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जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनुे 
 

गन्िव्र्गन्िव्र्गन्िव्र्   
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने 

 

मूल्र्मूल्र्मूल्र् मान्र्िा मान्र्िा मान्र्िा   
 

स्विन्रिा 
तनष्ठा 
पारदर्शािा 
जवाफदेर्हिा 
व्र्वसार्र्किा 

 



नेपालका  
महालेखापरीक्षक 

 

बबरमहल, काठमाडौँ  
नेपाल 

पर संखर्ााः २०७8।७९ तमतिाः  २०७9।०3।२९ 

च.नं. 
 

 

 

र्वषर्ाः वार्षाक प्रतिवेदन 
 

माननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, 
प्रदेश प्रमखुको कार्ाालर्,  
मधेश प्रदेश, जनकपरु, धनषुा । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम मधेश प्रदेशको आतथाक वषा २०७7।७8 को 
लेखापरीक्षण सम्पन् न गरी धारा २९४ को उपधारा (३) बमोर्जम वार्षाक प्रतिवेदन पेस गरेको  छु ।  

 

 

  

भवदीर् 
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महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षण ऐन 2075 
बमोर्जम संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्, पूणा स्वातमत्व 
भएका संगठठि संस्था र संघीर् काननु बमोर्जम महालेखापरीक्षकबाट 
लेखापरीक्षण हनेु भनी िोर्कएका संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, 
कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् समेिको आधारमा लेखापरीक्षण हनेु 
व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको धारा 294(3) बमोर्जम संवैधातनक 
तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन 
िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गना सक्ने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण 
ऐन, 2075 को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखु समक्ष 
वार्षाक प्रतिवेदन पेस गने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रतिवेदन 
मखुर्मन्री माफा ि प्रदेश सभामा पेस हनेु व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि व्र्वस्था बमोर्जम मधेश प्रदेश सरकारका 
कार्ाालर्हरूको आतथाक वषा 2077/78 को लेखापरीक्षण गरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । र्ो 
प्रतिवेदन प्रदेश सरकार िफा  चौथो वार्षाक प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न र्स्थति र सधुारका क्षेरहरू समावेश गररएको छ। प्रस्ििु प्रतिवेदन सम्बर्न्धि तनकार् 
एवं सरोकारवाला माफा ि कार्ाान्वर्न भई आतथाक अनशुासन कार्म गना महत्त्वपूणा र्ोगदान पगु्ने र्वश्वास 
तलएको छु ।  

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

र्स वषा काननुको पालना, जवाफदेर्हिा वहन, लेखापालन र आतथाक कारोबारको र्स्थति, सावाजतनक 
सम्पर्त्त र स्रोि साधनको उपर्ोग, सावाजतनक तनमााण र सेवा प्रवाह जस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षणको क्षेरमा 
समावेश गररएको छ । र्ो वषा प्रदेश सरकार र मािहिका संस्था, सतमति समेि 139 तनकार्को रु.39 अबा 
28 करोड 85 लाख 58 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु.2 अबा 13 करोड 5 लाख 73 हजार 
बेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो बेरुज ु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको 5.42 प्रतिशि हनु आउँछ । गि वषा 
लेखापरीक्षण अंकको 5.64 प्रतिशि बेरुज ु कार्म रहेकोमा र्स वषा 5.42 प्रतिशि भई बेरुज ु प्रतिशि 
घटेको छ । म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लगिी बेरुज ुकार्म गररएको छैन । सावाजतनक स्रोि साधनको 
उपर्ोग वा वेरुज ुफस्र्ौट गरी आतथाक अनशुासन कार्म गने र्वषर्लाई कार्ा सम्पादनको स्िरको आधारमा 
दण्ड र परुस्कार ठदने प्रर्क्रर्ासँग आवर्द् गनुापदाछ । 

प्रदेश सरकार अन्िगािका कार्ाालर्हरूको लेखापरीक्षणबाट मखुर् रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु 
तनमााण गनुापने, दरबन्दी बमोर्जमका कमाचारीको पदपूतिा गनुापने, बजेटमा समावेश भएका नीति िथा 
कार्ाक्रमको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गनुापने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि गनुापने, 



अनतु्पादक खचा तनर्न्रण गना तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ाान्वर्न गनुापने, ठदगो 
र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त गना र्ोजना िथा कार्ाक्रममा समावेश गरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँग 
समन्वर्ात्मक ढङ्गले कार्ा गनुापने देर्खएको छ ।  

र्वकास तनमााणिफा  आर्ोजना बैंकमा समावेश भएका र्ोजनामध्रे् बढी उपलर्धधमूलक र्ोजना छनौट 
गरी कार्ाान्वर्न गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफा ि एकै प्रकृतिका कार्ाक्रमहरू सम्पादन भई दोहोररने, 

खर्टटने िथा टुर्क्रने प्रवरृ्त्त तनर्न्रण गने, साना िथा टुके्र आर्ोजनामा लगानी नगने, अनदुान र सहार्िा 
जस्िा र्विरणमखुी कार्ाक्रमहरूमा बजेट पररचातलि गदाा उपलर्धधको सतुनर्िििा गने, अनदुानको अनगुमन 
प्रभावकारी बनाउने र जर्टल प्रकृतिका तनमााण सधुारका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने 
प्रर्क्रर्ामा सधुार गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खन्छ । नेपालको संर्वधान बमोर्जम आफ्नो अतधकार 
क्षेरमा पने आन्िररक आर् पररचालन गरी आत्मतनभार हनेुिफा  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेर्शि गनुापने 
देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मा र्स प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्नवाट सावाजतनक सदाचार, पारदर्शािा र जवाफदेर्हिाको प्रवर्द्ानमा 
सहर्ोग पगु्ने र्वश्वास तलएको छु । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने क्रममा अमूल्र् सझुाव ठदई 
सहर्ोग गने माननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखुर्मन्रीज्रू् िथा मन्रीज्रू्हरू, प्रदेश सभाका माननीर् 
सभामखुज्रू् िथा उपसभामखुज्रू्, प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरू लगार्ि प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी िथा 
र्वकास साझेदार, नागररक समाज र सिारकमीहरूप्रति हाठदाक आभार व्र्क्त गना चाहन्छु । र्स वषादेर्ख 
र्वद्यिुीर् प्रणालीबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने कार्ाालर्का सम्पूणा कमाचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ठदन चाहन्छु ।   

 

 

 

 

  
 

(टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 

 

 
 
 
 
 



लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे र पद्दति 

1. संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था - नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम प्रदेश सभा, प्रदेश 
सरकार र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्चत्र्समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । 
प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले सबै प्रकारका आर्व्र्र् 
िथा कारोबारको िोर्कएबमोर्जमको लेखा र र्वत्तीर् र्ववरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्बाट अर्न्िम लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । 

2. उद्दशे्र् - सावाजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोग िथा सावाजतनक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र्को आधारमा लेखापरीक्षण गरी उर्चि तनष्कषा र 
सझुाव प्रदान गना िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर रार् प्रदान गनुा लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र् रहेको छ। 
देहार्का र्वषर्हरू सतुनर्िि गनुा लेखापरीक्षणको अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेका छन:् 

 आतथाक र्ववरण िोर्कएको ढाचँामा िर्ार गरी र्थाथा र्स्थति र्चरण गरेको, 
 सर्िि कोष िथा अन्र् सरकारी कोषको र्हसाब र्थाथापरक रहेको,  
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनबमोर्जम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ा र प्रर्ोजनमा खचा गरेको, 
 राजस्वलगार्ि समस्ि आम्दानी र धरौटी असलुी एवं दार्खला गरेको, 
 सरकारी सम्पर्त्तको व्र्वस्थापन एवं स्रोिको हातन नोक्सानी र दरुुपर्ोग हनु नपाउने गरी 

आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था गरेको र सोको कार्ाान्वर्न भएको, 
 आतथाक कारोबार गदाा प्रचतलि ऐन काननुको पररपालना गरेको एवं पषु्याई गने प्रमाण 

र्थेष्ठ राखेको, 
 स्वीकृि कार्ाक्रमअनसुार तनधााररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्धध हातसल गरेको, 
 सावाजतनक तनकार्ले िोर्कएबमोर्जम र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाह गरेको, 
 आतथाक कारोवार गदाा तमिव्र्र्र्िा कार्ादक्षिा र प्रभाकाररिामा पर्ााप्त ध्र्ान ठदएको, 
 सावाजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन गरेको, 
 कोतभड १९ को र्वश्वधर्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रण िथा उपचार सम्बन्धमा सिातलि 

र्क्रर्ाकलाप र खचा काननुसम्मि एवं प्रभावकारी िवरले गरेको ।  

3. क्षरे - र्ो वषा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंग, प्रदेश कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् 
संस्था समेि 139 तनकार्को २०७7।७8 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको 
छ । लेखापरीक्षणको क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहको र्स्थति मूल्र्ाङ्कन 
गना सूचना िथा िथर्ांकसमेि संकलन गरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेण गररएको छ ।  

4. पर्द्ति - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा उर्ल्लर्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर्, 
कार्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभाक लेखापरीक्षण तनदेर्शका, मागादशान र असल 
अभ्र्ासको अनसुरण गरी लेखापरीक्षण गरेको छ । समग्र लेखापरीक्षण गनुापने तनकार्हरूलाई जोर्खम 
मूल्र्ाङ्कनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण गरी उच्च जोर्खमर्कु्त 
67 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षण,  मध्र्म जोर्खमर्कु्त 11 तनकार्को छनौट गररएका कारोवारको 
परीक्षण र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 61 तनकार्को दरु लेखापरीक्षण कार्ार्वतधबाट लेखापरीक्षण गरीएको 



छ। र्ो वषा देर्ख र्वद्यिुीर् प्रणालीमा आधाररि नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन सफट्वेर्र प्रर्ोग गरी 
लेखापरीक्षण गररएको छ । र्वद्यिुीर् प्रणालीमा लेखापरीक्षण गना सम्बर्न्धि सरोकारवालाहरूलाई 
भच ुाअल माध्र्मबाट जानकारी समेि गराइएको छ । 

 र्सका अलावा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराउपर सम्बर्न्धि तनकार्का प्रमखुसँग 
छलफल गरेपिाि ् लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी गरेको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिकृर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर 
अतभवरृ्र्द् गना उच्च िहबाट सपुरीवेक्षण, स्थलगि तनरीक्षण, लेखापरीक्षण सम्पन्न प्रतिवेदनको 
पनुरावलोकन र छनौट भएका इकाईको गणुस्िर पनुरावलोकनसमेि गने गररएको छ । नीतिगि 
र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति गठन गरेको र र्वतभन्न क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न 
गराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िरर्क्रर्ा - महालेखापरीक्षकको 2077।78 को लेखापरीक्षणको तसलतसलामा मधेश 
प्रदेशका सम्पूणा तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरूसँग लेखापरीक्षणमा महालेखापरीक्षकको भतूमका, 
जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र लेखापरीक्षण कार्ाक्रम सम्बन्धमा छलफल भएको तथर्ो । 

6. वार्षाक प्रतिवेदन - महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
अलग अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनासक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ 
को उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रतिवेदन िर्ार गरेको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ पररच्छेद 
िथा 1४ अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, पररच्छेद 
२ मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा, 
पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न र्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षेरहरू उल्लेख गरेको छ। 
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पररच्छेद-१ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण 

 समर्िगि लेखापरीक्षण -  र्ो वषा प्रदेश मािहि सरकारी तनकार् 129 को रु.36 अबा 57 करोड 
25 लाख 74 हजार र सतमति िथा अन्र् संस्था 10 को रु.2 अबा 71 करोड 59 लाख 84 
हजार समेि रु.39 अबा 28 करोड 85 लाख 58 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. लेखापरीक्षण गररएका तनकार् संखर्ा रकम 
१. सरकारी कार्ाालर् 129 36572574 
२. अन्र् संस्था र सतमति 10 2715984 

 जम्मा 139 39288558 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्हरूको र्ववरण अनसूुची - 1 (क) मा उल्लेख छ ।  

1. सरकारी तनकार् - र्ो वषा 129 सरकारी तनकार्को र्वतनर्ोजन/राजस्व/धरौटी र अन्र् िफा  
तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छाः 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. कारोबार चाल ुवषा जम्मा 
१. र्वतनर्ोजन 22030042 22030042 
२. राजस्व 12595329 12595329 
३. धरौटी 919771 919771 
४. अन्र् (र्वर्वध) 1027432 1027432 

जम्मा 36572574 36572574 

सरकारी कार्ाालर्िफा  1 कार्ाालर्को लेखापरीक्षण भएको छैन । लेखापरीक्षण सम्पन्न 
तनकार् र लेखापरीक्षण रकमको र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-2 र २(क) मा उल्लेख छ । 

2. अन्र् संस्था र सतमति - र्ो वषा 10 अन्र् संस्था र सतमतिको रु.2 अबा 71 करोड 59 लाख 84 
हजारको लेखापरीक्षण भएको छ । अन्र् संस्था र सतमतििफा  1 संस्थाको लेखापरीक्षण भएको छैन। 
लेखापरीक्षण सम्पन्न तनकार् र लेखापरीक्षण रकमको र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची - 3 र ४ मा उल्लेख 
छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद-3 को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ । 

 प्रदेश बजेट र राजस्वको कार्ाान्वर्न र्स्थति 

3. प्रदेश बजेट िथा खचा - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार 2077/78 को 
बजेट अनमुान र र्थाथा खचा (संघीर् कार्ाालर्मा भएको खचा समेि) तनम्नानसुार छाः 

(रु. हजारमा) 

शीषाक/क्षरे 
2077/78 को 

संशोतधि बजेट अनमुान र्थाथा खचा प्रतिशि 
चाल ु 13901898 8640740 65.87 
पुजँीगि 20367544 13905063 68.27 

जम्मा 34269442 22545803 65.79 
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4. खचाको र्स्थति - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार र्ो वषाको कुल चाल ु र 
पुजँीगि खचाको तनकार्गि र्ववरण तनम्नानसुार छाः 

(रु. हजारमा) 
तस.नं तनकार् 

अन्तिम  बजेट र्थाथा खचा 
चाल ुबजेट पुजँीगि बजेट चाल ुखचा पुजँीगि खचा 

1.  प्रदेश सभा सर्चवालर् 349774 146568 274113 102889 
2.  मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 1275950 3357370 400355 2841333 
3.  अथा मन्रालर् 4732216 943273 3053060 35608 
4.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 301071 728617 119643 332515 
5.  उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 1303127 2078649 853615 1375955 
6.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 1843997 1437989 960692 755950 
7.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 349774 9415084 451868 6573344 
8.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् 3625918 2221865 2463408 1857490 
9.  प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 44429 24991 26750 18543 
10.  मूखर्न्र्ातधवक्ताको कार्ाालर् 37821 10100 30464 10079 
11.  प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 37821 3038 6772 1357 

  13901898 20367544 8640740 13905063 
नोटाः 1. उर्ल्लर्खि रकममा अथा मन्रालर्बाट स्थानीर् िहलाई तनकासा भएको रु.2 अवा 95 करोड 18 लाख 15 

हजार र्वत्तीर् हस्िान्िरणको रकम समेि समावेश छ ।  
     २. मर्हला, बालवातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्ले खचा गरेको चालिुफा  रु.12 लाख 99  हजार र  

पुजँीगििफा  रु.61 लाख 82 हजार सामार्जक र्वकास मन्रालर्को खचामा समावेश छ ।  

5. श्रोि अनमुान िथा र्थाथा खचा - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार 
2077/78 को प्रातप्त र खचाको स्रोिगि र्ववरण तनम्नानसुार छाः 

(रु. हजारमा) 

स्रोि 
2077/78 को अनमुानको 

िलुनामा खचा 
प्रतिशि स्रोिगि अनमुान र्थाथा खचा 

नपेाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान  15113800 १०३२८५०४ 68.33 

समानीकरण अनदुान 7998400 ५७५८८१९ 71.99 

सशिा अनदुान 5737700 ४३७२४८३ 76.21 

समपूरक अनदुान 842700 ० 0 

र्वशेष अनदुान 535000 १९७२०१ 36.86 

प्रदेश सरकारको राजस्व     
राजस्व 20786147 १२२१७२९९ 58.77 

जम्मा 35899947 २२५४५८०३ 62.80 

र्ो वषा र्वतनर्ोजन िफा  संघीर् सरकारको अनदुान र राजस्वबाट रु.22 अवा 54 करोड 58 
लाख 3 हजार खचा भएको छ । कुल खचा मध्रे् संघीर् सरकारको अनदुानबाट 45.81 प्रतिशि र 
प्रदेश सरकारको राजस्वबाट 54.19 प्रतिशि खचा गरेको छ । 
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6. संघीर् तनकार्लाई बजेट - प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाका लातग  
प्रदेश काननु बमोर्जम र्वकास तनमााण िथा सेवा प्रवाहका कार्ा अगातड बढाउनपुनेमा प्रदेशले 
र्वतनर्ोजन गरेको बजेटबाट संघीर् सरकारका कार्ाक्रम सिालन गना 22 संघीर् कार्ाालर्लाई रु 
50 करोड 61 लाख 81 हजार तनकासा ठदएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-१2 मा 
समावेश छ । 

7. राजस्व असलुी - प्रदेश सरकार सिालनको मूल आधार अनदुान प्रातप्त िथा राजस्व संकलन र 
पररचालन रहेको छ । प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७7 अनसुार र्ो वषाको लातग राजस्विफा  रु.19 अबा 
15 करोड 50 लाख 89 हजार प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा रु.12 अबा 59 करोड 54 लाख 60 
हजार प्राप्त भई अनमुानको िलुनामा 65.76 प्रतिशि असलु भएको छ । आतथाक वषा २०७7/78 
मा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व िथा आर्को र्ववरण तनम्न अनसुार छाः 

(रु. हजारमा) 
राजस्व राजस्व अनमुान राजस्व असलुी कुल असलुीको प्रतिशि 

कर  10625400 11393610 १०७.२2 
अन्र् राजस्व 1617460 866970 ५३.६0 
र्वर्वध प्रातप्त 6912229 334880 ४.८4 

जम्मा 19155089 12595460 ६५.76 

र्सको र्ववरण अनसूुची – 8 मा समावेश छ । 

8. र्वत्तीर् हस्िान्िरण - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार र्ो वषा प्रदेश 
संर्चिकोषबाट स्थानीर् िहमा गरेको र्वत्तीर् हस्िान्िरणको र्स्थति तनम्नानसुार छ ।  

(रु. हजारमा) 
अनदुानको र्ववरण वार्षाक बजेट हस्िान्िरण प्रतिशि 

समानीकरण अनदुान १०००००० ९९५७३२ ९९.६ 

साःशिा अनदुान १४२१००० १२९०४४६ ९०.८ 

समपूरक अनदुान २८६५०० २६१८२३ ९१.४ 

र्वशेष अनदुान ४२८५०० ४०३८१४ ९४.२ 

जम्मा ३१३६००० २९५१८१५ ९४.१ 

प्रदेश सरकारले र्वत्तीर् हस्िान्िरण माफा ि र्ो वषा 136 वटा स्थानीर् िहमा रु.2 अवा 95 
करोड 18 लाख 15 हजार हस्िान्िरण गरेको छ । स्थानीर् िहबाट खचाको र्ववरण उपलधध 
नभएकोले वास्िर्वक खचा र प्रदेश सरकारलाई खचा नभई र्फिाा गनुापने सशिा, समपूरक र र्वशेष 
अनदुान र्र्कन हनु सकेन । र्ो वषा हस्िान्िररि अनदुानमध्रे् सशिा अनदुानको रकम सबै भन्दा बढी 
रहेको छ । 
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति 

1. बेरुज ु - मधेश प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २(ब) ले प्रचतलि काननुबमोर्जम 
परु् र्ाउन ुपने रीि नपरु् र्ाई कारोबार गरेको वा राख्नपुने लेखा नराखेको िथा अतनर्तमि वा बेमनातसब 
िररकाले आतथाक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाा औलँ्र्ाइएको वा ठहर् र्ाएको कारोबारलाई 
बेरुजकुो रुपमा पररभार्षि गरेको छ । 

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु गनुापने, तनर्तमि गनुापने र पेस्की  गरी ३ वगामा वगीकरण 
गरेको छ । र्स कार्ाालर्ले बेरुज ुवगीकरण गदाा असलु गनुापने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हातन 
नोक्सानी र अन्र् असलु गनुापने गरी ३ समूहमा, तनर्तमि गनुापने बेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमाण 
कागजाि पेस नभएको, र्जम्मेवारी नसारेको र शोधभनाा नतलएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमाचारी, मोतबलाइजेसन र अन्र् गरी 3 समूहमा वगीकरण गरेको छ ।  

र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षणबाट 
औलँ्र्ाइएको बेरुज ु रु.2 अबा 13 करोड 5 लाख 73 हजार रहेको छ । सो बेरुज ु अंकको 
वगीकरण तनम्नानसुार छाः 

(रु.हजारमा) 
वगीकरण सरकारी कार्ाालर् सतमति िथा अन्र् संस्था जम्मा कुल बेरुजकुो प्रतिशि 

जम्मा बेरुज ु 1811668 318905 2130573 100 
1. असलु गनुापने 173828 3058 176886 8.30 
2. तनर्तमि गनुापने 1300946 310645 1611591 75.64 
 अतनर्तमि भएको 561485 47293 608778 28.57 

 प्रमाण कागजाि पेस नभएको 739263 263352 1002615 47.06 

 शोधभनाा नतलएको 198 - 198 0.01 
3. पेस्की 336894 5202 342096 16.06 
 कमाचारी पेस्की 32649 2602 35251 1.65 

 मोर्वलाइजेशन पेस्की 140420 - 140420 6.59 

 अन्र् पेस्की 163825 2600 166425 7.81 

बेरुज ुवगीकरणको र्ववरण अनसूुची 9 र 10 मा उल्लेख छ । 

2. अद्यावतधक बेरुजाुः गि वषा सम्म रू.3 अबा 68 करोड 92 लाख 17 हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषा 
रू.13 करोड 62 लाख 76 हजार सम्परीक्षण भै रू. 3 अबा 55 करोड 29 लाख 41 हजार 
बाँकी रहेको र र्ो वषा रू. 2 अबा 13 करोड 5 लाख 73 हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरू.5 अबा 
68 करोड 35 लाख 14 हजार  कार्म भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची -१1 मा 
रहेको छ । 

(रु.हजारमा) 
क्र.स र्ववरण गि वषासम्म र्ो वषा जम्मा रकम 

१ प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु 3391067 1811668 5202735 
२ सतमति िथा अन्र् संस्थाको बेरुज ु 161874 318905 480779 
 जम्मा 3552941 2130573 5683514 
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3. बेरुज ु र्वश्लषेण - प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमतिको बेरुजकुो अवस्था तनम्नानसुार 
रहेको छाः 

3.1. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ मा बेरुज ुफस्र्ौट गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वस्था छ। औलँ्र्ाइएको बेरुज ु३५ ठदन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो 
म्र्ादतभर फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभागीर् मन्री वा 
राज्र्मन्रीलाई जानकारी ठदने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम र्ो वषा कार्ारि लेखाउत्तरदार्ी 
अतधकृिहरूको नामावली र बेरुज ुरकम अनसूुची 13 मा समावेश गररएको छ । 

3.2. प्रदेश मािहि सरकारी कार्ाालर् 129 को लेखापरीक्षण गरेकोमा 112 कार्ाालर्मा रु.1  अबा 81 
करोड 16 लाख 68 हजार बेरुजू देर्खएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची -1 मा रहेको  
छ । 

3.3. प्रदेश मािहि सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमति समेिको र्ो वषा रकमगि आधारमा बढी 
बेरुज ुहनेु 5 मन्रालर् तनम्नानसुार छना्ः 

(रु.हजारमा) 

क्र.स मन्रालर् 
लेखापरीक्षण 

अंक 

बेरुज ुअंक कुल बेरुजमुा 
मन्रालर्को 
प्रतिशि 

ले.प. अंकको 
िलुनामा 

बेरुज ुप्रतिशि असलु गनुापने 
तनर्तमि 
गनुापने 

पेस्की बाकँी जम्मा 

1.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 11709015 61672 479144 286285 827101 38.82 7.06 
2.  मखुर्मन्री  िथा मर्न्रपररषद्को  कार्ाालर् 1449024 76361 432075 3032 511468 24.01 35.30 
3.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् 7229580 10542 435789 40968 487299 22.87 6.74 
4.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 1787996 17624 88921 1872 108417 5.09 6.06 
5.  उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 2711530 8953 55531 9746 74230 3.48 2.74 
6.  अन्र् मन्रालर् र तनकार् 14401413 1734 120131 193 122058 5.73 0.85 

जम्मा 39288558 176886 1611591 342096 2130573 100 5.42 

कुल बेरुज ुमध्रे् भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्को सबैभन्दा बढी 38.82 प्रतिशि र 
प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोगको सबैभन्दा कम 0.11 प्रतिशि बेरुज ुरहेको छ ।  

3.4. र्ो वषा प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् 129 को लेखापरीक्षण गरेकोमा 17 कार्ाालर् (13.17 
प्रतिशि) मा बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमति िथा अन्र् संस्था 10 मध्रे् 8 तनकार्मा लगिी बेरुज ु
देर्खएको छ ।  

3.5. र्ो वषा प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् 112 को 3 हजार 212 दफा बेरुज ुदेर्खएकोमा 10 
दफा प्रतिकृर्ाबाट फस्र्ौट भई 946 दफा सैर्द्ार्न्िक र 2 हजार 256 दफा लगिी बेरुज ुकार्म 
भएको छ । 

3.6. प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  गि वषासम्मको पेस्की रु.१ अबा २१ करोड 94 लाख 94 हजार बाँकी 
रहेकोमा म्र्ाद बाँकी रहेको पेस्की रु.२३ करोड ४० लाख ३२ हजार समार्ोजन र र्ो वषा रु.१० 
करोड ८2 लाख 29 हजार फस्र्ौट भई रु.८७ करोड 72 लाख 33 हजार बाँकी रहेकोमा र्स वषा 
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रु.34 करोड 20 लाख 96 थप भई रु.1 अबा 21 करोड 93 लाख 29 हजार बाँकी रहेको छ। 
पेस्की बाँकीको अद्यावतधक र्ववरण अनसूुची-५ मा रहेको छ । 

3.7. सरकारी कार्ाालर् 18 बाट र्ो वषा लेखापरीक्षणको क्रममा रु.30 लाख ७4 हजार, प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.86 हजार र सम्परीक्षणको क्रममा रु.6 लाख 39 हजार समेि रु.37 लाख 
99 हजार असलु भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-6 मा उल्लेख छ ।  

3.8. र्ो वषा सरकारी कार्ाालर् 16 मा रु.39 लाख 92 हजार अतग्रम कर कट्टी नगरेको बेरुज ुकार्म 
भएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट कुनै पतन रकम फस्र्ौट नभएकोले सोही रकम बाँकी रहेको छ। र्स 
सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-7 मा उल्लेख छ । 

3.9. प्रदेश कार्ाालर् र अन्र् संस्था िथा सतमतििफा  ४ वषाको लेखापरीक्षण र बेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक 
र्स्थति तनम्नानसुार छाः 

(रु. हजारमा) 

प्रतिवेदन लेखापरीक्षण अंक बेरुज ुअंक प्रतिशि 
पसे्की बाहेकको 

बेरुज ु
पसे्की बाहेकको 
बेरुज ुप्रतिशि 

2075 694395 164609 23.70 57509 8.28 
2077 25731426 1825399 7.09 1272706 4.94 
2078 31986228 1805918 5.64 1415880 4.43 
2079 39288558 2130573 5.42 1788477 4.55 
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पररच्छेद -३ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा 

1. काननु तनमााण िथा नीति िजुामा - नेपालको संर्वधानको अनसूुची 6 मा प्रदेश सरकारको अतधकार 
सूची उल्लेख छ । संर्वधान प्रदत्त उक्त अतधकारहरूको अभ्र्ासको लातग प्रदेश सरकारले आवश्र्क 
काननुहरू िजुामा गनुापने हनु्छ । प्रदेश सभाले र्ो वषासम्म 44 काननु स्वीकृि गरेको, 13 काननु 
र्वधेर्कको रुपमा प्रदेश सभामा टेवल गरेको र 12 काननु िर्ार गना आन्िररक मातमला िथा काननु 
मन्रालर्बाट सैर्द्ार्न्िक सहमति प्राप्त भई तनमााणको चरणमा रहेका छन ्। हालसम्म प्रदेशले बनाउन ु
पने काननुको संखर्ा र्र्कन गरेको छैन ।

प्रदेश सरकार र अन्िगािका मन्रालर्बाट आतथाक नीति, कृर्ष नीति, भ-ूउपर्ोग नीति जस्िा 
संघीर् सरकारबाट बनाइएका र्वषर्गि नीतिहरू िथा आवतधक र्ोजनासँग सामान्जस्र् हनेु गरी िथा 
ठदगो र्वकास लक्ष्र्हरूको स्थानीर् िहमा समेि आन्िररकीकरणमा सघाउ पगु्ने गरी आवश्र्क 
र्वषर्गि  नीतिहरू िजुामा गरेको देर्खएन । समर्मै आवश्र्क नीति, काननु िथा मापदण्ड िर्ार 
गरी सोको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।

2. संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन - मधेश प्रदेश अन्िागिका संवैधातनक तनकार्हरू, मन्रालर्हरू र 
मािहिका कार्ाालर्हरूसमेि 130 कार्ाालर् रहेका छन ् । मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार मधेश प्रदेश अन्िगािका तनकार्को कुल दरबन्दी ३ हजार १33 
रहेकोमा 2 हजार 37 पदपूतिा भई 1 हजार 96 दरबन्दी ररक्त रहेको छ । ररक्त दरबन्दी पदपूतिा 
गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

3. बजेट खचा एवं रकमान्िर - प्रदेश अथा मन्रीले आगामी आतथाक वषाको प्रदेश सरकारको राजस्व र 
व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वषा आषाढ मर्हनाको १ गिेतभर प्रदेश सभामा पेस गनुापने र सो साथ राजस्व 
संकलन, अनदुान, सावाजतनक ऋण र लगानी सम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थासर्हिको बजेट अनमुान पेस 
गनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७7।७8 को आर्-व्र्र्को अनमुान २०७7 आषाढ १ गिे 
प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । वार्षाक बजेट र सोको कार्ाान्वर्न र्स्थति तनम्नानसुार देर्खएको छाः 

3.1. प्रदेश अथा मन्रीले बजेट वक्तव्र् माफा ि प्रदेश सरकारको लातग रु.34 अबा 70 करोड 44 लाख 
बजेट स्वीकृि गरेकोमा रु.22 अबा 54 करोड 58 लाख खचा (64.96 प्रतिशि) गरेको छ । 
खचामध्रे् चालिुफा  संर्चि कोषमा व्र्भार पने रकमसमेि रु.8 अबा 94 करोड 7 लाख (39.65 
प्रतिशि) िथा पुजँीगि खचा िफा  रु.13 अबा 60 करोड 50 लाख (60.35 प्रतिशि) रहेको छ । 
बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रभावकारी कार्ाान्र्न गना नसक्दा र्वतनर्ोजनको िलुनामा खचाको र्स्थति न्रू्न 
रहेको देर्खन्छ ।  

3.2. नेपालको संर्वधानको धारा 208 मा शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेटबमोर्जम खचा गदाा रकम अपर्ााप्त 
भएमार्वतनर्ोजन ऐनले अतधकार नठदएको नर्ाँ सेवामा खचा गना आवश्र्क भएमा अथा मन्रीले प्रदेश 
सभामा पूरक अनमुान पेस गरी बजेट थप गनासक्ने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको रु.34 अबा 70 
करोड 44 लाखको बजेट पेस भएकोमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले पटक पटक 
रकमान्िरबाट थप घट गरेको र संघीर् सरकारबाट र्वत्तीर् हस्िान्िरण भई रु.14 अबा 43 करोड 
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28 लाख थप बजेट प्राप्त भएको समेि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले रु.33 अबा 57 करोड 
73 लाखको संशोतधि मन्रालर्गि बजेट र खचाको र्ववरण पेस गरेको छ।  

3.3. अथा मन्रालर्ले पुजँीगि िफा  अथा र्वर्वध (अवण्डा) मा राखेको रु.१ अबा २४ करोड ८७ लाख ९९ 
हजारमध्रे् ७ मन्रालर्लाई रु.३६ करोड ४ लाख ३२ हजार रकमान्िर गरेको छ । सोध्रे् रु.३ 
करोड ७२ लाख १५ हजार असारमा मार रकमान्िर गरेको छ । चालिुफा  रु.२ अबा ५ करोड 
अवण्डा राखेकोमा ११ तनकार्लाई रु.७७ करोड ३१ लाख ९६ हजार रकमान्िरबाट थप 
गरेकोमध्रे् असारमा मार रु.५२ करोड ३८ लाख २७ हजार थप ठदएको छ ।  

3.4. रकमान्िर गरेकोमध्रे् भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्लाई मार रु.३० करोड २४ लाख ७ हजार 
र सलााही र्जल्लाको वागमिी नगरपातलकालाई िाल तनमााण गना रु.३० करोड थप गरेको छ। र्सरी 
अवण्डा बजेट राखी वषाान्िमा आएर रकम थप गररन ुकाननु सम्मि देर्खएन । 

4. संघीर् अनदुान तनकासा र खचा - बजेट वक्तव्र्मा प्रदेश सरकारले संघीर् अनदुान माफा ि रु.15 अबा 
40 करोड 59 लाख प्राप्त गने अनमुान गरेकोमा सशिा अनदुानमा रु.6 अबा 97 करोड, र्वशेष 
अनदुान रु.41 करोड, 50 लाख, समानीकरण अनदुान रु.7 अबा 2 करोड 1 लाख र समपूरक 
अनदुान रु.2 करोड 77 लाख समेि रु.14 अबा 43 करोड 28 लाख (93.68 प्रतिशि) प्राप्त 
गरेको छ । सोमध्रे् सशिा अनदुानबाट रु.4 अबा 37 करोड 24 लाख, र्वशेष अनदुानबाट रु.19 
करोड 72 लाख र समानीकरण अनदुानबाट रु.5 अबा 75 करोड 88 लाखसमेि रु.10 अबा 32 
करोड 84 लाख (71.56 प्रतिशि) खचा गरेको छ । अनदुान रकम खचा गना नसक्दा लक्ष्र् 
अनसुार प्रतिफल प्राप्त हनु सकेको देर्खदैन । 

5. मापदण्ड लाग ु-  कोतभड १९ को रोकथाम, तनर्न्रण उपचार र खचा व्र्वस्थापन गना कोतभड-19 
को कारण तसतथल बनेको अथािन्रको पनुरुत्थान गना सहतुलर्ि िथा राहि कार्ाक्रम गना, उत्पादन 
क्षेरलाई प्राथतमकिा ठदन, रोजगारी तसजाना गना, अतनवार्ा दार्र्त्व व्र्वस्थापन गना पुजँीगि खचालाई थप 
प्रभावकारी बनाउन िथा चाल ुखचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गना नेपाल सरकारले 2077/8/8 मा 
खचा तमिव्र्र्ी िथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 लाग ुगरेको छ । प्रदेश सरकारले 
र्वतभन्न कार्ाक्रम िथा िातलम सिालन गदाा उक्त मापदण्ड अनसुार नभएका केही व्र्होरा तनम्नानसुार 
छाः 

5.1. मापदण्डको बुदँा नम्बर ७ मा िातलम, छलफल, सेतमनार, बैठक, अन्िरर्क्रर्ा लगार्िका कार्ाक्रमहरू 
गदाा तमिव्र्र्ी िवरले गनुापने, उपलधध भएसम्म अनलाईन प्रर्वतधको माध्र्मबाट गनुापने, भौतिक 
रुपमा उपर्स्थि भई सिालन गनुापरेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै सभाहल िथा बैठक कक्ष प्रर्ोग 
गनुापने, संस्थामा िोर्कएका र्जम्मेवारीमा पने बाहेक अन्र् तनकार्ले नेपाल सरकारको स्रोि र वैदेर्शक 
ऋणबाट खचा व्र्होने गरी आवश्र्क गोष्ठी वा कार्ामा खचा गना नपाइने उल्लेख छ । त्र्स्िै बुदँा 
नं. 20 मा संगठठि संस्थाले र्स मापदण्डको अतधनमा रही खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गने सम्बन्धी 
मापदण्ड बनाई लाग ुगनुापने िथा सोही वुदँाको उपबुदँा 2 मा प्रदेश र स्थानीर् िहले र्स मापदण्डको 
प्रतिकुल नहनेु गरी तमिधर्र्ीिा िथा सावाजतनक खचाको प्रभावकाररिा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लाग ु
गनासक्ने व्र्वस्था रहेकोमा एकै ठदनमा अस्वाभार्वक संखर्ामा बैठक बस्ने गरेको, बैठक समर्ावतध 



लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा 

 9महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

र्कटान नगरी एउटै र्वषर्मा एकै ठदन पटक पटक बैठक बसी बैठक भत्ता खचा लेखेको अवस्था 
देर्खएको हुँदा अनावश्र्क खचामा तनर्न्रण हनुपुदाछ । 

5.2. संघीर् अथा मन्रालर्ले सबै प्रकारका िातलम गोष्ठी सेतमनार कार्ाशाला सिालन सम्बन्धी खचाको 
मापदण्ड सम्बन्धी तनदेर्शका, 2077 जारी गरेको छ ।साथै मधेश प्रदेशले समेि प्रदेश खचा 
मापदण्ड तनदेर्शका 2077 जारी गरेको छ ।संघीर् अथा मन्रालर्ले तनधाारण गरेको मापदण्डभन्दा 
प्रदेश सरकारले तनधाारण गरेको मापदण्डमा दर बढोत्तरी भएको पाइर्ो । संघीर् दरभन्दा प्रदेश 
सरकारले जारी गरेको िातलम सिालनको नम्सामा श्रोि व्र्र्क्तको रु.700 संघीर् नम्सा भएकोमा 
रु.1 हजार 8 सर् अथााि ् 257 प्रतिशि वरृ्र्द्, सहभागीको मसलन्द रु.75 बाट रु.3 सर् 75 
अथााि ्5 सर् प्रतिशि वरृ्र्द्, उद्घघाटन समापनको खाजा खाना रु.200 भएकोमा रु.1 हजार 8 सर् 
अथााि ् 800 प्रतिशि बढाएर नम्सा िर्ार गरेको छ । कुल बजेटको 68 प्रतिशि खचा संघीर् 
अनदुानबाट खचा भै रहेको अवस्थामा संघीर् सरकारले िोकेको नम्साभन्दा 800 प्रतिशिसम्म वरृ्र्द् 
हनेुगरी प्रदेश सरकारले खचाको मापदण्ड बनाई खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । र्समा सधुार 
गनुापदाछ । 

6. सभामखुको पाररश्रतमक, सरु्वधा - नेपालको संर्वधानको धारा 196 मा प्रदेशसभाको 
सभामखु/उपसभामखु िथा सदस्र्को पाररश्रतमक प्रदेश काननुबमोर्जम हनेु उल्लेख छ। उपरोक्त 
व्र्वस्थाअनसुार प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 
2075 को दफा 3 को अनसूुची (1) मा मधेश प्रदेशको सभामखु पदको पाररश्रतमक सेवा सरु्वधा 
मातसक पाररश्रतमक रु.59 हजार, अतितथ सत्कार रु.18 हजार, सिार सरु्वधा 3 हजार 500 
लगार्िका सरु्वधा ठदने व्र्वस्था छ । प्रदेशगि रुपमा सरु्वधा र्वश्लषेण गदाा गण्डकी प्रदेशबाहेक 
अन्र् प्रदेशको िलुनामा पाररश्रतमक बढी रहेको, अन्र्र प्रदेश भन्दा थप 1 सवारी साधन व्र्वस्था 
गरेको, सवारी इन्धन, स्वदेशी दैतनक भत्ता, अतितथ सत्कार र र्वदेशको  दैतनक भत्ता दर अन्र् प्रदेशको 
भन्दा बढी देर्खएको छ । प्रदेश सरकारले पाररश्रतमक िथा सेवा सरु्वधा तनधाारण गदाा अन्र् प्रदेशमा 
भएको व्र्वस्था, आन्िररक आर् क्षमिा, खचाको आवश्र्किा र पररचालनर्स्थति समेि र्वश्लषेण गरी 
तनधाारण गनुापने देर्खन्छ । 

7. मखुर्मन्री िथा मन्रीहरूको सेवा सतुबधा - नेपालको संर्वधानको धारा 168 मा प्रदेश मर्न्रपररषद्को 
गठन िथा धारा 171 मा मखुर्मन्री िथा मन्रीको पाररश्रतमक र सरु्वधा सम्बन्धी व्र्वस्था रहेको 
छ। उपरोक्त व्र्वस्था अनसुार मखुर्मन्री िथा मन्रीहरूको पाररश्रतमक िथा सरु्वधा  सम्बन्धी ऐन 
2075 को  अनसूुची 1 मा मखुर्मन्रीलाई पाररश्रतमक रु.60 हजार 970, अतितथ सत्कार रु.20 
हजार, सिार सरु्वधा रु.3 हजार 500 लगार्िका छन ्। त्र्स्िै मन्रीहरूलाई पाररश्रतमक रु.57 
हजार 780, अतितथ सत्कार रु 15 हजार, सिार सरु्वधा 3 हजार 400 लगार्िका सरु्वधा ठदने 
व्र्वस्था छ । प्रदेश मखुर्मन्री िथा मन्रीहरूको पाररश्रतमक िथा सेवा सरु्वधा अन्र् प्रदेशहरूसँग 
िलुना गदाा  मखुर्मन्रीको हकमा सवारीमा इन्धन पररमाण, अतितथ सत्कार खचा, सवारी साधन संखर्ा 
लगार्िमा बढी सेवा सरु्वधा देर्खएको िथा मन्रीको हकमा सवारी इन्धन, अतितथ सत्कार, सिार 
सरु्वधा, वैदेर्शक  दैतनक भत्ता  लगार्िमा बढी दर कार्म भएको देर्खर्ो। प्रदेश 
सरकारले पाररश्रतमक िथा सेवा सतुबधा तनधाारण गदाा  प्रदेशको आन्िररक आर्, राजस्व क्षमिा, खचाको 
आवश्र्किा र राजस्व पररचालन र्स्थति समेि र्वश्लषेण गरी तनधाारण गनुापने देर्खन्छ। 
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8. नीति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - नेपाल सरकारको आवतधक र्ोजना िथा दीघाकालीन 
क्षेरगि/नीतिहरू, ठदगो र्वकास लक्ष्र्लगार्ि नेपालले अन्िराार्ष्ट्रर् क्षेरमा  गरेका प्रतिबर्द्िाहरू, 
कोतभड १९ ले  पारेको प्रभाव न्रू्नीकरण, प्रदेश सरकारको प्रथम पिवषीर् र्ोजना, मध्र्मकालीन खचा 
संरचना,  र्ोजनाको कार्ाान्वर्न गने ठदगो र्वकास लक्ष्र्अन्िगाि प्रादेर्शक प्राथतमकिा अनसुार  नतिजा 
हातसल गना प्रदेश प्रमखुबाट २०७७ जेठ मर्हनामा २०७७।०७८ को नीति िथा कार्ाक्रम  जारी 
भएको  छ ।उक्त नीति  िथा कार्ाक्रममा उर्ल्लर्खि कलैर्ा र जलेश्वरमा प्रादेर्शक सरुवा रोग 
अस्पिाल स्थापना गने, प्रदेश लगानी बोडा स्थापना, पथलैर्ामा ट्रमा सेन्टर बनाउने, प्रादेर्शक क्र्ान्सर 
अस्पिाल बनाउने वीरगंजमा प्रर्वतध र्वश्वर्वद्यालर् स्थापना गने, सवै र्जल्लामा प्रदेश अतितथ गहृ 
तनमााण गने, र्वत्तीर् पहुँचको लातग प्रदेश र्वकास बैङ्क स्थापना गनेलगार्िका कार्ाक्रम सिालन गने 
उल्लेख भएिापतन िी कार्ाक्रमको लातग बजेट र्वतनर्ोजन गरेको पाइएन । नीति िथा कार्ाक्रममा 
उल्लेख भएका कार्ाक्रमहरूको लातग बजेट र्वतनर्ोजन गरी  कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

9. सूचना प्रवाह - सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी 
तनर्मावली २०६५ को तनर्म ३ बमोर्जम प्रदेश सरकारबाट भए गरेका कार्ाहरूको आम 
नागररकलाई र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सूचना िथा सेवा प्रवाह गने कार्ा प्रदेश प्रमखु, मखुर्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्, प्रदेश सभा सर्चवालर्,  अथा मन्रालर् लगार्िका १६ तनकार्ले वेभसाइट 
माफा ि गदै आएका छन।् प्रदेश मािहिका सवै कार्ाालर्को वेभसाइट नरहेको, वेभसाइटमा सूचना 
प्रवाह गने कार्ा तनर्तमि रुपमा नभएको, सूचना एवं सेवा सहज, भरपदो, सरुर्क्षि र अधावतधक हनेु 
गरेको छैन। सूचना प्रर्वतधमा प्रर्ोग भएका िथर्ांक अतभलेख एवं प्रतिवेदन र जानकारीहरू संर्चि 
गरी राख्नसक्ने क्षमिाको सभार प्रणाली र्वकास गने, सूचना प्रर्वतधमा देर्खने ररु्ट समर्मै पत्ता लगाउने, 

सूचनालाई फुल अटोमेसन गने, सूचना प्रर्वतध सम्बन्धी जनशर्क्त िथा पूवााधारको र्वकास गने, 
सेवाग्राही र सेवा प्रदार्कलाई सूचना प्रर्वतधमा साक्षर गराउने, रू्जर लग अतभलेख व्र्वर्स्थि गने, 
सूचना प्रर्वतधको डाटा सभारको सरुक्षा गने र र्वतभन्न कार्ाालर् िथा स्थानीर् तनकार्मा प्रर्ोग हनेु 
सूचना प्रर्वतधमा समानिा ल्र्ाउने जस्िा कार्ा गनुापदाछ। 

10. राजस्व नीति - आतथाक वषा २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा प्रदेश सरकारले संर्वधान प्रदत्त 
अतधकार क्षरे बमोर्जम राजस्वको सम्भार्वि क्षेरहरूको पर्हचान गरी र्वद्यमान राजस्व प्रणालीमा 
संस्थागि िथा संरचनात्मक सधुार गरी राजस्व संकलनलाई वैज्ञातनक िथा बस्ितुनष्ठ बनाउने, प्रदेश 
अथा मन्रालर्ले राजस्व प्रक्षपेण गदाा केन्रबाट प्राप्त हनेु र्वतभन्न अनदुान गिवषाको राजस्व संकलन 
र्स्थति र करको प्रक्षेपणलाई आधार तलने गरेको छ। गिवषा प्रदेशको कुल ग्राहास्थ उत्पादन रु ५ 
खवा ६२ अबा हनेु अनमुान गरेकोमा कोरोनाको कारण कुल ग्राहास्थ उत्पादन घटेको छ। चाल ुखचा 
भन्दा पुजँीगि खचा बढी भएिापतन रार्ष्ट्रर् बहआुर्ातमक गररबी दर औसि २८.६५ भएकोमा र्स 
प्रदेशको ४७.९ प्रतिशि रहेको र मानव र्वकास सूचकाङ्कमा समेि रार्ष्ट्रर् औसिभन्दा िल परेकोले 
ठदगो र्वकास कार्ाक्रमले राखेको लक्ष्र् प्राप्त गना कठठन देर्खएको छ।र्स सम्बन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरू देहार् अनसुार रहेको छाः 

10.1. प्रदेश र स्थानीर्िह बीचको साझा अतधकार क्षेरतभर रहेको राजस्व सम्बन्धी अतधकारमा स्थानीर् 
िहबाट संकलन हनेु राजस्वमा स्थानीर् िहहरूमा राजस्व प्रशासनको संरचनाको अभाव भएको, 
स्थानीर् िहमा जनशर्क्तको अभावले गदाा त्र्स्िा राजस्व संकलन अपेक्षा अनसुार हनेु नगरेको र 
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संकतलि राजस्वहरूमध्रे्  प्रदेश संर्चि कोषमा प्राप्त हनेु राजस्व समर्मै प्राप्त हनेु गरेको छैन। प्रदेश 
सरकारले उक्त राजस्व समर्मै प्रदेश संर्चिकोषमा दार्खला गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ। 

10.2. प्रदेश सरकारले २०७७।७८ तभर प्रदेश तभर रार्खने होतडाङ्गबोडा, साइन बोडा, धर्ानर, ट्राइतभजन बोडा, 
ग्लो बोडा, तडर्जटल बोडा, स्टल वा कुनै स्थानमा लगाउने, लेख्न ेवा र्वद्यिुीर् िरंग प्रर्ोग गरी प्रचार 
सामग्रीमा गरेको र्वज्ञापनमा र्वज्ञापन कर लगाइने र असलु उपर गररने व्र्वस्था गने घोषणा गरेकोमा 
उक्त व्र्वस्था बमोर्जम तबज्ञापनलाई व्र्वर्स्थि रुपमा संकलनको दार्रा तभर ल्र्ाउन नसकेकोले 
तबज्ञापन कर तनकै न्रू्न राजस्व संकलन भएको छ। प्रदेश तभर तनकै संभावना बोकेको तबज्ञापन 
करलाई व्र्वर्स्थि बनाई उक्त राजस्व संकलन बरृ्र्द् गनुापने देर्खन्छ।कोतभडको कारण समग्र राजस्व 
संकलनमा समेि असर परेकोले न्रू्न राजस्व संकलन भएको छ ।कोतभडको कारण राजस्व 
संकलनमा परेको असरलाई न्रू्नीकरण गदै आन्िररक राजस्व संकलनमा सधुार ल्र्ाउनपुने देर्खन्छ। 

10.3. प्रदेशको राजस्व संकलनमा महत्वपूणा र्ोगदान परु् र्ाउने उद्योग, व्र्वसार् िथा तनकार्हरूको अनगुमन 
प्रणाली व्र्वर्स्थि बनाउने नीति तलएकोमा प्रदेश सरकारको अतधकार क्षेरतभर रहेको राजस्वका 
स्रोिहरूलाई अनगुमन गरी राजस्व संलकनलाई व्र्वर्स्थि र वस्ितुनष्ठ बनाउन सकेको देर्खएन।प्रदेश 
सरकारले आफना अतधकार क्षेरतभर रहेको राजस्वका स्रोिहरू पर्हचान गरी अनगुमन प्रणाली 
व्र्वर्स्थि गरी राजस्व नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा राजस्व संकलन गनुापदाछ । 

11. सावाजतनक सम्पर्त्त िथा अतभलेख व्र्वस्थापन - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 

२०७६ िथा तनर्मावली, २०७७ अनसुार पुजँीगि सम्पतिको प्रदेश र स्थानीर् िहको एकीकृि र 
र्जल्लागि र्ववरणको अतभलेख अद्यावतधक गने, सोको समरु्चि संरक्षण र उपर्ोग गने एवं ममाि 
सम्भारका साथै परुाना मालसामानको समर्मै तललाम तबक्री सम्बन्धी व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा देहार् अनसुार छन:्   

11.1. महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट िर्ार गरेको सावाजतनक सम्पर्त्त व्र्वस्थापन प्रणालीमा गि वषा 
सम्मको बाकँी सम्पतिहरू र उक्त प्रणाली लाग ुभए पिाि खररद भएको सम्पूणा मालसामानहरू उक्त 
प्रणालीमा प्रर्वर्ि गनुापनेमा र्स प्रदेशका अतधकांश इकाइहरूले उक्त प्रणाली लाग ुगरेका छैनन ्। 
उक्त प्रणालीमा सावाजतनक तनकार्को सम्पूणा सम्पर्त्त प्रर्वर्ि गनुापदाछ ।र्वतभन्न कार्ाालर्को 
स्वातमत्वमा रहेको प्रर्ोगर्वर्हन भवन र जग्गाको समरु्चि उपर्ोग हनु नसकेको हुँदा सम्पर्त्तको 
एकीकृि र्ववरण िर्ार गरी सोको उर्चि सदपुर्ोग हनुपुदाछ । 

11.2. संघीर्िा कार्ाान्वर्नसँगै खारेज भएका र्जल्लास्िरीर् कार्ाालर् िथा सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति 
िथा नगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेका जग्गा जतमन, भवन, फतनाचर, कम्टर्टुर िथा अन्र् उपकरणहरू 
सम्बर्न्धि प्रदेश कार्ाालर् िथा स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण नगरेको हुँदा अतबलम्ब हस्िान्िरण गरी 
सम्पतिको उपर्ोग गनुापदाछ ।  

11.3. प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ३(७) मा प्रदेशर्स्थि सरकारी 
सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाकँी रकमको लगि िथा असलुउपर गने कार्ा आतथाक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । संघीर् सरकार अन्िगाि रहेका कृर्ष, वन, तसंचाइ, 

सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थर् लगार्िका कार्ाालर्हरू प्रदेश सरकारअन्िगाि हस्िान्िरण भएकोमा 
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सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोग गरेको सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण िर्ार गरी सम्पर्त्तको संरक्षण िथा 
सरकारी बाकँी रकमको लगि िर्ार गरी संरक्षण एवं असलुउपर गने कार्ा भएको छैन । काननुले 
िोकेअनसुार मािहि कार्ाालर्को सम्पर्त्त िथा सरकारी बाकँी रकमको लगि िर्ार गरी अद्यावतधक 
गनुापदाछ । 

12. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ाालर्समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूणा आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेस गनुापने र पेस गना नतसकने भएमा म्र्ाद थपको लातग अनरुोध गरेमा उपदफा ४ 
र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुसक्ने व्र्वस्था छ । र्वत्तीर् र्ववरण पेस नगरेमा प्रचतलि काननुबमोर्जम 
र्वभागीर् कारबाहीसमेि हनुसक्ने व्र्वस्था छ । प्रदेशअन्िगािका कुनै पतन मन्रालर्ले एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेका छैनन।् र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक 
अवस्थाको र्वश्लषेण गना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्थाबमोर्जम र्वत्तीर् र्ववरण पेस गनुापदाछ । 

13. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 
सम्म र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । र्ोजना अनगुमन गरी 
जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको उत्तरदार्र्त्व तनकार् प्रमखुले र मन्रालर्को हकमा र्वभागीर् 
मन्रीले तलनपुने, बेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले, केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् 
र्हसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचबझु गने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु र र्वतनर्ोर्जि 
बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी कार्ाालर्मा तनकार् प्रमखु र 
मन्रालर्मा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । सोअनसुार समर्मा 
केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गनेलगार्िका कार्ा भएको पाइएन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुा गराउनपुदाछ । 

14. आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश 
िहका लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन 
गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन िथा प्रचतलि काननुबमोर्जम कार्ासम्पादन गना आ-आफ्नो कामको 
प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ु गनुापने व्र्वस्था छ।आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणालीमा तनर्न्रण वािावरण, जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनगुमन र तनर्न्रण जस्िा र्वषर् 
समेर्टनपुने उल्लेख छ।प्रदेशअन्िगाि कुनै पतन मन्रालर्र्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन।आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

15. सेवा प्रवाह - राज्र्बाट जनिाले पाउने सेवा प्रवाहलाई चसु्ि र भरपदो बनाउने उदे्दश्र्ले अर्ङ्गकार 
गरेको संघीर् शासन व्र्वस्थाबमोर्जम प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ।प्रदेश 
सरकार सिालन गना र्वतभन्न मन्रालर्को लातग र्ो वषासम्म ४४ काननु पाररि भएको छ।स्वीकृि 
दरबन्दीमध्रे् र्वतभन्न पदहरू ररक्त रहेको, वार्षाक कार्ाक्रम एवं बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्था कमजोर 
रहेको, मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् िथा अन्र् मन्रालर्ले सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि र 
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व्र्वर्स्थि गने नीति, मापदण्ड एवं कार्ार्वतध तनमााण गरी सेवाग्राही सन्िरु्ि िथा सेवा प्रवाहको 
अनगुमन लगार्िको कार्ा गरी प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हनेु सेवा प्रभावकारी बनाउनपुने 
देर्खन्छ।प्रदेश सरकारको संस्थागि, प्रार्वतधक र स्रोि पररचालन क्षमिा वरृ्र्द् गरी सेवा प्रवाहलाई 
चसु्ि र प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

16. आवतधक र्ोजना कार्ाान्वर्न - प्रदेशको प्रथम पि वर्षार् र्ोजना( 2076/77 देर्ख 2080/81) 
मा सावाजतनक, नीजी र सहकारी क्षरेको समन्वर् र सहर्ोगर्द्ारा समिामूलक ठदगो र्वकास िथा 
उच्च आतथाक वरृ्र्द् हातसल गना  उच्च मानव र्वकास र पर्हचान समरृ्द् मधेश समाजको सोच राखी 
कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्वमा वरृ्र्द्, रोजगारी तसजाना, औद्योतगकीकरणमा स्थानीर् उत्पादन र 
गणुस्िरीर् स्वास्थर् र्शक्षामा लगानी वरृ्र्द् गने उल्लेख छ । र्सैगरी गररबी दर 27.7 बाट 21 
प्रतिशि, प्रतिव्र्र्क्त आर् अमेररकी डलर 799 बाट 1 हजार र औसि आर् ु70.4 वषाबाट 73 वषा 
परु् र्ाउने लगार्िका लक्ष्र् प्राप्त गना कृर्ष, उद्योग र सेवा क्षेरमा रु 11 खवा 51 अबा लगानी गनुापने 
अनमुान गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले गि वषा रु 30 अबा र र्ो वषा 22 अबा समेि रु 52 
अबा खचा गरेको छ । तनजी क्षेरबाट समेि भएको खचा र हालसम्मको प्रगति अवस्था मूल्र्ाङ्कन 
गरेको छैन । न्रू्न लगानी, तनजी क्षेर मैरी लगानी गने उपर्ुाक्त वािावरण िर्ार नभएको कारण 
आतथाक वरृ्र्द्दरमा कमी आएको छ । लक्ष्र्अनसुार प्रगति हातसल गना थप प्रर्ास गनुापदाछ ।  

17. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकास लक्ष्र् प्राप्त गना संघ, प्रदेश, स्थानीर् िह र सरोकारवालासँग समेि 
समन्वर् गने, प्रदेश र स्थानीर् िहहरूमा र्ोजना छनौट एवं कार्ाान्वर्न गदाा ठदगो र्वकास लक्ष्र्सँग 
आबर्द् हनेु र्ोजना छनौट गनुापदाछ ।िर र्ोजना छनौट एवं कार्ाान्वर्न गदाा ग्र्ासँ चलु्हो र्विरण, 

साइकल र्विरण जस्िा र्विरणमखुी कार्ाक्रमहरू िथा स-साना टुके्र आर्ोजनाहरू छनौट गरी 
सिालन गरेको छ । ठदगो र्वकाससँग मेल नखाने र्स्िा कार्ाक्रम सिालनमा तनर्न्रण गनुापदाछ।  

18. मध्र्मकालीन खचा संरचना - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 ले संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहका सरकारले सावाजतनक खचाको र्ववरण प्रस्ििु गदाा अतनवार्ा रुपमा मध्र्मकालीन खचा संरचना 
िजुामा गरी पेस गनुापने व्र्वस्था छ । रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले 2077/78-2079/80 को लातग 
मध्र्मकालीन  खचा संरचना िर्ार गरेको छ।संरचनामा ठदगो र्वकास लक्ष्र्, रार्ष्ट्रर् र्वकास लक्ष्र् र 
आवतधक र्ोजनाको सोच िथा रणनीतिसँग वार्षाक बजेटलाई िादाम्र्िा कार्म गराउने प्रर्ास गरेको 
उल्लेख भएिापतन प्रदेश र स्थानीर् िहमा र्स्िो संरचना बनाई प्रभावकारी कार्ाान्वर्न नगररँदा 
आवतधक र्ोजना र वार्षाक बजेट बीच सामज्र्स्र्िा कार्म भएको देर्खदैन।आवतधक र्ोजनाबाट 
अपेर्क्षि पररमाण प्राप्त गना मध्र्मकालीन खचा संरचनाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । र्स 
सम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा देहार् अनसुार छन:् 

18.1. मध्र्मकालीन खचा संरचना िर्ार गदाा चाल ुर्ोजनाले तलएको उदे्दश्र् पूरा गना प्रस्िार्वि र्ोजना िथा 
कार्ाक्रमलाई प्राथतमकीकरण गरी आगामी 3 वषामा प्राप्त हनु सक्ने प्रतिफल र उपलर्धध संर्कु्त 
रुपमा राखी िर्ार गनुापने व्र्वस्था भएअनसुार मधेश प्रदेशले नीति िथा र्ोजना आर्ोगका 
उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा मध्र्मकालीन खचा संरचना िजुामा तनदेशक सतमति र तनजकै अध्र्क्षिामा 
प्रदेश बजेट िजुामा सतमति गठन गरेको छ । सो सतमतिले  077/78 को लातग बजेट रु 33 अबा 
70 करोडको बजेट सीमा तनधाारण गरेको छ । आवतधक र्ोजना अवतधमा हालको 6.53 
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प्रतिशिबाट अर्न्िम वषा 11 प्रतिशि आतथाक वरृ्र्द् रहने र समग्र गररबी दर 27.7 बाट घटाई 21 
प्रतिशि कार्म गने लगार्िका लक्ष्र् राखेकोमा मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन पेस भएको छैन । 

18.2. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 2(ख) अनसुार मध्र्मकालीन खचा संरचनाको बजेट 
आंकलन गदाा अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 अनसुार संघीर् सरकारले संकलन गने 
अतधकार क्षरेतभर रहेको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर र अन्िाःशलु्क रकमको 15 प्रतिशि, पवािारोहण, र्वद्यिु, 
वन, खानी िथा खतनज पानी िथा अन्र् प्राकृतिक श्रोिबाट संकलन हनेु रोर्ल्टी रकमको 25 
प्रतिशि, मालपोि कार्ाालर्हरू माफा ि संकलन हनेु राजस्वमध्रे् जग्गा खररद तबक्री वापि प्राप्त 
रर्जषे्ट्रशन दस्िरु, प्रदेश र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर्हरू माफा ि संकलन हनेु सवारी साधन कर, 
स्थानीर् िहहरूबाट संकलन हनेु र्वज्ञापन कर िथा मनोरञ्जन कर आठदबाट राजस्व प्राप्त हनेु अनमुान 
गरेको छ । त्र्स्िै राजस्व संकलनको लातग प्रदेश काननुअनसुार संकलन हनेु दण्ड जररवाना, र्वत्तीर् 
समानीकरण अनदुान र राजस्व बाँडफाँटको रकमलगार्िका आधार तलएको भएिापतन सो अनरुुप 
आर् प्रातप्त सम्बन्धमा अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरेको छैन।  

18.3. प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्ििु गरेका नीति र कार्ाक्रमको प्रमखु आधार मध्र्मकालीन खचा 
संरचना हो। सो बमोर्जम 470 कार्ाक्रम िर् गरेकोमध्रे् पर्हलो प्राथतमकिामा 377(80.21 
प्रतिशि) रहेको र दोश्रो प्राथतमकिामा 93 कार्ाक्रम रहेका छन ्। िी कार्ाक्रममध्रे् हालसम्म लाग ु
गरेका कार्ाक्रमको प्रगतिको मूल्र्ाङ्कन नगरेको िथा कार्ाक्रमसँग बजेटको समन्वर् हनेु गरी िर्ार 
नगरेकोले कार्ाक्रमको प्रगति अवस्था र्र्कन भएन।लर्क्षि कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न अवस्था मूल्र्ाङ्कन 
गनुापदाछ ।   

19. आन्िररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 32 मा प्रदेश सरकार 
अन्िगािका कार्ाालर् िथा तनकार्को आन्िररक लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु 
व्र्वस्था छ। केही कार्ाालर्हरूको अर्न्िम लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसक्दा समेि आन्िररक 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी नगरेको, चौमातसक रुपमा लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको, आन्िररक 
लेखापरीक्षणको वार्षाक प्रतिवेदन आर्श्वन मसान्ितभर िर्ार गरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्मा नपठाएको आठद कारणबाट आन्िररक लेखापरीक्षणको बेरुज,ु फस्र्ौट र बाँकी बेरुजकुो 
र्स्थति र्र्कन गना सर्कएन । समर्मै आन्िररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गना गराउन प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर् एवं मन्रालर्ले ध्र्ान ठदनपुदाछ । 

20. वार्षाक प्रतिवेदन - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 
९०(१) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (नगदी, 
र्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची -11 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथाक वषा 
समाप्त भएको २१ ठदनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 
९१ बमोर्जम वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश र्स्थि कुनै पतन मन्रालर्ले 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको देर्खएन । र्सले गदाा मन्रालर्को आतथाक कारोबार, फस्र्ौट गना 
बाँकी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था र्र्कन गना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार 
प्रतिवेदन िर्ार गरी समर्मै पठाउनपुने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 
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21. र्वगिका र्ोजनाको रकम भकु्तानी - मधेश प्रदेशका र्वतभन्न र्जल्लामा २०७५।७६ मा भएका र्वकास 
तनमााणका कार्ाहरूको ित्काल नापजाचँ गरी भकु्तानी गना नसकेको भनी भकु्तानी सम्बन्धमा र्ववाद 
भएकोमा प्रदेश सभाले २०७६।५।२९ मा १० सदस्र्ीर् छानर्वन सतमति गठन गरेको र उक्त 
सतमतिले प्रदेश सभामा 2076/7/29 मा पेस गरेको प्रतिवेदन अनसुार भौतिक पूवााधार र्वकास 
मन्रालर्लगार्ि 5 मन्रालर् अन्िगािका 842 र्ोजना कार्ाक्रमको लातग सार्वकमा रु 94 करोड 
22 लाख 97 हजारको मूल्र्ाङ्कन भएकोमा छानर्वन सतमतिले पनुाः मूल्र्ाङ्कन गदाा रु 86 करोड 49 
लाख 35 हजारको मार काम भएको ठहर गरी भकु्तानीको लातग तसफाररस भएअनसुार र्ो वषा र्वतभन्न 
तनकार्बाट उक्त रकम भकु्तानी ठदएको छ । र्ोजनाका र्ढलाईका सम्वन्धमा सतमतिले ठदएका 
सझुावहरू कार्ाान्वर्न गरे नगरेको प्रगति र्ववरण पेस भएन । 

कोतभड-19 को व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्वशषे लेखापरीक्षणबाट देर्खएको प्रमखु व्र्होरा 

22. कोतभड-19 रोकथाम िथा व्र्वस्थापन - मधेश प्रदेशको 2077/78 को बजेट बक्तव्र्मा कोतभड 
महामारीको पर्हचान, रोकथाम, तनर्न्रण िथा उपचारका लातग आवश्र्क सामग्री खररद िथा आपूतिा 
र स्वास्थर्कमीको आवश्र्क पाररश्रतमक, उपकरण र प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालाको सदुृढीकरणका 
लातग रु.70 करोड 27 लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरेको देर्खन्छ ।त्र्स्िै र्ो वषाको बजेट कोतभड-19 
को महामारीका कारण स्वास्थर् क्षेरको रुपान्िरणमा केर्न्रि रहने हुँदा प्रादेर्शक अस्पिाल, 
जनकपरुलाई स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा अगातड बढाउन रु.45 करोड 53 लाख बजेट 
र्वतनर्ोजन गरेको छ। सो अनसुार राहि, सहतुलर्ि र पनुरुत्थान कार्ाक्रम लर्क्षि गरी प्रभार्वि 
वगाहरूका लातग प्रत्रे्क र्जल्लाको र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति माफा ि कार्ाान्वर्न हनेु गरी रु.5 करोड 
80 लाख र्वतनर्ोजन गरेको देर्खन्छ। िी श्रोिहरूवाट भएको खचा र प्राप्त उपलर्धधको प्रगति र्ववरण 
िर्ार गरेको नदेर्खएकोले र्वतनर्ोजन खचा र उपलधधीको र्वश्लषेण गना सर्कएन ।  

23. कोतभड खचा व्र्वस्थापन - स्वास्थर् क्षेरमा र्ो वषा कुल रु.1 अबा 80 करोड 28 लाख 64 हजार 
बजेट र्वतनर्ोजन गरी 4 वटा क्षेरमा प्राथतमकिा तनधाारण भएको छ । क्वारेर्न्टन खचा 
व्र्वस्थापनका लातग संघीर् सरकारको बजेटबाट आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, स्वाव 
परीक्षणलगार्िका कामको लातग मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर् माफा ि 8 वटा र्जल्ला 
प्रशासन कार्ाालर्लाई रु.7 करोड तनकासा ठदएकोमा खचाको र्स्थति िथा प्रगतिको र्ववरण प्राप्त 
भएन।संघीर् बजेटबाट प्रत्रे्क स्थानीर् िहलाई रु.10 लाखका दरले र्वपद् व्र्वस्थापन िथा कोरोना 
रोकथाम तनर्न्रका लातग रकम तनकासा भएको छ। साथै प्रत्रे्क र्वद्यालर्मा प्रति र्वद्याथी रु.2 
सर्का दरले कोरोना तनर्न्रणका लातग रकम तनकासा भएको छ । उपलधध गराएको श्रोिको 
उपर्ोगको र्स्थति र प्रगति र्ववरण पेस गरेको छैन । तनकासाबाट भएको खचाको अनगुमन गरी 
प्रगति र्ववरण िर्ार गनुापदाछ ।  

24. जोर्खम न्रू्नीकरण - नेपालमा पर्हलोपटक २०७६ माघमा कोतभड-19 को कोरोना परु्ि भए पिाि  
मधेश प्रदेशले महामारीको क्षति आकँलन, संक्रतमिको उपचार आवश्र्क औषतध उपकरणको 
व्र्वस्थापन आठद काम गनुापनेमा पर्ााप्त रुपमा गना सकेको देर्खएन। महामारी न्रू्नीकरणका लातग 
क्वारेर्न्टनहरू तनमााण गने, कोतभड तनर्न्रण गने कार्ा र्ोजनाबर्द् रुपमा नभएको र एकद्वार 
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प्रणालीबाट बजेट व्र्वस्था नभई प्रत्रे्क कार्ाालर्ले र्वतनर्ोर्जि बजेटबाट ग्लोव, मास्क, सेनीटाइजर 
लगार्िका सामान खररद गरेको छ। स्थानीर् िहले समेि कोतभड तनर्न्रणको लातग क्वारेर्न्टन 
आइसोलेसन र स्वास्थर् उपकरणका सामान खररद गरेको देर्खन्छ । एकीकृि ढंगबाट र्वपद् 
व्र्वस्थापनका कार्ा गरी जोर्खम न्रू्तनकरण गनुापदाछ ।  

25. कोतभड अस्पिाल संचालन - मर्णपाल मेतडकल कलेजको मझेुतलर्ा जनकपरुर्स्थि भवनमा कोतभड 
अस्पिाल सिालन गना र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाक्रमबाट खचा गने गरी भवन ममाि, मेतडकल 
उपकरण िथा अन्र् सामग्रीहरू एक तनजी कम्पनी माफा ि प्राप्त गरी मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर्ले रु.२ करोड ५३ लाख ३3 हजार भकु्तानी गरेको छ। बोलपरदािाले तसतलङ पंखा, वाटर 
तडस्पेन्सर, हर्स्पटल वेड, वेडसाईड लकर, वेडतसट, व्लाङ्केट, म्र्ाटे्रस, टलार्स्टक कुसी,  काठको 
कुसीलगार्ि रु.१ करोड 59 लाख 93 हजारका सामानहरू उक्त अस्पिालमा बझुाएको िथा 
दार्खला गरेको प्रमाण पेस नहुँदै भकु्तानी गरेको छ । र्स्िै खानेपानी व्र्वस्थापन, र्वद्यिु व्र्वस्थापन, 
सेतनटेसन लगार्िका कार्ा गना प्रोतभजनल सममा राखेको रकमबाट रु.१९ लाख ४8 हजार भकु्तानी 
गरेकोमा सो रकमबाट सम्पन्न गरेको कामको तबल भरपाई र नापी र्ववरण पेस भएको छैन। 
उर्ल्लर्खि सामानहरू अस्पिालमा बझुाएको, दार्खला भएको र प्रोतभजनल समबाट सम्पन्न गरेको 
कामको सतुनर्ििा हनुपुदाछ ।  

26. अर्क्सजन टलान्ट खररद - कोतभड अस्पिालमा अर्क्सजन टलान्ट दईु थान खररद गना एक तनजी 
कम्पनीसँग २०७८।३।१५ मा ११ ठदनमा सामान ठदने गरी रु.१ करोड ४६ लाख ९० हजारको 
खररद संम्झौिा गरेकोमा २०७८।३।३० मा एक बैंकमा प्रतिि पर खोली उक्त रकम खचा लेखेको 
छ ।खररद सम्झौिामा सामान प्राप्त भएपतछ भकु्तानी गने उल्लेख भएकोमा सामान प्राप्त नहुँदै पूरै 
भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगि अवलोकन गदाा सो टलान्ट खलुा आकाश 
मतुन प्रर्ोगर्वर्हन अवस्थामा रहेको देर्खर्ो। उक्त अर्क्सजन टलान्टको उपर्ोग हनुपुदाछ। 

27. मेतडकल उपकरण खररद - कोतभड अस्पिालको लातग अर्क्सजन भ्र्ाकुम लगार्ि 37 प्रकारका 
उपकरण खररद िथा जडान कार्ाको लातग एक तनजी कम्पनीलाई रु.95 लाख 12 हजार भकु्तानी 
गरेको छ। सो कार्ाको लातग रु.१ करोड ८३ हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी 5 ठदनको अवतध 
ठदई बोलपर माग गरेकोमा एकमार बोलपर पेस भएअनसुार २०७८।३।१४ मा रु.९८ लाख ८3 
हजार (लागि अनमुान भन्दा १.९८ प्रतिशि घटी) मा खररद सम्झौिा गरेको देर्खर्ो। र्वशेष 
पररर्स्थति उल्लेख गरी ५ ठदनको सूचना तनकालेकोमा 24 ठदनपतछ खररद सम्झौिा गरेको छ । 
र्सबाट र्वशेष पररर्स्थतिको ममा अनरुुप काम भएको देर्खएन भने बोलपर पेस गने अवतध कम 
ठदएको कारण प्रतिस्पधाात्मक रुपमा खररद भएको देर्खएन। 

28. सामान दार्खला - मधेश स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठान अन्िगाि रहेको कोतभड अस्पिालको भवन सम्भार, 
मेतडकललगार्ि अन्र् सामग्री िथा सेवाहरू उपलधध गराई मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर्बाट रु.४ करोड ९५ लाख ३४ हजार र प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्रबाट ६२ 
प्रकारका रु.७ करोड ३ लाख ९8 हजारको उपकरण िथा रु.१८ लाख ४5 हजारका रेर्म्डतसतभर, 
अर्क्सजन फ्लो तमटर, मास्क सेतनटाईजर, िन्ना, पदाा आठद सामग्री खररद गरी उपलधध गराएको छ। 
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खररद भएका उपकरण िथा सामग्रीहरू खररद पररमाण िथा स्पेर्शर्फकेशन बमोर्जम अस्पिालमा 
मौजदुा रहे नरहेको सम्बन्धमा सम्बर्न्धि प्रार्वतधकहरूबाट छानर्वन गरी र्र्कन गनुापदाछ । 

29. क्वारेर्न्टनमा बस्नेको अतभलेख - प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्र, जनकपरुले क्वारेर्न्टनमा 
बस्ने व्र्र्क्तको लातग खाद्यान्न, र्टसटा, िौतलर्ा लगार्ि सामग्री खररद गरी रु 1 करोड 88 लाख 
80 हजार खचा लेखेको छ । क्वारेर्न्टनमा बस्ने व्र्र्क्तको अतभलेख पेस नभएबाट खचा रकम र्र्कन 
गना सर्कएन। अतभलेख पेस गरी खचा रकम ठठक भए नभएको र्र्कन हनुपुदाछ । 

30. सामग्री उपर्ोग - कोतभड-19 को व्र्वस्थापन गरी रोग फैलनबाट रोक्न प्रदेश िथा स्थानीर् िहले 
क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर िथा आईसोलेशन केन्र तनमााण गरेका छन ्। क्वारेर्न्टन स्थल बनाउनको 
लातग चार्हने तनमााण सामग्री, फतनाचर, तसरक, डसना लत्ताकपडा, खाद्यान्न लगार्िमा अत्र्तधक खचा 
गरेको देर्खन्छ। हाल क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेशन केन्र नरहेकोमा त्र्हाँ प्रर्ोग भएको सामग्री 
उपकरणको अवस्था खलु्ने र्ववरण प्राप्त हनु सकेन।खररद गरेको सामग्री ठदगो उपर्ोग हनेु गरी 
व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।   

31. प्रर्ोगशाला व्र्वस्थापन - र्स प्रदेश मािहि जनकपरुमा रहेको एक मार जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालाले 
गौर, नारार्णी, तसरहा, जलेश्वर, कलैर्ा र मलंगवालगार्ि 8 स्थानबाट २077/78 मा रु.1 लाख 
63 हजार जनाको स्वास्थर् परीक्षण गरेको छ । प्रदेशमा 2078 असार मसान्िमा होम 
आइसोलेसनमा 1 हजार 470 जना र संस्थागि आइसोलेसनमा 29 गरी 1 हजार 4 सर् 99 जना 
कोतभड प्रभार्वि रहेको मध्रे् 737 जनाको मतृ्र् ुभएको देर्खन्छ।प्रर्ोगशालाको संखर्ा र गणुस्िर 
वरृ्र्द् गना प्रर्ोगशालामा आवश्र्क पने जनशर्क्त र ल्र्ावको उर्चि व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 

32. र्पतसआर परीक्षण - प्रदेशतभर संचातलि 14 सरकारी अस्पिाललाई अर्क्सजनलगार्ि औषतधका लातग 
रु.5 लाखका दरले रु.70 लाख र प्रादेर्शक अस्पिाल जनकपरुलाई कोरोना उपचारका लातग रु 85 
लाख उपचार कोषबाट पठाइएको देर्खन्छ।सवै र्जल्लामा तनाःशलु्क र्प.तस.आर. परीक्षण गरेको, 
मर्णपाल कलेजको भवनमा र्वशेष अस्पिाल सिालन गना संघीर् सरकारबाट 250 वटा एच.तड.रू् 
र्विरण गरेको देर्खन्छ । सोको खचा र उपर्ोग र्स्थतिवारे र्ववरण तलई र्वश्लषेण भएको छैन । 

33. सामानको उपर्ोग - प्रादेर्शक अस्पिाल, धनषुाले एम्वलेुन्स खररद गना ठदएको पेस्की रु 26 लाख 
फस्र्ौट नगरेको र औषतध सर्जाकल सामान उपकरण रु 3 करोड 38 लाख 29 हजारमा खररद 
गरेकोमा उपर्ोगको र्स्थति खलेुको र्ववरण पेस भएन । त्र्स्िै गौर अस्पिाल रौिहटले रु 1 करोड 
80 लाखमा भेर्न्टलेटर खररद गरेकोमा जनशर्क्तको अभावमा उपर्ोग हनु नसकेको िथा रु 9 लाख 
33 हजारमा र्पर्पई र सेतनटाइजर खररद गरेकोमा मौज्दािमै रहेको छ । आवश्र्किा पर्हचान गरेर 
मार खररद कार्ा गनुापदाछ । 

34. खोप - मधेश प्रदेशमा 2078 असार मसान्िसम्म कोतभतसल्ड प्रथम मारा 3 लाख 21 हजारले 
लगाएकोमा 46 हजार अथााि 14.33 प्रतिशिले दोश्रो मारा खोप लगाएको देर्खन्छ । त्र्स्िै 
भेरोतसल्ड 73 हजारले पर्हलो मारा लगाएकोमा 37 हजारले अथााि 50.68 प्रतिशिले मार दोश्रो 
खोप लगाएको देर्खन्छ । र्स प्रदेशमा 2078 को जनगणना अनसुार कुल 61 लाख 26 हजार 
जनसंखर्ा रहेकोमा 3 लाख 94 हजार(6.43 प्रतिशि) ले मार खोप लगाएको हुँदा रोग रोकथामको 
लातग थप जनसंखर्ालाई खोप लगाउनपुदाछ । 
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मन्रालर् र तनकार्गि व्र्होरा 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

नेपालको संर्वधानको धारा १६४ ले ठदएको अतधकार प्रर्ोग गरी मधेश प्रदेशले प्रदेश सभाको कार्ा 
सिालन गना, बैठकको सवु्र्वस्था कार्म राख्न र सतमतिहरूको गठन, काम कारबाही र सतमति सम्बन्धी अन्र् 
र्वषर् तनर्तमि गना एवं प्रभावकारी बनाउन नेपालको संर्वधानको धारा १९५ बमोर्जम 2074/10/21 मा 
प्रदेश सभा सर्चवालर् स्थापना भएको छ । प्रदेश सभामा प्रत्र्क्षबाट तनवाार्चि हनेु ६४, र समानपुातिकबाट 
तनवाार्चि हनेु ४३ गरी १०७ जना सभासद तनवाार्चि हनेु व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेश सभा कार्ा सिालन 
तनर्मावली 2074 बमोर्जम प्रदेश सभाको काम कारबाही, सिालन र व्र्वस्थापन हुँदै आएको छ । 

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.३७ करोड ७० लाख २ हजार, राजस्व रु.9 लाख 14 हजार, धरौटी रु.७५ 
लाख ८१ हजार र अन्र् कारोवार रु.४ लाख ६ हजारसमेि रु.३८ करोड ५९ लाख ३ हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. काननु, नीति र मापदण्ड -  नेपालको संर्वधानको अनसूुची 6 मा प्रदेश सरकारको अतधकार सूचीको 
उल्लेख गरेको छ । संर्वधान प्रदत्त उक्त अतधकारहरूको अभ्र्ासको लातग प्रदेश सरकारले आवश्र्क 
काननुहरू िजुामा गनुापने हनु्छ । प्रदेशसभाले र्ो वषासम्म र्वतभन्न 44 काननु स्वीकृि गरेको, 13 
काननु र्वधेर्कको रुपमा प्रदेश सभामा टेवल भएको र 12 काननु िर्ार गना आन्िररक मातमला िथा 
काननु मन्रालर्बाट सैर्द्ार्न्िक समथान प्राप्त भई तनमााणको चरणमा रहेको छ ।  

2. प्रगति प्रतिवेदन -  आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली 2077 को तनर्म ३६ 
बमोर्जम संम्वर्न्धि कार्ाालर्ले वार्षाक रुपमा िोर्कएको कार्ा सिालन िथा पुजँीगि कार्ाक्रमको 
लक्ष्र्अनसुार प्रगति हातसल गना सके नसकेको सम्बन्धमा प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी भौतिक र र्वत्तीर् 
पक्षको र्वश्लषेण एवं मूल्र्ाङ्कनसर्हिको र्ववरण िर्ार गनुापदाछ । सर्चवालर्ले र्ो वषा पुजँीगि िफा  
रु.4 करोड 34 लाख 30 हजार खचा गरेकोमा सोको प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 
तनर्मावली अनसुार सर्चवालर्ले प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरी मूल्र्ाङ्कन गनुापदाछ । 

3. दरबन्दी िथा पदपूतिा - सर्चवालर्को लातग स्थार्ी दरबन्दी 36 रहेकोमा र्ो वषा 18 देर्ख 22 
जनासम्म कमाचारी कार्ारि रहेको देर्खन्छ ।स्थार्ी दरबन्दीमध्रे् औसिमा 14 कमाचारी ररक्त रहेको 
देर्खन्छ । सर्चवालर् सिालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको 2075/8/3 को तनणार्बाट 49 
अस्थार्ी दरबन्दी तसजाना गरी पूतिा गरेकोमध्रे् हलकुा सवारी चालक, कार्ाालर् सहर्ोगी, कम्टर्टुर 
अपरेटर र स्वीपरको संखर्ा मार 39 रहेको छ । अस्थार्ी दरबन्दीमा कार्ारि कमाचारीको िलव 
भत्तामा मार वार्षाक रु.1 करोड 37 लाख 24 हजार खचा देर्खन्छ । कमचाारी दरबन्दी तनर्िि 
गना संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी कमाचारी दरबन्दी व्र्वस्थापन गरी सर्चवालर् सिालन 
गनुापदाछ । 

4. रकमान्िर - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 िथा र्वतनर्ोजन ऐन, 2077 बमोर्जम िोर्कएको 
कुनै एक भन्दा बढी शीषाकमा र्वतनर्ोर्जि रकम बचि हनेु भएमा र्वतनर्ोजन ऐनमा िोकेको सीमा 
तभर रही कुनै एक शीषाकबाट अको शीषाकमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रकमान्िर 
गनासक्ने व्र्वस्था छ । सर्चवालर्ले कमाचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार शीषाकमा शरुु र्वतनर्ोजन 
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रु.1 लाख 2 हजार रहेकोमा तसप र्वकास िथा जनचेिना िातलम गोर्ष्ठ कार्ाक्रममा  र्वतनर्ोर्जि रु 
1 करोड 32 लाख 7 हजार 2078 आषाढमा रकमान्िरबाट थप गरी रु.1 करोड 33 लाख 2 
हजार कार्म गरेको छ । र्सैगरी पुजँीगि िफा  अन्र् सावाजतनक तनमााणबाट रु.2 करोड र गैर 
आवासीर् भवन ममािबाट रु.60 लाख रकमान्िर गरी रु.65 लाखको सवारी साधनखररद गरेको र 
सवारी साधन ममािमा रु.25 लाख खचा गरेको छ ।  

5. स्वकीर् सर्चवको पाररश्रतमक - महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट 2074/11/15 मा जारी भएको 
बैङ्क खािामा सोझै भकु्तानी सम्बन्धी परु्स्िकामा सरकारी कार्ाालर्ले भकु्तानी गदाा सम्बर्न्धि संस्था वा 
व्र्र्क्तको बैंक खािा माफा ि भकु्तानी गनुापने उल्लेख छ । सर्चवालर्ले सभामखुको तनणार् अनसुार 
सभामखु र उपसभामखुका सर्चवालर्मा कार्ारि कमाचारी क्रमशाः १० जनाको पाररश्रतमक रु.24 
लाख 29 हजार र ८ जनाको पाररश्रतमक रु.16 लाख 46 हजार सभामखु र उपसभामखुको बैंक 
खािामा पठाएको छ । सम्बर्न्धि कमाचारीले पाररश्रतमक प्राप्त गरेको भरपाई पेस हनुपुदाछ । 

6. सल्लाहकार सरु्वधा - सभामखु, उपसभामखुको सेवा सरु्वधा सम्बन्धी ऐन एवं प्रदेश सभाको स्वीकृि 
दरबन्दी समेिमा राजनैतिक सल्लाहकार, प्रसे सल्लाहकार रहने व्र्वस्था छैन ।सर्चवालर् व्र्वस्थापन 
िथा सिालन सतमतिको २076।10।15 को तनणार्बाट राजनैतिक सल्लाहकारलाई रु.७ लाख 
६९ हजार र प्रसे सल्लाहकारलाई रु.४ लाख ३२ हजार पाररश्रतमक भकु्तानी ठदएको छ। काननुमा 
व्र्वस्था गरेर मार र्सप्रकारको खचा लेख्नपुदाछ ।  

7. र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सक - प्रदेश सभा, सर्चवालर् सिालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको 2076/10/15 
को तनणार्बाट नवौं िहको र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सकको अस्थार्ी दरबन्दी तसजाना गरी मातसक पाररश्रतमक रु 
44 हजार र सभाको बैठकको ठदनमा मार उपर्स्थि भै सेवा ठदनपुने िथा सो ठदनको थप भत्ता समेि 
ठदने उल्लेख गरी एक र्चर्कत्सक करारमा राखी स्वास्थर् सेवा तलएको छ । र्ो वषा तनजलाई 
सम्झौिा अनसुार रु.5 लाख 28 हजार भकु्तानी ठदएको छ । प्रदेश सभाको लातग र्वशेषज्ञ 
र्चर्कत्सक आवश्र्क परेमा प्रदेश सरकारको स्वास्थर् सेवामा कार्ारि र्चर्कत्सकबाट सेवा तलनपुदाछ। 

8. अतिररक्त सरु्वधा - प्रदेश सभा पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको पाररश्रतमक र सरु्वधासम्बन्धी ऐन, 
2075 बमोर्जम सभामखु र उपसभामखुलाई मातसक क्रमशाः २७५ तलटर र २50  तलटर इन्धन 
(तडजेल वापि हनेु रकम) को भकु्तानी गरेको छ । सोको अतिररक्त सभामखु र उप-सभामखुले प्रर्ोग 
गने सवारी साधनमा िोर्कएको पररमाण भन्दा बढी इन्धन प्रर्ोग भएको देर्खएको छ । काननुमा 
उल्लेख भए बमोर्जम मार र्स्िो खचा भकु्तानी गनुापदाछ ।  

9. सामान खररद - सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 8(2) मा खररद गदाा प्रतिस्पधाा सतमि 
हनेुगरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद गना नहनेु एवं तनर्मावली 2064 को तनर्म 31 बमोर्जम रु 20 
लाख भन्दा बढीको खररद गदाा बोलपरको माध्र्मबाट खररद गनुापने व्र्वस्था छ । सर्चवालर्ले र्ो 
वषा १५ आपूिाकबाट रु.1 करोड 43 लाख 88 हजारका कार्ाालर् सामान, रु.11 लाख 57 
हजारको ट्रान्सफमार र रु.24 लाख 3 हजारको तनमााण कार्ा सोझै खररद गरेको छ ।  
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सर्चवालर्को वार्षाकोत्सवमा व्र्र्क्तगि प्रर्ोजनका 247 थान ट्रर्ाक सटु र 66 जोर जतु्ता 
खररद गरी रु.21 लाख 30 हजार खचा लेखेको छ । र्स्िो खचाको मापदण्ड िर्ार गरी प्रतिस्पधाा 
एवं तमिव्र्र्ी िररकाबाट खररद गनुापदाछ ।   

10. बैठक भत्ता - सावाजतनक खचामा तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा अत्र्ावश्र्क काम बाहेक 
अन्र् तनर्तमि कार्ामा बसेको बैठकको भत्ता खचा गना नपाइने व्र्वस्था छ । सर्चवालर्ले र्वतभन्न 
काननु तनमााणको अनसुांतगक िथा शरु्द्ाशरु्द्ी हेरी तमलाउने कार्ा गना एक जना बाह्य प्रतितनतधसमेि 
सर्चवालर्का सर्चवको संर्ोजकत्वमा ३ सदस्र्ीर् सतमति बनाएको र ३ जना अन्र् व्र्र्क्तलाई 
आमर्न्रि सदस्र्मा राखी 149 बैठकको रु.18 लाख 58 हजार बैठक भत्ता खचा लेखेको छ । 
दोहोरो पने गरी बैठक भत्ता भकु्तानी ठदन ुऔर्चत्र्पूणा देर्खएन । र्स्िो खचामा तनर्न्रण हनुपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - सर्चवालर्िफा  रु.४ करोड ३१ लाख ८६ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । 
सो मध्रे् रु.३ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-9 मा 
समावेश छ । 



 

 21महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

नेपालको संर्वधानको धारा 232 िथा प्रदेश सरकार(कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम 
मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्को कार्ा र्जम्मेवारीमा प्रदेशतभरको शासन व्र्वस्थापनको तनदेशन, 
तनर्मन, सिालन, नीति तनर्म िजुामा, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन लगार्िका र्वषर्हरू समावेश छन ्।  

र्ो वषा कार्ाालर् र मािहि ३ इकाइ समेिको र्वतनर्ोजन रु.८९ करोड ८५ लाख १९ हजार, 
राजस्व रु.९ लाख ८ हजार, धरौटी रु.४ करोड ३२ लाख ५९ हजार र अन्र् कारोवार रु.५० करोड ६३ 
लाख ३८ हजार समेि रु.१ अबा ४४ करोड ९० लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 
मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्कको कार्ाालर्मा र्वतनर्ोर्जि तनवााचन क्षेर र्वकास कार्ाक्रमको खचा रु.२ अबा 
३४ करोड ३१ लाख ६९ हजार भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्मा समावेश गररएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ा क्षरे - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावलीमा व्र्वस्था भएअनसुार मखुर्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले नीति तनमााण, अनगुमन, मूल्र्ाकन आठद कार्ामा केर्न्रि हनुपुने व्र्वस्था 
छ ।मािहिका मन्रालर् िथा कार्ाालर्हरूबाट कार्ाान्वर्न गने प्रकृतिको कार्ा सिालन स्िरको 
र्वकास तनमााण कार्ाहरू पोखरी सौन्दर्ीकरण, साइकल र्विरण, शौचालर्हरू तनमााण लगार्िका 
कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न गरी पुजँीगि िफा  रु 49 करोड 66 लाख 96 हजार र कार्ाक्रम िफा  
रु.29 करोड 94 लाख 54 हजार खचा गरेको छ । कार्ा संिालन स्िरवाट गने प्रकृतिका कार्ाहरू 
समेि मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले गने गरेको हुँदा कार्ा र्वभाजन तनर्मावलीमा 
व्र्वस्था भएबमोर्जम नीति तनमााण, तनर्मन एवं अनगुमन कार्ामा केर्न्रि हनुपुदाछ ।  

2. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका 
सबै लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले आफ्नो र मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्हरूबाट सम्पादन 
गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी र कार्ादक्षिापूणा ढंगबाट सम्पादन गना, आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुापने व्र्वस्था छ। र्ो वषा कार्ाालर्ले चालिुफा  कार्ाक्रम बजेट रु ७८ 
करोड १५ लाख ९८ हजार र पुजँीगि िफा  सावाजतनक तनमााण लगार्ि ९२ वटा र्क्रर्ाकलापको 
लातग रु.८६ करोड ३४ लाख २ हजार र्वतनर्ोजन भएकोमा पुजँीगि िफा  रु.४९ करोड ६7 लाख 
र कार्ाक्रम िफा  रु.29 करोड 94 लाख 54 हजार खचा गरेको छ। उर्ल्लर्खि कार्ा सम्पादन गना 
कार्ाालर्मा प्रार्वतधक कमाचारीको दरबन्दी नरहेकोमा जलस्रोि िथा तसँचाइ र्वकास तडतभजन, 
जनकपरुका कार्ाालर् प्रमखु माफा ि तडजाईन, लागि अनमुान, तडर्पआर िर्ार गने, बोलपर कागजाि 
िर्ार, स्पेर्शर्फकेशन िर्ार गने, खररद प्रकृर्ाका कार्ाहरू गने, प्रार्वतधक कामको मूल्र्ाङ्कन गने 
लगार्िका कार्ा गराएको र इर्न्जतनर्र 3 र सव इर्न्जतनर्र 5 लाई ज्र्ालादारीमा काम गराएको 
छ।  

 र्स्िै कार्ाालर्मा राजपंरार्कि ितृिर् शे्रणीको लेखा समूहका कमाचारीको दरबन्दी रहेकोमा 
राजपर अनंर्कि ठद्वतिर् शे्रणीको सहलेखापालबाट आतथाक प्रशासन शाखा प्रमखुको काम गराएको छ। 
कामको प्रकृतिअनसुार आवश्र्क संखर्ामा प्रार्वतधक जनशर्क्तको व्र्वस्था नगरी ज्र्ालादारी िथा अन्र् 
कार्ाालर्का कमाचारीबाट काम गराएकोले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको कारण खररद 
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प्रकृर्ा तमिव्र्र्ी र चसु्िदरुुस्ि हनु नसकेको िथा तनमााण कार्ाको गणुस्िरमा समेि असर परेको छ। 
र्स िफा  सधुार गरी आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

3. खररद र्ोजना - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७(१) मा सावाजतनक तनकार्ले एक 
वषा भन्दा बढी अवतध संिालन हनेु र्ोजना वा आर्ोजनाको लातग खररद गदाा वा वार्षाक दश करोड 
रुपैर्ा भन्दा बढी रकमको खररद गदाा गरुु र्ोजना र तनर्म 8 मा वार्षाक रु.10 लाख भन्दा बढीको 
खररदमा वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले पोखरी सौन्दर्ीकरण 
लगार्िका बहवुर्षार् अवधारणाका र्ोजना कार्ाान्वर्न गना खररद संम्झौिा गरेको, र्ो वषा पुजँीगििफा  
मार रु.८६ करोड ३४ लाखको वार्षाक बजेट प्राप्त गरेको अवस्थामा खररद गरुुर्ोजना एवं वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गरेको देर्खएन। खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

4. ठेक्का फाईल पेस नभएको - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३४ मा अर्न्िम 
लेखापरीक्षणको लातग लेखा िथा र्ववरण पेस गनुा सम्बर्न्धि अतधकृि वा र्जम्मेवार व्र्र्क्तको किाव्र् 
हनेु उल्लेख छ। कार्ाालर्ले मखुर्मन्री वेटी पढाउ वेटी बचाउ अतभर्ान अन्िगाि र्वद्यालर्स्िरका 
छाराहरूलाई साईकल खररद गरी र्विरण गने कार्ाक्रमको लातग रु.१५ करोड १ लाखको साईकल 
खररद गरी खचा लेखेको छ। उक्त खचाको सक्कल से्रस्िाहरू अनसुन्धानको लातग अर्खिर्ार दरुुपर्ोग 
अनसुन्धान आर्ोगमा पठाएको उल्लेख गरी लेखापरीक्षणमा पेस भएन। साईकल खररद सम्बन्धी 
सक्कल से्रस्िा कागजाि पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनपुदाछ । 

5. कोतभड अस्पिाल स्थापना खचा - मर्णपाल मेतडकल कलेजको जनकपरुर्स्थि मझेुतलर्ामा रहेको 
भवनमा कोतभड अस्पिाल स्थापना गना र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाक्रमबाट खचा गने गरी भवन 
ममाि, मेतडकल उपकरण िथा अन्र् सामग्रीहरू आपूतिा गना एक तनजी कम्पनीको रु.२ करोड ५७ 
लाख ३7 हजारको बोलपर स्वीकृि गरी रु.२ करोड ५३ लाख ३3 हजार भकु्तानी गरेको छ। र्स 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:् 

5.1. सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३(5) मा सावाजतनक तनकार्ले तनमााण 
व्र्वसार्ीलाई ठदएको पेस्की खररद सम्झौिा उल्लेख भए बमोर्जम रतनङ र्वलवाट कट्टा गनुापने 
व्र्वस्था छ । मोर्वलाईजेशन पेस्की रु.२८ लाख ३9 हजार कट्टा गरी बाँकी रकम भकु्तानी 
हनुपुनेमा पेस्की कट्टा नगरी भकु्तानी भएको र पेस्कीको बैंक जमानिको म्र्ाद समेि समाप्त भैसकेको 
छ । पेस्की कट्टा नगरी भकु्तानी ठदने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम असलु गनुापदाछ। 

5.2. खानेपानी व्र्वस्थापन, र्वद्यिु व्र्वस्थापन, सेतनटेसन लगार्िका कार्ा गना तबल अफ क्वार्न्टटीको 
प्रोतभजनल सममा रहेको रु. २० लाखबाट रु.१९ लाख ४8 हजार भकु्तानी गरेकोमा सम्पन्न गरेको 
कामको र्ववरण नखलेुको, कार्ाालर्बाट पूवा स्वीकृति नतलएको, खचाको तबल भरपाई र नापी र्ववरण 
पेस नभएकोले उक्त रकमबाट कुनै काम भएको देर्खएन । सो रकम असलु हनुपुदाछ । 

5.3.  सम्झौिा अनसुार तसतलङ पंखा, वाटर तडस्पेन्सर, हर्स्पटल वेड, वेडसाईड लकर, वेडतसट, व्लाङ्केट, 
म्र्ाटे्रस, टलार्स्टक कुसी,  काठको कुसी लगार्ि रु.१ करोड 59 लाख 93 हजारका सामानहरू 
उक्त अस्पिालमा वझुाएको िथा दार्खला गरेको प्रमाण पेस नहुँदै भकु्तानी गरेको छ । िी 
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सामानहरू अस्पिालमा बझुाएको, दार्खला भएको र स्पेर्शर्फकेशन बमोर्जमको सामान प्राप्त भएको 
सतुनर्िि हनुपुदाछ ।  

6. अर्क्सजन टलान्ट खररद र प्रर्ोग - कोतभड अस्पिालमा अर्क्सजन टलान्ट दईु थान खररद गना एक 
तनजी कम्पनीसँग २०७८।३।१५ मा ११ ठदनमा सामान ठदने गरी रु.१ करोड ४६ लाख ९० 
हजारको खररद संम्झौिा गरी २०७८।३।३० मा जनकपरुर्स्थि एक बैंकमा प्रतििपर खोली पूरै 
रकम भकु्तानी ठदएको छ ।खररद सम्झौिामा सामान प्राप्त भएपतछ भकु्तानी गने उल्लेख भएकोमा 
प्रतििपर माफा ि पेस्कीसमेि कार्म नगरी भकु्तानी गरेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगि 
अवलोकन गदाा सो टलान्ट खलुा आकाश मनुी प्रर्ोगर्वहीन अवस्थामा रहेको देर्खर्ो। उक्त अर्क्सजन 
टलान्टको उपर्ोग हनुपुदाछ। 

7. मेतडकल उपकरण खररद -  कोतभड अस्पिालको लातग अर्क्सजन भ्र्ाकुमलगार्ि 37 प्रकारका 
उपकरण खररद िथा जडान कार्ाको लातग एक तनजी कम्पनीलाई रु 95 लाख 12 हजार भकु्तानी 
गरेको छ। सो कार्ाको लातग रु.१ करोड ८३ हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी र्वशेष 
पररर्स्थतिमा खररद गनुापरेको कारण जनाई २०७८।२।१७ मा ५ ठदनको सूचना प्रकार्शि गरेकोमा 
एकमार बोलपर पेस भए अनसुार २०७८।३।१४ मा रु.९८ लाख ८3 हजार (लागि अनमुान 
भन्दा १.९८ प्रतिशि घटी) मा खररद सम्झौिा गरेको छ । र्वशेष पररर्स्थति उल्लेख गरी ५ ठदनको 
सूचना प्रकार्शि गरेकोमा बोलपर मूल्र्ाङ्कन गरी सम्झौिा गना २४ ठदन लगाएको छ । र्सबाट 
र्वशेष पररर्स्थतिको ममा अनरुुप काम भएको देर्खएन भने बोलपर पेस गने अवतध कम ठदएको कारण 
प्रतिस्पधाात्मक रुपमा खररद भएको देर्खएन। 

8. र्वपद् व्र्वस्थापन खचा - नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को २०७८।१।२९ को पर अनसुार र्वपद् 
व्र्वस्थापन कार्ाक्रमबाट फोहोर व्र्वस्थापन गना रु.८ करोड र्वशेष अनदुान उपलधध गराएको छ । 
उक्त र्वशेष अनदुानबाट खानेपानी शरु्द् गने र्फल्टर 481 वटा र डस्टर्वन 1 हजार 137 वटा 
खररद गना  रु.५ करोड ६५ लाख २९ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी बोलपर आह् वान 
गरेकोमा एक नीजी कम्पनीको रु.३ करोड २६ लाख 60 हजारको बोलपर स्वीकृि गरेको छ ।िी 
सामानहरू प्रर्ोग गने स्थान र कार्ाालर् खलुाएको छैन। आपूिाकले १०० वटा र्फल्टर सटलाई गरी 
रु.२६ लाख ८7 हजार भकु्तानी प्राप्त गरेको छ। खररद भएका र्फल्टरहरू मधेश प्रदेश अन्िगाि 
र्वतभन् न र्जल्लाका सरकारी कार्ाालर्हरूमा र्विरण गरेको उल्लेख भएकोमा सम्बर्न्धि कार्ाालर्को 
र्जन्सीमा आम्दानी गरेको प्रमाण पेस भएन ।मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले र्स प्रकारको 
कार्ा गरेको स्वाभार्वक र और्चत्र्पूणा देर्खएन ।  

9. सामान दार्खला - मधेश स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठान अन्िगाि रहेको कोतभड अस्पिालको लातग भवन 
ममाि संम्भार, मेतडकल उपकरणहरू, अन्र् सामग्री िथा सेवाहरू उपलधध गराई मखुर्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्बाट रु.४ करोड ९५ लाख ३४ हजार र प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन 
केन्रबाट ६२ प्रकारका रु.७ करोड ३ लाख ९8 हजारको उपकरण िथा रु.१८ लाख ४5 
हजारका रेर्म्डतसतभर, अर्क्सजन फ्लो तमटर, मास्क सेतनटाईजर, वेडतसट, पदाा लगार्िका सामग्री 
खररद गरी हस्िान्िरण गरेको छ। दवैु तनकार्बाट उपलधध गराएका सामग्रीहरू प्रतिष्ठानको र्जन्खी 
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खािामा आम्दानी गरेको देर्खएन । खररद भएका सामानहरू स्पेर्शर्फकेशन बमोर्जम अस्पिालमा 
मौजदुा रहे नरहेको सम्बन्धमा र्र्कन गरी सम्पर्त्त उपर्ोगको सतुनर्िििा हनुपुदाछ ।  

10. क्षरेातधकार बार्हरको खचा - नेपालको संर्वधान, २०७२ को अनसूुची ६ मा प्रदेशको अतधकार सूचीको 
उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले सो सूचीमा उर्ल्लर्खि र्वषर्हरूको कार्ाान्वर्न गना खचा गनुापदाछ । 
त्र्स कार्ाालर्ले संघीर् सरकारका तनम्न कार्ाालर्को लातग रु 3 करोड 19 लाख 28 हजार खचा 
गरेको देर्खर्ो।  

क्र.सं. खचाको र्वषर् रकम (रु. हजारमा) 
1 जनकपरु उच्च अदािलिमा शौचालर् िथा कम्पाउण्ड वाल लगार्ि तनमााण कार्ा २११२ 

2 र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् तसरहामा र्वतभन् न तनमााण कार्ा २३९५ 

3 शसस्त्र प्रहरी बल जनकपरुमा र्वतभन् न तनमााण कार्ा १८५७ 

4 नेपाली सेनाको २८ नं बार्हनी अड्डामा पाका  तनमााण १६३६५ 

5 नेपाली सेनाको महोत्तरी वठदावास र्स्थि व्र्ारेक पाका  तनमााण 800 
6 र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् पसाामा भवन तनमााण ९८९ 

 जम्मा 31928 

र्सरी प्रदेशको क्षेरातधकार बार्हरका संघीर् कार्ाालर्को लातग खचा गने पररपार्टमा तनर्न्रण 
हनुपुदाछ। 

11. पोखरी सौन्दर्ीकरण िथा जग्गा संरक्षण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन 2074 को दफा 49 
बमोर्जम प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आफ्नो र्जम्मा रहेको सम्पर्त्तको अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था छ  । मधेश 
प्रदेश सरकारले प्रदेशतभरका सावाजतनक पोखरीहरूको सौन्दर्ीकरण गना खचा गरेकोमा पोखरीको 
नापनक्सा बमोर्जमको क्षेरफल र्र्कन गरेको देर्खएन । पसाा र्जल्लाका नगवा, मरुली, लक्ष्मणवा, 
तनचटुा समेि 4 पोखरीको सौन्दर्ीकरण कार्ाको लातग रु.23 करोड 90 लाख 11 हजारको खररद 
सम्झौिा गरी तनमााण व्र्वसार्ीलाई रु.16 करोड 8 लाख 30 हजार भकु्तानी गरेको छ । उक्त 
तनमााण कार्ाको लेखापरीक्षणको क्रममा अवलोकन गररएकोमा पोखरीहरूको परुानो स्वरुपको अतधकाशं 
भाग बार्हरबाट माटो ल्र्ाई परेुको, कंर्क्रट संरचना तनमााण गरेकोमा ठाउँठाउँमा भत्केको, गणुस्िरर्कु्त 
काम नभएको, ित्काल माटो र्फतलङ गरेको स्थानमा कंर्क्रट संरचना तनमााण गरेको, तडर्पआरलाई 
वेवास्िा गरी काम गराएको, पोखरीको तडलमा र्पलर समेि नराखी भवन तनमााण गरेको, सोलार लाईट 
जडानको भकु्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाईट जडान नगरेको, २ वटा पोखरीको काम अधरुो 
अवस्थामा रोर्कएको र्स्थति देर्खएको छ। सौन्दर्ीकरण कार्ा गरेका सबै पोखरीको जग्गाको क्षेरफल 
र्र्कन हनुपुदाछ । साथै प्रार्वतधकबाट पोखरी तनमााण कार्ाको गणुस्िर र्र्कन गरी गराई देर्खएका 
ररु्ट सम्बन्धमा आवश्र्क कारवाही गरी पोखरीको उर्चि संरक्षण गनुापदाछ ।  

12. बोलपर स्वीकृि र रद्द - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २६(१)(ख) मा न्रू्निम मूल्र्ार्ङ्कि 
सारभिू रुपमा प्रभावग्राही बोलपरको कबोल अंक लागि अनमुानभन्दा सारभिू रुपमा बढी भएमा 
त्र्स्िो बोलपर अस्वीकृि गना वा खररद कारबाही रद्द गना सक्ने र दफा २७(१) मा सावाजतनक 
तनकार्ले न्रू्निम मूल्र्ार्ङ्कि सारभिूरुपमा प्रभावग्राही बोलपर मार स्वीकृतिको लातग छनौट गनुापने 
व्र्वस्था छ। वठदाबास  र्स्थि नेपाली सेनाको कम्पाउण्ड तभर रामजानकी उद्यान तनमााण गना र्वद्यिुीर् 
माध्र्मबाट बोलपर माग गरेकोमा एकमार बोलपर दिाा भए अनसुार रु 4 करोड 75 लाख 84 
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हजारको बोलपर स्वीकृि गरी तनमााण व्र्वसार्ीलाई मोर्वलाईजेशन पेस्की रु.८० लाख  उपलधध 
गराएको छ । उक्त तनमााण कार्ाको लातग र्वद्यिुीर् खररद प्रणालीमा अपलोड गरेको लागि अनमुान 
अंक रु.३ करोड ९३ लाख ३8 हजार रहेकोमा २०.९६ प्रतिशिले बढीको बोलपर स्वीकृि गरेको 
छ। उक्त सम्झौिा सो ऐनको दफा 59(4) बमोर्जम सरु्वस्िाको आधारमा रद्द गरी 2078/9/28 
मा तनमााण व्र्वसार्ीलाई जानकारी गराएकोले पेस्की रु 80 लाख असलु  हनुपुदाछ ।  

13. सफ्टवेर्रको उपर्ोग - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३(क) मा सावाजतनक 
तनकार्ले खररद आवश्र्किाको पर्हचान गनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले आर्ोजना व्र्वस्थापन, 
अर्फस अटोमेसन लगार्िका 6 प्रकारका सफ्टवेर्र खररद गरी रु.66 लाख 18 हजार खचा लेखेको 
छ । िी सफ्टवेर्रहरू उपर्ोगमा रहेको देर्खएन। सफ्टवेर्र तनमाािाले  कार्ाालर्मा सफ्टवेर्रहरू 
र्जम्मा लगाएको एक वषासम्म सधुार िथा ममाि सेवा उपलधध गराउने उल्लेख भएकोमा 
सफ्टवेर्रहरू प्रर्ोगमा नल्र्ाएकोले ममाि सधुार अवतधसमेि समाप्त हनेु देर्खर्ो। सफ्टवेर्र खररद 
गरेपतछ लाग ु हनुसक्ने, नसक्नेिफा  खररद गनुा पूवा र्वश्लषेण गनुापने, उपलधध जनशर्क्तको क्षमिा, 
सफ्टवेर्रको आवश्र्किा र्वश्लषेण नगरी खचा गरेकोले उपर्ोगर्वहीन रहेको छ । खररद भएका 
सफ्टवेर्रहरू उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

14. र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३ मा खररद 
आवश्र्किाको पर्हचान गनुापने व्र्वस्था छ। सो अनसुार कुनै पतन वस्ि ु वा सेवा खररद पश् चाि 
उपर्ोग हनेु नहनेु अवस्थाको र्वश्लषेण गरी खररद आवश्र्किाको पर्हचान गनुापदाछ। र्ो वषा  
कार्ाालर्ले पुजँीगि िफा को सरसफाइ संरचना तनमााण शीषाकबाट रु.६८ लाख ९६ हजार र पुजँीगि 
अनसुन्धान िथा परामशा शीषाकबाट रु.२ करोड १६ लाख 9 हजारसमेि रु.२ करोड ८५ लाख ५ 
हजार खचा गरी 32 वटा र्ोजना िथा कामको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरेको देर्खर्ो। िी 
प्रतिवेदनहरू कार्ाालर्को र्जन्सी खािामा अतभलेख राखेको छैन । िी आर्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न गने 
गरी कार्ाक्रम स्वीकृि नभएको र बजेट सतुनर्श् चिा नभएकोले प्राप्त भएका  प्रतिवेदनहरू कार्ाान्वर्न 
हनेु र्स्थति देर्खएन। कार्ाान्वर्न हनु नसक्ने तडर्पआर िर्ार गरी खचा गरेको तनर्तमि देर्खएन। 
प्रतिवेदनहरू कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । 

र्स्िै सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा तसतमि हनेु गरी टुक्रा-
टुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ ।साथै तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३(क) िथा 
७(१)(ग) मा अतधकिम प्रतिस्पधाा हनेु गरी खररदको टर्ाकेज बनाउन सर्कने व्र्वस्था छ। िी 32 
र्ोजनाको तडर्पआर िर्ार गना  उपर्कु्त टर्ाकेज बनाई बोलपरको माध्र्मबाट प्रतिस्पधाा गराई खररद 
गना सर्कनेमा पाँच लाख भन्दा घटीको 31 टुक्रा बनाई सोझै खररद गरेको छ । मधेश प्रदेशको 
पर्ाटन प्रवधान गना प्रदेशतभरका पर्ाटकीर् स्थल भ्रमण गने एकीकृि कार्ाक्रम अन्िगाि नेपालको 
आखँी झ्र्ाल नामको पर्ाटन सम्बन्धी कार्ाक्रमको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गना रु.२ करोड 25 लाख 
बजेट व्र्वस्था भएकोमा  तबस लाख रुपैर्ा घटीका ७ वटा टर्ाकेज बनाई सोझै खररद गरी रु.१ 
करोड ३९ लाख ४९ हजार परामशादािाहरूलाई भकु्तानी ठदएको छ। खररद ऐन तनर्मको 
व्र्वस्थाअनसुार प्रतिस्पधाात्मक रुपमा खररद नगरी एउटै कामलाई टुक्रा टुक्रा बनाई सोझै खररद 
गरेको काननु सम्मि देर्खएन। 
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15. कार्ाक्रम संशोधन वेगर खचा - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा 
२४(१)मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले स्वीकृि बजेट र कार्ाक्रमको आधारमा खचाको आदेश ठदनपुने 
व्र्वस्था रहेको र कुनै कार्ाक्रमको बजेट अन्र् कार्ाक्रममा खचा गनुापने भएमा आतथाक कार्ार्वतध 
िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३३ बमोर्जम कार्ाक्रम संशोधन गनुापने 
व्र्वस्था छ । वार्षाक कार्ाक्रममा ३४ वटा र्ोजनाहरूको तडपीआर िर्ार गना रु.३ करोड ४० 
लाख र्वतनर्ोजन भएकोमा १६ र्ोजनाको तडपीआर िर्ार गरी बाँकी रहेको रकमबाट कार्ाक्रम 
संशोधन िथा स्वीकृति बेगर अन्र् 8 र्ोजनामा मठमर्न्दर ममाि, सडक ग्राभेल, कम्पाउण्ड वाल 
तनमााण जस्िा कार्ामा रु.३ करोड ४ लाख ५9 हजार खचा लेखेको  छ ।र्स्िै धनगढीमाई पोखरी 
सौन्दर्ाकरणको बजेटबाट र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्, तसरहामा ममाि कार्ा र अन्र्  मर्न्दरहरूको 
ममाि कार्ामा रु.62 लाख 73 हजार, इनार तनमााण कार्ाको बजेटबाट र्वतभन्न मठ मर्न्दर ममाि 
कार्ामा रु.18 लाख 74 हजार, छारा शौचालर् तनमााण कार्ाक्रमको बजेटबाट अन्र् र्ोजनाको 
ममािलगार्ि कार्ामा रु 46 लाख 66 हजार, डेवतडर्ा भोइल पोखरीको बजेटबाट अन्र् पोखरी 
ममाि कार्ामा रु.27 लाख 52 हजार र शहरी शौचालर् तनमााणको बजेटबाट आवास ममािमा रु.18 
लाख 74 हजार खचा लेखेको छ ।र्सरी एउटा कार्ाक्रममा र्वतनर्ोर्जि बजेटबाट कार्ाक्रम स्वीकृि 
िथा संशोधन बेगर अन्र् र्ोजना िथा कार्ामा खचा गने परीपार्टमा तनर्न्रण हनुपुदाछ ।  

16. गैर सरकारी संस्थालाई भकु्तानी - एक गैरसरकारी संस्थाले सिालन गरेको र्वशेष पाठशाला िथा 
पनुस्थाापना केन्रलाई महोत्तरी र्जल्लाको वठदावास नगरपातलकाले उपलधध गराएको सावाजतनक 
जग्गामा कम्पाउण्ड वाल तनमााण वापि सोही संस्थाका पदातधकारीहरू संलग्न भई गठन भएको 
सतमतिलाई रु.71 लाख 13 हजार भकु्तानी ठदएको छ । उक्त जग्गाको स्वातमत्व खलु्ने कागजाि 
पेस भएको छैन । सावाजतनक जग्गा भोगचलन गने अतधकार प्राप्त गना नेपाल सरकार (मर्न्रपररषद्) 
बाट भएको तनणार् पेस भएन । जग्गाको स्वातमत्व िथा भकु्तानी सम्बन्धमा थप प्रमाण खोजर्वन गरी 
र्र्कन गनुापदाछ । 

17. कार्ा सम्पन्न नहुँदै भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२४ मा खररद 
सम्झौिा बमोर्जम सम्पन्न भएको कार्ा सावाजतनक तनकार्ले स्वीकार गरेपतछ अर्न्िम तबलको भकु्तानी 
ठदने व्र्वस्था छ । बारा र्जल्लाको र्जिपरु र्स्थि नेपाली सेनाको वार्हनी अड्डाको हािातभर एकीकृि 
स्मतृि उद्यान (पाका ) तनमााण गना एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.१ करोड ६५ लाख ६४ हजारको 
सम्झौिा गरी उक्त सबै रकम भकु्तानी गरेको छ । उक्त कार्ा त्र्स कार्ाालर्को क्षेरातधकार 
बार्हरको रहेको देर्खन्छ ।लागि अनमुान िर्ार गनेदेर्ख खररद सम्झौिा, नापजाँच, मूल्र्ांङ्कन सम्मको 
सम्पूणा काम वार्हनी अड्डाबाटै सम्पादन गरी भकु्तानीको लातग मार मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर्मा पेस भएको छ ।उक्त वार्हनीलाई मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्बाट खररद 
प्रकृर्ाको लातग अर्खिर्ारी ठदएको देर्खएन ।  

उक्त वार्हनीले भकु्तानी माग गरेको पर िथा र्टटपणी आदेशमा र्ो आतथाक वषाको 
अन्िसम्ममा तनमााण कार्ा पूरा हनेु सम्भावना नरहेिापतन कार्ा सम्पन्न भएपतछ तनमााण व्र्वसार्ीलाई 
भकु्तानी ठदने व्र्होरा उल्लेख गरी भकु्तानी माग गरेको देर्खन्छ । र्सरी कार्ा सम्पन्न नहुँदै नापी 
र्किाब र रतनङ तबल िर्ार गरी भकु्तानी माग गरे अनसुार  तनमााण व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी ठदएको 
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छ। र्स सम्बन्धमा आवश्र्क प्रमाण पेस गनुापने िथा कार्ासम्पन्न भए नभएको सतुनर्िि हनुपुदाछ । 
साथै क्षेरातधकार बार्हरको काममा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रण हनुपुदाछ ।  

18. पूवातनधााररि क्षतिपूतिा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा तनणार् व्र्वसार्ीको 
र्ढलाईका कारण सम्झौिा अवतधमा कार्ा सम्पन् न नगरेमा सम्झौिा रकमको प्रतिठदन ०.०५ प्रतिशिले 
अतधकिम १० प्रतिशि पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु गने व्र्वस्था छ। तनमााण व्र्वसार्ीले समर्मा 
कार्ासम्पन्न नगरेको कामको पूवातनधााररि क्षतिपूतिा रकम असलु गनुापने देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:् 

18.1. सप्तरी र्जल्लार्स्थि ईदगाहा र्जणोर्द्ार िथा संरक्षण गना एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग २०७६।३।३० 
मा १ वषा अवतध रहने गरी रु.६२ लाख २८ हजारको खररद सम्झौिा गरेकोमा २०७८।३।२० 
मा दोस्रो रतनङ तबलको रु.२३ लाख २० हजार भकु्तानी गरेको छ । तनजले २०७७।३।३० मा 
तनमााण कार्ा सम्पन् न गनुापनेमा नगरेको र म्र्ाद थप समेि नभएकोले सम्झौिा रकमको १० 
प्रतिशिले हनेु रु.५ लाख 51 हजार पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु हनुपुदाछ ।  

18.2. कार्ाालर्ले इशारा पोखरी, आनन्द पोखरी र परुनी पोखरी सौदर्ीकरण सम्बन्धी 3 वटा ठेक्काका 
तनमााण व्र्वसार्ीले सम्झौिा अवतधमा कार्ा सम्पन्न नगरेको र म्र्ाद समेि थप नभएको अवस्थामा 
रतनङ र्वलको भकु्तानी गरेकोले सम्झौिा रकम रु.7 करोड 42 लाखको 10 प्रतिशिले हनेु 
पूवातनधााररि क्षतिपूतिा रु.74 लाख 20 हजार असलु गनुापने देर्खएको छ ।  

18.3. कार्ाालर्ले चौरीदास पोखरी सौन्दर्ीकरणको लातग एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.7 करोड 84 लाख 
7 हजारको सम्झौिाको म्र्ाद थप गरी 2077/10/9 सम्म कार्म गरेकोमा उक्त म्र्ाद तभर 
कार्ा सम्पन्न नगरेको र म्र्ाद थप समेि नभएकोले 2078/3/31 सम्म 172 ठदनको क्षतिपूतिा 
रु.67 लाख 43 हजार सम्बर्न्धि तनमााण व्र्वसार्ीबाट असलु गनुापदाछ । 

18.4.  कार्ाालर्ले र्ादवटोल पोखरी सौन्दर्ाकरणको लातग एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.6 करोड 79 लाख 
7७ हजारको सम्झौिा गरेकोमा 2078/2/18 सम्म म्र्ाद थप कार्म गरेकोमा उक्त म्र्ाद तभर 
कार्ा सम्पन्न नगरेको र ित्पिाि म्र्ाद थप समेि नभएकोले 2078/3/31 सम्म 43 ठदनको 
पूवातनधााररि क्षतिपूतिा रु.14 लाख 6२ हजार सम्बर्न्धि तनमााण व्र्वसार्ीबाट असलु गनुापदाछ । 

18.5.  कार्ाालर्ले प्राथतमक िथा माध्र्तमक र्वद्यालर् छाराहरूको लातग शौचालर् तनमााण गना एक तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग रु.१६ करोड ९२ लाखको सम्झौिा भएकोमा ठेक्काको म्र्ाद समाप्त भएको र पर्हलो 
पटक छ मर्हना म्र्ाद थप गरी 2077/6/4 सम्म म्र्ाद रहेकोमा काम सम्पन्न भएको छैन। 
ठेक्का  अवतध समाप्त भएको र म्र्ाद समेि थप नभएकोमा र्ो वषा नवौ रतनङ्ग तबलको रु.3 करोड 
55 लाख 22 हजार भकु्तानी गरेको छ। म्र्ाद थप नभएको र समर्मा कार्ासम्पन्न नगने तनमााण 
व्र्वसार्ीबाट तनर्मानसुार लाग्ने रु.1 करोड 69 लाख 20 हजार पूवा तनधााररि क्षतिपतुिा असलु 
गरी कार्ासम्पन्न गराउनपुदाछ । 

18.6. सकुदेवसार पोखरी सौन्दर्ीकरण कार्ाको लातग एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.१ करोड ६८ लाख ९१ 
हजारको ठेक्का सम्झौिा भएकोमा सम्झौिा अनसुार 2077/9/13 सम्ममा काम सम्पन्न गनुापनेमा 
हालसम्म काम सम्पन्न नभएको र म्र्ादसमेि थप नभएको अवस्थामा 2078/1/20 मा पर्हलो 
रतनङ्ग तबलको रु.79 लाख 79 हजार भकु्तानी गरेको छ । तनमााण व्र्वसार्ीले समर्मा कार्ा सम्पन्न 
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नगरेकोले 2078/3/31 सम्म 198 ठदनको पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा रु.16 लाख 42 हजार 
सम्बर्न्धि तनमााण व्र्वसार्ीबाट असलु गरी कार्ा सम्पन्न गराउनपुदाछ । 

19. माबालको भेररएसन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११८ मा खररद सम्झौिा 
गदााको वखि पूवाानमुान गना नसकेको पररर्स्थति सो सम्झौिा कार्ाान्वर्नको क्रममा तसजाना भई 
भेररएसन जारी गनुापने भएमा प्रार्वतधक पिुाईसर्हि भेररएसन आदेश जारी गने व्र्वस्था छ। जनकपरु 
र्स्थि रामजानकी मर्न्दर सौन्दर्ीकरण अन्िागि ममाि सम्भार कार्ा एक वषामा सम्पन् न गने गरी एक 
तनमााण व्र्वसार्ीसँग २०७५।८।१७ मा रु.६ करोड ७५ लाख ४६ हजारको खररद सम्झौिा 
गरेकोमा सम्झौिाको म्र्ाद २०७८ पौष मसान्िसम्म थप गरेको छ । र्ो वषा तनमााण व्र्वसार्ीलाई 
िेस्रो तबलको रु.१ करोड ४० लाख ३५ हजार समेि हालसम्म रु.४ करोड ३१ लाख १४ हजार 
भकु्तानी गरेको छ। मर्न्दर प्रांगणमा  र्वतभन् न रंगका माबालहरू र्वच्छाउने गरी खररद सम्झौिा 
भएकोमा पूराित्व र्वभागको सझुाव अनसुार रंतगन माबालको सट्टा सेिो माबाल मार र्वच्छाउने गरी 
भेररएसन स्वीकृि गना मखुर्मन्रीबाट २०७५।१२।२७ मा सैर्द्ार्न्िक तनणार् भएिापतन र्वतधवि 
रुपमा भेररएसन स्वीकृि गरेको पाईएन। खररद  सम्झौिामा प्रति वगा तमटर रंतगन माबालको रु.४ 
हजार र सेिो माबालको रु.५ हजार ३०० रहेको छ। सरुु सम्झौिामा सेिो माबालको पररमाण 
१९४५.०८ वगा तमटर रहेकोमा िेस्रो तबलसम्म ६ हजार ५७६ वगा तमटरको प्रति वगा तमटर रु.५ 
हजार ३०० ले रु.३ करोड ४८ लाख ५7 हजार भकु्तानी भएकोले रंतगन माबालको मूल्र् घटाई 
गणना गदाा सम्झौिा भन्दा रु.६० लाख २१ हजार बढी भकु्तानी भएको छ। िेस्रो तबलसम्म सेिो 
माबालको मार भकु्तानी गरेकोमा आंर्शक रुपमा रंतगन माबाल र्वच्छाएको र मावालहरू ठाउँठाउँमा 
चर्का एको देर्खँदा माबालको गणुस्िर र रंग सम्बन्धमा प्रार्वतधकबाट र्र्कन गरी सम्झौिा अनसुारको 
कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ । 

20. कर्न्टन्जेन्सी खचा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) िथा अनसूुची १ मा 
लागि अनमुानको ४ प्रतिशि रकम कर्न्टन्जेन्सी वापि थप गने र कन्टेन्जेन्सी खचा गने सम्बन्धमा 
कार्ार्वतध स्वीकृि गराउनपुने उल्लेख छ। कार्ाालर्ले सावाजतनक तनमााण शीषाकबाट कर्न्टन्जेन्सी 
वापि पाररश्रतमक, सचुना प्रकाशन लगार्िका प्रशासतनक कार्ामा रु.८४ लाख ४२ हजार खचा 
लेखेको छ । कर्न्टन्जेन्सीबाट खचा गने सम्बन्धमा कार्ाालर्ले कार्ार्वतध स्वीकृि गरेको पाईएन। 
कार्ार्वतध स्वीकृि गरी खचा गनुापदाछ । 

21. खचाको उपादेर्िा - सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४ मा सावाजतनक तनकार्ले कामको 
आधारमा आवश्र्क पने सेवा, मालसामान, तनमााण कार्ाको र्ववरण िर्ार गनुापने उल्लेख भएकोले 
सावाजतनक तनकार्ले आफ्नो आवश्र्किा, प्रर्ोग वा उपर्ोग गना सक्ने क्षमिा आठदको र्वश्लषेण गरी 
आवश्र्किा तनधाारण गनुापदाछ । कार्ाालर्ले बैठक भत्ता र खाजामा रु.52 लाख 65 हजार खचा 
गरी र्वधेर्क 1, तनर्मावली 2, कार्ार्वतध 1, नीति १, रणनीति 2, कोतभड 19 ले प्रदेशमा 
रोजगारीमा परेको असर सम्बन्धमा अध्र्र्न प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको संगठन िथा 
व्र्वस्थापनसमेि गरी प्रतिवेदनहरू िर्ार गरेको छ । िर्ार भएको प्रतिवेदनहरूलाई काननुी रुप ठदई 
कार्ाान्वर्न गरेको देर्खएन । प्रतिवेदनहरू िर्ार गनुाको और्चत्र् स्थार्पि गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ।  
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22. बैठक भत्ता -   प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका, २०७७ को बुदँा नं १४ (३) मा प्रचतलि काननु 
िथा कुनै तनणार् एवं आदेशबाट गठठि सतमति वा कार्ादलको बैठकको लातग मार बैठक भत्ता ठदने 
व्र्वस्था रहेको र बुदँा नं १४ (२) मा एउटै तनकार् वा अन्िगािका पदातधकारी वा कमाचारी मार 
बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता प्रदान नगररने उल्लेख छ । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्द्वारा 
जारी काननु मस्र्ौदा िथा पररमाजान सतमतिको मापदण्ड, २०७६ मा ऐन, तनर्म, नीति कार्ार्वतध, 
तनदेर्शका आठदको मस्र्ौदा िर्ार गना बसेको १ बैठकले कर्म्िमा २ पषृ्ठको मस्र्ौदा िर्ार गनुापने र 
मस्र्ौदा जतिसकैु बढी पषृ्ठको भएपतन १० भन्दा बढी बैठक राख्न नपाइने उल्लेख छ । 
मखुर्मन्रीको २०७७।९।३ को तनणार्बाट मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्को कार्ाक्षेर  
अन्िगाि पने ऐन, तनर्म, तनर्मावली, कार्ार्वतध, तनदेर्शका आठदको मस्र्ौदा िर्ार गना प्रमखु 
सर्चवको संर्ोजत्वमा ७ सदस्र्ीर् कार्ादल गठन भएको र कार्ादलको बैठकमा र्वषर् र्वज्ञलाई 
आमर्न्रि गना सर्कने उल्लेख छ । 

उक्त कार्ादलको बैठकमा सम्बर्न्धि र्वषर्का र्वज्ञलाई आमर्न्रि गनुापनेमा सोही कार्ाालर् 
र अन्र् कार्ाालर्का अतधकृि िथा सहार्क कमाचारीलाई आमर्न्रि गरेको छ । कार्ादलको 203 
वटा बैठक वतस बैठक भत्ता रु.४१ लाख ८८ हजार खचा लेखेको मध्रे् आमर्न्रिको लातग मार 
रु.19 लाख 20 हजार भकु्तानी गरेको छ । ऐन, काननु, कार्ार्वतध समेि ७ वटा मस्र्ौदा िर्ार 
गना कार्ादलको १० देर्ख ५१ वटा सम्म बैठक बसेको देर्खर्ो । मापदण्ड भन्दा बढी बसेको वैठक 
भत्ता िथा सम्बर्न्धि र्वषर्का र्वज्ञ बाहेकका व्र्र्क्तलाई भकु्तानी ठदएको भत्ता असलु गनुापदाछ ।  

23. अनावश्र्क कमाचारी - मखुर्मन्री स्वच्छिा अतभर्ान कार्ाान्वर्न गना कार्ाक्रम बजेटबाट ११ 
जनालाई करारमा राखी रु.38 लाख 24 हजार, वेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्ाक्रमको लातग 6 
जनालाई करारमा राखी रु.21 लाख 67 हजार र पुजँीगि िफा को कर्न्टन्जेन्सीबाट 32 जना 
सपुरभाइजर राखी रु.39 लाख 36 हजारसमेि रु.98 लाख 94 हजार पाररश्रतमक भकु्तानी भएको 
छ । तनजहरूको कार्ा र्वभाजन र कार्ासम्पादन गरेको परु्ि हनेु आधार प्रमाण देर्खदैन। कार्ाक्रम र 
र्ोजनाको बजेटबाट कमाचारी करार िथा ज्र्ालादारीमा राखी खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन। िी 
कमाचारीलाई ठदएको कामको र्जम्मेवारी, कार्ाालर्मा उपर्स्थति, सम्पादन गरेको कामको र्ववरण र 
उपलधधी सर्हिको प्रमाण पेस गरी खचाको और्चत्र् परु्ि हनुपुदाछ।  

24. कार्ा सम्पादन जमानि - सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा २७ (४) मा बोलपर स्वीकृि भई 
सम्झौिा गनुा पूवा कबोल रकमको ५ प्रतिशि कार्ासम्पादन जमानि राख्नपुने, लागि अनमुानको 
िलुनामा १५ प्रतिशि भन्दा घटी कबोल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशि भन्दा जति रकमले घटी 
कबोल गरेको छ सोको ५० प्रतिशिले हनेु रकम र कबोल अंकको ५ प्रतिशि रकम समेि 
कार्ासम्पादन जमानि दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले 3 वटा खररद सम्झौिामा रु 77 
लाख 88 हजार  घटी कार्ा सम्पादन जमानि तलई खररद सम्झौिा गरेकोले थप कार्ासम्पादन 
जमानि तलनपुदाछ। 

25. अनावश्र्क खचा - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन 2076 को दफा 24(2) मा 
उर्चि प्रतिफल प्राप्त गने गरी तमिव्र्र्ी िरीकाले खचा गने व्र्वस्था छ । पोखरी सौन्दर्ीकरण 
सम्बन्धी 4 वटा पोखरी र्शलन्र्ास िथा साइकल र्विरण कार्ाक्रमको सरुुवाि गना आर्ोर्जि 
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कार्ाक्रममा 1 हजार देर्ख 1 हजार 500 सम्म व्र्र्क्तलाई खाना खाजा खवुाएको रु 20 लाख 64 
हजार खचा गरेको छ । र्स्िा खचामा तनर्न्रण हनुपुदाछ । 

26. वोलपर कागजािको मूल्र्ाङ्कन - सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 63(1)(क) मा 
बोलपरदािाले आचरण र्वपरीि काम गरेकोमा कालोसूचीमा राख्न ेव्र्वस्था रहेको र दफा 62(1)(ख) 
मा िथर् बङग्र्ाई झकु्र्ाई बोलपर पेस गना नहनेु व्र्वस्था छ ।लक्ष्मीसागर पोखरी सौन्दर्ीकरण 
कार्ाको लातग रु.12 करोड 71 लाख 95 हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी बोलपर आह् वान 
गरेकोमा एक तनमााण व्र्वसार्ीले तनमााण कार्ाको कार्ा अनभुव सम्बन्धी नक्कली कागजाि पेस गरेको 
कारण जनाई तनजको बोलपर अर्ोग्र् घोर्षि गरी अको तनमााण व्र्वसार्ीको रु.8 करोड 84 लाख 
55 हजारको बोलपर स्वीकृि गरेको छ । कार्ाालर्ले नक्कली कार्ाअनभुव पेस गने बोलपरदािाको 
र्वडवण्ड जफि गरी कालो सूचीमा राख्न ेलगार्िका कुनै पतन कारबाही गरेको देर्खएन । कार्ाालर्ले 
उक्त तनमााण व्र्वसार्ीलाई काननु बमोर्जम कारबाही गनुापदाछ । 

27. राहिकोष -  प्रदेशतभरको संघ संस्था, असहार्, र्वपन्न वगा, अशक्त िथा गम्भीर रोग लागेको व्र्र्क्तलाई 
सामार्जक सरुक्षाको अनभुिू गराउनको लातग आतथाक सहार्िा र्विरण गना स्थापना भएको मखुर्मन्री 
राहि कोषबाट आतथाक सहार्िा उपलधध गराउने सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७६ अनसुार आतथाक 
सहार्िा उपलधध गराउने व्र्वस्था छ। र्ो वषा उक्त कोषबाट मर्न्रपररषद्को तनणार् अनसुार 5 
पदातधकारी, 109 सवासाधारण व्र्र्क्त र 10 संघसंस्थालाई रु.15 हजार देर्ख रु.17 लाखसम्म 
भकु्तानी ठदई आतथाक सहार्िामा रु.1 करोड 90 लाख 30 हजार खचा गरेको छ। कोषबाट 
तनदेर्शकामा उल्लेख भएको भन्दा वढी िथा तनदेर्शकामा उल्लेख नभएको कार्ामा समेि आतथाक 
सहार्िा ठदएको छ । तनदेर्शकामा उल्लेख नभएको, तनदेर्शकाले िोकेको भन्दा वढी िथा गम्भीर रोग 
लागेको परु्ि नभएको अवस्थामा समेि आतथाक सहार्िा ठदने कार्ामा तनर्न्रण हनुपुदाछ। 

28. लोकसेवा िर्ारी कक्षा - आतथाक कार्ाार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 
39 (10) मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले सरकारी रकम खचा लेख्न ुअर्घ त्र्स्िो रकम खचा गना वा भकु्तानी 
ठदन आवश्र्क तबल, भरपाइा र कागजाि संलग्न  भए नभएको िथा संलग्न कागजाि अनसुार भकु्तानी 
ठदन रीि पगेु वा नपगेुको जाचँ गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले ८ वटै र्जल्लामा लोकसेवा िर्ारी 
कक्षा सिालनको लातग तसलबन्दी प्रस्िाव माग गरी र्वतभन्न संस्था छनौट गरेको र िी संस्थासँग 
२०७८।१।५ मा सम्झौिा गरेको छ । िी संस्थाले पेस गरेको आतथाक प्रस्िावमा  भौतिक रुपमा 
कक्षा सँचालन गना हलभाडा, जेनरेटर भाडा, खाजा खचा िथा अन्र् र्कतसमका खचाहरू समावेश 
गरेकोमा कोतभडको दोस्रो लहरको कारण २०७८ बैशाख १६ गिेदेर्ख देशव्र्ापी लकडाउन भएकोले 
अनलाइान कक्षा सिालन गरेको देर्खर्ो । अनलाइन कक्षा सिालन गदाा प्रर्शक्षक भत्ता र 
सफ्टवेर्रको खचा मार भकु्तानी हनुपुनेमा सम्झौिामा उल्लेख भए बमोर्जम नै  हल भाडा, जेनेरेटर 
भाडा, खाजा खचालगार्िका खचा भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी रु.9 लाख 54 हजार सम्बर्न्धि 
फमाबाट असलु गनुापदाछ । 

29. सीमा भन्दा बढीको कार्ा - सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा रु.१ करोडसम्म 

लागि अनमुान भएको सोही आतथाक वषातभर सम्पन्न गना सर्कने तनमाणा कार्ा मार  उपभोक्ता सतमतिबाट 

गराउन सर्कने िथा उक्त लागिमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगिाको अंश 
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समेिको रकम समावेश हनेु व्र्वस्था छ। काननुमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि रु 1 करोड भन्दा बढीको 
लागि अनमुान भएको 6 र्ोजनाको लागि अनमुान रु.6 करोड 87 लाख 62 हजार रहेकोमा 
उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराइा रु.3 करोड  83 लाख 80 हजार भकु्तानी गरेको छ ।िी 
र्ोजनाको काम समेि अधरुो रहेको छ । तनर्मको तसमा तभर रही उपभोक्ता सतमतिलाई काम 
ठदनपुदाछ । उक्त अधरुो कार्ा सम्पन्न गराउनपुदाछ । 

30. लमसम कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 10 मा तनमााण कार्ाको लागि 
अनमुान िर्ार गदाा स्वीकृि नम्सा अनसुार आइटम अनसुारको जाँच गरी र्वस्ििृ लागि अनमुान िर्ार 
गनुापने र सोही लागि अनमुानका आधारमा ठेक्का लगाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ाालर्ले सकुदेव 
सार पोखरीको सौन्दर्ीकरण कार्ाको लातग लागि अनमुानमा प्रार्वतधकबाट नापजाँच हनु सक्ने काम 
पाका  तनमााण, टलेटफमा तनमााण, वकृ्षारोपण जस्िा रु.26 लाखको कामलाइा लमसममा एकमिु राखी 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समेि रु.२४ लाख ८६ हजार भकु्तानी गरेको छ। कामको पनुाः नापजाचँ गरी 
मूल्र्ाङ्कन हनुपुदाछ । 

31. लागि अनमुान - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 10 मा तनमााण कार्ाको लागि 
अनमुान िर्ार गदाा नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको नम्सा र र्जल्ला दररेट तनधाारण सतमतिले तनधाारण 
गरे अनसुार तनमााण सामग्रीको दररेट प्रर्ोग गरी लागि अनमुान िर्ार गने व्र्वस्था रहेको छ । 
कार्ाालर्ले 8 र्जल्लाको 35 स्थानमा सामदुार्र्क शौचालर् तनमााण कार्ाको लातग रु.5 करोड 44 
लाख 6३ हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी एक मार बोलपरदािासँग रु.4 करोड 23 लाख २० 
हजारमा सम्झौिा गरेको छ। लागि अनमुान िर्ार गदाा नम्सा िथा र्जल्ला दररेट भन्दा फरक दर 
प्रर्ोग गरेकोले रु.63 लाख 6८ हजार बढीको लागि अनमुान स्वीकृि भएको छ। तनर्मावलीको 
व्र्वस्था वमोर्जम लागि अनमुान िर्ार गनुापदाछ । 

लेखापरीक्षणको क्रममा वीरगंजर्स्थि २ वटा शौचालर्को स्थलगि अवलोकन गदाा 1 हजार 
तलटरको पानी टर्ांकी राख्न ेउल्लेख भएकोमा 500 तलटरको राखेको, चापाकल 200 र्फटमा गाड्ने 
भनेकोमा नाप जाँचमा गर्हराइा नखलुाएको र चापाकलमा ढलान नगरेको, नापी र्किावमा शौचालर्को 
बार्हर 18 तमटर लामो 4 स्टेपको भरर्ाङ्ग बनाउनपुनेमा ३ र्फट लम्वाई भएको स्टेप मार तनमााण 
गरेको,  वाटर पम्प जडान नगरेको, पानी टर्ाकंीकोलातग घेरा नहालेको लगार्िका काम नगरी िी 
आइटमको भकु्तानी भएको छ । र्सरी नापी र्किाव अनसुारको काम नभएकोले 35 वटै 
शौचालर्को कामको र्थाथा नापजाँच गरी बढी भकु्तानी भएको रकम र्र्कन गरी असलु गनुापदाछ। 

32. बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० मा नेपाल सरकार 
मर्न्रपररषद् बाट स्वीकृि नम्सा र र्जल्ला दररेट अनसुार लागि अनमुान िर्ार गनुापने र तनर्म १२३ 
मा प्रार्वतधक नापजाचँ गरी नापी र्किावमा उल्लेख भए अनसुार वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा 
तनमााण कार्ाको भकु्तानी गने व्र्वस्था छ । त्र्स कार्ाालर्ले र्वतभन्न पोखरीहरूको सौन्दर्ीकरण, भवन 
ममाि, शौचालर् तनमााण लगार्िका कार्ामा नापी र्किाव िथा रतनङ तबलमा जोड जम्मा फरक पारेको, 
र्जल्ला दररेट िथा नम्सा भन्दा बढी हनेु गरी दररेट तनधाारण गरेको, वास्िर्वक काम गरेको भन्दा 
बढीकार्ाको नापजाचँ गरेको, स्वीकृि दररेट भन्दा बढी दरले भकु्तानी गरेको, अतग्रम कर कट्टी 
नगरेको, अनावश्र्क ढुवानी खचा ठदएको लगार्ि कारण 18 उपभोक्ता सतमतिलाई रु.61 लाख 52 



मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररपद्को कार्ाालर् 

 32महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

हजार र 11 तनमााण व्र्वसार्ीलाई रु.१ करोड 5 लाख 2 हजारसमेि रु.१ करोड 66 लाख 54 
हजार बढी भकु्तानी भएको छ । सो रकम सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमति र तनमााण व्र्वसार्ीबाट असलु 
हनुपुदाछ ।  

33. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले एउटै प्रकृतिको कामलाई सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३(क) बमोर्जम उपर्कु्त टर्ाकेज बनाई बोलपरको माध्र्मबाट खररद 
गनुापनेमा स-सानो टुक्रामा लागि अनमुान बनाई सोझै खररद गरी रु.५ करोड ९६ लाख ५५ हजार 
खचा लेखेको छ । सावाजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावतलको व्र्वस्था बमोर्जम प्रतिस्पधाा हनेुगरी 
खररद व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - कार्ाालर् र मािहिका ३ तनकार्को रु.५१ करोड १४ लाख ६८ हजार बेरुज ु
देर्खएको छ । सो रकममा लेखापरीक्षणको लातग ठेक्का फाइल पेश नभएको रु. १५ करोड १ लाख 
समेि समावेश छ । प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी 
सोही रकम बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.३० लाख ३२ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको 
छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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अथा मन्रालर् 

प्रदेश सरकार(कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा प्रदेश आतथाक 
अवस्थाको र्वश्लषेण िथा आतथाक नीतिको िजुामा, कार्ाान्वर्न, तनर्मन लगार्ि प्रदेश स्िरको आतथाक श्रोिको 
बाँडफाँट लगानी प्रक्षेपण र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथाक र्वकासमा सावाजतनक तनजी सहकारी िथा गैर सरकारी 
क्षेरसँगको साझेदारी एवं समन्वर् र सहकार्ा सम्बन्धी नीति िथा मापदण्ड बनाउने  लगार्िका कार्ा रहेका 
छन । प्रदेश सरकार कार्ा र्वभाजन तनर्मावली 2078 बमोर्जम मन्रालर्को नाम 2078 जेठ देर्ख अथा 
मन्रालर् नामकरण गरेको छ । 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि ९ इकाइको र्वतनर्ोजनिफा  रु.३ अबा ८ करोड ८६ लाख ६८ 
हजारराजस्विफा  ९ इकाइको रु.१० अबा ८ करोड ११ लाख १ हजारधरौटी िफा  ९ इकाइको रु.६६ 
लाख ५५ हजार र अन्र् कारोबारिफा  ५ इकाइको रु.२ करोड ८७ लाख ४ हजार समेि रु.१३ अबा २० 
करोड ५१ लाख २८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 
तनम्नानसुार छना्ः 

1. नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली,२०७४ अनसुार मन्रालर्ले 
कार्ाान्वर्न गनुापने काममध्रे् प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेण िथा आतथाक नीतिको िजुामा एवं 
कार्ाान्वर्न, प्रदेश स्िरको आतथाक स्थार्र्त्व, मूल्र् र्स्थरिा सम्बन्धी नीति िजुामा र कार्ाान्वर्न, 
प्रदेश राजस्व सम्बन्धी  नीति र काननुको िजुामा एवं कार्ाान्वर्न, राजस्व चहुावट तनर्न्रण सम्बन्धी 
प्रादेर्शक नीति काननु िथा मापदण्ड िजुामा र कार्ाान्वर्न, िथर्ाङ्क, सूचना प्रणाली िथा अतभलेख 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड िजुामा लगार्िको काम हनु बाँकी देर्खन्छ । 
िोर्कएको र्जम्मेवारी पूरा गनुापदाछ ।  

2. कार्ासम्पादन प्रतिवेदन - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 
76(1) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (नगद, र्जन्सी, 
आर्व्र्र्) को अनसूुची  11 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथाक वषा समाप्त 
भएको २१ ठदनतभर िालकु कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले सो अनसुारको 
प्रतिवेदन िर्ार नगरेकोले र्थाथा खचाको अवस्था र्र्कन गना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था 
अनसुार प्रतिवेदन िर्ार गरी मूल्र्ाङ्कन गनुापदाछ । 

3. आर्-व्र्र् - प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र् अनसुार रु. 34 अबा 70 करोड 43 
लाख आर्-व्र्र् अनमुान रहेकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट पेश भएको र्ववरण अनसुार 
संघीर् सरकारबाट प्राप्त अनदुान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेश राजस्व र गिवषाको बचिसमेि रु. 36 अबा 
66 करोड 1१ लाख आर् भएकोमा रु. 22 अबा ५4 करोड 58 लाख खचा भई रु. 14 अबा 11 
करोड 53 लाख बचि भएको छ । बचि मध्रे् संघीर् सरकारलाई रु. 2 अबा 77 करोड 14 
लाख अनदुान र्फिाा भएको देर्खन्छ ।  

4. बजेट र्वतनर्ोजन र खचा - बजेट बक्तव्र् माफा ि 2077/78 को लातग रु.३४ अबा 26 करोड 94 
लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा कुल खचा रु.२२ अबा ५४ करोड 58 लाख रहेको छ । कुल खचा 
मध्रे् चाल ुिफा  संर्चि कोषमा व्र्र्भार पने रकम समेि रु.८ अबा ६४ करोड ७ लाख िथा पुजँीगि 
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िफा  रु.१३ अबा ९० करोड ५1 लाख खचा रहेको छ । कुल बजेटको िलुनामा कुल खचा  
65.78 प्रतिशि, कुल खचाको अनपुािमा चाल ु खचा ३८॰३ प्रतिशि र पुजँीगि खचा ६१॰६8  
प्रतिशि रहेको छ । बजेटको िलुनामा न्रू्न खचा भएको कारण बजेट िजुामा र्थाथािामा आधाररि 
देर्खएन । खचा दक्षिा बढाउन बजेटलाई र्थाथापरक बनाउनपुदाछ ।  

5. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशर्स्थि 
सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाकँी रकमको लगि िथा असलु उपर गने कार्ा 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । संघीर् सरकार अन्िगाि रहेका कृर्ष, वन, 

तसंचाइ, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थर्लगार्िका कार्ाालर्हरू प्रदेश सरकार अन्िगाि रुपान्िरण 
भएको िथा गातभएको अवस्थामा सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोग गरेको सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण िर्ार 
गरी सम्पर्त्तको संरक्षण िथा सरकारी बाकँी रकमको लगि िर्ार गरी असलु उपर गने भनी गिवषा 
औल्र्ाइएकोमा र्ो वषा समेि र्स्थति र्थावि रहेको छ । मािहि कार्ाालर्को सम्पर्त्त िथा बाकँी 
रकमको लगि िर्ार गरी अद्यावतधक गनुापदाछ । 

6. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 
सम्म र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । ऐनको व्र्वस्था अनसुार 
बेरुज ुफस्र्ौट गने गराउने, केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् 
र्हसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचबझु गने, र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना 
नसकेमा सोको र्जम्मेवारी मन्रालर्मा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु उल्लेख 
छ। उक्त र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा अनसुार गनुापने कामको कार्ाान्वर्न अवस्था देर्खने अतभलेख 
मन्रालर्ले अद्यावतधक गरेको छैन । र्वतनर्ोर्जि बजेटको लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप मन्रालर्को 
चालिुफा  ४५.४५ प्रतिशि र पुजँीगििफा  ६६.६६ प्रतिशि मार खचा भएकोमा ऐनको व्र्वस्था 
अनसुार िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालनाको सतुनर्िििा गना अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गरेको 
देर्खएन । िोर्कएको र्जम्मेवारी  र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथाक अनशुासन कार्म 
गराउनपुदाछ। 

7. रकमान्िर - मन्रालर्ले पुजँीगििफा  अथा र्वर्वध (अवण्डा) मा राखेको रु १ अबा २४ करोड ८७ 
लाख ९९ हजारमध्रे् ७ मन्रालर्लाई रु ३६ करोड ४ लाख ३२ हजार रकमान्िर गरेको छ । सो 
मध्रे् रु ३ करोड ७२ लाख १५ हजार असारमा मार रकमान्िर गरेको छ । चालिुफा  रु २ अबा 
५ करोड अवण्डा राखेकोमा ११ तनकार्लाई रु ७७ करोड ३१ लाख ९६ हजार रकमान्िर थप 
गररएकोमा असारमा मार रु ५२ करोड ३८ लाख २७ हजार थप ठदइएको छ । भौतिक पूवााधार 
र्वकास मन्रालर्लाई मार रु ३० करोड २४ लाख ७ हजार थप गरेको छ भने सलााही र्जल्लाको 
वागमिी नगरपातलकालाई िाल तनमााण गना रु ३० करोड थप गरेको छ । र्सरी अवण्डामा बजेट 
राखी वषाान्िमा रकम थप गनुा उपर्कु्त देर्खएन । 

8. मध्र्मकालीन खचा संरचना - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन २०७४ को दफा ५ मा प्रत्रे्क आतथाक 
वषाको बजेट िजुामा गनुाअर्घ आगामी ३ वषाको आम्दानी र खचा प्रक्षेपण सर्हिको मध्र्मकालीन खचा 
संरचना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । जसमा प्रस्िार्वि र्ोजना िथा कार्ाक्रमको र्क्रर्ाकलापगि 
र्ववरण प्रति इकाइ लागि, अनमुातनि समर् र उक्त आर्ोजनाबाट हनेु प्रतिफल समेि खलुाई 
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र्ोजनाहरूको प्राथतमकीकरण गनुापने उल्लेख गरेकोमा मन्रालर्ले सो अनमुानको र्ववरण िर्ार 
गरेकोमा र्वस्ििृ र्वश्लषेण गरी समर्, लागि, प्राथतमकिा एव श्रोिको सतुनर्िि आधार समेि िर्ार 
गरेको छैन । काननुमा िोर्कए अनसुारको खचा संरचना िर्ार हनुपुदाछ । 

9. काननु तनमााण -  राज्र् िथा प्रदेशको िफा बाट जनिाले प्राप्त गने सेवा प्रवाहलाई दरुुस्ि एव भरपदो 
बनाउन आतथाक क्षेरका कार्ाक्रम र आवश्र्क भतूमकालाई सवल र अनशुातसि बनाउन र्वतभन्न 
तनदेर्शका जारी गरी र्स क्षेरमा पहुँचको सतुनर्िििा सरल गनुापदाछ । मन्रालर्ले आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावली जारी नगरेको, र्वतभन्न कर शलु्क कट्टी/भकु्तानी सम्बन्धी तनदेर्शका जारी नगरेको, राजस्व 
चहुावट िथा तनर्न्रण सम्बन्धी काननु िजुामा नभएको हुँदा सवासाधारण करदािालाई लर्क्षि गरी सेवा 
प्रवाहमा सरलिा ल्र्ाउन आवश्र्क कार्ार्वतध िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

10. लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपरको कारवाही  - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व 
ऐन, २०७६ को दफा ३६(१) मा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदनमा औलं्र्ाईएका बेरुजकुा सम्बन्धमा बेरुज ुप्राप्त भएको ३५ ठदनतभर सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले 
िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट गरी सम्परीक्षणको लातग महालेखापरीक्षक समक्ष पेस गने व्र्वस्था छ । 
उक्त व्र्वस्था अनसुार प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि बेरुज ुफस्र्ौटको कार्ा सम्बर्न्धि तनकार्ले 
गने र सो फस्र्ौटको प्रमाण अनसुार महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्बाट सम्परीक्षण हनेु गरेको छ ।  

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५(२) मा महालेखा परीक्षकको 
कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण भई प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा औलं्र्ाइका बेरुजकुा सम्बन्धमा बेरुज ु प्राप्त 
भएको ३५ ठदनतभर सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण गरी 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्लाई जानकारी गराउनपुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले ऐनको उक्त 
व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गना तनर्मावली स्वीकृि गरी लाग ु गरेको छैन । लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदनमा औलं्र्ाइएका बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षण गने सम्बन्धी संघीर् ऐन र प्रदेश ऐनको 
व्र्वस्थामा फरक रहेको देर्खर्ो । प्रदेश सरकारको अथा मन्रालर्ले २०७७।७८ को 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा समावेश बेरुज ुमध्रे् रु.३ करोड ९७ लाख २८ हजार सर्चव 
स्िरबाट तनर्तमि गरेर फस्र्ौट गरी महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्लाई जानकारी गराएको छ । 
मन्रालर्का सर्चवबाटै लगि कट्टा गने तनणार् गरी जानकारी गराएको आधारमा बेरुज ुसम्परीक्षण गने 
काननुी प्रावधान संघीर् सरकारको आतथाक कार्ार्वतध िथ र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ अनकुुल 
देर्खएन ।  

 प्रदेश सभाले बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा संघीर् ऐनसँग सामाञ्जस्र् हनेु गरी 
काननुी व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

11. राजस्व अतभलेख व्र्वस्थापन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 21 मा र्वतनर्ोजन 
राजस्व धरौटी िथा अन्र् कारोवारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको तसर्द्ान्िमा आधाररि रही लेखा 
राख्नपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले अपनाएको दोहोरो लेखा प्रणालीको व्र्वस्था अनसुार प्रदेश एकल 
खािा कोष प्रणाली, राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली, प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले पेस गरेको 
र्ववरणबाट प्राप्त िथर्ाङ्कको आधारमा िर्ार गरेको छ । राजस्वको अतभलेख राजस्व लेखा प्रणाली 
सफ्टवेर्र(ररम्स) को आधारमा जम्मा भएको रकमलाई मार संर्चि कोषमा आम्दानी देखाएको छ । 
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प्रदेशले र्वभाज्र् कोषका  सवै रकमहरू प्राप्त भएको सतुनर्िि हनेु अतभलेख मन्रालर् एवं प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्ले राखेको छैन ।र्स्िो अतभलेख राखी राजस्व प्रगतिको अतभलेख अद्यावतधक 
गनुापदाछ ।  

12. र्वत्तीर् हस्िान्िरण - र्ो वषा प्रदेश सरकार माफा ि १३६ स्थानीर् िहलाई र्वत्तीर् हस्िान्िरण 
अन्िगाि सशिा, र्वशेष र समपूरक अनदुान रु.१ अबा ९५ करोड ६१ तनकासा उपलधध गराएकोमा 
स्थानीर् िहहरूबाट उक्त रकम खचाको र्ववरण तलई वाँकी रकम र्फिाा गरे नगरेको र्र्कन नगरेको 
हुँदा सो र्र्कन गरी बाँकी रकम प्रदेश संर्चि कोष र्फिाा गनुापदाछ । 

13. बैठक भत्ता - प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका २०७७ को अनसुचुी १ मा मन्रीको अध्र्क्षिामा बस्ने 
बैठकको बैठक भत्ताको दर रु २ हजार 500 र प्रदेश सर्चवको अध्र्क्षिामा भएको बैठकको बैठक 
भत्ता दर रु.१ हजार ५ सर् हनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्ो वषा बैठक भत्तामा रु.1 करोड 34 
लाख 73 हजार खचा गरेको छ । बैठक भत्ता सम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्न छनाः 

13.1. प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका लगार्ि प्रदेश काननुमा एउटा बैठकको न्रू्निम अवतध र एक ठदनमा 
एक व्र्र्क्त सहभागी हनु सक्ने अतधकिम बैठक संखर्ा सम्बन्धमा व्र्वस्था गरेको पाईएन । 
मन्रालर्मा प्रदेश सर्चवको अध्र्क्षिामा ७ सदस्र् रहने ऐन, तनर्म, मस्र्ौदा कार्ार्वतध सतमति 
रहेकोमा राज्र्मन्रीको अध्र्क्षिामा ७ सदस्र् रहने गरी मस्र्ौदा सतमति पनुगाठन गरेको कारण बैठक 
खचा प्रति बैठक प्रति व्र्र्क्त रु.१ हजार बरृ्र्द् भएको छ ।  कार्ाालर् सिालन भएको ठदन कार्ाालर् 
समर् बाहेक तबहान बेलकुी आधा घण्टा देर्ख १ घण्टासम्म प्रतिठदन ८ वटासम्म र सावाजतनक 
तबदाको ठदन १३ वटासम्म बैठक बसेको भत्ता र्विरण गरेको पाइर्ो । बैठकको अवतध रहेको छ। 
एकजना पदातधकारी िथा कमाचारीले एक ठदनको बैठक भत्ता रु.32 हजार ५ सर्सम्म प्राप्त गरेको 
देर्खन्छ । र्स प्रकारको अस्वाभार्वक बैठक बसी भत्ता भकु्तानी गरेको सम्बन्धमा र्र्कन गरी बढी 
भकु्तानी रकम असलु हनुपुदाछ। 

13.2. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्वधेर्कको मस्र्ौदा िर्ार गना ६७ बैठक बसी 
रु.१७ लाख 8 हजार बैठक भत्ता भकु्तानी गरेको र संघीर् सरकारले िर्ार गरेको आतथाक कार्ार्वतध 
िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ मा प्रदेश काननु अनकुुल हनेुगरी सामान्र् रुपमा सच्र्ाई 
मस्र्ौदा िर्ार गरेको देर्खन्छ । सतमतिले िर्ार गरेको मस्र्ौदामा सधुार गना मस्र्ौदा तनदेशन 
सतमतिको ५० बैठक बसी रु.१४ लाख १3 हजारसमेि उक्त ऐनको मस्र्ौदा िर्ार गना कुल रु.३१ 
लाख २1 हजार बैठक भत्ता भकु्तानी गरेको पाइर्ो । र्स प्रकारको अस्वाभार्वक बैठक बसी भत्ता 
भकु्तानी गरेको सम्बन्धमा र्र्कन गरी बढी भकु्तानी रकम असलु हनुपुदाछ।  

13.3. प्रदेशस्िरीर् आन्िररक लेखापरीक्षण तनदेर्शका िर्ारीका लातग प्रदेश सरकार आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 

२०७४ को दफा ३2 (९) ले ठदएको अतधकार प्रर्ोग गरी  तनदेर्शकाको मस्र्ौदा िर्ार गरेको छ। 
ऐनको सो दफामा आन्िररक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्र् कार्ार्वतध िोर्कए बमोर्जम हनेु उल्लेख छ। 
आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को प्रस्िावना अनसुार संघ, प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहको आतथाक कार्ार्वतध तनर्तमि िथा व्र्वर्स्थि गना र्ो ऐन बनाएको उल्लेख भएकोले सो 
ऐन अन्िगािको अतधकार प्रर्ोग गरी महालेखा तनर्न्रकको कार्ाालर्ले जारी गरेको तनदेर्शका प्रदेश 
िहको आन्िररक लेखापरीक्षणमा समेि लाग ु हनेु देर्खएकोले प्रदेशले छटै्ट आन्िररक लेखापरीक्षण 
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तनदेर्शका बनाउनकुो और्चत्र् देर्खदैन । प्रदेश िहको लातग छुटै्ट तनदेर्शका आवश्र्क भएमा 
महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले जारी गरेको तनदेर्शकालाई प्रदेश काननु अनकुुल हनेुगरी सामान्र् 
पररमाजान गरी लाग ुगना सर्कनेमा तनदेर्शका िर्ार गना मन्रालर्ले १११ बैठकको रु.२६ लाख २3 
हजार र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले १४३ बैठकको रु.१८ लाख ९5 हजार समेि रु.४५ 
लाख १७ हजार बैठक भत्ता खचा गरेको छ ।   

मन्रालर्ले खचा गरेको बैठक भत्तामध्रे् तनदेर्शका मस्र्ौदा सतमतिलाई तनदेशन ठदन भतन 
मस्र्ौदा तनदेशन सतमति गठन गरी 61 वटा बैठक बसी रु.१३ लाख ७3 हजार बैठक भत्ता खचा 
लेखेको छ । उक्त तनदेशन सतमतिको आवश्र्किा र और्चत्र् देर्खएन । उक्त सतमति गठन गने 
काननुी आधार खलुाएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षण तनदेर्शका िर्ार गना खचा लेखेको बैठक 
भत्ताको आवश्र्किा र और्चत्र् परु्ि हनेु प्रमाण पेस हनुपुदाछ ।  

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 

14. प्रदेश संर्चि कोष - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोर्जम प्रदेश संर्चि कोषको 
लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्न ेिथा त्र्सको वार्षाक र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने किाव्र् र उत्तरदार्र्त्व 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले स्वीकृि 
म.ले.प.फा.नं को ढाँचामा संर्चि कोषको र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी २०७8 कातिाक मसान्ितभर 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा र महालेखा तनर्न्रक िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा 
पेस गनुापनेमा २०७८ चैरमा पेस गरेिापतन स्वीकृि ढाँचामा पेस गरेको छैन। मधेश प्रदेशको संर्चि 
कोषको र्हसाब र्ववरण तनम्नानसुार रहेको छाः 

(रु.हजारमा) 

(क) प्रातप्त 

आतथाक वषा 
2076/77 

आतथाक वषा 
2077/78 

1. गि वषाको मौज्दाि र्जम्मेवारी 6912229 9632874 
2. राजस्व िथा अनदुान 0 0 

2.1. कर राजस्व 7041989 9591949 
2.2. अन्र् राजस्व 1719048 1186146 
2.3. गि वषाको नगद मौज्दाि िथा बेरुजू 226063 15704 
2.4. बाडँफाँड हनेु राजस्व 822640 1801660 
2.5. समानीकरण अनदुान 7085900 7020100 
2.6. समपूरक अनदुान 233700 27700 
2.7. साःशिा अनदुान 6957033 6970021 
2.8. र्वशेष अनदुान 650000 415000 

3. अनदुान मध्रे् खचा नभई र्फिाा गनुापने रकम (3581013) (2771358) 
4. र्वगि आतथाक वषाको खदु मौज्दाि बचि (9632874) (10589866) 
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(क) प्रातप्त 

आतथाक वषा 
2076/77 

आतथाक वषा 
2077/78 

जम्मा प्रातप्त 18434715 23299930 
(ख) भकु्तानी   
1. चाल ुवषाको भकु्तानी   

1.1. संर्चि कोष माथी व्र्भार हनेु रकममा 
खचा 

251306 8469 

1.2. र्वतनर्ोजन ऐनर्द्ारा भएको खचा (चाल)ु 9528241 8632270 
1.3. र्वतनर्ोजन ऐनर्द्ारा भएको खचा 

(पुजँीगि) 
8237646 13905062 

1.4. वन रोर्ल्टी संघीर् संर्चि कोष जम्मा 74848 81308 
1.5. स्थानीर् िह राजस्व बाँडफाडँ 303104 688141 
1.6. अनदुान र्फिाा 71678 0 
1.7. वन रोर्ल्टी संघीर् संर्चि कोष र्फिाा 6046 0 
1.8. सवारी साधन कर संघीर् संर्चि 

कोषबाट र्फिाा नभएको 
0 0 

1.9. स्थानीर् िह राजस्व बाँडफाँड हनु 
बाँकी 

0 0 

2. बैंकबाट भकु्तानी नभएको खचा समार्ोजन (37844) (15354) 
3. बैक र्हसाब समार्ोजन (310) 32 

जम्मा भकु्तानी  18434715 232999930 

15. राजस्व प्रक्षपेण िथा असलुी - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को एकल खािा कोष प्रणालीबाट र्ो वषा 
प्रातप्त  रु.२७ अबा २ करोड 82 लाख 81 हजार देखाएकोमध्रे् समातनकरण, सशिा, र्वशेष र 
समपरुक अनदुान रु.१४ अबा ४३ करोड २८ लाख घटाउदा प्रदेशको कुल राजस्व रु.१२ अबा 59 
करोड 55 लाख संकलन भएको छ । सोमध्रे् राजस्व बाँडफाँट माफा ि संघबाट प्राप्त हनेु मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर र अन्िाःशलु्क रु.8 अबा 79 करोड 45 लाख रहेको छ । जसको र्ोगदान कुल 
राजस्वमा 69.82 प्रतिशि रहेको छ ।  प्रदेश सरकारले  राखेको बजेट प्रक्षेपण अनसुार  राजस्व 
संकलनको र्स्थति सन्िोषजनक देर्खएन । 

प्रदेश सरकारबाट संकतलि कुल राजस्व आम्दानी रु.३ अबा ८० करोड ९ लाखमध्रे् 
मालपोि कार्ाालर्बाट घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन बापि रु.७९ करोड ७४ लाख ७8 हजार र र्ािार्ाि 
व्र्वस्था  कार्ाालर्बाट सवारी साधन कर रु.1 अबा 72 करोड 13 लाख 53 हजार संकलन 
भएको र्ववरण पेस भएको छ । जनु प्रदेशको कुल राजस्वको 66.24 प्रतिशि हनु आउछ । बाकँी 
सवै प्रदेश मन्रालर् िथा कार्ाालर्को  राजस्व र्ोगदान 33.76 प्रतिशि मार रहेको छ । न्रू्न 
राजस्व असलुी िथा प्रातप्तको कारण प्रदेशको आम्दानीले चाल ुखचासमेि धान्न नसक्ने अवस्था आउन 
सक्ने देर्खन्छ । प्रदेश सरकारले राजस्वका नर्ा ँश्रोि पर्हचान गरी राजस्व असतुलमा वरृ्र्द् गनुापदाछ।  
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16. समपरुक अनदुान - समपरुक अनदुान बापि संघीर् सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई र्ो वषा रु.२ करोड 
७७ लाख प्राप्त भएको छ । उक्त रकम खचा गना प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारको लागि 
सहभातगिामा र्ोजना िथा कार्ाक्रम सिालन गने व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त उक्त 
समपरुक अनदुान मध्रे् कुनै पतन रकम खचा भएको देर्खएन । खचा नहनुाको कारण पर्हचान गरी 
र्वतनर्ोजनको उदे्दश्र् अनरुुप खचा हनेु वािावरण तसजाना गनुापदाछ । 

17. भत्ता खचा - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्रस्िाव पेस भए बमोर्जम आतथाक मातमला िथा 
र्ोजना मन्रालर्को मर्न्रस्िरीर् २०७७।६।२९ को तनणार्बाट आतथाक अनशुासन कार्म गनाका 
लातग आवश्र्क तनदेर्शका िथा कार्ार्वतध लगार्िको मस्र्ौदा िर्ार गना मन्रालर्का सर्चवको 
अध्र्क्षिामा १५ सदस्र्ीर् मस्र्ौदा सतमति गठन गरेको देर्खन्छ । उक्त सतमतिले १४३ बैठक बसी 
आन्िररक लेखापरीक्षण तनदेर्शका, २०७८ को मस्र्ौदा िर्ार गरी रु.१८ लाख ९5 हजार र २९ 
वटा बैठक बसी आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली ठदग्दशानको मस्र्ौदा िर्ार गरी रु.३ लाख ५ हजार 
समेि रु.२१ लाख ९९ हजार बैठक भत्ता र अतिररक्त समर् भत्ता रु.16 लाख 47 हजार खचा 
लेखेको छ उक्त खचा सम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्न छन:् 

17.1. आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को प्रस्िावना अनसुार संघ, प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहको आतथाक कार्ार्वतध तनर्तमि िथा व्र्वर्स्थि गना उक्त ऐन बनाएको उल्लेख भएकोले 
सो ऐन अन्िरगिको अतधकार प्रर्ोग गरी महालेखा तनर्न्रकको कार्ाालर्ले जारी गरेको आन्िररक 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका प्रदेश सरकारलाई समेि लाग ु हनेु देर्खएकोले प्रदेशको छुटै्ट आन्िररक 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका बनाई रु.१८ लाख ९5 हजार बैठक भत्ता खचा लेखेको और्चत्र्पूणा देर्खएन।  

17.2. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली ठदग्दशान िर्ार गना २९ बैठक बसी रु.३ लाख ५ हजार भत्ता खचा 
लेखेकोमा उक्त ठदग्दशान स्वीकृि गरी लाग ुभएको छैन । 

17.3. प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्का कमाचारीहरूलाई वषाभर खाना खाजा िथा अतिररक्त समर् काम 
गरेको भत्ता रु.१६ लाख ४७ हजार खचा लेखेकोमा आन्िररक लेखापरीक्षण तनदेर्शका िथा आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली ठदग्दशान िर्ारी सतमतिबाट समेि बैठक भत्ता भकु्तानी भएको छ। एउटै समर्मा 
अतिररक्त समर् काम गरेको भत्ता र बैठक भत्ता भकु्तानी गना नतमल्ने देर्खएकोले कार्ाालर्ले र्र्कन 
गरी दोहोरो भकु्तानी रकम असलु गनुापदाछ । साथै प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका, 2077 को बुदँा 
10 मा अतिररक्त समर् काम गरेको र्वद्यिुीर् हार्जरी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिबाट प्रमार्णि गनुापने 
व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाालर्ले र्वद्यिुीर् हार्जर बेगर नै अतिररक्त समर् भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । 
प्रमार्णि र्वद्यिुीर् हार्जरी र्ववरण पेस हनुपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर् र मािहिका ३ तनकार्को रु.४ करोड ५० लाख ८४ हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ु फस्र्ौट हनु नसकी सोही 
रकम बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षरेमा प्रदेशमा 
शार्न्ि, सरुक्षा र सवु्र्वस्था सम्बन्धी नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुामा िथा कार्ाान्वर्न, तनर्मन, सूचना 
संकलन, मूल्र्ाङ्कन र प्रतिवेदन िथा संघसँगको समन्वर् र सहकार्ामा सहप्रशासन, काननु तनमााण र प्रदेश 
स्िरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि सिार माध्र्मको दिाा, अतभलेख, अनमुति, 

नवीकरण, अनगुमन र तनर्मन गने लगार्का कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.45 करोड २१ लाख ५८ हजार, राजस्व 
रु.८ लाख ९२ हजार, धरौटी रु.२ करोड ७५ हजार र अन्र् कारोवार रु.१५ करोड ४ लाख ६३ हजार 
समेि रु.६२ करोड ३५ लाख ८८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । त्र्सैगरी अन्र् संस्था र 
सतमतििफा  ३ तनकार्को रु.७ करोड ८२ लाख ८८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । संघीर् 
कार्ाालर् १ लाई रु.१३ करोड ९ लाख ६० हजार तनकासा ठदएको रकम र्वतनर्ोजनिफा  समावेश छ ।  
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. मन्रालर्को प्रगति मूल्र्ाङ्कन - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व  तनर्मावली, २०७७ को 
तनर्म ३५ र ३६ मा उल्लेख भए अनसुार सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्न गरेको 
कार्ााक्रमको चौमातसक एवम ् वार्षाक प्रगति र्ववरण िर्ार गरी भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा 
गनुापने र प्रगति हनु नसकेकोमा सोको कारण र र्जम्मेवार व्र्र्क्त पर्हचान गरी सधुारका लातग कदम 
चाल्नपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्ो वषा पुरँ्जगििफा  रु.७२ करोड ८६ लाख १७ हजार 
र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.२० करोड १७ लाख ४५ हजार (२७.२९ प्रतिशि) र चाल ु अन्िगाि 
कार्ाक्रम बजेटका लातग रु.१२ करोड ६९ लाख र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.२ करोड 3४ लाख ९९ 
हजार (१८.५१ प्रतिशि) खचा गरको देर्खर्ो । मन्रालर् स्वरं्ले सिालन गरेका कार्ाक्रमको 
भौतिक एवं र्वत्तीर् प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको देर्खएन । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था अनसुार 
मन्रालर्को वार्षाक प्रगति र्ववरण िर्ार  गनुापदाछ । 

2. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रदेश िहका 
सबै लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले आफ्नो र मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट कार्ाहरू 
तमिव्र्र्ी, कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुापने र आन्िररक तनर्न्रण समन्वर् ढाँचा र कार्ार्वतध 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले िोकेबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्र्ले आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । र्ो वषा मन्रालर्बाट कार्ाान्र्वन 
गरेका आर्ोजनाको अनगुमन गरी सधुारका लातग कुनै सझुाव ठदएको देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

3. क्षरेातधकार बार्हरको कार्ा - नेपालको संर्वधान, 2072 को अनसुचुी 6 मा प्रदेशको अतधकार सूची 
उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको क्षेरातधकार अन्िगािका काम गने गरी वार्षाक कार्ाक्रम िथा बजेट 
स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्न गनुापनेमा र्ो वषा मन्रालर्ले पुरँ्जगि कार्ामा खचा गरेको रु.१९ करोड ४० 
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लाख २५ हजारमध्रे् मन्रालर्को अतधकार क्षेर बार्हरका संघीर् सरकारसँग सम्बर्न्धि तनकार्को 
लातग तनम्नानसुार रु.14 करोड ३७ लाख ६१ हजार खचा गरेको देर्खएको छ । 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. 
खचा शीषाक कुल बजेट कुल खचा 

खचामध्रे्को अन्र् 
तनकार्को लातग 
भएको खचा 

सम्बर्न्धि तनकार् र्क्रर्ाकलाप 

1. भवन तनमााण ५३४५०० ५३२०५ २३८७५ संघीर् सरकार मािहिका र्जल्ला 
प्रशासन कार्ाालर्हरू, कारागार 
कार्ाालर् र नेपाल प्रहरी 
मािहिका कार्ाालर्, सशस्त्र प्रहरी 
मािहिका कार्ाालर् र नेपाली सेना 
मािहिका कार्ाालर् 

कार्ाालर् भवन, धर्ारेक भवन 
बर्न्दगहृ भवन लगार्िका 
भवनहरू तनमााण िथा ममाि 
सँभार 

2. सवारी साधन 
खररद  

१११७१७ १०२२७५ ९३८०१ संघीर् सरकार मािहिको नेपाल 
प्रहरीका कार्ाालर्, नेपाली सेना 
मािहिका कार्ाालर्हरू र स्थानीर् 
तनकार्हरू 

ट्रक ५, र्पकअप ६, 

मोटरसाइकल १२, तमतनबस 
१ र दमकल ९ वटा खररद 
गरी हस्िान्िरण गरेको 

3. मेर्शनरी औजार 
िथा उपकरण  

५८९०० ३८५४२ २६०८५ संघीर् सरकार मािहिका प्रदेश 
प्रहरी कार्ाालर्  

ड्रोन क्र्ामरा र तस.तस. 
क्र्ामरा खररद गरी 
हस्िान्िरण गरेको 

जम्मा ७०५११७ १९४०२५ १४३७६१   

प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् प्राप्ती गना प्रदेश काननु बमोर्जम र्वकास 
तनमााण िथा सेवा प्रवाहको लातग खचा गनुापदाछ । 

4. खररद प्रकृर्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० को अनसूुची १ मा तनमााण कार्ा 
सम्पन्न गना आवश्र्क पने आइटमहरू समावेश गरी तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गनुापने र 
तनर्म ३१ मा तबस लाख भन्दा वढी लागिको तनमााण कार्ा बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने व्र्बस्था 
छ । मन्रालर्ले इलाका प्रहरी कार्ाालर् गौशाला महोत्तरीमा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्ाको लातग 
रु.१९ लाख ३० हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी तसलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट काम  
गराई रु.21 लाख 78 हजार भकु्तानी ठदएको छ ।उक्त पखााल लगाउदा तनमााण हनेु कंर्क्रट 
र्पलरको फमााको काम लागि अनमुानमा छुट भएको भनी भेररएसनबाट रु.२ लाख १ हजारको 
लागि अनमुान थप गरी भकु्तानी गरेको छ । लागि अनमुानमा अतनवार्ा आइटम छुटाई बोलपरको 
सट्टा तसलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट खररद गरेको पाइर्ो । लागि अनमुान िर्ार गने 
प्रार्वतधकलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

5. दरभाउपर मूल्र्ाङ्कन - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म 84 (९क) मा न्रू्निम ३ 
वटा दरभाउपर सारभिूरुपमा प्रभावग्राही हनेु अवस्थामा मार सवैभन्दा कम कबोल अंक रहेको 
दरभाउपर स्वीकृतिका लातग छनौट गनुापने व्र्वस्था छ । वठदावास महोत्तरीमा नेपाली सेनाको २ गेट 
तनमााण गना रु.१९ लाख ९९ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी तसलबन्दी दरभाउ पर आह् वान 
गरेकोमा रु.२४ लाख २ हजार देर्ख रु.३५ लाख ४५ हजारसम्मका ४ दरभाउपर पेस भएको 
देर्खन्छ । बोलपर मूल्र्ाङ्कन सतमतिले आधार बेगर िी दरभाउपरहरूको मूल्र् रु.१७ लाख ६ 
हजारदेर्ख रु.२५ लाख १७ हजार कार्म गरी तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.१७ लाख ६ हजारको खररद 
सम्झौिा गरेको छ । सावाजतनक खररद ऐन, तनर्ममा तनमााण व्र्वसार्ीले पेस गरेको दरभाउपरको 
मूल्र्लाई बोलपर मूल्र्ाङ्कन सतमतिले पररविान गने व्र्वस्था छैन ।उर्ल्लर्खि दरभाउपरहरू रद्द गरी 
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पनुाः माग गनुापनेमा मूल्र् घटाइ स्वीकृि गरेको काननु सम्मि देर्खएन । साथै कार्ाालर्ले आफ्नो 
क्षेरातधकार बार्हरको कार्ा गराएको और्चत्र्पूणा देर्खएन । 

6. कार्ा सम्पन्न नहुँदै भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२४ मा खररद 
सम्झौिा बमोर्जम सम्पन्न भएको कार्ा सावाजतनक तनकार्ले स्वीकार गरेपतछ तनमााण धर्वसार्ीलाई 
करारका शिा बमोर्जम अर्न्िम भकु्तानी ठदने व्र्वस्था छ । र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्, महोिरीको 
प्रमखु र्जल्ला अतधकारी आवास भवनको छिमा र्स्टल ट्रसको छाना राख्न ेकामको लातग एक तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग रु.११ लाख २३ हजारको सम्झौिा गरी अर्न्िम तबलको रु.१० लाख ७० हजार 
भकु्तानी ठदएको छ । उक्त कार्ाको नार्प र्किाव िथा तबलमा समावेश भएको काम मध्रे् फलामको 
पोलहरूमा प्राइमर नलगाएको, रंतगन जस्िा पािा (२६ एल ०.३५  एम एम वाक्लो) लगाउनपुनेमा 
सादा जस्िा पािा लगाएको, फलामको सपोटाको लातग तनमााण भएका २६ वटा कर्क्रट पोिहरूमा २ 
कोट पेर्न्टङ्ग गनुापनेमा नगरेको, छानामा गडर समेि राख नपुनेमा नराखेको अवस्थामा समेि सबै 
कामको भकु्तानी ठदएको छ । र्सरी कार्ा सम्पन्न नगरी भकु्तानी गरेको सम्बन्धमा पनु-नापजाचँ गरी 
नगरेको कामको रकम र्र्कन गरी असलु हनुपुदाछ । 

7. कारागार भवन तनमााण - जलेश्वर कारागारमा  कम्पाउन्ड वाल र मर्हला वन्दी गहृ तनमााण गना 
रु.४५ लाखको लागि अनमुान स्वीकृि गरी एक तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.३३ लाख ३४ हजारको 
सम्झौिा २०७८/१/९ मा भएकोमा दोस्रो रतनङ्ग तबलसम्मको रु.१२ लाख ७९ हजार भकु्तानी 
ठदएको छ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्रार्वतधकसर्हि उक्त भवनको अवलोकन गदाा उक्त भवन 
कारागारको मखुर् कम्पाउण्ड भन्दा बार्हर तनमााण भएको, सो कार्ाको लातग ड्रइङ तडजाइन उपर्कु्त 
नदेर्खएको, तडजाइन अनसुार फलाम प्रर्ोग नगरेको, कम्पाउन्ड वालमा र्पलरहरू धेरै टाँढा रहेकोले 
मजविु नभएको िथा समग्रमा कामको गणुस्िर कमजोर देर्खएकोले सम्झौिा अनसुारको कार्ा 
गनुापदाछ । साथै कार्ाालर्ले आफ्नो क्षेरातधकार बार्हरको कार्ा गराएको और्चत्र्पूणा देर्खएन । 

8. सूचना प्रकाशन खचा - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 24(2) 
मा सरकारी रकम खचा गदाा उच्चिम प्रतिफल प्राप्त गरी तमिव्र्र्ी िरीकाले खचा गनुापने उल्लेख 
छ। तनमााण कार्ाको बोलपर िथा दरभाउपर आह् वान र आशर्को सूचनाहरू प्रकाशन गरी चाल ु
िफा को परपतरका िथा सूचना प्रकाशन शीषाकबाट रु.१३ लाख ४९ हजार, सेवा परामशा शीषाकबाट 
रु.६ लाख ३६ हजार र पुजँीगिको कर्न्टन्जेन्सीबाट रु.२६ लाख ९७ हजार समेि रु.४६ लाख 
८१ हजार  खचा लेखेको छ । बोलपर िथा दरभाउपरको उपर्कु्त टर्ाकेज बनाई एउटै सूचनाबाट 
एक भन्दा बढी बोलपर िथा दरभाउपर आह् वान र आशर्को सूचना सीतमि संखर्ामा प्रकाशन गरी 
तमिर्धर्िा कार्म गनुापनेमा सो अनसुार भएको देर्खएन। एउटै पतरकामा एकै ठदन एकै प्रकृतिको ३ 
वटासम्म सूचना प्रकार्शि गरी रु.११ लाख ६५ हजार  भकु्तानी ठदएको छ । जनु खचा स्वाभार्वक 
देर्खदैन । खचाको वास्िर्वकिा र्र्कन गरी  तमिव्र्र्ी िवरले सूचना प्रकाशन गनुापदाछ । 

9. बजेट सतुनर्िििा - सावाजतनक खररद तनर्मावाली, २०६४ को तनर्म ६ मा आवश्र्क बजेट व्र्वस्था 
नभई खररद कारबाही गना नहनेु व्र्वस्था रहेको छ । मन्रालर्ले चाल ु वषामा बजेट व्र्वस्था 
भएिापतन आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्बाट बजेट सतुनर्िििा िथा वहवुषीर् ठेक्काको 
स्वीकृति प्राप्त नगरी २०७८ जेष्ठ र असारमा ६ वटा भवन तनमााण कार्ाको लातग बोलपर आह्वान 
गरेकोमा २०७८/७९ मा उक्त कार्ाको लातग बजेट व्र्वस्था नभएको उल्लेख गरी िी बोलपरहरू 
रद्द गरेको देर्खर्ो ।र्सरी अगामी वषाको लातग बजेट सतुनर्िििा नभई िथा वहवुर्षार् ठेक्का सहमति 
प्राप्त नगरी चाल ुआतथाक वषामा कार्ा सम्पन्न हनु नसक्ने स्पि हदुाँहदैु आतथाक वषाको अन्िमा बोलपर 
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आह्वान गरेकोले बोलपर सूचना प्रकाशनमा मार रु.५ लाख ४४ हजार खचा भएको छ । स्रोि 
सतुनर्िि बेगर बोलपर आह्वान गरी अपधर्र् गनेलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

10. उपकरणहरूको प्रर्ोग - मधेश भवन पररसरमा सरुक्षा सम्बन्धी तडटेक्टर, स्क्र्ानर, कम्टरू्टर 
लगार्िका उपकरणहरू खररद गना रु.९९ लाख ९७ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी 
बोलपरको माध्र्मबाट रु.९८ लाख ४४ हजारको सामान खररद गरेको छ । िी उपकरणहरू जडान 
गने स्थान, भवन लगार्िका पूवााधारहरू  तनमााण नभएकोले िी उपकरणहरू लेखापरीक्षण अवतध 
२०७९ बैशाखसम्म उपर्ोगमा नल्र्ाई भण्डारमा राखेको छ । उक्त सामानको प्रार्वतधक परीक्षण 
समेि नगरी जडान र परीक्षण खचा रु.९५ हजारसमेि भकु्तानी भइसकेको छ । खररद भइसकेका 
सामानको ग्र्ारेन्टी/वारेन्टी अवतध १ वषा रहेकोमा सो अवतध समाप्त हदुाँ समेि समान जडान गरी 
परीक्षण नहनेु अवस्था देर्खएको छ । र्सरी सामान जडान गने स्थान, भवन लगार्िका पूवााधार 
िर्ार नगरी सामान खररद गरी मौज्दाि राखेको सम्बन्धमा र्वश्लषेण गरी सामान जडान िथा उपर्ोग 
गरेको प्रमाण पेस हनुपुदाछ । 

11. खाजा, खाना खचा - प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका, २०७७ को अनसूुची-२ को तसं नं. ५(क) अनसुार 
सावाजतनक तनकार् िथा िातलम केन्रले आर्ोजना गरेको र्वतभन्न िातलम, गोष्ठी, अन्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रम, 
समारोहको उदघाटन िथा समापन समारोहमा प्रति व्र्र्क्त प्रति ठदन सहभागी खाजा खाना मन्रीस्िर 
वा र्वर्शि शे्रणी भएमा रु.१ हजार ८ सर् उपलधध गराउने व्र्वस्था छ । र्ो वषा ५ वटा िातलम, 

गोष्ठी कार्ाक्रममा खचा भएको रु.५२ लाख २३ हजार मध्रे् खाना खाजामा रु.२० लाख २१ हजार 
खचा भएको छ । गोष्ठी, सेतमनार, िातलम जस्िा कार्ाक्रमको उदघाटन िथा समापन जस्िा सामान्र् 
समारोहमा प्रति व्र्र्क्त रु.१ हजार ८ सर् खचा गने गरी िोकेको मापदण्ड और्चत्र्पूणा देर्खंदैन । 
सहभागी संखर्ा सीतमि गरी र्स्िो खचामा तनर्न्रण गना मापदण्डमा पनुरावलोकन हनुपुदाछ। 

12. शार्न्ि सरुक्षा खचा - प्रदेश मर्न्रपररषद्को २०७५।२।१० को तनणार्ानसुार आन्िररक मातमला िथा 
काननु मन्रालर्का मन्री िथा सर्चवलाई भैपरी आउने शार्न्ि सरुक्षाको काममा खचा हनेु गरी 
मन्रीलाई प्रति पटक रु.३० हजार र सर्चवलाई रु. १० हजारका दरले प्रति मर्हना मन्रीले रु.1 
लाख 50 हजार र सर्चवले रु.50 हजारमा नबढ्ने गरी खचा गना पाउने र र्स्िो रकम खचा गने 
अतधकारी आफू स्वर्मले रकम भकु्तानी तलई खचा गने िथा र्स्िो रकमको तबल भरपाई पेस गरी 
रहन ुनपने उल्लेख छ । र्ो वषा मन्रीलाई रु.१८ लाख र सर्चवलाई रु.5 लाख 7० हजार गरी 
कुल रु.23 लाख 70 हजार खचा लेखेको छ। र्स्िो खचा कटौिी गरी अनावश्र्क व्र्र्भार 
घटाउनपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेिका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थति देहार् अनसुार छ : 

 मन्रालर्िफा  रु.३ करोड १५ लाख ९० हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध 
गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ । 

 अन्र् संस्था, सतमतििफा  ३ तनकार्मा रु.१७ लाख ७७ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ु
फस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ ।र्ससम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–१० मा रहेको छ । 

 



 

 44महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर्    
प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षरेमा व्र्ापार, 

वार्णज्र् र बजार प्रतिस्पधाा सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति काननु, मापदण्ड िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न ऐन, तनर्म, 

खानी िथा खतनज पदाथाको अन्वेषणसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, प्रदेशस्िरको संरक्षण क्षेर र चरन क्षेरको 
व्र्वस्थापन, प्रदेशतभर भ-ूस्खलन तनर्न्रण लगार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि २२ कार्ाालर् समेिको र्वतनर्ोजन रु.2 अबा 2२ करोड ९५ लाख ७० 
हजार, राजस्व रु.२३ करोड ७३ लाख ५७ हजार, धरौटी रु.१३ करोड ६८ लाख ८ हजार र अन्र् 
कारोवार रु.१० करोड ७७ लाख ९५ हजार समेि रु.२ अबा ७१ करोड १५ लाख ३० हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. एकीकृि आतथाक र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन 2074 को दफा 25(2) मा सम्बर्न्धि 
मन्रालर्को लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूणा 
आर् धर्र्को केन्रीर् र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा पेस गनुापने व्र्वस्था 
रहेको छ । मन्रालर्ले केन्रीर् आतथाक र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार नगरेकोले मन्रालर् र मािहि 
कार्ाालर्को आर् व्र्र्को र्थाथा अवस्थाको र्वश्लषेण गना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था पणुारुपमा 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

2. वार्षाक प्रतिवेदन - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्ीत्ब तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
७६(क) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आतथाक वषातभर भएको आतथाक कारोवारको वार्षाक प्रतिबेदन अनसूुची 
११ बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी आतथाक वषा समाप्त भएको २१ ठदनतभर  प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । सो अनसुार मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार गरेको 
देर्खएन जसबाट मन्रालर्को आतथाक कारोवार, फस्र्ौट गना बाकँी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको 
अवस्था र्र्कन गना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिवेदन िर्ार गरी समर्मै 
पठाउनपुने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

3. मध्र्मकालीन खचा संरचना - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा मध्र्मकालीन खचा 
संरचना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । सो अनसुार मन्रालर्ले उक्त र्ोजना िर्ार गरेिापतन 
मध्र्मकालीन  खचा संरचनामा र्ोजना वा कार्ाक्रमको र्क्रर्ाकलापगि र्ववरण, सोको प्रति इकाइ 
लागि, अनमुातनि समर् र सोबाट प्राप्त हनेु प्रतिफल समेि खलुाई र्ोजना िथा कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरण गनुापनेमा ३ आतथाक वषाको आम्दानी र खचा प्रक्षेपण सर्हिको संरचना िर्ार गरेिापतन 
कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरण, लागि र समर् खलुाई िर्ार गरेको पाइएन । 

4. प्रगति र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २० अनसुार मन्रालर्ले मािहि 
कार्ाालर्बाट वार्षाक प्रगतिको र्ववरण तलई बजेट िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न व्र्वस्थाको मूल्र्ाङ्कन 
गरी सोको र्ववरण सावाजतनक गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले उक्त व्र्वस्था अनसुार वार्षाक 
प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको देर्खएन । वार्षाक प्रगति र्ववरण िर्ार गरी समीक्षा हनुपुदाछ । 

5. र्जन्सी व्र्वस्थापन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोर्जम मन्रालर्ले 
आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, जग्गा, सवारी साधन लगार्ि र्जन्सी मालसामानको लागि िथा मािहि 
कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रतिवेदन र आफ्नो कार्ाालर् समेिको र्जन्सी प्रतिवेदन एकीकृि रुपमा िर्ार गरी 
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भार मसान्ितभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुनेमा पठाएको देर्खएन । 
साथै  साबाजतनक तनकार्मा प्रर्ोग हनेु सम्पर्त्तको व्र्वस्थापन कार्ाको लातग महालेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्ले  २०७७।७८ देर्ख सावाजतनक सम्पति व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोग गरी सम्पर्त्त व्र्वस्थापन 
सोही अनरुुप हनेु गरी सम्पर्त्तको लेखा राख्न तनदेशन गरेको छ । मन्रालर्ले सो अनरुुप र्जन्सीको 
लेखा राखेको पाइएन । महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलधध गराएको सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गरी 
र्जन्सी लेखा िर्ार गनुापदाछ । 

6. मौज्दाि र्फिाा - मन्रालर्ले तनर्िि प्रर्ोजन िथा कार्ाको लातग प्राप्त गरेको रकम सम्बर्न्धि काममा 
खचा गनुापने र खचा नभएमा सो रकम र्फिाा गनुापदाछ । मन्रालर्ले  भ्रमण वषा, २०२० अन्िगाि 
कार्ाक्रम सिालनको लातग नेपाल भ्रमण वषा, 2020 को सर्चवालर्बाट  २०७६।०७७ मा प्राप्त 
गरेको रकममध्रे् रु.१० लाख ७२ हजार खचा नभई मौज्दाि रहेको पाइर्ो । उक्त कार्ाक्रम हाल 
सिालनमा नरहेकोले  सो रकम  संघीर् संर्चि कोष दार्खला हनुपुदाछ । 

7. वकृ्षारोपण - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 24(2) मा सरकारी 
रकम खचा गदाा उच्चिम प्रतिफल प्राप्त गनेगरी खचा गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर् पररसरमा 
वकृ्षारोपण गना एक कमाचारीलाई पेस्की ठदई ज्र्ामी ज्र्ाला, र्वरुवा खररद र रंगरोगन समेि गरी 
रु.9 लाख 31 हजार खचा लेखेको छ । वकृ्षारोपण कार्ाको स्थलगि अनगुमन गदाा वकृ्षारोपण 
स्थलमा र्वरुवाहरू रहेको देर्खएन । मन्रालर् पररसरमानै वकृ्षारोपण गरेको भएिापतन उर्चि संरक्षण 
नहुँदा खचाको उपादेर्िा देर्खएन ।  र्वरुवाको उर्चि संरक्षण एवं व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 

8. बैठक भत्ता - प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका २०७७ को पररच्छेद ३ (१४) मा बैठक भत्ता भकु्तानी 
सम्बन्धी व्र्वस्था गरेको छ । उक्त तनदेर्शकाको बुदँा नं ३ मा प्रचतलि काननु िथा कुनै तनणार् एब 
आदेशबाट गठठि सतमति बा कार्ादलको बैठकको लातग मार बैठक भत्ता प्रदान गररने व्र्वस्था रहेको 
छ । मन्रालर्ले  र्वतभन्न सतमतिको बैठक भत्ता वापि रु.१४ लाख ३ हजार भकु्तानी गरेकोमा िी 
सतमति वा कार्ादलको गठन सम्बन्धी तनणार् पेस नभएको र सतमतिहरू गठनको कारण िथा आधार 
खलुाएको छैन । अनावश्र्क रुपमा सतमति गठन गरी खचा गने प्रवरृ्त्तमा तनर्न्रण हनुपुदाछ । 

उपभोक्ता र्हि संरक्षण तनदेशनालर् 

9. सफ्टवेर्र खररद िथा उपर्ोग - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 3 मा सावाजतनक 
तनकार्ले खररद आवश्र्किाको पर्हचान गनुापने उल्लेख छ । तनदेशनालर्ले 3 सफ्टवेर्र खररद गरी 
रु.13 लाख 96 हजार खचा लेखेको छ । कुनैपतन वस्ि ुवा सेवा खररद गरेपतछ उपर्ोगमा ल्र्ाउन 
सक्ने नसक्ने र्वश्लषेण गरी िथा आवश्र्किा पर्हचान गरी खररद गनुापनेमा िी सफ्टवेर्रहरू 
लेखापरीक्षण अवतध 2079 वैशाखसम्म पतन उपर्ोगमा ल्र्ाएको देर्खएन । आवश्र्किाको र्वश्लषेण 
नगरी खचा गनेलाई र्जम्मेवार बनाई उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

तडतभजन वन कार्ाालर्हरू 

10. तबल भरपाई - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म 10 र अनसूुची 1 मा तनमााण 
कार्ाको लागि अनमुानमा कामको प्रर्ोजन नखलुाई एकमिु रकम समावेश गने व्र्वस्था छैन । 
सप्तरी तडतभजनले लागि अनमुानको प्रोतभजनल सममा एकमिु रकम राखेको र कामको प्रर्ोजन 
नखलुाई तबल भरपाईसमेि संलग्न नगरी १२ उपभोक्ता सतमतिलाई रु १० लाख ९ हजार भकु्तानी 



उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 
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गरेको छ। कामको र्वस्ििृ नापजाचँ, मूल्र्ाङ्कन र तबल भरपाई बेगर खचा लेखेको रकम असलु 
हनुपुदाछ । 

11. वनक्षरे अतिक्रमण - वन ऐन, 2076 को दफा १७ मा नेपाल सरकारको अतधकार प्राप्त व्र्र्क्तबाट 
पट्टा पजुी पाएको बाहेक वनक्षेरको जग्गामा कुनै र्कतसमको हक नहनेु व्र्वस्था छ । सम्बर्न्धि वन 
कार्ाालर्ले वन अतिक्रमण तनर्न्रण नीति, २०६८ मा िोर्कएको कार्ार्वतध अपनाई वनक्षेर संरक्षण 
र्ोजना, २०७० अनसुार वनक्षेर अतिक्रमण रोक्ने िथा अतिक्रतमि वनक्षेरबाट अतिक्रमण हटाउने 
कार्ार्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ ।तसरहा तडतभजनबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार 
र्जल्लामा 2066/67 सम्म कुल 1 हजार 95 हेक्टर वनक्षेर अतिक्रमण भएकोमा 93 हेक्टर 
वनक्षेर अतिक्रमण मकु्त गरी वकृ्षारोपण गरेको जनाएको छ । बाकँी १ हजार २ हेक्टर वनक्षरे 
अतिक्रतमि भईरहेको अवस्था छ । र्स्िै पसाा तडतभजनले ३८१ हेक्टर वनक्षेर गि र्वगि वषामा 
अतिक्रमण भएकोमा र्ो वषा २७ हेक्टरमा वकृ्षारोपण र ६० हेक्टर अतिक्रमण हटाएको छ । उक्त 
जग्गा अतिक्रमण मकु्त गरी उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

12. पाका  तनमााण - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर्  उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 20७७ को तनर्म २६ मा 
आर्ोजनाको प्रतिफल समेि र्वचार गरी र्ोजना छनौट गने र सो अनसुार सम्पन्न हनेु गरी बजेट 
व्र्वस्था गनुापदाछ । तसरहा तडतभजनले सखुानगरकट्टी-5 तसरहामा राम जानकी पाका  तनमााण कार्ाको 
लागि अनमुान रु.44 लाख ४० हजार रहेकोमा उपभोक्ता सतमति माफा ि काम गराई रु.38 लाख 
१८ हजार भकु्तानी गरेको छ ।पाका को स्थलगि तनरीक्षण गदाा सतमतिले सम्झौिा अनसुार काम 
गरेिापतन पूरै क्षेरफलमा कम्पाउण्ड वाल लगाई पाका  संरक्षण नगरेसम्म हाल गरेको  लगानीको 
और्चत्र् रहने देर्खएन । वाकँी काम पूरा नगरेमा हाल गरेको लगानी प्रतिफलर्वहीन हनेु देर्खन्छ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर् र मािहि १४ तनकार्को रु.७ करोड ८८ लाख ५७ हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.४६ लाख २७ हजार 
फस्र्ौट भई रु.७ करोड ४२ लाख ३० हजार बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.९७ लाख ४६ हजार 
म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ ।  र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षेरमा प्रदेशतभरको 
कृर्ष उत्पादन, पश ु र्वकास िथा खाद्य पोषण, खाद्य पोषणसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना 
िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने लगार्िका कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 2७ कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन िफा  रु.१ अबा ७१ करोड 6६ लाख 
४२ हजार,  राजस्विफा   रु.१ करोड २२ लाख ५८ हजार,  धरौटी िफा  रु.४ करोड ६७ लाख ३२ हजार र 
अन्र् कारोबार िफा  रु.१ करोड 2३ लाख ६४ हजारसमेि रु.१ अबा ७८ करोड ७९ लाख 96 हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. नीति िजुामा - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर्लाई िोर्कएको कार्ा र्जम्मेवारी मध्रे् कृर्ष, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषण सम्बन्धी 
प्रादेर्शक नीति, कृर्ष जन्र् र पशपुन्छीजन्र् औषतध र्वषादी र सकु्ष्म पोषणित्वर्कु्त वस्िकुो उपर्ोग र 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नाप जाँच, भतूम सधुार भ-ू
उपर्ोग िथा चक्लावन्दी सम्बन्धी नीति, सरकारी िथा सावाजतनक जग्गाको प्रादेर्शक अतभलेख 
व्र्वस्थापन लगार्िका नीतिहरू िजुामा गनुापनेमा गरेको छैन । र्स सम्बन्धी व्र्होरा गि वषाको 
प्रतिवेदनमा समेि औलं्र्ाईएकोमा सधुार भएको छैन । उर्ल्लर्खि नीतिहरू िजुामा गरी लाग ु
गनुापदाछ। 

2. बजेट समपाण - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ को दफा ५० मा बजेट 
समपाण गने गराउने दार्र्त्व र्वभागीर् मन्रीको हनेु र दफा २१ (३) मा र्वतनर्ोजन ऐनमा समावेश 
भएको रकम दोस्रो चौमातसक सम्म खचा नभएको वा बाँकी अवतधसम्म खचा हनु नसक्ने भएमा चैर 
१५ गिेतभर अथा मन्रालर्मा समपाण गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रीस्िरीर् २०७८/२/३० को 
तनणार्बाट मन्रालर्मा र्वतनर्ोर्जि बजेट रु ८४ करोड ९७ लाख ७७ हजारमध्रे् रु ६७ करोड ५७ 
लाख ७७ हजार बजेट समपाण गने तनणार् भएिापतन समपाण भएको देर्खएन ।र्सरी मन्रालर्ले खचा 
गना नसकेको बजेट समपाण नगरेकोले उक्त बजेट तनर्ष्क्रर् रहेको देर्खर्ो । समर्मै बजेट समपाण 
नगने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

3. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूणा आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेस गनुापने र पेस गना नतसकने मनातसव कारण देखाई म्र्ाद थपको लातग अनरुोध 
गरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुसक्ने र ित्पिाि ्पतन र्वत्तीर् र्ववरण पेस नगरेमा 
र्वभागीर् कारबाही समेि हनुसक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधमा एकीकृि र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार नगरेको, म्र्ाद थपका लातग पराचार पतन गरेको छैन । र्सबाट मन्रालर् र मािहि 
कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेण गना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था बमोर्जम समर्मै 
र्वत्तीर् र्ववरण पेस गनुापदाछ । 



भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 
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4. केन्रीर् प्रगति र्ववरण  - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली २०७७ को तनर्म 
३५ मा केन्रीर् तनकार्ले मािहि कार्ाालर्बाट रैमातसक प्रगतिको र्ववरण तलने र तनर्म ३६ मा 
त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको कार्ाालर्गि र केन्रीर् तनकार्गि समीक्षा गने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले उक्त व्र्वस्था अनसुार सवै कार्ाालर्बाट प्रगति तलई केन्रीर् प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेको 
कारण कृर्ष िथा पश ु र्वकासका क्षेरमा गरेको समग्र लगानीको उपलर्व्धको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गना 
सर्कएन । तनर्म ३६ (४) मा प्रगति र्ववरण िोर्कएको समर्मा नपठाउने कार्ाालर् प्रमखुलाई 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिले ऐन बमोर्जम कारवाही गने व्र्वस्था भएकोमा प्रगति र्ववरण नपठाउने 
कार्ाालर्लाई सचेि गराई समर्मै प्रगति र्ववरण तलने र त्र्सको एकीकृि प्रगति समीक्षा गरी आतथाक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

5. आन्िररक तनर्न्रण –प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगरेको छैन ।आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुापदाछ । 

6. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोर्जम 
मन्रालर्ले आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, जग्गा, सवारी साधन लगार्ि र्जन्सी मालसामानको लगि िथा 
मािहि कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रतिवेदन र आफ्नो कार्ाालर् समेिको र्जन्सी प्रतिवेदन एकीकृि रुपमा 
िर्ार गरी भार मसान्ितभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । संघीर् 
सरकार अन्िगाि रहेका कृर्ष, सहकारी लगार्िका कार्ाालर्हरू प्रदेश सरकार अन्िगाि रुपान्िरण िथा 
गातभएको अवस्थामा सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोग गरेको सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण िर्ार गरेको छैन 
। आफ्नो र मािहि कार्ाालर्को एकीकृि सम्पर्त्त िथा बाँकी रकमको लगि िर्ार गरी अद्यावतधक 
गनुापदाछ ।  

7. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 
सम्म र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । सो अनसुार र्वभागीर् 
मन्रीले र्ोजना अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कर्ाान्वर्न गराउने, लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले बेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने, केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गने, मािहि 
कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचवझु गने र कार्ाालर् प्रमखुले 
र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी तलनपुने उल्लेख छ । सो 
अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथाक अनशुासन पालना गनुा गराउनपुदाछ । 

8. दगु्ध तमसन कार्ाक्रम - हलुाकी राजमागा लर्क्षि दगु्ध तमसन कार्ाक्रमको प्रार्वतधक मापदण्ड िथा 
सिालन र्वतध २०७७ को बुदँा १० (२) मा सावाजतनक खररद ऐन २०६३ िथा खररद तनर्मावली 
२०६४ बमोर्जम कार्ाक्रम सिालन गने अनदुानग्राहीलाई अनदुान रकम भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था 
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छ। प्रदेश अन्िगािका ८ र्जल्लामा दगु्ध उत्पादन/कृर्ष सहकारी संस्था/दधु उत्पादनमा संलग्न 
संगठठि कृषक समूह सतमतिहरू मध्रे्बाट प्रत्रे्क र्जल्लाका ३ वटाको दरले २४ वटा छनौट 
गरेकोमा १८ वटा संस्थालाई रु.२ करोड १९ लाख ५१ हजार अनदुान ठदएको छ ।मन्रालर्ले 
सहकारी संस्था माफा ि गरेको खचाबाट राजस्व, रोजगारी, उत्पादन, सेवा जस्िा क्षेरमा भएको उपलर्धध 
मूल्र्ाकंन गरेको छैन । अनदुानग्राही संस्थाहरूले खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा व्र्वस्था भएको 
खररद र्वतध छनौटदेर्ख लागि अनमुान िर्ार गने िथा लागि अनमुानको आधारमा प्रतिस्पधाात्मक 
र्वतध छनौट गरी खररद गने र प्राप्त मालसमान स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम समर्मै प्राप्त भए नभएको 
र्र्कन गने जस्िा कुनै पतन प्रर्क्रर्ाहरू अबलम्बन नगरी तसतमि आपूिाकसँग रु ५ लाख भन्दा बढीको 
एकै प्रकृतिको मोटरसर्हिको चापकटर र तमल्क क्र्ान जस्िा सामानहरू खररद गरी मन्रालर्मा तबल 
भरपाई पेस गरेको आधारमा रकम तनकासा भएको छ । 

त्र्स्िै सिालन कार्ार्वतध, २०७७ को बुदँा ९ (२) मा तनमााण कार्ाको कार्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बर्न्धि प्रार्वतधकबाट प्रमार्णि गराउनपुने र कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िथा 
सपुररवेक्षकको तसफाररसको आधारमा भकु्तानी ठदनपुने व्र्वस्था भएिापतन गोठ ममाि सधुार कार्ाको 
कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन बेगर १४ संस्थालाई रु १ करोड ४६ लाख २९ हजार अनदुान ठदएको छ । 
कार्ाक्रम सिालन सम्बन्धी र्वतध र मापदण्ड कार्ाान्वर्न नभएको अवस्थामा अनदुान भकु्तानी ठदने 
पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

9. सभे उपकरण खररद िथा प्रर्ोग - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 3(क) मा खररद 
आवश्र्किाको पर्हचान गरी मार खररद कारबाही गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्ो वषा नापी 
सभे प्रर्ोजनको लातग ड्रोन क्र्ामेरा लगार्िका सभे उपकरण रु ९७ लाख २० हजारमा खररद 
गरेकोमा लेखापरीक्षण अवतध (२०७९ बैशाख) सम्म पतन प्रर्ोग नगरी मौज्दाि राखेको पाइर्ो । 
खररद भएका उपकरणहरू उदे्दश्र् अनरुुप उपर्ोगमा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

10. सवारी साधन खररद - सावाजतनक खचामा तमिधर्र्र्िा कार्म गने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को 
दफा-७ अनसुार नेपाल सरकारको स्रोिबाट सवारी साधन खररद नगने िर अत्र्ावश्र्क अवस्था परी 
सवारी साधन खररद गनुापने भएमा अथा मन्रालको सहमति तलएर मार खररद गनुापने व्र्वस्था छ । 
र्ो वषा कृर्ष उपज ढुवानी कार्ाको लातग सवारी साधन खररद अनदुान सहर्ोग कार्ाक्रम अन्िगाि रु 
८६ लाख  र्वतनर्ोजन भएकोमा मन्रालर्ले डबल क्र्ाब र्पक अप  गाडी ३ थान रु. ८४ लाख ९० 
हजारमा खररद गरेको देर्खन्छ । कृर्ष उपज ढुवानी कार्ाको लातग कृषक समहु सहकारी संस्थालाई 
अनदुान सहर्ोग ठदने गरी कार्ाक्रम स्वीकृि गरेकोमा कार्ाालर् प्रर्ोजनको लातग गाडी खररद गरी 
भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, महोत्तरी लगार्ि ३ कार्ाालर्लाई उपलधध गराएको 
छ। स्वीकृि कार्ाक्रम र्वपरीि सवारी साधन खररद गने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

11. कम्टर्टुर र र्प्रन्टर र्विरण - मन्रालर्ले सहकारी संघ, र्वषर्गि सहकारी संघ िथा मर्हला सहकारी 
संस्थाहरूको कार्ाालर्मा प्रर्ोग गना कम्टर्टुर र र्प्रन्टर र्विरण गने कार्ाक्रमको लातग कम्टर्टुर र 
र्प्रन्टर 40-40 थान रु.३१ लाख ८० हजारमा खररद गरी ४० सहकारी संस्थाका अध्र्क्षहरूलाई 
कम्टर्टुर र र्प्रन्टर 1/1 थान हस्िान्िरण गरेको छ । सामान खररद गरी सहकारी संस्थालाई ठदने 
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कार्ा काननुी प्रावधान अनरुुप रहेको देर्खएन । र्स्िो खचामा तनर्न्रण गरी िी सामानहरू उदे्दश्र् 
अनरुुप प्रर्ोग भएको सतुनर्िि गनुापदाछ । 

कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

12. परामशा खचा - तनदेशनालर्ले र्ो वषा कृर्ष सडक िथा अन्र् तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार 
गने, तनमााण कार्ाको सपुरीवेक्षण गने र कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गने कामको लातग ३ फमाबाट 
परामशा सेवा तलई रु.५७ लाख ९९ हजार खचा लेखेको छ। उक्त खचामध्रे् एक परामशादािासँग 
४३ र्ोजनाको कामको लातग प्रति र्ोजना रु.४६ हजारका दरले रु.१९ लाख ९९ हजारको सम्झौिा 
गरेको छ भने प्रत्रे्क कृर्ष सडक र्ोजनाको लातग रु.३८ हजारका दरले भकु्तानी गने गरी उपभोक्ता 
सतमति र 2 परामशादािा फमाबीच भएको सम्झौिा अनसुार रु.३८ लाख  भकु्तानी गरेको छ। 
उपभोक्ता सतमतिले तनमााण गने कृर्ष सडक र्ोजनाको बजेट रु.२० लाखसम्म रहेको र सो बजेटबाट 
ग्राभेलस्िरको कृर्ष सडकको लागि अनमुान िर्ार गने िथा नापजाँच मूल्र्ाङ्कन गने कामको लातग 
तसतभल इर्न्जतनर्र ४ कार्ा ठदन, सब इर्न्जतनर्र ७ कार्ा ठदन र क्र्ाड अपरेटर २ कार्ा ठदनको 
पाररश्रतमक र अन्र् खचासमेि प्रति र्ोजना परामशा सेवाको लागि अनमुान रु.४६ हजार ४ सर् ९५ 
र रु.38 हजार स्वीकृि गरेको छ। परामशा सेवाको लागि अनमुानमा प्रार्वतधकको लातग राखेको 
कार्ा ठदनको आधार खलुाएको देर्खएन।  

तनदेशनालर्ले िर्ार गरेको  परामशा सेवाको लागि अनमुान अनसुार परामशादािाले 123 
कृर्ष सडक र अन्र् १४३ र्ोजनाको सम्पूणा काम गना एक मर्हना अवतधमा १९ जना इर्न्जतनर्र, 

३४ जना सव इर्न्जतनर्र र १० जना क्र्ाड अपरेटरलाई खटाउन ु पने र तनदेशनालर्ले िी 
जनशर्क्तलाई र्ोजना बाँडफाटँ गरी काम गराएको हनुपुदाछ। िी र्ोजनाहरूको कागजाि परीक्षण 
गदाा सबै र्ोजनाको लागि अनमुान, नापजाँच, मूल्र्ाङ्कनमा एकै जना प्रार्वतधकले हस्िाक्षर गरेको 
देर्खन्छ। परामशादािाले उर्ल्लर्खि संखर्ामा जनशर्क्त खटाएको र तनदेशनालर्ले र्ोजना िथा साइट 
िोकी काम लगाएको प्रमाण पेस भएन। उर्ल्लर्खि जनशर्क्तले काम गरेको प्रमाण पेस गरी परामशा 
सेवाको खचा र्र्कन गनुापदाछ । 

13. नम्साको प्रर्ोग - सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 10 मा सावाजतनक तनकार्ले लागि 
अनमुान िर्ार गदाा  िोकेको नम्सा प्रर्ोग गरी र्जल्ला दररेट अनसुारको दरले लागि अनमुान िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था छ। तनदेशनालर्ले र्ो वषा १२३ वटा कृर्ष सडक तनमााण गरी रु.२८ करोड २० 
लाख ३९ हजार खचा लेखेको छ। सडक र्वभागले प्रर्ोग गने गरेको सडक तनमााण सम्बन्धी नम्सा 
अनसुार सडकको इम्वेकमेण्ट  तनमााण गना माटो राखेपतछ पानी छकी रोलरले कम्टर्ाक्सन गने र 
ग्राभेल राखेपतछ समेि रोलरर्द्ारा कम्टर्ाक्सन गने कामको लातग १ घनतमटर कम्टर्ाक्सन गना 
१.२० घन तमटर माटो लाग्ने र २०० घन तमटर ग्राभेल गना २५६ घन तमटर ग्राभेल लाग्ने उल्लेख 
छ । तनदेशनालर्ले तनमााण गने सडकमा रोलरबाट कम्पर्ाक्सन नगने हनुाले उक्त नम्सा प्रर्ोग 
गरेको उपर्कु्त देर्खएन । र्सरी फरक प्रकृतिको कामको लातग िर्ार गरेको नम्सा प्रर्ोग गरी दर 
र्वश्लषेण गरेको कारण लेखापरीक्षण क्रममा छनौटमा परेको 52 वटा र्ोजनामा मार रु.१ करोड ५४ 
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लाख २७ हजार थप व्र्र्भार परेको छ।कामको प्रकृति अनसुारको नम्सा  प्रर्ोग गरी दर र्वश्लषेण 
हनुपुने र सडक तनमााणको खचा र्र्कन गनुापदाछ । 

14. सडक तनमााणको मूल्र्ाङ्कन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा कुनै तबल र्वजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक नाप 
जाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने 
व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले कृर्ष सडक तनमााण गना परामशादािाले िर्ार गरेको  १२३ र्ोजनाको 
लागि अनमुान र कार्ासम्पन्न भएपतछ कामको मूल्र्ाङ्कन गरी िर्ार गरेको नापी र्किाव र रतनङ 
तबलमा सवै र्ोजनाको कामको सवै आइटमको परीमाण समान देखाएको छ। सवै कृर्ष सडकको 
चौडाई 4 तमटर हनेु गरी लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा 4/4 तमटर चौडाईमा नै माटो र ग्राभेल 
हालेको नापी र्किावमा उल्लेख छ । माटो 4 तमटर चौडाइमा राखेपतछ ग्राभेल 4 तमटर भन्दा कम 
चौडाइमा राख्नपुने देर्खन्छ । केही र्ोजनाको अवलोकन गदाा माटो र्फतलङको चौडाई भन्दा ग्राभेल 
र्फतलङको चौडाइ घटी नै देर्खएको छ । र्सरी सबै र्ोजनाको लागि अनमुान र  सम्पन्न कामको 
पररमाणमा कुनै फरक नहनेु र्स्थति र्वश्वसनीर् देर्खएन । लेखापरीक्षणको क्रममा केही सडकको 
अवलोकन गररएकोमा नापी र्किाव र साइटको अवस्थामा तभन्निा देर्खएको छ ।र्स सम्बन्धमा 
साइटमा सम्पन्न कामको र्थाथा नापजाँच गरी वास्िर्वक मूल्र्ाङ्कन भन्दा बढी भकु्तानी देर्खएमा सो 
समेि असलु गनुापदाछ । 

15. कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापना - कृर्ष सम्बन्धी बाली बस्ि ु उत्पादनदेर्ख भण्डारका गतिर्वतधमा 
प्रर्ोगमा आउने कृर्ष औजार, उपकरण, र्न्र िथा मेर्शनरीहरू खररद गरी प्रर्ोग गना नसक्ने 
कृषकहरूले  उपकरणहरू सहतुलर्ि दरमा भाडामा उपलधध गराउने उदे्दश्र्ले स्थानीर् िह, सहकारी 
संस्था िथा कृर्षजन्र् उद्योगहरूलाई ५० देर्ख ७५ प्रतिशिसम्म अनदुानमा त्र्स्िा उपकरणहरू 
उपलधध गराउन कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापना िथा सिालन र्वतध, २०७७ लाग ुगरेको छ।र्ो वषा 
कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापना गना रु.१० करोड र्वतनर्ोजन भएकोमा ७ वटा सहकारी संस्थालाई 
रु.३ करोड ६६ लाख ७२ हजार र २ तनजी र्चनी तमललाई रु.२ करोड ३ लाख ४६ हजार समेि 
९ वटा सेन्टर स्थापना गरी रु.५ करोड ७० लाख १७ हजार अनदुान उपलधध गराएको सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा तनम्न छनाः 

15.1. कृर्ष क्षेरमा अनदुान पररचालन कार्ार्वतध, २०७६ को बुदँा १६ मा कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापना 
लगार्िका सेवाहरूमा सेवाग्राही कृषकहरूलाई सहतुलर्ि दरमा सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था अनदुान 
ग्राहीसँगको सम्झौिामा उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ। कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापनाथा मेर्शन 
उपकरणहरू अनदुान प्राप्त गने संस्था र तनदेशनालर् वीच भएको सम्झौिामा कृषकहरूलाई चलन 
चल्िी भन्दा सहतुलर्ि दरमा भाडामा प्रर्ोग गना ठदनपुने उल्लेख भएिापतन भाडामा ठदने छुट रकम वा 
प्रतिशि स्पि खलुाएको छैन भने कृषकले सहतुलर्ि दरमा उपकरण, मेतसनहरू भाडामा प्राप्त गरे 
नगरेको अनगुमन गने संर्न्र नरहेको र अनगुमन समेि भएको देर्खएन। कृषकलाई सहतुलर्ि ठदने 
उदे्दश्र्ले कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापना गरेिापतन कृषकले सहतुलर्ि पाएको सतुनर्िि हनेु अवस्था 
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देर्खएन। अनदुान प्राप्त गने संस्थासँग सम्झौिा गदाा कृषकले प्राप्त गने सहतुलर्ि दर स्पि खलुाई 
अनगुमन गनुापदाछ। 

15.2. कस्टम हार्ाररङ सेन्टर स्थापना गना 2 तनजी र्चनी तमललाई मेर्शन उपकरण खररद गना रु.2 करोड 
3 लाख 46 हजार अनदुान ठदएकोमा सो रकमबाट कृषकले सहतुलर्ि पाउने देर्खएन । र्सरी 
अनदुान ठदँदा राजस्व, उत्पादन िथा रोजगारीमा वरृ्र्द् हनेु सतुनर्िि हनुपुदाछ । साथै तनजी 
कम्पनीलाई अनदुान ठदने नीति सम्बन्धमा पनुरावलोकन हनुपुदाछ । 

15.3. कार्ार्वतधको वुदँा ४(१) मा कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापना गना ईच्छुक सहकारी संस्थाले सेन्टर 
स्थापनाका लातग आवश्र्क घर, टहरा सम्बर्न्धि प्रस्िावकले उपलधध गराउनपुने उल्लेख छ।र्स्िै 
कृर्ष क्षेरमा अनदुान परीचालन कार्ार्वतध 2076 मा कृर्ष उपज संकलन कार्ामा सेड लगार्िका 
पूवााधारमा अनदुान ठदने व्र्वस्था भएिापतन कस्टम हार्ररङ सेन्टर स्थापना गररने संस्थामा सेडको 
लातग अनदुान ठदने व्र्वस्था छैन । बारा र्जल्लाको करैर्ामाई ५ िेिररर्ा र्स्थि एक सहकारी 
संस्थालाई रु.८० लाख ७६ हजार अनदुान ठदएकोमध्रे् टहरा तनमााण गना टहराको लागि रु.२७ 
लाख २७ हजारको ५० प्रतिशिले हनेु रु.१३ लाख ६३ हजारसमेि अनदुान ठदएको देर्खर्ो। 
कार्ार्वतध अनसुार टहरा तनमााणको लातग अनदुान ठदन तमल्ने नदेर्खएकोले उक्त रकम सो संस्थाबाट 
असलु हनुपुदाछ। 

16. कृर्ष उपज संकलन र भण्डारण केन्र अनदुान - कृर्ष अनदुान पररचालन (पर्हलो संशोधन) कार्ार्वतध, 
२०७७ अनसुार कृर्ष उपज संकलन केन्र तनमााण गना लागि रकमको ८५ प्रतिशि वा अतधकिम 
रु.२५ लाखसम्म अनदुान ठदने व्र्वस्था अनरुुप र्ो वषा रु.२ करोड ४० लाख बजेट व्र्वस्था 
भएकोमा १२ सहकारी संस्थालाई रु.२ करोड ३२ लाख १४ हजार र  कृर्ष उपज भण्डारण केन्र 
तनमााणको लातग ५० प्रतिशि अनदुान ठदने व्र्वस्था अनसुार र्ो वषा रु.२ करोड बजेट व्र्वस्था 
भएकोमा ४ वटा कृर्ष सहकारी संस्थालाई रु.९४ लाख ८५ हजार अनदुान उपलधध गराएको छ। 

उक्त कार्ार्वतधको बुदँा नं.८ मा कृर्ष पूवााधार र्वकास लर्क्षि कार्ाक्रमको अनदुानग्राहीले 
र्वमा गनुापने उल्लेख भएकोमा कुनै पतन संस्थाले र्वमा गरेको देर्खएन।अनदुानबाट तनमााण भएका 
संरचनाहरू उदे्दश्र् अनरुुप सिालन भए नभएको, ति संरचनाका कारण कृर्ष उपज संकलन, भण्डारण 
िथा र्वक्री कार्ामा परेको प्रभाव सम्बन्धमा अनदुान प्रदान गने तनकार्ले अनगुमन गरी उदे्दश्र् अनरुुप 
सिालन भएको सतुनर्श् चि हनुपुदाछ। 

पशपुन्छी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर्  
17. ओभरहेड भकु्तानी - साबाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा 

लाभग्राही समदुार्बाट कार्ा गराउँदा ओभरहेड मूल्र्, अतभबरृ्र्द् कर र जनसहभातगिको अंश कट्टा गरेर 
मार भकु्तानी ठदनपुने व्र्वस्था रहको छ । तनदेशनालर्ले लाभग्राहीसँग अनदुान सम्झौिा गरी 
लाभग्राही  स्वरं्ले गरेका मत्स्र् िथा पशपुालन कार्ाको लातग माछा पोखरी तनमााण, गोठ तनमााण 
लगार्िका र्वतभन्न तनमााण कार्ाको लागि अनमुानमा ओभरहेड र सोको मूल्र् अतभवरृ्र्द् करसमेि 
समाबेश भएको र सोही आधारमा कामको मूल्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी ठदएको छ । र्सरी 42 
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लाभग्राहीलाई भकु्तानी ठदन नतमल्ने ओभरहेड र मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु  ५६ लाख ३३ हजार भकु्तानी 
ठदएकोले उक्त रकम सम्बर्न्धि अनदुानग्राहीबाट असलु गनुापदाछ । 

18. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर - तनदेशनालर्ले उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न तनमााण कार्ाको पूरै लागिमा 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर थप गरी भकु्तानी गरेको छ। उपभोक्ता सतमतिलाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर लाग्ने 
तनमााण सामग्रीको लागिमा मार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ठदन तमल्नेमा र्ोजनाको पूरै लागिमा थप गरी 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु 74 लाख 51 हजार भकु्तानी गरेको सम्बन्धमा छानर्वन गरी मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर लाग्ने तनमााण सामग्रीको तबल रकम र्र्कन गरी बढी भकु्तानी भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर असलु 
गनुापदाछ। 

19. बढी भकु्तानी - कार्ाालर्ले तमल्क एनालाइजर सेट ३ थानको रु.१२ लाख ५४ हजारमा खररद 
गरेको र्वजक पेस भएकोमा ५० प्रतिशि अनदुानमा अतग्रम कर, धरौटी िथा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टा 
गरी रु.५ लाख १2 हजार भकु्तानी हनुपुनेमा रु.११ लाख २९ हजार भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी 
रु.६ लाख २७ हजार असलु गनुापदाछ। 

कृर्ष ज्ञान केन्रहरू 
20. कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 124 मा सम्झौिा 

बमोर्जमको कार्ा सम्पन्न भएपतछ कार्ा स्वीकार प्रतिवेदनको आधारमा अर्न्िम तबल भकु्तानी ठदनपुने 
व्र्वस्था छ। कृर्ष ज्ञान केन्र, सप्तरीले र्ो वषा कृषकको लागि साझेदारी १५ प्रतिशि र कार्ाालर्ले 
85 प्रतिशि भकु्तानी ठदने गरी बोलपरको माध्र्मबाट स्र्ालो यूववेल मोटर पम्पसेट ५८ र 
समतसाबल स्र्ालो यूववेल ३० सेट सर्हि ८८ सेट खररद गरी एक आपूिाकलाइ रु .७५  लाख १३ 
हजार भकु्तानी गरेको छ । खररद भएका युववेल प्रति कृषक रु .१५  हजारका दरले धरौटी तलई 
८८ कृषकलाई र्विरण गरेको छ । सबै कृषकहरूले स्र्ालो यूववेल जडान कार्ा सम्पन्न गरेको 
प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । पम्पसेटहरू जडान भएको कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेस हनुपुदाछ । 

21. अनगुमन - कृर्ष ज्ञान केन्र, सप्तरीले र्ो वषा कृषकको लागि साझेदारी समेिमा पावर र्टलर,थ्रसेर, 
रोटाभेटर, राइस टलान्ट, कम्वाइन हाभेिर, तमतनर्टलर र तमतनररपर लगार्िका सामान बोलपरको 
माध्र्मबाट रु.१ करोड ५० लाख ५५ हजारमा खररद गरी कृषकलाई र्विरण गरेको छ । र्विरण 
भएका िी सामानहरू उदे्दश्र् अनरुुप सदपुर्ोग भए नभएको अनगुमन गरेको पाइएन । र्विरण भएका 
सामानको सदपुर्ोग सम्बन्धमा अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेस हनुपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर् र मािहिका २३ तनकार्को रु.१० करोड ८४ लाख १७ हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही 
रकम बाँकी रहेको छ ।  सो मध्रे् रु.१८ लाख ७२ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । 
र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ  । 
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भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षेरमा प्रदेशस्िरको 
सडक, ऊजाा, र्वद्यिु, तसँचाइ, खानेपानी र जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्र्वस्थापनसम्बन्धी अध्र्र्न 
अनसुन्धान, नीति, काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना कार्ाान्वर्न, समन्वर् र तनर्मन लगार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहिका ३२ कार्ाालर् समेिको र्वतनर्ोजनिफा  रु.६ अबा ५० करोड ९४ 
लाख ५१ हजार, राजस्व रु.२ अबा २४ करोड १० लाख ६२ हजार, धरौटी रु.६० करोड १४ लाख ४३ 
हजार र अन्र् कारोवार रु.१ करोड ३८ लाख ९० हजार समेि रु.९ अबा ३६ करोड ५८ लाख ४६ हजार 
र मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर्मा र्वतनर्ोजन भई र्स मन्रालर् मािहिका कार्ाालर्हरूले खचा 
गरेको तनवााचन क्षरे र्वकास कार्ाक्रमको रु.२ अबा ३४ करोड ३१ लाख ६९ हजार समेि कुल रु.११ अबा 
७० करोड ९० लाख १५ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु 
व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार भौतिक 
पूवााधार र्वकास मन्रालर्को कार्ाक्षरे अन्िगािका ऊजाा, र्वद्यिु, तसंचाइ सेवा र्वस्िारमा तनजी क्षेरको 
सहभातगिा र लगानी प्रबर्द्ान सम्बन्धी नीति, रार्ष्ट्रर् जलस्रोि नीति र संघीर् र्ोजना बमोर्जम प्रदेश 
सीमा नदीका जलउपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजनाको पर्हचान, वािावरणमैरी, अपाङ्गमैरी र लैर्ङ्गकमैरी 
र्ािार्ाि प्रणालीको प्रवर्द्ान, र्ािार्ाि सरुक्षा र सवारी प्रदषुण तनर्न्रण सम्बन्धी र्ोजना तनमााण र 
कार्ाान्वर्न, प्रदेशस्िरका सरकारी कार्ाालर्हरूको भौतिक व्र्वस्थापन र तनमााण सम्बन्धी नीति, 
प्रदेशतभर उपर्कु्त भवन तनमााण प्रर्वतधको प्रवर्द्ान र्वकास, प्रदेशको राजधानी र प्रादेर्शक शहरको 
र्वकास, र्ोजना िजुामा र सरुर्क्षि बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति िजुामा लगार्िका कार्ा 
हनु बाँकी देर्खन्छ । उक्त नीति, रणनीति िथा र्ोजना िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

2. बजेट कार्ाान्वर्न - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 8 मा वजेट िथा कार्ाक्रम 
प्रस्िाव गदाा कार्ाान्वर्न हनेु चरणमा पगेुका र्ोजनाको लातग वजेट व्र्वस्था गने उल्लेख छ । 
मन्रालर्को लातग रु.3 अबा 7 करोड 58 लाख शरुु बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िरबाट 
रु.79 करोड 50 लाख कार्म गरी शरुु र्वतनर्ोजन भन्दा 74.15 प्रतिशि घटी खदु बजेट कार्म 
गरेको छ  । सोमध्रे् संघीर् सशाि अनदुानिफा  शरुु बजेट र्वतनर्ोजन रु.2 अबा 42 करोड 93 
लाख रहेकोमा रु.2 अबा 24 करोड 68 लाख घटाई रु.18 करोड 25 लाख खदु बजेट कार्म 
गरेको छ । बजेट घट्नकुो कारण मन्रालर्ले स्पि गरेको छैन । मन्रालर्ले रु.39 करोड 72 
लाख खचा गरी शरुु बजेटको िलुनामा 12.91 प्रतिशि र खदु बजेटको िलुनामा 49.96 प्रतिशि 
खचा गरेको छ । मन्रालर् स्वरं्मले र्वतनर्ोर्जि बजेट खचा गना सकेको देर्खएन ।खचा गने क्षमिा 
वरृ्र्द् गरी तनधााररि लक्ष्र् प्राप्त गनुापदाछ । 

3. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूणा आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेस गनुापने र पेस गना नतसकने मनातसव कारण देखाई म्र्ाद थपको लातग अनरुोध 
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गरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुसक्ने व्र्वस्था छ । म्र्ाद थप भएको अवतधमा पतन 
र्वत्तीर् र्ववरण पेस नगरेमा र्वभागीर् कारबाही समेि हनुसक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको 
अवतधमा एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार नगरेको, म्र्ाद थपका लातग पराचार पतन नगरेको अवस्था छ। 
र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेण गना सर्कएन । ऐनको 
व्र्वस्था बमोर्जम समर्मै र्वत्तीर् र्ववरण पेस गनुापदाछ । 

4. एकीकृि प्रगति र्ववरण - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म 
३५ मा केन्रीर् तनकार्ले मािहि कार्ाालर्बाट रैमातसक प्रगतिको र्ववरण तलने र तनर्म ३६ मा 
त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको कार्ाालर्गि र केन्रीर् तनकार्गि समीक्षा गने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले कार्ाालर्बाट प्रगति र्ववरण तलई केन्रीर् प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेको कारण मन्रालर् र 
मािहि तनकार्ले सम्पादन गरेको कार्ाक्रमको उपलर्धधको अवस्था मूल्र्ांङ्कन गनासक्ने र्स्थति रहेन । 
मन्रालर्ले तनर्मावलीको पालनामा ध्र्ान ठदनपुदाछ । 

5. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र मािहिका सबै कार्ाालर्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी,  
कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन 
िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ु गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
िर्ार गरेको छैन । र्वतभन्न तनमााण कार्ा सिालन गदाा राख्न ुपने कार्ाक्रम खचा अतभलेख खािा, ठेक्का 
अतभलेख खािा, धरौटीको व्र्र्क्तगि अतभलेख, ठेक्कागि कर्न्टन्जेन्सी खचा खािा, मन्रालर् र 
मािहिको सम्पर्त्तको अतभलेख लगार्िका खािा नराखेबाट आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था सबल 
देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

6. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 
सम्म र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । सो अनसुार र्वभागीर् 
मन्रीले र्ोजना अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कर्ाान्वर्न गराउने लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले बेरुज ु फस्र्ौट गने गराउने, केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गने, मािहि 
कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचवझु गने र कार्ाालर् प्रमखुले 
र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी तलनपुने उल्लेख छ । सो 
अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथाक अनशुासन पालना गनुा गराउनपुदाछ । 

7. कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 19 
बमोर्जम र्वतनर्ोर्जि बजेट खचा गना नसकेमा त्र्स्को र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु 
उल्लेख छ । मन्रालर् स्वरं्ले कार्ाान्वर्न गने गरी स्वीकृि भएका कार्ाक्रम मध्रे् रु.१४ करोड 
७० लाखको २० वटा र्ोजना, कार्ाक्रमको प्रगति शनु्र् देर्खएको छ। र्वतनर्ोर्जि रकम खचा गरी 
लक्ष्र् प्राप्त गनुापदाछ । मन्रालर्ले प्रगति र्ववरण िर्ार गरी समीक्षा गनुापदाछ । 

8. बस खररद - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५(२) मा प्रस्िार्वि र्ोजनाको लागि 
अनमुान र प्राप्त हनु सक्ने प्रतिफल खलुाई र्ोजनाको प्राथतमकीकरण गनुापने उल्लेख छ। मन्रालर्ले 
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जनकपरुबाट राजर्वराज र वीरगंजसम्म प्रदेश पररवहन सेवा सिालन गना ५ वटा बस खररद गने र 
बसको लागि अनमुान रु.३ करोड ५० लाख हनेु गरी मर्न्रस्िरबाट २०७६।११।१ मा तनणार् 
गरेको छ। सो तनणार् अनरुुप ५० तसट क्षमिा भएको ५ वटा बस रु.३ करोड ३९ लाख ९० 
हजारमा खररद गरेको छ। बस खररद गनुापूवा लागि-लाभ र्वश्लषेण नगरेको र बस सिालन गने 
व्र्वसार्र्क र्ोजना समेि िर्ार गरेको छैन ।खररद गरेका बसहरू २०७७।९।९  मा प्राप्त 
भएकोमा हालसम्म पतन सिालन गरेको छैन । बस खररद सम्झौिामा बस बझुी तलएको अवतधबाट 
एक वषाको वारेण्टी रहने उल्लेख भएकोमा बस प्राप्त भएको तमतिबाट एक वषासम्म बस प्रर्ोग नै 
नभएकोले वारेण्टी अवतध गजु्रकेो देर्खर्ो। बसहरू प्रदेशले सिालन गदाा प्रदेश सरकारलाई राजस्वमा 
नोक्सानी पना जाने भनी मर्न्रपररषद्को २०७८।११।२४ को तनणार् अनसुार प्रदेश सरकार 
मािहिका ४ कार्ाालर्लाई ५ वटा बस हस्िान्िरण गरेको छ। िर िी कार्ाालर्हरूले समेि बस 
सिालन गरेको देर्खएन। र्सरी अध्र्र्न, र्वश्लषेण र आवश्र्किा बेगर बस खररद गरी प्रर्ोगर्वर्हन 
अवस्थामा राख्नलेाई काननु बमोर्जम र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

9. रोड तडभाईडर र वेररर्र टेप खररद - मन्रालर्ले कार्ाान्वर्न गने गरी र्ािार्ाि व्र्वस्थापन िथा 
सदुृढीकरण कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गना रु.५० लाख बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा सो रकमबाट 
टलार्िकबाट बनेको सडक तडभाईडर सानो साईजको २०४ वटा र ठुलो २३५ वटा िथा वेररर्र टेप 
३९ थान खररद गरी रु.४९ लाख २१ हजार भकु्तानी गरेको छ । खररद भएका तडभाईडर िथा टेप 
प्रहरी प्रधान कार्ाालर् मािहिको प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, जनकपरुलाई २०७८।५।२९ मा 
हस्िान्िरण गरेकोमा सामग्रीको उपर्ोगको अवस्था स्पि भएन। मन्रालर् मािहि ट्रार्फक 
व्र्वस्थापन गने इकाइ नरहेको अवस्थामा सामान खररद गरी संघीर् सरकारको कार्ाालर्लाई 
हस्िान्िरण गरेको और्चत्र्पूणा देर्खएन । र्स्िो खचामा तनर्न्रण हनुपुदाछ। 

10. पलु तनमााणको प्रगति - तनम्न तनमााण व्र्वसार्ीसँग भएको खररद सम्झौिामा िोर्कएको अवतधमा 
तनर्िि प्रतिशि भौतिक प्रगति नभएमा तनधााररि पूवा क्षतिपूतिा तलने उल्लेख छ। सो सम्बन्धमा 
देर्खएको व्र्होरा देहार् अनसुार छन:् 

10.1. बारार्स्थि दधुौरा नदीको रमौलीघाटमा तडजाईन एण्ड र्वल्ट सम्झौिा अन्िगाि पलु तनमााण गना एक 
तनमााण व्र्वसार्ीसँग २०७६।६।२८ मा ३० मर्हनामा तनमााण सम्पन्न  गने गरी रु.१२ करोड ७० 
लाख ७२ हजारको खररद सम्झौिा भएकोमा २०७८ आषाढसम्म रु.५ करोड ५ लाख ५३ हजार 
भकु्तानी गरेको छ। उक्त सम्झौिाको र्वशेष शिामा १८ मर्हनामा ५० प्रतिशि भौतिक प्रगति हनुपुने 
उल्लेख छ। सम्झौिामा फाउण्डेशनको कामलाई ३५ प्रतिशि, सव स्ट्रक्चरलाई १५ प्रतिशि र सपुर 
स्ट्रक्चरलाई ५० प्रतिशि भार ठदएकोले २०७७ चैर मसान्िमा ५० प्रतिशि अथााि सब 
स्ट्रक्चरसम्मको काम सम्पन्न हनुपुने देर्खन्छ। तनजले २०७८ आषाढ मसान्िसम्म फाउण्डेशनको पूरै 
काम र सव स्ट्रक्चर ४ मध्रे् ३ वटा गरी जम्मा ४६.२५ प्रतिशि भौतिक प्रगति गरेको छ। उक्त 
प्रगति नपगेुमा सम्झौिा रकमको ६० प्रतिशिले हनेु रकमको प्रतिठदन ०.०५ प्रतिशिका दरले पूवा 
तनधााररि क्षतिपूतिा तलने उल्लेख छ । मन्रालर्का सर्चवस्िरबाट २०७९।१।१३ मा सो ठेक्काको 
काम २०७८।१२।२८ सम्म ६० प्रतिशि भौतिक प्रगति हनुपुने र २०७९।१२।२७ मा सम्पन्न 
गने गरी म्र्ाद थप गरेको छ । पलु तनमााण कार्ा समर्मै सम्पन्न गनुापदाछ ।  
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10.2. बारार्स्थि दधुौरा नदीको बदहरवाघाट पलु तडजाईन एण्ड र्वल्ट सम्झौिा अन्िगाि तनमााण गना एक 
तनमााण व्र्वसार्ीसँग २०७६।६।२९ मा ३० मर्हनामा सम्पन्न गने गरी रु.१० करोड १५ लाख 
४५ हजारको खररद सम्झौिा भएको छ। खररद सम्झौिाको र्वशेष शिामा १८ मर्हनामा ६० प्रतिशि 
भौतिक प्रगति हनुपुने र उक्त प्रगति नपगेुमा सम्झौिा रकमको ६० प्रतिशिले हनेु रकमको प्रतिठदन 
०.०५ प्रतिशि पूवातनधााररि क्षतिपूतिा तिनुापने उल्लेख छ। खररद सम्झौिामा फाउण्डेशनसम्मको 
कामको ३५ प्रतिशि, सव स्ट्रक्चरको १५ प्रतिशि र सपुरस्ट्रक्चरको ५० प्रतिशि भार हनेु गरी 
भौतिक प्रगति तनधाारण गरेकोले २०७७ चैरसम्म फाउण्डेशन र सबस्ट्रक्चरको पूरै काम र 
सपुरस्ट्रक्चरको समेि २० प्रतिशि काम सम्पन्न गनुापने देर्खन्छ । तनमााण व्र्वसार्ीले २०७८ 
आषाढ मसान्िसम्म ५० प्रतिशि मार भौतिक प्रगति हातसल गरेकोमा मन्रालर्का सर्चवस्िरबाट 
२०७९।१।१३ मा सो ठेक्काको काम २०७८।१२।२८ सम्म ६० प्रतिशि भौतिक प्रगति हनुपुने 
र २०७९।१२।२७ मा सम्पन्न गने गरी म्र्ाद थप गरेको छ । पलु तनमााण कार्ा समर्मै सम्पन्न 
गनुापदाछ ।   

11. तडर्पआर खचा - कुनैपतन र्ोजना स्वीकृि भै स्रोि सतुनर्िििा भएपतछ मार र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन 
(तडर्पआर) िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। मन्रालर्ले ६ वटा पलुको तडर्पआर िर्ार गरी रु.१४ 
लाख ८५ हजार खचा गरेको छ। उक्त ६ वटा पलु मध्रे् एउटा पलुको ठेक्का व्र्वस्थापन भएको छ 
भने बाकँी ५ वटा पलु तनमााण कार्ाको लातग कार्ाक्रम स्वीकृि नभएकोले कार्ाान्वर्न हनेु र्स्थति 
देर्खएन। उक्त प्रतिवेदनहरू कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ । 

12. कार्ासम्पादन जमानिको म्र्ाद - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११०(४) मा 
बोलपर स्वीकृि भएपतछ तनमााण व्र्वसार्ीले ररु्ट सच्चाउने अवतध भन्दा कर्म्िमा एक मर्हना बढीको 
अवतध भएको कार्ासम्पादन जमानि पेस गरेपतछ मार संम्झौिा गनुापने व्र्वस्था छ। मन्रालर्ले ठेक्का 
व्र्वस्थापन गरेको २ वटा पलुको ररु्ट सच्चाउने अवतध ५ वषा रहेकोमा उक्त ठेक्काको लातग पेस 
गरेको रु ४ करोड ९७ लाखको कार्ासम्पादन जमानिको म्र्ाद २०८३।४।२४ सम्मको हनुपुनेमा 
२०८०।३।२१ सम्म रहेको  छ। र्सरी तनर्मको व्र्वस्था भन्दा घटी अवतधको जमानि पेस 
गरेको अवस्थामा खररद सम्झौिा गना नतमल्नेमा सम्झौिा गरेको पाईर्ो। तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनसुारको अवतध भएको कार्ासम्पादन जमानि पेस हनुपुदाछ । 

13. इन्धन खचा - मखुर्मन्री र मन्रीहरूको पाररश्रतमक िथा सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनसूुची १ मा 
मन्रीलाई २५० तल. प्रति मर्हनाका दरले इन्धन उपलधध गराउने व्र्वस्था छ । साथै मधेश प्रदेश 
सरकारले जारी गरेको प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका, २०७७ को अनसूुची ४ मा प्रदेश सर्चवलाई 
१०० तल. मातसक, अन्र्लाई ७० तल. मातसक िथा दईु पाङ्ग्ग्रलेाई १० तल. प्रति मर्हनाका दरले 
इन्धन सरु्वधा ठदने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्ो वषा पदातधकारी इन्धन बजेटबाट रु. १२ लाख 
३७ हजार र  कार्ाालर् प्रर्ोजनको बजेटबाट रु. १३ लाख १ हजार समेि रु. २५ लाख ३८ 
हजार इन्धन खचा गरेको छ । सवारी साधन अनसुार वार्षाक इन्धन खचा र उपर्ोगको र्ववरण खलु्ने 
गरी अतभलेख राखेको छैन । मन्रालर्मा रहेका चारपाङ्ग्ग्र े४ िथा दइुपाङ्ग्ग्र े१६ सवारी साधनको 
लातग मापदण्ड अनसुार इन्धनको औसि दर रु. १०० लाई आधार तलँदा कररब रु. ७ लाख ८० 
हजार खचा गनुापनेमा रु. २५ लाख ३८ हजार खचा गरी रु. १७ लाख ५८ हजार बढी खचा गरेको 
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छ । प्रत्रे्क सवारी साधनमा प्रर्ोग भएको इन्धनको अतभलेख राखी मापदण्ड बमोर्जम खचा 
गनुापदाछ। 

र्ािार्ाि पूवााधार तनदेशनालर् 

14. जोर्खममा पेस्की - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३(६) मा तनमााण 
व्र्वसार्ीले खररद सम्झौिा बमोर्जमको काम सम्झौिा अवतधतभर सम्पादन नगरेको कारण पेस्की 
फस्र्ौट हनु नसकेमा सावाजतनक तनकार्ले बैङ्क जमानिको रकम सम्बर्न्धि बैङ्कबाट प्राप्त गरी पेस्की 
फस्र्ौट गनुा पने व्र्वस्था छ। तनदेशनालर्ले र्वतभन्न र्ोजनाका ३ तनमााण व्र्वसार्ीलाई रु.85 लाख 
62 हजार मोर्वलाईजेशन पेस्की ठदएकोमा तनमााण व्र्वसार्ीले सम्झौिा अवतध २०७८ आषाढ 
समान्िसम्म पतन तनमााण कार्ा सरुु गरेको देर्खएन । पेस्की रकमको जमानिको म्र्ाद समेि समाप्त 
भएकोले जोर्खममा परेको छ। उक्त रकम तनर्मावलीको प्रवाधान बमोर्जम धर्ाजसर्हि असलु 
हनुपुदाछ । 

जलश्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजनहरू 

15. र्जर्ो व्र्ाग खररद िथा मौज्दाि - जलश्रोि िथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, धनषुाले र्जन्सी खािा 
अनसुार कार्ाालर्मा गि वषासम्मको बाकँी र्जर्ो व्र्ाग रु.१ करोड १८ लाख १७ हजार मूल्र्का 
२६ हजार ४३७ थान रहेको र र्ो वषा खररद रु.५८ लाख ५६ हजारको १३ हजार १०० थान 
समेि  रु.१ करोड ७६ लाख ७३ हजार मूल्र्को ३९ हजार ५३७ थानमध्रे् र्ो वषा  रु.८९ लाख 
७७ हजारको २० हजार ८२ थान खचा भई आतथाक वषाको अन्िमा कार्ाालर्मा रु.८६ लाख ९६ 
हजार मूल्र्को १९ हजार ४५५ थान मौज्दाि रहेको छ। कार्ाालर्ले र्ो वषा रु.८९ लाख ७७ 
हजार मूल्र्को 20 हजार 82 थान र्जर्ो व्र्ाग उपभोक्ता सतमतिहरूलाई बझुाई खचा देखाएकोमा 
कुनै पतन र्ोजनाको लागि अनमुान िथा नापी र्किावमा िी व्र्ागहरू प्रर्ोग भएको देखाएको छैन। 
र्सरी र्ोजनाको लागि अनमुानमा र्जर्ो व्र्ागको लागि समावेश नगदाा र्ोजनाको वास्िर्वक लागि 
नदेर्खने र िी र्जर्ो व्र्ाग खचा भएको र्र्कन गना सर्कएन । गिवषाको मौज्दाि समेि खचा 
नभएकोमा र्ो वषा पनुाः रु.५८ लाख ५६ हजारको १३ हजार १०० थान खररद गरी मौज्दाि 
राखेको उपर्कु्त देर्खएन ।अनावश्र्क रुपमा सामान खररद गरी मौज्दाि राख्न ेपरीपाटीमा तनर्न्रण 
हनुपुदाछ । साथै खचा भएका व्र्ागहरू र्ोजनाको नापी र्किावमा समावेश हनुपुदाछ ।  

16. समस्र्ाग्रस्ि ठेक्का - जलस्रोि िथा तसँचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, धनषुाबाट प्राप्त ठेक्का सम्बन्धी 
र्ववरण अनसुार २०६७।६८ को २ वटा, २०६८।६९ को २ वटा, २०७१।७२ को २ वटा, 
२०७२।७३ को १ वटा, २०७३।७४ को ३ वटा, २०७४।७५ को ४ वटा, २०७५।७६ को 
४ वटा र २०७६।७७ को ४ वटा समेि २२ वटा ठेक्काको काम सम्पन् न नभई चाल ु रहेको 
देर्खन्छ। उक्त २२ ठेक्कामध्रे् २०७८ आषाढ मसान्िमा १९ ठेक्काको सरुु अवतध समाप्त भै सकेको 
छ। िी १९ मध्रे् ४ को थप भएको म्र्ाद समेि समाप्त भै सकेिापतन कार्ा सम्पन् न नभएको र िी 
ठेक्काको म्र्ाद थप गदै आएको देर्खन्छ। २०६७।६८ देर्ख २०७४।७५ सम्मका १३ वटा 
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ठेक्काको सम्झौिा रु.७७ करोड ८५ लाख ८२ हजार मध्रे् रु.६० करोड ६१ लाख ९० हजार 
भकु्तानी भएको छ। िी ठेक्कामा शून्र् देर्ख ९१ प्रतिशिसम्म भकु्तानी भएको देर्खन्छ।  

िी मध्रे् १० वटा ठेक्काका तनमााण व्र्वसार्ीले र्ो वषा काम सचुारु गरेको देर्खएन। दईु 
वटा तनमााण व्र्वसार्ीलाई गएको पेस्की रु.१ करोड १२ लाख ८० हजार  जमानिको म्र्ाद समाप्त 
भैसकेको  र ०६७।६८ का एक तनमााण व्र्वसार्ीलाई सम्झौिा रकमको ८८ प्रतिशि भकु्तानी 
भैसक्दा समेि रु.९७ लाख ६ हजार पेस्की बाँकी नै रहेको देर्खन्छ। उक्त पेस्कीको वार्षाक १० 
प्रतिशिले धर्ाज सर्हि असलु हनुपुदाछ। र्सरी १० वषादेर्ख अधरुो रहेका र्ोजनाहरूको काम 
सावाजतनक खररद ऐन, तनर्म िथा खररद सम्झौिा बमोर्जम कारबाही गरी सम्पन् न गराउनपुदाछ। 

17. उपभोक्ताले तनमााण व्र्वसार्ीबाट काम गराएको - सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 
९७ (१०) मा उपभोक्ता सतमतिले आफूले तलएको काम तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराउन नहनेु, तनमााण 
व्र्वसार्ी संलग्न गराएको पाइएमा सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो उपभोक्ता सतमतिलाई भर्वष्र्मा कुनै 
काम गना नठदने र त्र्स्िो कार्ामा संलग्न तनमााण व्र्वसार्ीलाई समेि कारबाही हनुसक्ने व्र्वस्था 
छ। तसरहा तडतभजनले विहा नदी तनर्न्रणका लातग रु.२१ लाखको लागि अनमुान स्वीकृि गरी 
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेकोमा उक्त काम तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराई रु.१९ लाख १७ 
हजार भकु्तानी ठदएको छ ।आफुले तलएको काम तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराउने उपभोक्ता सतमतिलाई 
तनर्म अनसुार कारबाही गरी र्स्िो कार्ामा तनर्न्रण गनुापने देर्खन्छ। 

18. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8(2) मा प्रतिस्पधाा तसतमि हनेु गरी टुक्रा-
टुक्रा हनेु गरी खररद गना नहनेु र तनर्मावली 2064 को तनर्म 84 मा 20 लाख रुपैर्ासम्म भए 
र्शलवन्दी दरभाउपर र सो भन्दा बढी भए तनर्म 31 अनसुार बोलपरको माध्र्मबाट खररद एवं 
तनमााण कार्ा गराउनपुने व्र्वस्था छ ।तसरहा तडतभजनले सहजा तसंचाइ र्ोजना मलु नहरको सतभास 
रोडमा 5 लाख तभरका ७ वटा लागि अनमुान िर्ार गरी तनमााण व्र्वसार्ीबाट ग्राभेलको काम गराई 
रु.33 लाख 59 हजार भकु्तानी ठदएको छ । र्स्िै महोत्तरी तडतभजनले र्ो वषा रु.23 लाख 89 
हजारका खाली तसमेन्ट वोरा १ लाख ८६ हजार र र्जर्ो टेक्सटाइल वोरा १ हजार ९० थान खररद 
कार्ा टुक्रा टुक्रा गरी सोझै खररद गरेको छ । खररद भएका सामग्री मौज्दाि रहेको पाइर्ो । ऐनको 
प्रावधान कार्ाान्वर्न गरी टुक्रा खररद गने कार्ामा तनर्न्रण गनुापदाछ। 

19. अधरुा र्ोजना - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० मा सम्झौिा बमोर्जमको काम 
िोर्कएको अवतधमा पूरा गना नसर्कने भएमा सम्बर्न्धि तनमााण व्र्वसार्ीको काव ु बार्हरको 
पररर्स्थतिको कारणले म्र्ाद थप गनुा परेमा पूवातनधााररि क्षतिपूतिा नतलने गरी र तनमााण व्र्वसार्ीको 
लापरवाहीको कारणले म्र्ाद थप गनुा परेमा पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा तलने गरी म्र्ाद थप गने व्र्वस्था 
छ । सप्तरी तडतभजनबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०७२।७३ र २०७३।७४ मा ठेक्का सम्झौिा भइ 
सार्वक जलउत्पन् न प्रकोप तनर्न्रण तडतभजन कार्ाालर्, लहानबाट र्जम्मेवारी सरी आएका  सम्झौिा 
रकम रु १८ करोड ६८ लाख ८० हजार  भएका ११ ठेक्कामा हालसम्म रु.११ करोड ५३ लाख 
८९ हजार भकु्तानी गरेकोमा र्ोजनाहरू अधरुो अवस्थामा रहेका छन ्। िी ठेक्काको लातग थप भएको 
अवतध समेि समाप्त भइ सकेको छ । म्र्ाद थपको लातग िालकु तनकार्मा फाइल पठाएको 
जनाएिापतन तनणार् भएको छैन । समर्मा कार्ा सम्पन्न हनु नसक्नाको कारण पर्हचान गरी 
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सम्बर्न्धि तनमााण व्र्वसार्ीलाई प्रचतलि ऐन काननु िथा सम्झौिा बमोर्जम कारबाही गरी तनमााण 
कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ। 

20. बढी दरमा भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० मा तनमााण कार्ाको लागि 
अनमुान िर्ार गदाा स्वीकृि नम्सा र र्जल्ला दररेटको आधारमा िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । र्जल्ला 
दररेट तनधाारण सतमतिले र्स र्जल्लाको लातग र्ो वषा अदक्ष श्रतमकको ज्र्ाला प्रति ठदन रु.६०० 
तनधाारण गरेकोमा सप्तरी तडतभजनले 46 र्ोजनामा प्रतिठदन ज्र्ाला रु.६५० राखी लागि अनमुान िथा 
मूल्र्ाङ्कन गरेकोले उपभोक्ता सतमतिलाई रु.१४ लाख ३२ हजार बढी भकु्तानी भएको छ। बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुदाछ ।

21. परुानो पेस्की - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० मा खररद सम्झौिामा 
िोर्कएको अवतधमा कार्ासम्पन्न गनुापने व्र्वस्था छ । महोत्तरी तडतभजनबाट प्राप्त पेस्कीको 
फाँटवारीमा २ तनमााण व्र्वसार्ीको नाममा रु ८३ लाख ५३ हजार पेस्की बाँकी देर्खन्छ । पेस्की 
गएका ठेक्काहरूको काम २०६६।६७ र २०६८।६९ मा सम्पन्न हनुपुनेमा सम्पन्न नभै पेस्की 
र्जम्मेवारी सादै ल्र्ाएको भएिापतन ठेक्का फाइल, भकु्तानी र्ववरण, म्र्ाद थप लगार्ि कागजाि 
कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षणमा उपलधध भएन । िी ठेक्काको काम र पेस्की बाकँी सम्बन्धमा छानर्वन 
गरी पेस्की रकम धर्ाजसर्हि असलु गनुापदाछ ।िोर्कएको समर्मा र्ोजना सम्पन्न गनुापदाछ । 

भ ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर् 

22. र्वस्ििृ नापजाचँ - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म 97 मा प्रार्वतधक नापजाचँको 
आधारमा भकु्तानी गनुापने उल्लेख छ । भ ू िथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर् लहानले र्वस्ििृ 
प्रार्वतधक नापजाचँ बेगर तमतथला अबध धमाशाला तनमााण उपभोक्ता सतमति जनकपरुलाई सेनटरी र 
इलेर्क्ट्रक वका को रु.१३ लाख २५ हजार भकु्तानी गरेको छ । उक्त कार्ाको र्वस्ििृ नापजाँच गरी 
वास्िार्वक कार्ाको मार रकम भकु्तानी  गनुापदाछ । 

23. उपभोक्ता सतमतिलाई प्रार्वतधक काम - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा रोजगारी 
तसजाना गने पररर्ोजनाको काम उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने उल्लेख छ । भ ूिथा जलाधार 
व्र्वस्थापन कार्ाालर्, लहानले उपभोक्ताको श्रम आवश्र्क नहनेु शि प्रतिशि मेर्शनबाट पोखरी खन्न े
कामको लातग २ उपभोक्ता सतमतिलाई रु.३५ लाख ४३ हजार र कार्ाालर्को प्रार्वतधक जनशर्क्त 
िथा बाह्य परामशादािाबाट गराउनपुने र्वस्ििृ सभ्र्ाव्र्िा अध्र्र्न कार्ा २ उपभोक्ता सतमतिबाट 
गराइ रु ८ लाख ५० हजार भकु्तानी गरेको छ । र्स्िो कार्ाबाट स्थानीर् स्िरमा रोजगारी तसजाना 
नहनेु र तनिान्ि प्रार्वतधक प्रकृतिका जर्टल काम भएकोले सो सम्बन्धमा छानर्वन गरी र्र्कन 
गनुापदाछ । 

भतूमगि जलश्रोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजनहरू 

24. स्थान छनौट - भतूमगि जलश्रोि िथा तसँचाई र्वकास तडतभजन, तसरहाले 8 वटा पावर तड्रल क्लस्टर 
जडानको लातग  रु.75 लाखको लागि अनमुान स्वीकृि गरी  उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेकोमा  
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2 स्थानमा पावर तड्रल क्लस्टर जडान गरी रु १७ लाख भकु्तानी गरेको छ । उक्त तड्रलबाट 
कर्म्िमा 5 तलटर प्रति सेकेण्ड पानी आउनपुनेमा 2 तलटर प्रति सेकेण्ड पानी आएकाले संभाव्र्िा 
अध्र्र्न नगरी र्ोजना स्थल छनौट गरेको देर्खर्ो । लगानीको उर्चि प्रतिफल प्राप्त गने गरी र्ोजना 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

25. उपभोक्ता सतमति माफा ि पाइप खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा स्थानीर् 
स्िरमा रोजगारी तसजाना हनेु पररर्ोजनाको काम उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने उल्लेख छ । 
तडतभजन महोत्तरीले रु.२ करोड ७९ लाख २७ हजारका र्रु्पतभतस पाइप िथा र्फर्टङ्गस लगार्िका 
सामग्रीहरू २८ वटा उपभोक्ता सतमति माफा ि खररद गरेको छ । उपभोक्ता सतमति माफा ि सोझै 
खररद गरेकोमा सोही ऐनको दफा 8(2) को प्रावधान र्वपरीि खररद देर्खन्छ । खररद काननुको 
पालना हनुपुदाछ । 

खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरू 

26. बढी भकु्तानी - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ 
बमोर्जम ररि पगेु नपगेुको जाँच गरी भकु्तानी ठदनपुने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन, सप्तरीले तसमलकोटी खानेपानी र्ोजनामा एक तनमााण व्र्वसार्ीलाई अर्न्िम तबल भकु्तानी 
गदाा पाचँौ तबलसम्मको जोडजम्मा फरक पारी रु.९ लाख ४९ हजार र गोर्वन्दपरु पक्कोटाल खानेपानी 
र्ोजनाको अर्न्िम तबल भकु्तानी गदाा पाँचौ तबलसम्मको जोडजम्मा फरकपारी  अको एक तनमााण 
व्र्वसार्ीलाई रु.९ लाख ८८ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । वढी भकु्तानी भएको रु.१९ लाख 
२७ हजार असलु हनुपुदाछ । 

27. र्फर्टङ्गस मौज्दाि - तडतभजन कार्ाालर्, सप्तरीको गि र्वगिदेर्ख मौज्दाि रहेका र्फर्टङ्गसमध्रे् गि 
वषासम्मको बाकँी, र्ो वषाको खररद, खचा, बषाान्िमा मौज्दाि सम्बन्धी र्ववरण माग गरेकोमा 
र्फर्टङ्गसको कुल पररमाण िथा कुल मूल्र् खलेुको र्ववरण पेस भएन। गि वषाको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन अनसुार रु.४ करोड ४५ लाख ५८ हजार मूल्र्का र्फर्टङ्गसहरू मौज्दाि रहेको उल्लेख 
छ। र्ो वषा तसराहा खानेपानी र्ोजना र इनवाा खानेपानी र्ोजनाको लातग क्रमशाः रु.९ लाख ३१ 
हजारको र रु.७ लाख ५१ हजारको र्फर्टङ्गस खररद गरेकोमा िी र्फर्टङ्गसहरू सम्बर्न्धि र्ोजनामा 
जडान भएको नापी र्किाव पेस भएको छैन । आवश्र्किाको आधारमा खररद गरी उक्त सामग्री 
प्रर्ोग भएको प्रमाण पेस हनुपुदाछ । खचा नहनेु गरी सामान खररद गरी मौज्दाि राख्न े प्रवरृ्त्तमा 
तनर्न्रण हनुपुदाछ । 

28. पाइप खररद िथा मौज्दाि - तडतभजन कार्ाालर्, सप्तरीले र्ो वषा ८ र्ोजनाको लातग र्वतभन्न साइजका 
१९ हजार १२० तमटर पाइप खररद गरी रु.1 करोड ६८ लाख २८ हजार भकु्तानी गरेको छ । 
खररद भएका पाइपमध्रे् र्वष्णपुरु कट्टी ५, ६, ७ र िरेगना गोर्वन्दपरु खानेपानी र्ोजनाको लातग २ 
हजार ९५५ तमटर हस्िान्िरण गरी १६ हजार १६५ तमटर पाइप कार्ाालर्मै मौज्दाि रहेको छ । 
गि र्वगि वषा र र्ो वषाकोसमेि रु.८ करोड १२ लाख ५१ हजारका र्वतभन्न साइजका १ लाख २५ 
हजार २३४ तमटर पाइप कार्ाालर् पररसरमा मौज्दाि रहेको छ । िी पाइपहरू सम्बर्न्धि र्ोजनामा 
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जडान नहनुाले पाइपहरूको गणुस्िरमा समेि ह्रास आउने हुँदा चाल ु वषा कार्ाान्वर्न हनुसक्ने 
र्ोजनाको लातग मार पाइप खररद गनुापदाछ ।  

र्ो वषा कार्ाालर्ले र्वतभन्न र्ोजनाको लातग उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गरेका रु.१ 
करोड ७६ लाख ४८ हजार मूल्र्को १८ हजार ८११ तमटर पाइप िी र्ोजनामा जडान भएको नापी 
र्किाव पेस भएको छैन । कार्ाालर्ले हस्िान्िरण गने िर र्ोजनामा जडान नहुँदा हस्िान्िरण भएका 
पाइप दरुुपर्ोग हनु सक्ने देर्खन्छ । आवश्र्किाको आधारमा खररद गरी उक्त सामग्री प्रर्ोग भएको 
प्रमाण पेस हनुपुदाछ । 

29. अधरुा र्ोजना - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२० मा सम्झौिा बमोर्जमको 
काम िोर्कएको अवतधमा पूरा गना नसर्कने भएमा सम्बर्न्धि तनमााण व्र्वसार्ीको काब ु बार्हरको 
पररर्स्थति परेमा पूवातनधााररि क्षतिपूतिा नतलने गरी र तनमााण व्र्वसार्ीको लापरवाहीको कारण म्र्ाद 
थप गनुा परेमा पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा तलने गरी म्र्ाद थप गने व्र्वस्था छ । तडतभजन कार्ाालर्, 
सप्तरीबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार २०६९।७० देर्खका ४२ र्ोजना तनमााण व्र्ावसार्ीले समर्मा 
तनमााण कार्ा सम्पन्न नगरी अधरुो रहेका छन । समर्मा तनमााण कार्ा सम्पन्न नगने तनमााण 
व्र्वसार्ीलाई प्रचतलि ऐन तनर्म िथा सम्झौिा बमोर्जम कारबाही गरी तनमााण कार्ा सम्पन्न 
गराउनपुदाछ । 

30. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) बमोर्जम खररद गदाा प्रतिस्पधाा सीतमि 
हनेु गरी टुक्रा पारी खररद गना नहनेु र तनर्मावली, 2064 को तनर्म 84 मा रु.२० लाखभन्दा 
वढी मूल्र्को सामान बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । महोत्तरी तडतभजनले रु.७७ 
लाख ८ हजारका समतसाबल पम्प लगार्िका र्फर्टङ्गस ्सामान र सलााही तडतभजनले र्ो वषा र्वतभन्न 
तनमााण कार्ा र सामान खररद वापि रु.१ करोड ८ लाख ४७ हजार खचा लेखेकोमा पटक पटक 
गरी सोझै खररद गरेको छ ।  खररद काननुको पालना गनुापदाछ । 

31. पाईप जडान - महोत्तरी तडतभजनले र्ो वषा ५ र्ोजनाको नाममा उपभोक्ता सतमति माफा ि खररद भएका 
पाईपमध्रे् र्वतभन्न साईजका रु. ४६ लाख मूल्र्का १२ हजार ४४५ तमटर पाइप जडान गरेको नापी 
र्किाब पेस नभएको हुँदा जडान भएको नापी र्किाब पेस गरी पाइप प्रर्ोग भएको सतुनर्िि 
हनुपुदाछ। 

32. पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स मौज्दाि - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 3(क) मा खररद 
आवश्र्किाको पर्हचान गनुापने व्र्वस्था छ । महोत्तरी तडतभजनले पेस गरेको र्ववरण अनसुार गि 
वषाको रु.१ करोड ६२ लाख २ हजार मूल्र्का र्वतभन्न साइजका ५२ हजार ११५ तमटर पाईप र 
गि वषाको मौज्दाि रु.१ करोड १९ लाख १० हजार र र्स वषा खररद रु.७२ लाख १५ हजार 
समेि रु.१ करोड ९१ लाख २५ हजार मूल्र्का र्फर्टङ्गस सामग्री मौज्दाि रहेको छ । कार्ाालर्ले 
खररद र्ोजना िर्ार नगरी आतथाक वषाको अन्िमा मौज्दाि रहने गरर पाईप िथा र्फर्टङ्गस ्सामग्री 
खररद गरेको छ। आवश्र्किाको पर्हचान गरी खररद र्ोजना बमोर्जम समर्मा सामान खररद 
गनुापदाछ । 
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33. जोर्खममा पेस्की - सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५२(क) मा सावाजतनक तनकार्ले खररद 
सम्झौिा पिाि तनमााण व्र्वसार्ीबाट अतग्रम बैँक जमानि तलई पेस्की उपलधध गराउने व्र्वस्था छ। 
सलााही तडतभजनले गि वषा खररद सम्झौिा भएका १३ ठेक्काका तनमााण व्र्वसार्ीलाई ठदएको पेस्की 
मध्रे् रु.१ करोड १३ लाख २७ हजारको बैंक जमानिको म्र्ाद समाप्त भैसकेको छ । पेस्की 
जमानिको म्र्ाद थप हनुपुने अन्र्था उक्त रकम व्र्ाज सर्हि असलु गनुापदाछ । 

34. पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स जडान - र्ोजनाको लातग पाईप िथा र्फर्टङ्ग्स खररद गदाा गि र्वगिको 
मौज्दािमा रहेका सामग्री उपर्ोग गने र मौज्दािले नभ्र्ाउने भएमा मार खररद गनुा पदाछ । साथै 
खररद गररएका पाइप िथा र्फर्टङ्ग्स सम्बर्न्धि र्ोजनामा प्रर्ोग भएको नापी र्किाबबाट र्र्कन 
हनुुापदाछ । सलााही तडतभजनले र्ो वषा रु .२ करोड ६९ लाख २१ हजार को पाइप रु.२ करोड 
७३ लाख ७३ हजारका र्फर्टङ्ग्स खररद गरी मौज्दािमा राखेको छ । जनु आर्ोजनाको लातग खररद 
गरेको हो सो आर्ोजनामा जडान भएको नापी र्किाब पेस हनुपुदाछ । 

पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू 

35. नम्साको प्रर्ोग - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 10 मा सावाजतनक तनकार्ले 
स्वीकृि नम्सा बमोर्जम लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । सो अनरुुप तनमााण सम्वर्न्ध काम 
गने कार्ाालर्हरूले सडक िथा भवनको तनमााण गदाा सडकमा सडक र्वभागले स्वीकृि गरेको नम्सा र 
भवनमा भवन र्वभागले स्वीकृि गरेको नम्सा प्रर्ोग गरी लागि अनमुान िर्ार गनपुदाछ । पूवााधार 
र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले तनमााण कार्ाको दर र्वश्लषेण गदाा ढलान कार्ामा मेर्शन तमक्स र म्र्ानरु्ल 
तमक्स छुट्टा छुटै्ट दर र्वश्लषेण िर्ार गरी दररेट तनधाारण गनुापनेमा म्र्ानअुल तमक्सको मार नम्सा 
प्रर्ोग गरी दररेट िर्ार गरेको कारण कार्ाालर्ले सडक ढलान कार्ा िथा भवनको छि ढलान 
कार्ाहरूमा पतन म्र्ानअुल तमक्सकै दर र्वश्लषेण अनसुार मूल्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी गरेको कारण 
उपभोक्ता सतमति माफा ि काम भएको ३३ वटा र्ोजनामा रु.१ करोड ४३ लाख ८९ हजार बढी 
व्र्र्भार परेको छ। तनमााण साइटमा म्र्ानअुल काम नहनेु हुँदा मेर्शन प्रर्ोगको दररेट अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गनुापदाछ। 

36. ईटाको पररमाण - नेपाल सरकारद्बारा स्वीकृि सडक िथा भवनको नम्सामा ईटाको कामको दर 
र्वश्लषेण गदाा  प्रार्वतधकले ईटाको साइज अनसुार अनमुान गरी राख्न सक्ने व्र्वस्था रहेको छ। 
पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले इट्टाको काममा भवनको पखााल लगाउने काममा इट्टाको संखर्ा 
प्रति घन तमटर ४७६ इट्टा लाग्ने देखाई धनषुा र्जल्लाको लातग प्रति घन तमटर रु.१३ हजारको 
दररेट िर्ार गरेको र सडकमा इट्टाको पखााल लगाउने कामको लातग प्रति घन तमटर  इट्टा संखर्ा 
५३० राखी प्रति घन तमटर रु.१6 हजार दररेट कार्म गरेको छ। र्सरी एउटै प्रकृतिको काममा 
इट्टा संखर्ा फरक पारी दररेट िर्ार गरेको छ । त्र्स्िै 10 वगा तमटरको ईट्टा सोतलङ्ग गना 3५0 
ईटा लाग्नेमा 420 ईटाको संखर्ा राखी दररेट िर्ार गरेको छ। र्सरी नम्सामा ईटाको साइज 
अनसुार संखर्ा घट बढ गना सक्ने व्र्वस्था रहेकोमा प्रार्वतधकले वास्िर्वक रुपमा खपि हनेु संखर्ा 
भन्दा बढी ईटाको संखर्ा राखी दररेट िर्ार गरेको कारण उपभोक्ता सतमतिले काम गरेको ४१ 
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र्ोजनामा रु.४९ लाख १९ हजार बढी व्र्र्भार पारेको छ। वास्िर्वक रुपमा खपि हनेु परीमाण 
राखी लागि अनमुान िर्ार गनुापदाछ। 

37. सीमा भन्दा बढीको कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(1) मा एक करोड 
रुपैंर्ासम्म लागि अनमुान भएको तनमााण कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने र एक करोड 
रुपैंर्ासम्मको लागि अनमुानमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टजेन्सी रकम र जनसहभातगिाको 
अंश समेिको रकम समावेश हनेु व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले महोत्तरी 
गौशालामा एक बहउुदे्दर्शर् भवन तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गदाा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, 
ओभरहेड र कर्न्टजेन्सी वापिको रकम समावेश नगरी रु.९९ लाख ७६ हजारको लागि अनमुान 
स्वीकृि गरी उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराई रु.९९ लाख २६ हजार भकु्तानी गरेको छ। उक्त 
लागि अनमुानमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र कर्न्टजेन्सीको रकम समावेश गदाा रु.१ करोड 
२९ लाख ६४ हजार हनेु भएकाले सो कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन तमल्ने देर्खएन ।  

र्स्िै रौिहट कार्ाालर्ले माधव नारार्ण सडक स्िरोन्नति र सलााहीमा तडप वोररङ तनमााण गना 
२ उपभोक्ता सतमतिबाट सडक िथा तडप बोररङ्ग तनमााण कार्ा गराउँदा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र 
कर्न्टजेन्सीको रकम समावेश गदाा लागि अनमुान रु 2 करोड 47 लाख हनेु कार्ा समेि उपभोक्ता 
सतमतिबाट गराई रु.1 करोड 80 लाख भकु्तानी गरेको तनर्तमि देर्खएन। तनर्म र्वपरीि काम 
गराउनेलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ। 

38. लमसम ठेक्का - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २२ मा तनमााण कार्ाको लातग 
अनसूुची ४ मा उल्लेख भएका मध्रे् कुनै एक सम्झौिा गना सक्ने व्र्वस्था छ। पूवााधार र्वकास 
कार्ाालर्, धनषुाले महोत्तरी र्जल्लाको र्वजलपूरा र्स्थि राि ुखोलामा झोलङेु्गपलु तनमााण गना एकाई दर 
र्वतध अनसुार रु.४ करोड ३ लाख ६२ हजारको लागि अनमुान िर्ार गरी बोलपरको लातग 
र्वद्यिुीर् प्रणालीमा अपलोड गरेको तबल अफ क्वार्न्टटीमा एक काम उल्लेख गरी लमसम सम्झौिा 
गरेको छ । उक्त ठेक्काको लातग एक मार बोलपर पेस भए अनसुार तनमााण व्र्वसार्ीसँग रु.३ 
करोड ७१ लाख ७७ हजारको खररद सम्झौिा गरेको छ । लमसम सम्झौिा गदाा तनमााण सम्बन्धी 
सबै प्रकारका जोर्खम र दार्र्त्व तनमााण व्र्वसार्ीमा रहने गरी गनुापनेमा सम्झौिामा त्र्स्िो सिा 
उल्लेख गरेको पाईएन।  

खररद सम्झौिा २०७६।९।२५ मा भएको र सम्झौिा अवतध एक वषा रहेकोमा तनमााण 
व्र्वसार्ीले उक्त अवतधमा काम प्रारम्भ नगरेकोमा प्रदेश सर्चवबाट ०७७।११।२८ मा 
२०७८।३।१६ सम्मको म्र्ाद थप भएको छ ।  तनजलाई म्र्ाद थप नहुँदै २०७७।११।२० मा 
प्रथम पेस्की रु.३२ लाख र २०७८।२।२७ मा दोस्रो पेस्की रु.१८ लाख ठदएकोमा २०७८ 
आषाढ मसान्िसम्म पतन रतनङ र्वल पेस गरेको छैन। तनमााण व्र्वसार्ीले शरुु सम्झौिा अवतधमा 
काम शरुु नगरेको, म्र्ाद थप नहुँदै पेस्की ठदएको, प्रथम पेस्की लगेपतछ पतन काम सरुु नगरेकोमा 
पनु- दोस्रो पेस्की ठदएको देर्खएको छ। कोतभड-१९ को कारण देखाई म्र्ाद थप गरेकोमा 
२०७६।१२।१२ देर्ख मार देशव्र्ापी लकडाउन भएकोमा २०७६।९।२५ देर्ख 
२०७६।१२।१२ सम्म कुनै अवरोध नरहेकोमा काम सरुु नगने तनमााण व्र्वसार्ीलाई सावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ बमोर्जम पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा तलने गरी म्र्ाद थप 
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गनुापनेमा तनर्म १२० बमोर्जम म्र्ाद थप गरेको उपर्कु्त देर्खएन। समर्मा काम नगने तनमााण 
व्र्वसार्ीलाई पटक-पटक पेस्की ठदने िथा म्र्ाद थप गने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

39. उपभोक्ता सतमति गठन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २(ट) मा तनमााण कार्ाबाट 
प्रत्र्क्ष लाभ पाउने व्र्र्क्तले कुनै तनमााण कार्ा गनाको लातग आफुहरू मध्रे्बाट गठन गरेको 
सतमतिलाई उपभोक्ता सतमति मान्ने व्र्वस्था छ। पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले महोत्तरी 
र्जल्लाको रिनवाडा पोखरीदेर्ख मडै-गोनरपूरा कल्भटासम्मको सडकमा र्प.तस.तस. ढलान गना एक 
प्रदेश सभा सदस्र्ले तसफाररस गरे बमोर्जमको उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरी काम गराएको र 
तनज सदस्र्को नामको लेटरटर्ाडमा तमति र दस्िखि नभएको परमा कार्ासम्पन्न भएकोले भकु्तानी 
ठदन तसफाररस गरेको आधारमा उपभोक्ता सतमतिलाई रु.४६ लाख ९७ हजार भकु्तानी गरेको छ। 
उक्त सडक ढलान गना तनर्म बमोर्जम उपभोक्ताहरूबाट उपभोक्ता सतमति गठन भएको, उपभोक्ता 
सतमतिले आतथाक कारोबार गना अतधकार ठदएको, कार्ासम्पन्न भएको उपभोक्ता सतमतिबाट खचासर्हि 
अनमुोदन भएको, सम्बर्न्धि पातलका वा वडा कार्ाालर्बाट कार्ासम्पन्न भई भकु्तानीको लातग तसफाररस 
गरेको लगार्िका प्रमाण कागजािहरू लेखापरीक्षणमा पेस भएन। उक्त कार्ा सम्पन्न भए नभएको 
र्र्कन गरी िी प्रमाणहरू पेस हनुपुदाछ । 

40. र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन  - धनषुा कार्ाालर्ले १० वटा र्ोजनाको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार 
गरी रु ५१ लाख ८३ हजार खचा लेखेको छ। उक्त मध्रे् वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश नभएको 6 
र्ोजनाको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरी रु.29 लाख 75 हजार खचा लेखेको छ। िी 
प्रतिवेदनहरू कार्ाान्वर्न हनेु सतुनर्िििा देर्खएन ।  

41. आन्िररक तनर्न्रण - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३१(१) मा 
सबै सरकारी कार्ाालर्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ु गनुापने व्र्वस्था छ। 
कार्ाालर्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको देर्खएन। पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले 
सडक, पलु, भवन आठद तनमााण कार्ाको ७८४ वटा र्ोजनाको लातग रु.१ अबा १० करोड १९ लाख 
बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.८६ करोड ६६ लाख ६३ हजार खचा गरेको देर्खन्छ। लागि अनमुान, 

ठेक्कापट्टा व्र्वस्थापन, नापजाचँ, अनगुमन गना कार्ाालर्मा ईर्न्जतनर्र २ र सब ईर्न्जतनर्र ६ गरी ८ 
जना स्थार्ी पदपूतिा भएकोमा दैतनक ज्र्ालादारीमा समेि 1 इर्न्जतनर्र र 3 जना सव ईर्न्जतनर्र 
राखेको छ । ज्र्ालादारीमा तनर्कु्त सव ईर्न्जतनर्रलाई समेि साइट इन्चाजाको र्जम्मेवारी ठदई 
तनजहरूले तसधै कार्ाालर् प्रमखु समक्ष फाइल पेस गरेको देर्खर्ो । स्थार्ी इर्न्जतनर्र र ज्र्ालादारी 
सव इर्न्जतनर्रलाई साइट इन्चाजा भै काम गने गरी समान र्जम्मेवारी ठदएकोले आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली कमजोर देर्खर्ो । प्रार्वतधक जनशर्क्तको उर्चि कार्ा बाँडफाटँ गरी तनमााण कार्ाको गणुस्िर 
अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ ।  

42. मूल्र् समार्ोजन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११९(१) मा सावाजतनक 
तनकार्ले मूल्र् समार्ोजन गना सर्कने कुरा खररद सम्झौिामा उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ। धनषुाको 
गणेशमान चारनाथ नगरपातलका र्स्थि बालवुा खोलामा पलु तनमााण कार्ा गना एक तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग भएको खररद सम्झौिाको साधारण शिाको दफा नं. ५४.१ मा मूल्र् समार्ोजन गना 
सर्कने उल्लेख भएकोले मूल्र् समार्ोजन ठदनको लातग खररद सम्झौिाको र्वशेष शिामा मूल्र् 
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समार्ोजन ठदने भनी उल्लेख हनुपुने र मूल्र् समार्ोजन गणना गने सरु िथा प्रर्ोग गने इन्डेक्स 
सम्बन्धमा समेि उल्लेख हनुपुदाछ। उक्त खररद सम्झौिाको र्वशेष शिामा दफा नं.५४.१ नै 
हटाएकोले मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी गना तमल्ने देर्खएन । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले 
तनजलाई भकु्तानी ठदएको मूल्र् समार्ोजन रु.६३ लाख २५ हजार र सोको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समेि 
रु.७१ लाख ४८ हजार असलु हनुपुदाछ। 

43. सीमा भन्दा बढी खचा -  प्रदेश सभा सदस्र् तनवााचन क्षरे र्वकास कार्ाक्रम (सिालन कार्ार्वतध) 
तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४(३) मा कार्ाक्रम छनौट गदाा कम्िीमा नधबे प्रतिशि रकम पूवााधार 
तनमााणमा र १० प्रतिशि प्रशासतनक लगार्ि अन्र् कार्ामा खचा गने गरी छनौट गनुापने व्र्वस्था 
छ। पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले प्रदेश सभा सदस्र् ६ जनाले उर्ल्लर्खि व्र्वस्थाको पालना 
नगरी पूवााधार तनमााण कार्ामा नधबे प्रतिशि भन्दा घटी खचा गने गरी र्ोजना छनौट गरेको र अन्र् 
कार्ामा १० प्रतिशि भन्दा बढी रु.२१ लाख ५८ हजार खचा गरेको छ । र्सरी काननुी व्र्वस्था 
र्वपरीि बढी खचा गरेको रकम तनर्मसम्मि देर्खएन। 

44. जनसहभातगिा - प्रदेश सभा सदस्र् तनवााचन क्षेर र्वकास कार्ाक्रम (सिालन कार्ार्वतध) तनर्मावली, 
२०७७ को तनर्म ३(५)(ग) मा भौतिक पूवााधार सम्बन्धी र्ोजना/कार्ाक्रममा कम्िीमा १० प्रतिशि 
र अन्र् कार्ाक्रममा कम्िीमा २० प्रतिशि जनसहभातगिा हनुपुने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास 
कार्ाालर्, धनषुाले सो तनर्ममावली अनसुार िातलम कार्ाक्रममा २० प्रतिशि लागि सहभातगिाबाट 
व्र्होनुापनेमा १८ वटा िातलम कार्ाक्रम उपभोक्ता सतमति िथा गैर सरकारी संस्थालाई ठदएकोमा 
लागि सहभातगिाबेगर भकु्तानी ठदएको छ। जनसहभातगिाबाट व्र्होनुापने रु.१५ लाख ८४ हजार 
सम्बर्न्धिबाट असलु हनुपुदाछ । 

45. िातलमको नम्सा - मधेश प्रदेश सरकारद्वारा जारी प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका २०७७ ले िातलम 
िथा कार्ाक्रमका लातग नम्सा तनधाारण गरेको छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले १६ वटा 
िातलम कार्ाक्रम सिालन गना गैर सरकारी संस्थाहरूलाई र्जम्मा ठदएकोमा नम्सा भन्दा बढी रु.११ 
लाख ७९ हजार भकु्तानी गरेको छ । नम्सा भन्दा बढी भकु्तानी रकम सम्बर्न्धिबाट असलु 
हनुपुदाछ। 

46. बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 123 मा तनमााण कार्ाको प्रार्वतधक 
नापजाचँ गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा रतनङ्ग तबलको 
भकु्तानी गने व्र्वस्था छ। पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले र्वतभन्न तनमााण कार्ाको भकु्तानी गदाा 
नापजाचँ फरक पारेको, एउटै आइटमको दोहोरो नापजाचँ गरेको, रतनङ्ग तबल भन्दा बढी भकु्तानी 
गरेको, तनमााण व्र्वसार्ीले व्र्होनुापने लागिको लातग छुटै फमाबाट खररद गरेको, सामान प्राप्त नगरी 
भकु्तानी गरेको प्रोतभजनल समबाट तबल भन्दा बढी भकु्तानी गरेको लगार्िका कारणबाट बढी भकु्तानी 
भएको 2 उपभोक्ता सतमतिवाट रु.6 लाख 11 हजार, 6 तनमााण व्र्वसार्ीवाट रु.४९ लाख 14 
हजार र प्रदेश सभा सदस्र्बाट तनर्कु्त व्र्र्क्तलाई दोहोरो पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको रु.२ लाख ३८ 
हजार समेि रु.57 लाख 63 हजार असलु गनुापदाछ। 

47. हािेपम्प जडान - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123 मा प्रार्वतधक नापजाचँ गरी 
नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ा सम्पदनको आधारमा भकु्तानी ठदनपुने उल्लेख छ । 
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पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, पसाा कार्ाालर्ले हेण्ड पाइप जडान गना प्रति हेण्डपाइप रु.२२ हजार ९५ 
का दरले ३ हजार ६८१ वटा सेटको रु. ८ करोड १३ लाख ३३ हजार 28 वटा उपभोक्ता सतमति 
माफा ि काम गराएको छ। सोमध्रे् ३ वटा उपभोक्ता सातमति माफा ि 558 थान पम्प जडानको कार्ा 
गराएको उल्लेख गरेकोमा ५१२ थान मार जडान भएकोले जडान िथा खररद नभएको ४६ सेट हािे 
पम्पको रु.८ लाख १४ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

48. बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 10 मा स्वीकृि नम्सा बमोर्जम 
लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ। पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, पसााले सडक तनमााण कार्ामा 
प्रर्ोग हनेु बालवुा, तगट्टी, बोल्डर लगार्िका तनमााण सामग्रीको ६ मेर्ट्रकटनसम्मको ट्रकको भाडा प्रति 
घण्टा रु.१ हजार १५० को दरले दर र्वश्लषेण गनुापनेमा १० मेर्ट्रक टन सम्म क्षमिा भएको ट्रकको 
प्रति घण्टा रु.१ हजार ५०० को दर राखी प्रति घण्टा रु. ३५० बढी दर प्रर्ोग गरेको कारण 
इट्टाको गाह्रो, एम 10, एम 15 तसमेन्ट कर्न्क्रट लगार्िका आइटममा ४६ वटा र्ोजनाका 
उपभोक्ता सतमतिलाई रु.१६ लाख ५९ हजार बढी भकु्तानी भएको छ । उक्त रकम असलु 
हनुपुदाछ। 

49. बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123 मा रतनङ्ग तबल वा अन्र् कुनै 
तबलको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन अनसुार भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास 
कार्ाालर्, तसरहाले 10 वटा र्ोजनाको उपभोक्ता सतमतिलाइा र्पतसतस, तिक सोतलङ्ग, ररइन्फोसामेन्ट फमा 
वका  र माटो पनेु लगार्ि कामको भकु्तानी गदाा स्वीकृि दररेट बमोर्जम भकु्तानी हनुपुनेमा रु.14 
लाख 12 हजारले  बढी भकु्तानी भएको छ। बढी भकु्तानी रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनुापदाछ । 

50. उपभोक्ताले तनमााण व्र्वसार्ीबाट काम गराएको - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
९७ (१०) मा उपभोक्ता सतमतिले आफूले तलएको काम तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराउन नहनेु व्र्वस्था 
छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, रौिहटले डावरी बजारघाट टोल अगौली सडक तनमााणका लातग 
रु.30 लाख 66 हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी सडक तनमााण उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा 
गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले उक्त काम आफूले नगरी एक तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराई रु.29 लाख 
10 हजार भकु्तानी ठदएको छ। आफूले तलएको काम तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराउने उपभोक्ता 
सतमतिलाई तनर्म अनसुार कारबाही गरी र्स्िो कार्ामा तनर्न्रण गनुापदाछ। 

र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर् 

51. राजस्व - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन २०७४ दफा २३(४) मा राजस्वको लेखा राख्न े र र्हसाब 
तभडान गने दार्र्त्व कार्ाालर् प्रमखुको हनेु व्र्वस्था छ । र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर्, पसााले 
राजस्व व्र्वस्थापन प्रणालीमा आम्दानी  बाँधेको  राजस्व रकम  र र्ािर्ाि कार्ाालर्ले प्रर्ोगमा 
ल्र्ाएको सवारी दिाा प्रणाली (भेर्हकल रर्जषे्ट्रशन प्रणाली) सफ्टवेर्रमा आम्दानी बाँधेको राजस्व रकम 
भन्दा रु.२ लाख ३२ हजारले बढी देखाएको छ । फरक परेको रकम सम्बन्धमा कारणसर्हि 
अतभलेख अद्यावतधक गरी बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार गनुापदाछ ।  
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शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्हरू 

52. कार्ार्वतध र्वपरीि पेस्की - मधेस प्रदेश सरकारले बनाएको "जनिा आवास कार्ाक्रम कार्ार्वतध, 

२०७६" मा जनिा आवास तनमााण सतमति वा सम्बर्न्धि लाभग्राहीलाई आवासको जग खन्न ेकार्ा 
सम्पन्न भएपतछ ३५ प्रतिशि रकम उपलधध गराइने, तसल (झ्र्ालको िल्लो भाग)को काम सम्पन्न 
भएपतछ थप ५० प्रतिशि र सम्पूणा कार्ा सम्पन्न भएपतछ बाकँी १५ प्रतिशि सम्बर्न्धिको खािामा 
रकम उपलधध गराउने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, धनषुाले कार्ार्वतध 
प्रतिकूल हनेु गरी सम्बर्न्धि लाभग्राही/सतमतिलाई पेस्की जनाइ सम्झौिा हनुासाथ ३५ प्रतिशि र जग 
खन्ने कार्ा सम्पन्न भएपतछ थप ५० प्रतिशि उपलधध गराएको छ । कार्ार्वतधमा उर्ल्लर्खि व्र्वस्था 
अनसुार कार्ा सम्पन्न भएपतछ भकु्तानी ठदनपुनेमा कार्ा सम्पन्न नहुँदै पेस्की उपलधध गराइ रु.१५ 
करोड ८ लाख ९६ हजार खचा लेखेको कार्ार्वतधको व्र्वस्था अनकुुल देर्खएन । कार्ार्वतधमा भएको 
व्र्वस्थाको कडाइका साथ पालना हनुपुदाछ ।  

53. जनिा आवास कार्ाक्रम - प्रदेश सरकारले स्वीकृि गरेको "जनिा आवास कार्ाक्रम कार्ार्वतध, 

२०७६" मा जनिा आवास तनमााण सतमति वा सम्बर्न्धि लाभग्राहीले आवासको तनमााण कार्ा समर्मै 
सम्पन्न गनुापने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, जनकपरुले जनिा आवास 
कार्ाक्रमका लातग र्ो वषा रु.३६ करोड ४६ लाख ९३ हजार खचा लेखेको छ । कार्ाालर्बाट प्राप्त 
र्ववरण अनसुार जनिा आवास कार्ाक्रम िफा  गि र्वगि वषादेर्ख २०७७।७८ सम्म धनषुा, महोत्तरी, 
सलााहीमा गरी ४ हजार ७२५ वटा सम्झौिा गरेकोमध्रे् ३ हजार ११७ अथााि ६५.२० प्रतिशि 
मार कार्ा सम्पन्न भएको छ । सलााही र धनषुाका ९ वटा तनमााण सतमति अन्िगािका ११८ 
लाभग्राहीलाई 2०७५।०७६ मा रु.१ करोड ३८ लाख पेस्की उपलधध गराएकोमा हालसम्म तनमााण 
कार्ा नगरेकोले सम्झौिा बमोर्जम कार्ा नगने तनमााण सतमति वा लाभग्राहीलाई र्जम्मेवार 
बनाउनपुदाछ। 

54. गैर सरकारी संस्थाबाट तनमााण कार्ा - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ र सावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९९(2) मा जनचेिना सम्बन्धी िातलम, अतभमरु्खकरण, 

सवतलकरण, मलु प्रवार्हकरण जस्िा कार्ा गैर सरकारी संस्थाबाट गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । गैर 
सरकारी संस्थाबाट तनमााण कार्ा गराउन तमल्ने देर्खदैन । शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, 
जनकपरुले सलााहीको हररपूवाा ९ मा इमजेन्सी सेल्टर तनमााण गना एक गैर सरकारी संस्थासँग सम्झौिा 
गरी कार्ा गराई रु.४४ लाख ८५ हजार भकु्तानी गरेको छ । उक्त तनर्मावली र्वपरीि गैर सरकारी 
संस्थाबाट भवन तनमााण कार्ा गराई भकु्तानी ठदनेलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

55. लेखापरीक्षण बक्र्ौिा - शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, पसााले र्वतनर्ोजन िफा  रु.५१ करोड ५७ 
लाख ६० हजार, राजस्विफा  रु.१ लाख ३१ हजार र धरौटीिफा  रु.४७ लाख १ हजार समेि 
रु.५२ करोड ५ लाख ९२ हजारको लेखापरीक्षण गराएको छैन । तनर्मानसुार से्रस्िा पेस गरी 
लेखापरीक्षण गराउनपुदाछ ।   

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर् िथा मािहि ३२ तनकार्को रु.८२ करोड ७१ लाख १ हजार बेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ु फस्र्ौट हनु नसकी सोही 
रकम बाकँी रहेको छ । सोमध्रे् रु.२८ करोड ६२ लाख ८५ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी 
रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–९ मा छ । 
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सामार्जक र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षेरमा प्रदेशस्िरको 
र्वश्वर्वद्यालर्, उच्च र्शक्षा, स्वास्थर् सम्बन्धी नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन, शैर्क्षक 
र्ोजना तनमााण र कार्ाान्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला हकर्हिसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, 

काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुामा, समाज कल्र्ाण र संघ संस्थासम्बन्धी कार्ाहरूको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन, 

खेलकूद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्वर् र तनर्मन गने लगार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि ३० कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.४ अबा ३१ करोड ३४ लाख १८ हजार, 
राजस्व रु.१ करोड ६७ लाख ५० हजार, धरौटी रु.५ करोड ४७  लाख १८ हजार र अन्र् कारोवार 
रु.२० करोड ६९ लाख ९८ हजार समेि रु.४ अबा ५९ करोड १८ लाख ८४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । त्र्सैगरी अन्र् संस्था र सतमतििफा  ७ तनकार्को रु.२ अबा ६३ करोड ७६ लाख ९६ हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । संघीर् ११ कार्ाालर्लाई रु.४२ करोड ८७ लाख ६५ हजार तनकासा 
ठदएको रकम र्वतनर्ोजनिफा  समावेश छ ।  लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७4 को दफा 42(2) मा सम्बर्न्धि 
मन्रालर्को लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्हरूको र्वतनर्ोजन  राजस्व, 

धरौटी, कोषहरू सर्हि सम्पूणा आर्-धर्र्को एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर् र महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्मा पेस गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले एकीकृि र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गरेको देर्खएन । र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा खचाको र्वश्लषेण गना 
सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था पणुारुपमा कार्ाान्वर्न गरर एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुापदाछ ।   

2. एकीकृि प्रगति मूल्र्ाङ्कन - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्ब  तनर्मावली,२०७७ को 
तनर्म ३५ र ३६  मा रैमातसक एवम ् वार्षाक प्रगतिको र्ववरण िर्ार गरी िालकु कार्ाालर्मा 
पठाउनपुने र िालकु कार्ाालर्ले भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा गरी प्रगति हनु नसकेकोमा सो को 
कारण र र्जम्मेवार व्र्र्क्त पर्हचान गरी सधुारका लातग कदम चाल्नपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर् 
आफैले सिालन गरेका कार्ाक्रमको िथा मािहि समेिको एकीकृि भौतिक प्रगति र्ववरण िर्ार 
गरेको छैन । मन्रालर्ले १5 वटा कार्ाक्रममा रु.2 करोड 72 लाख 20 हजार र्वतनर्ोजन 
गरेकोमा कार्ाक्रम सिालन नगरेकोले िी कार्ाक्रमको प्रगति शून्र् देर्खएको छ । समग्र प्रगति 
र्ववरण िर्ार नगरेबाट भौतिक प्रगति सम्बन्धमा र्वश्लषेण गना सक्ने अवस्था रहेन । र्सबाट 
कार्ाक्रम सिालनमा पारदर्शािा र जवाफदेर्हिा कार्म हनु सक्ने देर्खएन । तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार मन्रालर्को वार्षाक प्रगति र्ववरण र एकीकृि प्रगति र्ववरण िर्ार गनुापदाछ । 

3. बजेट सीमा र मागादशान - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ७ अनसुार बजेटको सीमा 
र मागादशन तनधाारणको लातग बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा ढाँचाको तनमााण गदाा प्रस्िार्वि बजेटको 
पषु्याइँका लातग आवश्र्क र्ववरण समेि खलु्नेगरी खाका िर्ार  गनुापने व्र्वस्था छ ।सो अनसुार 
नहुँदा बजेट र्वतनर्ोजन दक्षिा पूणारुपमा भएको छ भन्न सर्कएन । मागादशान र सीमा र्थाथापरक 
बनाई ठदगो र्वकास लक्ष्र्सँग समन्वर् समेि हनेुगरी बजेट िजुामा गनुापदाछ । 
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4. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण - प्रदेश सरकार कार्ा र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार प्रदेशर्स्थि 
सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाकँी रकमको लगि िथा असलु उपर गने कार्ा 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । संघीर् सरकार अन्िगाि रहेका र्वतभन्न 
कार्ाालर्हरू प्रदेश सरकार अन्िगाि रुपान्िरण िथा गातभएको अवस्थामा त्र्स मन्रालर् अन्िगाि 
आएका सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोग गरेको सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण िर्ार गरी सम्पर्त्तको संरक्षण 
िथा सरकारी बाँकी रकमको लगि िर्ार गरेको छैन । मन्रालर्ले आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, 

जग्गा, सवारी साधन लगार्ि र्जन्सी मालसामानको लगि िथा मािहि कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रतिवेदन र 
आफ्नो कार्ाालर् समेिको र्जन्सी प्रतिवेदन एकीकृि रुपमा िर्ार गरी भार मसान्ि तभर प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउन ुपनेमा पठाएको देर्खएन । सम्पर्त्तको एकीकृि अतभलेख  िर्ार गरी 
प्रत्रे्क वषा अद्यावतधक गनुापदाछ । 

5. र्वत्तीर् प्रतिवेदन सावाजतनक - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोर्जम 
मन्रालर्ले िर्ार गनुापने र्वत्तीर् प्रतिवेदनहरू त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्ार गना िोर्कएको समर्ावतध समाप्त 
भएको साि ठदन तभर र्वद्यिुीर् वा अन्र् उपर्कु्त माध्र्मबाट सावाजतनक गनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्ले िर्ार गने प्रदेश एकीकृि र्वत्तीर् प्रतिवेदन एवं कार्ासिालनसँग सम्बर्न्धि र्वत्तीर् 
प्रतिवेदनहरू उर्ल्लर्खि व्र्वस्था अनरुुप र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सावाजतनक गरेको छैन । र्वत्तीर् 
प्रतिवेदनहरूको सावाजतनकीकरण हनुपुदाछ । 

6. राहि र्विरण िथा अनगुमन - रू्तनसेफ नेपालको साझेदारीमा बाल संरक्षण कार्ाक्रम अन्िगाि कोतभड 
१९ प्रभार्वि पीतडि बालबातलकाहरूलाई सहर्ोग स्वरुप नगद र्विरण गने कार्ाक्रम अनसुार ७५ 
जनालाई आतथाक सहर्ोग रु.१५ लाख, ५४ जनालाई आपिकातलन सहर्ोग रु.१ लाख ६२ हजार र 
२०० जनालाई आकर्स्मक सहर्ोग रु.३ लाख समेि रु.१९ लाख ६२ हजार सहर्ोग रकम 
उपलधध गराएको छ । उक्त नगद रकम उपलधध गराउँदा लाभग्राही छनौटको स्पि आधार एवं 
अनगुमन प्रतिवेदन पेस भएन। सम्बर्न्धि लाभग्राहीले रकम प्राप्त गरेको सम्बन्धमा अनगुमन गरी 
श्रोिसाधन सदपुर्ोग सम्बन्धमा सतुनर्िि हनुपुदाछ। 

7. स्वास्थर् जनशर्क्त व्र्वस्थापन - सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले महामारी तनर्न्रण, रोकथाम िथा 
उपचारका लातग 2078 असार मसान्िसम्म प्रादेर्शक अस्पिाल जनकपरुका लातग र्वतभन्न पदका 
128 जना, जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालाको लातग 33 जना, तसरहा, जलेश्वर, मलंगवा, कलैर्ा र लाहान 
अस्पिालमा र्वतभन्न पदका 23 जना दरले 138 जना, पोखररर्ा र पसाा अस्पिालमा 13 जना, 
भारदह अस्पिाल सप्तरीमा 12 जना, नारार्णी अस्पिाल वीरगंजका लातग 19 जना, गजेन्रनारार्ण 
तसंह सगरमाथा अस्पिालका लातग 8 जना र मर्णपाल अस्पिाल (कलेज) मा स्थापना हनेु कोतभड 
र्वशेष अस्पिालका लातग 86 जनालाई काममा लगाउने उल्लेख गरेकोमा कार्ा अतभलेख िथा कार्ा 
मूल्र्ाङ्कन पेस हनुपुदाछ । 

8. कोतभड-19 खचा र्ववरण - सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट र्सवषा कोतभड-19 िफा  रु.२ करोड २ 
लाख ५० हजारको मार खचाको र्ववरण पेस भएको छ । प्रदेशर्स्थि १४ प्रादेर्शक 
अस्पिालहरूलाई रु.५ लाखका दरले रु ७० लाख, श्रीनाथ गण महेन्रनगरलाई रु.१७ 
लाख, प्रादेर्शक अस्पिाल जनकपरुधामलाई रु.८५ लाख र र्जल्ला प्रशाशन कार्ाालर् महोत्तरीलाई 
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रु.३० लाख तनकासा ठदएको छ । तनकासा भएको रकमको उपर्ोगको र्स्थति र र प्रगति र्ववरण 
पेस भएको छैन ।  तनकासा भएको सम्पूणा खचाको अनगुमन गरी प्रगति र्ववरण िर्ार गनुापदाछ । 

क्वारेन्टाइन खचा व्र्वस्थापनका लातग संघीर् सरकारको बजेटवाट आइसोलेसन सेन्टर 
स्थापना, स्वाब परीक्षण लगार्िका कामको लातग मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर् माफा ि 8 
र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्लाई रु.7 करोड तनकासा ठदएकोमा खचाको र्स्थति िथा प्रगतिको र्ववरण 
प्राप्त भएन । संघीर् बजेटवाट प्रत्रे्क स्थानीर् िहहरूलाई रु.10 लाखका दरले र्वपद् व्र्वस्थापन 
िथा कोरोना रोकथाम तनर्न्रणका लातग तनकासा भएको साथै प्रत्रे्क र्वद्यालर्मा प्रतिर्वद्याथी 
रु.200 का दरले कोरोना तनर्न्रणका लातग रकम तनकासा भएको छ । उपलधध गराएको श्रोिको 
उपर्ोगको र्स्थति र प्रगति र्ववरण पेस गरेको छैन । 

प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्र 

9. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनेु र 
तनर्मावली 2064 को तनर्म 8 मा खररदको सम्भार्वि टर्ाकेज, खररद र्वतध लगार्िका व्र्होरा 
खलुाइा वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले र्ो वषा 
प्रतिस्पधाात्मक र्वतध नपनाई मास्क, सेतनटाइजर रक्तचाप जाच गने मेर्शन, स्वाब परीक्षण र्कट, 

रेर्िजेरेटर आठद सोझै खररद गरी रु 77 लाख 28 हजार खचा लेखेको छ । तनर्मको व्र्वस्था 
बमोर्जम उस्िै प्रकृतिको  समानको उपर्कु्त टर्ाकेज बनाइा बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

10. कार्ासम्पादन जमानि - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २७(४)मा कार्ासम्पादन जमानि 
दार्खला गदाा बोलपरदािाले लागि अनमुान भन्दा पन्र प्रतिशिसम्म कम अङ्क कबलु गरेमा कबलु 
अङ्कको पाचँ प्रतिशि र लागि अनमुानको पन्र प्रतिशि भन्दा बढी घटेर कबलु गरेको अवस्थामा 
पन्र प्रतिशि भन्दा जति रकमले घटी कबलु गरेको छ सोको पचास प्रतिशिले हनु आउने रकम 
कबलु अङ्कको पाँच प्रतिशिमा थप गरी कार्ासम्पादन जमानि वापि दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ। 
कार्ाालर्ले बोलपर माफा ि दईु टर्ाकेजमा रु.६ करोड ४४ लाख ९१ हजारको मेर्शन िथा औजार 
खररद गरेको छ । बोलपरदािाले पर्हलो टर्ाकेजको लागि अनमुान रु.६ करोड ३२ लाख 40 
हजारका सामानलाई रु.३ करोड ७५ लाख ३9 हजारमा ४०.६४ प्रतिशि घटीमा कबोल गरेको र 
दोस्रो टर्ाकेजको सामानको लागि अनमुान रु.३ करोड २० लाख ४9 हजारको सामानलाई रु.२ 
करोड ६९ लाख ५3 हजारमा १५.९० प्रतिशि घटीमा कबोल गरेको छ। ऐनमा भएको व्र्वस्था 
बमोर्जम उक्त दईु टर्ाकेजको लातग कार्ासम्पादन रु.99 लाख 72 हजारको जमानि थप तलनपुनेमा 
5 प्रतिशिले हनेु रु.18 लाख 77 हजार मार जमानि पेस गरी सम्झौिा गरेकोले नपगु रु.80 
लाख 95 हजारको कार्ासम्पादन जमानि पेस गनुापदाछ । 

11. भेररएशन - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खररद सम्झौिा गदााको बखि पूवाानमुान 
गना नसर्कएको पररर्स्थति सम्झौिा कार्ाान्वर्नको क्रममा तसजाना भएमा सोको स्पि कारण खलुाई 
अतधकार प्राप्त अतधकारीले िोर्कएको कार्ार्वतध अपनाई भेररएशन आदेश जारी गना सक्ने व्र्वस्था 
छ। कार्ाालर्ले एक आपूिाकसँग खररद सम्झौिा गरी रु.6 करोड 44 लाख 91 हजारको सामान 
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खररद गरेकोमा ति सामानहरू थप आवश्र्क परेको भतन भेररएसन आदेश जारी नगरी सोही 
आपूिाकसँग सम्झौिाकै दररेटमा पनुाः रु.5 करोड 49 लाख 97 हजारको सामान खररद गरेको छ। 
र्स्िै आईरन (फोतलक एतसड) १ करोड १३ लाख चक्की रु.१.७५ का दरले रु.१ करोड ९७ लाख 
८४ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी बोलपरको माध्र्मबाट प्रति चक्की रु.0.89 का दरले 
खररद गरी 1 करोड 57 हजार भकु्तानी गरेकोमा पनुाः ९३ लाख ६6 हजार चक्की खररद गरी रु83 
लाख 36 हजार भकु्तानी गरेको देर्खर्ो। जनु सरुु सम्झौिा रकमको क्रमश 85.27 र 71  
प्रतिशि बढी देर्खन्छ । र्सरी तनर्मानसुार भेररएशन स्वीकृि नगरी सम्झौिा भन्दा बढीको सामान 
खररद गरी भकु्तानी गरेको तनर्मसम्मि देर्खएन। 

12. स्रोि सतुनर्िििा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(१)मा सावाजतनक तनकार्ले 
खररदको लातग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था नभई खररद कारबाही शरुु गना नहनेु व्र्वस्था छ। 
कार्ाालर्ले बोलपरको माध्र्मबाट रु.3 करोड 43 लाखको र्चर्कत्सा सम्बन्धी मेर्शनरी औजार 
खररद गरी पुजँीगिबाट रु 80 लाख 60 हजार र चाल ुिफा बाट रु.२ करोड ६२ लाख ४० हजार 
भकु्तानी गरेको छ। उक्त खररदको लातग कार्ाालर्मा बजेट उपलधध नभएको, कार्ाक्रम स्वीकृि 
नभएको िथा स्रोि सतुनर्िििा समेि प्राप्त नभएको अवस्थामा बोलपर आह् वन गरेको देर्खन्छ । 
उक्त खचा समथानको लातग २०७८।३।३१ मा मन्रालर्लाई पर लेखेिापतन खचा समथान भएको 
पाइएन ।  

13. उपकरण खररद- कोतभड अस्पिाल िथा प्रदेश सरकार मािहिका अन्र् अस्पिालहरूको लातग 
आवश्र्क पने मेतडकल िथा अन्र् उपकरणहरू खररद गने कार्ाक्रम अनसुार र्ो वषा रु.58 करोड 
98 लाख 60 हजारको उपकरणहरू खररद गरी र्वतभन्न  अस्पिाललाई हस्िान्िरण गरेको देर्खर्ो। 
र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्। 

13.1. सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११(२) मा मालसामानको लागि अनमुान िर्ार 
गदाा सम्बर्न्धि तनकार् वा अन्र् सावाजतनक तनकार्ले चाल ु वा अर्घल्लो वषाहरूमा सोही प्रकृतिको 
सामान खररद गदाा लागेको वास्िर्वक लागि, स्थानीर् बजारमा प्रचतलि दरभाउ, अन्र् बजारमा प्रचतलि 
दरभाउ र उद्योग वार्णज्र् संघले जारी गरेको दररेटलाई आधार तलनपुने उल्लेख छ। कार्ाालर्ले 
मेतडकल िथा अन्र् उपकरणहरू खररद गना काठमाडौं उपत्र्कार्स्थि ३ वटा र्वके्रिाबाट खलु्ला 
रुपमा प्राप्त दररेटको औसि दररेट तनकाली लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । दररेट उपलधध गराई 
ठदन कार्ाालर्ले पराचार नगरेको, उपकरणको स्पेर्शर्फकेशनसर्हिको दररेट नतलएको, लागि अनमुान 
स्वीकृि गने तनणार्को कैर्फर्िमा “सामानको दररेटको जवाफदेर्हिा दररेट पेस गने फमाहरूमा नै 
तनर्हि रहेको”  जस्िा व्र्होरा उल्लेख गरेको छ। तनर्मावलीमा उल्लेख भएको अन्र् सावाजतनक 
तनकार्ले त्र्स्िा सामग्री खररद गरे नगरेको सम्बन्धमा खोजी नगरेको, कतिपर् उपकरणको मूल्र् 
ईन्टरनेटमा खोजी गना सर्कनेमा त्र्सिफा  ध्र्ान ठदएको देर्खएन। लागि अनमुान िर्ार गदाा प्रचतलि 
बजार भाउ सम्बन्धमा दररेट ठदने फमामा नै जवाफदेर्हिा रहने उल्लेख गरेकोले कार्ाालर्ले र्थाथा 
दर तनधाारण गना प्रर्ास गरेको देर्खएन । खररद भएका उपकरणहरूको लागि अनमुान रु.59 करोड 
१4 लाख 81 हजार रहेकोमा रु.53 करोड 32 लाख 35 हजारको सम्झौिा गरेको र सम्झौिामा 
उर्ल्लर्खि भएको भन्दा थप पररमाणमा सामान खररद गरी रु.58 करोड 98 लाख 60 हजार 
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भकु्तानी भएको छ । र्सबाट लागि अनमुान िथर्परक ढंगले िर्ार गरेको नदेर्खएकोले सम्बर्न्धि 
कमाचारीलाई काननु बमोर्जम र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  

13.2. सावाजतनक खररद ऐन.२०६३ को दफा ६६ िथा तनर्मावली.२०६४ को तनर्म १४५ अनसुार 
कोतभड-१९ को कारण र्वशेष पररर्स्थति परेको भतन ५ वटा ठेक्काको लातग ३ ठदन र 6 वटा ठेक्काको 
लातग ५ ठदनको अवतध ठदई बोलपर आह् वान गरेको छ। कोतभड-१९ को लातग नभई तनर्तमि 
रुपमा आवश्र्क पने मेर्शन, उपकरणहरू समेि र्वशेष पररर्स्थतिको काननुी आधार तलई खररद गरेको 
देर्खन्छ। बोलपर पेस गना ३ देर्ख ५ ठदन अवतध ठदँदा सटलार्ासले बोलपरको लातग कागजाि िर्ार 
गने समर्समेि नपाउने र्स्थति देर्खएकोले अतधकांश ठेक्कामा एउटा मार बोलपर पेस भएको छ। 
उक्त 11 वटा ठेक्काको लागि अनमुान रु.30 करोड 78 लाख ४ हजार रहेकोमा सम्झौिा रु.26 
करोड 66 लाख 1 हजार रहेको छ । र्वशेष पररर्स्थतिमा गररने खररद सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरणको 
जानकारी एक िहमातथको अतधकारीलाई ठदनपुने, 10 लाख रुपैर्ा भन्दा बढी रकमको खररद गरेमा 
खररदको र्ववरण सावाजतनक सूचना प्रकाशन गनुापने र सोको जानकारी सावाजतनक खररद अनगुमन 
कार्ाालर्लाई पठाउनपुने सावाजतनक खररद ऐन, तनर्ममा व्र्वस्था रहेकोमा सो अनसुार एक िह 
मातथको अतधकारी िथा सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्लाई जानकारी गराएको देर्खएन । ऐन, 

तनर्मको पालना हनुपुदाछ । 

13.3. आतथाक ऐन, २०७७ िथा २०७८ ले मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर छुट ठदएका अर्क्सजन तसतलण्डर 
लगार्िका मेतडकल उपकरणहरू खररद गरी 2078 आषाढमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समेि रु.18 
लाख 59 हजार भकु्तानी भएको छ । आतथाक ऐन, २०७८ तमति २०७८।२।१५ बाट लाग ु
भएपतछ मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर छुट ठदएको उपकरणहरू २०७८ आषाढमा खररद गदाा मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर  भकु्तानी ठदएको छ। उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

13.4. मेतडकल उपकरण िथा मेर्शनहरूको ठेक्का व्र्वस्थापन गदाा एउटै ठेक्का टर्ाकेजमा एकभन्दा बढी 
मेर्शन िथा उपकरण समावेश गरेको छ। धेरै मेर्शन, उपकरणहरूमध्रे् कुनै एउटा 
मेर्शन/उपकरणको स्पेर्शर्फकेशन वा अन्र् र्ोग्र्िाका शिा पूरा नभएमा पूरै टर्ाकेज नै अस्वीकृि हनेु 
गरी शिा कार्म गरेको छ । अलग अलग मेर्शन/उपकरण एउटै टर्ाकेजमा समावेश गरी बोलपर 
माग गरेिापतन अलग सामानको लातग अलग अलग मूल्र्ाङ्कन गरी खररद गना तमल्ने व्र्वस्था नगरेको 
कारण प्रतिस्पधाा तसतमि हनु गएको देर्खएको छ। एउटै ठेक्कामा एक भन्दा वढी मेर्शन, उपकरण 
खररद गने गरी टर्ाकेर्जङ भएकोमा एक भन्दा बढी आपूिाकबाट अलग अलग सामान खररद गना 
सर्कने गरी बोलपर कागजािमा शिा तनधाारण गनुापदाछ । तमिव्र्र्ी हनेु गरी खररद गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ। 

13.5. मगृौला रोग उपचारको लातग आवश्र्क पने हेमोडाइलातसस मेर्शन खररद गना रु.९३ लाख २२ 
हजार बजेट व्र्वस्था भएकोमा ५ वटा मेर्शन खररद गना प्रति मेर्शन रु.१७ लाख लागि अनमुान 
कार्म गरी 2078 बैशाखमा बोलपर आह् वान गरेकोमा प्रति मेर्शन रु.१२ लाख ८३ हजारका 
दरले खररद गरेको छ। पनुाः ५ वटा मेतसन खररद गना २०७८ आषाढमा प्रति मेर्शन रु.१७ लाख 
२3 हजार लागि अनमुान स्वीकृि गरी ३ ठदनको बोलपर आह् वान गरी प्रति मेर्शन रु.१६ लाख 
५० हजारमा खररद गरेको छ । २०७८ बैशाखमा प्रति मेर्शन रु.१२ लाख ८३ हजारमा खररद 
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गरेपतछ आषाढमा खररद गना सोही रकमको लागि अनमुान कार्म गनुापनेमा वढी रकमको लागि 
अनमुान कार्म गरेको देर्खर्ो। र्सरी आषाढमा ५ वटा मेर्शन खररद गदाा अर्घल्लो खररदको 
िलुनामा रु.१८ लाख ३५ हजार बढी व्र्र्भार परेको छ । तनर्मको व्र्वस्था बमोर्जम लागि 
अनमुान िर्ार गनुापदाछ । 

14. क्वारेर्न्टन खचा - र्ो वषा कार्ाालर्ले चाल ुबजेट िफा को औषतध खररद शीषाकबाट रु.९१ लाख १५ 
हजार र र्वर्वध कोष खािामा मौज्दाि रहेको रकमबाट रु.९७ लाख ६६ हजारसमेि रु.१ करोड 
८८ लाख ८० हजार क्वारेर्न्टन व्र्वस्थापन कार्ामा खचा गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका 
व्र्होराहरू तनम्न छन । 

14.1. नेपाल सरकार स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मन्रालर्र्द्ारा जारी कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेर्न्टन 
सिालन िथा व्र्वस्थापन गना बनेको मापदण्ड, २०७६ को बुदँा नं. २ मा क्वारेर्न्टनमा बस्ने 
व्र्र्क्तहरूको लातग प्रतिठदन प्रतिव्र्र्क्त क्वारेर्न्टन रहेको र्जल्लामा कार्ारि नेपाल प्रहरीको लातग 
तनधााररि राशन दर बमोर्जमको खाना खाजा खचा उपलधध गराउने र आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(५) मा सरकारी रकम खचा गदाा त्र्स्िो खचा परु्ि 
गने तबल, भरपाई, प्रमाण र कागजाि पेस हनुपुने व्र्वस्था छ । उक्त खचामध्रे् एक आपूिाकबाट 
खाद्यान्न, र्टसटा, िौतलर्ा लगार्िका रु.१ करोड ७२ लाख १४ हजारका सामान खररद गरेको छ । 
कार्ाालर्ले सिालन गरेको प्रत्रे्क क्वारेर्न्टन सेन्टरमा राखेका कोरोना संक्रतमि व्र्र्क्तहरू 
क्वारेर्न्टनमा बसेको अवतध खलु्ने र्ववरण र अतभलेख पेस नभएकोले खचा र्र्कन गना सर्कएन । खचा 
परु्ि हनेु आधार प्रमाण पेस गरी खचा रकम र्र्कन हनुपुदाछ । 

14.2. आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(१) मा सरकारी 
रकम खचा गदाा बजेट िथा कार्ाक्रमको सीमातभर रही खचा गनुापने व्र्वस्था छ । क्वारेर्न्टन 
व्र्वस्थापन लगार्ि अन्र् कार्ा गना गि वषा सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट प्राप्त रकम मध्रे् र्वर्वध 
खचा खािामा रु.2 करोड 63 लाख 62 हजार मौज्दाि रहेको र उक्त मौज्दाि मध्रे् क्वारेर्न्टन 
व्र्वस्थापन प्रर्ोजनमा खचा गना अर्खिर्ारी प्राप्त रु.३३ लाख ६२ हजार मार रहेकोमा क्वारेर्न्टन 
व्र्वस्थापन कार्ामा र्ो खािाबाट रु.९७ लाख ६६ हजार खचा गरेकोले रु.६४ लाख ३ हजार बढी 
खचा गरेको छ । र्स्िै चालिुफा को औषतध खररदको बजेटबाट समेि क्वारेर्न्टन व्र्वस्थापनमा 
रु.९१ लाख १५ हजार खचा गरेको छ । र्सरी कार्ाक्रम संसोधन िथा रकमान्िर स्वीकृति बेगर 
रु.1 करोड 55 लाख 18 क्वारेर्न्टन व्र्वस्थापनमा खचा गरेको उपर्कु्त नदेर्खएकोले र्सरी खचा 
गने पररपाटीमा तनर्न्रण हनुपुदाछ । 

स्वास्थर् तनदेशनालर् 

15. ट् र्ाव् लेट एवं सफ्टवेर्र खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 5 मा शाखा 
महाशाखाहरूबाट मालसामान माग संकलन गनुापने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले १७० वटा ट् र्ाव्लेट  
खररद गरी १९ लाख २१ हजार  र स्वास्थर् सम्बन्धी डाटा सङ्कलन गना एक परामशादािाबाट 
मोबाइल एर्टलकेशन फर डाटा कलेक्सन सफ्टवेर्र खररद गरी रु.१९ लाख ९४ हजार खचा लेखेको 
छ। स्थानीर् िहहरूको वडाबाट पाररवाररक स्वास्थर् सम्बन्धी डाटा सङ्कलन गने उदे्दश्र्ले ट् र्ाव्लेट 
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एवं सफ्टवेर्र खररद गरेकोमा िथर्ाङ्क सङ्कलन कार्ा शरुु गरेको देर्खएन। जनु उदे्दश्र्को लातग 
सामान िथा सफ्टवेर्र खररद गरेको हो सोको उपर्ोग गरी िथर्ाकं संकलन कार्ा गनुापदाछ । 

प्रादेर्शक अस्पिाल, जनकपरु 

16. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार प्रदेश िहका सबै 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन िथा प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सम्पादन गनुापने कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी र्ो ऐन 
प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषातभर लाग ुगररसक्न ुपने व्र्वस्था छ । सो अनसुार प्रादेर्शक अस्पिाल, 
जनकपरुले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन। काननुमा भएको 
व्र्वस्थाको पररपालना हनुपुदाछ । 

17. लेखापरीक्षण - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ७३ (३) 
मा आतथाक वषा समाप्त भएको २१ ठदनतभर वार्षाक र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । 
अस्पिालले र्वकास सतमतििफा  २०७७।०७८ को आर् व्र्र् र्ववरण समर्मै िर्ार गरेको पाइएन। 
लेखापरीक्षण अवतधमा २०७८।९।२७ सम्म आतथाक र्ववरण िर्ार गरी पेस नगरेको र ित्पिाि 
आतथाक र्ववरण िर्ार गरेिापतन शे्रस्िाको गोश्वारा भौचरहरू तसलतसलेवार रुपमा नरहेको, कतिपर् 
भौचरहरूमा नम्बररङ्ग  समेि नगरेको, शे्रस्िा व्र्वर्स्थि नरहेकोले लेखापरीक्षण गना नसर्कने अवस्था 
देर्खएकोमा कार्ाालर्ले से्रस्िा व्र्वर्स्थि गरी पेस गने तलर्खि प्रतिबर्द्िा जनाएिापतन सो अनरुुप पेस 
नगरेकोले सतमति िफा को आर् व्र्र्को लेखापरीक्षण हनु सकेन । कार्ाालर्ले पेस गरेको 
सतमतििफा को बैंक र्ववरण अनसुार आतथाक वषाको अन्िमा बैंकमा रु.१ करोड ४१ लाख ८२ हजार 
मौज्दाि रहेको देर्खन्छ । से्रस्िा व्र्वर्स्थि गरी अर्न्िम लेखापरीक्षणको लातग पेस गनुापदाछ । 

18. सोझै औषतध खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८५(१क) मा रु २० लाख 
रुपैंर्ासम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्ष्ट्रर्स्िरको समाचारपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको र्वक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने र तनर्म ८५ (1ख) मा एक आतथाक वषामा एकै फमा 
वा व्र्वसार्ी वा संस्थाबाट 20 लाख भन्दा बढीको सामान सोझै खररद गना नहनेु व्र्वस्था छ। 
अस्पिालले र्ो वषा र्वतभन्न आपूतिाकिाासँग ९७ पटकमा रु.५ करोड ३७ लाख ३० हजारको औषतध 
िथा सर्जाकल सामान सोझै खररद गरेको छ । तनर्ममा व्र्वस्था भए अनसुार प्रतिस्पधाात्मक 
िररकाले खररद गनुापदाछ । 

19. मेर्शन खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले 
मालसमानको लागि अनमुान स्पेर्शर्फकेशनको अतधनमा रही सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार् वा त्र्स्िो 
सावाजतनक तनकार् रहेको र्जल्लाको अन्र् सावाजतनक तनकार्ले चाल ु वा अर्घल्लो वषाहरूमा सोही 
प्रकृतिको खररद गदाा लागेको वास्िर्वक लागि स्थानीर् बजारमा प्रचतलि दरभाउ, अन्र् बजारको 
प्रचतलि दरभाउ र मालसमान आपूतिा गने स्थानसम्म लाग्ने अनमुातनि ढुवानी खचा िथा उद्योग 
वार्णज्र् संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा िर्ार गनुापने व्र्वस्था  छ । अस्पिालले र्ो वषा एम 
आर आइ मेर्शन खररदको लातग  रु.१४ करोड ५८ लाख ८७ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि 
गरी अन्िराार्ष्ट्रर् स्िरको बोलपरको माध्र्मबाट एक प्रस्िावदािासँग रु.१३ करोड ७० लाख ६४ 
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हजारमा सम्झौिा गरेको छ ।अस्पिालले तनर्ममा उल्लेख भए अनरुुप लागि अनमुान िर्ार नगरी 
केही फमासँग दररेट माग गरी औसि दररेटको आधारमा मार लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । 
अस्पिालले प्रतििपर माफा ि सम्झौिा रकममा अन्र् खचा समेि जोडी रु.१४ करोड ७३ लाख ८५ 
हजार भकु्तानी गरेकोमा सम्झौिा अनसुार मेर्शन आपूतिा गने समर् अथााि २०७८।९।१८ सम्म 
मेर्शन प्राप्त भएको देर्खएन । अस्पिालले कोतभड १९ को कारणले मेर्शन तछटो आवश्र्क पने भनी 
बोलपर दार्खलाको म्र्ाद ४५ ठदनबाट घटाई ३० ठदन कार्म गरेिापतन सम्झौिा अवतधमा मेर्शन 
प्राप्त भएको छैन । िसथा समर्मै मेर्शन सटलाई नगने आपूतिाकिाालाई काननु बमोर्जम र्जम्मेवार 
बनाई तनधााररि गणुस्िर बमोर्जमको एम. आर. आई मेर्शन प्राप्ती, जडान िथा सिालन भएको प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापदाछ । 

गौर अस्पिाल 

20. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर - मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ग) मा ठेक्का वा करार 
अन्िगाि वस्ि ुवा सेवा आपूतिा वापिको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी गदाा कर रकमको ३० प्रतिशिले 
कट्टा गरी बाँकी ७० प्रतिशि मार सम्बर्न्धि आपिुाक/फमालाई भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । 
अस्पिालले एक र्वके्रिासँग १७ प्रकारका मेतडकल सामग्री खररद गरी मूल्र् अतभवरृ्र्द् करसमेि रु.१ 
करोड ८० लाख ५७ हजार मा भकु्तानी गरेकोमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.२० लाख ७७ हजारको 
३० प्रतिशिले हनेु रु.६ लाख 23 हजार कट्टा गरेको पाइएन । मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन 
भएको प्रमाण पेस हनुपुदाछ । 

21. कोतभड सम्बन्धी बजेट र खचाको र्स्थति - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, 
२०७७ को तनर्म ४१ अनसुार प्राप्त बजेट र खचाको प्रगति िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ। अस्पिालले 
कोतभड-19 सँग सम्बर्न्धि आम्दानी र खचाको प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको छैन। अस्पिालले र्वर्वध 
खचा खािा िफा को आर् व्र्र्मा गि वषाको मौज्दाि रु.२३ लाख २६ हजार र र्ो वषा प्राप्त रु. २ 
करोड ३० लाख  गरी रु.२ करोड ५३ लाख २६ हजार मध्रे् रु.२ करोड ४३ लाख ७३ हजार 
खचा भई रु ९ लाख ५३ हजार मौज्दाि रहेको छ । कोतभड तनर्न्रणको लातग प्राप्त बजेट र 
खचाको र्थाथा अवस्था र्चरण हनेु र्ववरण िर्ार गनुापदाछ ।  

22. जररवाना - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ र २८ बमोर्जम 
संकतलि आर् सोही ठदन सम्बर्न्धि बैंकमा दार्खला गनुापने र र्ढला दार्खला गरेमा १० प्रतिशिका 
दरले जररवाना समेि लाग्ने व्र्वस्था छ । अस्पिालले वार्षाक रुपमा  आकर्स्मक सेवा, ल्र्ाब 
लगार्िका  २५ शीषाकबाट रु.५२ लाख ६३ हजार प्राप्त  गरेकोमा बैक दार्खला गरेको भौचर र 
बैक स्टेटमेन्ट लेखापरीक्षणमा पेस भएन । उक्त रकम समर्मा दार्खला भएको बैक स्टेटमेन्ट पेस 
गनुापने अन्र्था १० प्रतिशि जररवाना समेि लगाई दार्खला गनुापदाछ । 
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र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 

23. एक तनवााचन क्षरे दईु प्रार्वतधक र्शक्षालर् - प्रदेश नीति िथा कार्ाक्रम अनसुार र्ो वषा तनदेशनालर्ले 
८ र्जल्लाका ३२ तनवााचन क्षेरमा दईु/दईु वटा प्रार्वतधक र्शक्षालर् स्थापना गना रु. 16 करोड 
बजेट व्र्वस्था भएकोमा कार्ाक्रम सिालन गने र्वद्यालर्हरू सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट छनौट 
भई आएको र प्रति र्वद्यालर् अतधकिम रु.25 लाखसम्म अनदुान ठदने गरी तनदेशनालर्ले ५१ 
र्वद्यालर्लाई रु.१२ करोड ६२ लाख ८४ हजार तनकासा ठदएको छ । प्रदेश सरकारले प्रार्वतधक 
धार सिालन गने कार्ार्वतध, छनौट, सिालन िथा खचाको मापदण्ड िथा तनदेर्शका जस्िा काननुी 
आधार िर्ार गरेको छैन । छनौट भएका ६४ र्वद्यालर् मध्रे् १३ र्वद्यालर्ले तनकासासमेि तलन 
नसकेको र िी मध्रे् ८  र्वद्यालर्ले गि वषा प्रार्वतधक र्शक्षा सिालनको लातग रु.१ करोड ४७ 
लाख ८५ हजार तनकासा प्राप्त गरेकोमा प्रार्वतधक र्शक्षा सिालन कार्ा शरुु पतन नभएको र र्ो वषा 
िी र्वद्यालर्लाई तनकासा नठदएकोले अपेर्क्षि उपलर्व्ध हातसल हनेु देर्खएन । र्वद्यालर् छनौट र 
कार्ाान्वर्नमा कमजोरी गनेलाई र्जम्मेवार बनाई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नलाई प्रभावकारी बनाइनपुदाछ । 

24. खररद व्र्वस्थापन - तनदेशनालर्ले प्रार्वतधक र्शक्षा सिालनको लातग छनौट भएका र्वद्यालर्हरूसँग 
सम्झौिा गदाा र्वद्यालर्ले सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली २०६४ अनसुार सावाजतनक 
तनमााण िथा खररद कार्ा गनुापने उल्लेख छ । प्रार्वतधक र्शक्षा सिालन गना तनकासा प्राप्त गरेका 
र्वद्यालर्हरूले र्वतभन्न प्रकृतिका प्रर्ोगशालाजन्र् सामग्री, पसु्िक िथा फतनाचर लगार्िका समानहरू 
खररद गरी तनदेशनालर्मा तबल भपााई पेस गरेकोमा सावाजतनक खररद ऐन र तनर्मावलीको अनसुरण 
बेगर प्रतिस्पधााको आधारमा खररद नगरी केही तसतमि आपूिाकबाट रु.५ लाख भन्दा बढीको एकै 
प्रकृतिको सामग्रीहरूसमेि सोझै खररद गरेको छ । केही र्वद्यालर्हरूले स्थानीर् पतरकामा कोटेशन 
पेस गने सूचना आह् वान गरे िापतन खररदका प्रर्क्रर्ाहरू पूरा गरेको देर्खदैन । र्वद्यालर्ले खररद 
गरेका सामानहरू गणुस्िरीर् र तमिव्र्र्ी छ भन्न सर्कएन । साथै अतधकांश र्वद्यालर्हरूले प्रार्वतधक 
र्शक्षा सिालन नहदैु र्वतभन्न र्कतसमका प्रर्ोगशालाजन्र् सामग्री िथा उपकरणहरू खररद गरी 
प्रर्ोगर्वहीन अवस्थामा राखेकोले कतिपर् सामग्रीहरू वािावरणीर् प्रभावले नि हनेु वा टुटफुट हनु 
सक्ने भएकोले खररद गररएका सबै सामग्रीहरू र्शक्षालर् सिालन हुँदाका बखि सम्म सरुर्क्षि रही 
प्रर्ोगमा आउन कठीन पने देर्खन्छ । िसथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा उर्ल्लर्खि कमजोरीमा सधुार 
गरी कार्ाक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईनपुदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेिका तनकार्को लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थति देहार् अनसुार छ : 

 मन्रालर् िथा मािहि २६ तनकार्को रु.१७ करोड १ लाख ७१ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । 
सोमध्रे् ६ तनकार्को रु.३ करोड ५७ लाख ६६ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स 
सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची–9 मा छ । 

 अन्र् संस्था, सतमतििफा  ५ तनकार्को रु.३१ करोड ७१ लाख २८ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी 
रहेको छ । सो मध्रे् रु.५२ लाख २ हजार म्र्ाद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुची–१० मा रहेको छ । 
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मर्हला, बालबातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७८ अनसुार र्स मन्रालर्को स्थापना 
२०७८/२/२६ मा स्थापना भएको हो । प्रदेश र्स्थि मर्हला, बालबातलका िथा र्वुाको हक सम्बन्धी 
प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने,  खेलकुद प्रशासन र संघ 
संस्थाको समन्वर् र तनर्मन लगार्िका कार्ा गने उदे्दश्र्ले र्ो मन्रालर्को स्थापना भएको हो । 

र्ो वषा मन्रालर्को लातग र्वतनर्ोजन िफा  रु.७४ लाख ८१ हजार हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः 

1. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार प्रदेश 
िहका सबै लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसतनर् बनाउन िथा 
प्रचतलि काननु बमोर्जम सम्पादन गनुापने कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार 
गरी र्ो ऐन प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषा तभर लाग ुगररसक्न ु पने व्र्वस्था छ । सो अनसुार 
मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । 

2. कार्ा र्जम्मेवारी - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७८ मा मन्रालर्लाई मर्हला, 
बालबातलका िथा र्वुा को हक सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड िथा र्ोजना 
िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने कार्ा र्जम्मेवारी ठदएको देर्खन्छ । िोर्कएका कार्ा र्जम्मेवारी पूरा 
गना स्वीकृि दरबन्दी अनसुारको दक्ष जनशर्क्त समर्मै पदपूतिा गरी र आवश्र्क कार्ाान्वर्न 
कार्ािातलका बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

3. आवतधक र्ोजना िथा बजेट कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकारको चाल ु आवतधक र्ोजनामा मर्हला 
बालबातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् अन्िगाि केही पररमाणात्मक लक्ष्र् देहार् अनसुार राखेको 
छ । 

क्र.सं. पररमाणात्मक लक्ष्र् र संूचकहरू 
आ.ब.०७५/०७६ 

को र्स्थति 

आ.ब.०८०/०८१ 
को लक्ष्र् 

१ मर्हला साक्षरिा दर ३९ ९७ 

२ इन्टरनेटमा मर्हला पहुँच ८.२ २५ 

३ राजनीतनक र्क्रर्ाकलापमा मर्हलाका सहभातगिा १९ ३० 

४ आतथाक प्रतिष्ठानको तनणाार्क िहमा मर्हला सहभातगिा १९ ३० 

५ शारररीक िथा र्ौन र्हंसा भोगकेा मर्हला  ६.१ ३.० 

६ मर्हलाहरूको सम्पत्ती मातथको स्वातमत्व (घरजग्गा) १०.७ २० 

७ छारा र्वद्यालर् भनाादर ६०.६ ९९ 

८ बालपोषण कुपोषण दर (५ वषा मतुनका खर्ाउटेपन) १४.४ ७ 
९ र्वुा बेरोजगारी ३३.१ २२ 
१० कभडाहल/रंगशाला तनमााण ६ १६ 

प्रदेशको आवतधक र्ोजनामा सामार्जक उत्तरदार्र्त्व कोष अन्िगािको तनर्िि रकम मर्हला 
सशर्क्तकरणमा उपर्ोग गने नीतिको व्र्वस्था गने, जेष्ठ नागररक संरक्षण नीति िजुामा गने र प्रत्रे्क 
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प्रदेशमा सरु्वधासम्पन्न वरृ्द्ाश्रम स्थापना गने जस्िा र्वषर्हरूको साथै प्रदेशमा र्वुा केन्र स्थापना गने, 
प्रादेर्शक रंगशाला तनमााण गने, खेलकुदसम्बन्धी अध्र्र्न िथा र्वकासका लातग छुटै्ट शैर्क्षक संस्थाको 
स्थापना गने, खेल शहरको र्वकासको साथै प्रदेश सरकारको आवतधक र्ोजनामा समावेश उक्त 
पररमाणात्मक लक्ष्र् हातसल गने र्वषर्हरू वार्षाक बजेटमा समावेश गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

4. ठदगो र्वकासका लक्ष्र् - ठदगो र्वकासको पररमाणात्मक लक्ष्र् २०३० को लक्ष्र् नम्बर ५ मा लैतगंक 
समानिा हातसल गने र सबै मर्हला िथा र्कशोरीहरूको सशर्क्तकरण गना र्वतभन्न ६ वटा 
पररमाणात्मक लक्ष्र्हरू र्कटान गरेको छ । मखुर्मन्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ, छोरी र्शक्षा तबमा, 
छारालाई साइकल र्विरण गने लगार्िका कार्ालाई उच्च महत्व ठदई कार्ाक्रम सिालन गरेको छ। 
उक्त कार्ाक्रमहरूले लैर्ङ्गक समानिा हातसल गने महत्वपूणा कोशेढुङ्गाको रुपमा अपेक्षा गरेकोमा 
हालसम्म उक्त कार्ाक्रमले पारेको प्रभावलाई अनगुमन मूल्र्ाकंन गरेको देर्खएन ।घरेल ुमर्हला र्हंसा, 
र्ौन शोषण, दहेज जस्िा अन्र् क्षेरहरू समेि पर्हचान गरी समग्र प्रदेशमा लैर्ङ्गक समानिा कार्म गना 
सघाउ पगु्ने कार्ाक्रमहरू कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर्मा रु.५५ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ 
प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ु फस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

नेपालको संर्वधानको धारा 244 मा भएको प्रदेश लोक सेवा आर्ोग सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुार प्रदेश 
तनजामिी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश सँगठठि संस्था, प्रदेशको अन्र् सरकारी सेवा, स्थानीर् सरकारी सेवा र 
स्थानीर् िहको सँगठठि संस्थाको पदमा उपर्कु्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छिा, तनष्पक्षिा र र्ोग्र्िा 
प्रणालीलाई व्र्वर्स्थि गरी प्रदेश एवं स्थानीर् िहको सावाजतनक प्रशासनलाई सक्षम, सदुृढ, प्रतिस्पधाात्मक, 

उत्तरदार्ी, सेवामखुी र समावेशी समेि बनाउन र्ोग्र्िा प्रणालीलाई अवलम्वन गने उदे्दश्र्को लातग 
प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोक सेवा आर्ोग ऐन, 2076 पाररि गरे अनसुार 2076/5/22 मा र्ो आर्ोगको 
स्थापना भएको हो ।  

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.४ करोड ५२ लाख ९२ हजार, राजस्व रु.३८ लाख १८ हजार र 
धरौटी रु.४ लाख ९४ हजार समेि रु.४ करोड ९६ लाख ४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। सो 
कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. सेवा प्रवाह - प्रदेश तनजामिी सेवा ऐन, २०७७ अनसुार प्रतिशि तनधाारण मापदण्ड २०७७ स्वीकृि 
गरेको,वार्षाक कार्ािातलका स्वीकृि गरेको, र्वतभन्न पदहरूको हालसम्म ७८ वटा पाठ् र्क्रमहरू तनमााण 
गरको, बढुवा सतमतिको सर्चवालर् र बढुवा सतमति तनधाारण गरेको र ईर्न्जतनर्ररड र प्रशासन सेवा 
लगार्िका र्वतभन्न पदहरूको र्वज्ञापन गरेको लगार्िका कार्ा गरेको छ । 

2. कमाचारी दरबन्दी र पदपूतिा - आर्ोगको कार्ा सिालनको लातग २१ दरबन्दी स्वीकृि गरेकोमा १० 
दरबन्दी पदपूतिा भएको र कम्टर्टुर अपरेटर, प्रशासन पाँचौ, छैठौ र सािौ  लगार्ि ११ दरबन्दी ररक्त 
रहेको छ । स्वीकृि दरबन्दी अनसुार पदपतुिा गरी सेवा प्रवाहलाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ। 

3. मेर्शन सिालन - आर्ोगले २ थान अर्टटकल माका  ररडर मेर्शन रु.४८ लाख २० हजारमा खररद 
गरेको छ । मेतसन सिालन गने दक्ष जनशर्क्तको अभावमा उक्त मेर्शन सिालन गरेको देर्खएन । 
मेर्शन सिालन गना आवश्र्क कमाचारीको व्र्वस्था  सर्हि मेतसनको उर्चि प्रर्ोग गनुापदाछ। 

 बेरुज ु र्स्थति - आर्ोगिफा  रु.२ लाख ४७ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध 
गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ। 
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मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 

प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार रहेको संर्वधान वा 
काननुको व्र्ाखर्ा सम्बन्धी कुनै जर्टल संवैधातनक वा काननुी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभामा 
सावाजतनक महत्व वा सावाजतनक  सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको िफा बाट अदालिमा उपर्स्थि भई वहस 
पैरवी गने, गराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ाालर्को स्थापना भएको हो । 

र्ो वषा कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.४ करोड ५ लाख ४३ हजार, राजस्व रु.२ लाख ३५ हजार, धरौटी 
रु.१९ लाख ३४ हजार समेि रु.४ करोड २७ लाख १२ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो 
सम्बन्धमा देर्खएका प्रमखु व्र्होरा र्सप्रकार छन:् 

1. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार प्रदेश िहका सबै 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसतनर् बनाउन िथा प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सम्पादन गनुापने कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी र्ो ऐन 
प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषा तभर लाग ु गररसक्न ु पने व्र्वस्था छ । सो अनसुार कार्ाालर्ले 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा नल्र्ाएको व्र्होरा गि वषाको प्रतिवेदनमा समेि 
औलं्र्ाईएको भएिापतन हालसम्म सधुार भएको पाइएन । 

2. मदु्दाको फस्र्ौटको र्स्थति - आतथाक वषा २०७७।०७८ मा कार्ाालर्को अतभलेखमा प्रदेश सरकारसँग 
सम्बर्न्धि र्जल्ला अदालिदेर्ख सवोच्च अदालिसम्म १४४ वटा मदु्दा रहेको मध्रे् १५ वटा मदु्दा मार 
फस्र्ौट भई १२९ वटा बाँकी रहेको देर्खन्छ ।  

3. कालो सूची - सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ६३ (ख) मा स्वीकृतिको लातग छनौट भएको 
बोलपरदािा वा प्रस्िावदािा खररद सम्झौिा गना नआएमा सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले एक 
देर्ख िीन वषासम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै खररद  तनर्मावलीको तनर्म १४१ 
मा त्र्सरी कालोसूचीमा राख्न ुपरेमा त्र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण र कारण खलुाई सम्बर्द् कागजाि 
सर्हि सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्लाई लेखी पठाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् पररसरमा 
ट्रस तनमााण लगार्िका तनमााण कार्ा गना एक तनमााण व्र्वसार्ीलाई बोलपर मूल्र्ाकंन सतमतिले 
छनौट गरेिापतन सम्झौिा गना नआएकोले बोलपर जमानि रु.५७ हजार जफि गरी दोस्रो तनमााण 
व्र्वसार्ीसँग रु.18 लाख 24 हजारको सम्झौिा गरेकोमा खररद ऐनको व्र्वस्था बमोर्जम कालो 
सूचीमा राख्न ेकारबाही अगातड बढाएको देर्खएन ।काननुमा भएको व्र्वस्थाको पररपालना गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - कार्ाालर्मा रु.१ लाख ९ हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध 
गराएपतछ प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी 
र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 

 

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको सन्ितुलि र  समर्िगि र्वकासका लातग आवश्र्क नीति, रणनीतिक 
र्वषर्का दीघाकालीन, मध्र्मकालीन र वार्षाक र्वकास र्ोजना बनाउने िथा प्रदेशको आवश्र्क नीति तनमााण 
कार्ामा प्रदेश सरकारलाई सहर्ोग परु् र्ाउने उदे्दश्र्ले प्रदेश नीति आर्ोगको गठन िथा कार्ा सिालन ऐन, 
२०७५ अनसुार  प्रदेश  नीति आर्ोगको गठन भएको हो। हाल प्रदेश सरकारबाट र्स आर्ोगको नाम प्रदेश 
नीति िथा र्ोजना आर्ोग कार्म गरेको छ।  

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.८१ लाख २९ हजार,  राजस्व रु.३४ हजार,  धरौटी रु.७२ हजार र 
अन्र् कारोबार रु.४ लाख ७४ हजार समेि रु.८७ लाख ९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो 
कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार प्रदेश 
िहका सबै लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसतनर् बनाउन िथा 
प्रचतलि काननु बमोर्जम सम्पादन गनुापने कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार 
गरी र्ो ऐन प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषा तभर लाग ुगररसक्न ु पने व्र्वस्था छ । सो अनसुार 
कार्ाालर्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । आर्ोगले 
प्रचतलि काननु बमोर्जम खररद कार्ाको लातग खररद इकाइ गठन गने, कमाचारीको कार्ा र्ववरण 
बनाई लाग ुगने लगार्िका सधुारका कार्ा गरी आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली थप व्र्वर्स्थि गनुापदाछ। 

2. आवतधक र्ोजना र कार्ाान्वर्न - आर्ोगले २०७६।७७ देर्ख २०८०।८१ सम्मको लातग प्रथम 
आवतधक र्ोजना िर्ार गरी देहार् अनसुारको पररमाणात्मक लक्ष्र् राखेको छ ।  

तस.नं. प्रमखु सूचक इकाइ आधार वषा ०७५/७६ २०७७/७८ को लक्ष्र् 

१ प्रादेर्शक आतथाक बरृ्र्द्दर  प्रतिशि ६.५३ ८ 

२ गररबीको रेखामनुी जनसंखर्ा प्रति लाख २६.६९ २४ 

३ कुल ग्राहस्थ उत्पादन रु. अबा ४४४.४९ ५१३.६५ 

४ साक्षरिा (५ वषा मातथ) प्रति लाख ४९.५ ८० 

५ औसि आर् ु वषा ७०.४ ७१.५ 

र्ोजनाले २०७७।७८ सम्म अथााि र्ोजना कार्ाान्वर्नको शरुुका दईु वषामा प्राप्त 
उपलर्धधको अध्र्र्न समीक्षा िथा र्वश्लषेण गरेको छैन । आर्ोगको र्वद्यमान जनशर्क्तको क्षमिाको 
उपर्ोग गदाा प्रादेर्शक र्वकासको लातग िजुामा भएका नीति, र्ोजना िथा कार्ाक्रम आर्ोजना बैंकको 
तनमााण र कार्ाान्वर्नको अवस्था, लक्ष्र् र प्राप्त नतिजाको समीक्षा गरी लक्षीि कार्ाक्रमबाट अपेक्षीि 
उपलधधी हातसल गना र्ोजना आर्ोग थप र्क्रर्ार्शल हनुपुदाछ । 

3. प्रादेर्शक क्षरेगि लक्ष्र् - प्रथम आवतधक र्ोजनाले आतथाक वषा २०७७/०७८ को लातग देहार् 
अनसुारको आतथाक वरृ्र्द्दरको लक्ष्र् राखेको छ । 



प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 
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तस.नं. क्षरे 207७/7८ (प्रतिशिमा)
१ कृर्ष ५.४

२ उद्योग १२

३ सेवा ९.१

 कुल ८.०

र्ोजनाले लक्ष्र् अनसुार 207७/7८ मा पुजँीगि खचा रु.२० अबा ९२ करोड खचा गने 
लक्ष्र् रहेकोमा रु. १४ अबा ३ करोड (६७.१ प्रतिशि) मार खचा गरेकोले र्ोजनाको लक्ष्र् अनसुार 
प्रगति हनेु अवस्था छैन । र्ोजनाले तनठदाि गरेका लक्ष्र् र प्रगतिको सम्बन्धमा अनगुमन मलु्र्ाकंन 
गरी लक्षीि कार्ाक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।

4. र्ोजना र बजेट बीचको अन्िर - प्रदेशको आवतधक र्ोजना २०७६/०७७ देर्ख ०८०/०८१ मा 
औसि आतथाक वरृ्र्द्दर ९ प्रतिशि हातसल गने गररतबको रेखामनुी रहेको जनसंखर्ालाई 27.7 बाट 
२5.2 प्रतिशि मा ल्र्ाउने जस्िा लक्ष्र्हरू तनधाारण गरेको देर्खन्छ। लक्ष्र्हरू हातसल गना र्ोजनाले 
अनमुान गरे बमोर्जम प्रदेश सरकारले पुजँीगि खचा गना सकेको देर्खएन। र्ोजनाको शरुुका दईु वषा 
प्रदेश सरकारको पुजँीगि खचाको अनमुान र र्थाथा खचा बीच तनम्नानसुार फरक रहेको छ।  

तस.नं. आतथाक वषा 
अनमुातनि पुजँीगि खचा 

(अबामा) 
र्थाथा खचा (अबामा) 

१ २०७६।७७ १७.२० ८.२३ 

२ २०७७।७८ २०.९२ १४.०३ 

 जम्मा ३८.१२ २२.२६ 

लक्ष्र् अनरुुप पुजँीगि खचा बढाउन ध्र्ान जानपुदाछ । 

5. ठदगो र्वकास लक्ष्र् कार्ाान्वर्न - पन्रौं र्ोजनामा ठदगो र्वकास लक्ष्र् उल्लेख गदाा गररबी तनवारण, 

आतथाक वरृ्र्द् र रोजगारी, औद्योतगकरण, शहरी र्वकास, लैर्ङ्गक समानिा, समावेशीकरण, खानेपानी, ऊजाा, 
स्वास्थर्, र्शक्षा, सावाजतनक/तनजी साझेदारीसँग सम्बर्न्धि लक्ष्र् र रणनीति तनधाारण गरेको छ । उक्त  
लक्ष्र्लाई कार्ाान्वर्न गना  प्रदेश सरकारको वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा सरोकारवालासँग समन्वर् गने, प्रदेश र स्थानीर् िहहरूमा र्ोजना छनौट 
एवं कार्ाान्वर्न गदाा ठदगो र्वकास लक्ष्र्सँग आबर्द् हनेु र्ोजना छनौट गने मन्रालर् र स्थानीर् 
िहबाट प्रचारमखुी र ठदगो नहनेु खालका ससाना तबिरणमखुी कार्ाक्रमहरू संिालन नगने नीति 
तलनपुदाछ । स्थानीर् जनिा िथा संघ संस्थाका माग अनसुारका रु.५ लाख भन्दा घटी लागि भएका 
टुके्र आर्ोजनाहरू छनौट गरेकोले ठदगो र्वकाससँग मेल नखाने र्स्िा कार्ाक्रम छनौट िथा सिालन 
गने कार्ा तनर्न्रण गनुापदाछ । 

6. मध्र्मकालीन खचा संरचना - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहका सरकारले सावाजतनक खचाको र्ववरण प्रस्ििु गदाा अतनवार्ा रुपमा मध्र्मकालीन खचा संरचना 
िजुामा गरी पेस गनुापने व्र्वस्था छ । आर्ोगले २०७७।७८ देर्ख २०७९।८० को लातग 
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मध्र्मकालीन खचा संरचना िर्ार गरेको छ । संरचनामा ठदगो र्वकास लक्ष्र्, रार्ष्ट्रर् र्वकास लक्ष्र् र 
आवतधक र्ोजनाको सोच िथा रणनीतिसँग वार्षाक बजेटलाई िादाम्र्िा कार्म गराउने प्रर्ास गरेको 
उल्लेख भएिापतन प्रदेश र स्थानीर् िहमा र्स्िो संरचना बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न नगदाा 
आवतधक र्ोजना र वार्षाक बजेट बीच सामञ्जस्र्िा कार्म भएको देर्खएन । िसथा आवतधक 
र्ोजनाबाट अपेर्क्षि पररणाम प्राप्त गना मध्र्मकालीन खचा संरचनालाई सापेर्क्षक बनाउनपुदाछ ।  

 बेरुज ुर्स्थति - आर्ोगमा रु.१० हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गराएपतछ प्राप्त 
प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ु फस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरण 
अनसूुची-9 मा समावेश छ । 



 

 85महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

पररच्छेद- ४ 

प्रतिवदेन कार्ाान्वर्नको र्स्थति 

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोर्जम महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
लेखापरीक्षण गरी प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ठदनतभर सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्लाई जानकारी गराउनपुने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धी धर्होरा तनम्न छना्ः 

1. प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न - लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 19 (5)  मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन मखुर्मन्रीमाफा ि प्रदेश सभा समक्ष पेस गने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, 2075 प्रदेश सभामा 2076/7/29 मा पेस 
गरेको र ित्पिािका वार्षाक प्रतिवेदनहरु प्रदेश सभामा हालसम्म पेस नभएको जानकारी प्राप्त भएको 
छ । वार्षाक प्रतिवेदन उपर समर्मै छलफल गरी प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट - र्ो वषा प्रदेशको सरकारी कार्ाालर्िफा  129 इकाइको र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी 
िथा अन्र् कारोबारको लेखापरीक्षण गरी 112 इकाइमा सैर्द्ार्न्िक दफा 947 र लगिी दफा 
2265 बाट रु.1 अबा 81 करोड 62 लाख 95 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट 3 
इकाइको रु.46 लाख 27 हजार फस्र्ौट गरी रु.1 अबा 81 करोड 16 लाख 68 हजार बाकँी 
रहेको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  10 इकाइको आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण गदाा 
सैर्द्ार्न्िक दफा 95 र लगिी दफा 78 बाट रु.31 करोड 89 लाख 5 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनेु प्रमाण भएको छैन। काननु बमोर्जम बेरुज ुअसलु फस्र्ौट गनुापने 
देर्खन्छ । 

3. सम्परीक्षण - प्रदेश सरकारी कार्ाालर् िफा  िेश्रो प्रतिवेदन सम्म रु.3 अबा 52 करोड 40 लाख 68 
हजार र अन्र्संस्था, सतमतििफा  रु.16 करोड 51 लाख 49 हजार बेरुज ु फस्र्ौट गना बाकँी 
रहेकोमा र्ो वषा प्रदेश कार्ाालर् िफा  2१ तनकार्ले रु.13 करोड 30 लाख 1 हजार (3.77 
प्रतिशि) र सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  1 तनकार्ले रु.32 लाख 75 हजार (1.98 प्रतिशि) मार 
बेरुज ु फस्र्ौट गरेका छन।् बाँकी  तनकार्ले बेरुज ु फस्र्ौटको लातग अनरुोध नगरेकोले बेरुज ु
सम्परीक्षण भएको छैन। 

4. बेरुज ुन्रू्नीकरण - प्रदेश सरकारको आतथाक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको ररु्टलाई 
सधुार गरी आतथाक अनशुासनको र्स्थति मजबिु बनाउनपुदाछ । प्रदेश कार्ाालर्हरू स्थापनाको 
शरुुवाति चरणमा रहेको,  प्रदेश सभामा लेखा सतमति गठन गरी बेरुज ुछलफलमा िदारुकिा आउन 
नसकेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कार्ाान्वर्न नभएको, प्रभावकारी आन्िररक लेखापरीक्षण हनु 
नसकेको, खररदकार्ामा काननुको पालना हनु नसकेको, अनगुमन एवं तनर्मनलाई प्रभावकारी बनाउन 
नसकेको आठद कारणबाट बेरुज ुन्रू्नीकरण हनु सकेको छैन । र्जम्मेवारी वहनको र्स्थतिमा सधुार 
गरी बेरुज ुन्रू्नीकरणमा ध्र्ान ठदनपुदाछ । 
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पररच्छेद - ५ 

सधुारका क्षरेहरू 

नेपालको संर्वधानमा उपलधध स्रोि साधनको अतधकिम पररचालनद्बारा िीव्र आतथाक वरृ्र्द् हातसल गदै 
ठदगो आतथाक र्वकास गने राज्र्को आतथाक उदे्दश्र् हनेु उल्लेख छ ।  उक्त उदे्दश्र् परुा गना राज्र्ले 
आवश्र्क नीति िथा काननु िजुामा, संगठनात्मक संरचना, पूवााधार र्वकास, आतथाक र्क्रर्ाकलापहरू सिालन, 
स्रोि साधनको व्र्वस्थापन िथा पररचालन गरी प्राप्त प्रतिफलको न्र्ार्ोर्चि र्विरण गने लगार्िका कार्ा 
गनुापदाछ । उक्त र्क्रर्ाकलापहरू सिालनमा सावाजतनक जवाफदेर्हिा, र्वत्तीर् पारदर्शािा र आतथाक 
अनशुासनको पालना िथा स्रोि र साधनको उर्चि पररचालनबाट र्वकास तनमााण िथा सेवा प्रवाहलाई पारदशी, 
जवाफदेही, तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी बनाउन सर्कने कुरामा र्वश्वास गना सर्कन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको 
छोटो अवतधमा स्रोि साधन प्राप्ती, उपर्ोग िथा पररचालन र सोबाट प्राप्त हनेु प्रतिफलमा सकारात्मक संकेि 
देर्खएको छ । र्स्िा सकारात्मक पक्षहरूलाई तनरन्िरिा ठदँदै आतथाक अनशुासन र र्वत्तीर् सशुासन कार्म 
गना र्वद्यमान आतथाक कार्ाप्रणालीमा सधुारको आवश्र्किा देर्खएको छ ।  िी सधुारका पक्षहरूलाई देहार् 
बमोर्जम प्रस्ििु गररएको छाः 

 नीति िथा काननुी व्र्वस्था 

1. नीति कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्रालर्हरूलाई कार्ा 
र्जम्मेवारी िोकेको छ । उक्त कार्ा र्जम्मेवारी परुा गना प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका वार्षाक नीति 
िथा कार्ाक्रम र बजेट वक्तव्र्मा उल्लेर्खि नीतिगि व्र्होराहरू प्राथतमकिा तनधाारण गरी कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली बमोर्जम अथा मन्रालर्ले प्रदेश सरकारको 
समग्र आतथाक सूचक िर्ार गने, आतथाक वरृ्र्द् र स्थार्र्त्व कार्म गने, उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्र्द् 
गने लगार्िका नीति िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खएको छ । त्र्स्िै, कृर्ष, वन, पर्ाटन, 
उद्योग लगार्िको र्वषर्मा क्षेरगि नीति िजुामा गरी कार्ाान्वर्नका माध्र्मबाट प्रदेश िथा रार्ष्ट्रर् 
अथािन्रमा र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्वस्था तमलाउनपुने देर्खन्छ ।  

2. काननु तनमााण - संर्वधानको धारा ५७ मा प्रदेशको अतधकार अनसूुची-6 मा उर्ल्लर्खि र्वषर्मा 
तनर्हि रहने र त्र्स्िो अतधकारको प्रर्ोग संर्वधान र प्रदेश काननुबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । र्ो 
वषासम्म मधेश प्रदेशमा काननु तनमााण गना 57 र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेस भएकोमा ४४ र्वधेर्क 
पाररि भई १३ काननु तनमााण भएको र बाकँी १२ काननु तनमााणको चरणमा रहेको देर्खन्छ । सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन िथा कार्ासिालन प्रर्क्रर्ामा पारदर्शािा, जवाफदेर्हिा िथा र्वतधसम्मि 
कार्ाको सतुनर्िििाका लातग आवश्र्क काननु तनमााण गरी कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खन्छ ।  

3. काननुको पालना - र्वद्यमान सावाजतनक खररद ऐन, तनर्म, प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, तनर्म र 
अन्र् प्रचतलि काननुहरूको पालना गरी आतथाक अनशुासन कार्म गदै आतथाक अतनर्तमििा घटाउन 
सम्बर्न्धि तनकार्हरूले ध्र्ान ठदनपुदाछ । कार्ासम्पादनका लातग आवश्र्क पने काननु, कार्ार्वतध, 
तनदेर्शका, मागादशान िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 



सधुारका क्षरेहरू 
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4. सेवा र सरु्वधा - प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पाररश्रतमक सरु्वधासम्बन्धी ऐन अनसुार 
िोर्कएका सेवा सरु्वधाभन्दा बढी नहनेु गरी सरु्वधा भकु्तानी गनुापनेमा चाडपवा खचा, प्रदेश सर्चव थप 
सरु्वधा, र्ािार्ाि खचा सरु्वधा, सल्लाहकार लगार्िका सरु्वधा ऐन अनसुार िोर्कएभन्दा बढी खचा गने 
प्रवरृ्त्तमा सधुार गरी मापदण्ड बमोर्जम सेवा सरु्वधा उपलधध गराउने व्र्वस्था अवलम्वन गनुापदाछ। 

 संगठन िथा जनशर्क्त व्र्वस्थापन 

5. b/aGbL / kbk"lt{ - प्रदेशस्िरको कार्ा सम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन सबै सरकारी तनकार्को 
संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण र व्र्वस्थापन परीक्षण गरी कार्ाालर् र कमाचारी दरबन्दी र्र्कन 
गने र दरबन्दी अनसुार पदपूतिा गरी र्वकास तनमााण, सेवा प्रवाहका गतिर्वतधलाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदाछ । 

6. सेवा प्रवाह - सावाजतनक स्रोि र साधनको अतधकिम उपर्ोग गरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, 
प्रभावकारी र दक्षिापूवाक संचालन गना चक्रीर् समर् प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली र 
हेल्पडेस्क प्रणाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सेवा प्रवाह मापदण्ड तनधाारण गने, अनगुमन संर्न्र बनाउने 
र गनुासो व्र्वस्थापन एवं सावाजतनक सनुवुाई गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । सेवा प्रवाहमा संलग्न 
हनेु पदातधकारी एवं जनशर्क्त सेवाग्राहीप्रति सोझै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रणाली िर्ार गरी 
लाग ुगनुापदाछ । सेवाग्राहीको समर् र लागि घटाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

 आर्ोजना िथा कार्ाक्रम व्र्वस्थापन 

7. आर्ोजना बैङ्क - पूवााधार र्वकासका क्षेरहरू जस्िै सडक, तसँचाई, खानेपानी, पर्ाटन, कृर्ष, उद्योग, 
वन आठदको दीघाकातलन र्वकासको प्रारुप िर्ार गरी क्षरेगि आर्ोजना, त्र्सबाट प्राप्त हनेु प्रतिफल, 
लाभार्न्वि हनेु वगा र प्राथतमर्ककरण सर्हि आर्ोजना बैङ्क िर्ार गनुापने देर्खएको छ । 

8. आर्ोजना छनौट एवं कार्ाान्वर्न - आर्ोजना बैंकबाट प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको छनौट एवं 
कार्ाान्वर्न गने, तनर्िि मापदण्ड तनधाारण गरी संघ र स्थानीर् िहसँग दोहोरो नपने गरी आर्ोजना 
कार्ाान्वर्न गने र आर्ोजनाको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ाान्वर्नमा र्ढलाई हनुकुो कारण 
पर्हचान गरी समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गराउन ध्र्ान ठदनपुदाछ । 

9. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - ठदगो र्वकास लक्ष्र्को रार्ष्ट्रर् सूचक अनसुार र्शक्षा7 स्वास्थर्, खानेपानी, 
पर्ाटन, भौतिक पूवााधार, तसँचाई, आवास लगार्िका क्षेरमा र्ोजना िजुामा िथा बजेट र्वतनर्ोजन गरी 
कार्ाक्रम सिालन गने र अपेर्क्षि उदे्दश्र्/लक्ष्र् प्राप्त गने व्र्वस्था तमलाउनपुने देर्खन्छ । 

10. अध्र्र्न प्रतिवेदन  – प्रदेश सरकारले परामशादािा माफा ि िर्ार गरेको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन 
अतभलेख रार्ख कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । संघबाट अध्र्र्न गरी िर्ार भएका प्रतिवेदनहरु प्रदेश 
िथा स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण गरी दोहोरो अध्र्ान नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 
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 बजेट व्र्वस्थापन 

11. बजेट िजुामा - बजेट िजुामा गदाा क्षेरगि प्राथतमकिा, स्रोि साधनको उपलधधिा, पूवााधार र्वकासको 
अवस्था, राजस्व संकलन गना सक्ने क्षमिा, सरोकारवालाको सहभातगिा लगार्ि पक्षमा ध्र्ान ठदई 
बजेट तनमााण गनुापने देर्खन्छ । बजेट िजुामा गदाा क्षेरगि प्राथतमकिा, मध्र्मकातलन खचा संरचना, 
बहवुर्षार् चर्क्रर् बजेट  लगार्िका अवधारणा अनसुार कार्ाान्वर्न र्ोग्र् बजेट िजुामा गनुापदाछ।  

12. बजेट र्वतनर्ोजन - प्राथतमकिामा रहेका र्ोजना एवं कार्ाक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन गने, बजेट अबण्डा 
राखी पतछ रकमान्िर गने कार्ामा तनर्न्रण गने, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका र्ोजनामा 
मार र्वतनर्ोजन गने, बजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलर्धधलाई कार्ा सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँग आवर्द् गने, 
दीगो र्वकास हनेु आर्ोजनामा मार बजेट र्वतनर्ोजन गने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

13. र्वतनर्ोजन दक्षिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश मन्रालर्ले बजेट प्रस्िाव 
गदाा खचा हनेु स्पि आधारसर्हि पेस गने र सो अनसुार खचा गनुापने उल्लेख छ । र्ो वषा मधेश 
प्रदेश सरकारले पेस गरेको बजेट वक्तव्र् अनसुार रु.३४ अबा ७० करोड ४४ लाख बजेट 
र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.२२ अबा ५४ करोड ५८ लाख खचा गरी कुल र्वतनर्ोजनको 64.96 प्रतिशि 
मार खचा गरेको देर्खन्छ । कार्ाान्वर्न र्ोग्र् कार्ाक्रम र आधार बेगर बजेट अनमुान गरेको र 
बजेट अनसुार खचा गना नसकेकोले मन्रालर्को र्वतनर्ोजन दक्षिा कमजोर रहेको देर्खर्ो । 
कार्ाक्रम बजेट खचा गरी र्वतनर्ोजन दक्षिा वरृ्र्द् गनुापदाछ । 

14. परामशा खचा - परामशादािा खचामा अत्र्तधक वरृ्र्द् हुँदै गएको देर्खएको छ । परामशा खचामा 
न्रू्नीकरण गना सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लगार्िका कार्ा आन्िररक 
जनशर्क्तबाट गराउन पहल गने, बाह्य जनशर्क्तबाट गराउन ुपने अवस्थामा प्रतिस्पधाात्मक िररकाले 
खररद गने, संभाव्र्िा अध्र्र्न भएका र्ोजना मार वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश गने लगार्िका कार्ा 
गरी परामशा खचालाइा तमिव्र्र्ी र प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

15. अनदुानको उपर्ोग - अनदुान कार्ाक्रमहरूलाइा धर्वर्स्थि रूपमा कार्ाान्वर्न गना आवश्र्क पने 
तनदेर्शका र कार्ार्वतध, ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुामा गने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रण गने, 
अनदुानमा समान पहुँचको सतुनिििा गने, लाभग्राहीको लागि सहभातगिा नहनेु कार्ामा अनदुान ठदने 
पररपाटी अन्त्र् गनुापने, व्र्र्क्तगि लाभ हनेु र्कतसमको अनदुान ठदने पररपाटीमा तनर्न्रण गनुापने र 
अनदुानको िालकु तनकार्बाट अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । साथै अनदुान 
रकमको उपर्ोगबाट रोजगारी तसजाना, आर् आजानमा वरृ्र्द्, उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा अतभवरृ्र्द्, 
प्रर्वतध हस्िान्िरण िथा उपर्ोग, सवासाधारणको पहुँच वा सरु्वधा सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्कन गरी अनदुान 
उपर्ोगको सतुनर्िििा गररनपुदाछ । 

16. चाल ुखचामा तनर्न्रण - प्रदेश सरकारको चाल ुखचा बढ्दै गएको िथा पुजँीगि खचा अपेर्क्षि रुपमा 
बढ्न नसकेको अवस्था छ । समग्र आतथाक अवस्थामा सधुार गरी पूवााधार र्वकास, प्रतिफलर्कु्त 
क्षेरमा लगानीका माध्र्मबाट पुजँीगि खचा बढाउनपुने अवस्था देर्खएको छ भने चसु्ि र छररिो 
संगठन, अनावश्र्क र फजलु खचामा तनर्न्रण, आठदका माध्र्मबाट चाल ुखचा घटाउनपुने देर्खन्छ। 
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17. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश मन्रालर् र अन्िगाि तनकार्बाट सम्पादन गने कार्ा तमिव्र्र्ी, दक्ष र 
प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश 
काननुबमोर्जम कार्ा सम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
िर्ार गरी लागू गनुापदाछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िजुामा गदाा आन्िररक तनर्न्रणको 
आवश्र्किा, तनर्न्रण वािावरण, तनर्न्रण र्क्रर्ाकलाप, समन्वर् एवं सिार र अनगुमन जस्िा 
पक्षहरूमा ध्र्ान ठदनपुदाछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली तनकार्को कार्ासँग प्रत्र्क्ष सम्बर्न्धि रही 
जोर्खम न्रू्तनकरण गने र्वषर्सँग सम्बर्न्धि हनुपुदाछ । 

 खररद व्र्वस्थापन 

18. नम्सा िथा तनमााण स्थल - तनमााण कार्ा एवं परामशा सेवाको लागि अनमुान िर्ार गना प्रर्ोग हनेु 
नम्सालाई प्रर्वतधमा भएको पररविान अनसुार अद्यावतधक एवं स्वीकृि गरी खररद पूवा गररसक्नपुने 
जग्गा प्रातप्त, वािावरणीर् अध्र्र्न, अन्िरतनकार् समन्वर् र स्वीकृि लगार्िका कार्ाहरू सम्पन्न 
भएपतछ मार खररद कार्ा गनुापदाछ। 

19. खररद सम्झौिा कार्ाान्वर्न - सम्झौिा अनसुारको काम समर्मै सम्पन्न गना कार्ािातलका बनाई 
कार्ाान्वर्न गने, सावाजतनक खररद काननुको पालना गने, खररद कार्ामा संलग्न पदातधकारीले 
र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुापने, खररद कार्ाको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने लगार्िका 
कार्ा गरी खररद कार्ालाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ ।  

20. प्रतिस्पधाा - सावाजतनक खररदमा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु गरी कामलाई टुक्रा टुक्रा गने र टर्ाकेर्जङ्ग गने 
कार्ालाई तनर्न्रण गनुापने देर्खनकुा साथै खररदलाई प्रतिस्पधाार्कु्त बनाउन र्वद्यिुीर् बोलपर सूचना 
प्रणालीलाई अतनवार्ा गने र खररद प्रर्क्रर्ालाई पारदशी, खलुा, उदे्दश्र्मूलक र तमिव्र्र्ी बनाउन 
खररद र्ोजना बनाई प्रतिस्पधाात्मक रूपमा खररद कार्ा गनुापदाछ । 

21. तनमााण कार्ा सम्पन्न - तनमााण कार्ा समर्मा नहुँदा सेवाग्राही सेवाबाट बर्िि हनेु भएकोले समर्मा 
कार्ासम्पन्न गना, सहज वािावरण तमलाउने, सपुरीवेक्षण र अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने, 
कार्ाान्वर्न चरणमा देखा परेका समस्र्ा समर्मै समाधान गरी कार्ासम्पन्न गराउने र समर्मा 
कार्ासम्पन्न नगरेमा क्षतिपूतिा तलने सम्बन्धी व्र्वस्थाको कडाइका साथ कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

22. उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा - सावाजतनक खररद काननुमा उल्लेर्खि सीमा अनसुारको कार्ा मार 
उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने, उपभोक्ता सतमतिहरूले तनमााण व्र्वसार्ीबाट काम गराउने र 
बोलपरबाट खररद गनुापने सामान समेि उपभोक्ता सतमतिबाट सोझै खररद गने कार्ामा तनर्न्रण 
गनुापदाछ । उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराउँदा रोजगारी तसजाना, वािावरणीर् पक्ष, गणुस्िरीर् 
कार्ासम्पादन तमिव्र्र्र्िा लगार्िका र्वषर्मा ध्र्ान ठदनपुने देर्खएको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूबाट 
गररने कार्ामा जनसहभातगिा सतुनर्िि गने िथा तनमााण सम्पन्न पिाि ममाि संभारको र्जम्मेवारी सर्हि 
आर्ोजना हस्िान्िरण गने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

23. गणुस्िर परीक्षण - सावाजतनक तनमााण कार्ालाई दीगो र प्रतिफलमखुी बनाउन तडजाइन, स्पेतसर्फकेशन 
र गणुस्िर आश्वस्ििा र्ोजना अनसुार तनमााण सामग्री एवं तनमााण कार्ाको गणुस्िर परीक्षण गने, 
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गणुस्िरीर् परीक्षण गना कार्ाालर्हरूलाई प्रोत्साहन गने, गणुस्िर तनर्न्रण िथा गणुस्िर आश्वस्ििाको 
सतुनर्िि गने व्र्वस्था मलाउनपुने देर्खन्छ । 

 सावाजतनक श्रोि र सम्पर्त्त संरक्षण 

24. सम्पर्त्त व्र्वस्थापन - संघबाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा प्राप्त र्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन 
लगार्ि हस्िान्िरण भएका सम्पर्त्तको र्ववरण िथा र्वद्यमान सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक गरी 
सम्बर्न्धि तनकार्मा प्रतिवेदन गने, प्रर्ोगमा रहेका सवारी साधनको अतभलेख, त्र्सको ममाि एवं 
हस्िािरण कार्ालाई व्र्वर्स्थि गरी महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलधध गराएको सावाजतनक 
सम्पर्त्त व्र्वस्थापन प्रणाली सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाई सम्पर्त्त व्र्वस्थापन गनुापदाछ । प्रदेश सरकार 
मािहि रहेका सावाजतनक जग्गा, घर, सवारीसाधन, फतनाचर, कम्टर्टुर, मेर्शन उपकरण लगार्िका 
सम्पर्त्तको कार्ाालर्गि र एकीकृि अतभलेख राख्नपुदाछ । 

25. धातमाक एवं सासँ्कृतिक सम्पदा - सावाजतनक मठ, मर्न्दर, देवालर्, गमु्बा, िीथास्थल लगार्ि 
परुािार्त्वक एवं धातमाक स्थलहरूको अतभलेख, ममाि सम्भार, संरक्षण र उपर्ोग गरी धातमाक एवं 
ऐतिहातसक सम्पदाको संरक्षण गनुापदाछ । 

 र्वत्तीर् श्रोि पररचालन 

26. आन्िररक आर् - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा 
कर, सेवा शलु्क दस्िरु, पर्ाटन शलु्क लगार्िका क्षरेको समरु्चि पररचालन गरी राजस्व संकलनलाई 
वरृ्र्द् गनुापदाछ । राजस्व संकलन सम्बन्धी कर, दस्िरु र शलु्क पररमाजान गदाा संघीर् काननुसँग 
सामन्जस्र् गने र राजस्वका थप क्षेर पर्हचान िथा राजस्व प्रशासनमा सधुार गरी आन्िररक राजस्व 
असलुीमा वरृ्र्द् गनुापदाछ। 

27. राजस्व दार्रा तबस्िार - संर्वधान अनसुार प्रदेश सरकारले संकलन गने राजस्वका क्षरे िथा दार्रा 
र्वस्िार गने, चहुावट तनर्न्रण गने, कमाचारीको दक्षिा अतभवरृ्र्द् गने लगार्िका कार्ा गरी राजस्व 
प्रशासनमा सधुार गनुापने देर्खन्छ ।  

 भौतिक पूवााधार र्वकास 

28. पूवााधार र्वकास - प्रदेश मािहिका सबै र्जल्लामा सडक, तसंचाइ, खानेपानी, पर्ाटन, दरुसंचार, र्वद्यिु, 
र्वद्यालर्, स्वास्थर् लगार्िका पूवााधारको समानपुातिक र्वकासका लातग आवश्र्क स्रोि व्र्वस्थापन 
िथा उपर्ोग गरी पूवााधार र्वकास गनुापदाछ । 

29. प्रदेश पूवााधार - प्रदेश सरकार स्थापना भएपिाि स्थार्ी राजधानी रहने स्थानमा भवन लगार्ि भौतिक 
पूवााधार तबकास गने लगार्िका कार्ा गनुा पदाछ ।  

30. जोर्खम न्रू्तनकरण - र्वपद् व्र्वस्थापन अन्िगाि जोर्खमको आकँलन, पूवा िर्ारीको व्र्वस्था, राहि 
िथा पनुस्थाापना एवं पनुतनामााण र समन्र्ार्ीकरणको अवस्था तनमााण गना आवश्र्क र्ोजना र िर्ारीको 
कार्ा गनुापदाछ । र्सका लातग आवश्र्क पने स्रोिसाधन जस्िै बजेट, जनशर्क्त, समन्वर् र सिार 
व्र्वस्था, अन्र् पूवााधार लगार्िका र्वषर्मा पर्ााप्त ध्र्ान ठदनपुदाछ । कोतभड-19, सपादंश र्शिलहर, 
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ल ुजस्िा प्राकृतिक िथा मौसमजन्र् समस्र्ा लगार्िका महामारी एवं भबूनोट अनसुारका संक्रामक 
रोग तनर्न्रणका लातग अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिका िाको लातग सूचना प्रवाहलाइा प्रभावकारी 
बनाउने, स्वास्थर् पूवााधारको एवं जनशर्क्त व्र्वस्थापन गरी उपचार सेवा सधुार गने, सबैलाई खोपको 
सतुनर्िििा हनेु व्र्वस्था तमलाउने र कोतभड रोग तनर्न्रणका लातग भएका कार्ाहरूको समीक्षा गरी 
र्वपद् व्वस्थापन अन्िगाि भर्वष्र्मा गनुापने पूवा िर्ारी, पूवााधार र्वकास, जनचेिना िथा सिार 
व्र्वस्था तमलाई र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरणका उपार्हरू अवलम्बन गनुापदाछ । 

 संघीर्िा कार्ाान्वर्न 

31. समन्वर् – नेपालको संर्वधानको अनसूुचीमा उल्लेख भएका र आर्ोजना वगीकरण िथा बाँडफाँट 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अनसुारका एकल िथा साझा अतधकार सूचीका काननु तनमााण गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ार्जम्मेवारीमा पने र्वकास कार्ाक्रम िथा 
आर्ोजनाहरूको वगीकरण कार्ाान्वर्न गनुापने, अन्िरप्रदेशमा संचालन हनेु सडक, र्वद्यिु, तसँचाई 
लगार्िका पूवााधार सम्बन्धी पररर्ोजनाहरू संचालन गदाा िीनै िहबीच समन्वर् कार्म गरी दोहोरो 
नहनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । कार्ाक्रम सिालन गदाा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबीच दोहोरो पने, 
खर्टटने र टुर्क्रने समस्र्ा देर्खएकोले आवश्र्क समन्वर् गरी र्स्िा समस्र्ा तनराकण गररनपुदाछ । 

32. प्रदेश समन्वर् पररषद – प्रदेश िथा स्थानीर् िहले गने काम कारवाहीमा नीतिगि सामन्जस्र्िा साझा 
अतधकार क्षेरको प्ररे्ग प्राकतिक स्रोिको उपर्ोग र बाडँडफाँट सम्बन्धमा समन्वर् गने र्ववाद 
तनरुपण गने कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन माननीर् मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिामा गठठि 
प्रदेश समन्वर् पररषदको भतूमका प्रभावकारी बनाउन ुपने देर्खएको छ ।     

33. स्वतनभारिा – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार आफ्नो अतधकार क्षेर अन्िगाि 
पने र्वषर्मा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई आन्िररक आर् वरृ्र्द् गरी संघीर् अनदुान 
हस्िान्िरणको तनभारिा कम गदै जानपुने देर्खन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको साझा अतधकार 
अन्िगाि संकलन भएको राजस्व सम्बर्न्धि र्वभाज्र् कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट गनुापदाछ ।  

 र्वत्तीर् प्रशासन िथा आतथाक अनशुासन 

34. तमिव्र्र्ीिा - एउटै प्रकृतिको काम बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन गरी दोहोरो खचा गने कार्ामा 
तनर्न्रण गने, संगठन व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी उपर्कु्त संखर्ामा संगठन िथा दरबन्दी कार्म गरी 
चाल ुखचामा तनर्न्रण गनुापने, पुजँीगि खचालाई कार्ाक्रम र बजेटसँग आबर्द् गरी तमिव्र्र्ी िवरले 
खचा गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ। खचाको मापदण्ड िथा तमिव्र्र्ीिा सम्बन्धी तनदेर्शका िर्ार, 
अद्यावतधक िथा कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खएको छ । 

35. र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ अनसुार खचा गने, र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा वहन गने, बजेट िजुामा गने, तनकासा ठदने, खचा गने, लेखा राख्न,े राजस्व दार्खला, आर्-
व्र्र् िथा पेस्की फस्र्ौटका प्रमाणहरू व्र्र्क्तको र्जम्मा रहने, प्रतिवेदन गने पदातधकारीको र्जम्मेवारी 
र जवाफदेर्हिा स्पि गरी सो कार्ाान्वर्न गने व्र्वस्थाको पालना गनुा गराउनपुदाछ । 

36. प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न - संवैधातनक तनकार्ले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू संसदीर् सतमतिमा छलफल गरी 
कारवाही टुङ्गो लगाउनपुदाछ । प्रदेश सरकार मािहिका प्रशासतनक, प्रार्वतधक, आतथाक लगार्िका 
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र्वतभन्न र्वषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्राप्त भएका अध्र्र्न प्रतिवेदनहरू कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 
आतथाक कारोबारको वार्षाक प्रतिवेदन, सावाजतनक सम्पर्त्तको वार्षाक प्रतिवेदन लगार्िका 
प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएका सधुार गनुापने र्वषर्को सम्बन्धमा ित्काल कारवाही शरुु गरी र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रणाली सदुृढ गनुापदाछ । आन्िररक र अर्न्िम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरूको सम्बन्धमा सर्ममा कारवाही टुङ्गो लगाई प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न पक्ष प्रभावकारी बनाई 
आतथाक अनशुासन कार्म गना गराउन ध्र्ान ठदनपुने देर्खएको छ ।  

37. लेखा ढाचँा - सावाजतनक तनकार्को लेखा प्रणाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृति िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रणालीमा समर्सापेक्ष सधुार गरी सावाजतनक कोषको पारदर्शािा र र्वश्वसनीर्िा प्रबर्द्ान गना 
सावाजतनक क्षेरको लातग नेपाल सावाजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सबै तनकार्हरूमा 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ। 

38. अनगुमन र मलु्र्ाकंन - प्रदेश र्वत्तीर् प्रशासन र आतथाक अनशुासनलाई सबल बनाउन अनगुमन, 
मूल्र्ाङ्कन, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुापने व्र्वस्था कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

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

 

अनसूुची-१ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा १ र पररच्छेद २ को दफा 3.2 सँग सम्बर्न्धि ) 

लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ाालर्हरु र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार 

२०७७।७८ 
(रु.हजारमा) 

क सं मन्रालर् / तनकार्को नाम 
कार्ाालर् 
संखर्ा 

बेरुज ुभएका  
कार्ाालर्को संखर्ा 

बेरुजू 

१ प्रदेश सभा सर्चवालर्  1 1 43186 
२ मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्  3 3 511468 
३ अथा मन्रालर् 9 3 45084 
४ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर्  1 1 31590 
५ उद्योग, पर्ाटन, िथा वन मन्रालर्  22 19 74230 
६ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्  27 23 108417 
७ भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्  32 32 827101 
८ मर्हला, वालवातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्  1 1 55 
९ सामार्जक र्वकास मन्रालर्  30 26 170171 
१० प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  1 1 247 
११ मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्  1 1 109 
१२ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग  1 1 10 

  जम्मा 129 112 1811668 
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अनसूुची-१ (क) 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 1 र २   सँग सम्बर्न्धि ) 

लेखापरीक्षण गररएका कार्ाालर्हरुको र्ववरण 

२०७७।७८ 

 

क सं लेखापरीक्षण गररएका कार्ाालर्हरुको र्ववरण इकाइगि संखर्ा मन्रालर्गि संखर्ा 
सरकारी कार्ाालर्हरु िफा  

१ प्रदेश सभा सर्चवालर् 

 

१ 

२ मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 

३ 

२.१ मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् १ 

 २.२ ग्रामीण र्वकास प्रर्शक्षण केन्र १ 

 २.३ प्रादेर्शक सशुासन केन्र १ 

 ३ अथा मन्रालर् 

 

९ 

३.१  मन्रालर् १ 

 ३.२ प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् १ 

 ३.३ प्रदेश लेखा इकाइहरु ७ 

 ४. आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 

 

१ 

४.१ मन्रालर् १ 

 ५ उद्योग, पर्ाटन, िथा वन मन्रालर्  

 

२२ 

५.१  मन्रालर् १ 

 ५.२ प्रदेश वन तनदेशनालर् १ 

 ५.३ उपभोक्ता र्हि संरक्षण तनदेशनालर् १ 

 ५.४ तडतभजन वन कार्ाालर्हरु ८ 

 ५.५ वन अनशुन्धान िथा प्रर्शक्षण केन्र  १ 

 ५.६ भ ुिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरु २ 

 ५.७ घरेल ुिथा साना उधोग कार्ाालर्हरु ८ 

 ६ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 

२७ 

६.१  मन्रालर् १ 

 ६.२ कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्  १ 

 ६.३ पशपुन्छी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् १ 

 ६.४ बाली संरक्षण प्रर्ोगशाला  १ 

 ६.५ कृर्ष ज्ञान केन्रहरु ८ 

 ६.६ उष्ण प्रदेशीर् बागबानी केन्र  १ 

 ६.७ कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान सहर्ोग िथा िातलम केन्र  १ 

 ६.८ माटो िथा मल परीक्षण प्रर्ोगशाला  १ 

 ६.९ तबउतबजन प्रर्ोगशाला १ 

 6.10 भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्रहरू ८ 

 ६.११ मत्स्र् र्वकास केन्रहरू २ 

 ६.१२ पश ुसेवा िातलम केन्र  १ 

 ७ भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

 

३२ 

७.१ मन्रालर् १ 
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७.२ र्ािार्ाि पूवााधार तनदेशनालर्  १ 

 ७.३ सडक तडतभजन कार्ाालर्हरु २ 

 ७.४ पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरु ४ 

 ७.५ र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर्हरु ५ 

 ७.६ र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर् सवारी चालक अनमुतिपर १ 

 ७.७ जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरु ८ 

 ७.८ भतूमगि जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरु ४ 

 ७.९ शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्हरु २ 

 7.10 खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरु ४ 

 8 मर्हला बालबातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 

 

१ 

९ सामार्जक र्वकास मन्रालर्  

 

३० 

९.१ मन्रालर् १ 

 ९.२ र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर्  १ 

 ९.३ स्वास्थर् तनदेशनालर् १ 

 ९.४ र्शक्षा िातलम केन्र  १ 

 ९.५ सामार्जक र्वकास इकाइ कार्ाालर्हरु ४ 

 ९.६ प्रदेश स्वास्थर् आपतुिा केन्द व्र्वस्थापन केन्र १ 

 ९.७ स्वास्थर् कार्ाालर्हरु ८ 

 ९.८ र्जल्ला आर्वेद स्वास्थर् केन्रहरू ८ 

 9.9 प्रदेश स्वास्थर् िातलम केन्र १ 

 9.10 प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला १ 

 9.11 व्र्ावसार्र्क िथा सीप र्वकास िातलम केन्रहरु २ 

 9.12 रोजगार सूचना केन्र  १ 

 १० प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 

 

१ 

११ मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 

 

१ 

१२ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 

 

१ 

 

जम्मा 
 

१२९ 

 

अन्र् संस्था िथा सतमति िफा  
  १३ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 

 

३ 

१३.१ चलर्चर िथा लोक संचार प्रबर्द्ान बोडा १ 

 १३.२ आम सिार प्रातधकरण १ 

 १३.३ तमतडर्ा काउन्सील १ 

 १४ सामार्जक र्वकास मन्रालर्  

 

७ 

१४.१ प्रदेर्शक अस्पिाल १ 

 १४.२ र्जल्ला अस्पिालहरु ६ 

 

 

जम्मा 
 

१० 

 

कुल जम्मा 
 

१३९ 
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अनसूुची-२ 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद १ दफा १ सँग सम्बर्न्धि) 

प्रदेश कार्ाालर्को लेखापरीक्षण रकम 

२०७७।७८ 

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

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार 
लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न 

इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम 

1 प्रदेश सभा  सर्चवालर्        
1  

           
377,002  

       
1  

          
377,002  1                914  1               914  1         7,581  1          7,581  1                 406  1              406            385,903  

2 मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्        
3  

          
898,519  

       
3  

         
898,519  2               908  2               908  2       43,259  2        43,259  1            506,338  1        506,338        1,449,024  

3 अथा मन्रालर्       
9  

       
3,088,668  

      
9  

      
3,088,668  10      10,081,101  10     10,081,101  9          6,655  9           6,655  5            28,704  5         28,704        13,205,128  

4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्        
1  

          
452,158  

       
1  

         
452,158  1                892  1               892  1       20,075  1        20,075  1            150,463  1        150,463            623,588  

5 उद्योग पर्ाटन िथा वन मन्रालर्      
22  

        
2,229,570  

     
22  

       
2,229,570  21           237,357  21          237,357  22      136,808  22      136,808  11           107,795  11        107,795           2,711,530  

6 भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्      
27  

         
1,716,642  

     
27  

        
1,716,642  24            12,258  24           12,258  26        46,732  26         46,732  3              12,364  3          12,364          1,787,996  

7 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्      
33  

        
9,368,381  

     
32  

      
8,852,620  31        2,241,193  30       2,241,062  29      606,144  28      601,443  7             13,890  7         13,890        11,709,015  

8 मर्हला बालबातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् 
       
1  

              
7,481  

       
1  

             
7,481  0                   -    0                  -    0              -    0               -    0                    -    0                -                 7,481  

9 सामार्जक र्वकास मन्रालर्      
30  

        
4,313,418  

     
30  

       
4,313,418  32            16,750  32            16,750  34       54,718  34        54,718  21           206,998  21       206,998        4,591,884  

10 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग         
1  

            
45,292  

       
1  

           
45,292  1             3,818  1             3,818  1           494  1            494  0 0 0                -               49,604  

11 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्        
1  

            
40,543  

       
1  

           
40,543  1                 235  1                235  1         1,934  1          1,934  0 0 0 0             42,712  

12 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग        
1  

              
8,129  

       
1  

             
8,129  1                  34  1                 34  1              72  1               72  1                 474  1             474               8,709  

  hDdf    130    22,545,803    129   22,030,042    125   12,595,460   124   12,595,329   127   924,472     126     919,771   51      1,027,432    51   1,027,432     36,572,574  
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अनसूुची–२(क) 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 
सरकारी तनकार्/मन्रालर्को लेखापरीक्षण बक्र्ौिा र्ववरण 

२०७७।७८ 
(रु. हजारमा) 

क 
सं 

मन्रालर् / तनकार्को नाम 

र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोबार 

रकम लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षण गनुापने सम्पन्न 

इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम 

१ शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, पसाा  1 515760 0 0 1 131 0 0 1 4701 0 0 0 0 0 0 520592 
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अनसूुची–३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा २ सँग सम्बर्न्धि) 
 

सतमति िथा अन्र् संस्थाको लेखापरीक्षण र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा 

क्र. सं मन्रालर् / तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षण  प्रतिवेदन 

लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम वक्र्ौिा वषा 
गनुापने सम्पन्न अर्न्िम प्रारर्म्भक 

१ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर्  ३ ३ ० ३ ७८२८८ ० 
२ सामार्जक र्वकास मन्रालर्  ८ ७ ० ७ २६३७६९6 १ 

  जम्मा ११ १० ० १० २७१५९८4 १ 

नोटाः मधेश स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठानको र्ो वषाको लेखापरीक्षण गना बाकी रहेको छ । 
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अनसूुची–४ 
(प्रतिवदेनको पररच्छेद १ को दफा २ र पररच्छेद २ को दफा १ सँग सम्बर्न्धि) 

आर्–व्र्र् र्हसाब िर्ार गने सतमति र अन्र् संस्था 
लेखापरीक्षण रकम, बेरुजू र सिालन नतिजा 

२०७७।७८ 
(रु.हजारमा) 

क्र. 
सं 

संस्थाको नाम  लेखापरीक्षण 
गन ुापन ेआतथाक वषा  

लेखापरीक्षण 
सम्पन्न आतथाक 

वषा  

लेखापरीक्षण 
रकम 

 बेरुज ु
रकम  

      
र्ो वषाको 
बचि  

वषाान्िको  
मौज्दाि 

वषाको सरुु 
मौज्दाि 

आर् व्र्र् 
तबक्री / सेवा 

शलु्क अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष    संचालन  
खचा 

कमाचारी 
खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

  आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर्                  ०         ०     
1 चलर्चर िथा लोक संचार प्रबर्द्ान बोडा, जनकपरु, धनषुा २०७७/७८ 1 ४०९५१ ८५९ ० ० ० ३०००० ३०००० ० ० ० १०९५१ १०९५१ १९०४९ १९०४९ 

2 आम सिार प्रातधकरण,जनकपरु,धनषुा २०७७/७८ 1 १८६८१ २३७ ० १०००० ० ० १०००० ० ८६८१ ० ० ८६८१ १३१९ १३१९ 

3 तमतडर्ा काउन्सील, जनकपरु, धनषुा २०७७/७८ 1 १८६५५ ६८१ ० ० ० १०००० १०००० ० ० ० ८६५६ ८६५६ १३४४ १३४४ 

 
जम्मा  

 
३ ७८२८७ १७७७ ० १०००० ० ४०००० ५०००० ० ८६८१ ० १९६०७ २८२८८ २१७१२ २१७१२ 

 
सामार्जक र्वकास मन्रालर् 

  
                            

१ तसरहा अस्पिाल, तसरहा २०७७/७८ १ २४८८३८ ० ३३०३ ० १०३४२९ २०६४३ १२४०७२ ० ७१०२४ ३२४०६ २१३३६ १२४७६६ -६९४ २६०९ 

२ मलगंवा अस्पिाल, सलााही २०७७/७८ १ २३९५२९ १५०९ ३५३१ ३३८८१ ८२९३९ २७०४ ११९५२४ ० ३५६ ८२९३९ ३६७१० १२०००५ -४८१ ३०५० 

३ कलैर्ा अस्पिाल, बारा २०७७/७८ १ २१८१५६ ८४५८ ७०९७ १०७५७२ ० ० १०७५७२ ० ११०५८४ ० ० ११०५८४ -३०१२ ४०८५ 

४ लहान अस्पिाल, तसरहा २०७७/७८ १ २००१०२ ० ५५९८ ० ७७१५० २०८५२ ९८००२ ४३४० ५८९०९ १८२४१ २०६०९ १०२०९९ -४०९७ १५०१ 

५ गौर अस्पिाल रौिहट २०७७/७८ १ २२६२५७ ३६४२६ ४६७९ ० ९४४८४ १८६४६ ११३१३० १९३४९ ७०७२२ २२२८१ ७७७ ११३१२९ १ ४६८० 

६ र्जल्ला अस्पिाल जलेश्वर, महोत्तरी २०७७/७८ १ २१५७०४ ४२ २२१८ १२६६९ ९३२०८ ३०६२ १०८९३९ २९४८४ २८९७८ २९८०३ १८४९९ १०६७६४ २१७५ ४३९३ 

७ प्रादेर्शक अस्पिाल, धनषुा २०७७/७८ १ १२८९११० २७०६९३ ८४६२२ ० ५०६३३२ ११२८६६ ६१९१९८ ५०६३३२ ० ० १६३५८२ ६६९९१४ -५०७१६ ३३९०६ 

   जम्मा   ७ २६३७६९६ ३१७१२८ १११०४८ १५४१२२ ९५७५४२ १७८७७३ १२९०४३७ ५५९५०५ ३४०५७३ १८५६७० २६१५१३ १३४७२६१ -५६८२४ ५४२२४ 

  कुल जम्मा   ७ २७१५९८३ ३१८९०५ १११०४८ १६४१२२ ९५७५४२ २१८७७३ १३४०४३७ ५५९५०५ ३४९२५४ १८५६७० २८११२० १३७५५४९ -३५११२ ७५९३६ 
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अनसूुची–५ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.6 सँग सम्बर्न्धि) 

म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँीको र्ववरण 

२०७7।७8 
(रु.हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर् र तनकार्को 
नाम 

गिसम्मको 
बाकँी 

2076/77 को सैर्द्ार्न्िक मोतबलाईजेसन 
समार्ोजन 

2076/77 सम्मको 
बाकँी 

र्ो वषा 
फस्र्ौट 

गि सम्मको 
बाकँी 

र्ो वषा थप कुल जम्मा 

1.     सरकारी कार्ाालर् 1191800 234032 957768 104954 852814 336894 1189708 
2.     अन्र् संस्था िथा सतमति  27694 0 27694 3275 24419 5202 29621 

  जम्मा 1219494 234032 985462 108229 877233 342096 1219329 
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अनसूुची–६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २  को दफा 3.7 सँग सम्बर्न्धि) 
 

कुल असलुी र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 

क 
सं 

मन्रालर् / तनकार्को 
नाम 

कार्ाालर् 
संखर्ा 

र्वतनर्ोजन, राजस्व र धरौटी 
ले.प.को 
दौरान 

प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
पठाएपतछ 

सम्पररक्षणका 
क्रममा 

जम्मा 

१ सरकारी कार्ाालर् १८ 3074 86 639 3799 
  जम्मा   3074 86 639 3799 
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अनसूुची–७ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.8 सँग सम्बर्न्धि) 
 

अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्िगि र्स्थति 
२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार् 
असलु गनुापने 

 
असलु भएको 

 असलु गना बाकी रकम 
कार्ाालर् संखर्ा रकम कार्ाालर् संखर्ा रकम 

1 सरकारी कार्ाालर् िफा  16 3992 0 0 3992 

  जम्मा 16 3992 0 0 3992 
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अनसूुची-८ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 7 सँग सम्बर्न्धि) 

 
राजस्वको शीषका गि आम्दानी र्ववरण 

२०७७।७८ 
(रु.हजारमा) 

तस.नं. राजस्व शीषाक रकम 
1 11315-बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु ेघरजग्गा रर्जिेशन दस्िरु 797478 
2 11411-बाँडफाँडभइा प्राप्त हनुे मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर 6487128 
3 11421-बाँडफाँडभइा प्राप्त हनुे अन्ि शलु्क 2307338 
4 11472-बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु ेर्वज्ञापनकर 6 
5 14153-बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोर्ल्टी 21262 
6 14157-बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको र्वर्क्रबाट प्राप्त हनु ेआर्  4662 
7 14211-कृर्षउत्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 6814 
8 14212-सरकारीसम्पिीको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 44 
9 14213-अन्र्र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 299 
10 14216-तनजीधारा वापिको शलु्क 364 
11 14219-अन्र्सेवा शलु्क िथा र्वक्री 22100 
12 14221-न्र्ार्र्कदस्िूर 1620 
13 14223-र्शक्षाक्षेरको आम्दानी 43 
14 14224-परीक्षाशलु्क 4623 
15 14225-र्ािार्ािक्षेरको आम्दानी 78696 
16 14229-अन्र्प्रशासतनक सेवा शलु्क 81125 
17 14253-व्र्ावसार् रर्जषे्ट्रशन दस्िरु 146801 
18 14256-चालक अनमुति पर, सवारी दिाा र्किाब सम्बन्धी दस्िरु 472631 
19 14263-जलस्रोि सम्बन्धी अन्र् दस्िरु  64 
20 14264-वनक्षेरको  अन्र् आर् 4264 
21 14311-न्र्ार्र्कदण्ड,जररवाना र जफि 20 
22 14312-प्रशासतनकदण्ड,जररवाना र जफि 6757 
23 14511-बीमादावी प्रातप्त 24 
24 14529-अन्र्राजस्व 30462 
25 15111-बेरूजू 99138 
26 15112-तनकासा र्फिाा 13054 
27 15113-अनदुान र्फिाा 206983 
28 33341-सवारीसाधन कर  1720353 
29 33361-वनक्षेरको रोर्ल्टी 81308 

   कुल जम्मा  12595460 
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अनसूुची–९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 
 

सरकारी कार्ाालर्हरूको बेरुज ुवगीकरण 

२०७7।७8 

(रु.हजारमा) 
 

क 
सं 

मन्रालर् / तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्यौट 
प्रतिर्क्रर्ाबाट थप 

बेरुज ुरकम 

बाकँी बेरुजू 
बेरुजू 

असूल 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने 
जम्मा 
पेश्की 

दफा संखर्ा 
रकम 

दफा संखर्ा 
रकम 

दफा संखर्ा 
रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा 

सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति 

१ प्रदेश सभा सर्चवालर्  18 21 43186 0 0 0 0 18 21 43186 18 33525 9640 0 0 43165 3 
२ मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्  66 153 511468 0 0 0 0 66 153 511468 76361 197782 234293 0 0 432075 3032 
३ अथा मन्रालर् 34 13 45084 0 0 0 0 34 13 45084 1511 41623 1950 0 0 43573 0 
४ आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर्  42 31 31590 0 0 0 0 42 31 31590 195 9573 21822 0 0 31395 0 
५ उद्योग, पर्ाटन, िथा वन मन्रालर्  99 241 78857 1 9 4627 0 98 232 74230 8953 20946 34387 0 198 55531 9746 
६ भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्  145 284 108417 0 0 0 0 145 284 108417 17624 14534 74387 0 0 88921 1872 
७ भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्  402 1148 827101 0 0 0 0 402 1148 827101 61672 174922 304222 0 0 479144 286285 
८ मर्हला, वालवातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्  २ १ 55 ० ० ० ० 2 1 55 ० ० 55 0 0 55 0 
९ सामार्जक र्वकास मन्रालर्  119 360 170171 0 0 0 0 119 360 170171 7484 68580 58341 0 0 126921 35766 
१० प्रदेश लोकसेवा आर्ोग  6 3 247 0 0 0 0 6 3 247 0 0 57 0 0 57 190 
११ मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्  10 2 109 0 0 0 0 10 2 109 0 0 109 0 0 109 0 
१२ प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग  4 8 10 0 0 0 0 4 8 10 10 0 0 0 0 0 0 
  कुल जम्मा ९४७ २२६५ १८१६२९५ १ ९ ४६२७ ० ९४६ २२५६ १८११६६८ १७३८२८ ५६१४८५ ७३९२६३ ० १९८ १३००९४६ ३३६८९४ 
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अनसूुची–१० 

(प्रतिवदेनको पररच्छेद २ को दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 

आर्–धर्र्को कारोबार गने सतमति िथा अन्र् संस्थाको बेरुजू वगीकरण 

२०७7।७8 

(रु.हजारमा) 

क 
सं 

कार्ाालर्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्यौट बाकँी बेरुजू 
बेरुजू 

असूल 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने 
जम्मा 
पेश्की 

दफा संखर्ा 
रकम 

दफा संखर्ा 
रकम 

दफा संखर्ा 
रकम अतनर्तमि 

भएको 

प्रमाणका 
कागजाि पेश 

नभएको 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 
सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति 

  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्                                 
१ चलर्चर िथा लोक संचार प्रबर्द्ान बोडा,धनषुा ३ २ ८५९ ० ० ० ३ २ ८५९ ० ८५९ ० ० ० ८५९ ० 
२ आम सिार प्रातधकरण, धनषुा ५ २ २३७ ० ० ० ५ २ २३७ ० १६२ ७५ ० ० २३७ ० 
३ तमतडर्ा काउन्सील, धनषुा ३ २ ६८१ ० ० ० ३ २ ६८१ ० २०९ ४७२ ० ० ६८१ ० 

  जम्मा ११ ६ १७७७ ० ० ० ११ ६ १७७७ ० १२३० ५४७ ० ० १७७७ ० 
  सामार्जक र्वकास मन्रालर्                                 
१ प्रादेर्शक अस्पिाल, धनषुा ३२ ३२ २७०६९३ ० ० ० ३२ ३२ २७०६९३ २०४७ ४३१७५ २२२५९५ ० ० २६५७७० २८७६ 
२ कलैर्ा अस्पिाल, बारा ५ १४ ८४५८ ० ० ० ५ १४ ८४५८ २७७ ३९७ ७७८४ ० ० ८१८१ ० 
३ र्जल्ला अस्पिाल, महोत्तरी १ २ ४२ ० ० ० १ २ ४२ २२ ० ० ० ० ० २० 
४ मलगंवा अस्पिाल, सलााही ७ १० १५०९ ० ० ० ७ १० १५०९ ५८९ ० ० ० ० ० ९२० 
५ गौर अस्पिाल रौिहट ३९ १४ ३६४२६ ० ० ० ३९ १४ ३६४२६ १२३ २४९१ ३२४२६ ० ० ३४९१७ १३८६ 
६ जम्मा ८४ ७२ ३१७१२८ ० ० ० ८४ ७२ ३१७१२८ ३०५८ ४६०६३ २६२८०५ ० ० ३०८८६८ ५२०२ 

  कुल जम्मा ९५ ७८ ३१८९०५ ० ० ० ९५ ७८ ३१८९०५ ३०५८ ४७२९३ २६३३५२ ० ० ३१०६४५ ५२०२ 
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अनसूुची–११ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 2 सँग सम्बर्न्धि) 
 

बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षणको अद्यावतधक र्ववरण 

२०७7।७8 

(रु.हजारमा) 
क्र.स. मन्रालर्/तनकार्को नाम गि वषासम्मको बाकँी सम्पररक्षण भएको गि वषासम्मको बाकँी र्ो वषाको थप हालसम्मको बाकँी बेरुजू हालसम्मको बाकँी बेरुजूमध्रे् पशे्की 
1.     सरकारी कार्ाालर् 3524068 133001 3391067 1811668 5202735 1189708 
2.     अन्र् संस्था िथा सतमति  165149 3275 161874 318905 480779 29621 

  जम्मा 3689217 136276 3552941 2130573 5683514 1219329 
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अनसूुची-1२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ को दफा 6 सँग सम्बर्न्धि) 
प्रदेश सरकारले संघीर् कार्ाालर्लाई ठदएको वजेट खचा र्ववरण 

आतथाक वषा २०७7।७8 

(रु.हजारमा) 
 

मन्रालर्को नाम 
 

कार्ाालर्को नाम तनकासा रकम 

अथा मन्रालर् 

1 कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, धनषुा ३९७ 
2 भमूी सधुार िथा मालपोि कार्ाालर्,रौिहट ६९८ 
3 भमूी सधुार िथा मालपोि कार्ाालर्,महोिरी १२०० 
4 भमूी सधुार िथा मालपोि कार्ाालर्,धनषुा ४९७ 
5 भमूी सधुार िथा मालपोि कार्ाालर्,पसाा ४०० 
6 भमूी सधुार िथा मालपोि कार्ाालर्,मलंङगवा ४८५ 
7 भमूी सधुार िथा मालपोि कार्ाालर्,राजर्वराज १९९२ 
8 मालपोि कार्ाालर् गरूडा,रौिहट ४९९ 
9 मालपोि कार्ाालर् चन्रतनगाहपरु,रौिहट ४९६ 

10 मालपोि कार्ाालर् बदीवास,महोिरी ४०७ 
11 मालपोि कार्ाालर् मौलापरु,रौिहट ७५० 
12 मालपोि कार्ाालर् लाहान,तसराहा १६६९ 

    जम्मा ९४९० 
आन्िररक मातमला  
िथा काननु मन्रालर् 1 प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् धनषुा १३०९६० 
    जम्मा १३०९६० 

सामार्जक र्वकास मन्रालर् 

1 गौर नरतसंङ्ग इर्न्सटच्रू्ट रौिहट ४०४६६ 
2 जर् र्कसान पोतलटेर्क्नक इर्न्सटच्रू्ट, रौिहट २०९४० 
3 तनमाला लामा नमूना बहपु्रार्वतधक र्शक्षालर्, महोत्तरी २६७५० 
4 प्रसौनी पोतलटेर्क्नक इर्न्स्टच्र्टु, बारा ५८७६ 
5 प्रार्वतधक र्शक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िातलम पररषद प्रदेश कार्ाालर् धनषुा १६९३८१ 
6 लहान प्रार्वतधक र्शक्षालर्,लहान,तसरहा ४७४४७ 
7 वी.पी मेमोररर्ल पोतलटेर्क्नकल इर्न्सटच्रू्ट, धनषुा ३२८०३ 
8 श्री बलरा पोतलटेर्क्नक इर्न्स्टच्र्टु,बलरा सलााही ६०७९ 
9 सन्ि अल्पमाइ रामनारार्ण नतसाङ्ग कलेज, धनषुा १५९८९ 

    जम्मा ३६५७३१ 
    कुल जम्मा ५०६१८१ 
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अनसूुची–1३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ को दफा 3.1 सँग सम्बर्न्धि) 
लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको र्ववरण र सोअवतधको बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 

क्र.स मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्र् अतधकृिको नाम 
अवतध 

लेखापरीक्षण रकम 
आ.व.2077/78 
को कुल वेरुज ु

ले.प अंकको 
िलुनामा वेरुज ु

प्रतिशि देर्ख  सम्म 

1. प्रदेश सभा सर्चवालर्  तनतमत्त सर्चव श्री रंर्जि कुमार र्ादव 2077-04-01 2078-03-31 385903 43186 11.19 
2. मखुर्मन्री िथा मन्रीपररषदको कार्ाालर् प्रदेश सर्चव श्री र्ाम प्रसाद भषुाल 2077-04-01 2078-03-31 1449024 511468 35.29 
3. अथा  मन्रालर् प्रदेश सर्चव श्री कासीराज दहाल 2077-04-01 2078-03-31 13205128 45084 0.34 

4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्  
प्रदेश सर्चव श्री कृष्णहरी पषु्कर 2077-04-01 2077-05-14 

623588 31590 5.06 तनतमत्त प्रदेश सर्चव श्री अवध कशोर प्रसाद कुशवाहा 2077-05-15 2077-06-01 
प्रदेश सर्चव श्री  र्वरन्र कुमार र्ादव 2077-06-02 2078-04-01 

५ उद्योग, पर्ाटन वन िथा वािावरण मन्रालर् प्रदेश सर्चव श्री  पेम नारार्ण कडेल 2077-04-01 2078-03-31 2711530 74230 2.74 
६ भतुम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् प्रदेश सर्चव  श्री डा.र्वमल कुमार तनमाल 2077-04-01 2078-03-31 1787996 108417 6.06 

७ भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्  
प्रदेश सर्चव श्री  राजेन्र प्रसाद खनाल 2077-04-01 2077-05-17 

11709015 827101 7.06 
प्रदेश सर्चव  श्री राम अधर साह 2077-05-18 2078-03-31 

८ सामार्जक र्वकास मन्रालर् 
प्रदेश सर्चव श्री भपुाल बराल 2077-04-01 2077-06-10 

4591884 170171 3.70 प्रदेश सर्चव श्री कृष्ण प्रसाद काप्री 2077-06-11 2078-01-19 
प्रदेश सर्चव श्री  इम नारार्ण शे्रष्ठ 2078-01-20 2078-03-31 

९ मर्हला, बालबातलका, र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर् प्रदेश सर्चव श्री केशव प्रसाद तबमली 2078-02-16 2078-03-31 7481 55 0.74 

१0 लोक सेवा आर्ोग  
प्रदेश सर्चव श्री र्चरर्न्जर्व गौिम 2077-04-01 2078-01-02 

49604 
247 0.49 

प्रदेश सर्चव श्री नरेश राज खरेल 2078-01-03 2078-03-31 

11 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 
कार्ाालर् प्रमखु श्री राजेन्रबहादरु बस्नेि 2077-04-01 2077-06-07 

42712 109 0.26 
कार्ाालर् प्रमखु श्री अर्जि कुमार लाल कणा 2077-06-08 2078-03-31 

१2 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग 
प्रदेश सर्चव श्री ठुलो बाब ुदाहाल 2077-04-01 2078-01-08 

8709 
10 0.11 

प्रदेश सर्चव श्री केशब प्रसाद तबमली 2078-01-09 2078-03-31 
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