्नो र मािहिका सबै कार्ािलर्हरूको बेरुजकुो अतभलेख अद्यावतधक गरी प्रदेश लेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउने र कार्ािलर्ले र्सरी प्राप्त बेरुजकुो एकीकृि लगि राख् ने व्र्वस्था तमलाउने 
उललेख छ। सो बमोर्जमको एकीकृि लगि राखेको छैन । काननुी व्र्वस्थाको पालन गरी बेरुजकुो 
एकीकृि लगि राख् नपुदिछ।  

 बेरुज ु र्स्थति - मन्त्रालर् िथा मािहिका 13 कार्ािलर्को लेखापरीक्षणबाट लगिी बेरुज ु देर्खएको 
छैन। र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची- ९ मा रहेको छ । 
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आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्त्रालर्को कार्ि क्षेरमा प्रदेशको शार्न्त्ि 
सवु्र्वस्था र सरुक्षा कार्म गने, प्रदेश स्िरका इन्त्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्त्र् प्रर्वतधमा आधाररि सञ्चार 
माध्र्मको दिाि, अतभलेख, अनमुति, नवीकरण, अनगुमन र तनर्मन गने िथा प्रदेशको लातग आवश्र्क पने नीति 
एवं काननुहरूको िजुिमा, समसामर्र्क संशोधन र फैसला कार्ािन्त्वर्न गने लगार्िका कार्ि रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्त्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.५० करोड ५८ लाख १ हजार, राजस्व रु.११ लाख ९३ हजार, 
धरौटी रु.१ करोड ३५ लाख ९१ हजार र अन्त्र् कारोवार रु.१५ करोड ६० लाख २५ हजार समेि रु.६७ 
करोड ६६ लाख १० हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार 
छन:् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ वमोर्जम आन्त्िररक मातमला िथा 
काननु मन्त्रालर्ले संघीर् काननु वमोर्जम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्र्ावस्थापन र तनर्मन, प्रदेश तभरका 
गैरसरकारी संघ, संस्थाहरूको अतभलेख र समन्त्वर्,  संघीर् मापदण्ड बमोर्जम हािहतिर्ार, खरखजाना 
िथा र्वष्फोटक पदाथिको तनर्मन,  प्रदेशस्िरमा िारर्कु्त र िाररर्हि ब्रोडलर्ाण्ड पूवािधारको र्वकास 
व्र्वस्थापन र तनर्मन, प्रदेशतभर टेतलसेन्त्टर संचालन, व्र्वस्थापन र तनर्मन,  फौजदारी कार्िर्वतध 
काननुको कार्ािन्त्वर्न,  अपराध िथा र्ािना पीतडिको पनुस्थािपना क्षतिपूतिि, तनवारक नजरबन्त्द र स्थानहद 
सम्बन्त्धी अन्त्िर प्रदेश सम्बन्त्ध, स्थानीर् प्रशासनको सञ्चालन, व्र्वस्थापन र समन्त्वर् लगार्िका कार्ि 
र्जम्मेवारी कार्ािन्त्वर्न हनु बाँकी देर्खन्त्छ । िोर्कएको र्जम्मेवारी पूरा गनुिपदिछ ।  

2. काननु तनमािण - प्रदेश सरकार कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ को अनसूुची २ मा मन्त्रालर्को 
कार्िक्षरे उललेख रहेको छ । संघीर् संरचना अनसुार प्रदेशको संचालन र व्र्वस्थापन कार्िको लातग 
२०७७।७८ सम्म ५० ऐन, १२ तनर्मावली स्वीकृि भएका छन ्भने र्स वषि ११ कार्िर्वतध २ 
तनदेर्शका, २ गठन आदेश तनमािणका लागी सहमति प्रदान गररएको छ। मन्त्रालर्ले प्रदान गने सेवा 
प्रवाह प्रभावकारी र गणुस्िरीर् िलुर्ाउन आवश्र्क काननु िजुिमा र स्वीकृतिको साथै काननुको प्रभावकारी 
कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

3. वार्षिक लक्ष्र् प्रगति - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २६ र २७ मा  कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न गने तनकार्ले अनसूुची-३ को ढाँचामा प्रगति र्ववरण िर्ार गरी सतमक्षा गनुिपने व्र्वस्था 
छ। मन्त्रालर्ले भौतिक लक्ष्र् र प्रगति देर्खने गरी िोर्कएको ढाँचामा प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको 
छैन। िोर्कएको ढाँचामा प्रगति र्ववरण िर्ार गनुिपदिछ ।  

4. दरबन्त्दी र पदपूतिि - मन्त्रालर्को स्वीकृि दरबन्त्दी ३८ मध्रे् ३० पदपूतिि भई उप-सर्चव १ सर्हि ८ 
पद ररक्त रहेको देर्खन्त्छ । दरबन्त्दी ररक्त रहँदा मन्त्रालर्को कार्िसम्पादनमा असर पने भएकाले ररक्त 
दरबन्त्दी पूतिि गररनपुदिछ ।  
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5. सवारी साधन खररद - मन्त्रालर्ले र्स वषि ५ र्पकअप गाडी, एक स्कारर्पर्ो र्जप र एक बस सर्हि 
७ वटा सवारी साधन ३ टर्ाकेजमा खररद गनि रु.३ करोड ११ लाख ४० हजारको ३ वटा लागि 
अनमुान िर्ार गरी वोलपर माग गरेकोमा रु.३ करोड ११ लाख ९ हजारमा खररद गरेको छ । 
खररद गररएका सवारी साधनहरू मध्रे् र्जप र एउटा र्पक अप गाडी मन्त्रालर्ले प्रर्ोग गरेको छ भने 
४ वटा र्पक गाडी र एउटा बस गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ािलर्लाई हस्िान्त्िरण गरेको छ । मन्त्रालर्ले 
एउटै लागि अनमुान िर्ार गरी सवारी साधन खररद गनि सर्कनेमा ३ टर्ाकेजमा खररद गरेको छ । 
सवारी साधन खररदको मापदण्ड िर्ार गरी खररद कार्ि प्रतिस्पधी र तमिव्र्र्ी बनाउनपुदिछ । 

6. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - र्स मन्त्रालर्ले कार्ािन्त्वर्न गने र्जम्मेवारी पाएको प्रदेश गौरवका 
आर्ोजनाहरूको कार्ािन्त्वर्न अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ  

6.1. पोखरा महानगरको जामनेु बोटमा सूचना प्रर्वतध पाकि  तनमािण र सञ् चालन गरी तडर्जटल गण्डकी प्रदेश 
बनाउने र प्रदेशलाई अन्त्िरािर्ष्ट्रर् बजारसँग जोड्ने उदे्दश्र् रहेको, पाकि  तनमािण कार्िको सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार पाररएको, पखािल तनमािण कार्ि भएको, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िर्ार 
गने कार्ािरम्भ गरीएको भएिापतन तनमािण कार्ि शरुु गरेको पाइएन । उक्त आर्ोजनामा र्ो वषि रु.३५ 
लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा रु. १४ लाख २८ हजार (४०.८० प्रतिशि) र  हालसम्म रु.१५ लाख 
५९ हजार खचि भएको छ । कार्ििातलका बनाइ तनमािण कार्ि गररनपुदिछ । 

6.2. प्रदेश प्रहरी िातलम केन्त्द्र तनमािण गरी प्रहरी प्रशासनलाई दक्ष बनाउने उदे्दश्र् रहेको प्रदेश प्रहरी िातलम 
केन्त्द्रको भौतिक संरचना तनमािण कार्िको लातग र्ो वषि रु.५ करोड ७१ लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा 
रु.४ करोड ३० लाख २७ हजार खचि गरी ७५.३५ प्रतिशि र्वत्तीर् प्रगति हातसल गरेको छ । उक्त 
िातलम केन्त्द्रमा हालसम्म रु.५ करोड ७८ लाख ४ हजार खचि भए पतन तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको 
छैन।   

 बेरुज ु र्स्थति - मन्त्रालर्को लेखापरीक्षणबाट रु.३ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनको 
प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट नभई सो बेरुज ुबाकँी रहेको छ । र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको 
छ । 
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प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्त्रालर्को कार्ि क्षेरमा उद्योग, वार्णज्र्, 
आपूतिि, वन िथा भ-ूसंरक्षण, वािावरण, जलवार् ुपररवििन अनकूुलन एवं धातमिक िथा साँस्कृतिक क्षेरमा नीति, 
काननु एवं कार्िक्रमको िजुिमा र कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन गने लगार्िका कार्ि रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्त्रालर् र मािहिसमेि 30 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ अबि ४२ करोड ८० लाख ९ हजार, 
राजस्व रु.१८ करोड 4६ लाख १४ हजार, धरौटी रु.९ करोड ९8 लाख २३ हजार र अन्त्र् कारोवार रु.१७ 
करोड ८७ लाख १८ हजार समेि रु.१ अबि ८९ करोड १1 लाख ६4 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
छ। लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेश सरकारको कार्ि 
र्वभाजन तनर्मावलीमा उललेख भएकामध्रे् तसर्न्त्डकेट िथा काटेतलङ तनर्न्त्रण, पररवहन प्रणाली िथा 
कागो व्र्वस्थापन, कलकारखाना र औद्योतगकीकरण सम्बन्त्धी नीति, र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र तनर्मन, 

औद्योतगक वस्िकुो तनर्ािि प्रवर्द्िन, मूलर् र कालोबजारी िथा कृतरम अभाव तनर्न्त्रण एवं तनर्मन, 

उपभोक्ता अदालि गठन र सञ् चालन, हातनकारक पदाथिहरूको तनर्मन िथा व्र्वस्थापन लगार्िका 
कार्ि गनि बाकँी देर्खन्त्छ । कार्िर्ोजना बनाई िोर्कएको र्जम्मेवारी पूरा गनुिपदिछ । 

2. नीति िथा कार्िक्रम - प्रदेश सरकारले 207७/7८ को नीति िथा कार्िक्रम माफि ि घोषणा भएका 
गण्डकी प्रदेशलाइि नेपालको पर्िटन हव र पोखरालाइि नेपालको पर्िटकीर् राजधानीको रुपमा र्वकास 
गने, नेपाल सरकार र अन्त्िर प्रदेश सहकार्िमा काठमाण्डौ-पोखरा-लरु्म्बनीलाई गौिमबरु्द् स्वर्णिम 
तरकोणको रुपमा र मरु्क्तनाथ-पोखरा-देवघाट-जनकपरुलाई धातमिक साँस्कृतिक पर्िटकीर् मागिको रुपमा 
र्वकास गने, प्रदेशको राजधानी पोखरालाई नेपालका प्रमखु शहर, प्रादेर्शक राजधानी र तछमेकी देशका 
शहरसँग हवाई मागिर्द्ारा जोड्ने प्रमखु पर्िटकीर् स्थललाइि सरुर्क्षि गन्त्िव्र्को रुपमा र्वकास गनि 
स्थानीर् िहसँगको सहकार्िमा हेतलटर्ाड लगार्िका पूवािधार तनमािण गने, मसु्िाङ् र्जललामा र्जर्ो पाकि  
र तमतन मसु्िाङको स्थापना िथा व्र्वस्थापन गनि नेपाल सरकार, स्थानीर् िह र तनजी क्षेर िथा 
गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्ि गने, र्वपन्न पररवारलाइि लर्क्षि गरी आगामी आतथिक वषिमा सपुथ मूलर् 
काडि र्विरण कार्िक्रम प्रारम्भ गने लगार्िका कार्िक्रमहरूका लातग बजेट र्वतनर्ोजन नभएको कारण 
कार्ािन्त्वर्न गरेको देर्खएन । नीति िथा कार्िक्रम बीच िालमेल हनेु गरी बजेट तबतनर्ोजन गनुिपदिछ। 

3. आवतधक र्ोजना कार्ािन्त्वर्न - प्रदेशको प्रथम पञ् चवषीर् र्ोजना २०७६।७७-2080/81 लाग ु
भएको छ। र्ोजनामा उललेख भएका वािावरणमैरी उत्पादनलाई हररि तसर्टिर्फकेटको व्र्वस्था, प्रदषुण 
मापन गने प्रर्ोगशाला तनमािण िथा उपकरण जडान सधुाररएको चलुहो िथा वैकर्लपक उजाि प्रविर्द्न 
कार्िक्रम, महत्वपणुि िथा संवेदनर्शल क्षेरलाई वािावरण संरक्षण क्षेर कार्म गरी संरक्षण गने, 

टलार्ष्टकजन्त्र् वस्िकुो प्रर्ोग सम्वन्त्धी मापदण्ड तनमािण िथा टलार्ष्टकबाट तडजल बनाउन तनजी क्षेरसंग 
सहकार्ि गने, रेतडर्ोधमी िथा र्वर्करणीर् वस्िकुो व्र्वस्थापन गनि प्रवन्त्ध तमलाउने, रार्ष्ट्रर् वनको सीमा 
तनधािरण, वनमा आधाररि ठूला उद्योग स्थापना सहर्ोग लगार्िका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न हनु सकेको 
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छैन । आवतधक र्ोजना, नीति िथा कार्िक्रम अनसुार बजेट व्र्वस्थापन गरी र्ोजना कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ । 

4. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश सरकारको २०७७/07८ को बजेट वक्तव्र्मा प्रदेशको र्हमाली 
क्षेरका कस्िरुी मगृ संरक्षण िथा प्रजननका लातग फामि स्थापना, धौवादी फलाम खानी सञ्चालन र 
मसु्िाङको लोमान्त्थाङ र गोरखाको गोरखा दरवारलाई र्वश्व सम्पदा सूर्चमा सूर्चकृि गने िथा नेपाल 
ट्रष्ट अन्त्िगिि रहेको र्हमागहृ रत्न मर्न्त्दरको व्र्वस्थापन गने कार्िको लातग रु.१६ करोड ६० लाख 
बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा कार्ािन्त्वर्न गरेको छैन।कस्िरुी मगृ पालन िथा प्रजनन कार्िक्रममा र्ो वषि 
रु.१ करोड ५० लाख र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.५८ लाख ५ हजार अथािि ३९ प्रतिशि मार खचि गरेको 
छ।त्र्स्िै िाल तसमसार संरक्षण कार्िक्रमका लातग र्स वषि रु.१ करोड २४ लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
रु.६९ लाख अथािि ५६ प्रतिशि खचि गरेको छ । धौलातगरी क्षेरलाई संरक्षण क्षरे घोषणा गनि 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्नमा बजेट व्र्वस्था नभएको कारण कार्ािन्त्वर्नमा आएको छैन । 

5. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - प्रदेश सरकारले र्वशेष महत्त्वका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूलाई प्रदेश 
गौरवका आर्ोजनाको रुपमा पर्हचान गरी कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाएको छ । कार्ािन्त्वर्न गने र्जम्मेवारी 
पाएका ४ आर्ोजनामा र्ो वषि रु.१५ करोड ३० लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.१४ करोड ७ 
लाख खचि भएको छ। सो सम्बन्त्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन ्। 

5.1. फेवािालको क्षेर तनधािरण गने, दार्ाँबार्ा ँढल तनमािण गने, जलाधार क्षेर संरक्षण गने र दाँर्ाबाँर्ा 
सौन्त्दर्िकरण गरी पर्िटक आकषिण गने उदे्दश्र्ले संचातलि फेवािालको संरक्षण र सौन्त्दर्िकरण 
आर्ोजनाको लातग रु.४ अबि ९२ करोड लागि अनमुान रहेकोमा र्स वषिको खचि रु.८२ लाख समेि 
कुल रु.१४ करोड ९० लाख ५ हजार खचि भएको छ । हालसम्म लागि अनमुानको ३.०३ प्रतिशि 
मार खचि भएको छ। 

5.2. ग्रामीण पर्िटनलाई टेवा परुर्ाउने उदे्दश्र्ले संचातलि होमस्टे पविर्द्न कार्िक्रम २०७५।७६ मा शरुु 
भइि रु.२८ करोड १७ लाख ४२ हजार खचि भएकोमा पर्हलो पञ्चवर्षिर् र्ोजना २०७६।७७ बाट 
घरबास होमस्टे र्वस्िार िथा सदुृढीकरण आर्ोजनाको रुपमा रार्ष्ट्रर् गौरबका आर्ोजना घोषणा भएको 
छ । आर्ोजनाको रु.५५ करोड लागि अनमुान रहेकोमा र्ो वषि होमस्टेहरूको पूवािधार र्वकास 
कार्िहरूमा  रु.१2 करोड 73 लाख ९ हजार खचि भइि हालसम्म रु.४0 करोड 90 लाख 51 हजार 
खचि भएको छ । अनदुानबाट पर्िटन प्रविर्द्नमा भएको प्रभावको मूलर्ाङ्कन गरेको छैन ।  

5.3. प्रदेश औद्योतगक क्षेरको र्वकास गने उदे्दश्र्ले कास्की र िनहुँको र्वचमा पने िललो पतुडटार र 
नवलपरुको लोकाहामा औद्योतगक क्षेर तनमािणको लातग र्स वषि रु.१ करोड १५ लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा जग्गा प्राप्ती नभएको कारण खचि भएको छैन ।उक्त २ स्थानको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
कार्िको लातग रु.१५ लाख र्वतनर्ोजन भएकोमा प्रतिवेदन िर्ार भएको छैन। प्रदेश गौरवका आर्ोजनामा 
पर्ािप्त बजेट तबतनर्ोजन गरी समर्मै कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

6. र्वतनर्ोजन दक्षिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ वमोर्जम मन्त्रालर्ले साधारण 
खचि र र्वत्तीर्  व्र्वस्थाको लातग बजेट प्रस्िाव गदाि खचि तसजिना हनेु स्पष्ट आधार सर्हि बजेट प्रस्िाव 
गरी र्वतनर्ोजन गररएको रकममा खचिको दक्षिा बढाउनपुने उललेख छ । र्ो वषि मन्त्रालर् र मािहिका 
कार्ािलर्को लातग रु.१ अबि ८८ करोड ६४ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.१ अबि ४२ करोड 
८० लाख अथािि बजेटको ७५.७० प्रतिशि खचि भएको छ। उक्त खचिमध्रे् ६३.५१ प्रतिशि चाल ु
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र ३६.४९ पुजँीगि खचि रहेको छ । बजेट प्रस्िाव गदाि खचिको स्पष्ट आधार िथा कार्िक्रम तनधािरण 
गरी खचि गने दक्षिामा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

7. वनको जग्गा उपर्ोग - वन तनर्मावली, २०५१ को तनर्म २० मा रार्ष्ट्रर् वा अन्त्िरार्ष्ट्रर् सरकारी वा 
गैरसरकारी संस्थालाई िोर्कएको शििमा िोर्कएको क्षेर र अवतधको लातग बोलकबोल माध्र्र्मवाट बन 
क्षेर उपलधध गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । गण्डकी प्रदेश अन्त्िगििको वन क्षेर र्वकास र वािावरणबीच 
सन्त्िलुन कार्म गने उदे्दश्र्ले पूवािधार तनमािणमा सहर्जकरण गनिका लातग हाइड्रो पावर, हाइटेन्त्सन 
लाइन, खानेपानी, स्वास्थर् केन्त्द्र र ररसोटि लगार्िका र्वतभन्न ४३ वटा आर्ोजनालाई ३६१.८१ हेक्टर 
वन क्षेर उपलधध गराउन र भोगातधकारका लातग तसफाररस गररएकोमा सम्झौिा बमोर्जमको 
रोर्लटी/शलुक प्राप्त भए नभएको र्ववरण पेश भएन । सम्झौिाको शििहरू पूणि रुपमा पालना 
गराउनपुदिछ। 

8. काठ मौज्दाि - मन्त्रालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजना अन्त्िगिि कटान भएको, 
र्जलला आपतुिि सतमतिलाई ठदनपुने काठ, साझेदारी वन,  सामदुार्र्क वन िथा सरकारद्वारा व्र्वर्स्थि वन 
आठदमा कुल १ लाख ९ हजार ५५९ क्र्तुबक र्फट मौज्दाि रहेको देर्खन्त्छ । उक्त मौज्दाि रहेको 
काठ समर्मै तललाम तबक्री नगदाि गणुस्िरमा ह्रास आई प्रर्ोगमा लर्ाउन नसर्कने र तबक्रीबाट प्राप्त 
हनेु राजस्व घवन जाने हुँदा समर्मै तललाम तबक्री गनुिपदिछ ।  

9. र्वरुवा संरक्षण - मन्त्रालर् र मािहिका कार्ािलर्हरूले २०७७।७८ मा २५ लाख १७ हजार ३२१ 
र्वरुवा उत्पादनमा रु.५ करोड ६१ लाख ८४ हजार खचि गरेकोले प्रति र्वरुवा लागि रु.२२.३२ 
परेको छ । प्रत्रे्क वषि तनर्तमि कार्िक्रमको रूपमा तबरुवा उत्पादन गरी र्विरण एवं रोपण गने गरेको 
भएपतन र्वरुवा संरक्षणमा उर्चि ध्र्ान परु्ािउन सकेको देर्खदैन । रोर्पएका तबरुवाहरूको संरक्षणमा 
ध्र्ान ठदनपुने देर्खन्त्छ। 

तडतभजन वन कार्ािलर्हरू 

10. वन पैदावार शलुक - वन पैदावार संकलन िथा तबक्री र्विरण तनदेर्शका, २०७३ अनसुार वन पैदावारको 
तललाम तबक्रीबाट प्राप्त रकममध्रे् ९० प्रतिशि रकम नेपाल सरकारको राजस्व खािामा र १० प्रतिशि  
स्थानीर् तनकार्लाई पठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । तडतभजन वन कार्ािलर्, नवलपरुले स्थानीर् 
िहलाई पठाउनपुने रु.५४ लाख ७० हजार धरौटी खािामा जम्मा गरी राखेको छ । उक्त रकम 
सम्बर्न्त्धि खािामा दार्खला गनुिपदिछ । 

11. सम्झौिा कार्ािन्त्वर्न - वन िथा भ ूसंरक्षण र्वभाग र एक प्रा. तल. बीच २०७६।७।२४ मा िनहुँमा 
चनुढंुगा उत्खनन कार्िका लातग वन क्षरेको भोगातधकार उपलधध गराउने र सोमा रहेका रुख हटाउने 
स्वीकृति ठदने सम्बन्त्धमा सम्झौिा भएको छ । वन क्षेर स्थार्ी रुपमा प्रर्ोग गरे वापि ४.८५ हेक्टर 
क्षेरफल नेपाल सरकारलाई सट्टा उपलधध गराउने र उक्त जग्गामा प्रतिहेक्टर १६०० गोटाको दरले 
प्रा. तल.को खचिमा वकृ्षारोपण गने, उत्खनन गदाि हटाउनपुने ९७९ रुख र्वरुवा हटाउन सक्ने र उक्त 
र्वरुवाको सट्टा १:२५ का दरले वकृ्षारोपण गरी पाँच वषिपतछ तडतभजन वन कार्ािलर्लाई हस्िान्त्िरण 
गने गरी सम्झौिा भएको तथर्ो । प्रा.तल.ले सट्टा जग्गा उपलधध गराएको भएिापतन सो जग्गा र उत्खनन 
गने स्थानमा वकृ्षारोपण गरेको देर्खएन। कार्ािलर्ले सट्टा जग्गामा वकृ्षारोपण र स्र्ाहार संभार गनि 
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रु.४८ लाख ६० हजार र खानीस्थलको ९७९ रुख र्वरुवाको १:२५ का दरले सट्टा वकृ्षारोपण र 
सम्भार गनि रु.१ करोड १७ लाख ३७ हजार गरी जम्मा रु.१ करोड ६५ लाख ९६ हजार खचि 
लाग्ने लागि अनमुान पेश गरेको छ। सम्झौिा तमतिले २ वषितभर गररसक्नपुने कार्ि नगरेकाले 
सम्बर्न्त्धिलाई र्जम्मेवार गराई सम्झौिा बमोर्जमको कार्ि र्थार्शघ्र गनुिपने अन्त्र्था कार्ािलर्ले लागि 
असलु गनुिपदिछ । 

12. वन क्षरेको जग्गा प्रर्ोग - वन तनर्मावली, २०५१ को अनसुचुी २० मा कवतुलर्िी वनको वार्षिक 
दस्िरु उललेख गररएको छ र उक्त शलुक प्रत्रे्क १० वषिमा पनुरावलोकन गनि सर्कने व्र्वस्था रहेको 
छ। सार्वक वर्न्त्दपरु ४ मा रहेको १९ रोपनी जग्गा एक ररसोटिलाई होटल व्र्वसार् सञ्चालन गनि 
२०५४।११।२० मा प्रति हेक्टर प्रतिवषि रु.७७२ का दरले ४० वषिलाई तलजमा ठदने सम्झौिा 
भएको देर्खर्ो । सम्झौिा भएको वखिकै मूलर्लाई आधार मानी हालसम्म रोर्लटी संकलन हुँदै 
आएकोमा समर्ानकुुल सम्झौिा पररमाजिन र पनुरावलोकन गनुिपने देर्खन्त्छ ।  

13. होमस्टे कार्िक्रम - होमस्टे क्षमिा िथा अतभवरृ्र्द् सशर्क्तकरण िथा पूवािधार र्वकास कार्ि संचालन 
कार्िर्वतध २०७६ को दफा ११ अनसुार होमस्टे क्षमिा िथा अतभवरृ्र्द् सशर्क्तकरणको लातग एकल 
पररर्ोजनालाई बढीमा रु.१५ लाख र संर्कु्त पररर्ोजनालाई बढीमा रु.३५ लाखसम्म अनदुान ठदने 
व्र्वस्था छ । र्ो वषि ११७ होमस्टेहरूको पूवािधार तनमािणको लातग पर्िटन कार्ािलर् माफि ि रु.१2 
करोड 73 लाख रकम खचि गरेको देर्खन्त्छ । खचि  भएकोमध्रे् अतधकांश होमस्टेमा सामदुार्र्क भवन 
तनमािण, भ्रू् टावर तनमािण, पद मागि तनमािण, शौचालर् तनमािण आठदमा खचि भएको देर्खन्त्छ । तनर्िि 
व्र्र्क्त र समूहलाई मार फाइदा हनेु गरी अनदुान ठदने र अनदुान प्राप्त गरेपिाि होमस्टेबाट ठदइने 
सेवा, सरु्वधा सतुनर्िि नहुँदा अनदुानको सही उपर्ोग भएको छ भन्न सर्कएन। र्स्िो अनदुान तबिरणमा 
तनर्न्त्रण गनुिपदिछ । 

 बेरुज ुर्स्थति - मन्त्रालर् िथा मािहिका समेि १९ तनकार्मा रु. २ करोड ३३ लाख ७० हजार 
बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ २ तनकार्ले रु.१२ लाख ८६ हजार 
फस्र्ौट गरेकोले रु.२ करोड २० लाख ८४ हजार बेरुज ुबाँकी छ । सोमध्रे् रु.१ लाख २० 
हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रहेको छ । र्ससम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची -९ मा रहेको छ । 

।
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 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर्  

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्त्रालर्को कार्ि क्षेरमा प्रदेशतभरको 
भतूम प्रशासन र जग्गा नापजाचँ, कृर्ष उत्पादन, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषण सम्बन्त्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, 

मापदण्ड र र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र तनर्मन गने लगार्िका कार्ि रहेका छन ्। 

र्ो वषि मन्त्रालर् र मािहि ३४ समेि ३५ कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.२ अबि ६ करोड ३३ लाख 
३२ हजार, राजस्व रु.९७ करोड ४२ लाख ३० हजार, धरौटी रु.२ करोड २७ लाख ४ हजार र अन्त्र् 
कारोवार रु.१२ लाख २० हजार समेि रु.३ अबि ६ करोड १४ लाख ८6 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न 
भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्त्रालर्को कार्ि 
र्जम्मेवारीमध्रे् कृर्षउपजको न्त्रू्निम समथिन मूलर् िर् गरी कार्ािन्त्वर्न, चरन िथा खकि  सम्बन्त्धी 
प्रादेर्शक नीति िथा काननु िजुिमा, कृर्षजन्त्र् र पशपंुक्षीजन्त्र् औषतध, र्वषादी र उपर्ोग सम्बन्त्धी प्रादेर्शक 
नीति, भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भतूमसधुार, भ-ूउपर्ोग िथा चक्लाबन्त्दी सम्बन्त्धी 
प्रादेर्शक नीति िथा तनर्मन, तनजी, सरकारी िथा साविजतनक जग्गाको प्रादेर्शक अतभलेख, भतूमर्हन 
सकुुम्बासी, दतलि, मकु्त कमैर्ा, हतलर्ा, हरवा, चरवा आठद वगिको बसोबास, जीर्वकोपाजिन र पनु  स्थापना 
सम्बन्त्धी प्रादेर्शक नीति िथा काननु, गररबी तनवारण सम्बन्त्धी प्रादेर्शक नीति, काननु िथा मापदण्डको 
िजुिमा लगार्िका काम हनु सकेको छैन । कार्ि र्ोजना वनाई िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा गनुिपदिछ।  

 उक्त तनर्मावलीमा प्रदेशस्िरको तसँचाइि व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी नीति, काननु िजुिमा, र्ोजना िथा 
आर्ोजना तनमािण कार्ािन्त्वर्न, सञ्चालन, ममिि सम्भार, समन्त्वर् र तनर्मन िथा अनगुमन मूलर्ाङ्कन 
लागर्िका तसंचाइिसँग सम्बर्न्त्धि सम्पणुि कार्ि भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्लाइि िोर्कएकोमा र्स 
वषिको नीति कार्िक्रम र बजेट वक्तव्र्मा खेिीर्ोग्र् जतमनमा बाहै्रमर्हना तसंचाइि सरु्वधा परु् र्ाउन साना 
तसँचाइिका नर्ा ँतनमािण, परुाना आर्ोजनाको स्िरोन्नति र ममिि-सम्भार िथा प्रभावकारी व्र्वस्थापन गने 
कार्िक्रमलाइि तनरन्त्िरिाको लातग मन्त्रालर्लाइि रु.२० करोड ४५ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
रु.१९ करोड ८० लाख खचि भएको छ । र्सरी कार्ि र्जम्मेवारीमा िोर्कएको कार्ि बाँकी रहने र 
कार्ि र्जम्मेवारीमा नभएको काममा बजेट र्वतनर्ोजन गरी कार्िक्रम संचालन गनुि उपर्ुिक्त देर्खएन । 

2. नीति िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न - बजेट बनाउँदा नीति िथा कार्िक्रमलाइि आधार तलनपुदिछ । र्स 
वषिको नीति िथा कार्िक्रममा कृर्ष नीति िथा गरुुर्ोजना िजुिमा गने, दगु्ध िथा दगु्धजन्त्र् पदाथि प्रविर्द्न 
गनि प्रादेर्शक दगु्ध नीति िजुिमा गने, दगु्ध र्वकास वोडिलाइि र्क्रर्ार्शल बनाउने, नेपाल सरकारसँगको 
सहमतिमा स्वदेशी िथा र्वदेशी उन्नि नश्लको गाइि र प्रर्वतध तभत्र्र्ाइि प्रदेशलाइि दगु्ध पदाथिमा आत्मतनभिर 
बनाउन तनजी क्षरेसँग सहकार्ि गने, खाद्यान्न आपूतिि सतुनर्िि गनि प्रदेश र स्थानीर् िहमा खाद्य बैँक 
स्थापना गनि नेपाल सरकार र स्थानीर् िहसँग सहकार्ि गने, कृर्षर्ोग्र् भतूम, कृर्ष उत्पादन लगार्िका 
िथर्ाङ्क संकलन िथा अतभलेर्खकरण गने उललेख भएकोमा कार्ािन्त्वर्न भएको छैन। बार्षिक नीति िथा 
कार्िक्रम अनसुारका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 
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3. र्वतनर्ोजन दक्षिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ८ मा मन्त्रालर्ले साधारण खचि र 
र्वत्तीर् व्र्वस्थाको लातग बजेट प्रस्िाव गदाि खचि तसजिना हनेु स्पष्ट आधार सर्हि बजेट प्रस्िाव गरी 
र्वतनर्ोजन गररएको रकममा खचिको दक्षिा बढाउनपुने उललेख छ । र्स वषि मन्त्रालर् र मािहिका 
कार्ािलर्को लातग रु.३ अबि २० करोड ९५ लाख ४४ बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.२ अबि ६ करोड 
३३ लाख अथािि बजेटको ६४.२९ प्रतिशि मार खचि भएको अवस्था छ । उक्त खचिमध्रे् ८३.५८ 
प्रतिशि चाल ुखचि रहेको छ भने १६.४१ पुरँ्जगि खचि रहेको छ। मन्त्रालर्को लातग मार रु.९२ 
करोड ६२ लाख ३३ हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.३३ करोड ४८ लाख ७८ हजार अथािि 
बजेटको ३६.१५ प्रतिशि मार खचि भएको छ । बजेट प्रस्िाव गदाि खचिको स्पष्ट आधार िथा कार्िक्रम 
तनधािरण गरी तबतनर्ोर्जि बजेट खचि गने दक्षिामा वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

4. रकमान्त्िर - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ मा र्वतनर्ोजन ऐनमा िोर्कएको कुनै 
शीषिकमा रकम नपगु भएमा सो नपगु भएको रकम कुनै शीषिकमा वचि हनेु भएमा र्वतनर्ोजन ऐनमा 
िोर्कएको सीमातभर रही आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्ले रकमान्त्िर गनि सक्ने व्र्वस्था रहेको 
छ । मन्त्रालर् र मािहिको कार्ािलर्को लातग रु.३ अबि १६ करोड १० लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रकमान्त्िरबाट थप भइि रु.३ अबि २० करोड ९५ लाख कार्म भएको छ । मन्त्रालर्लबाट 
आषाढ १४ गिे पतछ र्वतभन्न शीषिकमा रु.९४ लाख २६ हजार र आषाढ २८ गिे मार रु.२९ लाख 
२० हजार रकमान्त्िर गरेको छ। आषाढको अर्न्त्िममा रकमान्त्िर गने पररपाटीमा सधुार हनुपुदिछ । 

5. पञ्चवषीर् र्ोजनाको कार्ािन्त्वर्न - प्रदेशको प्रथम पञ् चवषीर् र्ोजना (२०७६।७७-2080।81) लाग ु
भएको छ । उक्त  र्ोजनामा कृर्ष िफि  ७०, पशपंुक्षी िथा मत्स्र् र्वकास िफि  ६७, खाद्य सरुक्षा िफि  
१५, भतूम व्र्वस्थापन िफि  १९ र  सहकारी क्षेर िफि  २० गरी जम्मा १२१ कार्िक्रमको ५ वषिको 
लक्ष्र् तनधािरण गरी र्जम्मेवार तनकार् मन्त्रालर्लाइि िोर्कएकोमा मन्त्रालर्ले र्स वषि कृर्ष क्षेरसँग 
सम्बर्न्त्धि २२ कार्िक्रमको मार प्रगति र्ववरण पेश गरेको छ । प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन अनसुार र्स 
वषि १०० जनालाइि सलुभ धर्ाज दरमा ऋण प्रदान गने लक्ष्र् राखेकोमा १ जनालाइि मार प्रदान 
गररएको, १ दाना उद्योग स्थापना गने लक्ष्र् राखेकोमा छनौट प्रर्क्रर्ामा रहेको, १०० जना कृषकलाइि 
कृषक पररचर्पर र्विरण गने लक्ष्र् राखेकोमा सो कार्ि संघीर् सरकारले गने उललेख गरी र्विरण 
कार्ि रोर्कएको, ६०० वटा मोडल फामि स्थापना िथा र्वस्िार गने लक्ष्र् भएकोमा ४२० वटा मार 
स्थापना भएको, २०० हेक्टरमा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम संचालन गने लक्ष्र् रहेकोमा ९८ हेक्टरमा मार 
संचालन भएको देर्खन्त्छ । र्ोजना कार्ािन्त्वर्न गनि वार्षिक लक्ष्र् अनसुारका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ । 

6. बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश सरकारको २०७७/७८ को बजेट वक्तव्र्मा कोतभड १९ प्रभाव 
लर्क्षि कृर्ष कार्िक्रम, भानमुिी बाख्रा र्वकास कार्िक्रम, िनहुँ र स्र्ाङ्जामा द्रिु र्वषादी परीक्षण 
केन्त्द्रलाइि पशपंुक्षी रोग तनर्मन गने प्रर्ोगशालाको रुपमा संचालन गने र एक सहकारी एक उत्पादन 
सहर्ोग कार्िक्रमको लातग रु. २४ करोड ७० लाख ८५ हजार बजेट व्र्वस्था भएकोमा िी कार्िक्रमहरू 
कार्ािन्त्वर्न भएका छैनन ्। कृर्ष ऋणमा व्र्ाज अनदुानको लातग रु.८६ लाख ५० हजार, र्कत्ता नापी 
नक्सामा साविजतनक बाटो अद्यावतधक गने र कन्त्ट्रोल टवाइन्त्ट स्थापना गने कार्िक्रममा रु.५१ लाख र 
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बालीको वीमा शलुकमा २५ प्रतिशि अनदुान कार्िक्रममा रु.७ करोड ९८ लाख बजेट तबतनर्ोजन 
भएकोमा क्रमश  रु.४५ हजार, रु.१७ हजार र रु.२९ लाख ५५ हजार मार खचि भएको छ ।  

7. प्रदेश गौरवका आर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्न र्स्थति  प्रदेशको पन्त्चवर्षिर् र्ोजनाले कृर्ष मन्त्रालर् अन्त्िगििका 
३ र्ोजनालाई प्रदेश गौरवको र्ोजना भनी उललेख गरेको छ। उक्त र्ोजनाको प्रगति र्स्थति देहार् 
बमोर्जम रहेको छ । 

प्रदेश गौरवका 
आर्ोजनाहरूको नाम 

कुल लागि 
अनमुान 

बजेट खचि 
र्वत्तीर् 
प्रगति 

हाल सम्मको उपलधधी 

मखु्र्मन्त्री 
वािावरणमैरी नमनुा 
कृर्ष गाउँ आर्ोजना 

नखलेुको २०४००० १६६७०५ ८१.७२ ८० वटा गाउँमा कार्िक्रम संचालन भएको, 
२१३ हेक्टरमा फलफुल र ३२ हेक्टरमा 
मसालाबाली र्वस्िार, १५ हेक्टरमा 
टलार्ष्टक टनेल तनमािण, १२७५ पशपंुक्षी 
खोर तनमािण 

स्र्ाउमा आत्मतनभिर 
हनु ेआर्ोजना ।  

उललेख 
नभएको 

४०००० २६२५० ६५.६३ १७५ रोपनी क्षेरफलमा नर्ा ँबगचैा 
र्वस्िार भएको 
१७० रोपनी बगैचा व्र्वस्थापन िथा 
थोपा तसंचाइि र्वस्िार भएको 

गण्डकी गाई फामि 
िथा दगु्ध र्वकास 
आर्ोजना ।  

३२ अबि ११०००० ० ० प्रदेश दगु्ध र्वकास वोडि गठन भएको 

र्स सम्बन्त्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

7.1. जलवार् ुपररवििनका कारण कृर्ष क्षेरमा हनेु जोर्खम न्त्र्नुीकरण गनि स्थानीर् स्रोि साधनको उर्चि 
व्र्वस्थापन माफि ि कृर्ष क्षरेको उत्पादन, उत्पादकत्व र गणुस्िर वरृ्र्द् गने उदे्दश्र् राखी २०७५।७६ 
देर्ख मखु्र्मन्त्री वािावरणमैरी नमनुा कृर्ष गाउँ आर्ोजना कार्ािन्त्वर्नमा आएको हो । हालसम्म ८० 
कृषक समूह/सहकारी संस्था लाभार्न्त्वि भएको देर्खन्त्छ । प्रदेश गौरवको रुपमा आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न 
भएिापतन हालसम्म पररर्ोजनाको कुल लागि र अपेर्क्षि उपलव्धी र्वश्लषेण गरेको छैन।  

7.2. गि वषि मनाङ्ग, मसु्िाङ्ग र गोरखामा ४१ हजार १३० र र्ो वषि मसु्िाङ्ग र्जललामा २६ हजार १७० 
वटा स्र्ाउका र्वरुवा कृषक एवं कृषक समूहलाई र्विरण गरेको देर्खन्त्छ । उक्त र्वरुवाको रोपण िथा 
हालको अवस्थाको सम्वन्त्धमा मन्त्रालर्ले अनगुमन गरेको छैन । स्र्ाउमा आत्मतनभिर हनेु आर्ोजना 
अन्त्िगिि स्र्ाउको र्वरुवा खररद गरी तबिरण गरेपतछ अपेर्क्षि प्रतिफल हातसल गरे नगरेको सम्बन्त्धमा 
तनर्तमि अनगुमन गनुिपदिछ । 

7.3. चीन सरकारको सहकार्िमा साविजतनक तनजी मोडेलमा गण्डकी गाई फामि र दगु्ध र्वकास संस्थाको 
र्वकास गरी प्रदेशलाई दगु्ध उत्पादनमा आत्मतनभिर बनाउने उदे्दश्र्ले स्थापना भएको गण्डकी गाई 
फामि िथा दगु्ध र्वकास आर्ोजनाको हालसम्म कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न मोडातलटी स्पष्ट नभएको र काननुी 
आधार नवनेकोले खचि नभएको अवस्था छ। प्रदेश गौरवको र्ोजनामा समावेश गरी वार्षिक रुपमा 
बजेट व्र्वस्था गने िर कार्ािन्त्वर्न नगने पररपाटीमा सधुार गरी लर्क्षि उदे्दश्र् हातसल गनुिपदिछ। 
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8. कृर्ष क्षरेको समग्र पररसूचक - गण्डकी प्रदेश सरकारको मध्र्मकातलन खचि संरचनामा २०७७/७८ 
को कृर्ष क्षेरको लक्ष्र् र प्रगतिको अवस्था तनम्नानसुार देर्खएको छ -   

  सूचक इकाइ लक्ष्र् प्रगति प्रगति प्रतिशि  
कृर्षमा कुल लगानी रकम १४० करोड १३० करोड  ९२.८५ 
कृर्ष व्र्वसार्मा थप रोजगारी तसजिना संख्र्ा १५ हजार ९ हजार ६०.०० 
तसंर्चि क्षेर र्वस्िार हेक्टर ३०० १२५ ४१.६७ 
प्रति व्र्र्क्त प्रति वषि खाद्दान्न उपलव्धिा के जी २६० २४८ ९५.३८ 
र्वउ उत्पाद कार्िक्रम हेक्टर  १२५ ० ० 
खाद्यान्न बैकको स्थापना संख्र्ा ११ ० ० 

 बीउ उत्पादन कार्िक्रम र खाद्यान्न बैकको स्थापना कार्िमा प्रगति गरेको छैन । तसँर्चि क्षेर ३०० 
हेक्टरमा र्वस्िार गने लक्ष्र् भएकोमा १२५ हेक्टरमा मार र्वस्िार भएको छ । कृर्ष व्र्वसार्मा थप 
रोजगारी तसजिना गने कार्िमा ६० प्रतिशि मार प्रगति भएको छ । समर्मै कार्िक्रम सञ्चालन गरी लर्क्षि 
प्रगति हातसल गनुिपदिछ। 

9. अनदुानमा एकद्बार नीति - कृर्ष,पश ु पन्त्छी िथा मत्स्र् र्वकास कार्िक्रमको अनदुान एकद्वार 
प्रणालीबाट सञ् चालन हुँदा पारदशीिा हनेु र दोहोरो र्विरणको अवस्था रहँदैन । र्स वषि मन्त्रालर् र 
मािहिका तनकार्बाट अन्त्र् संस्थालाइि चाल ुर पुजँीगि अनदुानको लातग रु.४० करोड ६१ लाख ४५ 
हजार बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.२८ करोड ३६ लाख ५७ हजार अनदुान ठदएको छ । संघीर् 
सरकार, प्रदेश सरकार (मन्त्रालर्, पश ु पन्त्छी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर्, कृर्ष र्वकास 
तनदेशनालर्, भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र, कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र) िथा स्थानीर् िहबाट 
समेि स्पष्ट नीति िथा कार्िक्रम र सीमा तनधािरण नगरी एकभन्त्दा बढी तनकार्बाट एकै प्रकृतिका 
कार्िक्रममा अनदुान ठदने र ठदएको अनदुानको केर्न्त्द्रकृि अतभलेख राख्न ेनगरेबाट एउटै अनदुानग्राहीलाई 
तबतभन्न िहबाट पटक पटक अनदुान प्राप्त हनेु अवस्था रहेको छ। एकद्बार नीति बनाइि अनदुान ठदने 
व्र्वस्था गनुिपदिछ ।  

10. कार्ि संचालनस्िरको कार्ि - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन तनर्मावली), २०७४ अनसुार मन्त्रालर्ले 
नीति िथा कार्िक्रमको तनमािण, कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन लगार्िको कार्िमा केर्न्त्द्रि रहनपुनेमा 
मखु्र्मन्त्री वािावरण मैरी नमूना कृर्ष गाउँ कार्िक्रम, स्र्ाउका र्वरुवा खररद एवम ्र्विरण कार्िक्रम 
र चक्लाबन्त्दी प्रवर्द्िन कार्िक्रम मन्त्रालर् आफैं ले सञ् चालन गरी रु.२३ करोड २१ लाख २३ हजार 
खचि गरेको छ । मन्त्रालर्ले मािहिका कार्ािलर्लाई कार्िक्रम सञ् चालन गनि अर्ख्िर्ारी नठदई आफैं ले 
कार्िक्रम सञ् चालन गरेको उर्चि देर्खएन । मन्त्रालर्ले र्स वषि संचातलि कार्िक्रमको अनगुमनमा 
रु.१९ लाख ७४ हजार खचि गरेकोमा अनगुमनबाट देर्खएका कमी कमजोरीमा गररएको सधुारको 
अवस्था जानकारी हनेु गरी अतभलेख राखेको छैन ।  

11. जग्गा चक्लाबन्त्दी प्रवर्द्िन कार्िक्रम - मन्त्रालर्ले जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रमको लातग र्वतभन्न ११ वटा 
समूह एंव संस्थालाई जम्मा रु.४ करोड ६७ लाख ९२ हजार अनदुान सहर्ोग वापि रकम उपलधध 
गराएको छ । सो सम्बन्त्धी देर्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 
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11.1. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा लाभग्राही समदुार्लाई तनमािण कार्ि वा 
सेवाको काम ठदँदा ओभरहेड भकु्तानी गनि नतमलने उललेख छ । मन्त्रालर्ले चार र्जललामा जग्गा 
चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम अन्त्िगिि टलटको तडजाइन अनसुार जग्गा सम्र्ाउने कार्िको लातग लागि अनमुानमा 
१५ प्रतिशि ओभरहेड जोडी सोर्ह अनरुुप ११ अनदुान ग्राहीहरूलाई ४ लाख ९९ हजार ५२१ 
घनतमटर कार्िको लातग जम्मा रु.४ करोड ६७ लाख ९२ हजार भकु्तानी गदाि रु.६० लाख ५७ हजार 
ओभरहेड वापि भकु्तानी ठदएको छ । ओभरहेड बापि भकु्तानी रकम असलु गनुिपदिछ ।  

11.2. गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्वन्त्धी एर्ककृि कार्िर्वतध, 
२०७७ को दफा १३ मा लर्क्षि समूह र समदुार्स्िरमा संचालन हनेु कार्िक्रममा नधबे प्रतिशिसम्म 
अनदुान रकम उपलधध गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । मन्त्रालर्ले र्वगिमा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम सम्पन्न 
भएका अनदुानग्राहीलाई पनु  प्रतिरोपनी रु.५ हजारका दरले अनदुान शिप्रतिशि ठदएको छ । कार्िर्वतध 
अनसुार लाभग्राहीबाट कर्म्िमा १० प्रतिशि अंश तलई मन्त्रालर्ले प्रतिरोपनी रु.४ हजार ५०० का 
दरले भकु्तानी ठदनपुनेमा ८ संस्थालाई जम्मा १ हजार ३९४ रोपनी क्षेरफलको लातग थप अनदुान 
प्रदान गदाि भकु्तानी भएको रु.६९ लाख १५ हजारको १० प्रतिशिले हनेु रु.६ लाख ९१ हजार असलु 
गनुिपदिछ ।   

11.3. साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा बीसलाख रुपैर्ा ँभन्त्दा बढी लागि अनमुान 
भएको परामशि सेवा खररद गदाि एक्सप्रसेन अफ इन्त्टे्रस्ट (इओआइि)को आधारमा खलुला बोलपरका 
माध्र्मबाट खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम संचालन हनेु क्षेरको तडटेल सभे, 

नक्सा िर्ारी, टलट तडजाइन, लागि अनमुान, र्फलड लेआउट लगाएिका कार्ि गनिको िीन परामशिदािाले 
पेश गरेको दररेटका आधारमा प्रतिस्पधाि वेगर सोझै परामशिदािा छनौट गरी प्रतिरोपनी रु.३ हजार 
३०० का दरले सोझै खररद गरी १ हजार ६ रोपनीको रु.३३ लाख १९ हजार भकु्तानी ठदएको छ । 
ऐन िथा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोर्जम मन्त्रालर्बाटै प्रतिस्पधाि गराई परामशि सेवा खररद 
गनुिपदिछ। 

11.4. जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ को अनसूुची- १ मा चक्लाबन्त्दी भएको जतमनलाई 
कृर्ष कार्िमा तनरन्त्िर १० वषिसम्म प्रर्ोग गने गरी जग्गाधनीले गनुिपने प्रतिवर्द्िाको ढाँचा िोर्कएको 
छ । मापदण्डको बुदँा नं. ३ को खण्ड (च) मा १० वषिपिाि जग्गाधनीलाई जग्गा र्फिाि गदाि कुन 
मोडेलमा र्फिाि गने हो, सोको खाका पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । मन्त्रालर्ले र्स वषि स्र्ाङजा, कास्की, 
गोरखा र िनहुँ र्जललाका ११ स्थानमा जम्मा १ हजार ९६६ रोपनी क्षेरफलमा अनदुानग्राही छनौट 
गरी जग्गा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम संचालन गरेको छ । मापदण्ड अनसुार जग्गाधनीको भोग अनसुारको 
क्षेरफल, नक्सामा भएको क्षेरफल र जग्गाधनी प्रमाणपजुािमा भएको क्षेरफलको िलुनात्मक अध्र्र्न 
गरी सोको र्ववरण समेि पेश गनुिपनेमा मन्त्रालर्ले छनौट गरेका ११ अनदुानग्राहीमध्रे् िीन 
अनदुानग्राहीले क्रमश  ६५, ६५ र ६६ रोपनी क्षेरफलमा चक्लाबन्त्दी कार्िक्रम संचालन गने गरी 
पररर्ोजना प्रस्िाव पेश गरेकोमा मन्त्रालर्ले उक्त क्षेरफल बढाएर क्रमश  ८५, १०२ र ७७ रोपनीमा 
सो कार्िक्रम संचालन गरेको पाइर्ो । उक्त कार्िक्रम संचालन भएकोमध्रे् प्रस्िावमा उललेख भएकोभन्त्दा 
बढी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपजुाि समेि संलग्न गरेको पाइएन । जग्गा धनीसंगको अनमुति, प्रतिवर्द्िा 
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िथा मापदण्ड लगार्िका न्त्रू्निम प्रार्वतधक पक्षहरूलाई समेि परुा गरेको देर्खएन । मन्त्रालर्ले 
नागररकको व्र्र्क्तगि सम्पर्त्तको अनमुति नतलई कार्िक्रम संचालन गरेको, १० वषि पिाि कुलो, पैनी, 
नाला, बाटो, पम्प हाउस लगाएिमा प्रर्ोग भएको जग्गा कटाई जग्गाधनी प्रमाणपजुाि, नक्सा नापी वा 
प्रर्ोग गरेको क्षेरफलमध्रे् कुन आधारमा जग्गा र्फिाि गने सोको एर्कन नगरी कार्िक्रम संचालन गरको 
देर्खन्त्छ । मन्त्रालर्ले जग्गा र्फिाि मोडातलटी र्र्कन गरेर मार कार्िक्रम अगातड बढाउन ुपने र कृर्ष 
कार्िक्रम सञ्चालन उदे्दश्र् अनरुुप भए नभएको अनगुमन गनुिपदिछ ।     

12. मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमूना कृर्ष गाउँ कार्िक्रम - मन्त्रालर्ले र्स वषि र्वतभन्न ८० कृषक समूह एवं 
कृर्ष सहकारी संस्थालाइि रु.१६ करोड ६७ लाख ५ हजार अनदुान र्विरण गरेको छ । सो सम्बन्त्धमा 
देर्खएको व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन:्  

12.1. मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्ष गाउँ कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७७ को दफा १२ (३) 
अनसुार नमनुा कृर्ष गाउँ कार्िक्रम कृषक समूह/सतमति माफि ि भएको अवस्थामा कार्िक्रम सञ्चालन 
भएको एक वषितभर प्रत्रे्क लाभार्न्त्वि घरधरुीहरूबाट एक/एक जना सदस्र् रहने गरी कृर्ष सहकारी 
संस्था दिाि िथा संचालन गनुिपने व्र्वस्था छ । २०७५।७६ र २०७६।७७ मा कार्िक्रम संचालन 
भएका 36 कृषक समूह / सतमति सहकारी संस्था दिाि गरेको पाइएन । मन्त्रालर्ले थप अनदुान प्रदान 
गदाि र्स र्वषर्मा ध्र्ान परु्ािउन ुपने देर्खन्त्छ । 

12.2. र्ो वषि मन्त्रालर्ले २०७५।७६ मा कार्िक्रम संचालन भएका कृषक समूह एवं कृर्ष सहकारी संस्थालाइि 
रु.१५ लाख र २०७६।७७ मा कार्िक्रम संचालन भएका कृषक समूह एवं कृर्ष सहकारी संस्थालाइि 
रु.२५ लाखका दरले अनदुान ठदएको छ । उक्त संस्थाहरूलाइि अनदुान ठदँदा गि र्वगि वषिमा उदे्दश्र् 
अनरुुप कार्िसम्पादन गरे नगरेको, अनदुानको सदपुर्ोग भए नभएको एर्कन नगरी सबैलाइि एकै र्कतसमले 
अनदुान प्रदान गरेको देर्खर्ो । साथै मन्त्रालर्ले गि र्वगिको अनदुानको अनगुमन एवं मूलर्ाङ्कन 
गरेको देर्खदैन । मन्त्रालर्ले थप अनदुान प्रदान गदाि संस्था वा समूहको कार्िसम्पादनको अवस्था र 
अनदुानको सदपुर्ोगको अवस्थालाइि मूलर्ाङ्कन गरेर मार प्रदान गनुिपने देर्खन्त्छ । 

12.3. मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्ष गाउँ कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७७ को दफा १८ मा 
कार्िक्रमको प्रगति प्रतिवदेन, मन्त्रालर् वा मािहिका कार्ािलर्को स्थलगि अनगुमन प्रतिवेदन, कृर्ष 
प्रार्वतधकको तसफाररस सर्हिको प्रार्वतधक प्रतिवेदनको आधारमा रकम भकु्तानी ठदनपुने व्र्वस्था भएकोमा 
स्थलगि अनगुमन प्रतिवेदन िर्ार नगरी अनदुानग्राहीले पेश गरेको र्वल भरपाइिको आधारमा भकु्तानी 
तसफाररस गरेको देर्खन्त्छ । मन्त्रालर्ले कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था बमोर्जम अतनवार्ि रुपमा स्थलगि 
अनगुमन गरी कार्ि प्रगतिका आधारमा अनदुान तसफाररस गनुिपदिछ । 

13. स्र्ाउको र्वरुवा खररद - मन्त्रालर्ले उच्च घनत्वमा आधाररि स्र्ाउको र्वरुवा लाभग्राही समदुार्को 
२५ प्रतिशि सहलगानीमा खररद गनि २६ हजार १७० र्वरुवा र्विरणको लातग रु.२ करोड ९९ लाख 
९० हजारको लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा रु.२ करोड ४८ लाख ३५ हजारमा एक कम्पनीसंग 
सम्झौिा गरेको पाइर्ो । मन्त्रालर्ले ७५ प्रतिशिले हनेु रु.१ करोड ८६ लाख २६ हजार खचि 
लेखेको छ । सो सम्बन्त्धी देर्खएको व्र्होरा देहार् बमोर्जम रहेका छन ्; 
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13.1. साविजतनक खररद ऐन, २०६४ को दफा ४ (३) मा मालसमानको र्ववरण िर्ार गदाि कुनै खास ब्राण्ड, 

टे्रडमाकि , नाम, पेटेन्त्ट, तडजाइन, प्रकार, उत्पर्त्त वा उत्पादकको नाम उललेख गनि नहनेु व्र्वस्था छ । 
मन्त्रालर्ले उच्च घनत्वमा आधाररि स्र्ाउको र्वरुवा खररद गदाि िर्ार गरेको र्वरुवाको गणुस्िर 
(टेर्क्नकल स्पेर्शर्फकेसन) अनसुार स्र्ाउका र्वरुवाको र्वतभन्न ५ प्रजातिहरू िोकी बोलपर आव्हान 
गरेकोमा एक जवाइण्टभेञ्चर आपूििकको बोलपर स्वीकृि गरेको छ । मन्त्रालर्ले २०७७।११।१९ 
मा वोलपर र्स्वकृि गने आशर्को सचुना प्रकाशन गरी सकेपतछ उक्त कम्पनीले गोलडेन डेतलतसर्स 
मेमा (२५२० वटा) र गाला मेमा (८०२० वटा) र्वरुवा जनरल प्रजातिको नभइि इटालीको एक तनजी 
संस्थाको प्रजाति (पेटेन्त्ट)  भएको कारण आपतुिि गनि नसक्ने र सो को सट्टा अन्त्र् प्रजातिका र्वरुवा 
सटलाइि गनि सक्ने तनवेदन ठदएको छ । कम्पनीले पेश गरेको म्र्ानफु्र्ाचसि अथोराइजेसन लेटरमा समेि 
डेतलतसर्स मेमा र गाला मेमा प्रजािीको स्र्ाउको तबरुवाको सट्टामा डेतलतसर्स र गाला मार उललेख 
छ। सोही तनवेदनको आधारमा मन्त्रालर्ले ६ सदस्र्ीर् स्टे्रन छनौट सतमति गठन गरी सतमतिले गरेको 
तसफाररशका आधारमा गोलडेन डेतलतसर्स मेमाको सट्टामा गोलडेन ररन्त्डसि र गाला मेमाको सट्टामा गाला 
डाकि  व्र्ारोन प्रजािीका स्र्ाउका र्वरुवा खररद िथा तबिरण गरेको छ । िर र्स्िो व्र्वस्था साविजतनक 
खररद ऐन, तनर्मावलीमा छैन । टेर्क्नकल स्पेर्शर्फकेसनमा पेटेन्त्ट अतधकार भएको प्रजाति उललेख 
गरेको कारण प्रतिस्पधाि समेि तसतमि हनु सक्ने देर्खन्त्छ । मन्त्रालर्ले खररद ऐन, तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्थाको पूणि रुपमा पालना गरी खररद गनुिपदिछ । 

13.2. र्स बषि २६ हजार १७० वटा स्र्ाउको र्वरुवा खररद गरी मसु्िाङ र्जललाका कृषक एवं कृषक 
समूहलाई र्विरण गरेको छ । उक्त र्वरुवाको रोपण िथा हालको अवस्थाको सम्वन्त्धमा मन्त्रालर्ले 
अनगुमन गनुिपनेमा अनगुमन गरेको पाइएन । र्सरी र्वरुवा र्विरण मार गने र त्र्सको अनगुमन 
नहुँदा सो र्वरुवा र्विरण कार्ि प्रभावकारी भएको र अनदुानको उर्चि सदपुर्ोग भएको सम्बन्त्धमा र्र्कन 
गनि सर्कएन। मन्त्रालर्ले अनदुानको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

14. अनदुानको अनगुमन - बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धी एकीकृि कार्िर्वतध, २०७७ को दफा 
३७ मा आर्ोजना िथा कार्िक्रमको अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले र्स वषि ११६ 
कृर्ष सहकारी संस्था/कृषक समूह/कृर्ष सतमतिलाइि साझेदारीमा कृर्ष उपजको प्रशोधन एवं उद्योगको 
स्थापना, प्राङ्गाररक मल उत्पादन कारखाना स्थापना भवन तनमािण कार्िक्रम, र्वउ प्रशोधन केन्त्द्र सहर्ोग 
कार्िक्रम, फलफुल र्वरुवा िथा र्वउ आल ु उत्पादनको लातग िन्त्ि ु प्रजनन ् प्रर्ोगशाला लगार्िका 
कार्िक्रमरमा रु.१६ करोड ४३ लाख ३६ हजार अनदुान ठदएकोमा अनदुानको अनगुमन गरी प्रतिवेदन 
पेश गरेको छैन। अतधकांश कार्िक्रमहरू ५ देर्ख २० वषिसम्म संचालन गने गरी अनदुान ठदएकोमा 
गि र्वगिमा ठदएका अनदुानको प्रभावकारीिा र कार्िक्रमको तनरन्त्िरिा सम्बन्त्धमा अनगुमन गरी 
प्रतिवेदन गनुिपनेमा सो समेि गरेको पाइएन ।  

पश ुपन्त्छी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् 
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15. वोर्र वोका खररद - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ५० 
मा आपूतििकिािलाई बैंक जमानिका आधारमा पेस्की ठदन सर्कने र िोर्कएको म्र्ादतभर काम परुा नभई 
पेस्की वाकँी रहन गएमा त्र्स्िो वाँकी पेस्की रकम म्र्ाद नाघेको तमतिदेर्ख वार्षिक १० प्रतिशि व्र्ाज 
र साँवा एकमषु्ठ वझुाउनपुने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले उन्नि जािको ५५ वटा बोर्र बोका 
(अषे्ट्रतलर्ाबाट आर्तिि) खररदको लातग एक आपूतििकिािसँग मूलर् अतभवरृ्र्द् कर समेि रु.१ करोड २ 
लाख ८३ हजारमा  २०७६।१२।२४ तभर आपूतिि गने गरी सम्झौिा गरेकोमा समर्ावतधतभर कार्ि 
गनि नसकेकोले पटक पटक गरी तमति २०७७ पौष १९ सम्म म्र्ाद थप गरेको छ । उक्त 
आपूतििकिािलाइि २०७६।८।२७ मा रु.१८ लाख पेस्की ठदएकोमा पनु  दोस्रो पटक २०७७।३।१८ 
मा रु.८४ लाख ८३ हजार पेस्की ठदएको छ । पटक पटक म्र्ाद थप पिाि समेि आपूतििकिािले 
सम्झौिा अनसुार बोका आपूतिि गनि नसकेकाले तनदेशनालर्ले आपूतििकिािसँग ठेक्का सम्झौिा अन्त्त्र् गरी 
पेस्की ठदएको १४ मर्हना पतछ २०७८ माघ मसान्त्िमा बैंक जमानि र्खची पेस्की रु.१ करोड २ लाख 
८३ र कार्िसम्पादन जमानि रु.१० लाख समेि रु.१ करोड १२ लाख ८३ हजार असलु गरेको छ। 
आपूतििकिािबाट तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोर्जम रु.१८ लाखको १४ मर्हनाको सर्कडा १० 
प्रतिशिका दरले रु.२ लाख १० हजार र रु.८४ लाख ८३ हजारको ७ मर्हनाको रु.४ लाख ९५ 
हजार समेि गरी रु.७ लाख ५ हजार व्र्ाज असलु हनुपुदिछ ।  

16. बढी भकु्तानी - अनदुान रकम भकु्तानी गदाि स्वीकृि मापदण्ड साथै कार्ािलर् र अनदुानग्राहीवीच भएको 
सम्झौिा अनसुार भकु्तानी गनुिपदिछ । तनदेशनालर्ले सहकार्िमा बधस्थल तनमािण िथा सधुार कार्िक्रम, 
पश ुहाट बजार स्थापना कार्िक्रम, कोलडस्टोर र कोलडरुम तनमािण अनदुान लगार्िका कार्िक्रमको 
लातग ६ अनदुानग्राहीसंग सम्झौिा गरेकोमा सम्झौिाभन्त्दा प्रार्वतधक मूलर्ाङ्कन कम भएको, मेर्शनरी 
औजार खररद गरेकोमा सम्झौिा अनरुुप खररद नगरेको कारण रु.७ लाख ४० हजार बढी भकु्तानी 
भएको छ । उक्त बढी भकु्तानी भएको रकम सम्बर्न्त्धि अनदुानग्राहीबाट असलु हनुपुदिछ । 

17. दोहोरो अनदुान - गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्वन्त्धी 
एर्ककृि कार्िर्वतध, २०७७ को दफा १२ मा अनदुान प्रवाह गदाि एउटै कामका लातग एकभन्त्दा बढी 
कार्ािलर्बाट दोहोरो पने गरी अनदुान तलनठदन नतमलले व्र्वस्था गरेको छ । दगु्ध र्चस्र्ान केन्त्द्र 
स्थापना सहर्ोग कार्िक्रम अन्त्िगिि तनदेशनालर्ले एक सहकारी संस्थालाइि रु.९ लाख ४७ हजार 
अनदुान ठदएकोमा उक्त संस्थालाइि कावासोिी नगरपातलकाबाट समेि जम्मा रु.९ लाख ९२ हजार 
अनदुान ठदएको पाइर्ो । र्सरी एउटै संस्थालाई प्रदेश र स्थानीर् िहबाट अनदुान र्विरण गदाि एउटै 
लाभग्राहीले पटक पटक लाभ तलने अवस्था भएकोले र्स्िा कार्िमा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ। 

कृर्ष ज्ञान केन्त्द्रहरू 

18. एकै समूहलाई दईु कार्िक्रमवाट अनदुान - कृर्ष ज्ञानकेन्त्द्र लमजङुले एक सहकारी सस्थालाई धान व्लक 
र्वकास कार्िक्रमवाट पावर स्प्ररे्र १० थान, तमतनर्टलर ६ थान, पावर र्टलर २ थान, र धान चवुने 
थ्रसेर मेतसन १ थान खररदको लातग रु.९ लाख २ हजार अनदुान उपलव्ध गराएकोमा सोही सस्थालाई 
चैिे धान िथा मकै खेिी र्वस्िार कार्िक्रम अन्त्िगिि  तमतनर्टलर १ थान, कम्वाइन तमल १ थान, 
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लगार्िका सामाग्री खररदको लातग रु.३ लाख ६० हजार अनदुान ठदएको छ । कार्ािलर्ले एक 
सस्थालाई एकै प्रकृतिको कार्िमा फरक फरक कार्िक्रमवाट अनदुान ठदँदा एकै अनदुानग्राहीले पटक 
पटक लाभ तलने अवस्था देर्खएकोले र्स्िा कार्िमा तनर्न्त्रण हनुपुदिछ। 

19. सम्झौिा पालना - कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र, स्र्ाङ्जा र अनदुानग्राहीबीच भएको सम्झौिाको बदुाँ नं ८ मा अनदुान 
रकमबाट संचालन हनेु सम्पूणि कार्िहरू दोस्रो पक्ष (अनदुानग्राही) स्वंर्ले गनुिपने िथा अनदुानग्राहीले 
दोस्रो पक्ष वा संस्थालाई ठेक्कापट्टा ठदई गराउन नपाइने एंव उक्त कार्िहरू ठेक्कापट्टाबाट गराएमा सो 
सम्झौिा खारेज गररने धर्वस्था गरेको छ । कार्ािलर्ले ८५ प्रतिशि प्रदेश सरकारको अनदुानमा 
संचातलि रार्ष्ट्रर् िथा स्थानीर् महत्वका बालीको व्र्वसार्र्क कृर्ष केन्त्द्र (धलक) र्वकास कार्िक्रममा 
४ अनदुानग्राहीहरूको तनमािण कार्ि एक प्रा.तल माफि ि गराइि रु.४५ लाख ५६ हजार भकु्तानी गरेकोले 
अनदुानग्राहीले गनुिपने तनमािण कार्ि िेस्रो पक्षवाट भकु्तानी भएको तनर्मसम्मि देर्खएन । तनर्मको 
पालना गरी कार्ि गनुिपदिछ । 

20. अनदुानको सीमा - प्राङ्गाररक कृर्ष प्रवर्द्िन कार्िक्रम संचालन प्रर्क्रर्ा, २०७७ को बुदँा नं ३.४ मा प्रदेश 
सरकारको र्जललार्स्थि कृर्ष हेने कार्ािलर्ले छनौट गरेको र्क्रर्ाकलापको सहजीकरण सेवा िथा 
सरु्वधामा अनदुानको सीमा सम्वर्न्त्धि सतमतिले तनधािरण गरे बमोर्जम हनेु व्र्वस्था गरेको छ । कृर्ष 
ज्ञानकेन्त्द्र, स्र्ाङ्जाले उक्त कार्िक्रममा २२ अनदुानग्राहीलाई लागिको ७० प्रतिशिले हनेु रु.४३ लाख 
४५ हजार अनदुान ठदएकोमा सतमतिले अनदुानको सीमा तनधािरण गरेको छैन । मन्त्रालर्को पररर्ोजना 
कार्ािन्त्वर्न म्र्ानअुलको बुदँा नं ७.१ मा कृर्ष उत्पादन सामाग्रीहरूमा बढीमा ५० प्रतिशि अनदुान 
उपलधध गराउन सर्कने व्र्वस्था रहेकोमा ७० प्रतिशि अनदुान उपलधध गराएकोले प्रदेश सरकारलाई 
रु.१२ लाख ४१ हजार थप धर्र्भार परेको छ । तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ । 

21. अनदुानको उपर्ोतगिा - कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र पविि र एक कृर्ष उपज र्वर्क्र केन्त्द्र र्वच भएको सम्झौिा 
अनसुार स्थानीर् कृर्ष उपज तबक्री केन्त्द्र भवन तनमािणको लातग रु.७ लाख ५० हजार अनदुान ठदएकोमा 
उक्त भवन तनमािण कार्ि २०७८ आषाढ मसान्त्िमा सम्पन्न भएको छ । त्र्स्िै अको एक कृर्ष उपज 
संकलन िथा र्वर्क्र केन्त्द्र तनमािणका लातग कृर्ष ज्ञान केन्त्द्रबाट भवन तनमािणमा रु.९ लाख र र्िज, 
िराज,ु के्रट लगाएिका सामाग्री खररदको लागी रु.२ लाख ४२ हजार अनदुान उपलधध गराइि २०७८ 
असारमा तनमािण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षण अवतध २०७९।१।१५ सम्म २ संकलन िथा 
तबक्री केन्त्द्रबाट कृर्ष उपजको संकलन िथा तबक्री भएको देर्खएन । सरकारी अनदुानको उपर्ोग 
सतुनर्िि गरेर मार अनदुान ठदनपुदिछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्त्रालर् िथा मािहि समेि २७ तनकार्मा र्ो वषि रु.४ करोड ४० लाख ९८    
हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ २ तनकार्बाट रु.१ लाख ३४  हजार 
फस्र्ौट गरेकोले रु.४ करोड ३९ लाख ६४ हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु. ५५ हजार 
म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रहेको छ । र्ससम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 
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भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर्  

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्त्रालर्को कार्िक्षरेमा प्रदेश स्िरको 
सडक, उजाि, र्वद्यिु, तसँचाइ, खानेपानी जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी अध्र्र्न 
अनसुन्त्धान नीति, काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना िजुिमा, समन्त्वर् र तनर्मन लगार्िका कार्ि गने रहेका छन ्। 
उक्त कार्ि सम्पादन गनि मन्त्रालर् र मािहिका ३5 तनकार्बाट सेवा प्रवाह भइि रहेको छ । 

र्ो वषि मन्त्रालर् र मािहि समेि 35 कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.14 अबि 82 करोड 80 लाख २8 
हजार, राजस्व रु.१ अबि ७३ करोड २९ लाख ६० हजार, धरौटी रु.१ अबि ३१ करोड १२ लाख ४५ हजार 
र अन्त्र् कारोवार रु.३८ लाख ४५ हजारसमेि रु.1७ अबि ८७ करोड ६० लाख ७8 हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्त् न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी - मन्त्रालर्ले आफ्नो कार्ि र्जम्मेवारीमा रहेका र्वषर्हरूलाई कार्िरूप ठदन नीति िथा 
कार्िक्रम र कार्िर्ोजनामा समावेश गनुिपनेमा कार्िक्षेरतभर रहेका घर एकीकरण (हाउस पतुलङ्ग) सम्बन्त्धी 
नीति, खानेपानी िथा सरसफाई सम्वन्त्धी प्रादेर्शक नीति, खानेपानी िथा सरसफाई क्षेर र्वस्िारमा तनजी 
क्षेरको सहभातगिा प्रबर्द्िन नीति िथा मापदण्ड, र्ािार्ाि सरुक्षा िथा सवारी प्रदषुण तनर्न्त्रण सम्बन्त्धी 
र्ोजना तनमािण एंव वािावरणमैरी, अपाङ्गमैरी िथा लैर्ङ्गकमैरी र्ािार्ाि प्रबर्द्िन र्वषर्लाई नीति िथा 
कार्िक्रममा समावेश गरेको छैन । अि: र्जम्मेवारी तभरका कार्िलाइि नीति र कार्िक्रममा समावेश 
गनुिपदिछ । 

2. पुजँीगि बजेट र खचि - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १० मा प्राप्त बजेट सीमा र 
मागिदशिनतभर रही आफू र मािहि कार्ािलर्को लातग नीति र कार्िक्रम समेि राखी बजेट प्रस्िाव 
गनुिपने उललेख छ । मन्त्रालर्को र्वगि िीन बषिको संशोतधि पुजँीगि बजेट र खचि र्स प्रकार छ।  

मन्त्रालर्को पुजँीगि खचिको र्स्थति र्वश्लषेण गदाि 
२०७५।७६ मा स्वीकृि बजेटको 69.77 र 
आ व २०७६।७७ मा ७०.२५ प्रतिशि र 
२०७७।७८ मा ८१.२3 प्रतिशि खचि 
गरेिापतन बजेटको िलुनामा खचि न्त्रू्न नै 
देर्खन्त्छ । स्वीकृि बजेट अनसुारको कार्िक्रम सञ्चालन गरी पुजँीगि खचि दक्षिा अतभवरृ्र्द् गनुिपदिछ। 

3. चौमातसक खचि - मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्ले तबतभन्न १० कार्िक्रममा पुजँीगििफि  रु.14 अबि 
48 करोड 95 लाख 17 हजार खचि गरेकोमा प्रथम चौमातसकमा ९.०५ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 
२५.९८ प्रतिशि र िेस्रो चौमातसकमा ६४.९६ प्रतिशि खचि भएको  र आषाढमा मार 39.७५ प्रतिशि 
खचि छ । आतथिक वषिको अन्त्त्र्मा बढी खचि हुँदा कामको पर्ािप्त अनगुमन हनु नसकी गणुस्िरमा 
समेि असर पनि सक्ने  भएकोले स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार चौमातसक रूपमा खचि गनुिपदिछ ।                                                                   

(रु. हजारमा) 
आतथिक वषि बजेट खचि खचि 

प्रतिशि 

2075/76 10498088 7324578 69.77 
2076/77 16688998 11723869 70.25 
२०७७/७८ 18254905 14828028 81.23 
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4. ठेक् का व्र्वस्थापन - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व  तनर्मावली, २०७७  को तनर्म 
16(7) मा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गने िथा ठेक् का पट्टा स्वीकृि गने कार्ि समेि प्रथम 
रैमातसक अवतधमा सम्पन्न गरी सक्नपुने व्र्वस्था छ । मन्त्रालर् मािहिका १८ तनकार्ले र्स वषि 
रु.४ अबि १४ करोड ९६ लाखको ५८० खररद सम्झौिा गरेकोमा  प्रथम  चौमातसकमा रु.१ अबि ११ 

करोड ४९ लाखको ६९,  दोश्रो चौमातसकमा रु.७१ करोड ४७ लाखको २४०, िेस्रो चौमातसकमा 
रु.२ अबि ३२ करोडको २७१ र आषाढमा रु.९८ करोड ३३  लाखको ८५ सम्झौिा गरेको छ । 
काननुी व्र्वस्था अनसुार समर्मै ठेक् का व्र्वस्थापन गनुिपदि छ ।  

5. दरबन्त्दी र पदपूतिि - मन्त्रालर् र अन्त्िगििका ३५ कार्ािलर्को लातग कुल ५७५ दरबन्त्दी रहेकोमा 
३२१ पदपूतिि भई २५४ ररक्त रहेको छ । स्वीकृिमध्रे् प्रार्वतधक जनशर्क्तको दरबन्त्दी ३१७ रहेकोमा 
१६३ मार पदपूतिि भएको छ । कार्िबोझको आधारमा जनशर्क्त उपलधध नहुँदा समर्मा कार्ि सम्पन्त् न 
गनि कठठनाइि हनेु भएकोले स्वीकृि दरबन्त्दी बमोर्जम पदपूतिि गरी जनशर्क्त व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। 

6. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - प्रदेश सरकारले र्वशेष महत्त्वका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरूलाई प्रदेश 
गौरवका आर्ोजनामा घोषणा गरी कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाएको छ । र्स मन्त्रालर्ले कार्ािन्त्वर्न गने 
र्जम्मेवारी पाएको आर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्न अवस्था तनम्नानसुार छ  

(रु. हजारमा) 

 

उर्ललर्खि ४ वटा प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूमध्रे् २ शरुु नभएको र २ को प्रगति न्त्रू्न 
रहेकोले मन्त्रालर्ले प्रदेश गौरवका आर्ोजनाको तनधािररि समर्मा सम्पन्त् न गनि आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था र संचातलि आर्ोजनाको प्रगति समीक्षा गनुिपदिछ ।  

7. मापदण्ड पालना - संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहको कार्ि र्जम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा 
आर्ोजनाको वगीकरण िथा बाडँफाँट सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७६ को उजाि जलस्रोि िथा तसँचाइ सम्बन्त्धी 
मापदण्डमा िराई मधेशमा २०० हेक्टरदेर्ख ५ हजार हेक्टर, पहाडी क्षरेमा ५० देर्ख १०० हेक्टर र 
र्हमालमा २० देर्ख ५० हेक्टर भतूम तसंर्चि हनेु आर्ोजनाको छनौट िथा कार्ािन्त्वर्न प्रदेशस्िरबाट 

हनेु व्र्वस्था भएकोमा मन्त्रालर्ले सो मापदण्डभन्त्दा घटीका आर्ोजना स्वीकृि गरी  कार्ािन्त्वर्न गरेको 

तस न  आर्ोजनाको नाम  आर्ोजनाको उदेश्र् संझौिा रकम खचि कार्ािन्त्र्वनको 

१
  प्रदेश सदरमकुाम पोखरादेर्ख 
स्थानीर् िहका केन्त्द्र जोड्न े
सडक तनमािण आर्ोजना

  कररब १,२६० र्कलोतमटर लामो सडक तनमािण गनि 
ट्रर्ाक नभएको ठाउमा ट्रर्ाक खोलन,े मौसमी सडक 
भएकोलाई ग्राभेल गने र ग्राभेल भएकोलाई कालोपरे गने।

६९८८४५७ ३८१३७०४
र्ोजना संख्र्ा
३५ कुल
लम्बाई ६१९

५५ प्रतिशि
र्वर्त्तर् प्रगति
भएको
छ।३६२ 

२
 एकीकृि प्रदेश प्रशासतनक 
केन्त्द्रको तनमािण आर्ोजना

  प्रदेशका सबै मन्त्रालर् र अन्त्र् प्रदेश स्िरीर् कार्ािलर् 
एकै ठाउमा अटाउन ेनमनुा प्रदेश प्रशासतनक केन्त्द्रको 
तनमािण गने।

१
पोखरा, डेडगाउँ , दरु्म्कबास, 

तरवेणी सडक तनमािण आर्ोजना

 मसु्िाङ्गको कोरला देर्ख नवलपरुको तरवेणीसम्म परुा 
प्रदेशलाई जोडन ेसडक। प्रदेशको दर्क्षर्ण के्षरमा 
औद्योगीकरण गनि सघाउन।े

४७८८४१ २५४०४५

६३ र्क तम
लम्वाई
तनमािणतधन २९
र्क तम

५३ प्रतिशि
र्वर्त्तर् प्रगति
भएको छ।

२
 उत्तरगंगा जलाशर्कु्त र्वद्यिु 
आर्ोजना

बाग्लङु्ग र्जललाको ढोरपाटन के्षरमा जलाशर्र्कु्त र्वद्यिु ्
आर्ोजना तनमािण गरी प्रदेशको सन्त्ितुलि र्वकास र 
औद्योगीकरण गने।

१७०००० ०

प्रदेशको बजेटबाट साविजतनक के्षरले तनमािण गने प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरू

कन्त्सेटचअुल ड्रइङ्ग िर्ार गरी नपेाल सरकारसंगको सहलगानीमा गने गरी
कार्ािन्त्वर्नका लातग प्रस्िाव गररएको।

नपेाल सरकारसंग स्रोि माग गररएका रुपान्त्िरणकारी प्रदेश गौरबका आर्ोजनाहरु

संघीर् सरकार न ेर्व प्रा आफैले
८१३ मे वा क्षमिाको सम्भाधर्िा
अध्र्र्न कार्ि संचालन गरररहेको।
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छ ।  जलस्रोि िथा तसँचाइ तडतभजन कार्ािलर् म्र्ाग्दीबाट र्स वषि र्हमालमा २० हेक्टरभन्त्दा िलका 
7 र्ोजना सञ् चालन भएका छन ्। मन्त्रालर्ले आर्ोजना स्वीकृि गदाि उर्ललर्खि मापदण्डको पालना 
गरी आफ्नो क्षेरातधकार तभरका आर्ोजना  छनौट गरी कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

8. पोल खररदको शेर्र - काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७५ मा काठेपोल प्रतिस्थापन कार्िमा 
प्रदेश सरकारबाट लगानी गने रकमको शेर्र गण्डकी प्रदेश सरकारको नाममा आउने व्र्वस्थाको लातग 
नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणलाई मन्त्रालर्बाट लेखी पठाउने उललेख छ । र्स कार्िर्वतध अन्त्िगिि रही 
मन्त्रालर्ले र्वतभन्न तसँचाइ कार्ािलर्हरूबाट पोल खररद गनि रु.८ करोड ८५ लाख ७४ हजार 
तनकासा गरेको छ । मन्त्रालर्ले र्वद्यिु प्रातधकरणसँग तलर्खि सहमति नगरी एकिफी रूपमा कार्िर्वतध 
बनाएको कारणले शेर्र प्राप्त गनि सकेको छैन । प्रदेशले लगानी गरेको रकमको शेर्र एवं प्रतिफल 
तलने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ। 

9. नम्सि - मन्त्रालर्को कार्िक्षेर अन्त्िगिि सडक, तसँचाइ, भवन, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन, 
भतूमगि तसंचाइ आठद पूवािधार तनमािण र त्र्ससंग सम्वर्न्त्धि परामशि सेवा खररद कार्िमा रु.२१ करोड 
३१ लाख ९४ हजार खचि गरेको छ । परामशि सेवा खररद कार्िको नम्सि र स्पेर्शर्फकेशन िर्ार 
गरेको छैन । नम्सि िर्ार गरी खचिमा एकरूपिा कार्म गनुिपदिछ । 

10. कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० को उपतनर्म (७) सँग 
सम्बर्न्त्धि अनसुचुी १ अनसुार तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि वकि  चाजि र स्टाफ खचिको 
लातग २ प्रतिशि र अन्त्र् सानातिना खचिको लातग २ प्रतिशि कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचि गनि सर्कने व्र्वस्था 
छ। मन्त्रालर् र मािहिका २४ कार्ािलर्हरूले र्स वषि रु.26 करोड 18 लाख 2 हजार कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी 
खचि गरेको छ । उक्त खचि कुल पुजँीगि खचिको १.८१ प्रतिशि हनु आउँछ । कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचि 
गदाि आर्ोजनागि रुपमा अतभलेख नराखेको र नापी र्किाबमा पतन उललेख नगरेकोले आर्ोजनाको 
वास्िर्वक खचि एर्कन गनि सर्कएन।  

11. रकमान्त्िर - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा १७ मा र्वतनर्ोजन ऐनमा िोर्कएको कुनै 
शीषिकमा रकम नपगु भएमा सो नपगु भएको रकम कुनै शीषिकमा बचि हनेु भएमा र्वतनर्ोजन ऐनमा 
िोर्कएको सीमातभर रही आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्ले रकमान्त्िर गनि सक्ने व्र्वस्था रहेको 
छ । मन्त्रालर् अन्त्िगििका र्वतभन्न ६ बजेट उपशीषिकहरूमा रु.१४ अबि ४६ करोड ९७ लाख ३४ 
हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.६ अबि २८ करोड ४४ लाख ४२ हजार रकमान्त्िर गरी बजेट थप 
गरेकोमा ४ वटा बजेट उपशीषिकहरूमा रु.८८ करोड ४३ लाख ११ हजार घटाई बजेट खचि भएको 
छ। सरुु बजेटमै आर्ोजना, र्ोजना र कार्िक्रमलाई लाग्ने लागि अनमुान गरी बजेट व्र्वस्था गनुिपनेमा 
शरुु बजेटमा रु.५ अबि ४० करोड ७१ हजार अथािि 37.32 प्रतिशि रकमान्त्िर गररएको देर्खएकाले 
बजेट व्र्वस्था र्थाथिपरक देर्खएन । 

र्ािार्ाि पूवािधार तनदेशनालर् 

12. तनमािण कार्ि - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ मा साविजतनक तनकार्ले तनमािण 
स्थलको व्र्वस्था नभई बोलपर आह्वान गनि नहनेु उललेख छ । र्ािर्ाि पूवािधार तनदेशनालर् कास्कीले 
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नार्लदघाट पलु तडजाईन एण्ड तबलडमा तनमािण गनि एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग २०७९।०७।०१ तभर 
कार्ि सम्पन्न गने गरी २०७६।७।७ मा रु.२० करोड ४९ लाख ६८ हजारको सम्झौिा गरी रु.१ 
करोड ४४ लाख पेस्की भकु्तानी ठदएको छ । सम्झौिामा माईलस्टोन १ अनसुार सम्झौिा भएको 
तमतिले ६ मर्हना तभर सभे कार्ि सम्पन्न गरी तडजाईन पेश गनुिपने उललेख भएकोमा सभेक्षण गरी 
तडजाईन पेश नभएको र सम्झौिा अवतधको कररव ८० प्रतिशि समर् व्र्िीि भईसक्दा समेि तनमािण 
कार्ि शरुु हनु सकेको छैन । र्स सम्बन्त्धमा स्थानीर् जमीन र्ववाद र साइट उपलधध हनु नसकेकोले 
काम हनु नसकेको कार्ािलर्को भनाई छ । र्सरी सम्झौिा बमोर्जम कार्ि हनु नसकेकोले तनमािण 
व्र्वसार्ीको नाममा रहेको पेस्की फर्छ्यौट गनुिका साथै सम्झौिाको शिि बमोर्जम कारबाही गरी टुङ्गो 
लगाउनपुदिछ । 

13. मूलर् समार्ोजन - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) मा एकमषु्ट कार्ि सम्पादन (लम्म 
सम कन्त्ट्राक्ट)को आधारमा खररद सम्झौिा भएकोमा मूलर् समार्ोजन गनि नसर्कने व्र्वस्था छ । 
ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार एकाई दर सम्झौिा (र्तुनट रेट कन्त्ट्रर्ाक्ट) भएको अवस्थामा मार मूलर् 
समार्ोजन भकु्तानी गनि तमलने देर्खन्त्छ । र्ािार्ाि पूवािधार तनदेशनालर् कास्कीले लम्मसम प्रकृतिको 
तडजाईन एण्ड तबलट कन्त्ट्रर्ाक्टको सम्झौिा गदाि सम्झौिामा मूलर् समार्ोजन भकु्तानी ठदने प्रावधान 
राखी ३ ठेक्कामा रु.६१ लाख २९ मूलर् समार्ोजन भकु्तानी गरेकोले थप व्र्र्भार परेको छ ।  

पूवािधार र्वकास कार्ािलर्हरू 

14. मूलर् समार्ोजन - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११९ को उपतनर्म २(ख) अनसुार 
सम्पन्त् न भएको काममा लागेको श्रम, सामाग्री र उपकरणको मार मूलर् समार्ोजन हनेु गरी सरु तनधािरण 
गनुिपने र सोही अनसुार सम्झौिामा उललेख गरी मूलर् वरृ्र्द् भकु्तानी हनुपुने उललेख छ । मूलर् 
समार्ोजन सम्बन्त्धी देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्-  

14.1. पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, िनहुँले मानपरु डेढगाँउ सडक तनमािण कार्िको लातग मूलर् समार्ोजन गणना 
गदाि फरक सूचकांकको आधारमा गणना गरेको कारण मूलर् समार्ोजन फ्र्ाक्टर फरक परी रु.९ लाख 
२९ हजार, पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, मसु्िाङले लोमान्त्थाङ ठठङ्गगर र्कर्म्लङ चङुचङु सडक तनमािण 
कार्िको रु.३ लाख ८७ हजार र पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, म्र्ाग्दीले बेनी दरवाङ्ग सडक आर्ोजनामा 
रु.४ लाख ५५ हजार समेि जम्मा रु.१७ लाख ७१ हजार बढी भकु्तानी ठदएको रकम असलु हनुपुदिछ। 

14.2. पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले फ्र्ाक्टर फरक पारी िथा पेस्की कट्टा गनुिपनेमा कट्टा नगरी र 
भेररएसन गरेको आइटममा समेि मूलर् समार्ोजन भकु्तानी गरेकोले र्वतभन्न ७ आर्ोजनामा रु.१४ लाख 
९९ हजार वढी भकु्तानी ठदएको रकम असलु हनुपुदिछ।  

15. बढी भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा अन्त्र् कुनै तबल र्वजकको भकु्तानी गदाि करारका शििबमोर्जम 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उललेख भएको वास्िर्वक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
ठदनपुनेमा पूवािधार र्वकास कार्ािलर् लमजङुले रु.१ लाख १५ हजार, िनहुँले रु.३ लाख ४० हजार, 
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मनाङले रु.३ लाख ९४ हजार र म्र्ाग्दीले रु.3 लाख २४ हजार समेि रु.११ लाख ७३ हजार नापी 
र्किावको पररमाण र र्स्वकृि नम्सिभन्त्दा वढी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले असलु हनुपुदिछ ।  

16. तनमािण कार्िको समन्त्वर् -  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ मा साविजतनक तनकार्ले 
तनमािण स्थलको व्र्वस्था नभई, तनमािण स्थलवाट हटाउनपुने रुख र्वरुवा लगार्िका संरचना हटाउने 
सतुनर्िििा नभई मआुव्जा वा क्षतिपूतिि र्विरण गनुिपनेमा सोको लातग बजेटको सतुनर्िििा नगरी िथा 
प्रचतलि काननु वमोर्जम गनुिपने वािावरणीर् अध्र्र्नको प्रतिवेदन स्वीकृि नगराई वोलपर आह्वान गनि 
नहनेु व्र्वस्था रहेको छ । पूवािधार र्वकास कार्ािलर् िनहुँले परेवाडाँडा झोलङेु्ग पलु तनमािण गनि एक 
तनमािण सेवासंग रु.२ करोड ६३ लाख १२ हजारमा २०७७।०९।०७ तभर सम्पन्न गने गरी 
२०७६।०९।०७ मा सम्झौिा गरेको तथर्ो । सम्झौिापिाि तनमािण व्र्वसार्ीलाई पलुको लातग 
आवश्र्क र्स्टल पाटिस खररद गरी तनमािणस्थल परु् र्ाएको भनी २०७७।०८।३० मा प्रथम रतनङ र्वल 
रु.१ करोड ८४ लाख १८ हजार भकु्तानी भएको छ । झोलङेु्ग पलु तनमािणको ठेक्का सम्झौिा भईसकेपतछ 
तनमािणस्थलमा ३३ के तभ प्रसारण लाईनको टावर तनमािण हनु लागेको कारण तनमािण व्र्वसार्ीले कार्ि 
गनि नसकेको भनी कार्ािलर्लाई जानाकारी गराएको र झोलङेु्ग पलुको लातग आवश्र्क लठ्ठा टे्रल र्िज 
सपोटि र्तुनटवाट प्राप्त हनेु भतनएकोमा हालसम्म पतन प्राप्त नभएकोले तनमािण कार्ि सम्पन्न हनु सकेको 
देर्खएन । ठेक्का रकमको ७० प्रतिशि रकम भकु्तानी भएकोमा अत्र्ावश्र्क सामाग्री लठ्ठा नआइपगु्न ु
र एउटा तनकार्बाट कार्ि भइरहेको स्थानमा समन्त्वर् र्वना अको तनकार्वाट संरचना तनमािण गनुि र 
समर्मा प्रसारण लाइन नहटाइठदनलेु ठेक्का सम्झौिा कार्ािन्त्वर्न हनु सकेको छैन । कार्ािलर्ले 
सरोकारवाला तनकार्संग समन्त्वर् गरी समर्मै तनमािण कार्ि सम्पन्न गनेिफि  ध्र्ान ठदनपुदिछ।  

17. जनिा आवास कार्िक्रम - जनिा आवास कार्िक्रम कार्ािन्त्वर् कार्िर्वतध, 2075 को वुदँा नं ५ मा 
साधारणिर्ा दश लाभग्राही पररवार वसोवास भएको स्थान वा बस्िीमा कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने व्र्वस्था 
छ। २०७६।७७ सम्म शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर् वाग्लङु र पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, 
म्र्ाग्दीबाट ११८ लाभग्राहीको आवास तनमािण गनि रु.४ करोड २३ लाख ५० हजारको सम्झौिा 
भएकोमा प्रथम र्कस्िा सबैले, दोस्रो र्कस्िा ११५ ले र िेस्रो र्कस्िा ७३ ले मार तलएकोले हालसम्म 
रु.३ करोड ५० हजार भकु्तानी भएको छ । प्रथम िथा दोस्रो र्कस्िा तलई आवास तनमािण कार्िमा 
तनरन्त्िरिा नठदएका लाभग्राहीको पर्हचान गरी बाकँी कार्ि सम्पन्न गराउनपुदिछ। 

18. काली गण्डकी पलु (एक्लेभट्टी) - र्जलला र्वकास सतमति मसु्िाङवाट २०७१।७२ मा एक तनमािण 
व्र्वसार्ीसँग रु.११ करोड ७५ लाख ६८ हजारमा १८ मर्हनामा ठेक्का सम्पन्न गने गरी सम्झौिा 
भएको र हाल पूवािधार र्वकास कार्ािलर्, मसु्िाङमा कार्ािन्त्वर्नको चरणमा रहेको पलु तनमािण कार्िको 
४ पटकसम्म ७३ मर्हना म्र्ाद थप भई २०७८ श्रावण २९ सम्म म्र्ाद कार्म भएकोमा हालसम्म 
रु.३ करोड २३ लाख ५५ हजार भकु्तानी भएको छ । र्स सम्बन्त्धमा देर्खएको व्र्होराहरू तनम्नानसुार 
छन:् 

18.1. तनमािण व्र्वासर्ीसँग भएको सम्झौिा वमोर्जम खररद सम्झौिा कार्ािन्त्वर्नका क्रममा कुनै र्ववाद भएमा 
दवैु पक्षको आपसी सहमिीमा मध्र्स्िकिाि तनर्कु्त गनि सर्कने व्र्वस्था अनसुार पूवािधार र्वकास 
कार्ािलर् म्र्ाग्दीवाट 2076।७।१५ मा मध्र्स्िकिाि तनर्कु्त गररएको र मध्र्स्िकिािको ५० प्रतिशि 
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खचि वापि पूवािधार र्वकास कार्ािलर् मसु्िाङवाट रु.५ लाख ८९ हजार भकु्तानी भएको छ । पलुको 
४ वटा स्िम्भ मध्रे् २ वटा एवटुमेण्ट िथा १ वटा पार्र बनाइसकेपतछ तनमािण व्र्वसार्ीले पलुको 
तडजाइनमा समस्र्ा रहेको, र्वल अफ क्वार्न्त्टर्ट सम्झौिाअनसुार पलुको जग खन्ने कार्िमा सवै प्रकारको 
माटो खन्न ेउललेख भएकोमा कडा चट्टान समेि भेटीएकोले खन्न ेकार्िको दर िथा पररमाण संशोधन 
गनुिपने भनी भेररएसन आदेश समेि माग गरेको र समर्मा भेररएसन तनणिर् नभएको भनी रु.९ करोड 
९९ लाख ९९ हजारको दावी भकु्तानीको माग सर्हि नेपाल मध्र्स्ििा पररषदमा तनवेदन ठदएको 
देर्खन्त्छ। मध्र्स्ििा तनर्कु्त भएको २ वषिसम्म मध्र्स्थकिािबाट तनमािण व्र्वसार्ीको दाबी रकम 
सम्बन्त्धमा कुनै प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन । मध्र्स्िकिािवाट प्रतिवेदन तलई आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न 
अगातड वढाउनपुदिछ । 

18.2. उक्त पलु तनमािण कार्ि १८ मर्हनातभर सम्पन्न गने गरी तमति २०७२।३।३१ मा सम्झौिा भएकोमा 
खररद सम्झौिाको म्र्ाद ४ पटक गरी ७३ मर्हना थप भएको देर्खन्त्छ । उक्त ठेक्का कार्िसम्पन्न गने 
म्र्ाद २०७८।०४।२९ सम्म कार्म भएकोमा २०७८ अषाढ मसान्त्िसम्म भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशि 
मार रहेको देर्खन्त्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा तमति २०७८।०६।०७ मा उक्त पलु तनमािण स्थलको 
स्थलगि अनगुमन गदाि २ वटा एवटुमेण्ट िथा दार्ाँ िफि को पार्रको स्टेमसम्मको कार्ि भएको, एउटा 
पार्रको फाउण्डेशनको कार्ि समेि नभएको साथै तनमािण स्थलमा तनमािण व्र्वसार्ीका प्रतितनतध िथा 
कामदार रहेको देर्खएन । सम्झौिा अनसुार पूवितनधािररि क्षतिपूतिि तलई तनमािण कार्ि गराउने वा खररद 
सम्झौिाको अन्त्त्र् गने सम्वन्त्धमा आवश्र्क तनणिर् तलनपुदिछ। 

19. र्ोजना कार्ािन्त्वर्न नभएको - चाल ुआतथिक वषिमा पूवािधार र्वकास कार्ािलर् मसु्िाङवाट कार्ािन्त्वर्न 
हनेु गरी देहार्वमोर्जम आर्ोजनालाई बजेट व्र्वस्था भएकोमा कुनै पतन भौतिक प्रगिी भएको देर्खदैन। 
र्स सम्वन्त्धमा देर्खएका व्हर्ोराहरू तनम्नानसुार रहेका छन। 

19.1. मसु्िाङको लेिे िथा कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी पलु तनमािण कार्ि गनि एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग 
२०७५।०५।१८ तभर सम्पन्न गने गरी २०७३।०५।१९ मा रु.११ करोड ३७ लाख ७३ हजार 
को सम्झौिा भएको तथर्ो । उक्त खररद सम्झौिाको म्र्ाद २ पटक गरी ३४ मर्हना थप भई कार्ि 
सम्पन्न गने म्र्ाद २०७८।०३।१३ सम्म कार्म भएको देर्खन्त्छ । तनमािण व्र्वसार्ीलाई गि आतथिक 
बषिसम्म मोतबलाइजेशन पेस्की रु.१ करोड ४८ लाख िथा प्रथम रतनङ्ग तबल रु.१ करोड १० लाख 
५७ हजार भकु्तानी भएको देर्खन्त्छ । र्ो वषि रु.१ करोड ७५ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा खचि 
भएको छैन । पलु तनमािण कार्ि अवरुर्द् रहेको सम्बन्त्धमा सम्बर्न्त्धि साइट इञ्चाजि िथा कार्ािलर् 
प्रमखुसँग छलफल गदाि तनमािण व्र्वसार्ीसँग खररद सम्झौिा भई २ वटा एबटुमेण्टको ५० प्रतिशि 
काम भएको अवस्थामा २०७५ श्रावणको बाढीबाट नदीले धार पररवििन गरेका कारण पूवितनधािररि 
तडजाइनमा कार्ि गनि समस्र्ा देर्खएको पलु तनमािणमा प्रार्वतधक सहार्िा गने संस्थाले स्थलगि अवलोकन 
गरी र्थार्स्थतिमा तनमािण कार्ि रोक्ने र उपर्कु्त र्वकलप पर्हचान पतछ मार तनमािण कार्ि अर्घ बढाउने 
र बतनसकेको संरचनालाई समेि उपर्ोग गदै थप क्षति हनु नठदने संरचना थप गरी पलुको तडजाइनमा 
केही पररवििन गरी तनमािण कार्ि अर्घ बढाउने तसफाररश गरेको देर्खर्ो । र्स सम्बन्त्धमा साविजतनक 
काननु अनसुार र्थाशीघ्र आवश्र्क तनणिर् तलई पलु तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपने देर्खन्त्छ । 
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19.2. मसु्िाङको माफाि िथा छैरो जोड्ने कालीगण्डकी पलु तनमािण गनि एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग 
2078।11।28 तभर सम्पन्न गने गरी 207६।11।29 मा रु.७ करोड ८० लाख २४ हजारको 
सम्झौिा भएको तथर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीलाई गि वषि मोतबलाइजेशन पेस्की रु.१ करोड ३४ लाख 
भकु्तानी भएको देर्खन्त्छ । त्र्स्िै मसु्िाङको लेिे िथा धम्प ुजोड्ने कालीगण्डकी पलु तनमािण कार्ि गनि 
एक तनमािण व्र्वसार्ीसँग २०७८।०५।२८ तभर सम्पन्न गने गरी २०७६।११।२९ मा रु. ५ 
करोड ५ लाख २६ हजारको सम्झौिा भएको तथर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीलाई गि आतथिक वषिमा 
मोतबलाइजेशन पेस्की बापि रु.८७ लाख ७७ हजार भकु्तानी भएको देर्खन्त्छ । दईु आर्ोजनाको लातग 
रु.२ करोड बजेट र्वतनर्ोजन भएपतन काम हनु सकेको देर्खदैन । कोतभड १९ का कारण तसर्जिि 
लकडाउन, र्चसो मौसम लगार्िका कारण काम हनु नसकेको कार्ािलर्को भनाई रहेिा पतन वषाििमा 
नदी िथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने, र्हमाली भेगमा र्हउँदमा र्चसो बढ्ने िथा र्हमपाि हनेु कुरा पूवि 
अनमुान गरी तनमािण कार्ििातलका िर् हनेु हुँदा त्र्स्िा कारणबाट तनमािण कार्िमा हनेु र्ढलाइलाई 
स्वाभार्वक मान्न सर्कँदैन। कार्ािलर्ले कार्ििातलका बमोर्जम तनमािण कार्ि गराउनपुदिछ । 

जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू 

20. धरौटी रकम राजश्व दार्खला - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ६६(१) मा धरौटी रकम तनर्म ६५ बमोर्जम जफि वा कट्टा नहनेु वा तनर्म ६७ बमोर्जम 
राजश्व दार्खला नहनेु भएमा सम्वर्न्त्धि व्र्र्क्तलाई र्फिाि ठदने, उपतनर्म (२) मा धरौटी रकम र्फिाि 
तलनको लातग प्रचतलि काननु बमोर्जम अवतध िोर्कएकोमा सोही अवतधतभर र अवतध निोर्कएकोमा जनु 
प्रर्ोजनको लातग धरौटी रार्खएको हो सो काम सम्पन्न भएको तमतिले एक वषितभर धरौटी रकम जम्मा 
गरेको प्रमाण सर्हि सम्वर्न्त्धि व्र्र्क्त िथा संस्थाले धरौटी र्फिािको लातग तनवेदन ठदनपुने िथा उर्ललर्खि 
अवतधतभर धरौटी रकम र्फिाि तलन नआएमा कार्ािलर्ले धरौटी रकम राजश्व खािामा आम्दानी बाध्नपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । जलस्रोि िथा तसञ्चाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् स्र्ाङ्जामा कररव २५ वषि 
अगातड देर्खको अवतध नाघेका ७७ व्र्र्क्त िथा संस्थाको नाममा रहेको रु.१७ लाख ४६ हजार धरौटी 
रकम प्रत्रे्क आतथिक वषिमा र्जम्मेवारी सारी आम्दानी बाँधेको पाइर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था 
अनसुार उक्त धरौटी रकम राजश्वमा आम्दानी वाध्नपुदिछ। 

21. सीमाभन्त्दा बढीको कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७ 

अनाुसार एक करोड रुपैर्ाँसम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि वा सो सम्बन्त्धी सेवा सोही स्थानमा 
बसोबास गने बातसन्त्दा र त्र्स्िो सेवा उपभोग गने समदुार्मा रहेको उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्बाट गराउन वा प्राप्त गनि सर्कने, एक करोड रुपैर्ासँम्मको लागि अनमुानमा मूलर् अतभवरृ्र्द्कर, 
ओभरहेड, कर्न्त्टजेर्न्त्स रकम र जनसहभातगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनेु उललेख छ । जलस्रोि 
िथा तसञ्चाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् स्र्ाङ्जाले रु.७ करोड ४९ लाख ९६ हजार लागि अनमुान 
भएको र्वतभन्न ७ र्ोजनाहरूको मूलर् अतभवरृ्द्ी कर, ओभरहेड र कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी वाहेक रु.५ करोड ७६ 
लाख ४५ हजारमा सम्झौिा गरी भकु्तानी ठदएको रकम अतनर्तमि देर्खन्त्छ ।  
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22. काठेपोल प्रतिस्थापन - काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७५ अनसुार सम्बर्न्त्धि स्थानीर् 
िहले स्टील पोल जडान कार्ि सम्पन्त् न भएको ७ ठदनतभर त्र्सको जानकारी वा प्रगति र्ववरण 
कार्ािलर्लाई पठाउनपुने, र्स सम्बन्त्धी तनमािण कार्ि एक आतथिक वषितभर सम्पन्त् न गरी सक्नपुने र 
मन्त्रालर् र स्थानीर् िहले काठेपोल प्रतिस्थापन कार्िको अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स वषि 
जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू गोरखा, कास्की, िनहुँ, म्र्ाग्दी, पविि, लमजङु, 
स्र्ाङ्जा र बागलङुले स्टील पोल खररदमा रु.८ करोड 85 लाख ७४ हजार खचि लेखेका छन ्। 
कार्ािलर्हरूले उक्त पोल स्थानीर् िहलाई पठाएकोमा कास्की र वाग्लङु वाहेक अन्त्र् कार्ािलर्मा जडान 
गरेको कार्ि सम्पन्त् न भएको प्रमाण पेश भएको छैन । पोल प्रर्ोगको सतुनर्िििा गनुिपदिछ । 

23. आनपुातिक कट्टी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ठदँदा लागि अनमुानमा रहेको मूलर् अतभवरृ्र्द् कर, 
ओभरहेड कर्न्त्टन्त्जेन्त्सी रकम र जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ठदनपुने व्र्वस्था छ । 
जस अनसुार उपभोक्ता सतमतिमाफि ि तनमािण कार्ि गराउँदा उपभोक्ता सतमति र कार्ािलर्ले बेहाने अंश 
उललेख गरी सम्झौिा भएको देर्खन्त्छ । िर तनमािण कार्ि सम्पन्न गदाि घटी मूलर्ांकन भएको अवस्थामा 
जलस्रोि िथा तसञ्चाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् स्र्ाङ्जाले १७ र्ोजनाको अनपुातिक कट्टी नगरी रु.२२ 
लाख ६ हजार वढी भकु्तानी गरेको छ । बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुदिछ।  

खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्हरू 

24. जडानभन्त्दा बढी खचि - खानेपानी आर्ोजनामा प्रर्ोग भएको पाइप नापी र्किाबमा जडान भए बमोर्जम 
र्जन्त्सी खािाबाट मौज्दाि घटाउन ुपदिछ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले 
१८, िनहुँले १२, गोरखाले ८, बागलङुले १८ र मसु्िाङका ५ खानेपानी आर्ोजनामा नापी र्किाबमा 
जडान देखाएको पररमाण भन्त्दा रु.२ करोड २७ लाख ४९  हजार बढी मूलर्का र्वतभन्त् न साइजका 
पाइप र्जन्त्सी खािाबाट खचि घटाएकोले उक्त पाइप प्रर्ोगको प्रमाण पेस गनुिपदिछ । 

25. पाइप मौज्दाि - खानेपानी आर्ोजनाहरूको लातग पाइप िथा र्फर्टङ्ग/औजार गि र्वगिको मौज्दािको 
उपर्ोग गने र अत्र्ावश्र्क भएमा मार मौज्दाि नरहने गरी खररद गनुिपदिछ । र्स वषिको अन्त्त्र्मा 
खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर् गोरखामा रु.७ करोड ६५ लाख, िनहुँमा रु.७ करोड २८ 
लाख र स्र्ाङ्जामा रु.१ करोड १६ लाख को पाइप मौज्दाि रहने गरी खररद गरेको देर्खन्त्छ । त्र्स्िै 
खानेपानी, जलश्रोि, तसंचाई र्वकास सवतडतभजन कार्ािलर् मनाङ्गले गि र्वगिमा खररद गरेको समेि 
रु.७२ लाख १३ हजारको ७९ हजार ८२ तमटर पाईप र रु.७८ लाख १ हजारको र्फर्टङ्गस लमजङु्गको 
वेर्शसहरमा मौज्दाि रहेको छ। न्त्रू्निम मौज्दाि िोकी बढी नहनेु गरी खररद व्र्वस्थापन गनुि पदिछ। 

26. महुान र्ववाद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा साविजतनक तनकार्ले तनमािण 
स्थलको सतुनर्िििा नभई वोलपर आह्वान गनि नहनेु व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन 
कार्ािलर्, स्र्ाङ्जाले कास्कीको थमुाको डाँडा खानेपानी आर्ोजनाको तनमािणको लातग एक तनमािण 
व्र्वसार्ीसँग रु=४ करोड ६१ लाख १० हजारमा सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिा पिाि तनमािण 
व्र्वसार्ीलाई रु.३८ लाख ८८ हजार पेस्की समेि भकु्तानी भएकोमा आर्ोजनाको महुान र्ववादले 



भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् 

 57 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

२०७७।७८ मा रु.४४ लाख ९० हजारको पाइप खररद वाहेक अन्त्र् भौतिक िथा र्वत्तीर् प्रगति हनु 
सकेको देर्खदैन । र्सरी महुान र्ववाद हुँदा र्ववाठदि स्थानमा कार्ािलर्बाट भएको लगानी खेर जाने 
भएकोले महुान र्ववाद समाधान गरी आर्ोजना सञ् चालनको प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउनपुदिछ। 

27. उपभोक्ता सतमति - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७ अनसुार एक करोड रुपैर्ाँसम्म 
लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि वा सो सम्बन्त्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गने बातसन्त्दा र त्र्स्िो 
सेवा उपभोग गने समदुार्मा रहेको उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट गराउन वा प्राप्त गनि 
सर्कने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर् गोरखाले रु.४ करोड ७२ 
लाख ८८ हजार लागि अनमुान भएका र्वतभन्न ४ र्ोजनाहरूको सम्झौिा गरी रु.३ करोड ३७ लाख 
२१ हजार भकु्तानी ठदएको पाइर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था पालना गनुिपदिछ। 

28. सामाग्री दार्खला र हस्िान्त्िरण - प्रदेश आतथिक कार्िर्वधी ऐन, २०७४ को दफा ४८ मा कार्ािलर् 
प्रमखुले खररद गरी वा हस्िान्त्िरण भई वा अन्त्र् कुनै प्रकारवाट प्राप्त हनु आएको र्जन्त्सी मालसामान 
र्जन्त्सी आम्दानी वाँधी खचि गनुि गराउनपुने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर् 
स्र्ाङ्जाले तसमखोला तसमखेि तसर्द्को थान खानेपानी आर्ोजना तनमािण कार्िको लागी एकै आर्ोजनामा 
दईु फरक फरक तनमािण कम्पनीसंग संम्झौिा गरी रु.२ करोड १ लाख ८० हजार खचि लेखेको 
देर्खन्त्छ । एउटा ठेक्का सम्झौिा अनसुार पाइप िथा र्फर्टङ खररद गरेकोमा अको ठेक्कामाफि ि आंर्शक 
जडान कार्ि गराएको छ । एकै आर्ोजनामा दईु फरक फरक तनमािण व्र्वसार्ीलाई एकै प्रकृतिको 
कार्ि गराउँदा कार्िमा दोहोरोपना हनेु सम्भावना रहन्त्छ । २०७७।७८ मा कार्ािलर् र उपभोक्ता 
सतमतिबीच कार्ि गने कुनै सम्झौिा नभएको अवस्थामा उक्त आर्ोजनाको लातग एक तनमािण व्र्वसार्ीर्द्ारा 
खररद भएका रु.५० लाख ६ हजारका २८ प्रकारका सामाग्री तसमखोला तसमखेि तसर्द्को थान खानेपानी 
उपभोक्ता सतमिीको अध्र्क्षलाई वझुाएको छ। कार्ािलर्ले ठेक्कामाफि ि खररद गरेको सामाग्री र्जन्त्सी 
दार्खला नगरी उपभोक्ता सतमतिको अध्र्क्षलाई वझुाएको सामाग्रीको र्जन्त्सी दार्खला िथा जडान भएको 
प्रमाण पेश गनुिपदिछ। 

र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्हरू 

29. घर जग्गा वहाल - आतथिक कार्िर्वधी िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ६१ मा 
कार्ािलर् प्रमखुले प्रत्रे्क मर्हना राजश्व उठ्न छुट भए वा नभएको र राजश्व लेखा िथा दार्खलाको 
तनरीक्षण गरी राजश्व र्हनातमना भए वा नभएको र तनर्म ५९ बमोर्जम लगिी राजश्व िथा हसवली 
राजश्वको लेखा रहे वा नरहेको सोको अतभलेख अद्यावतधक गनि लगाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर् (सवारी चालक अनमुति पर) कास्कीको पररसरमा रहेको जग्गा िथा भवन 
प्रर्ोग गरी पर्िमाञ्चल सामदुार्र्क अस्पिाल सञ्चालनमा रहेको र अस्पिालबाट २०७४।७५ मा उक्त 
वषिको वहाल २०७५ जेठ १४ र २९ मा रु.२७ लाख प्राप्त गरी आम्दानी वाँधेको देर्खन्त्छ । 
अस्पिालले २०७४।७५ पिाि हालसम्म वहाल वझुाएको देर्खदैन । २०७५।७६ देर्ख २०७७।७८ 
सम्म रु.८१ लाख वहाल वझुाउनपुनेमा नवझुाएकोले उक्त रकम र सोको व्र्ाज समेि असलु गनुिपने 
देर्खन्त्छ। 
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30. सेवा प्रवाह - र्ािार्ाि सवारी कार्ािलर्बाट रुट पतमिट प्रर्क्रर्ा अन्त्िगिि साविजतनक र्ािार्ाि सञ् चालन 
हनेु सवारी साधनहरूलाई सडकको क्षमिा, र्ारकुो चाप, लाभार्न्त्वि जनसंख्र्ा, सवारीको संख्र्ा जस्िा 
प्रार्वतधक पक्षहरूमा पर्ािप्त ध्र्ान नपरु् र्ाइएको, पूणि रूपमा सडक पूवािधार सम्पन्त् न भई नसकेको 
अवस्थामा पतन बाटो अनमुतिपर ठदनपुने अवस्था रहेको, र्वना इजाजि सवारी साधन सञ् चालन हनेु 
गरेको, र्ािार्ाि व्र्वसार्ीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पधाि एवं सीर्ण्डकेट प्रणालीबाट सेवाग्राहीले सलुभ, 
गणुस्िरीर्, सरुर्क्षि र भरपदो र्ािार्ाि सरु्वधाबाट बर्ञ्चि रहन ुपरेको, रुट अनमुति प्रर्क्रर्ा व्र्वर्स्थि, 
वैज्ञातनक र प्रभावकारी हनु नसकेको जस्िा समस्र्ा रहेको देर्खन्त्छ । साविजतनक र्ािार्ाि सेवालाई 
व्र्वर्स्थि, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउनको लातग बाटो इजाजि लगार्िका सेवा प्रवाह प्रर्क्रर्ालाई 
सरल र चसु्ि बनाउन ुपदिछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्त्रालर् िथा मािहि ३३ तनकार्को रु.३४ करोड ८७ लाख ४४ हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ ६ तनकार्ले रु.२ करोड ९१ लाख फस्र्ौट गरेकोले 
रु.३१ करोड ९६ लाख ४४ हजार बाकँी बेरुज ुदेर्खएको छ । सो मध्रे् रु. ८ करोड १ लाख १० 
हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँी रहेको छ । र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ ।
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सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्त्रालर्को कार्िक्षेरमा र्शक्षा स्वास्थर् 
जस्िा सामार्जक सेवाहरूमा पहुँच, उपर्ोग र गणुस्िर वरृ्र्द् गने, लर्क्षि वगि, क्षेर िथा समूहको आतथिक र 
सामार्जक सशक्तीकरणमा अतभवरृ्र्द् गने, प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च र्शक्षा सम्बन्त्धी नीति, काननु िथा 
मापदण्ड िजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र तनर्मन, शैर्क्षक र्ोजना तनमािण र कार्ािन्त्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा 
व्र्वस्थापन, मर्हला हक सम्बन्त्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमा, समाज कलर्ाण र संघ 
संस्था सम्बन्त्धी कार्िहरूको अनगुमन िथा मूलर्ाङ्कन, खेलकुद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्त्वर् र तनर्मन गने 
लगार्िका कार्ि रहेका छन।् 

र्ो वषि मन्त्रालर् र मािहिसमेि ४७ कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.३ अबि ४४ करोड ९२ लाख ४5 
हजार, राजस्व रु.१ करोड ४४ लाख ६५ हजार, धरौटी रु.५ करोड ७८ लाख ४९ हजार र अन्त्र् कारोवार 
रु.१ अबि ४ करोड २३ लाख ४५ हजार समेि रु.४ अबि ५६ करोड ३९ लाख 4 हजार र अन्त्र् संस्था र 
सतमतििफि  रु.२ अबि 16 करोड 36 लाख ४९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

1. कार्ि र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा िोर्कएकामध्रे् मन्त्रालर्ले 
शैर्क्षक परामशि सेवाको मापदण्ड तनधािरण, अनमुति िथा तनर्मन, प्रदेशस्िरको मानव संसाधनको 
आवश्र्किा प्रक्षेपण, प्रदेशको र्शक्षा ऐन, प्रदेशस्िरमा र्वद्यालर् िहको र्शक्षकको सेवा शिि, र्ोग्र्िा, 
क्षमिा र शैर्क्षक व्र्वस्थापनको मापदण्ड तनधािरण र तनर्मन, मर्हला हक सम्बन्त्धी प्रादेर्शक नीति, 

काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र तनर्मन, समाजकलर्ाण र संघसस्था सम्बन्त्धी 
कार्िहरूको अनगुमन िथा मूलर्ाङ्कन, प्रदेश खेलकुद र्वकास ऐन, तनर्म, प्रदेशतभर रोजगारी प्रवर्द्िन 
सम्बन्त्धी नीति, र्ोजना, कार्िक्रम िथा मापदण्ड िजुिमा िथा कार्ािन्त्वर्न, श्रतमक एबं श्रतमकको सामार्जक 
सरुक्षा िथा टे्रड र्तुनर्न सम्बन्त्धी प्रादेर्शक नीति, काननु मापदण्ड िर्ार, कार्िस्थल सरुक्षा, कारखाना 
तनरीक्षण िथा तनर्मन, रार्ष्ट्रर् मापदण्ड बमोर्जम औषतधजन्त्र् िथा स्वास्थर् प्रर्वतध सम्बन्त्धी सामाग्रीको 
उत्पादन िथा संचर्, अतधकिम खदु्रा मूलर् तनधािरण, अर्न्त्िम र्वसजिन, गणुस्िर िथा मापदण्ड तनधािरण, 
तनर्मन, औषतध तनगरानी, औषतधको उर्चि प्रर्ोग र सकु्ष्म जीवतनरोधक प्रतिरोध न्त्रू्तनकरण लगार्िका 
कार्िहरू कार्ािन्त्वर्न हनु बाकँी देर्खन्त्छ । िोर्कएको र्जम्मेवारी पूरा गनुिपदिछ । 

2. कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न - बजेट बक्तव्र् िथा वार्षिक कार्िक्रममा उर्ललर्खि कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ । र्ो बषि गोरखा तलगतलगकोटमा नेपालको ऐतिहातसक महत्व झलकाउने प्रदेशस्िरीर् संग्रहालर् 
तनमािण, पोखरा स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठान, पर्िमान्त्चल क्षेतरर् अस्पिाल ओ.र्प.तड भवन तनमािण, नेपाल 
सरकारको सहकार्िमा संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिालको तड.र्प.आर. िर्ारी र तनमािण लगार्ि १९ 
कार्िक्रमको लातग रु.९ करोड बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा िी कार्िक्रमहरू कार्ािन्त्वर्न गरेका छैनन ्। 
मन्त्रालर्ले बजेट बक्तव्र् िथा वार्षिक कार्िक्रममा उललेख भएका कार्िक्रमहरूको अनमुगन गरी 
कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 
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3. पञ् चवषीर् र्ोजनाको कार्ािन्त्वर्न - प्रदेशले प्रथम पञ् चवषीर् र्ोजना(२०७६/७७-०८०/८१) मा 
उललेख भएका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । उक्त र्ोजनामा २०७७।७८ मा कार्ािन्त्वर्न गने 
उललेख गरेका कार्िक्रममध्रे् स्थानीर् िहका र्वषर्गि र्शक्षक समूह गठन पररचालन, राज्र्कोषवाट 
सरु्वधा पाएकाका सन्त्िानलाई सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा पढाउन प्रोत्साहन गने, वैकर्लपक माध्र्मबाट 
र्शक्षा प्रदान गनि कार्िर्वतध तनमािण गने, अनौपचाररक प्रौढ र्वद्यालर् िथा वैकर्लपक र्वद्यालर् सम्बन्त्धी 
नीति तनमािण गने, अनौपचाररक प्रौढ र्वद्यालर् िथा वैकर्लपक र्वद्यालर् सम्बन्त्धी नीति तनमािण गने, 
मातनि र्वश्वर्वद्यालर्को आधार िथा मापदण्ड िर्ार गने, गण्डकी र्वश्व र्वद्यालर्मा र्वज्ञान प्रर्ोगशाला 
स्थापना र संचालन, देश िथा र्वदेशका अनसुन्त्धानकिाि िथा संस्थाहरूसँग सहकार्ि गने, औषतधको 
गणुस्िर परीक्षण प्रर्ोगशाला स्थापना, र्वर्शष्टकृि मर्हला िथा बाल अस्पिाल स्थापना, सने िथा नसने 
रोगको तनर्न्त्रण सम्बन्त्धी नीति तनर्म र मापदण्ड िर्ारी, प्रदेशका सबै भौतिक संरचना अपाङ्ग मैरी 
बनाउने, प्रदेश खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन, प्रदेश बालकोष स्थापना र संचालन, मानव 
बेचर्वखन िथा ओसारपसार तनर्न्त्रण सम्बन्त्धी नीति िथा काननु िजुिमा जस्िा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
भएको देर्खएन । पञ्चबर्षिर् र्ोजना िथा स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रममा िोर्कएका कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ । 

4. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो तबकासका रार्ष्ट्रर् लक्ष्र्हरूलाई सहर्ोग र पररपूरण गनि गण्डकी प्रदेश 
सरकारले सबै क्षेरमा ठदगो तबकासका लक्ष्र्लाई मलु प्रबाहीकरण गदै प्रथम पञ्चबर्षिर् र्ोजनामा लक्ष्र्, 
रणनीति र सूचकहरू तनधािरण गरेको छ । मन्त्रालर्ले कतिपर् सूचकहरू पञ्चबर्षिर् र्ोजनाको आधार 
बषि २०७५।७६ मा प्राप्त उपलधधीभन्त्दा र्स बषिसम्म सधुार गनि नसकेको देर्खन्त्छ । २०७७।०७८ 
को लक्ष्र्हरू र प्राप्त उपलधधी देहार् अनसुार छन:् 

क्र.सं लक्ष्र्, गन्त्िव्र् र सूचक इकाइ ०७५।७६ को 
उपलधधी 

आ.ब. २०७७।०७८ 
को उपलधधी 

लक्ष्र् उपलर्धध 

श्रम िथा रोजगारी 
1 रोजगारीमा औपचाररक के्षरको र्हस्सा प्रतिशि 39.9 42 39.7 

2 रोजगारी र जनसङ्ख्र्ाको अनपुाि प्रतिशि 32.5 35.5 33 

3 कुल आम्दानीमा िललो ४० प्रतिशि जनसंख्र्ाको र्हस्सा प्रतिशि 7.8 8.5 7.8 
गररवी र असमानिा 
४ बहआुर्ातमक गररबीमा रहेको जनसङ्ख्र्ा प्रतिशि 14.2 12 14.2 

५ ५ वषि मतुनको बाल मतृ्र्दुर (प्रतिहजार र्जर्वि जन्त्ममा) दर 27 25 27 

स्वास्थर् िथा जनसंख्र्ा 
६ र्शश ुमतृ्र्दुर (प्रतिहजार जीर्वि जन्त्ममा) दर 23 22 23 

७ दक्ष स्वास्थर्कमीबाट प्रसतुि सेवा तलएका मर्हला प्रतिशि 69.9 71 46 

र्शक्षा 
8 साक्षरिा दर (५ वषि मातथ) प्रतिशि 74.8 80 78 
9 माध्र्तमक िह (९ देर्ख 12 कक्षा) मा कुल भनाि दर प्रतिशि 73.7 80 75.4 
10 उच्च र्शक्षामा कुल भनाि दर प्रतिशि 8.3 15 8.3 
11 र्वद्यालर् र्शक्षा (१-१२ कक्षा) र्शक्षक-र्वद्याथी अनपुाि प्रतिशि 22.4 19.8 22.4 
मानव सरुक्षा रार्ष्ट्रर् एकिा िथा सम्मान 
12 कुपोषण प्रभार्वि जनसङ्ख्र्ा प्रतिशि 41.7 35 40 
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4.1. रोजगारीमा औपचाररक क्षेरको र्हस्सा २०७५/७६ को उपलर्धध ३९.९ प्रतिशि रहेको तथर्ो। 
२०७७।७८ मा ४२ प्रतिशि लक्ष्र् राखेिा पतन प्रगति भने ३९.७ प्रतिशि मार रहेको छ ।  

4.2. कुल आम्दानीमा िललो ४० प्रतिशि जनसंख्र्ाको र्हस्सा २०७५/७६ को उपलर्धध 7.8 प्रतिशि 
रहेको र २०७७।७८ को लक्ष्र् 8.5 प्रतिशि रहेको तथर्ो । िर प्रगति भने 7.8 प्रतिशि मार प्राप्त 
भएकोले सधुार हनु सकेको देर्खएन ।  

4.3. दक्ष स्वास्थर्कमीबाट प्रसतुि सेवा तलएका मर्हलाको र्हस्सा २०७५/७६ को उपलर्धध ६९.९ प्रतिशि 
रहेको र २०७७।७८ मा ७१ प्रतिशि लक्ष्र् राखेिा पतन ४६ प्रतिशि मारले सेवा तलएको देर्खएकोले 
सधुार हनु सकेको छैन । 

4.4. र्वद्यालर् र्शक्षा (१-१२ कक्षा) र्शक्षक-र्वद्याथी अनपुाि २०७५/७६ मा २२.४ प्रतिशि रहेको तथर्ो। 
मन्त्रालर्ले २०७७।७८ मा र्शक्षक-र्वद्याथी अनपुािको लक्ष्र् १९.८ प्रतिशि राखेिकोमा २२.४ 
प्रतिशि मार प्रगति भई दईु आतथिक वषिमा प्रगति प्रतिशि समान रहेको छ । 

4.5. कुपोषण प्रभार्वि जनसङ्ख्र्ाको र्हस्सा २०७७।७८ मा ३५ प्रतिशिमा झाने लक्ष्र् राखेकोमा ४० 
प्रतिशिमा मार झरेको छ । लक्ष्र् अनसुार प्रगति हनुपुदिछ। 

5. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - प्रदेशको पञ्चवषीर् र्ोजनाले मन्त्रालर् अन्त्िगिि देहार्का ३ आर्ोजनालाई 
प्रदेश गौरव र १ आर्ोजनालाई रुपान्त्िरणकारी प्रदेश गौरवको आर्ोजना घोषणा गरेको छ ।  

(रु. हजारमा) 
क्र. 
सं. प्रदेश गौरवका आर्ोजनाहरूको नाम कुल लागि अनमुान र्स वषिको बजेट र्स वषिको खचि 

१ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना नखलेुको ३२ करोड ९ करोड ४९ लाख 

२ गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ् चालन नखलेुको १० करोड १ करोड १७ लाख 

३ प्रदेश र्क्रकेट मैदान तनमािण आर्ोजना १ अबि ६३ करोड २ करोड ० 

 रुपान्त्िरणकारी प्रदेश गौरवका आर्ोजना 
4 मटुु, मगृौला र क्र्ान्त्सरको एकीकृि प्रदेश अस्पिाल 

तनमािण आर्ोजना 
१ अबि ५० करोड २ करोड २ करोड 

र्स सम्बन्त्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

5.1. र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना, सञ्चालन र आर्ोजना अन्त्िगिि कुल लागि अनमुान मन्त्रालर्ले िर्ार गरेको 
छैन। गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को लातग गि वषि रु.९ करोड र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.७० लाख ३६ हजार 
खचि गरेको  छ। र्स वषि रु.३२ करोड र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.९ करोड ४९ लाख खचि भई महेन्त्द्र 
पलुमा रहेको हलुाक भवनमा तब.आइ.टी.  कार्िक्रम संचालनको लातग भवन ममिि, अनसुन्त्धान अन्त्वेषण 
िथा आर्वष्कार केन्त्द्रको भौतिक संरचना तनमािण, र्वतभन्न पाठ्यक्रम तनमािण, आइि तस टी लर्ाव सेट अप, 
अन्त्िरािर्ष्ट्रर् गोष्ठी िथा सेतमनार आठद कार्ि भएिापतन गैह्र आवार्शर् भवन तनमािण हनु सकेको छैन । 

5.2. गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आर्ोजनालाई प्रदेश गौरवको र्ोजनाको रुपमा राखी गि 
बषि रु.४ करोड बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा खचि गनि नसकेको र र्स वषि पनु रु.१० करोड बजेट 
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र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.१ करोड १७ लाख खचि भएको छ ।प्रतिष्ठानको भवन र संरचना िोर्कएको 
स्थानमा बन्न नसक्ने र्वज्ञहरूको प्रतिवेदन अनसुार र्वतनर्ोर्जि बजेट खचि हनु नसकेको देर्खन्त्छ।  

5.3. प्रदेश र्क्रकेट मैदान तनमािण आर्ोजना तनमािणको कामको कुल लागि अनमुान रु.१ अबि ६३ करोड 
रहेको छ। गि वषि रु.१ करोड र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.१९ लाख ५० हजार खचि गरेको र र्स वषि 
आर्ोजनालाई रु.२ करोड र्वतनर्ोर्जि बजेट शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण तडतभजन कार्ािलर् 
कास्कीलाई पठाएिा पतन कोतभडको कारण ठेक्का प्रकृर्ा अगातड बढाउन नसकेकोले बजेट खचि भएको 
छैन ।  

5.4. मटुु मगृौला र क्र्ान्त्सरको एकीकृि प्रदेश अस्पिाल तनमािण आर्ोजनालाई प्रदेश रुपान्त्िरणकारी गौरवको 
र्ोजनामा राखी गि वषि रु.२० लाख र्वतनर्ोजन गरेकोमा खचि गरेको छैन । र्ो वषि अस्पिाल 
तनमािणको लातग रु.२ करोड बजेट प्राप्त भएकोमा अस्पिाल तनमािण कार्िमा खचि नगरी पोखरा स्वास्थर् 
र्वज्ञान प्रतिष्ठान, पर्िमान्त्चल क्षेतरर् अस्पिालको सहकार्िमा सेवा संचालन गनि मेतसन औजार खररदमा 
खचि गरेको छ । 

 आर्ोजनाको लातग न्त्रू्न बजेट व्र्वस्था भएको र खचि गने दक्षिा कमजोर रहेको कारण 
कार्ािन्त्वर्न अवस्था ससु्ि देर्खएको छ । पर्ािप्त बजेट व्र्वस्था गरी प्रभावकारी रुपमा आर्ोजना 
कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

6. र्वशेष अनदुान - संघले िर्ार गरेको र्वशेष अनदुान सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७५ मा प्रदेशको हकमा 
रु.१० करोड रुपैर्ाँभन्त्दा कम लागि भएको आर्ोजनामा र्वशेष अनदुान प्रदान नगने उललेख छ । 
र्स वषि मन्त्रालर्ले स्वास्थर् क्षेर सदुृढीकरण िथा सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् अन्त्िगिि र्शक्षा क्षेरको 
र्वकास आर्ोजना अन्त्िगिि रु.२२ करोड र्वशेष अनदुान प्राप्त गरेकोमा रु.१४ करोड ३८ लाख 
(62.73 प्रतिशि) खचि गरेको छ । संघीर् र्वशेष अनदुान तनर्िि आर्ोजनाको लातग खचि गनुिपनेमा 
स्वास्थर् क्षेर सदुृढीकरण िथा र्शक्षा क्षेरको र्वकास आर्ोजना अन्त्िगििको उक्त अनदुान प्रदेश र्स्थि 
सम्पूणि कार्ािलर्लाई बाँडफाटँ गरेको छ । र्स अनदुानबाट मन्त्रालर्ले रु.१ करोड २३ लाख, 
स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्त्द्रलाई रु.८ करोड ६४ लाख, १२ वटा अस्पिालहरूलाई रु.३ करोड 
४५ लाख िथा ११ स्वास्थर् कार्ािलर्हरूलाई रु.१ करोड ६ लाख बजेट बाँडफाटँ गरेको छ । र्ोजना 
िर्ार नगरी रकम बाँडफाटँ गदाि र्वशेष अनदुानको उदे्दश्र् अनरुूप उपर्ोग नहनेु देर्खएको छ। र्समा 
तनर्न्त्रण गरी आर्ोजना र्वशेषमा खचि गनुिपदिछ । 

7. मूलर् अतभवरृ्र्द् कर - मूलर् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) अनसुार ठेक्का वा करार 
अन्त्िगिि भकु्तानी गदाि मू.अ.कर रकमको २०७८।२।१५ सम्म ५० प्रतिशि र जेष्ठ १६ देखी ३० 
प्रतिशि ले हनेु रकम राजस्व शीषिकमा जम्मा गरी बाकँी रकम मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । 
मन्त्रालर्ले र्स वषि ७ आपूििकलाई रकम भकु्तानी गदाि तनर्मानसुार हनेु रु.७ लाख ८९ हजार मूलर् 
अतभवरृ्र्द् कर कट्टी नगरी परैु रकम भकु्तानी गरेको छ । उक्त रकम राजस्वमा जम्मा भएको सतुनर्िििा 
गनुिपदिछ ।  
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8. सीतमि प्रतिस्पधाि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि 
हनेुगरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद कार्ि गनि नहनेु उललेख छ । ऐनको व्र्वस्था र्वपरीि मन्त्रालर्ले 
रु.९८ लाख ६५ हजारको सामानहरू सोझै खररद गरेको छ । उक्त खररदमध्रे् मेर्शनरी िथा औजारमा 
रु.39 लाख 12 हजार र फतनिचरमा रु.२५ लाख ९ हजार रहेको छ । काननु बमोर्जम प्रतिस्पधाित्मक 
र्वतध अवलम्वन गरी खररद गनुिपदिछ ।   

9. उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान - गण्डकी प्रदेशको उपभोक्ता सतमति गठन, पररचालन िथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्त्धी कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ६ (३च) र उपभोक्ता सतमतिसँग भएको सम्झौिा अनसुार 
मन्त्रालर्को अनदुान र उपभोक्ता सतमतिको श्रमदान लाई आधार मानी र्वल भकु्तानी गदाि उपभोक्ता 
सतमिीको र्ोगदान अंश कट्टा गरी  भकु्तानी ठदन ुपदिछ । मन्त्रालर्ले १३ वटा र्ोजनाहरूमा उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी गदाि सम्झौिा अनसुार अनपुातिक रुपमा उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टी नगरी रु.३४ 
लाख ९४ हजार बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपदिछ । 

10. रकमान्त्िर - मन्त्रालर्को शरुु बजेट रु.३ अबि १७ करोड ८२ लाख रहेकोमा रकमान्त्िरबाट थप भई 
रु.३ अबि ४२ करोड ६० लाख कार्म भएको छ । उक्त बजेटबाट रु.२ अबि ४३ करोड २५ लाख 
खचि भई शरुु बजेटको 76.53 प्रतिशि र संशोतधि बजेटको ७१ प्रतिशि खचि भएको छ । शरुु 
र्वतनर्ोजन बजेट नै खचि गनि नसक्ने अवस्थामा रकमान्त्िर गरी बजेट थप गनुिको और्चत्र् देर्खएन । 
र्थाथिपरक बजेट बनाउन ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

11. कोतभड कोष  कोतभड-१९ को रोकथाम िथा तनर्न्त्रण गनिको लातग सामार्जक तबकास मन्त्रालर्ले 
कोतभड चलिी कोष भनी रार्ष्ट्रर् बार्णज्र् बैंकमा एक र्वर्वध खािा संचालन गरेको छ । उक्त खािामा 
गि बषिको मौज्दाि रु.१६ करोड १५ लाख ९५ हजार समेि जम्मा रु.२० करोड ६९ लाख ४४ 
हजार आम्दानी रहेकोमा रु.१५ करोड २४ लाख ४३ हजार खचि भई रु.५ करोड ४५ लाख १ हजार 
मौज्दाि रहेको छ । त्र्स्िै कोतभडको रोकथाम िथा तनर्न्त्रण गनिको लातग प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्मा एक र्वर्वध खािा सञ्चालन गरेको छ । उक्त खािामा गि बषिको मौज्दाि रु.२ करोड 
७० लाख ३७ हजार र र्स बषि प्राप्त रु.४९ करोड ९ लाख ७८ हजार समेि रु.५१ करोड ८० 
लाख १५ हजार आम्दानी भएकोमा रु.२३ करोड ४० लाख ७९ हजार खचि भई रु.२८ करोड ३९ 
लाख ३६ हजार मौज्दाि रहेको छ । र्स सम्बन्त्धी देर्खएका व्र्होरा देहार् अनसुार छन:् 

11.1. सरकारी कारोवार तनदेर्शका, २०७६ मा प्रदेश सरकारका सबै तनकार्हरूले आकर्स्मक लगार्िका 
र्वर्वध कोषको कारोवार गनि प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा खािा खोलनपुने उललेख छ । सामार्जक 
तबकास मन्त्रालर्ले कोतभड १९ को रोकथाम िथा तनर्न्त्रणको लातग प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् 
माफि ि रार्ष्ट्रर् बार्णज्र् बैंकमा एक र्वर्वध खािा सञ्चालन गरेकोमा सोही बैंकमा कोतभड चलिी कोष 
भनी छुटै्ट खािा संचालन गरेको देर्खर्ो । आतथिक बषिको अन्त्िमा उक्त खािामा रु.५ करोड ४५ लाख 
१ हजार मौज्दाि रहेको छ । तनदेर्शका तबपररि सञ्चालन गरेको खािा बन्त्द गरी मौज्दाि रकम प्रदेश 
लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्मा खोतलएको खािामा जम्मा गनुिपदिछ । 

11.2. कोरोना भाइरस रोग रोगथाम, तनर्न्त्रण िथा उपचार कोष सञ्चालन िथा स्वास्थर् उपकरण खररद गने 
कार्िक्रमको लातग रु.२० करोड र्वतनर्ोजनमध्रे् मन्त्रालर्ले रु.१ करोड ४८ लाख ४८ हजार खचि 
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गरी बाकँी रकम र.१८ करोड ५१ लाख ५२ हजार प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् अन्त्िगिि रहेको 
र्वर्वध खािा माफि ि कारोवार हनेु गरी कोरोना भाइरस संक्रमण रोगथाम, तनर्न्त्रण िथा उपचार कोषमा 
जम्मा गररठदन आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्मा लेखी पठाएकोमा मर्न्त्रस्िरको २०७८।१।२१ 
को तनणिर्ले उक्त कोषमा जम्मा गरेको छ । स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रम अनसुार खचि नभएको रकम 
र्फिाि नगरी कोषमा जम्मा गरेको देर्खर्ो ।  

11.3. कोषबाट र्स बषि प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्त्द्रलाई रु.१५ करोड ५९ लाख ८२ हजार, 
स्वास्थर् तनदेशनालर्लाई रु.१ करोड १८ लाख ७६ हजार, प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालालाई रु.१ 
करोड ३९ लाख ५ हजार, क्षर्रोग उपचार केन्त्द्र र स्वास्थर् िातलम केन्त्द्रलाई रु.६६ लाख ५२ 
हजार, ८५ स्थानीर् िहलाई रु.८ करोड ३७ लाख ८९ हजार, ११ र्जलला प्रशासन कार्ािलर्लाई 
रु.८५ लाख २५ हजार, ३ मन्त्रालर्लाई रु.५२ लाख ६८ हजार, ११ आर्वेुद स्वास्थर् केन्त्द्रलाई 
रु.२४ लाख, ११ स्वास्थर् कार्ािलर्लाई रु.८५ लाख ४९ हजार र १२ अस्पिालहरूलाई रु.७ करोड 
१७ लाख ५२ हजार समेि जम्मा रु.३६ करोड 86 लाख 98 हजार तनकासा ठदएको छ । मन्त्रालर्ले 
उक्त तनकासा रकमबाट भएको खचिको र्ववरण तलई अतभलेख अद्यावतधक नगरेको र अनगुमन पतन 
गरेको छैन ।   

11.4. कोषबाट एक सामदुार्र्क लार्न्त्स अस्पिाललाई रु.९० लाख ३४ हजार, एक रेडक्रस सोसाइटीलाई 
रु.३ लाख २० हजार र र्जपी कोइराला रार्ष्ट्रर् स्वासप्रश्वास उपचार केन्त्द्रलाई रु.१० लाख उपलव्ध 
गराएको छ । िी संस्था िथा तनकार्लाई उपलधध गराएको रकमको खचि र प्रगति र्ववरण माग 
नगरेको र मन्त्रालर्ले अनगुमन समेि गरेको छैन । तनकासा ठदएको रकमको र्ववरण तलई अतभलेख 
अद्यावतधक गनुिपने र अनगुमन गनुिपने देर्खर्ो । 

11.5. संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिाल पोखरालाई प्रदेश संर्चिकोषबाट रु.१ करोड ८२ लाख, संघीर् 
कोतभड कोषबाट रु.६४ लाख १३ हजार र प्रदेश कोतभड कोषबाट रु.१ करोड ३२ लाख १ हजार 
गरी जम्मा रु.३ करोड ७८ लाख १४ हजार प्राप्त भएकोमा आईशोलेशन केन्त्द्र तनमािण िथा व्वस्थापनमा 
रु.७५ लाख ९१ हजार, जनशर्क्त पररचालनमा रु.७९ लाख ४९ हजार, औषतध एवं स्वास्थर् उपकरण 
िथा सामाग्री खररदमा रु.४७ लाख ८३ हजार र अन्त्र् शीषिकमा रु.3९ लाख ९1 हजार गरी जम्मा 
रु.२ करोड ४३ लाख १४ हजार खचि भई रु.१ करोड ३५ लाख मौज्दाि रहेको छ । कोतभड-१९ 
को रोकथाम र तनर्न्त्रणको लातग प्राप्त रकम ३५.७ प्रतिशि खचि नभई बाकँी रहेको छ। 

11.6. मध्र्तबन्त्द ुअस्पिालले महामारी फैलन सक्ने अवस्थालाई मध्र्नजर राख्दै जनशक्ती व्र्वस्थापनमा रु.४३ 
लाख १३ हजार, र्प.तस.आर. भवन िथा आईसोलेसन केन्त्द्र भवन स्थापना गने कार्िमा रु.३९ लाख 
८५ हजार, औषधीजन्त्र् िथा स्वास्थर् सामाग्री खरीदमा रु.४६ लाख ५३ हजार, अर्क्सजनको 
व्र्वस्थापनमा रु.14 लाख ३ हजार र औजार उपकरण, सटटवेर्र, कम्टरू्टर र्प.तस.आर लर्ावको सेटअप 
वन्त्दोवस्िी  खाना, नास्िा िथा अन्त्र् व्र्वस्थापनमा रु.२९ लाख १२ हजार गरी जम्मा रु.१ करोड 
७२ लाख ६6 हजार खचि गरेको छ । अस्पिालले कोरोना महामारीको पूवि िर्ारीमा खचि गदाि 
प्रतिस्पधाि नगरेको र अन्त्र् शीषिकमा देखाएको खचिको तबस्ििृ र्ववरण राखेको छैन ।  
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11.7. कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन 
आदेश, २०७७ अनसुार संक्रमणको शंका लातग आइसोलेसनमा रार्खएका वा संक्रमण परु्ष्ट भई उपचारमा 
रहेका तबरामीहरूको उपचारमा प्रत्र्क्ष संलग्न जनशर्क्त िथा अप्रत्र्क्ष संलग्न र ईमेर्जङ्ग सेवा प्रदार्क 
जनशर्क्त र उपचाररि तबरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्िरि जनशर्क्तलाई 
जोर्खम भत्ता उपलव्ध गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । मध्र्तबन्त्द ुअस्पिालले वैशाख, जेष्ठ, आषाढमा 
कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) संक्रमणको उपचारमा संलग्न स्वास्थर्कमी, प्रार्वतधक कमिचारी ८७ र 
प्रशासतनक कमिचारी २० सर्हि १०७ जनालाई रु.१४ लाख ६७ हजार जोर्खम भत्ता उपलव्ध 
गराईएको छ। उपचारमा संलग्न जनशर्क्तलाई मार जोर्खम भत्ता उपलव्ध गराउनपुनेमा प्रशासतनक 
कमिचारीलाई समेि उपलव्ध गराईएको छ।  

11.8. कोरोना भाइरस सम्वन्त्धी क्वारेण्टाइन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गनि बनेको मापदण्ड, २०७६ को 
दफा ११ मा क्वारेण्टाइनको संचालन िथा व्र्वस्थापनका तनतमत्त आवश्र्क पने रकम कोरोना भाइरस 
संक्रमण रोकथाम िथा उपचार कोषबाट व्र्होररने उललेख छ । मध्र्तबन्त्द ुअस्पिाल र एक रेषु्टरेण्ट 
सञ्चालकबीच २०७७ पौष २९ मा २०७७ माघ १ गिे देर्ख लाग ुहनेु गरी खाना प्रति छाक रु.१२०।-
, खाजा रु.१००।-, तसंगल कोठा प्रतिठदन रु.३५०।-, एटेच कोठा प्रति ठदन रु.५५०।-, एतस कोठा 
दईु बेड प्रतिठदन रु.८००।- हनेु गरी सम्झौिा भएकोमा सोही अनसुार भकु्तानी भएको छ। र्पतसआर 
लर्ाव िथा आवास खचि शीषिकमा २०७७ फालगनु र चैरमा रु.२ लाख १४ हजार र २०७८ 
बैशाखदेर्ख आषाढसम्म रु.६ लाख २९ हजार गरी जम्मा रु.८ लाख ४४ हजार खचि भएको छ । 
िर अस्पिालले क्वारेण्टाइन र आइसोलेशनमा बसेको संख्र्ा समेि खलुाई अतभलेख अद्यावतधक गरेको 
छैन । 

11.9. मािरृ्शश ुतमिेरी अस्पिालले उपलधध गराएको र्ववरण अनसुार प्रदेश कोतभड समेि रु. ६० लाख ५४ 
हजार आम्दानी भएकोमा कोरोना रोगथाम िथा तनर्न्त्रण व्र्वस्थापनको लातग रु.५८ लाख ९५ हजार  
खचि भइ रु.१ लाख ५९ हजार बाँकी रहेको छ । खचि मध्रे् जनशर्क्त पररचालनमा रु.१६ लाख ६५ 
हजार र औषतध एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामग्री सोझै खररद गरी रु.४२ लाख ३० हजार खचि 
भएको र्ववरण पेश भएको छ । सोझै खररद गदाि प्रतिस्पधाि सीतमि भएको कारणबाट खचि रकम 
तमिव्र्र्ी भएको देर्खएन  । 

11.10. दमौली अस्पिाल िनहुँले अस्पिाल पररसरमा अर्क्सजन टलान्त्ट स्थापन गनि र्वद्यतुिर् वोलपरमाफि ि 
सचुना आह्वान गरी तमति २०७८।१।३० मा एक कम्पनीसंग ३० ठदनतभर कार्िसम्पन्न गने गरी 
रु.५३ लाख ३९ हजारमा खररद सम्झौिा गरेकोमा सो अवतधमा अर्क्सजन टलान्त्ट जडान नभएकोले 
२०७८ आषाढमा अर्क्सजन तसतलण्डर खररद, अर्क्सजन भरेको र ढुवानी समेि गरी रु.५ लाख ८५ 
हजार भकु्तानी गरेको छ । र्सरी सम्झौिा वमोर्जम समर्मा अर्क्सजन टलान्त्ट जडान नभएको कारण 
कार्ािलर्लाई थप व्र्र्भार परेको छ । 

11.11. र्जलला अस्पिाल पवििलाई प्रदेश संर्चिकोषबाट रु.७८ लाख ७५ हजार प्राप्त भएकोमा िलब भत्तामा 
रु.८ लाख ७५ हजार, अर्क्सजन ररर्फल िथा ढुवानीमा रु.५ लाख, अत्र्ावश्र्क औषतध खररदमा रु.५ 
लाख, स्वास्थर् कमी खाना खाजामा रु.५ लाख, कोतभड आइसोलेसनका लातग शौचालर् खानेपानी िथा 
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आइसोलेसन संचालनमा रु.१० लाख, अर्क्सजन पाइपलाइन तनमािणमा रु.५ लाख, कोतभड संक्रतमिका 
लातग वाडि तनमािणमा रु.२० लाख, आइसोलेसन सेन्त्टर र्वस्िारको लातग अस्थाई र्प्रफ्र्ाब भवन तनमािणमा 
रु.२० लाख खचि गरेको छ । उक्त खचिको तबस्ििृ र्ववरण िर्ार गरी मन्त्रालर्मा नपठाएको र 
अनगुमन गरी प्रगति प्रतिबेदन पतन िर्ार गरेको छैन । कोषबाट तनकासा भएको रकमको र्ववरण तलई 
तनर्तमि अनगुमन गनुिपने देर्खर्ो । 

र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 

12. कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न - तनदेशनालर्को लातग र्ो बषि रु.८ करोड ८६ लाख ८१ हजार बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रु.३ करोड १५ लाख २२ हजार (बजेटको ३५.५५ प्रतिशि) मार खचि गरेको छ । 
स्वीकृि कार्िक्रमहरूमध्रे् कक्षा १० एसईई पररक्षा सञ्चालनको लातग रु.४ करोड २४ लाख बजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.४४ लाख ११ हजार (१०.४0 प्रतिशि) मार खचि गरेको छ । कोरोना 
महामारीको कारण एसईई पररक्षा हनु नसकेकोले खचि हनु नसकेको तनदेशनालर्को भनाइ रहेको छ । 
अति तसमान्त्िकृि िथा लोपउन्त्मखु जनजािी र्वद्याथीहरूको लातग स्नािक, स्नािकोत्तर छारवरृ्त्त र्विरण 
गनि रु.१२ लाख, स्थानीर् िहमा ३३ जना र्वषर्गि र्शक्षक पररचालन गनि रु.१६ लाख ५० हजार 
र र्वद्याथी प्रतिभा पर्हचान िथा प्रोत्साहन परुस्कारका लातग रु.३५ लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरे पतन 
कार्िक्रम सञ्चालन भएको छैनन ्। स्वीकृि कार्िक्रम संचालन नहुँदा लर्क्षि र्वद्यातथिहरूले सेवा प्राप्त 
गनि सकेका छैनन ्। लर्क्षि कार्िक्रम समर्मै कार्ािन्त्वर्न हनुपुदिछ ।  

13. उत्तरपरु्स्िका खररद - प्रदेशका ११ र्जललातभर संचालन हनेु एस.ई.ई. परीक्षाका लातग तनदेशनालर्ले 
गि बषि रु.६२ लाख ७१ हजारमा मलु उत्तर परु्स्िका ६ लाख १५ हजार थान र थप उत्तर परु्स्िका 
४ लाख ९८ हजार थान खररद गरेको र सोमध्रे् मलु उिरपरु्स्िका ५ लाख ७५ हजार थान सम्बर्न्त्धि 
र्जललामा पठाएकोमा कोतभड महामारीको कारण परीक्षा सञ्चालन हनु सकेको तथएन । र्स वषि नेपाल 
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट मलु उत्तर परु्स्िका प्रतिथान रु.८ का दरले २ लाख ५० हजार थान र थप उत्तर 
परु्स्िका प्रतिथान रु.२ का दरले २ लाख ५० हजार थान खररद गरी मूलर् अतभवरृ्र्द् कर समेि रु.२८ 
लाख २५ हजार भकु्तानी गरेको छ । सोमध्रे् मलु उत्तर परु्स्िका १ लाख ९५ हजार र थप उत्तर 
परु्स्िका १ लाख ५६ हजार सम्बर्न्त्धि र्जललामा ढुवानी गरेको छ ।  

प्रदेश अन्त्िगिि र्ो वषि कुल ४७ हजार 272 पररक्षाथी रहेकोले १० र्वषर्को परीक्षा संचालन 
गनि ४ लाख ७२ हजार ७२० थान र भर्विव्र् जोर्खमको लातग १० प्रतिशि थप लाग्ने उललेख 
गरेकोले मलु उिरपरु्स्िका जम्मा ५ लाख २० हजार थान आवश्र्क पने देर्खन्त्छ । गि वषि खररद 
गररएको उिरपरु्स्िकामध्रे् परीक्षा संचालन हनु नसकी बाकँी रहेको अवस्थामा र्स वषि पनु  उिरपरु्स्िका 
खररद गरेको र र्ो बषि पतन परीक्षा सञ्चालन हनु नसकी मौज्दाि रहेको अवस्था छ । ११ र्जललामा 
दईु बषिमा मलु उिरपरु्स्िका मार ७ लाख ७० हजार थान ढुवानी भएको देर्खन्त्छ । बषािन्त्िमा 
तनदेशनालर्मा ५५ हजार थान मलु र ९४ हजार थान थप उत्तर परु्स्िका मौज्दाि रहेको छ। ढुवानी 
भएका सबै केन्त्द्रबाट उपर्ोग र बाँकीको र्ववरण तलई अतभलेख अद्यावतधक गनुिपदिछ। 
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गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् 

14. रणनीतिक र्ोजना - गण्डकी र्वश्व र्वद्यालर् र्शक्षक िथा कमिचारी तनर्मावली, २०७७ को अनसुचुी ३ 
मा कुलपतिले अध्र्क्षिा गने बैठकमा प्रति बैठक रु.3 हजारका दरले बैठक भत्ता र्विरण गने व्र्वस्था 
छ । र्वश्वर्वद्यालर्को २०२१-२०३१ सम्मको रणनैतिक र्ोजना तनमािण कार्िको लातग रु.३० लाख 

बजेट छुयाएकोमा ५८ बैठकको रु.३ हजारका दरले रु.१७ लाख ४७ हजार खचि लेखेको छ। 
रणनैतिक र्ोजना तनमािणको लातग ६ सदस्र्ीर् कार्िदल गठन भएकोमा प्रत्रे्क बैठकमा कार्िदलभन्त्दा 
बार्हरका आमर्न्त्रि, सहर्ोगी कमिचारी समेिको उपर्स्थति गराई ११ जना सम्मलाई बैठक भत्ता र्विरण 
गरेको पाइर्ो। कार्िदलका सदस्र् बाहेकका व्र्र्क्तलाई बैठकमा सहभागी गराई भत्ता भकु्तानी गनुि 
तनर्म सम्मि देर्खएन । 

15. ठेक्का व्र्वस्थापन - गण्डकी प्रदेशको बजेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धी एकीकृि कार्िर्वतध, 
२०७७ को दफा ५ मा स्वीकृि कार्िक्रम समर्मै सम्पन्न गनि प्रथम चौमातसकतभर सम्पूणि प्रकृर्ा परुा 
गरी कार्ािन्त्वर्नमा जानपुने उललेख छ । र्ो बषि र्वश्वर्वद्यालर्को लातग स्वीकृि कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
गने क्रममा १८ टर्ाकेजमा र्वतभन्न तनमािण कार्ि गनि रु.८ करोड २४ लाख ६२ हजारको लागि 
अनमुान िर्ार गरी बोलपर माग गरेकोमा दोस्रो चौमातसकमा १ िथा िेस्रो चौमातसकमा १६ समेि 
१७ ठेक्काको रु.६ करोड १८ लाख ४७ हजारमा सम्झौिा भएको छ। कुल सम्झौिामध्रे् र्स बषि 
रु.३ करोड ८८ लाख ३० हजार भकु्तानी भएको छ । िी सबै ठेक्काहरू चैरदेर्ख आषाढतभर सम्पन्न 
गनुिपनेमा ११ सम्पन्न गरेको र ६ को कार्ि सम्पन्न हनु सकेको छैन । त्र्स्िै ३ वटा परामशि सेवा 
खररद गनि रु.४७ लाख ९ हजारमा सम्झौिा गरेकोमा रु.२९ लाख ९२ हजार भकु्तानी गरी एक सम्पन्न 
गरेको र २ परामशिदािाले कार्ि सम्पन्न गरेका छैनन ्। अतधकांश ठेक्का िेस्रो चौमातसकमा गरेकोले 
कार्िसम्पन्न भएको देर्खएन। समर्मै ठेक्का सम्झौिा गरी कार्ििातलका बमोर्जम कार्ि सम्पन्न गनुिपदिछ।  

अस्पिालहरू  

16. सोझै खररद - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा २० लाख (औषतधको हकमा 
रु.५० लाख) सम्मको सामान र्शलबन्त्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट खररद गनुिपने उललेख छ । पविि 
र्जलला अस्पिालले र्स वषि रु.१८ लाख ६० हजार, धौलातगरी अस्पिालले रु.१४ लाख ५८ हजार, 
गोरखा अस्पिालले रु.५४ लाख ७८ हजार र संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिाल कास्कीले रु.२१ 
लाख ६० हजार, दमौली अस्पिालले रु.३६ लाख ३७ हजारका कार्ािलर् सामान, औषतध, उपकरण 
पटक पटक सोझै खररद गरेका छन ्। प्रतिस्पधाित्मक र्वतध अवलम्वन गरी खररद कार्ि गनुिपदिछ । 

17. औषतधको मूलर् तनधािरण - नेपाल सरकार स्वास्थर् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट जारी भएको अस्पिाल 
फामेसी सेवा तनदेर्शका, २०७२ को बुदँा नं ९ मा औषतध र औषतधजन्त्र् पदाथिको तबक्री मूलर् तनधािरण 
गदाि २० प्रतिशिमा नबढाई तबक्री मूलर् तनधािरण गनुिपने एवं र्सरी मूलर् तनधािरण गदाि अतधकिम खदु्रा 
मूलर्भन्त्दा बढी हनु नसक्ने व्र्वस्था गरेकोमा पविि र्जलला अस्पिालले मोन्त्टे लकुास १० र 
फ्लकु्लोसातसतलन सोतडर्म  र धौलातगरी अञ्चल अस्पिालले पेन्त्टाजोल ४० एम जी र जेर्फक्स २०० 
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को ५५ देर्ख १४३ प्रतिशिसम्म बढी मूलर् कार्म गरी सविसाधारणलाई तबक्री गरेको पाइर्ो । औषतध 
जस्िो सम्वेदनशील र्वषर्मा तनदेर्शकाको पालना नहुँदा सविसाधारणले सरु्वधा पाएको देर्खएन । 
तनदेर्शकाको पूणि पालना गराउनपुदिछ। 

18. बढी भकु्तानी - स्र्ाङ्जा र्जलला अस्पिाल व्र्वस्थापन सतमतिले २०७७।७८ वाट लाग ु हनेु गरी 
अस्पिालवाट प्रदान भइरहेको तभतडर्ो एक्सरे सेवाबाट प्राप्त रकममध्रे् सेवा प्रदार्कलाई ५० प्रतिशि 
र सतमतिमा ५० प्रतिशि रहने गरी २०७७।८।९ मा तनणिर् गरेको छ । अस्पिालले एक 
र्चर्कत्सकलाई २०७७ श्रावण देर्ख ०७८ अषाढ मसान्त्ि सम्म १ हजार २७९ सेवाग्राहीको रु.३ लाख 
२० हजार भकु्तानी गनुिपनेमा २०७६ मंतसरदेर्ख ३ हजार १९८ सेवाग्राहीको र्हसाव गरी रु.८ लाख 
भकु्तानी गरेकाले बढी भकु्तानी गरेको रु.४ लाख ८ हजार असलु गनुिपदिछ । 

19. ट्रमा सेन्त्टर संचालन - धौलातगरी अन्त्चल अस्पिालमा ट्रमा र्तुनट संचालनको लातग बजेटको व्र्वस्था 
भए अनरुुप रु.४६ लाख ६७ हजार मूलर्का र्वतभन्न उपकरणहरू खररद गरेकोमा अस्पिालमा हालसम्म 
ट्रमा र्तुनट र्वस्िार हनु सकेको छैन । ट्रमा र्तुनटको लातग खररद गररएका उपकरणहरू अपरेशन 
तथएटरमा प्रर्ोग भएको छ । जनु प्रर्ोजनको लातग खररद गररएको हो सो कार्िका लातग उपकरण 
प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

20. उपकरणको सञ्चालन र उपर्ोग - साविजतनक तनकार्ले खररद गरेको सामग्रीको समर्मै उर्चि ढंगले 
उपर्ोग र व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । धौलातगरी अन्त्चल अस्पिालमा शय्र्ा थप गने कार्िका लातग रु .५५  
लाख ३५ हजार मूलर्का १०० शय्र्ा िथा रु.५ लाख ७७ हजार मूलर्को टर्ासेन्त्ट तसर्फ्टङ ट्रली 
खररद गरेकोमा लेखापरीक्षण अवधीसम्म पतन प्रर्ोगमा आउन सकेको छैन । मािरृ्शश ुतमिेरी अस्पिाल, 
पोखराले गि वषि खररद गरेको रु.८१ लाख ९२ हजारका भेर्न्त्टलेटर, तडिेर्वलेटर लगार्िका उपकरण 
र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सकको अभावमा र्स वषि पतन प्रर्ोगमा लर्ाएको छैन । त्र्स्िै मनाङ्ग अस्पिालले गि 
वषि खररद गरेको रु.४८ लाख ६० हजारको अर्क्सजन टलान्त्ट र्स वषि पाईप लाईनको कार्ि गरी 
सञ्चालन गनि रु.१२ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा सो कार्ि नभएकोले सञ्चालनमा आएको छैन । 
उपकरण उपर्ोगमा नलर्ाउँदा सामग्रीको गणुस्िरमा ह्रास आउन सक्ने र सेवा प्रवाह समेि प्रभावकारी 
नहनेु भएकोले समर्मै प्रर्ोग लर्ाउनपुने देर्खन्त्छ । 

21. कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न - र्जलला अस्पिाल मनाङको लातग र्स बषि आइसोलेशन सेण्टर तनमािणको लातग 
रु.३० लाख, शवबाहन र एम्बलेुन्त्स खररदको लातग रु.२७ लाख, अक्सीजन टलाण्ट जडानको लातग 
पाइपलाईनको कार्ि गनि रु.१२ लाख र पोषण कक्षमा मेतडकल सामग्री र फतनिचर खररद गनि रु.४ 
लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा िी कार्िक्रम कार्ािन्त्वन भएको छैन । र्स सम्बन्त्धमा बाढी पर्हरोको 
कारण आइसोलेशन सेण्टर तनमािण हनु नसकेको, सूचना प्रकाशन गदाि बोलपर नपरेको कारण शवबाहन 
र एम्बलेुन्त्स खररद गनि नसकेको, थ्रीफेज लाइनको र्वद्यिु नभएको कारण अक्सीजन टलाण्ट जडानको 
कार्ि नभएको र भवन अभावका कारण पोषणको सामग्री खररद गनि नसकेको अस्पिालको भनाई छ । 
स्वीकृि बजेट िथा कार्िक्रमहरू समर्मै सञ्चालन गरी प्रगति हातसल गनुिपदिछ । 

22. पाररश्रतमक कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोर्जम पाररश्रतमकमा लाग्ने कर कट्टा िथा 
दार्खला हनुपुदिछ । र्वतभन्न कमिचारीहरूको िलब िथा भत्ता भकु्तानी गदाि म्र्ाग्दी अस्पिालले रु.१ 
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लाख ८५ हजार,  दमौली अस्पिालले रु.३६ हजार र स्र्ाङ्जा र्जलला अस्पिालले रु.१ लाख ५७ 
हजार समेि रु.४ लाख ४२ हजार पाररश्रतमक कर कट्टा नगरेकोले असलु गनुिपदिछ । 

23. मदु्दिी खािा - सरकारी कारोबार संचालन तनदेर्शका, २०७६ को पररच्छेद ३ मा प्रदेश सरकारले नेपाल 
राष्ट्रबैकबाट अनमुिी प्राप्त बैकहरूमा खािाहरू खोली सरकारी कारोबार संचालन गनि सर्कने उललेख छ 
। म्र्ाग्दीको बेनी अस्पिालले अस्पिाल र्वकास सतमतििफि को रु.७ लाख ९४ एक सहकारी संस्था 
तलतमटेडको मदु्दिी खािामा राखेको छ । िोर्कएका बैकमा मार खािा खोली रकम जम्मा गनुिपदिछ। 

 बेरुज ु र्स्थति  - र्ो वषि मन्त्रालर् र मािहि समेिका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थति देहार् अनसुार छ : 

 सरकारी कार्ािलर्िफि  ३१ तनकार्मा र्ो वषि रु.९ करोड ६९ लाख ३० हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ ३ तनकार्बाट रु.२७ लाख ३५ हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.९ 
करोड ४१ लाख ९५ हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ । सो मध्रे् रु.६ लाख ८९ हजार म्र्ाद नाघेको 
पेस्की बाकँी रहेको छ । र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची - ९ मा रहेको छ  । 

 अन्त्र् संस्था िथा सतमति १२ िफि  रु.२ करोड ७१ लाख ९६ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ २ तनकार्बाट रु.७७ हजार फस्र्ौट गरी रु.२ करोड ७१ लाख १९ 
हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.१२ लाख ७० हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको 
छ । र्स सम्बन्त्धी र्ववरण अनसूुची -१० मा रहेको छ  । 
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प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

नेपालको संर्वधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको व्र्वस्था छ । अध्र्क्ष र २ सदस्र्हरू 
रहने व्र्वस्था रहेको र्ो आर्ोग २०७७/११/१२ मा स्थापना भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आर्ोग ऐन, 
2076 अनसुार तनजामिी सेवा, प्रदेश अन्त्र् सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा र अनसुन्त्धान व्रू्रो, प्रदेश संगठठि संस्थाको 
सेवा स्थानीर् सरकारी सेवा वा स्थानीर् िहको संगठठि संस्थाको सेवाको पदमा तनर्रु्क्तका लातग उपर्कु्त उम्मेदवार 
छनौट गनि परीक्षा संचालन गनुि आर्ोगको कििव्र् हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िहबाट 
तनवरृ्त्तभरण पाउने पदको तनर्रु्क्त, प्रदेश वा स्थानीर् िहको संगठठि संस्थाको सेवाका कमिचारीको सेवाका शिि 
सम्बन्त्धी काननु र त्र्स्िो सेवाका पदमा बढुवा र र्वभागीर् कारवाही गदाि अपनाउनपुने सामान्त्र् तसर्द्ान्त्िको 
र्वषर्मा आर्ोगको परामशि तलनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 

र्ो वषि आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.२ करोड ८६ लाख ५० हजार, राजस्व रु.४ हजार समेि, धरौटी रु 
३ लाख ५४ हजार, अन्त्र् करोवार रु ९४ हजार समेि रु.२ करोड ९१ लाख २ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न 
भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्- 

1. दरबन्त्दी र पदपूतिि - आर्ोगमा कूल कमिचारी दरबन्त्दी ४९ रहेकोमा २० मार पदपूिी भई २९ पद 
ररक्त रहेको पाईर्ो । पदपूतिि नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पने हुँदा दरबन्त्दी अनसुारको कमिचारी पदपूतिि 
गररनपुदिछ । 

2. परीक्षा संचालन - कमिचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ बमोर्जम प्रदेश र स्थानीर् िहको स्वीकृि स्थार्ी 
दरबन्त्दीमा पदपूतििका लातग सम्वर्न्त्धि तनकार्बाट माग भई नआएकोले २०७७।७८ मा पदपूतिि 
सम्बन्त्धी कार्ि भएको छैन। 

 बेरुज ुर्स्थति - आर्ोगको र्ो वषि रु. ४१ लाख ३७ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.३८ 
लाख ५३ हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.२ लाख ८४ हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्त्धी 
र्ववरण अनसूुची- ९ मा रहेको छ । 
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 मखु्र् न्त्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् 

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

र्स कार्ािलर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड ६९ लाख २८ हजार, धरौटी रु.८० हजार र अन्त्र् करोवार 
रु.४ लाख समेि रु.१ करोड ७४ लाख ८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न भएको छ । सो कारोबारको 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. दरवन्त्दी िथा पदपतुिि - साविजतनक सेवालाई प्रभावकारी र चसु्ि बनाउन समर्मानै स्वीकृि दरवन्त्दी 
अनसुार पदपतुिि हनुपुदिछ । कार्ािलर्को स्वीकृि दरबन्त्दी ११ रहेकोमा ८ पदपूतिि भई ३ पद ररक्त 
रहेको छ । पदपूतििमध्रे् ३ जना करारमा रहेका छन ्। ररक्त दरवन्त्दी समर्मानै पदपतुिि हनुपुदिछ। 

2. बहस पैरवी - कार्ािलर्ले २०७७।७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनसुार गण्डकी प्रदेश सरकार र र्स 
अन्त्िगििका कार्ािलर्हरूलाइि र्वपक्षी बनाइि दिाि गररएका उत्प्रषेण, परमादेश, प्रतिषेध, अतधकारपचृ्छा, 
तनषधेाज्ञा  अदालिको अवहेलना ररट तनवेदन िथा अन्त्र् ७१ मदु्दाको लगि रहेकोमा कार्ािलर्लरे् र्स 
वषि प्रदेश र मािहि तनकार्को िफि बाट १८ मदु्दाको बहस पैरवी गरेको छ । फस्र्ौट हनु ५३ मदु्दा 
बाँकी देर्खन्त्छन ्। 

 बेरुज ुर्स्थति - कार्ािलर्को र्ो वषि लेखापरीक्षणबाट लगिी बेरुज ुदेर्खएको छैन । र्स सम्बन्त्धी र्ववरण 
अनसूुची-९ मा रहेको छ  । 
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प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 

प्रदेश सरकारको र्वकास नीति, र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमा कार्िलाई लक्ष्र् उन्त्मखु, सूचकमा आधाररि 
र प्राथतमकिाको क्षेर केन्त्द्रीि वनाउन सहर्ोग र सललाह ठदनको लातग प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग गठन 
भएको छ। 

र्ो वषि आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.२ करोड १ लाख २५ हजार, राजस्व रु.५१ हजार र धरौटी रु.१ 
लाख ५ हजार र अन्त्र् कारोवार रु.३ लाख १६ हजार समेि रु.२ करोड ५ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्त् न भएको छ। सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मूख्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ् 

१. दरबन्त्दी र पदपूतिि - आर्ोगको स्वीकृि कमिचारी दरबन्त्दी २३ मध्रे् १५ पदपूतिि भई एक सर्चव सर्हि 
८ पद ररक्त रहेको देर्खन्त्छ । जनशर्क्तको अभावमा आर्ोगको कार्ि सम्पादनमा असर पने देर्खएकोले 
ररक्त दरबन्त्दी पूतिि गनुिपदिछ । 

२. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - आर्ोगले ठदगो र्वकासका लक्ष्र्हरूको आधार रेखा सूचाङ्क िर्ार गनि प्रादेर्शक 
िहमा र्ोजना, बजेट तनमािण अनगुमन िथा प्रतिवेदन प्रणालीहरूमा ठदगो र्वकासका लक्ष्र्हरूलाई 
स्थानीर्करण गनि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रर्ासको थालनी भएको छ । नेपालको संर्वधानले प्रादेर्शक 
सरकारहरूलाई र्ोजना िथा बजेट िजुिमा गरी जनिाका र्वकास आकांक्षाहरू पूरा गनि त्र्सलाई 
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािदेश प्रदान गरेको छ । र्सै कार्ािदेश अनरुुप गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै क्षेरमा 
ठदगो र्वकासका लक्ष्र्लाई मूल प्रवाहीकरणको अवधारणपर िर्ार गरेको छ । लक्ष्र् िथा अवधारणा 
पर अनसुारका कार्िहरू भए नभएको सम्बन्त्धमा अनगुमन गरी तनठदिष्ट लक्ष्र् समर्मै हातसल गनि आर्ोगले 
ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

३. सतमतिको बैठक -  प्रदेश र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिको बैठक प्रत्रे्क चौमातसकमा एक पटक 
गरी ३ पटक बस्ने, र्वतभन्न िहबाट प्राप्त समस्र्ा समाधानका लातग आवश्र्क तनणिर् गने र तनणिर् 
कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन समेि गने व्र्वस्था रहेको सतमतिको वैठक आ.व. २०७७।०७८ मा २ पटक 
बैठक बसेको पाइर्ो । र्स सतमतिले स्थानीर् िहबाट समाधान गनि सक्ने समस्र्ाको समाधान, प्रदेश 
सरकारले गनुिपने समाधान र संघीर् सरकारले समाधान गनुिपने समस्र्ा र समाधानका उपार्हरू समेि 
खोजी गरी तनणिर् गने र सो तनणिर्हरू कार्ािन्त्वर्नको अनगुमनको र्ोजना समेि बनाएर कार्ािन्त्वर्न गने 
गदिछ । र्स वषि सतमतिको बैठकबाट कृर्षका नर्ाँ स्थापना भएका प्रदेश कार्ािलर्लाई भवन अभाव 
भएको, तनमािण कार्िको लातग सीप भएका श्रतमकको अभाव भएको, स्वास्थर् सूचकहरूको खस्कदो 
अवस्था लगार्ि १३ वटा समस्र्ाहरूको समाधान गनि तनणिर्हरू भएकोमा आंर्शक रुपमा मार 
कार्ािन्त्वर्न भएको पाइर्ो । सतमतिबाट भएका तनणिर्हरू ित्काल कार्ािन्त्वर्न गने गराउनेिफि  सम्बर्न्त्धि 
तनकार्ले ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

 बेरुज ुर्स्थति - आर्ोगको लेखापरीक्षणबाट र्ो वषि लगिी बेरुज ुदेर्खएको छैन । र्ससम्बन्त्धी र्ववरण 
अनसूुची–९ मा रहेको छ  ।
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पररच्छेद - ४ 

प्रतिवेदन कार्ािन्त्वर्न र्स्थति 

प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोर्जम महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट 
लेखापरीक्षण भई प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा औलंर्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्त्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ठदनतभर सम्बर्न्त्धि कार्ािलर्ले िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई 
जानकारी गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्ससम्बन्त्धी व्र्होरा तनम्न छन ्  

1. प्रतिवेदन कार्ािन्त्वर्न - लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु 
समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन मखु्र्मन्त्रीमाफि ि प्रदेश सभा समक्ष पेस गने व्र्वस्था छ। मखु्र्मन्त्री िथा 
मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्ले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, 207८ प्रदेश सभामा 
207८/१२/२५ मा पेस गरेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन उपर समर्मै छलफल गरी प्रभावकारी 
कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट - र्ो वषि प्रदेश सरकारी कार्ािलर्िफि  १५५ तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा 
अन्त्र् कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्त् न गरी रु.52 करोड 54 लाख 37 हजार लगिी बेरुज ुसर्हिको 
लेखापरीक्षण सम्पन्त् न गरी प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएकोमा १३ तनकार्बाट प्रमाण िथा प्रतिर्क्रर्ा 
पेस भई सैर्द्ार्न्त्िक दफा 2  र लगिी दफा 36 बाट रु.3  करोड 71 लाख 8 हजार फस्र्ौट भई 
रु.48 करोड 83 लाख 29 हजार बाकँी रहेको छ । सतमति िथा अन्त्र् संस्थािफि  लेखापरीक्षण 
भएका 1२ तनकार्को रु.2 करोड 71 लाख 96 हजारमा २ तनकार्ले प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.77 हजार 
फस्र्ौट गरेकोले रु.2 करोड 71 लाख 19 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ । काननु बमोर्जम बेरुज ु
असलु फस्र्ौट गनुिपदिछ । 

गि वषि प्रदेश सरकारी तनकार् र सतमति िथा अन्त्र् संस्थािफि को रु.१ अबि ५३ करोड 97 
लाख 36 हजार बेरुज ुफस्र्ौट गनि बाकँी रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रु.26 करोड 53 लाख 33 हजार 
फस्र्ौट गरेकोले रु.1 अबि 27 करोड 44 लाख 3 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ ।  

3. बेरुज ुन्त्रू्नीकरण - प्रदेश सरकारको आतथिक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँर्ाइएको ररु्टलाई 
सधुार गरी आतथिक अनशुासनको र्स्थति मजबिु बनाउन ुपदिछ । प्रदेश कार्ािलर्हरू संचालन सरुुवािी 
चरणमा रहेकाले आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली स्थापना, प्रभावकारी आन्त्िररक लेखापरीक्षण, 
खररदलगार्िका काननुको पालना, अनगुमन िथा तनर्मन र कमिचारीमा र्जम्मेवारी वहनको र्स्थतिमा 
बढोत्तरी गरी बेरुज ुन्त्रू्नीकरणमा ध्र्ान ठदनपुदिछ ।



 

 74 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

पररच्छेद - ५ 

सधुारका क्षरेहरू 

नेपालको संर्वधानमा उपलधध स्रोि साधनको अतधकिम पररचालनद्बारा िीि आतथिक वरृ्र्द् हातसल गदै 
ठदगो आतथिक र्वकास गने राज्र्को आतथिक उदे्दश्र् हनेु उललेख छ ।  उक्त उदे्दश्र् परुा गनि राज्र्ले आवश्र्क 
नीति िथा काननु िजुिमा, संगठनात्मक संरचना, पूवािधार र्वकास, आतथिक र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन, स्रोि साधनको 
व्र्वस्थापन िथा पररचालन गरी प्राप्त प्रतिफलको न्त्र्ार्ोर्चि र्विरण गने लगार्िका कार्ि गनुिपदिछ । उक्त 
र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालनमा साविजतनक जवाफदेर्हिा, र्वत्तीर् पारदर्शििा र आतथिक अनशुासनको पालना िथा स्रोि 
र साधनको उर्चि पररचालनबाट र्वकास तनमािण िथा सेवा प्रवाहलाई पारदशी, जवाफदेही, तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी 
बनाउन सर्कने कुरामा र्वश्वास गनि सर्कन्त्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो अवतधमा स्रोि साधन प्राप्ती, 
उपर्ोग िथा पररचालन र सोबाट प्राप्त हनेु प्रतिफलमा सकारात्मक संकेि देर्खएको छ । र्स्िा सकारात्मक 
पक्षहरूलाई तनरन्त्िरिा ठदँदै आतथिक अनशुासन र र्वत्तीर् सशुासन कार्म गनि र्वद्यमान आतथिक कार्िप्रणालीमा 
सधुारको आवश्र्किा देर्खएको छ ।  िी सधुारका पक्षहरूलाई देहार् बमोर्जम प्रस्ििु गररएको छ  

 नीति िथा काननुी व्र्वस्था 

1. नीति कार्ािन्त्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्त्रालर्हरूलाई कार्ि 
र्जम्मेवारी िोकेको छ । उक्त कार्ि र्जम्मेवारी परुा गनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका वार्षिक नीति 
िथा कार्िक्रम र बजेट वक्तव्र्मा उर्ललर्खि नीतिगि व्र्होराहरू प्राथतमकिा तनधािरण गरी कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ । प्रदेश सरकार (कार्ि र्वभाजन) तनर्मावली बमोर्जम आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर्ले 
प्रदेश सरकारको समग्र आतथिक सूचक िर्ार गने, आतथिक वरृ्र्द् र स्थार्र्त्व कार्म गने, उत्पादन र 
उत्पादकत्व वरृ्र्द् गने लगार्िका नीति िजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्न गनुिपने देर्खएको छ । त्र्स्िै, कृर्ष, 
वन, पर्िटन, उद्योग लगार्िको र्वषर्मा क्षेरगि नीति िजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्नका माध्र्मबाट प्रदेश िथा 
रार्ष्ट्रर् अथििन्त्रमा र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्वस्था तमलाउनपुने देर्खन्त्छ ।  

2. काननु तनमािण - संर्वधानको धारा ५७ मा प्रदेशको अतधकार अनसूुची-6 मा उर्ललर्खि र्वषर्मा तनर्हि 
रहने र त्र्स्िो अतधकारको प्रर्ोग संर्वधान र प्रदेश काननुबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । र्ो वषिसम्म 
गण्डकी प्रदेशमा काननु तनमािण गनि ५३ र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेस भएकोमा ५० र्वधेर्क पाररि भई 
काननु तनमािण भएको र बाकँी ३ काननु तनमािणको चरणमा रहेको देर्खन्त्छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउन िथा कार्िसञ्चालन प्रर्क्रर्ामा पारदर्शििा, जवाफदेर्हिा िथा र्वतधसम्मि कार्िको सतुनर्िििाका 
लातग आवश्र्क काननु तनमािण गरी कार्ािन्त्वर्न गनुिपने देर्खन्त्छ ।  

3. काननुको पालना - र्वद्यमान साविजतनक खररद ऐन, तनर्म, प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, तनर्म र अन्त्र् 
प्रचतलि काननुहरूको पालना गरी आतथिक अनशुासन कार्म गदै आतथिक अतनर्तमििा घटाउन सम्बर्न्त्धि 
तनकार्हरूले ध्र्ान ठदनपुदिछ । कार्िसम्पादनका लातग आवश्र्क पने काननु, कार्िर्वतध, तनदेर्शका, 
मागिदशिन िजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्न गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 
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 संगठन िथा जनशर्क्त व्र्वस्थापन 

4. दरबन्त्दी र पदपूतिि - प्रदेशस्िरको कार्ि सम्पादनमा प्रभावकाररिा लर्ाउन सबै सरकारी तनकार्को संगठन 
िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण र व्र्वस्थापन परीक्षण गरी कार्ािलर् र कमिचारी दरबन्त्दी र्र्कन गने र 
दरबन्त्दी अनसुार पदपूतिि गरी र्वकास तनमािण, सेवा प्रवाहका गतिर्वतधलाई प्रभावकारी बनाउनपुदिछ । 

5. 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 हेलपडेस्क 
प्रणाली कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाउन सेवा प्रवाह मापदण्ड तनधािरण गने, अनगुमन संर्न्त्र बनाउने र गनुासो 
व्र्वस्थापन एवं साविजतनक सनुवुाई गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । सेवा प्रवाहमा संलग्न हनेु पदातधकारी 
एवं जनशर्क्त 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 

6. 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, 
लाभार्न्त्वि हनेु वगि र प्राथतमर्ककरण सर्हि आर्ोजना बैङ्क िर्ार गनुिपने देर्खएको छ । 

7. आर्ोजना छनौट एवं कार्ािन्त्वर्न - आर्ोजना बैंकबाट प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको छनौट एवं 
कार्ािन्त्वर्न गने, तनर्िि मापदण्ड तनधािरण गरी संघ र स्थानीर् िहसँग दोहोरो नपने गरी आर्ोजना 
कार्ािन्त्वर्न गने र आर्ोजनाको अनगुमन र मूलर्ाङ्कन गरी कार्ािन्त्वर्नमा र्ढलाई हनुकुो कारण पर्हचान 
गरी समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गराउन ध्र्ान ठदनपुदिछ । 

8. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकास लक्ष्र्को रार्ष्ट्रर् सूचक अनसुार र्शक्षा, स्वास्थर्, खानेपानी, पर्िटन, 
भौतिक पूवािधार, तसँचाई, आवास लगार्िका क्षेरमा र्ोजना िजुिमा िथा बजेट र्वतनर्ोजन गरी कार्िक्रम 
सञ्चालन गने र अपेर्क्षि उदे्दश्र्/लक्ष्र् प्राप्त गने व्र्वस्था तमलाउनपुने देर्खन्त्छ । 

9. अध्र्र्न प्रतिवेदन  – प्रदेश सरकारले परामशिदािा माफि ि िर्ार गरेको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन 
अतभलेख रार्ख कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाउनपुदिछ । संघबाट अध्र्र्न गरी िर्ार भएका प्रतिवेदनहरु प्रदेश 
िथा स्थानीर् िहमा हस्िान्त्िरण गरी दोहोरो अध्र्ान नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

 बजेट व्र्वस्थापन 

10. 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 देर्खन्त्छ । बजेट िजुिमा गदाि क्षेरगि प्राथतमकिा, मध्र्मकातलन खचि संरचना, बहवुर्षिर् 
चर्क्रर् बजेट (Rolling Budget) लगार्िका अवधारणा अनसुार कार्ािन्त्वर्न र्ोग्र् बजेट िजुिमा 
गनुिपदिछ।  

11. बजेट र्वतनर्ोजन - प्राथतमकिामा रहेका र्ोजना एवं कार्िक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन गने, बजेट अबण्डा 
राखी पतछ रकमान्त्िर गने कार्िमा तनर्न्त्रण गने, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका र्ोजनामा 
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मार र्वतनर्ोजन गने, बजेट र्वतनर्ोजन, खचि र उपलर्धधलाई कार्ि सम्पादन मूलर्ाङ्कनसँग आवर्द् गने, 
दीगो र्वकास हनेु आर्ोजनामा मार बजेट र्वतनर्ोजन गने व्र्वस्था कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 

12. र्वतनर्ोजन दक्षिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश मन्त्रालर्ले बजेट प्रस्िाव गदाि 
खचि हनेु स्पष्ट आधारसर्हि पेस गने र सो अनसुार खचि गनुिपने उललेख छ । र्ो वषि प्रदेश सरकारले 
पेस गरेको बजेट वक्तव्र् अनसुार रु.३४ अबि ८४ करोड २३ लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.२५ 
अबि ६२ करोड ३४ लाख खचि गरी कुल र्वतनर्ोजनको ७३.५४ प्रतिशि मार खचि गरेको देर्खन्त्छ। 
कार्ािन्त्वर्न र्ोग्र् कार्िक्रम र आधार बेगर बजेट अनमुान गरेको र बजेट अनसुार खचि गनि नसकेकोले 
मन्त्रालर्को र्वतनर्ोजन दक्षिा कमजोर रहेको देर्खर्ो । कार्िक्रम बजेट खचि गरी र्वतनर्ोजन दक्षिा 
वरृ्र्द् गनुिपदिछ । 

13. परामशि खचि - परामशिदािा खचिमा अत्र्तधक वरृ्र्द् हुँदै गएको देर्खएको छ । परामशि खचिमा न्त्रू्नीकरण 
गनि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लगार्िका कार्ि आन्त्िररक जनशर्क्तबाट गराउन 
पहल गने, बाह्य जनशर्क्तबाट 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 । 

14. अनदुानको उपर्ोग - अनदुान कार्िक्रमहरूलाइि धर्वर्स्थि रूपमा कार्ािन्त्वर्न गनि आवश्र्क पने 
तनदेर्शका र कार्िर्वतध, ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुिमा गने, दोहोरो अनदुान तनर्न्त्रण गने, 
अनदुानमा समान पहुँचको सतुनिििा गने, लाभग्राहीको लागि सहभातगिा नहनेु कार्िमा अनदुान ठदने 
पररपाटी अन्त्त्र् गनुिपने, व्र्र्क्तगि लाभ हनेु र्कतसमको अनदुान ठदने पररपाटीमा तनर्न्त्रण गनुिपने र 
अनदुानको िालकु तनकार्बाट अनगुमन, मूलर्ाङ्कन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । साथै अनदुान रकमको 
उपर्ोगबाट रोजगारी तसजिना, आर् आजिनमा वरृ्र्द्, उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा अतभवरृ्र्द्, प्रर्वतध 
हस्िान्त्िरण िथा उपर्ोग, सविसाधारणको पहुँच वा सरु्वधा सम्बन्त्धमा मूलर्ाङ्कन गरी अनदुान उपर्ोगको 
सतुनर्िििा गररनपुदिछ । 

15. चाल ुखचिमा तनर्न्त्रण - प्रदेश सरकारको चाल ुखचि बढ्दै गएको िथा पुजँीगि खचि अपेर्क्षि रुपमा 
बढ्न नसकेको अवस्था छ । समग्र आतथिक अवस्थामा सधुार गरी पूवािधार र्वकास, प्रतिफलर्कु्त क्षेरमा 
लगानीका माध्र्मबाट पुजँीगि खचि बढाउनपुने अवस्था देर्खएको छ भने चसु्ि र छररिो संगठन, 
अनावश्र्क र फजलु खचिमा तनर्न्त्रण, आठदका माध्र्मबाट चाल ुखचि घटाउनपुने देर्खन्त्छ। 

16. आन्त्िररक तनर्न्त्रण - प्रदेश मन्त्रालर् र अन्त्िगिि तनकार्बाट सम्पादन गने कार्ि तमिव्र्र्ी, दक्ष र 
प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गनि, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश 
काननुबमोर्जम कार्ि सम्पादन गनि आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली 
िर्ार गरी लागू गनुिपदिछ । आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली िजुिमा गदाि आन्त्िररक तनर्न्त्रणको आवश्र्किा, 
तनर्न्त्रण वािावरण, तनर्न्त्रण र्क्रर्ाकलाप, समन्त्वर् एवं सञ्चार र अनगुमन जस्िा पक्षहरूमा ध्र्ान 
ठदनपुदिछ । आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली तनकार्को कार्िसँग प्रत्र्क्ष सम्बर्न्त्धि रही जोर्खम न्त्रू्तनकरण 
गने र्वषर्सँग सम्बर्न्त्धि हनुपुदिछ । 
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 खररद व्र्वस्थापन 

17. 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, अन्त्िरतनकार् समन्त्वर् र स्वीकृि लगार्िका कार्िहरू सम्पन्न भएपतछ मार 
खररद कार्ि गनुिपदिछ। 

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

19. प्रतिस्पधाि - साविजतनक खररदमा प्रतिस्पधाि सीतमि हनेु गरी कामलाई टुक्रा टुक्रा गने र टर्ाकेर्जङ्ग गने 
कार्िलाई तनर्न्त्रण गनुिपने देर्खनकुा 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 । 

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

21. उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि - साविजतनक खररद काननुमा उर्ललर्खि 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 तनर्न्त्रण गनुिपदिछ । उपभोक्ता 
सतमति माफि ि कार्ि गराउँदा रोजगारी तसजिना, वािावरणीर् पक्ष, गणुस्िरीर् कार्िसम्पादन तमिव्र्र्र्िा 
लगार्िका र्वषर्मा ध्र्ान ठदनपुने देर्खएको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूबाट गररने कार्िमा जनसहभातगिा 
सतुनर्िि गने िथा तनमािण सम्पन्न पिाि ममिि संभारको र्जम्मेवारी सर्हि आर्ोजना हस्िान्त्िरण गने 
व्र्वस्था कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ। 

22. गणुस्िर परीक्षण - साविजतनक तनमािण कार्िलाई दीगो र प्रतिफलमखुी बनाउन तडजाइन, स्पेतसर्फकेशन 
र गणुस्िर आश्वस्ििा र्ोजना अनसुार तनमािण सामग्री एवं तनमािण कार्िको गणुस्िर परीक्षण गने, 
गणुस्िरीर् परीक्षण गनि कार्ािलर्हरूलाई प्रोत्साहन गने, गणुस्िर तनर्न्त्रण िथा गणुस्िर आश्वस्ििाको 
सतुनर्िि गने व्र्वस्था मलाउनपुने देर्खन्त्छ । 

 साविजतनक श्रोि र सम्पर्त्त संरक्षण 

23. सम्पर्त्त व्र्वस्थापन - संघबाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा प्राप्त र्जन्त्सी सामान, सवारी साधन, भवन 
लगार्ि हस्िान्त्िरण भएका सम्पर्त्तको र्ववरण िथा र्वद्यमान सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक गरी 
सम्बर्न्त्धि तनकार्मा प्रतिवेदन गने, प्रर्ोगमा रहेका सवारी साधनको अतभलेख, त्र्सको ममिि एवं 
हस्िािरण कार्िलाई व्र्वर्स्थि गरी महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्ले उपलधध गराएको साविजतनक सम्पर्त्त 
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व्र्वस्थापन प्रणाली सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा लर्ाई सम्पर्त्त व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । प्रदेश सरकार मािहि 
रहेका साविजतनक जग्गा, घर, सवारीसाधन, फतनिचर, कम्टर्टुर, मेर्शन उपकरण लगार्िका सम्पर्त्तको 
कार्ािलर्गि र एकीकृि अतभलेख राख्नपुदिछ । 

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

 र्वत्तीर् श्रोि पररचालन 

25. आन्त्िररक आर् - अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन शलुक, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा कर, 
सेवा शलुक दस्िरु, पर्िटन शलुक लगार्िका क्षेरको समरु्चि पररचालन गरी राजस्व संकलनलाई वरृ्र्द् 
गनुिपदिछ । राजस्व संकलन सम्बन्त्धी कर, दस्िरु र शलुक पररमाजिन गदाि संघीर् काननुसँग सामन्त्जस्र् 
गने र राजस्वका थप क्षेर पर्हचान िथा राजस्व प्रशासनमा सधुार गरी आन्त्िररक राजस्व असलुीमा वरृ्र्द् 
गनुिपदिछ। 

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

 भौतिक पूवािधार र्वकास 

27. पूवािधार र्वकास - प्रदेश मािहिका सबै र्जललामा सडक, तसंचाइ, खानेपानी, पर्िटन, दरुसंचार, र्वद्यिु, 
र्वद्यालर्, स्वास्थर् लगार्िका पूवािधारको समानपुातिक र्वकासका लातग आवश्र्क स्रोि व्र्वस्थापन 
िथा उपर्ोग गरी पूवािधार र्वकास गनुिपदिछ । 

28. प्रदेश गौरवका आर्ोजना - प्रदेशले घोषणा गरेका गौरवका आर्ोजनाहरूको कार्ािन्त्वर्न अवस्था ससु्ि 
देर्खएकोले त्र्स्िा आर्ोजनाहरूलाई प्रर्ािप्त बजेट र्वतनर्ोजन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपदिछ।  

 र्वपद् व्र्वस्थापन 

29. जोर्खम न्त्रू्तनकरण - र्वपद् व्र्वस्थापन अन्त्िगिि जोर्खमको आकँलन, पूवि िर्ारीको व्र्वस्था, राहि 
िथा पनुस्थािपना एवं पनुतनिमािण र समन्त्र्ार्ीकरणको अवस्था तनमािण गनि आवश्र्क र्ोजना र िर्ारीको 
कार्ि गनुिपदिछ । र्सका लातग आवश्र्क पने स्रोिसाधन जस्िै बजेट, जनशर्क्त, समन्त्वर् र सञ्चार 
व्र्वस्था, अन्त्र् पूवािधार लगार्िका र्वषर्मा पर्ािप्त ध्र्ान ठदनपुदिछ ।  

30. महामारी तनर्न्त्रण - कोतभड-19 लगार्िका महामारी एवं संक्रामक रोग तनर्न्त्रणका लातग अपनाउन ु
पने सावधानी िथा सिकि िाको लातग सूचना प्रवाहलाइि प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थर् पूवािधारको एवं 
जनशर्क्त व्र्वस्थापन गरी उपचार सेवा सधुार गने, सबैलाई खोपको सतुनर्िििा हनेु व्र्वस्था तमलाउने 
र कोतभड रोग तनर्न्त्रणका लातग भएका कार्िहरूको समीक्षा गरी र्वपद् व्वस्थापन अन्त्िगिि भर्वष्र्मा 
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गनुिपने पूवि िर्ारी, पूवािधार र्वकास, जनचेिना िथा सञ्चार व्र्वस्था तमलाई र्वपद् जोर्खम न्त्रू्तनकरणका 
उपार्हरू अवलम्बन गनुिपदिछ । 

 संघीर्िा कार्ािन्त्वर्न 

31. समन्त्वर् – नेपालको संर्वधानको अनसूुचीमा उललेख भएका र आर्ोजना वगीकरण िथा बाँडफाँट 
सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७६ अनसुारका एकल िथा साझा अतधकार सूचीका काननु तनमािण गरी कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्िर्जम्मेवारीमा पने र्वकास कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहरूको 
वगीकरण कार्ािन्त्वर्न गनुिपने, अन्त्िरप्रदेशमा संचालन हनेु सडक, र्वद्यिु, तसँचाई लगार्िका पूवािधार 
सम्बन्त्धी पररर्ोजनाहरू संचालन गदाि िीनै िहबीच समन्त्वर् कार्म गरी दोहोरो नहनेु व्र्वस्था 
तमलाउनपुदिछ । कार्िक्रम सञ्चालन गदाि संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबीच दोहोरो पने, खर्टटने र टुर्क्रने 
समस्र्ा देर्खएकोले आवश्र्क समन्त्वर् गरी र्स्िा समस्र्ा तनराकण गररनपुदिछ । 

32. प्रदेश समन्त्वर् पररषद् – प्रदेश िथा स्थानीर् िहले गने काम कारवाहीमा नीतिगि सामन्त्जस्र्िा साझा 
अतधकार क्षेरको प्ररे्ग प्राकतिक स्रोिको उपर्ोग र बाँडडफाँट सम्बन्त्धमा समन्त्वर् गने र्ववाद तनरुपण 
गने कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा प्रभावकाररिा लर्ाउन माननीर् मखु्र्मन्त्रीको अध्र्क्षिामा गठठि प्रदेश 
समन्त्वर् पररषद्को भतूमका प्रभावकारी बनाउन ुपने देर्खएको छ ।     

33. स्वतनभिरिा – अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार आफ्नो अतधकार क्षेर अन्त्िगिि 
पने र्वषर्मा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई आन्त्िररक आर् वरृ्र्द् गरी संघीर् अनदुान 
हस्िान्त्िरणको तनभिरिा कम गदै जानपुने देर्खन्त्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकार 
अन्त्िगिि संकलन भएको राजस्व सम्बर्न्त्धि 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 
तनर्न्त्रण गने, संगठन व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी उपर्कु्त संख्र्ामा संगठन िथा दरबन्त्दी कार्म गरी 
चाल ुखचिमा तनर्न्त्रण गनुिपने, पुजँीगि खचिलाई कार्िक्रम र बजेटसँग आबर्द् गरी तमिव्र्र्ी िवरले 
खचि गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ। खचिको मापदण्ड िथा तमिव्र्र्ीिा सम्बन्त्धी तनदेर्शका िर्ार, 
अद्यावतधक िथा कार्ािन्त्वर्न गनुिपने देर्खएको छ । 

35. र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०७४ अनसुार खचि गने, र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा वहन गने, बजेट िजुिमा गने, तनकासा ठदने, खचि गने, लेखा राख्न,े प्रतिवेदन गने 
पदातधकारीको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा स्पष्ट गरी सो कार्ािन्त्वर्न गने व्र्वस्थाको पालना गनुि 
गराउनपुदिछ । 

36. प्रतिवेदन कार्ािन्त्वर्न - संवैधातनक तनकार्ले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू संसदीर् सतमतिमा छलफल गरी 
कारवाही टुङ्गो लगाउनपुदिछ । प्रदेश सरकार मािहिका प्रशासतनक, प्रार्वतधक, आतथिक लगार्िका 
र्वतभन्न र्वषर्मा अध्र्र्न अनसुन्त्धान गरी प्राप्त भएका अध्र्र्न प्रतिवेदनहरू कार्ािन्त्वर्न गनुिपदिछ । 
आतथिक कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन, साविजतनक सम्पर्त्तको वार्षिक प्रतिवेदन लगार्िका प्रतिवेदनहरूमा 
उललेख भएका सधुार गनुिपने र्वषर्को सम्बन्त्धमा ित्काल कारवाही शरुु गरी र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणाली 
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सदुृढ गनुिपदिछ । आन्त्िररक र अर्न्त्िम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलंर्ाएका व्र्होराहरूको सम्बन्त्धमा 
सर्ममा कारवाही टुङ्गो लगाई प्रतिवेदन कार्ािन्त्वर्न पक्ष प्रभावकारी बनाई आतथिक अनशुासन कार्म 
गनि गराउन ध्र्ान ठदनपुने देर्खएको छ ।  

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

38. अनगुमन र मलुर्ाकंन - प्रदेश र्वत्तीर् प्रशासन र आतथिक अनशुासनलाई सबल बनाउन अनगुमन, 
मूलर्ाङ्कन, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुिपने व्र्वस्था कार्ािन्त्वर्नमा लर्ाउनपुदिछ । 

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 सम्बर्न्त्धि) 

लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ािलर्हरूको र्ववरण 

२०७७।७८ 

क्र.सं. मन्त्रालर्/तनकार्/कार्ािलर्को नाम 

कार्ािलर् 
संख्र्ा 

बेरुज ुभएका 
कार्ािलर्को संख्र्ा बेरुज ुरकम 

1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 1 १२८ 
2 मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषदको कार्ािलर् २ 2 ८०२७ 
3 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् 13 2 ० 
4 आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रालर् 1 1 ३ 
5 उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालर् ३० 19 २२०८4 
6 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर् ३५ 27 ४३९६४ 
7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् ३५ 33 ३१९६४४ 
8 सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् ३५ 31 ९४195 
9 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 1 २८4 
10 मखु्र् न्त्र्ार्ातधवक्ता कार्ािलर् 1 1 ० 
11 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 1 1 ० 

  जम्मा १५५ 119 488329 
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अनसूुची-१ (क)  
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्त्धि) 

 

लेखापरीक्षण गररएको प्रदेश कार्ािलर्हरूको र्ववरण  

२०७७।७८ 

 

क्र.सं. मन्त्रालर्/तनकार्/कार्ािलर्को नाम कार्ािलर् संख्र्ा 
1.  प्रदेश सभा सर्चवालर् १ 

1.1.  प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 
2.  मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषदको कार्ािलर् २ 

2.1.  मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषदको कार्ािलर् १ 
2.2.  गण्डकी प्रदेश प्रर्शक्षण प्रतिष्ठान १ 
3.  आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् १३ 

3.1.  मन्त्रालर् १ 
3.2.  प्रदेश लेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् १ 
3.3.  प्रदेश लेखा ईकाई कार्ािलर्हरू  ११ 
4.  आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रालर् १ 

4.1.  मन्त्रालर् १ 
5.  उद्योग, पर्िटन वन िथा वािावरण मन्त्रालर् ३० 

5.1.  मन्त्रालर् १ 
5.2.  िाल संरक्षण िथा र्वकास प्रातधकरण १ 
5.3.  तनदेशनालर्हरू  २ 
5.4.  भ ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ािलर्हरू  २ 
5.5.  तडतभजन वन कार्ािलर्हरू ११ 
5.6.  घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ािलर्हरू ११ 
5.7.  वन अनसुन्त्धान िथा प्रर्शक्षण केन्त्द्र १ 
5.8.  पर्िटन कार्ािलर् पोखरा १ 
6.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर् ३५ 

6.1.  मन्त्रालर् १ 
6.2.  तनदेशनालर्हरू  २ 
6.3.  कृर्ष ज्ञान केन्त्द्रहरू  ११ 
6.4.  भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्रहरू ११ 
6.5.  रेशम र्वकास कार्िक्रमहरू  २ 
6.6.  कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्िन सहर्ोग िथा िातलम केन्त्द्र १ 
6.7.  पश ुसेवा िातलम केन्त्द्र १ 
6.8.  प्रजनन र्पढी बीज कोर्ा स्रोि केन्त्द्र १ 
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6.9.  बाली संरक्षण प्रर्ोगशाला १ 
6.10.  बीउर्वजन प्रर्ोगशाला १ 
6.11.  मत्स्र् र्वकास केन्त्द्र १ 
6.12.  माटो िथा मल परीक्षण प्रर्ोगशाला १ 
6.13.  सहकारी रर्जष्ट्रारको कार्ािलर् १ 
7.  भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् ३५ 

7.1.  मन्त्रालर् १ 
7.2.  तनदेशनालर् १ 
7.3.  खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ािलर्हरू  ४ 
7.4.  जलस्रोि िथा तसचाई र्वकास तडतभजन कार्ािलर्हरू ११ 
7.5.  पूवािधार तबकास कार्ािलर्हरू ११ 
7.6.  भतूमगि जलस्रोि िथा तसँचाइ कार्ािलर् १ 
7.7.  र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्हरू  ५ 
7.8.  शहरी र्वकास िथा भवन कार्ािलर्हरू १ 
8.  सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् ४७ 

8.1.  मन्त्रालर् १ 
8.2.  तनदेशनालर्  २ 
8.3.  गण्डकी  र्वश्वर्वद्यालर् १ 
8.4.  गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान १ 
8.5.  आर्वेुद औषधालर् र केन्त्द्रहरू  ११ 
8.6.  स्वास्थर् कार्ािलर्हरू  ११ 
8.7.  िातलम केन्त्द्रहरू २ 
8.8.  व्र्वसार्र्क सीप तबकास कार्ािलर्हरू २ 
8.9.  प्रदेश स्वास्थर् आपूतिि व्र्वस्थापन केन्त्द्र, कास्की १ 
8.10.  प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला, कास्की   १ 
8.11.  प्रदेश संग्रहालर् गण्डकी प्रदेश, पोखरा १ 
8.12.  रोजगार सूचना केन्त्द्र, पोखरा १ 
8.13.  अस्पिाल र्वकास सतमतिहरू १२ 
9.  प्रदेश लोक सेवा आर्ोग १ 

9.1.  प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 1 
10.  मखु्र् न्त्र्ार्ातधवक्ता कार्ािलर् १ 

10.1.  मखु्र् न्त्र्ार्ातधवक्ता कार्ािलर् १ 
11.  प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग १ 

11.1.  प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग १ 
  जम्मा १६७ 
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                अनसुचुी २ 

प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा १ सँग सम्बर्न्त्धि 

प्रदेश कार्ािलर्को  लेखापरीक्षण रकम 

२०७७।७८ 
(रु. हजारमा) 

क्र.  
सं. 

मन्त्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्त्र् कारोबार 

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न रकम 

लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुिपने सम्पन्न 
इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 

१ प्रदेश सभा सर्चवालर् १ ११५४५९ १ ११५४५९ १ ८७ १ ८७ १ १४१४ १ १४१४ ० ० ० ० ११६९६० 
२ मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् २ ११६३९२१ २ ११६३९२१ १ ६ १ ६ २ ३६६ २ ३६६ १ ४०२१६ १ ४०२१६ १२०४५०९ 
3 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् १३ 2003920 १३ 2003920 २ ६९०१७१९ २ ६९०१७१९ ९ ५८५५ ९ ५८५५ ८ २२४५८ ८ २२४५८ ८९३३९५2 
4 आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रलर् १ ५०५८०१ १ ५०५८०१ १ ११९३ १ ११९३ ३ १३५९१ ३ १३५९१ १२ १५६०२५ १२ १५६०२५ ६७६६१० 
5 उद्योग, पर्िटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालर् ३० १४२८००९ ३० १४२८००९ २८ १८४६१४ २८ १८४६१४ ३० ९९८२३ ३० ९९८२३ १३ १७८७१८ १३ १७८७१८ 1891164 
6 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर् ३५ २०६३३३2 ३५ २०६३३३2 २१ 974230 २१ 974230 ३५ २२७०४ ३५ २२७०४ ६ १२२० ६ १२२० ३०६१४८6 
7 भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् ३5 १४८२८०२8 ३5 १४८२८०२8 ३१ १७३२९६० ३१ १७३२९६० ३६ १३११२४५ ३६ १३११२४५ ९ ३८४५ ९ ३८४५ १७८७६०७8 
8 सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् ३५ ३४४९२४५ ३५ ३४४९२४५ २३ १४४६५ २३ १४४६५ ३५ ५७८४९ ३५ ५७८४९ ४० १०४२३४५ ४० १०४२३४५ ४५६३९०४ 
9 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग १ २८६५० १ २८६५० १ ४ १ ४ १ ३५४ १ ३५४ १ ९४ १ ९४ २९१०२ 

१० मखु्र् न्त्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् १ १६९२८ १ १६९२८ ० ० ० ० १ ८० १ ८० १ ४०० १ ४०० १७४०८ 
११ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग १ २०१२५ १ २०१२५ १ ५१ १ ५१ १ १०५ १ १०५ १ ३१६ १ ३१६ २०५९७ 

  जम्मा १५5 २५६२३४१८ १५5 २५६२३४१८ ११० ९८०९३२९ ११० ९८०९३२९ १५४ १५१३३८६ १५४ १५१३३८६ ९२ १४४५६३७ ९२ १४४५६३७ ३८३९१७७० 

 प्रदेश सरकारबाट ८५ स्थानीर् िहलाई तबत्तीर् हस्िान्त्िरण गरेको रु.१ अबि ९३ करोड ११ लाख ६८ हजार लेखापरीक्षण अंकमा समावेश छ । 
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अनसुचुी-२ (क) 

 

प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ को दफा १ सँग सम्बर्न्त्धि 

सरकारी तनकार्/मन्त्रालर् लेखापरीक्षण बक्र्ौिा र्ववरण 

२०७७/७८ 

(रु. हजारमा) 

 

  

क्र.सं. 
मन्त्रालर्/तनकार्को नाम 

  

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

१ 
र्जलला स्वास्थर् कार्ािलर् म्र्ाग्दी (आ. 
व. २०७५।७६) 

१ १७१०७ १ १० १ ९३६ १ १८०५३ 

जम्मा १ १७१०७ १ १० १ ९३६ १ १८०५३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



अनसूुचीहरू 

 86 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

अनसूुची-३ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा २ सँग सम्बर्न्त्धि) 

सतमति िथा अन्त्र् संस्थाको लेखापरीक्षण र्ववरण 

२०७७।७८ 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्त्रालर्/तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षण 

सम्पन्त् न रकम 
बक्र्ौिा 

वषि गनुिपने सम्पन्त् न अर्न्त्िम प्रारर्म्भक 

1.      अस्पिाल र्वकास 
सतमतिहरू 

1२ 1२ 1२ 1२ २१६३६४९ - 

जम्मा 1२ 1२ 1२ 1२ २१६३६४९ - 
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 अनसुचुी-४ 

प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा २ सँग सम्बर्न्त्धि  

आर्-व्र्र् र्हसाब िर्ार गने सतमति िथा अन्त्र् संस्थाका 
लेखापरीक्षण रकम, बेरुज ूर सञ्चालन नतिजा 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. संस्थाको नाम र्जलला 
लेखापरीक्षण 

गनुिपने 

आतथिक वषि 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

लेखापरीक्षण भएको अर्न्त्िम वषिको संचालन नतिजा 
र्ो वषंको 

बचि 

वषािन्त्िको 
मौज्दाि 

वषिको 
शरुु 

मौज्दाि 

आर् व्र्र् 

तबक्री/सेवा 
शलुक 

अनदुान अन्त्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचि सञ्चालन खचि कमिचारी खचि अन्त्र् खचि जम्मा खचि 

१ र्जलला अस्पिाल स्र्ाङजा २०७७/७८ १११८६९ ४६८५ २७४१ २०८४८ ४६४०४ ७०९ ६७९६१ १३६११ २१०९३ ९२०४ ० ४३९०८ २४०५३ २६७९४ 

२ धौलातगरी अन्त्चल अस्पिाल वागलङु २०७७/७८ ४८०४५१ ९४४४ ६०८९ ८७८४० १२९१७६ ३८०७४ २५५०९० १३३७४४ ५१५४३ २०७६८ १९३०६ २२५३६१ २९७२९ ३५८१८ 

३ र्जलला अस्पिाल म्र्ाग्दी म्र्ाग्दी २०७७/७८ २२४९३३ ५६० २३६६६ १४३७६ ६३८५७ ३३४९४ १११७२७ ३५६८ ८४८५० ११३९७ १३३९१ ११३२०६ -१४७९  २२१८७ 

४ जोमसोम अस्पिाल मसु्िाङ २०७७/७८ ९८४५७ ० २२२४ १९५१ ४२५०१ ५७५० ५०२०२ २१५१२ ७७३१ १०८१५ ८१९७ ४८२५५ १९४७ ४१७१ 

५ र्जलला अस्पिाल मनाङ्ग मनाङ २०७७/७८ १६१९४५ ४०० १०२३ १८४६ ७६४३२ ३७५० ८२०२८ ६३४२७ ६११८ ६८८७ ३४८५ ७९९१७ २१११ ३१३४ 

६ र्जलला अस्पिाल पविि २०७७/७८ १२११४६ २४२४ ३९४२ ११०५८ ७६६०२ ९२४३ ९६९०३ ० ११४४३ ११३०० १५०० २४२४३ ७२६६० ७६६०२ 

७ मध्र्र्वन्त्द ुअस्पिाल नवलपरु २०७७/७८ २८७९४८ ३७५ १३४९ १४५९३ ७६६०८ ६२५५० १५३७५१ ५५२६ १२९५१ १६९२३ ९८७९७ १३४१९७ १९५५४ २०९०३ 

८ दमौली अस्पिाल िनहुँ २०७७/७८ १७८१२३ ७५३२ ४८५५ ३७९७५ ४६३३९ २७१४ ८७०२८ ४१३१४ २२२३२ २७५४९ ० ९१०९५ -४०६७  ७८८ 

९ र्जलला अस्पिाल गोरखा २०७७/७८ १२३७६७ ८६० ३४६१ २५५६० ३७७३८ ६४८ ६३९४६ २१८१८ १०३२१ २७४१६ २६६ ५९८२१ ४१२५ ७५८६ 

१० मािरृ्शश ुतमिेरी अस्पिाल कास्की २०७७/७८ २२६९६२ ३६९ ३१७० २७८३५ ८३११७ ३३४४ ११४२९६ १७८० ७०२६७ ३२७१४ ७९०५ ११२६६६ १६३० ४८०० 

११ संक्रमण िथा सरुवा रोग  कास्की २०७७/७८ १२०९४९ ३२४ ५००५ ७७८५ ४३५६० ११४७४ ६२८१९ २०७९१ ७१३६ २३६१४ ६५८९ ५८१३० ४६८९ ९६९४ 

१२ क्षेतरर् क्षर्रोग उपचार केन्त्द्र कास्की २०७७/७८ २७०९९ २२३ ९८० ० २२४२२ २४०६ २४८२८ ० ० ० २२७१ २२७१ २२५५७ २३५३७ 
  कूल  जम्मा     २१६३६४९ २७१९६ ५८५०५ २५१६६७ ७४४७५६ १७४१५६ ११७०५७९ ३२७०९१ ३०५६८५ १९८५८७ १६१७०७ ९९३०७० १७७५०९ २३६०१४ 
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अनसुचुी-५ 

प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा ३.५ सँग सम्बर्न्त्धि 

पेस्की बाकँीको र्ववरण 

२०७७।७८ 

                   (रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्त्रालर्/तनकार्को नाम 
गि वषिसम्मको 

वाकँी  
२०७६।७७ को मोर्वलाइजेशन 

समार्ोजन 

२०७६।७७ 
सम्मको वाकँी  

र्ो वषि 
फर्छ्यौट 

गि वषि सम्मको 
वाकँी  

र्ो वषिको 
थप  

कुल जम्मा  

१ सरकारी कार्ािलर् िफि  २०६५५९३ 1394611 670982 ४५६९७ 625285 ८०९७४ 706259 

२ सतमति िथा अन्त्र् संस्था िफि   ४०० ३५० ५० ० ५० १२७० १३२० 

  जम्मा २०६५९९३ 1394961 671032 ४५६९७ 625335 ८२२४४ 707579 

 

 



अनसूुचीहरू 

 89 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुची-६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.4 सँग सम्बर्न्त्धि) 

कुल असलुी र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. मन्त्रालर्/तनकार् लेखापरीक्षणको दौरानमा  प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ सम्परीक्षणको क्रममा कुल जम्मा 
1 सरकारी कार्ािलर् िफि  ३१५ २३६० १५९३ ४२६८ 
२  सतमति िथा अन्त्र् संस्था िफि   १३३ ३३० ९५५ १४१८ 

जम्मा ४४८ २६९० २५४८ ५६८६ 
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अनसूुची-७ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.7 सँग सम्बर्न्त्धि) 

अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्ष्टगि र्स्थति 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

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

रकम कार्ािलर् संख्र्ा रकम कार्ािलर् संख्र्ा रकम 
1.  सरकारी कार्ािलर् िफि  ११ ४४८ ० ० ४४८ 
2. सतमति िथा अन्त्र् संस्था िफि   २ २४४ ० ० २४४ 

जम्मा  ६९२   ६९२ 
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  अनसुचुी-८  

 प्रतिवेदनको पररच्छेद  १ को दफा  ६    सँग सम्बर्न्त्धि 

राजश्वको शीषिकगि आम्दानी र्ववरण 

२०७७/७८ 

(रु. हजारमा) 
क्र.स. राजस्व वगीकरण जम्मा 

१ ११३१५-बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेघरजग्गा रर्जषे्टशन दस्िरु ६९५९११ 

२ ११४११-बाँडफाँट भइि प्राप्त हनु ेमूलर् अतभवरृ्र्द् कर ५३६९७१३ 

३ ११४२१-बाँडफाँट भइि प्राप्त हनु ेअन्त्ि शलुक १५२६९१२ 

४ ११४५६-बाँडफाँट भइि प्राप्त हनु ेसवारी साधन कर ८२७२१४ 

५ ११४७२-बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेर्वज्ञापन कर १५ 

६ १४११९-अन्त्र् तनकार्बाट प्राप्त धर्ाज १ 

७ १४१५१-सरकारी सम्पर्त्तको वहालबाट प्राप्त आर् १४४७ 

८ १४१५३-बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोर्लटी १७०८३ 

९ १४१५४-बाँडफाँट भई प्राप्त खानी िथा खतनज सम्बन्त्धी रोर्लटी ७८० 

१० १४१५६-बाँडफाँट भई प्राप्त र्वद्यिु सम्बन्त्धी रोर्लटी २२८५१९ 

११ १४१५७-बाँडफाँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको र्वर्क्रबाट प्राप्त हनु ेआर्  २२३८३० 

१२ १४१५८-बाँडफाँट भई प्राप्त पवििारोहण वापिको रोर्लटी ५५०४ 

१३ १४१९२-पदर्ारा शलुक ५५१ 

१४ १४२११-कृर्ष उत्पादनको तबक्रीबाट प्राप्त रकम ४९९ 

१५ १४२१२-सरकारी सम्पर्त्तको  तबक्रीबाट प्राप्त रकम १५४२ 

१६ १४२१३-अन्त्र् तबक्रीबाट प्राप्त रकम १२४५ 

१७ १४२१८-र्वद्यिु सेवा शलुक ८ 

१८ १४२२३-र्शक्षा के्षरको आम्दानी ७६७ 

१९ १४२२४-परीक्षा शलुक २६५० 

२० १४२२५-र्ािार्ाि के्षरको आम्दानी ४६८४१ 

२१ १४२२९-अन्त्र् प्रशासतनक सेवा शलुक ३४०२७२ 

२२ १४२५३-व्र्ावसार् रर्जषे्ट्रशन दस्िरु ८१५५४ 

२३ १४२५६-चालक अनमुति पर, सवारी दिाि र्किाब (Blue book) सम्बन्त्धी दस्िरु २४६६३७ 

२४ १४२६४-वन के्षरको  अन्त्र् आर् ५६१ 

२५ १४३११-न्त्र्ार्र्कदण्ड ,जररवाना र जफि २ 

२६ १४३१२-प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि ५१९९४ 

२७ १४३१३-धरौटी  सदरस्र्ाहा २२१ 

२८ १४५२९-अन्त्र् राजस्व ३६०१ 

२९ १५१११-बेरूजू ७६२८५ 

३० १५११२-तनकासा  र्फिाि १५६६९ 

३१ १५११३-अनदुान  र्फिाि ४१५०१ 
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अनसूुची-९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बर्न्त्धि) 

प्रदेश कार्ािलर्हरूको बेरुज ुवगीकरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा)  

क्र सं मन्त्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाकँी बेरुजू 
बेरुजू 

असूल गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने 
जम्मा 
पेश्की 

दफा संख्र्ा 
रकम 

दफा संख्र्ा 
रकम 

दफा संख्र्ा 
रकम अतनर्तमि भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
सैर्द्ार्न्त्िक लगति सैर्द्ार्न्त्िक लगति सैर्द्ार्न्त्िक लगति 

१ प्रदेश सभा सर्चवालर् १० २६ १२८ ० ० ० १० २६ १२८ १२८ ० ० ० ० ० ० 
२ मखु्र्मन्त्री िथा मन्त्रीपररषदको कार्ािलर्  २७ ७ ८०२७ ० ० ० २७ ७ ८०२७ ९५ ७५६४ ३६८ ० ० ७९३२ ० 
3 आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् ४८ ० ० ० ० ० ४८ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
४ आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रालर् १२ १ ३ ० ० ० १२ १ ३ ३ ० ० ० ० ० ० 
५ उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्त्रालर् १३१ ४४ २३३७० ० ३ १२८६ १३१ ४१ २२०८४ १७१०८ २५८८ २२६८ ० ० ४८५६ १२० 
६ भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर् ११७ ७९ ४४०९८ ० ६ १३४ ११७ ७३ ४३९६४ १०५७७ १२९८१ २०३५१ ० ० ३३३३२ ५५ 
७ भौतिक पवुािधार र्वकास मन्त्रालर् ४८२ २९४ ३४८७४४ २ २२ २९१०० ४८० २७२ ३१९६४४ ५२५१० २१६५४ १६५३७० ० ० १८७०२४ ८०११० 
८ सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्  १२९ ८२ ९६९३० ० ३ २७३५ १२९ ७९ ९४१९५ ५९६० १४८४८ ७२६९८ ० ० ८७५४६ ६८९ 
९ प्रदेश लोक सेवा आर्ोग  ४ ६ ४१३७ ० २ ३८५३ ४ ४ २८४ २८४ ० ० ० ० ० ० 

१० मखु्र् न्त्र्ातधवक्ताको कार्ािलर् ४ ० ० ० ० ० ४ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
११ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग  ६ ० ० ० ० ० ६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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अनसूुची-१० 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बर्न्त्धि) 

आर्-व्र्र्को कारोबार गने सतमति िथा अन्त्र् संस्थाको बेरुज ुवगीकरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

क्र 
सं 

कार्ािलर्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू बेरुजू 

असूल गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने 
जम्मा 
पेश्की 

दफा संख्र्ा 
रकम 

दफा संख्र्ा 
रकम 

दफा संख्र्ा 
रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा सैर्द्ार्न्त्िक लगति सैर्द्ार्न्त्िक लगति सैर्द्ार्न्त्िक लगति 

१ गोरखा र्जलला अस्पिाल १२ ४ ८६० ० ० ० १२ ४ ८६० २२ ० ८३८ ० ० ८३८ ० 
२ धौलातगरी अञ्चल अस्पिाल, बागलङु्ग २० १६ ९४४४ ० १ १६ २० १५ ९४२८ २६६६ ४०३७ १९५५ ० ० ५९९२ ७७० 
३ र्जलला अस्पिाल म्र्ाग्दी १२ १९ ५६० ० ० ० १२ १९ ५६० २५७ ० ३०३ ० ० ३०३ ० 
४ जोमसोम अस्पिाल, मसु्िाङ्ग ४ ० ० ० ० ० ४ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
५ र्जलला अस्पिाल मनाङ्ग ५ १ ४०० ० ० ० ५ १ ४०० ० ० ० ० ० ० ४०० 
६ र्जलला अस्पिाल, पविि १३ ९ २४२४ ० १ ६१ १३ ८ २३६३ २१५ १८६० १८८ ० ० २०४८ १०० 
७ मध्र्र्वन्त्द ुअस्पिाल, नवलपरु १५ ६ ३७५ ० ० ० १५ ६ ३७५ ३० ३४० ५ ० ० ३४५ ० 
८ दमौली अस्पिाल, िनहु ँ ११ ७ ७५३२ ० ० ० ११ ७ ७५३२ १२२ ७१४८ २६२ ० ० ७४१० ० 
९ र्जलला अस्पिाल, स्र्ाङ्गजा ८ ८ ४६८५ ० ० ० ८ ८ ४६८५ ६०६ ३९२५ १५४ ० ० ४०७९ ० 

१० मािरृ्शश ुतमिेरी अस्पिाल, कास्की १० ५ ३६९ ० ० ० १० ५ ३६९ १८७ ० १८२ ० ० १८२ ० 
११ संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिाल, कास्की ६ ३ ३२४ ० ० ० ६ ३ ३२४ ७९ १११ १३४ ० ० २४५ ० 
१२ के्षरीर् क्षर्रोग उपचार केन्त्द्र, कास्की ४ १ २२३ ० ० ० ४ १ २२३ ० ० २२३ ० ० २२३ ० 
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अनसूुची-११ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 2 सँग सम्बर्न्त्धि) 

बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षणको अद्यावतधक र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

क्र. सं. मन्त्रालर्/तनकार्को नाम गि वषि सम्मको 
बाकँी 

सम्परीक्षण 
भएको 

गि वषि सम्मको 
बाकँी 

र्ो वषिको 
थप 

चौथो प्रतिवदेन सम्मको बाकँी 
बरेुजू 

चौथो प्रतिवदेन सम्मको बाकँी बरेुजू मध्रे् 
पेश्की 

१ सरकारी कार्ािलर् िफि  १४६८५०७ २६४३७८ १२०४१२९ ४८८३२९ १६९२४५८ 706259 
1.1 प्रदेश सभा सर्चवालर् २६० २६० ० १२८ १२८ ० 
1.2 मखु्र्मन्त्री िथा मर्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् २१४ ० २१४ ८०२७ ८२४१ ० 
१.३ आतथिक मातमला िथा र्ोजना मन्त्रालर् ६६१९० ६६०९६ ९४ ० ९४ ० 
१.४ आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रलर् १८१९ ० १८१९ ३ १८२२ ० 
१.५ उद्योग पर्िटन वन िथा वािावरण मन्त्रालर् ६२३८० १०६१८ ५१७६२ २२०८५ ७३८४७ 270 
१.६ भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर् ८७१९६ ८५०३ ७८६९३ ४३९६४ १२२६५७ 1305 
१.७ भौतिक पूवािधार र्वकास मन्त्रालर् १२०२०४१ १७६९६७ १०२५०७४ ३१९६४४ १३४४७१८ 692097 
१.८ सामार्जक र्वकास मन्त्रालर् ४८१८६ १७४१ ४६४४५ ९४१९५ १४०६४० 12587 
१.9 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग ० ० ० २८३ २८३ ० 

१.१0 मखु्र् न्त्र्ार्ातधवक्ताको कार्ािलर् २२१ १९३ २८ ० २८ ० 
१.११ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग ० ० ० ० ० ० 

२. सतमति िथा अन्त्र् संस्था िफि   ७१२२९ ९५५ ७०२७४ २७११९ ९७३९३ 1320 
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    अनसुचुी १२  

प्रतिवदेनको पररच्छेद १ को दफा   ५ सँग सम्बर्न्त्धि 

प्रदेश सरकारबाट संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहलाई तनकासा ठदई खचि भएको र्ववरण 

२०७७/७८ 

    (रु. हजारमा) 

क्र सं र्जलला संघीर् कार्ािलर्/स्थानीर् िह चालगुि खचि पुजँीगि खचि जम्मा खचि 
१ कास्की अन्नपूणि पोतलटेर्क्नक इर्ष्टष्चटु कास्की ३९९६ १२४० ५२३६ 

२ कास्की पोखरा प्रार्वतधक र्शक्षालर् २०४७५ ४७९४ २५२६९ 

३ कास्की 
प्रार्वतधक र्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम पररषद, प्रदेश 
कार्ािलर् 

९८४९२ ५१३३४ १४९८२६ 

४ कास्की गण्डकी प्रार्वतधक प्रतिष्ठान ३०१२ ८५१८ ११५३० 

५ गोरखा गोरखा पोतलटेर्क्नक इर्न्त्सच्र्टु २१९६४ ६१५३ २८११७ 

६ गोरखा बारपाक पोतलटेर्क्नक इर्ष्टच्रू्ट गोरखा ३९१७ १२४१ ५१५८ 

७ िनहुँ िनहुँ प्रार्वतधक र्शक्षालर् ११३८६ ५७१८ १७१०५ 

८ िनहुँ कातलगण्डकी बहपु्रार्वतधक र्शक्षालर् १११८५ २५१४५ ३६३३० 

९ मसु्िाङ धवलातगरी प्रार्वतधक र्शक्षालर् ३०९०२ १०१११ ४१०१३ 

१० लमजङु्ग राइनास पोतलटेर्क्नक इर्ष्टच्रू्ट लमजङु ५४४३ १२४८ ६६९१ 

११ वागलङु्ग धौलातगरी पोतलटेर्क्नक इर्न्त्स्टच्र्टु वाग्लङु्ग २०५४६ १७२८ २२२७४ 

१२ स्र्ाङ्जा र्कसान प्रार्वतधक िथा व्र्वसार्र्क र्शक्षालर् ११८५८ ५०२५१ ६२१११० 

१३ स्र्ाङ्जा आतँधखोला बहपु्रार्वतधक र्शक्षालर् ८४१९ २२६२६ ३१०४४ 

१४ कास्की गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ािलर् ० २९१७७८ २९१७७८ 

१५ कास्की र्जलला समन्त्वर् सतमति कास्की १९८८ ० १९८८ 

१६ कास्की मालपोि कार्ािलर् लेखनाथ, कास्की ० १०७२ १०७२ 

१७ कास्की मालपोि कार्ािलर् पोखरा, कास्की ० १२५६ १२५६ 

१८ कास्की प्रदेश लेखा ईकाइ कार्ािलर्, कास्की ४९७ ० ४९७ 

१९ कास्की नापी कार्ािलर् पोखरा, कास्की २८९० ० २८९० 

२० गोरखा र्जलला समन्त्वर् सतमति गोरखा २२१४ ० २२१४ 

२१ गोरखा मालपोि कार्ािलर् गोरखा ० ४८८ ४८८ 
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