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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 संगठीि संस्था र संघीर् काननु बमोर्जम महालेखा परीक्षकबाट 
लेखापरीक्षण हनेु भनी िोर्कएका संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र्िा 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 प्रदेश नं.१ सरकारका सरकारी कार्ाालर्हरूको आतथाक वषा 2077/78 को लेखापरीक्षण 
गरी प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गररएको तनकार्को र्ववरण, लेखापरीक्षणबाट 
देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न 
र्स्थति र भर्वष्र्मा गनुापने सधुार 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 वषादेर्ख 
लेखापरीक्षणको कार्ा सूचना प्रर्वतधको माध्र्ममा रुपान्िरणगरी नेपाल लेखापरीक्षण व्र्वस्थापन प्रणाली(न्र्ाम्स) 
सफ्टवेर्र माफा ि लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । र्वद्यिुीर् माध्र्म माफा ि लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको र्ो 
पर्हलो अभ्र्ास भएकोले कार्ाान्वर्नमा केही कठठनाई भए िापतन आगामी ठदनमा सहजिा हनेु र्वश्वास तलएको 
छु। लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि लगार्ि सम्बर्द् पक्षसँग आवश्र्क छलफल गरी प्राप्त रार्, 
सल्लाह र सझुाव बमोर्जम लेखापरीक्षण थप प्रभावकारी बनाउने प्रर्ास गररएको छ। र्सको साथै लेखापरीक्षण 
गणुस्िर र एकरुपिा कार्म गना लेखापरीक्षकले पालना गनुापने आचारसंर्हिा पालनामा सजगिा अपनाइएको छ। 
लेखापरीक्षणको गणुस्िर अतभवरृ्र्द् गना गणुस्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रणाली 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 कार्ाालर् समेि 197 तनकार्को रु.45 अबा 59 
करोड 17 लाख 58 हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु.1 अबा 62 करोड 86 लाख 13 हजार बेरुज ु
कार्म भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल लेखापरीक्षण अङ्कको 3.56 प्रतिशि हनु आउँछ । गि वषा लेखापरीक्षण 
अंकको 2.84 प्रतिशि बेरुज ुकार्म रहेकोमा र्स वषा 3.56 प्रतिशि भई बेरुज ुप्रतिशि बढेको छ । म्र्ाद 
ननाघेको पेस्कीलाई लगिी बेरुज ुमातनएको छैन । लेखापरीक्षणबाट देर्खएको बेरुज ुसम्बन्धमा प्रचतलि काननु 
अनसुार समर्मा असलु फस्र्ौट गरी आतथाक सशुासन कार्म गनुापने देर्खएको छ । 

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 प्रवाह तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि गनुापने 



अनतु्पादक खचा तनर्न्रण गना तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ाान्वर्न गनुापने र ठदगो 
र्वकास लक्ष्र्लाई प्राप्त गना र्ोजना िथा कार्ाक्रममा समावेश गरी र्वत्तीर् संघीर्िा अनरुुप समन्वर्ात्मक 
ढङ्गले कार्ा गनुापने देर्खएको छ ।  

र्वकास तनमााणिफा  पररर्ोजना बैंकमा संकतलि र्ोजनामध्रे् बढी उपलब्धीमूलक छनोट गरी कार्ाान्वर्न 
गने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफा ि एकै प्रकृतिका कार्ाक्रम सम्पादन भई दोहोररने, खर्टटने िथा टुर्क्रने 
प्रवरृ्त्त तनर्न्रण गने, साना िथा टुके्र आर्ोजनामा लगानी नगने, अनदुान र सहार्िा जस्िा र्विरणमखुी 
कार्ाक्रममा बजेट पररचातलि गदाा उपलर्ब्धको सतुनर्िििा गने, अनदुानको अनगुमन प्रभावकारी बनाउने र 
जर्टल प्रकृतिका तनमााण सधुारका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार गरी 
जनसहभातगिा जटुाई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने देर्खन्छ । नेपालको संर्वधान बमोर्जम आन्िररक आर् 
पररचालन गरी आत्मतनभार हनेुिफा  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेर्शि गनुापने देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मा सावाजतनक ्ोि साधनको समरु्चि उपर्ोग गरी जनचासोका र्वषर् ित्काल संम्वोधन गना र्स 
प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्नवाट सावाजतनक सदाचार, पारदर्शािा जवाफदेहीिाको प्रवाधनमा सहर्ोग पगु्ने र्वश्वास 
तलएको छु । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गने क्रममा अमूल्र् सझुाव ठदई सहर्ोग गने माननीर् 
प्रदेश प्रमखुज्रू्, प्रदेश सभाका माननीर् सभामखुज्रू् िथा उपसभामखुज्रू्, माननीर् मखुर्मन्रीज्रू् िथा 
मन्रीज्रू्हरू, 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 कमाचारीलाई र्वशेष धन्र्वाद ठदन चाहन्छु ।   

 

 

 

 

 

(टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
महालेखापरीक्षक 

 



लेखापरीक्षणको उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्ति 

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 पेश 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 र्थाथार्स्थति 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 कानूनको पररपालना गरेको एवं पषु्याई गने प्रमाण 
र्थेष्ठ राखेको, 

 स्वीकृि कार्ाक्रमअनसुार तनधााररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्ब्ध 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 र्वश्वब्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रण िथा उपचार सम्बन्धमा सिातलि 
र्क्रर्ाकलाप र खचा कानूनसम्मि एवं प्रभावकारी िवरले गरेको ।  

3. क्षरे - र्ो वषा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंग, प्रदेश कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् संस्था 
समेि 197 तनकार्को २०७7।७8 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहको र्स्थति मूल्र्ांकन 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 गररएको छ । समग्र लेखापरीक्षण गनुापने तनकार्हरूलाई 
जोर्खम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा वगीकरण गरी उच्च 



जोर्खमर्कु्त 80 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षण र न्रू्न जोर्खमर्कु्त १११ तनकार्को दूर 
लेखापरीक्षण कार्ार्वतधबाट लेखापरीक्षण गररएको छ । र्ो वषादेर्ख 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 गररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिर्क्रर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । लेखापरीक्षणको गणुस्िर 
अतभवरृ्र्द् गना उच्च िहबाट सपुरीवेक्षण, स्थलगि तनरीक्षण, लेखापरीक्षण सम्पन्न फाइल िथा 
प्रतिवेदनको पनुरावलोकन र छनोट भएका लेखापरीक्षण फाइलको गणुस्िर पनुरावलोकनसमेि गने 
गररएको छ । नीतिगि र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षण सल्लाहकार सतमति गठन गररएको र र्वतभन्न 
क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िरर्क्रर्ा - महालेखापरीक्षकको 2077।78 मा र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गने तसलतसलामा प्रदेश मन्रालर् र मािहि तनकार्का कार्ाालर् प्रमखु र आतथाक प्रशासन 
प्रमखुसँग भच ुाअल माध्र्मबाट अन्िरर्क्रर्ा/छलफल भएको तथर्ो ।   

6. वार्षाक प्रतिवेदन - महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
अलग अलग प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गनासक्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ 
को उपधारा (३) को व्र्वस्थाअनसुार र्ो प्रतिवेदन िर्ार गररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ पररच्छेद 
िथा 14 अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण, पररच्छेद २ 
मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुोर्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु 
व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ाान्वर्नर्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षरेहरू उल्लेख 
गररएको छ । 



 



 



 

 1महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

पररच्छेद -१ 

लेखापरीक्षण गररएका तनकार्को र्ववरण 

 समर्िगि लेखापरीक्षण 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. लेखापरीक्षण गररएका तनकार् र र्वषर् संखर्ा रकम 
1 सरकारी कार्ाालर् 191 44184589 
2 सतमति  र अन्र् संस्था  6 1407169 

 जम्मा 197 45591758 

र्ो वषा प्रदेश मािहि 193 तनकार्को रु.४५ अबा ५९ करोड १७ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका तनकार्हरूको र्ववरण अनसूुची-२ र ३  मा उल्लेख छ ।  

1. सरकारी तनकार् - र्ो वषा प्रदेश मािहिका 191 तनकार्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार 
िफा  तनम्नानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छाः 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. कारोबार २०७७।७८ को रकम २०७६।७७ को रकम 
1 र्वतनर्ोजन तनकासा 27744901 29649348 
2 राजस्व असलुी 13155317 10706276 
3 धरौटी आम्दानी 1801904 1303086 
4 अन्र् कारोबार 1482467 976572 

जम्मा 44184589 42635282 

लेखापरीक्षण सम्पन्न तनकार् र लेखापरीक्षण रकमको र्ववरण अनसूुची-२ मा उल्लेख छ । 

2. सतमति र अन्र् संस्था - र्ो वषा ६ सतमति र अन्र् संस्थाको रु.१ अबा 40 करोड 71 लाख 69 
हजारको लेखापरीक्षण गररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-३ र ४ मा उल्लेख छ । 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु ब्र्होरा पररच्छेद-३ को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ ।  

 प्रदेश सरकार बजेट र राजस्वको कार्ाान्वर्न र्स्थति 

3. प्रदेश बजेट िथा खचा - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार २०७७।७८ को 
बजेट अनमुान र र्थाथा खचा तनम्नानसुार छाः 

(रु.हजारमा) 

शीषाक/क्षरे 
२०७७।७८ को 

बजेट अनमुान र्थाथा खचा प्रतिशि 

चाल ु 17606819 12085212 43.24 

पुजँीगि  23253128 15866049 56.76 

र्वत्तीर् व्र्वस्था 40000 -  
जम्मा 40899947 27951261  
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4. खचाको र्स्थति - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार र्ो वषाको चाल ुर पुजँीगि 
खचाको तनकार्गि र्ववरण तनम्नानसुार छ ।  

 

(रु.हजारमा) 

तस.नं. तनकार् 
वजेट र्थाथा खचा 

चाल ु पुजँीगि चाल ु पुजँीगि 

1.  प्रदेश सभामखु र उपसभामखु 5160  5099  
2.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोग अध्र्क्ष र सदस्र् 4100  3049  
3.  प्रदेश सभा सर्चवालर् 183345 46531 165088 37518 

4.  प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 34899 12923 17708 10729 
5.  मखुर् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् 17728 850 10791 0 

6.  मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 811576 146500 358276 47684 

7.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 6169797 33525 5802499 17244 

8.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 194989 793100 70980 267675 

9.  उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 1436227 2160739 784217 786503 

10.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा  सहकारी मन्रालर् 3540080 259805 1745496 69873 

11.  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 807351 21062260 567865 13920132 

12.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् 4362093 1238734 2537790 702550 

13.  प्रदेश र्ोजना आर्ोग 35474 6764 16354 6141 

जम्मा 17606819 25761731 12085212 15866049 

4.1. संघीर् सरकारबाट थप प्राप्त सशिा अनदुान रु.२ अबा 50 करोड 86 लाख 3 हजारसमेि अर्न्िम 
बजेटमा समावेश छ ।   

5. स्रोिगि खचा - प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार प्रदेश सरकारको 
२०७७।७८ को अनमुान र्थाथा खचाको स्रोिगि र्ववरण तनम्नानसुार छाः 

        (रु.हजारमा)
तस.नं. स्रोि 

 
२०७७।७८ को अनमुानको िलुनामा 

खचा प्रतिशि अनमुान र्थाथा खचा 
१ संघीर् सरकार िफा  15113800 13372239 47.84 
१.१ समानीकरण अनदुान 7998400 5660923 70.77 
१.२ सशिा अनदुान 5737700 6581794 114.71 
१.३ समपूरक अनदुान 842700 729970 86.62 
१.४ र्वशेष अनदुान 535000 399552 74.68 
२ प्रदेश सरकार िफा  25786147 14579022 52.16 

कुल जम्मा 40899947 27951261 68.34 

5.1. आतथाक वषा २०७७।७८ मा प्रदेश सरकारको कुल खचाको 47.84 प्रतिशि संघीर् सरकारबाट 
हस्िान्िरण भई आएको अनदुानबाट र 52.16 प्रतिशि प्रदेश सरकारको ्ोिबाट व्र्होरेको छ ।  

5.2. र्ो वषा चालिुफा  रु.12 अबा 8 करोड 52 लाख 12 हजार खचामध्रे् सर्िि कोषमातथ व्र्र्भार 
भएको खचा रु.81 लाख 48 हजार रहेको छ । 
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6. संघीर् कार्ाालर्लाई अर्खिर्ारी - प्रदेश सरकारको नीति कार्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाका लातग 
प्रदेश काननुबमोर्जम र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहका कार्ा गनुापनेमा प्रदेशले संघीर् सरकारका २६ 
कार्ाालर्लाई रु.6३ करोड 13 लाख 66 हजार बजेट उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकमको 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा पररच्छेद-3 मा उल्लेख छ । र्सको र्ववरण अनसूुची –1२ मा 
समावेश छ।   

7. राजस्व असलुी - प्रदेश सरकार सिालनको मूल आधार राजस्व संकलन र पररचालन रहेको छ । 
प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७7 अनसुार र्ो वषाको लातग रु.20 अबा 78 करोड 61 लाख 47 हजार 
राजस्व प्राप्त हनेु अनमुान गरेकोमा रु.13 अबा 15 करोड 48 लाख 88 हजार प्राप्त भई अनमुानको 
िलुनामा 63.28 प्रतिशि असलुी भएको छ । आतथाक वषा २०७७।७८ मा प्रदेश सरकारले प्राप्त 
गरेको राजस्व असलुी र्ववरण तनम्नानसुार छ: 

(रु.हजारमा) 
शीषाक राजस्व संकेि वार्षाक लक्ष्र्  राजस्व असलुी  असलुी प्रतिशि 

कर राजस्व 11000 12444447 11224370 90.19 
अन्र् राजस्व 14000 2341700 1186714 50.67 
बेरुज/ुनगद मौज्दाि 15000 6000000 743804 12.39 

जम्मा 20786147 13154888 63.28 

र्सको र्ववरण अनसूुची –8 मा समावेश छ। 

7.1. र्ो वषा प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको आन्िररक राजस्व रु.4 अबा 75 करोड 7 
लाख 47 हजार असलु गने अनमुान गरेकोमा रु.3 अबा 49 करोड 71 लाख 3 हजार (73.61 
प्रतिशि) असलु गरेको छ ।  

7.2. अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार सवारी साधन करबापिको रकम प्रदेश 
र्वभाज्र्कोषमा जम्मा गरी सोको 60 प्रतिशि प्रदेश सर्िि कोषमा र 40 प्रतिशि स्थानीर् 
सर्ििकोषमा दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । र्वभाज्र्कोषमा रहेको रु.11 करोड 33 लाख 7 हजार 
बाँडफाँट गरेको छैन । 

8. र्वत्तीर् हस्िान्िरण - र्ो वषा प्रदेश सर्िि कोषबाट स्थानीर् िहमा गरेको र्वत्तीर् हस्िान्िरणको 
र्ववरण तनम्नानसुार छाः                                                      

(रु.हजारमा) 
्ोि बजेट  तनकासा  तनकासा प्रतिशि 

समानीकरण अनदुान 1000000 1000000 100 
समपूरक अनदुान 1407000 1308411 92.99 
सशिा अनदुान 753245 562387 74.66 

जम्मा 3160245 2870798 90.84 

प्रदेश सरकारले र्ो वषा 137 स्थानीर् िहमा रु.2 अबा 87 करोड 7 लाख 98 हजार 
हस्िान्िरण गरेको छ । हस्िान्िररि अनदुानमध्रे् समपूरक अनदुानको र्हस्सा सबैभन्दा बढी (45.57 
प्रतिशि) रहेको छ ।  
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति 
 

 

1. बेरुज ु-  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २ ले प्रचतलि काननुबमोर्जम परु् र्ाउनपुने 
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 
रूपमा 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 पेश नभएको, र्जम्मेवारी नसारेको र शोधभनाा नतलएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमाचारी, मोतबलाइजेसन, प्रिीिपर र संस्थागि पेस्की गरी ४ समूहमा वगीकरण गरेको छ ।  

र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षणबाट औलँ्र्ाइएको 
बेरुज ु रु.१ अबा ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रहेको छ । सो बेरुज ु अंकको वगीकरण 
तनम्नानसुार छाः 

 (रु.हजारमा) 

वगीकरण 
सरकारी 
कार्ाालर् 

सतमति िथा अन्र् 
संस्था 

जम्मा रकम 

कुल बेरुजकुो 
प्रतिशि 

जम्मा बेरुज ुरकम  1589133 39480 1628613 100 
1. असलु गनुापने 170714 3735 174449 10.71 
2. तनर्तमि गनुापने 1277531 29840 1307371 80.28 
 अतनर्तमि भएको  356496 27508 384004 23.58 
 प्रमाण कागजाि पेस नभएको  921035 2332 923367 56.70 
 र्जम्मेवारी नसारेको      
 शोधभनाा नतलएको      
3. पसे्की  140888 5905 146793 9.01 
 कमाचारी पसे्की   2523 0 2523 0.15 
 मोतबलाइजेसन पेस्की 128719 0 128719 7.90 
 प्रिीिपर पेस्की 0 0 0 0 
 संस्थागि पेस्की 9646 5905 15551 0.96 

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

2. अद्यावतधक बेरुज ु- गि वषासम्म रू.२ अबा 51 करोड 42 लाख 56 हजार बेरुज ुरहेकोमा र्ो वषा 
रू.33 करोड 95 लाख 53 हजार सम्परीक्षण भई रू.2 अबा 17 करोड 47 लाख ३ हजार बाकँी 
रहेको र र्ो वषा रू.1 अबा 62 करोड 86 लाख 13 हजार थप भई जम्मा बेरुज ुरू.3 अबा 80 
करोड 33 लाख 16 हजार कार्म भएको छ ।  
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(रु.हजारमा) 
क्र.सं. र्ववरण गि वषासम्मको र्ो वषाको थप जम्मा बेरुज ुरकम 
1 प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु 2164169 1589133 3753302 
2 सतमति िथा अन्र् संस्था 10534 39480 50014 
 जम्मा 2174703 1628613 3803316 

र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची -११ मा रहेको छ । 

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

3.1. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा बेरुज ुफस्र्ौट गने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु, औलँ्र्ाइएको बेरुजकुो ३५ ठदन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो म्र्ादतभर 
फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभागीर् मन्री वा राज्र्मन्रीलाई 
जानकारी ठदने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जमको प्रर्क्रर्ा पूरा गदाा समेि २०७७।७८ को 
बेरुज ुफस्र्ौट नभएकाले सो अवतधमा कार्ारि लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिहरूको नामावली र बेरुज ु
रकम अनसूुची - 13 मा समावेश गररएको छ । 

3.2. प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् 191 को लेखापरीक्षण गरेकोमा 40 कार्ाालर् (20.94 प्रतिशि) 
मा  बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमति िथा अन्र् संस्था 6 मध्रे् 5 तनकार्मा लगिी बेरुज ुदेर्खएको 
छ। 

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

 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. 
मन्रालर् 

 
लेखापरीक्षण अङ्क 

 

बरेुज ुअङ्क कुल 
बरेुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनामा 

बरेुज ुप्रतिशि 

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि 
गनुापने 

पेस्की 
बाकँी 

जम्मा 

1.  भौतिक पूवााधार र्वकास 
मन्रालर् 

18631541 140467 790081 122472 1053020 64.66 5.65 

2.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर् 

1846320 7090 163593 773 171456 10.53 9.29 

3.  उद्योग, पर्ाटन, वन िथा 
वािावरण मन्रालर् 

2156861 19675 109573 10824 140072 8.60 6.49 

4.  आन्िररक मातमला िथा 
काननु मन्रालर् 

391004 0 77789 4733 82522 5.07 21.10 

5.  मखुर्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

795096 46 37374 0 37420 2.30 4.71 

6.  अन्र् मन्रालर्/तनकार् 21770936 7172 128960 7990 144122 8.84 0.32 
 जम्मा 45591758 174450 1307370 146792 1628613 100 3.56 
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सरकारी कार्ाालर्िफा  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् बढी बेरुज ु हनेु मन्रालर् िथा 
तनकार्को क्रममा पर्हलो स्थानमा रहेको, भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् दोस्रो,  उद्योग, 

पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् िेस्रो िथा आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् चौथो  र 
मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् पाचँौ नम्बरमा रहेका छन ्। 

3.4. प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् १५१ को २ हजार २४२ दफा बेरुज ु देर्खएकोमा १८ दफा 
फस्र्ौट भई १ हजार ३३ दफा सैर्द्ार्न्िक र १ हजार १९१ दफा लगिी बेरुज ुकार्म भएको छ । 

3.5. लेखापरीक्षणबाट सरकारी कार्ाालर्, सतमति र अन्र् संस्थाबाट र्ो वषा लेखापरीक्षणको दौरानमा रु.६ 
लाख ८ हजार र प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.१७ लाख ३ हजार र सम्परीक्षणको क्रममा 
रु.४१ लाख ४१ हजार समेि रु.६४ लाख ५२ हजार असलु भई राजस्वमा दार्खला भएको छ । 
र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-६मा छ । 

3.6. प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  गि वषासम्मको पेस्की रु.३ अबा ६१ करोड ५४ लाख ८३ हजार बाँकी 
रहेकोमध्रे् रु.१९ करोड ८९ लाख १७ हजार (5.50 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.३ अबा ४१ 
करोड ६५ लाख ६६ हजार र र्ो वषा थप रु.१४ करोड ८ लाख ८८ हजार समेि कुल पेस्की रु.३ 
अबा ५५ करोड ७४ लाख ५४ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारीिफा  रु.२५ लाख २३ 
हजार (1.79 प्रतिशि), मोतबलाइजेशनिफा  रु.12 करोड 87 लाख 19 हजार (91.36 प्रतिशि) र 
अन्र् पेस्की रु.96 लाख 46 हजार (6.85 प्रतिशि) रहेको छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफा  गि वषासम्मको पेस्की रु.20 लाख 8 हजार बाँकी रहेकोमा 
रु.6 लाख (29.88 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाँकी रु.14 लाख 8 हजार र र्ो वषा थप रु.59 लाख 
5 हजार समेि रु.73 लाख 13 हजार अन्र् पेस्की बाँकी रहेको छ । पेस्की बाँकीको अद्यावतधक 
र्ववरण अनसूुची ५ मा रहेको छ । 

3.7. सरकारी कार्ाालर्, सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  ११ तनकार्को रु.41 लाख 48 हजार अतग्रम कर 
कट्टी नगरेकोमा 7 तनकार्को रु.10 लाख 4 हजार असलु भई रु.31 लाख 44 हजार बाँकी छ । 
र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-७ मा उल्लेख छ । 

3.8. प्रदेश कार्ाालर्  र अन्र् संस्था िथा सतमतििफा  4 वषाको लेखापरीक्षण र बेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक 
र्स्थति तनम्नानसुार छाः । 

(रु.हजारमा) 

प्रतिवेदन लेखापरीक्षण अङ्क बेरुज ुअङ्क प्रतिशि 
पसे्की बाहेकको 

बेरुज ु
पसे्की बाहेकको 
बेरुज ुप्रतिशि 

2075 656895 22342 3.40 22226 3.38 
२०७७ 34664897 1673926 4.82 769529 2.21 

२०७८ 44570340 1265156 2.84 1175449 2.64 

२०७९ 45591758 1628613 3.56 1481820 3.25 
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पररच्छेद-३ 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा 
 

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 
 

1. लेखापरीक्षण बक्र्ौिा - प्रदेश सरकार अन्िगािको ६ तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.३७ करोड ८८ लाख 
६ हजार र राजस्व रु.१८ लाख ९७ हजार समेि रु.३८ करोड ७ लाख ३ हजारको लेखापरीक्षण 
बक्र्ौिा रहेको छ । र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-२(क) मा उल्लेख छ । 

2. काननु तनमााण - प्रदेश सरकारबाट जारी गनुापने सबै ऐन काननु प्राथतमकिाको आधारमा िर्ार गरी 
प्रदेश सभामा प्रस्ििु गरी पास गराउन ु पदाछ । आतथाक वषा २०७७।७८ सम्म ४९ ऐन, २४ 
तनर्मावली, १० तनदेर्शका, २८ कार्ार्वतध र १/१ वटा मापदण्ड र गठन आदेशसमेि कुल ११३ 
काननुी दस्िाबेज िर्ार गरेको छ । आवश्र्क काननुको पर्हचान गरी समर्मै काननु तनमााण 
गनुापदाछ । 

3. वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रम - प्रदेश सरकारको  नीति िथा कार्ाक्रममा उर्ल्लर्खि र्शक्षा स्वास्थर्
कृर्ष उद्योग वन वािावरण संरक्षण सरसफाइ र खानेपानी पर्ाटन जलस्रोि िथा ऊजाा गररर्व िथा 
वेरोजगारी र्वुा िथा खेलकुद आवास िथा भौतिक पूवााधार  तसंचाइ र नदी तनर्न्रण शार्न्िसरुक्षा
सशुासन सामार्जक न्र्ार् सरुक्षा, सद् भाव, संस्कृति र एकिा जस्िा प्रदेशले तलएका नीति अनरुूप 
सम्बर्न्धि र्वषर्गि मन्रालर्ले  प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको देर्खएन ।

4. संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन - प्रदेशअन्िगाि 7 मन्रालर् 2 संवैधातनक तनकार् िथा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्अन्िगाि समेि कुल 3 हजार 882 दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा 2 हजार 242 
अथााि ्57.75 प्रतिशि पदपूतिा भई १ हजार ६४० दरबन्दी ररक्त रहेको छ । स्वीकृि दरबन्दी 
पदपूतिा नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पना गएको छ । 

5. कार्ाालर् स्थापना - सडक तनमााण िथा पूवााधारसम्बन्धी कार्ा गना संघले तडतभजन सडक कार्ाालर् र 
प्रदेशले पूवााधार र्वकास कार्ाालर् एवं प्रादेर्शक र्वशेष सडक आर्ोजना कार्ाालर् स्थापना गरेको  
छ । सार्वकमा र्जल्लास्िरमा रहेका र्वषर्गि कार्ाालर्हरू स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण भएकोमा 
सोही प्रकृतिको कार्ा गना प्रदेश सरकारले कृर्ष घरेलु स्वास्थर् शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर् 
लगार्िका 197 कार्ाालर् स्थापना गरेको छ । केन्रीर् सरकारले खारेज गरेको क्षेरीर् 
तनदेशनालर्हरू प्रदेश सरकारले पनुाः स्थापना गरेको छ । 

6. बजेट कार्ाान्वर्न - प्रदेश अथामन्रीले प्रत्रे्क वषा आषाढ मर्हनाको १ गिे राजस्व संकलन
मध्र्मकालीन खचा संरचना अनदुान सावाजतनक ऋण र लगानीसम्बन्धी नीतिगि व्र्वस्थासर्हिको 
बजेट अनमुान प्रदेश सभामा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७७।७८ को आर् व्र्र्को 
अनमुान २०७७ आषाढ १ गिे प्रदेश सभामा पेश भएको देर्खन्छ । प्रदेश सरकारको २०७७।७८ 
को आर्-व्र्र् र्स्थति र्वश्लषेण गदाा तनम्न अनसुार देर्खएको छाः 
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6.1. प्रदेश सरकारले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको वस्ि ुिथा सेवामा आधाररि कर मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर
अन्िशलु्क पूवााधार सेवाको उपर्ोगमा लाग्ने कर प्रशासतनक सेवा शलु्क अन्र् राजस्वसर्हि रु.४ अबा 
75 करोड 7 लाख 47 हजार असलु गने अनमुान गरेकोमा रु.3 अबा 49 करोड 71 लाख 3 
हजार आन्िररक आम्दानी गरेको छ ।

6.2. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुानसर्हि प्रदेश सरकारको आम्दानी रु.30 अबा 62 करोड 26 
लाख 57 हजार रहेकोमा रु.27 अबा 95 करोड 12 लाख 61 हजार खचा भएको देर्खएको छ ।

6.3. प्रदेश सरकारको आर्-व्र्र् र्ववरणअनसुार रु.40 अबा 89 करोड 99 लाख 47 हजार बजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.२७ अबा ९५ करोड १२ लाख ६१ हजार खचा भएको छ । खचामध्रे् चाल ु
िफा  ४३.२४ प्रतिशि िथा पुजँीगििफा  ५६.७६ प्रतिशि रहेको छ । उक्त खचामा प्रदेश सरकारको 
रु.१४ अबा ५७ करोड ९० लाख २२ हजार (५२.१६ प्रतिशि) र संघीर् सरकारको अनदुान 
रु.1३ अबा ३७ करोड २२ लाख ३९ हजार (४७.८४ प्रतिशि) रहेको छ।  

7. सवारी साधन खररद - प्रदेश मािहिका र्वतभन्न तनकार् िथा कार्ाालर्हरूले र्ो वषा सवारी साधन 
खररद कार्ामा रु.१४ करोड ५२ लाख २६ हजार खचा गरेका छन ्। र्वगि ३ वषामा सवारी साधन 
खररद कार्ामा रु.९१ करोड २७ लाख २७ हजार खचा भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन 
खररदसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृि गरी लागू गरेको भएिापतन िोर्कएको सीमाभन्दा बढी मूल्र्का सवारी 
साधन खररद गने कार्ासमेि हनेु गरेको, सवारी साधन सिालन र ममाि संभार खचामा सातलन्दा 
बढोत्तरी हुँदै गएको छ ।

आतथाक वषा २०७६।७७ मा पदातधकारी इन्धन खचामा रु.८१ लाख २८ हजार खचा 
भएकोमा २०७७।७८ मा सो खचा रु.१ करोड २३ लाख ७३ हजार गरेको छ । कार्ाालर् 
प्रर्ोजनमा भएको इन्धन खचा २०७६।७७ मा रु.३ करोड २५ लाख ७६ हजार भएकोमा 
२०७७।७८ मा रु.६ करोड ९८ लाख ६६ हजार (११४.४७ प्रतिशि) ले वरृ्र्द् भएको र सवारी 
साधनको ममाि खचासमेि रु.४ करोड ८८ लाख ४६ हजारबाट बढेर रु.८ करोड १ लाख ५२ 
हजार पगेुको छ। स्वीकृि मापदण्डको कडाईका साथ पालना गरी र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म 
गनुापदाछ । 

8. करार सेवा शलु्क - प्रदेश सरकारको स्वीकृि दरबन्दीअनसुारको पदपूतिा नभएकोले करार सेवाबाट 
कार्ा गराइ खचा गरेको छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा र्स्िो खचा रु.३ करोड ८५ लाख ३ 
हजार रहेकोमा २०७७।७८ मा रु.२४ करोड १४ लाख ५ हजार (५२६.९७ प्रतिशि) खचा भएको 
छ। संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण स्वीकृि गरी स्वीकृि दरबन्दीअनसुार पदपूतिा गनुापनेमा धेरै 
जनशर्क्त करारमा राखी खचा लेख्न ेकार्ा अतनर्तमि देर्खन्छ ।  

9. घर भाडा खचा - प्रदेश सरकारको संगठन संरचना पिाि सार्वकमा र्जल्लास्िरमा रहेका र्वषर्गि 
कार्ाालर्हरू स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण भएकोमा सोही प्रकृतिको कार्ा गना प्रदेश सरकारले कृर्ष, 
घरेल,ु स्वास्थर्, शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्, पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू लगार्िका  
कार्ाालर् स्थापना गरेको छ । संघीर् सरकारले खारेज गरेका क्षेरीर् तनदेशनालर्हरू प्रदेश सरकारले 
पनुाः स्थापना गरेको कारण कार्ाालर् सिालन, आवास र स्टोर प्रर्ोजनको लातग प्रदेश सरकारले 
२०७६।७७ मा घर भाडा बापि रु.२ करोड ३० लाख ४२ हजार खचा भएकोमा २०७७।७८  
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मा रु.५ करोड ७४ लाख २ हजार खचा गरेको छ । वार्षाक घर भाडामा हनेु वरृ्र्द् तनर्न्रण 
गनुापदाछ । 

10. क्षरेगि उपलर्ब्ध - बजेट कार्ाान्वर्नको तनर्तमि अनगुमन िथा समीक्षा गरी क्षरेगि उपलर्ब्ध 
सूचकसर्हिको प्रगति र्ववरण काम सम्पन्न हनु नसकेकोमा आइपरेका समस्र्ा र कारण उल्लेख 
गनुापने र प्रत्रे्क मर्हनाको ७ गिेतभर प्रगति र्ववरण िर्ार गरी पठाउन ुपनेमा पठाएको देर्खएन ।

11. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - सन ्२०३० सम्ममा हातसल गनुापने ठदगो र्वकास लक्ष्र् सम्बन्धी अन्िराार्ष्ट्रर् 
प्रतिवर्द्िा पूरा गनाको लातग सावाजतनक खचाको प्रभावकारी व्र्वस्थापन हनुपुदाछ । प्रदेश सरकारले 
आफ्नो प्रथम आवतधक र्ोजना िजुामा गदाा ठदगो र्वकासका लक्ष्र् र सूचकहरूलाई स्थानीर्करण गरी 
प्रदेशस्िर र स्थानीर् िहको र्ोजनामा मूल प्रवाहीकरण गरी सोहीअनसुार कार्ाान्वर्न गने उल्लेख 
छ। प्रदेश सरकारले स्वीकृि गरी लागू गरेको प्रदेशस्िरीर् र्ोजना र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा 
ठदग्दशान, २०७६ को अनसूुची-3 मा ठदगो र्वकासका लक्ष्र् िथा पररमाणात्मक लक्ष्र्हरूलाई प्रदेश 
िहमा स्थानीर्करण गरी ठदगो र्वकासका 17 वटै लक्ष्र्लाई कार्ाान्वर्न गना संघीर् सरकारको 
समन्वर्मा प्रदेश सरकारले आवश्र्क संस्थागि संरचना तनमााण गने उल्लेख भएिापतन संस्थागि 
संरचना तनमााण भएको पाइएन । 

12. सम्पर्त्त व्र्वस्थापन - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली २०७४ को तनर्म ३(७)अनसुार 
प्रदेशर्स्थि सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाकँी रकमको लगि िथा असलुउपर गने 
कार्ा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोग गरेको 
सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण िर्ार गने िथा सरकारी बाकँी रकमको लगि िर्ार गरी असलुउपर गने 
कार्ा भएको छैन । काननुले िोकेअनसुार मािहि कार्ाालर्समेिको सम्पर्त्त िथा सरकारी बाकँी 
रकमको लगि िर्ार गरी अद्यावतधक गनुापदाछ । 

13. एकीकृि आतथाक र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ८६(च) मा 
मन्रालर्अन्िगािको एकीकृि वार्षाक आतथाक र्ववरण िर्ार गरी कातिाक मसान्ितभर पेश गनुापने 
व्र्वस्था छ । प्रदेशका अतधकांश मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधतभर एकीकृि आतथाक र्ववरण 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा पेश गरेका छैनन ् । िोर्कएको समर्मा आतथाक र्ववरण पेश 
हनुपुदाछ ।

14. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन २०७४ को दफा २८ मा प्रदेश िहका सबै लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिहरूले र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन प्रचतलि काननुबमोर्जम 
सम्पादन गनुापने कामको प्रकृतिअनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुापने र दफा 
२९ मा आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीको कार्ाान्वर्न अनगुमनका लातग सम्बर्न्धि तनकार्को लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिको अध्र्क्षिामा आन्िररक तनर्न्रण सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । ऐनमा 
उर्ल्लर्खि प्रावधानअनसुार र्ो वषा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गरेको भएिापतन अन्र् मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार 
गरेका छैनन ्।

15. सोझै खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३१ बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले 
रु.२० लाखभन्दा  बढी लागि अनमुान भएको तनमााण कार्ा मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुा 
पदाा बोलपरको माध्र्मद्वारा गनुापने व्र्वस्था छ । र्ो वषा 2 मन्रालर्अन्िगािका 9 कार्ाालर्ले 
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रु.2 करोड 45 लाख 25 हजारको तनमााण ममाि सम्भार फतनाचर िथा कार्ाालर् सामान प्रतिस्पधाा 
बेगर सोझै खररद गरेका छन । खररद तनर्मको पालना गनुापदाछ ।

16. कर्न्टन्जेन्सी खचा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा लागि अनमुानमा 
रहेको कर्न्टन्जेन्सी रकम खचा गदाा सम्बर्न्धि मन्रालर् वा केन्रीर् तनकार्बाट कार्ार्वतध स्वीकृि 
गराइ वका चाजा स्टाफ खचा र सानातिना अन्र् खचा गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश मर्न्रपररषदको 
२०७६।२।५ को तनणार्अनसुार कर्न्टन्जेन्सी रकम ३ प्रतिशि कार्ाालर्ले र बाँकी 2 प्रतिशि खचा 
गदाा सम्बर्न्धि मन्रालर्को सहमति तलनपुने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा 
कर्न्टन्जेन्सी रकम ४ प्रतिशिमार हनेु व्र्वस्था भएकोमा प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशि छुयाउने 
तनणार् गरेको छ । कार्ाालर्हरूले वका चाजा स्टाफ खचा र अन्र् सानातिना खचा देर्खने गरी कुल 
कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख िर्ार गरेका छैनन ्। भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्अन्िगािका 
१२ कार्ाालर्ले रु.९ करोड ४७ लाख ६७ हजार कर्न्टन्जेन्सी खचा गरेका छन ।  

तनमााण कार्ाको सपुरतभजनमा लगाउने सपुरभाईजरको ज्र्ाला खचा लेखदा आधार र नम्सा 
स्वीकृि नगरेको साथै कर्न्टन्जेन्सीबाट घरभाडा, र्वद्यिु ् महसलु, सिार महसलु, खानेपानीलगार्ि 
कार्ाालर् सिालनका खचा समेिलाई सावाजतनक तनमााणिफा को खचामा समावेश गरेकोले खचा 
शीषाकको वगीकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ को व्र्वस्था भन्दा फरक गरी खचा गने गरेको देर्खएको 
छ। कर्न्टन्जेन्सी रकम िोर्कएको आधारमा मार खचा गनुापदाछ ।  

17. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगिरूपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठििीर्, 

राजपर अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा समार्ोजन ग्रडेको व्र्वस्था 
रहेको पाइएन । आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् बाहेकका तनकार् िथा मन्रालर् र 
मािहिका कार्ाालर्ले ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका कमाचारीहरूलाई ग्रडे थप गरी रु.१ 
करोड 47 लाख 28 हजार बढी भकु्तानी गरेको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

18. र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा : मन्रालर्हरूको  संस्थागि व्र्वस्था र र्वत्तीर् व्र्वस्थापनको जवाफदेर्हिा 
पालनासम्बन्धी आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली पर्ााप्त नरहेको र्जन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न 
नगरेको र्वत्तीर् सूचना प्रणाली उपर्ोगको अवस्था कमजोर रहेको र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाहको 
अवस्था नरहेको एकर्द्ार सेवा प्रणाली कार्ाान्वर्नमा नआएको सेवाको गणुस्िर सधुारको लातग 
उपर्कु्त उपार्को अवलम्बन नगरेको िथा सावाजतनक तनमााण िथा खररद कार्ाको गणुस्िर परीक्षणको 
र्स्थति कमजोर रहेको छ । र्वत्तीर् व्र्वस्थापनको उत्तरदार्र्त्वस्िर सधुार गनुापदाछ ।

19. आन्िररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९७ मा प्रदेशर्स्थि 
सरकारी कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा  अन्र् कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षण प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट लागू 
गरेको आन्िररक लेखापरीक्षण तनदेर्शकाअनरुुपको कार्ार्वतध अपनाई चौमातसकरुपमा आन्िररक 
लेखापरीक्षण गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण गदाा प्रदेश 
अन्िगािका कार्ाालर्मा असलु गनुापने बेरुज ुरु.१७ करोड ४४ लाख ५० हजार, तनर्तमि गनुापने 
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बेरुज ुरु.१ अबा ३० करोड ७३ लाख ७० हजार देर्खएकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट 
प्राप्त र्ववरणअनसुार आन्िररक लेखापरीक्षण हुँदा असलु गनुापने रु.1 करोड 69 लाख तनर्तमि गनुापने 
रु.7 करोड 38 लाख 69 हजार बेरुज ुऔल्र्ाएको छ । आन्िररक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी 
िलु्र्ाउन ुपदाछ । 

कोतभड-19 को व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्वशषे लेखापरीक्षणबाट देर्खएको प्रमखु व्र्होरा 
20. कोतभड कोष - सामार्जक र्वकास मन्रालर्लाई र्स वषा कोतभड-१९ संक्रमण िथा व्र्वस्थापन 

कार्ाक्रम (प्रदेश) र  कोतभड जनसरुक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमसमेि गरी कुल रु.५४ करोड ४० 
लाख ७९ हजार कोतभड १९ व्र्वस्थापनको लातग प्राप्त भएकोमा कोशी कोतभड १९ उपचार केन्रमा 
औषतध िथा औषतधजन्र् सामग्री व्र्वस्थापन, आकर्स्मक व्र्वस्थापन, जोर्खम भत्ता,  संक्रमण 
व्र्वस्थापन  िथा क्वारेर्न्टन खानाखाजा व्र्वस्थापनलगार्िमा रु.१० करोड ४३ लाख ५९ हजार, 
र्वतभन्न ९८ वटा तनकार् िथा संघ संस्थाहरूलाई जनशर्क्त व्र्वस्थापन एवं कोतभड व्र्वस्थापनको 
लातग रु.४३ करोड ६४ लाख ६९ हजारसमेि रु.५४ करोड ८ लाख २८ हजार खचा भई रु.३२ 
लाख ५१ हजार मौज्दाि रहेको छ। मन्रालर्बाट तनकासा ठदएको रकमको अनगुमन गरेको 
पाईएन। उदे्दश्र् अनरुुप खचा भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा मूल्र्ांकन हनुपुदाछ । 

21. जोर्खम मूल्र्ाङ्कन - प्रदेश सरकारले स्वीकृि गरेको कोतभड-19 को कार्ा र्ोजनामा जोर्खमर्कु्त 
समहुको वगीकरण गरी अति उच्च जोर्खम, उच्च जोर्खम र सामान्र् जोर्खमको आकलन गरेको छ। 
भारि हुँदै नेपाल प्रवेश गने व्र्र्क्तहरू, स्वास्थर्कमी, एम्बलेुन्स चालकहरू र्जम्मेवारीमा खर्टएका 
सरुक्षाकमी,  तनर्तमिरुपमा दोबाटो चौबाटोमा लाग्ने हाटबजार, व्र्ापारीहरू अति उच्च जोर्खममा 
राखेको छ । उच्च जोर्खम व्र्र्क्तको सम्पका मा रहने व्र्र्क्तहरू, संक्रतमि व्र्र्क्तको बासस्थान िथा 
र्हडडलु गरेका व्र्र्क्तहरू, स्वास्थर्कमी िथा सरुक्षाकमीसँग सम्पका मा रहेका अन्र् व्र्र्क्त िथा 
पररवारजन र सिारकमीलाई उच्च जोर्खममा राखेको छ । उक्त दईु समूहबाहेकका सबैलाई सामान्र् 
जोर्खममा आंकलन गरेको छ । प्रदेशअन्िगािका सनुसरी, मोरङ, झापा र उदर्परुलाई अति उच्च 
जोर्खम, इलाम, पाँचथर, िेह्रथमु, धनकुटा, संखवुासभा, भोजपरु, खोटाङ र ओखलढंुगा उच्च जोर्खम िथा 
िाटलेजङु र सोलखुमु्बलुाई सामान्र् जोर्खम र्जल्लामा वगीकरण गरेको छ । र्स बाहेक भारिीर् 
नाका हुँदै दैतनक संक्रतमि नागररक तभतरने अनमुान गरेको छ । 

22. पूवा िर्ारी - प्रदेश सरकारले स्थानीर् व्र्र्क्तमा भाइरसको संक्रमण भएसँगै महामारीको रुपमा फैतलन 
सक्ने अवस्थालाई दृर्िगि गरी र्सको पूवा िर्ारी र व्र्वस्थापनका लातग सम्बर्न्धि तनकार्हरूको 
स्पि र्जम्मेवारी र कार्ा र्ववरण िोक्नपुने हनु्छ । कोरोना संक्रमण तनर्न्रणका लातग प्रदेश 
सरकारले कार्ार्ोजना िजुामा गरी मर्न्रपररषद् बाट स्वीकृि गरेको छ । कार्ा र्ोजनामा जनचेिना र 
सूचना सम्प्रषेण, अन्िराार्ष्ट्रर् नाका र र्वमानस्थलमा हेल्थडेस्कको स्थापना, शंकास्पद व्र्र्क्तको 
स्क्र्ातनङ डेस्कबाट क्वारेर्न्टन र आइसोलेसन स्थलसम्म परु् र्ाउने, नाकाहरूमा स्वास्थर्कमी 
पररचालन गने,  औषतध र उपकरणको भण्डारण िथा ढुवानी व्र्वस्था, आइसोलेसन बेडको व्र्वस्था, 
एम्बलेुन्स सेवा, नमूना संकलन र परीक्षण, फोहर व्र्वस्थापन र शव व्र्वस्थापनको लातग जनशर्क्त 
व्र्वस्थापनका र्वषर्हरू समावेश गरेको छ । कार्ा र्ोजनाले मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिामा तनदेशक 
सतमति, प्रमखु सर्चवको अध्र्क्षिामा कार्ाान्वर्न सतमति र प्रमखु र्जल्ला अतधकारीको अध्र्क्षिामा 
र्जल्लास्िरीर् कार्ाान्वर्न सतमतिको व्र्वस्था गरेको छ । कार्ा र्ोजना िर्ार गररएपतन क् वारेर्न्टन 
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िथा आइसोलेसन केन्रको पर्ााप्त व्र्वस्थापन, कन्रर्ाक्ट रेतसङ्ग र अन्िराार्ष्ट्रर् नाका अनगुमन 
पूवााधारको व्र्वस्था र खोजपडिालका काम कारबाही एवं लक्ष्र्अनसुार स्वाव परीक्षण गना सकेको 
देर्खएन । 

23. क्वारेर्न्टन र होर्ल्डङ - प्रदेश नं.१ प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण सरुु भएपतछ स्थापना गरेको 
कोरोना जनसरुक्षा कोषबाट कोतभड-१९ कारणले तसर्जाि माहामारीबाट नागररकलाई सरुर्क्षि गना 
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीर् िहसँग समन्वर्, सहकार्ा गरी ६ हजार ६७० 
शय्र्ासर्हिको ३१० वटा क्वारेर्न्टन स्थापना गरी ६ हजार २३१ जनाको र ७ वटा होर्ल्डङ एररर्ा 
स्थापना गरी १ हजार ८६४ जनाको व्र्वस्थापन गरेको छ । 

24. कमाचारी व्र्वस्थापन - तनजामिी सेवा तनर्मावली, २०५० को तनर्म ४ (३)अनसुार आर्ोजना वा 
कार्ाक्रमको लातग स्वीकृि अस्थार्ी दरबन्दीमा तनजामिी सेवाका स्थार्ी कमाचारीलाई काजमा खटाई 
कामकाज गराउनपुने व्र्वस्था छ । कोशी कोतभड-19 उपचार केन्र र्वराटनगरमा कोतभड 
व्र्वस्थापनको लातग ८० जना कमाचारीको व्र्वस्थापन गरेकोमा ३ प्रशासतनक कमाचारी मन्रालर्बाट 
काजमा खटाईएको, २ कन्सल्टेन्ट र्चर्कत्सक कोशी अस्पिालबाट काजमा खटाईएको, १४ करार 
मेतडकल अर्फसर, २५ स्टाफ नसा, १ ल्र्ाब टेक्नोलोर्जस्ट, २ ल्र्ाब टेर्क्नतसर्न, २ रेतडर्ोग्राफर, १ 
हेवी सवारी चालक र ३० कार्ाालर् सहर्ोगी कार्ाारि रहेका छन ्। दरबन्दी स्वीकृि गरी कमाचारी 
व्र्वस्था गनुापदाछ । 

25. जोर्खम भत्ता - नेपाल सरकारबाट जारी कोरोना भाइरस (कोतभड-19) को संक्रमणको उपचारमा 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, 2077 को आधारमा जोर्खम भत्ता र्विरण 
गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 2077/78 मा कोशी कोतभड-19 उपचार केन्रमा कार्ारि 
स्वास्थर्कमी, सरसफाइकमी र कमाचारीलाई 2077 ्ावणदेर्ख मंतसरसम्म र 2078 वैशाखदेर्ख 
आषाढसम्म रु.१ करोड २६ लाख १० हजार जोर्खम भत्ता बापि भकु्तानी गरेको छ । र्सैगरी मेची 
अस्पिालले कोतभड र ननक्ोतभड दवैु शाखामा कार्ारि सबै कमाचारीलाई अवतध नखलुाई रु.५९ लाख 
३३ हजार भकु्तानी गरेको छ । जोर्खम कार्ामा खर्टएकालाई मार र्स्िो भत्ता ठदने व्र्वस्था 
गनुापदाछ । 

26. मेतडकल सामग्री िथा उपकरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९५ (१)मा 
व्र्वस्था भएबमोर्जम र्जन्सी मालसामानको र्ववरण र मूल्र्समेि खोली र्जन्सी र्किाबमा ७ ठदनतभर 
आम्दानी बाधेर सरकारी िथा र्जन्सी सामानको लगि िर्ार गनुापने उल्लेख छ । आतथाक वषा 
2077/78 मा कोशी अस्पिाल कोतभड-19 उपचार केन्रलाई र्वतभन्न तनकार् र संघ संस्थाबाट 
वार्ो एनालाइजर मेतसन १ थान, आई.पी.ए.पी. मेतसन ११ थान, सी.पी.ए.पी. २६ थान,  ब्लड ग्र्ास 
एनालाइजर मेतसन १ थान, सी.आर. तसिम मेतसन १ थान, हाई फ्लो अर्क्सजन मेतसन २३ थान,  

आई.सी.रू्.बेड ८१ थान, अर्क्सजन तसतलण्डर २०० थान, अर्क्सजन कन्सन्रेटर मेतसन १८ थान, 

भेर्न्टलेटर मेतसन ३७ थानसमेि गरी कुल ४४ प्रकारका १ हजार १८१ थान मेतडकल सामग्री िथा 
उपकरणहरू प्राप्त भएको छ । कार्ाालर्ले उक्त सामानहरूको मूल्र् खोली र्जन्सी आम्दानी गरेको 
छैन । र्जन्सी सामान िथा उपकरणहरूको मूल्र्समेि खोली र्जन्सी खािा अद्यावतधक गरी 
उपकरणको उर्चि संरक्षण, सिालन र व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
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27. धरौटी - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ६३ (घ)अनसुार कुनै काम गनुा 
अगावै धरौटी राख्नपुने शिा भएमा त्र्स्िो शिा पूरा गना धरौटी राख्न सर्कने व्र्वस्था छ । सामार्जक 
र्वकास मन्रालर्ले कोतभड प्रर्ोजनको लातग ३ उद्योगबाट रु.९७ लाख १४ हजारको अर्क्सजन 
खररद गदाा रु.२२ लाख ५० हजार धरौटी राखेको छ । धरौटीको प्रर्ोजन सर्कएपतछ रकम र्फिाा 
तलई फरफारक हनुपुदाछ। 

28. क्वारेर्न्टन खाना, खाजा - कोतभड-१९ महामारी तनर्न्रण िथा रोकथामका लातग क्वारेर्न्टन िथा 
आइसोलेसन सेन्टर तनमााण सरुर्क्षि र तमिव्र्र्ी हनुपुदाछ । र्ो वषा  सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले 
क्वारेर्न्टन र आइसोलेसनमा रहने व्र्र्क्तहरूको खाना खाजाको लातग ५ होटलसँग दररेट माग गरी 
सम्झौिा भई स्वास्थर्कमी, कमाचारी र कोतभड र्वरामीहरूलाई बास िथा खाना खाजामा रु.२ करोड 
१० लाख ९९ हजार भकु्तानी गरेको छ । र्स प्रकारको खचा तमिव्र्र्ी हनुपुदाछ । 

29. परीक्षण िथा खोप अतभर्ान - कोतभड व्र्वस्थापन िथा तनर्न्रणका लातग मन्रालर् मािहिका 
तनकार्हरूबाट कोतभड परीक्षण िथा कोतभड र्वरुर्द्को खोप अतभर्ान सिालन गरेकोमा सामार्जक 
र्वकास मन्रालर्ले उपलब्ध गराएको २०७९।२।१७ गिे सम्मको िथर्ाकंअनसुार प्रदेश नं १ को 
जनसंखर्ा कररब  ४५ लाख ३५ हजारमध्रे् ३१ लाख ८७ हजार अथााि ७० प्रतिशि जनसंखर्ालाई 
पूणा डोज  कोतभड खोप लगाएको र ३० प्रतिशि जनसंखर्ालाई पूणा डोज खोप लगाउन बाँकी रहेको 
देर्खन्छ । त्र्सैगरी १२ देर्ख १७ वषा उमेर समूहका ९८ प्रतिशि बालबातलकालाई पर्हलो डोज 
कोतभड खोप र कररब ८१ प्रतिशिलाई पूणा डोज खोप लगाइएको िथा कररब १६ प्रतिशि 
जनसंखर्ामा मार कोतभड १९ परीक्षण गरेको छ ।  

30. पी.सी.आर. ल्र्ाब - अस्पिालले प्राप्त गने आर्को िोर्कएबमोर्जम लेखा िर्ार गनुापदाछ । स्वास्थर् 
िथा जनसंखर्ा मन्रालर्को २०७७।३।१० को प्रर्ोगशाला सिालनसम्बन्धी तनणार्मा मेची 
अस्पिालमा कोतभड-१९ परीक्षण प्रर्ोगशाला अनमुति ठदएको छ। कोतभड-१९ को दो्ो लहर 
प्रारम्भपतछ रार्ष्ट्रर् जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालाको २०७७।५।१९ को पी.सी.आर. परीक्षण अनमुति 
सम्बन्धी पराचारमा मेची अिल अस्पिालअन्िगािको सेवा कन्काई पी.सी.आर प्रर्ोगशाला (कोटीहोम) 
मेची अस्पिालको जनशर्क्तबाट सेवा उपलब्ध हनेु गरी िोर्कएको छ । सो प्रर्ोगशालाबाट भएको 
आम्दानी अस्पिालले प्राप्त गरेको छैन । परीक्षणको क्रममा कोटीहोम पी.सी.आर. प्रर्ोगशालाबाट 
२०७७ भारदेर्ख २०७८ आषाढ मसान्िसम्म २५ हजार ९७६ नमूना परीक्षण गररएको जानकारी 
ठदएको छ । प्रति नमूना रु.१ हजारको दरले शलु्क तलने व्र्वस्थाको आधारमा रु.२ करोड ५९ 
लाख ७६ हजार आम्दानी हनेु अवस्था रहेको भएिापतन मेची अस्पिाललाई कुनै रकम प्राप्त भएको 
नदेर्खएकोले प्रर्ोगशालाको आम्दानी खचा सम्बन्धमा छानतबन गरी अस्पिालले पाउने रकम र्र्कन 
गरी असलु हनुपुदाछ ।   
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मन्रालर् र तनकार्गि व्र्होरा 
 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

  नेपालको संर्वधानको धारा 176 बमोर्जम प्रदेश 1 मा ९३ सदस्र्ीर् प्रदेश सभा गठन भएको छ । 
त्र्सैगरी धारा 195 बमोर्जम प्रदेश सभाको काम कारबाही सिालन, व्र्वस्थापन गना प्रदेश सभा सर्चवालर् 
रहने व्र्वस्था छ । प्रदेश सभाको काम कारबाही सिालन र व्र्वस्थापन गना नेपालको संर्वधानको धारा 
१९५ बमोर्जम प्रदेश सभा सर्चवालर् स्थापना भई सिालनमा रहेको छ ।  

प्रदेश सभा सर्चवालर्को र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.२० करोड ७७ लाख ५ हजार, राजस्व रु.८ लाख र 
धरौटी  रु.३० लाख २१ हजार र अन्र् कारोबार रु.३ लाखसमेि रु.२१ करोड १८ लाख २६ हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाटदेर्खएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. संसदीर् सतमतिको तनणार् कार्ाान्वर्न - नेपालको संर्वधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाले र्वषर्गि 
सतमति गठन गना सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । प्रदेश सभा तनर्मावली, २०७४ (संशोधनसर्हि) को 
तनर्म १३१ ले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट 
भए/गरेका काम कारबाहीको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क तनदेशन वा रार् सल्लाहसमेिका 
लातग प्रदेश सभामा र्वतभन्न र्वषर्गि सतमतिहरूको गठन गना सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार प्रदेश 
सभाले 7 सतमति गठन गरेको छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार हालसम्म न्र्ार् प्रशासन िथा र्वधार्न 
सतमतिले ३७, सशुासन िथा र्ोजना सतमतिले ३८, अथा सतमतिले ५५, सावाजतनक लेखा सतमतिले ४८, 

सामार्जक र्वकास सतमतिले ६५, उद्योग, पर्ाटन िथा वािावरण सतमतिले ४४, प्राकृतिक स्रोि िथा 
पूवााधार र्वकास सतमतिले २८ बैठक बसी र्वतभन्न तनणार् गरेको छ । सतमतिबाट भएका र्वतभन्न 
तनणार् िथा तनदेशनहरूको कार्ाान्वर्नको अवस्था सम्बन्धमा अनगुमन गरी सतमतिहरूले प्रदेश सभामा 
प्रतिवेदन पेश गना बाँकी देर्खएको छ ।  

प्रदेश सभा तनर्मावली, २०७४ को तनर्म 1३१ अनसुार गठठि र्वषर्गि सतमतिहरूमध्रे् 
सावाजतनक लेखा सतमतिले र्वतभन्न बैठक गरेिापतन  २०७४।७५ देर्खको महालेखा परीक्षकको वार्षाक 
प्रतिवेदनमा औलाइएका बेरुजसुम्बन्धमा छलफल गरी आवश्र्क तनदेशनसर्हि प्रतिवेदन प्रदेश सभामा 
पेश गरेको जानकारी प्राप्त भएन ।      

2. पारर्तमक र सरु्वधा -   प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पारर्तमक र सरु्वधासम्बन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा २० मा अनसूुचीमा हेरफेर गना सक्ने व्र्वस्था गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी पदातधकारी वा सदस्र्लाई मकाा नपने र्कतसमबाट अनसूुचीमा हेरफेर 
गना सक्ने व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारको २०७६।४।२८ मा भएको तनणार्अनसुार पारर्तमक र 
सरु्वधाहरू २०७६।४।१ देर्ख लागू हनेु गरी तनणार् भएिापतन राजपरमा प्रकाशन भएको देर्खएन । 
प्रदेश सभा सर्चवालर्ले सार्वकको दर र सरु्वधा पररवतिाि अनसूुचीको आधारमा सभामखु र 
उपसभामखुको पारर्तमक िथा सरु्वधामा रु.२२ लाख २० हजार िथा प्रदेश सभा सदस्र्को 
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पारर्तमकमा रु.७ करोड ५४ लाख ४६ हजार िथा पदातधकारीको इन्धनमा रु.२० लाख २४ 
हजार खचा भएको छ । जसमध्रे् राजपरमा उर्ल्लर्खि अनसूुचीभन्दा  रु.१ करोड १६ लाख २२ 
हजार बढी सरु्वधा भकु्तानी ठदएको छ । ऐनको व्र्वस्था पालना हनुपुदाछ।  

3. ऐन र्वपरीि सरु्वधा - प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पारर्तमक र सरु्वधासम्बन्धी ऐन, 
२०७५ मा प्रमखु प्रतिपक्ष दलका उपनेिालाई सरु्वधा ठदने सम्बन्धी कुनै व्र्वस्था छैन । प्रदेश 
सरकारको २०७७।८।१५ को तनणार्बाट प्रमखु प्रतिपक्ष दलका उपनेिालाई १ हलकुा सवारी 
चालकसर्हि सवारी साधन र इन्धन सरु्वधा उपलब्ध गराउने तनणार् भएको आधारमा २०७७।४।१ 
गिे लागू हनेु गरी सरु्वधा ठदने तनणार् गरेको छ । जसबाट वार्षाक इन्धन रु ३ लाख ६० हजार  र 
पारर्तमक रु.३ लाख १२ हजार खचा भएको छ । ऐनमा नभएको सरु्वधा प्रदेश सरकारको 
तनणार्बाट ठदएको तनर्मसम्मि भएन । त्र्स्िै सत्तापक्ष संसदीर् दलको उप-नेिालाई ठदएको 
सरु्वधाका सम्बन्धमा गि वषाको प्रतिवेदनमा औल्र्ाएकोमा र्ो वषापतन रु.६ लाख ७२ हजार खचा 
भएको छ । काननुी व्र्वस्थाको पालना गरी खचा गनुापदाछ ।  

4. अतभलेख व्र्वस्थापन - प्रदेश सभा सर्चवालर्ले प्रदेशसभाबाट प्राप्त तनदेशनको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 
र्स कार्ाको लातग सभामा प्रश्नोिर, संकल्प, ध्र्ानाकषाण, शून्र् समर्, र्वशेष समर् र संसदीर् सतमतिले 
कार्ास्थलको अनगुमन माफा ि ऐन काननुको पालना, र्ोजना कार्ाान्वर्न, र्वत्तीर् अनशुासन, नागररकले 
पाउने लाभ र सरु्वधामा समावेर्शिा, सरकारी सम्पर्त्तको संरक्षण सम्बन्धमा सर्चवालर्बाट भएका 
कार्ाको अतभलेख व्र्वर्स्थि गरेको पाइएन । सभा र संसदीर् सतमतिबाट सम्पाठदि कार्ाको अतभलेख 
व्र्वर्स्थि राख्नपुदाछ।   

5. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगि रूपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठद्विीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरारं्कि ििृीर् र राजपरांर्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका ६ कमाचारीहरूलाईसमेि ग्रडे थप गरी रु.६ लाख 
४५ हजार खचा गरेको छ । ऐन र्वपरीि भकु्तानी भएको ग्रडे रकम असलु गनुापदाछ ।  

 बेरुजकुो र्स्थति - सर्चवालर्को लेखापरीक्षणबाट र्ो वषा रु.३ लाख १२ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। 
र्स सम्बन्धमा र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-९ मा समावेश छ । 
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मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम  प्रदेशतभरको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् 
तनदेशन, तनर्न्रण र सिालन गने, प्रदेश मर्न्रपररषदमा पेश हनेु तनर्म र आदेशको िजुामा, स्वीकृति िथा 
प्रमाणीकरण गने, प्रदेश मन्रालर्हरूको कार्ाको समन्वर्, सपुररवेक्षण र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ाान्वर्न र 
प्रतिवेदन गने लगार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मािहिसमेि 2 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.40 करोड 59 लाख 60 हजार, राजस्व रु.२ लाख 
१९ हजार, धरौटी रु.६७ लाख ८७ हजार र अन्र् कारोबार रु.३८ करोड २१ लाख ३० हजार र अन्र् 
संस्था र सतमति 2 को रु.१३ करोड ४१ हजार समेि जम्मा रु.९२ करोड ५१ लाख ३७ हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. नीति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम प्रदेश 
सरकारको नीति कार्ाान्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन एवं प्रदेश मन्रालर्हरूको कार्ाको अनगुमन र 
मूल्र्ाङ्कन गनुापनेमा कार्ाालर्ले अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको सूचाङ् क िर्ार गरी नीति िथा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वनको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरेको छैन । अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको अभावमा कार्ाान्वर्नमा परेका 
समस्र्ा र र्सले पारेको असर सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरी आवश्र्क सधुार गना नसर्कने भएकोले 
र्सिफा  ध्र्ान ठदनपुदाछ । साथै, प्रदेश सरकारको वार्षाक नीति िथा कार्ाक्रममा मखुर्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्सँग सम्बर्न्धि नीति र कार्ाक्रममा उल्लेख भएका प्रशासतनक संगठन िथा 
दरबन्दी संरचनाको पनुरावलोकन, तडर्जटल प्रदेश बनाउने कार्ाक्रम, उच्चस्िरीर् स्थलगि 
अनगुमनको व्र्वस्थालगार्िका कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न भएको पाइएन । 

2. शासकीर् सधुार - प्रत्रे्क तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी कार्ादक्षिा र प्रभावकारी 
ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन मखुर्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले अन्र् मन्रालर् र मािहिका कार्ाालर्हरूको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली, 
र्वत्तीर् सूचना प्रणाली प्रर्ोग र त्र्सको उपर्ोगको अवस्था, र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाहको 
अवस्था, एकद्वार सेवा प्रणाली कार्ाान्वर्न, सेवाको गणुस्िर लगार्िको अनगुमन गरी प्रदेशको 
शासकीर् अवस्था र सशुासनको लातग र्वषर्गि प्रगति िर्ार गनुापनेमा सो सम्बन्धी प्रगति िर्ार 
गरेको देर्खएन । 

3. संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षण - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम 
प्रदेशस्िरका सरकारी तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण कार्ा मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद् 
कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेशमा ७ मन्रालर्, 2 संवैधातनक तनकार् िथा प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्समेिमा ३ हजार ८८२  दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा पदपूतिाको र्ववरण अद्यावतधक 
गरेको छैन ।र्ो वषासम्म मर्न्रपररषद् कार्ाालर् र मािहि तनकार्को संगठन िथा व्र्वस्थापन 
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सवेक्षण स्वीकृि गरी लागू गरेको पाइएन । तनर्मानसुार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण कार्ा 
गनुापदाछ । 

4. ठदगो र्वकासको लक्ष्र् र उपलर्ब्ध - ठदगो र्वकासका १७ प्रमखु लक्ष्र् हातसल गना ठदगो र्वकासको 
एजेण्डा, २०३० कार्ाान्वर्नमा सबै िहका सरकारको महत्वपूणा भतूमका रहन्छ । ठदगो र्वकास 
लक्ष्र्हरूलाई सबै िहका सरकारले आ-आफ्ना नीति कार्ाक्रम र बजेटमा आवर्द् नगरेसम्म लक्ष्र् 
प्रातप्तमा कठठनाई हनेु देर्खन्छ। ठदगो र्वकास लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरण गनाको लातग आवतधक 
र्ोजना (२०७६।७७ - २०८०।८१) मा प्रदेश सरकारले आधार रेखा सूचकांक िर्ार गरी आतथाक 
वरृ्र्द्दर ९.७ प्रतिशि, प्रतिव्र्र्क्त आर् अमेररकी डलर १ हजार ६२०, गररबीको रेखामनुीको जनसंखर्ा 
११ प्रतिशि, मानव र्वकास सूचकांक ०.६००, साक्षरिा दर ९९ प्रतिशि, खानेपानीको स्रोि ९९ 
प्रतिशिमा पगेुको हनेु जस्िा पररमाणात्मक लक्ष्र्हरू तनधाारण गरी प्रकाशन गरेको भएिा पतन िी 
लक्ष्र्हरूलाई सरकारका वार्षाक र्वकास कार्ाक्रमहरूसँग िालमेल र तभडान गरेको पाइएन।  

5. प्रदेश समन्वर् पररषद् - स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहले गने काम कारबाहीमा नीतिगि सामन्जस्र्िा, र्ोजना व्र्वस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, 
साझा अतधकारक्षरेको प्रर्ोग, प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोग र बाँडफाटँ सम्बन्धी र्वषर्मा प्रदेश र 
स्थानीर् िहबीच समन्वर् कार्म गना मखुर्मन्रीको संर्ोजकत्वमा एक प्रदेश समन्वर् पररषद् रहने र 
पररषद्को बैठक वषाको कर्म्िमा एक पटक बस्ने व्र्वस्था भएकोमा र्ो वषा पररषद्को बैठक बसेको 
देर्खएन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार बैठक बसी समन्वर्ात्मक कार्ा सिालनमा एकरुपिा ल्र्ाउन ु
पदाछ ।  

6. शून्र् प्रगति - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २६ मा बजेट िथा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गने कार्ाालर्ले अनसूुची ३ बमोर्जमको ढाचँामा चौमातसक प्रगति र्ववरण िर्ार गनुापने, 
त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा गनुापने उल्लेख छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार र्ो वषा 
कार्ाालर्बाट सिालन गनुापने रु.९ करोड १७ लाखको प्रदेश सहर्ोग कार्ाक्रम, तडर्जटल प्रदेश 
सूचना प्रर्वतध पूवााधार र्वकास कार्ाक्रमलगार्ि ८ कार्ाक्रमहरू सिालन गरेको देर्खएन । िोर्कएको 
लक्ष्र् अनसुार कार्ाक्रम सिालन गनुापदाछ ।   

7. कोरोना उपचार अनदुान - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४२ मा अनदुान 
ठदँदा र्ोजना कार्ाक्रम र र्थासम्भव लागिसमेि खलुाउनपुने र अनदुान रकमको वार्षाक र्ववरण प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा समेि पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर्ले 
अनदुान उपलब्ध गराउने तनणार्को आधारमा नेपाल परकार महासंघ प्रदेश सतमतिलाई कोरोना 
उपचार खचाबापि लागि नखलुाई एकमिु रु.१० लाख अनदुान उपलब्ध गराएको छ । उक्त 
रकमबाट भएको कार्ाक्रम र प्रगति प्रतिवेदनसमेि तलई अनदुान उपर्ोगको मूल्र्ांकन गनुापदाछ। 

8. घरजग्गा लगि - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ५४ मा सम्बर्न्धि 
कार्ाालर्ले घर जग्गाको लगि राख नपुने र प्रदेशतभरको सरकारी घर जग्गाको लगि प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर् र आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्ले र्वद्यिुीर् प्रणालीमा अद्यावतद्यक 
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गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले घर जग्गाको लगि राखेको पाइएन। घर जग्गाको लगि राखी 
िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदाछ। 

9. स्थानीर् िह सहर्ोग कार्ाक्रम - संघीर् सरकारमाफा ि प्राप्त अर्खिर्ारीबाट चाल ुिथा पुजँीगि खचा 
शीषाकमा क्रमशाः रु.१ करोड ३३ लाख ८६ हजार र रु.११ लाख ८३ हजार खचा गरेको छ । र्ो 
वषा प्राप्त पुजँीगि बजेटबाट कार्ाक्रम सिालन गने कार्ाालर्लाई ए.सी., फोटोकपी मेतसन, प्रोजेक्टर, 
र्प्रन्टर, फतनाचरसमेिका मेतसनरी औजार र कार्ाालर् मालसामान खररद गरी पठाएको आधारमा खचा 
गरेको छ । र्ो कार्ाक्रम मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर्माफा ि सिालन हनेु उल्लेख 
भएिापतन कार्ाक्रमसम्बन्धी सम्झौिा िथा कार्ाक्रमको लक्ष्र् प्रगति र वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
नगरेकोले खचा र्र्कन हनु सकेन । कार्ाालर् मािहिबाट सिालन हनेु सबै कार्ाक्रम िथा 
र्ोजनाहरूको वार्षाक कार्ाक्रम िथा प्रगति र दािागि खचा र्ववरणसमेि खलुाइ प्रतिवेदन िर्ार 
गनुापदाछ ।  

10. काननु िथा कार्ार्वतध तनमााण - कार्ाालर्ले हालसम्म 49 ऐन, २४ तनर्मावली , 28 कार्ार्वतध र 
१० तनदेर्शका स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको र ८ र्वधेर्क मस्र्ौदा गनाका लातग सैर्द्ार्न्िक 
स्वीकृि ठदएको छ । नेपालको संर्वधानअनसुार प्रदेशको एकल अतधकारको सूचीमा रहेका आफ्नो 
क्षेरातधकारतभरका र्वषर्हरूमा आवश्र्क पने ऐन, तनर्म र कार्ार्वतधहरू तनमााण गदै जानपुने 
देर्खन्छ। साझा अतधकारको सूचीमा रहेका र्वषर्हरूमा आपसी समन्वर् र छलफल गरी काननु 
तनमााण गना मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले अग्रसरिा तलनपुदाछ ।  

11. लेखापरीक्षण - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्रे्क 
कार्ाालर्ले सबै प्रकारका आर् व्र्र् िथा कारोबारको अर्न्िम लेखापरीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ । 
नेपाल सरकार िथा दाि ृसरकारबीच २०७५ माघ ३ मा सम्झौिा भई प्रदेश सरकारको संरचनात्मक 
र संस्थागि क्षमिा र्वकास, नीति तनमााण, व्र्वस्थापकीर् सधुार र्वश्वसनीर् सेवा प्रवाह, समावेशी 
र्वकास र सशुासन गररबी तनवारणमा सहर्ोग गना नेपाल सरकारको रु.२० करोड र दाि ृसरकारको 
रु.१ अबा प्राप्त हनेु िथा २०२४ को जनवरी ३१ सम्म र्ो कार्ाक्रमको अवतध रहेको छ । आतथाक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्को वार्षाक प्रतिवेदन अनसुार माचा २०२० देर्ख जनु २०२१ सम्म 
रु.३० करोड ५९ लाख ८८ हजार प्राप्त हनेुमध्रे् र्ो वषा रु.३ करोड ५० लाख ५० हजार खचा 
भएको उल्लेख छ । सम्झौिामा कार्ाक्रमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
गराउनपुने व्र्होरा गि वषा औल्र्ाएकोमा र्ो वषासमेि लेखापरीक्षण गराएको छैन । सम्झौिाअनसुार 
लेखापरीक्षण गराउनपुदाछ ।  

12. बैठक िथा तनणार् कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को अनसूुची २ 
मा मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्को कार्ा र्जम्मेवारीअन्िगाि प्रदेश मर्न्रपररषद्का 
तनणार्को कार्ाान्वर्न र अनगुमन गने उल्लेख छ। मर्न्रपररषद्को बैठक २०७४ मा ८, २०७५ मा 
३२, २०७६ मा २८, २०७७ मा २५ र २०७८ मा ३२ गरी जम्मा १२५ पटक बसेकोमा तनणार् 
सम्बन्धी अतभलेख व्र्वर्स्थिरुपमा राख्न ेगरेको छैन भने तनणार्हरू कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा अनगुमन 
गरी प्रतिवेदन पतन िर्ार गरेको देर्खएन । तनणार्को कार्ाान्वर्नमा भएका कमीकमजोरी िथा 
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सझुावहरू अध्र्र्न गना िथा आगामी ठदनमा सधुार गना अनगुमन प्रतिवेदन अतनवार्ारुपमा िर्ार 
गनुापदाछ । 

13. कोरोना जनसरुक्षा कोष - र्वपद् व्र्वस्थापन कोष ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोर्जम कोषबाट 
कोरोना जनसरुक्षा कोष सिालन िथा व्र्वस्थापन कार्ार्वतध िर्ार गरी २०७६/१२/११ मा कोरोना 
जनसरुक्षा कोष खडा गररएको छ । उक्त कोषमा गि वषाको मौज्दाि रु.१३ करोड ९५ लाख २७ 
हजार रहेकोमा र्ो वषा प्रदेश सरकारबाट रु.२० करोड, स्थानीर् सडक सहर्ोग इकाईबाट रु.४ 
करोड र अन्र्बाट रु.२२ लाख २ हजारसमेि कुल आम्दानी रु ३८ करोड १७ लाख २९ हजार 
रहेको छ । मािहिका मन्रालर्हरूलाई तनकासा गरी रु.२४ करोड ८ लाख ७८ हजारमार खचा 
भई रु.१४ करोड ८ लाख ५१ हजार मौज्दाि रहेको छ । मािहिका तनकार्लाई ठदएको 
तनकासाको अनगुमन गरेको छैन । 

कोषबाट रु.२४ करोड ८ लाख ७८ हजार, सामार्जक र्वकास मन्रालर्को तनर्तमि बजेट 
शीषाकबाट रु.२१ करोड ४१ लाख िथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु.२२ करोड ७४ लाख गरी 
रु.६८ करोड २४ लाख ७८ हजार र्वतभन्न मन्रालर्लगार्ि तनकार्हरू माफा ि तनकासा ठदई खचा 
भएको र्ववरणमा उल्लेख छ ।  

14. प्रदेश सम्पका  कार्ाालर् - गि वषाको प्रतिवेदनमा कार्ाालर्ले काठमाडौंमा मखुर्मन्रीको सम्पका  
कार्ाालर् सिालन गना महाराजगंजमा मातसक रु.२ लाख ७५ हजारका दरले भकु्तानी गने गरी प्रदेश 
सम्पका  कार्ाालर् स्थापना गरी खचा भई रहेको व्र्होरा औलं्र्ाइएकोमा र्ो वषा घर भाडामा रु.३३ 
लाख खचा भएको छ । मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद् कार्ाालर् र्वराटनगरमा स्थापना भई सिालन 
भइरहेकोमा काननुी व्र्वस्था र नीतिगि तनणार्बेगर काठमाडौंमा सम्पका  कार्ाालर् स्थापना गरी घर 
भाडाबापि गरेको खचा उपर्कु्त देर्खएन ।  

15. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७5 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृतिअनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
कार्ाान्वर्न गने गराउने र तनदेर्शका िर्ार गरी एक वषातभर लागू गने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । तनर्मावलीको व्र्वस्थाबमोर्जम आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
लागू गरेको नदेर्खएकोले आन्िररक तनर्न्रण तनदेर्शका िर्ार गरी लागू गनुापदाछ।

16. सम्पर्त्त व्र्वस्थापन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ५३(२) मा कुनै 
कार्ाालर् गाभ्ने तनणार् भएमा र्सरी तनणार् भएको पैतिसौँ ठदनतभर प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि 
मन्रालर् वा र्वभागले त्र्स्िो मालसामानको र्जम्मा तलने ठदने व्र्वस्था तमलाउनपुने उल्लेख छ। 
नेपाल सरकारको २०७७ आर्श्वन ९ गिे तनणार्अनसुार झापा र्जल्लार्स्थि ग्रामीण र्वकास प्रर्शक्षण 
केन्रका सम्पूणा संरचनाहरू प्रदेश सरकार मािहि हस्िान्िरण भई आएको र प्रदेश सरकारले उक्त 
केन्रलाई प्रदेश प्रर्शक्षण केन्रको रुपमा सिालन गरररहेको भएिापतन उक्त केन्रको सम्पर्त्त िथा 
संरचना मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्को र्वद्यिुीर् र्जन्सी व्र्वस्थापन प्रणालीमा आवर्द् 
गरी एकीकृि र्जन्सी अतभलेखमा समावेश गरी अतभलेखाङ्कन गरेको छैन ।  



मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 20 महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

17. ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगिरूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु सम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पाँच वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठििीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । िर कार्ाालर्ले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका 14 कमाचारीहरूलाई ग्रडे 
थप गरी रु.6 लाख 91 हजार भकु्तानी गरेकोले ऐन र्वपरीि भकु्तानी गरेको रकम असलु हनुपुदाछ। 

18. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३९ देर्ख ४४ मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा 
अनसुार र्ोजना अनगुमन गरी जवाफदेर्हिा कार्म गराउने व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गना  मन्रालर्को 
हकमा र्वभागीर् मन्री, बेरुज ुफस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृि, र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी 
कार्ाालर्मा तनकार् प्रमखु र मन्रालर्मा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने 
उल्लेख छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको अवस्था देर्खने अतभलेख 
मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले अद्यावतधक गरेको छैन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गनुा गनुापदाछ । 

 

संगठठि संस्था र सतमति
प्रदेश लगानी प्रातधकरण 

सावाजतनक तनजी सहकारी साझेदारी िथा लगानी प्रातधकरण ऐन, २०७६ बमोर्जम र्वकासको लातग 
सावाजतनक तनजी सहकारी, साझेदारी, र्वदेशी लगानी पररचालन पररर्ोजनाको तनमााण िथा र्वकास गदै 
रोजगारीका अवसरसमेि तसजाना गरी गररबी तनवारणमा अथापूणा र्ोगदान परु् र्ाउने उदे्दश्र्ले प्रदेश लगानी 
प्रातधकरण गठन भएको छ । प्रदेश मर्न्रपररषद्को २०७६।१०।१३ को तनणार्अनसुार प्रमखु कार्ाकारी 
तनर्रु्क्त गरी र्वराटनगरमा कार्ाालर् स्थापना गरी सिालनमा रहेको छ ।  

1. आतथाक कारोबार - मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्बाट प्राप्त रु.२ करोड ५० लाख, गि 
वषाको र्जम्मेवारी रु.१६ लाख ३९ हजार र सेवा शलु्क रु.४ लाख ५१ हजारसमेि कुल आर् रु.२ 
करोड ७० लाख ९० हजारलाई बोडा बैठकबाट चाल ुर पुजँीगि खचा शीषाकमा बाँडफाटँ गरी र्ो वषा 
पुजँीगििफा  रु.६२ लाख ३५ हजार र चालिुफा  रु.४७ लाख ९९ हजार खचा गरी रु.१ करोड ६० 
लाख ५६ हजार प्रातधकरण कै खािामा मौज्दाि रहेको छ । प्रातधकरणको आतथाक कारोबार सिालन 
सम्बन्धमा तनर्मावली स्वीकृि गरी लागू गरेको पाइएन । आतथाक तनर्मावली बनाइ कारोबार 
सिालन गनुापदाछ । 

2. कार्ाक्षरे िथा सेवा - प्रातधकरणले प्रदेशमा र्वकास, तनमााण, सिालन िथा कार्ाान्वर्न, पररर्ोजना 
छनोट, अनमुति प्रदान, सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, एवं कार्ाान्वर्नमा लगानी बोडासँगको समन्वर्, लगानी 
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बोडाबाट स्वीकृि पररर्ोजनाको कार्ाान्वर्न,  प्रदेश िथा स्थानीर् िहबीच अन्िर समन्वर् िथा 
प्रदेशस्िरीर् पररर्ोजना पर्हचानसर्हि लगानी बोडा समक्ष प्रस्ििु गनुापने कार्ाक्षेर िोर्कएको छ । िर 
प्रातधकरणले सम्भाव्र्िा अध्र्र्न कार्ाबाहेक अन्र् कार्ा गरेको छैन ।िोर्कएका र्जम्मेवारी अनसुारको 
कार्ा सम्पादन गनुापदाछ ।  

3. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी खररद गना नहनेु उल्लेख छ । र्ो वषा प्रातधकरणले १४ र्जल्लामा लगानी 
सम्भाव्र्िा पररर्ोजनाको प्रारर्म्भक संभाव्र्िा अध्र्र्न गना 14 परामशादािाहरूसँग रु.१ करोड ७१ 
लाख ४ हजारको सम्झौिा गरी रु.३४ लाख २१ हजार खचा गरेको छ । पररर्ोजना सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्नका लातग १४ र्जल्लालाई २ समूहमा र्वभाजन गरी मोरङ, सनुसरी, इलाम, धनकुटा र उदर्परु 
र्जल्लाको लातग प्रति र्जल्ला रु.१४ लाख ९६ हजारका दरले रु.७४ लाख ८० हजार र िाटलेजङु, 

पाँचथर, िेह्रथमु, संखवुासभा, भोजपरु, खोटाङ, ओखलढंुगा र सोलखुमु्ब ु र्जल्लाको लातग प्रति र्जल्ला 
रु.१२ लाख ४८ हजारका दरले रु.९९ लाख ८४ हजार लागि अनमुान कार्म गरी प्रत्रे्क 
र्जल्लाका लातग छुट्टा छुटै्ट प्रार्वतधक िथा आतथाक प्रस्िाव माग गरी परामशादािाहरूसँग खररद 
सम्झौिा गरेको छ। अतधकाशं प्रस्िाव लागि अनमुानकै हाराहारीमा पेश भई स्वीकृि भएका छन । 
प्रतिस्पधाात्मक र्वतधबाट खररद गनुापनेमा प्रत्रे्क र्जल्लाको छुट्टा छुटै्ट परामशादािा तनर्कु्त गरी खररद 
गरेकोले परामशा सेवा खररद कार्ा तमिव्र्र्ी देर्खएन । प्रतिस्पधाात्मक िररकाले परामशा सेवा खररद 
गनुापदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थति - कार्ाालर्को लेखापरीक्षणबाट र्ो वषा रु.3 करोड ८५ लाख 20 हजार बेरुज ुबाँकी 
रहेको छ । र्सैगरी अन्र् संस्था िथा सतमतििफा  १ तनकार्मा र्ो वषा रु.१० लाख ७९ हजार बेरुज ु
बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची -९ र १० मा समावेश छ ।  



 

 22महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेण 
िथा आतथाक नीतिको िजुामा, कार्ाान्वर्न, तनर्मनलगार्ि प्रदेशस्िरको आतथाक ्ोिको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षपेण 
र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथाक र्वकासमा सावाजतनक, तनजी, सहकारी िथा गैर सरकारी क्षरेसँगको साझेदारी एवं 
समन्वर् र सहकार्ासम्बन्धी नीति, मापदण्ड बनाउने कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि 15 तनकार्को र्वतनर्ोजन रु.5 अबा 81 करोड 97 लाख 43 हजार, 

राजस्व रु.10 अबा 18 करोड 42 लाख 54 हजार, धरौटी रु.१ करोड ११ लाख ८४ हजार र अन्र् 
कारोबार रु.९ करोड ८९ लाख ३७ हजार  समेि रु.16 अबा 11 करोड 41 लाख 18 हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली २०७४ ३ मा आतथाक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध सम्बन्धी नीति िथा काननुको तनमााण, 

कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने उल्लेख छ । मन्रालर्बाट प्राप्त र्ववरण अनसुार ७ ऐन, ४ तनर्मावली, ४ 
तनदेर्शका, ६ कार्ार्वतध, २ मापदण्ड र अन्र् ५ समेि कुल २८ काननु िथा कार्ार्वतधहरू तनमााण भई 
कार्ाान्वर्नमा रहेका छन ् । आवश्र्क प्रदेश काननुहरू समर्मै तनमााण गनुापने िथा काननु 
कार्ाान्वर्न अवस्थाको र्वश्लषेण गनुापदाछ । 

2. वार्षाक र्वकास लक्ष्र् - र्ो वषा मन्रालर्को लातग प्रदेश र्ोजना आर्ोगले िोकेको वार्षाक र्वकास 
लक्ष्र्अनसुार कुल गाहास्थ उत्पादन रु.६ खबा ४७ अबा ४० करोड िोकेकोमा रु.६ खबा ६३ अबा 
६० करोड पगेुको, आतथाक वरृ्र्द् दर ९.५० प्रतिशि हनेु लक्ष्र् िोकेकोमा ३.५४ प्रतिशिमार भएको 
िथा वार्षाक बजेटमा आन्िररक राजस्वको र्ोगदान १२.१३ प्रतिशि हनेु लक्ष्र् िोकेकोमा १२.५१ 
प्रतिशि पगेुको मन्रालर्ले िर्ार गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । िर र्ो वषासम्म प्रतिव्र्र्क्त 
आर् अमेररकी डलर १ हजार २०८ परु् र्ाउने र बह ुआर्ातमक गररबी १७.४० प्रतिशिमा झाने 
उल्लेख भएकोमा सोको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । िोर्कएको लक्ष्र्अनसुार प्रगति हनेु गरी 
कार्ाक्रम सिालन गनुा पदाछ । 

3. आर्-व्र्र् - प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र् अनसुार रु. 40 अबा 89 करोड 99 
लाख आर्-व्र्र् अनमुान रहेकोमा प्रदेश लेखातनर्न्रक कार्ाालर्बाट पेश भएको र्ववरण अनसुार 
प्रदेश अन्िगाि संघीर् सरकारबाट प्राप्त अनदुान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेश राजस्व र गिवषाको 
बचिसमेि रु. 30 अबा 76 करोड 52 लाख आर् भएकोमा रु. 27 अबा 95 करोड 13 लाख 
खचा भई रु. 2 अबा ८1 करोड ३9 लाख बचि भएको छ । बचि मध्रे् संघीर् सरकारलाई रु. 1 
अबा 90 करोड ६ लाख अनदुान र्फिाा भएको देर्खन्छ ।  

4. बजेट िथा खचा - र्ो वषा प्रदेश सरकारको सरुु बजेट रु.40 अबा 89 करोड 99 लाख 47 हजार 
रहेकोमा संघबाट सशिा अनदुान रु.2 अबा 50 करोड 86 लाख 3 हजार थप भई जम्मा बजेट 
रु.43 अबा 40 करोड 85 लाख 50 हजार कार्म गरी रु.27 अबा 95 करोड 12 लाख 61 
हजार (64.३९ प्रतिशि) खचा भएकोमध्रे् चाल ुखचािफा  रु.१२ अबा ८ करोड ५२ लाख १२ हजार 
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(४३.२४ प्रतिशि) र पुजँीगि खचािफा  रु.१५ अबा ८६ करोड 6० लाख ४९ हजार (५६.७६ 
प्रतिशि) रहेको छ ।  

5. आर्को अवस्था - र्ो वषा वार्षाक बजेटमा कुल आर्को अनमुान रु.४० अबा ८९ करोड ९९ लाख 
४७ हजार भएकोमा रु.३० अबा ७६ करोड ५२ लाख  ९ हजार (७५.२२ प्रतिशि) आम्दानी प्राप्त 
भएको छ। जसमा कुल कर राजस्व लक्ष्र् रु.४ अबा ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार रहेकोमा रु.३ 
अबा ६३ करोड ९६ लाख ५५ हजार (७६.६१ प्रतिशि) संकलन भएको अवस्था छ। 

6. अनदुान - अन्िर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार संघीर् सरकारबाट प्रदेश 
सरकारलाई अनदुान प्राप्त हनेु व्र्वस्था छ । अनदुानमध्रे् समानीकरण, समपूरक र र्वशेष अनदुान 
बजेट अनमुान अनसुार नै प्राप्त भएकोमा सशिा अनदुान अनमुानभन्दा रु.२ अबा 50 करोड 86 लाख 
3 हजार बढी प्राप्त भएको छ । र्ो वषा प्राप्त अनदुान रु.१७ अबा ६१ करोड ३ लाख २१ हजार 
मध्रे् रु.१३ अबा ३७ करोड २२ लाख ३९ हजार (७५.९३ प्रतिशि) खचा भएको छ । 
समानीकरण अनदुान रु.७ अबा ९९ करोड ८४ लाखमध्रे् रु.५ अबा ६६ करोड ९ लाख २४ हजार 
खचा भई रु.२ अबा ३३ करोड ७४ लाख ७६ हजार बचि भएको छ । सशिा, समपूरक र र्वशेष 
अनदुान रकम मध्रे् खचा नगरेको रु.१ अबा ९० करोड ६ लाख ६ हजार आतथाक वषाको अन्िसम्म 
र्फिाा नगरी २०७८/9/२८ मा मार र्फिाा गरेको छ ।  

7. स्थानीर् िह अनदुान - र्ो वषा प्रदेश सरकारले १३७ स्थानीर् िहहरूलाई र्वत्तीर् समानीकरण 
अनदुान रु.१ अबा, समपूरक अनदुान रु.१ अबा ३० करोड ८४ लाख ११ हजार िथा सशिा अनदुान 
रु.५६ करोड २३ लाख ८७ हजार समेि रु.२ अबा ८७ करोड ७ लाख ९८ हजार र्वत्तीर् 
हस्िान्िरण गरेको छ । स्थानीर् िहमा भएको र्वत्तीर् हस्िान्िरण अनदुान मध्रे् समपूरक अनदुानको 
अंश ४५.५८ प्रतिशि रहेको छ ।   

8. वषाान्िमा तनकासा - पूवााधार र्वकास कार्ाालर् मोरङलाई रु १५ लाख, खमु्ब ु पासाङ्ल्हाम ु
गाउँपातलका, सोलखुमु्बलुाई रु.२५ लाख, भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् मािहिका 
कार्ाालर्हरूलाई दार्र्त्व भकु्तानी गना अपगु रकमका लातग रु.४ करोड २ लाख ८३ हजार, स्वास्थर् 
कार्ाालर् इलाम र मोरङलाई क्रमशाः रु.५ लाख र रु.१५ लाख थप बजेट वषाान्िमा तनकासा गरेको 
छ । वषाान्िमा रकम तनकासा गदाा कामको गणुस्िर कार्म हनु नसक्ने देर्खन्छ । 

9. आन्िररक ऋण - प्रदेश सरकारले २०७७।७८ को बजेटमा नेपाल सरकारबाट रु.५ अबा ऋण तलने 
उल्लेख गरेकोमा उक्त ऋण तलएको छैन भने र्वत्तीर् व्र्वस्थामा बजेट स्वीकृि गरेको रु.४ करोड 
खचा भएको पाइएन । आन्िररक ऋण प्रातप्तसम्बन्धी कार्ा र्वतध िर्ार नभई सो कार्ाको लातग बजेट 
र्वतनर्ोजन गनुा सान्दतभाक देर्खएन ।   

10. बजेट समपाण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा १८ मा प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनमा 
समावेश भएको रकम दो्ो चौमातसक अथााि फाल्गणुतभर पतन सन्िोषजनकरुपमा कार्ाान्वर्न नभएमा 
वा हनु नसक्ने देर्खएमा उक्त बजेट रकम समपाण गना लगाइ अन्र् शीषाकमा रकमान्िर गररने 
उल्लेख छ । र्ो वषा र्वतभन्न ११ मन्रालर् िथा तनकार्ले रु.१२ अबा ११ करोड ८४ लाख ३३ 
हजार (२ प्रतिशि देर्ख ७० प्रतिशि) बजेट समपाण गरेका छन । बजेट समपाण गरेको भएिापतन 
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उक्त रकम आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा पनुाः रकमान्िर गरेको देर्खदैन । अत्र्ावश्र्क 
आर्ोजनामा रकम खचा गना बजेट समपाण गराउने गररएिापतन खचा नहनेु गरी समपाण गराउने कार्ा 
उपर्कु्त देर्खएन ।  

11. िे्ो चौमातसक िथा असारको खचा - मन्रालर्ले कुल बजेटमध्रे् पर्हलो, दो्ो िथा िे्ो चौमातसकमा 
सिालन गररने कार्ाक्रम र र्क्रर्ाकलापको लातग बजेटको सीमा तनधाारण गरी अन्र् मन्रालर्मा 
पठाएको छ। प्रदेश सरकारको कुल खचा रु.२७ अबा ९५ करोड १२ लाख ६1 हजार मध्रे् िे्ो 
चौमातसकमा रु.१४ अबा ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार( ५२.१९ प्रतिशि) र वषाको अर्न्िम 
मर्हनामा रु.८ अबा ४९ करोड ७४ लाख ४ हजार (३०.४० प्रतिशि) खचा भएको छ । अर्न्िम 
मर्हनामा कुल खचाको ३० प्रतिशि खचा गदाा कामको गणुस्िरमासमेि प्रभाव पना सक्ने देर्खन्छ। 
स्वीकृि कार्ाक्रमहरू िोर्कएको चौमातसकतभर सिालन गरी खचामा प्रभावकाररिा वरृ्र्द् गनुापदाछ ।   

12. बहवुषीर् आर्ोजनाको बाकँी दार्र्त्व - प्रदेश सरकारको २०७७।७८ को नीति कार्ाक्रममा 
प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनामा स्रोि सतुनर्िि गने, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदनको आधारमा र्ोजनाको 
छनोट गने, प्रोजेक्ट बैङ्क िर्ार गरी र्ोजनाहरूको प्राथतमकीकरण गरी उपर्कु्त आर्ोजना प्रणाली 
छनोट गने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको गठन पिाि संघबाट हस्िान्िरण भएका आर्ोजनाहरू र 
प्रदेश सरकारबाट स्रोि सहमति भई प्रदेश सरकार मािहिका कार्ाालर्बाट सिातलि बहवुषीर् 
र्ोजनाहरूको कुल लागि अनमुान रु.५९ अबा ८८ करोड ८९ लाख रहेकोमा खररद प्रर्क्रर्ामा गएर 
सम्झौिा भई दार्र्त्व तसजाना भएको रु.४४ अबा ३१ करोड ५2 लाख रहेको देर्खर्ो। दार्र्त्व रकम 
२०७७।७८ को कुल बजेटभन्दा बढी देर्खएकोले प्रदेश सरकारको र्ोजना छनोट िथा स्रोि 
व्र्वस्थापनमा िालमेलको र्स्थति देर्खएन ।  

(रु.लाखमा) 

मन्रालर् 
तसर्जाि कुल 
दार्र्त्व 

२०७६।७७ 
सम्मको भकु्तानी 

२०७७।७८ 
सम्मको भकु्तानी 

बाकँी दार्र्त्व 

भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 423776 83160 152577 271202 

आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 12325 6783 10651 1674 

उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 7051 72 2182 4869 

जम्मा 443152 90015 165410 277745 

भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्िफा को सबैभन्दा बढी तसर्जाि दार्र्त्वमध्रे् सडकिफा को 
दार्र्त्व रु.३४ अबा ३५ करोड २० लाख रहेको छ । प्रदेश र्ोजना बैंकमा छनोट भएका र्ोजना 
िथा कार्ाक्रम स्वीकृि गरी स्रोि सतुनर्िििा गनुापदाछ।  

13. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण - प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ मा प्रदेशर्स्थि 
सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाकँी रकमको लगि िथा असलुउपर गने कार्ा 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । मन्रालर्ले सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरण 
िर्ार गरी सम्पर्त्तको संरक्षण िथा सरकारी बाकँी रकमको लगि िर्ार गरी असलुउपर गने कार्ा 
गरेको छैन । मािहि कार्ाालर्को सम्पर्त्त िथा बाकँी रकमको लगि िर्ार गरी अद्यावतधक 
गनुापदाछ । 
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14. ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगि रूपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु व्र्वस्था  
छ । पाँच वषा वा सो भन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठद्विीर्, राजपर अनंर्कि प्रथम, 

राजपरांर्कि ििृीर् र राजपरांर्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि कमाचारीहरू प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको पाइएन । मन्रालर् र 
मािहि कार्ाालर्समेिले ग्रडे नपाउन ेिहमा समार्ोजन भएका 21 कमाचारीहरूलाई ग्रडे थप गरी रु.13 
लाख 10 हजार खचा गरेको छ । ऐन र्वपरीि भकु्तानी गरेको उक्त ग्रडे रकम असलु हनुपुदाछ । 

15. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ाार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३९ देर्ख ४४ 
मा र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा अनसुार गनुापने कामको कार्ाान्वर्न अवस्था देर्खने अतभलेख मन्रालर्ले अद्यावतधक 
गरेको छैन ्। ऐनको व्र्वस्थाअनसुार बेरुज ुफछ्यौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर्को 
केन्रीर् र्हसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचबझु गने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको र 
र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी मन्रालर्मा र्वभागीर् 
मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु उल्लेख छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको 
पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालनाको 
सतुनर्िििा गनुापदाछ । 

 

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 

 

16. प्रदेश सर्िि कोष - नेपालको संर्वधानको भाग १६ धारा १०४ अनसुार गठुी रकमबाहेक प्रदेश 
सरकारलाई प्राप्त हनेु सबै प्रकारका राजस्व, अनदुान, ऋणलगार्िको रकम प्रदेश सरकारको सर्िि 
कोषमा आम्दानी बाँतधने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७७।७८ को प्रदेश सरकारको सर्िि 
कोषको प्रातप्त िथा भकु्तानी र्ववरण देहार्अनसुार छ । 

(रु.हजारमा) 

र्ववरण 

आतथाक वषा २०७७।७८ 
को प्रदेश सर्िि कोषको 

अवस्था 

आतथाक वषा २०७६।७७ 
को प्रदेश सर्िि कोषको 

अवस्था 
प्रातप्त 

  

(क) कर  11224370 9120902 

(ख) गैर कर 1186714 1105482 

(ग) कुल राजस्व (क+ख) 12411084 10226385 

(घ) राजस्व बाडँफाँट-प्रदेश र स्थानीर् 
  

(ङ) राजस्व प्रदेर्शक (ग-घ) 12411084 10226385 

(च) बेरुज ुिथा गि वषाको नगद मौज्दाि दार्खला 743803 480321 

(छ) संघीर् अनदुान 1761032१ 17989938 

(ज) अनदुान (सोझै भकु्तानी+वस्िगुि अनदुान)   

1. गैर र्वत्तीर् प्रातप्त (क+घ+छ+ज) 30765209 28696645 
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र्ववरण 

आतथाक वषा २०७७।७८ 
को प्रदेश सर्िि कोषको 

अवस्था 

आतथाक वषा २०७६।७७ 
को प्रदेश सर्िि कोषको 

अवस्था 
(झ) आन्िररक ऋण 

  

(ञ) वैदेर्शक ऋण 
  

(ट) वैदेर्शक ऋण (सोझै भकु्तानी)   

(ठ) ऋण लगानी र्फिाा   

(ड) सेर्र लगानी र्फिाा   

२. र्वत्तीर् प्रातप्त (झ+ञ+ट+ठ+ढ)   

२. कूल प्रातप्त (१+२) 30765209 28696645 

भकु्तानी   

(क) चाल ु 1208521२ 11966426 

(ख) चाल ु(सोझै भकु्तानी + वस्िगुि सहार्िा)   

(ग) चाल ुभकु्तानी हनु बाँकी चेक  221 

(घ) पुजँीगि 15866049 17865560 

(ङ) पुजँीगि (सोझै भकु्तानी + वस्िगुि सहार्िा)   

(च) पुजँीगि भकु्तानी हनु बाँकी चेक  1036 

१. खचा भकु्तानी (क+ख+ग+घ+ङ+च) 2795126१ 29831987 

(छ) आर्न्िक ऋणको साँवा भकु्तानी   

(ज) वैदेर्शक ऋणको साँवा भकु्तानी   

(झ) ऋण लगानी   

(ञ) सेर्र लगानी   

(ट) र्वत्तीर् व्र्वस्था (छ+ज+झ+ञ+ट+ठ)   

३. कूल भकु्तानी (१+२) 2795126१ 29831987 

४. र्वर्वध समार्ोजन (राजस्व आम्दानी NRS को CBS र RMIS बीच 
बैंकमा बढीदेर्खएको आम्दानी) 

  

५. कार्ा सिालन कोष, धरौटी लगार्िका र्वतभन्न खािामा प्रदेश 
सरकारका नाममा रहेको मौज्दाि रकमको आधारमा गररएको खचा  

  

र्स आ.व.को प्रदेश सर्िि कोषको मौज्दाि (प्रातप्त-भकु्तानी) 2813948 (1135341) 
गि आतथाक वषासम्मको मौज्दाि 1292163 2427505 

नेपाल सरकारलाई र्फिाा गनुापने अनदुान 190060६ 
 

र्स आ.व.सम्मको प्रदेश सर्िि कोषको मौज्दाि 2205505 1292163 

17. गि वषासम्म सर्िि कोषको मौज्दाि रु.१ अबा २९ करोड २१ लाख ६३ हजार रहेकोमा र्ो 
वषासम्मको सर्िि कोषको मौज्दाि रु.२ अबा २० करोड ५५ लाख ५ हजार रहेको छ । उक्त 
रकमबाट संघीर् सरकारलाई २०७८।७९ मा रु.१ अबा ९० करोड ६ लाख र्फिाा गरेकोले र्स 
वषाको सर्िि कोष मौज्दाि र्थाथा देर्खएन । 

17.1. प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ को दफा ११ मा प्रदेश सरकारले स्थानीर् िहमा र्वत्तीर् हस्िान्िरण 
गरेको रकम मध्रे् सशिा, समपूरक र र्वशेष अनदुानको रकम खचा नभइ बाकँी भएमा प्रदेश 
सरकारलाइ र्फिाा गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहलाई पठाएको रकमबाट खचा नभइ बाकँी रहेको 
र्फिाा रकमको अतभलेख राखेको छैन। र्ो वषा सशिा अनदुानिफा  रु ५६ करोड २३ लाख ८७ 
हजार र समपूरक अनदुानिफा  रु १ अबा ३० करोड ८४ लाख ११ हजारसमेि कुल रु १ अबा ८७ 
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करोड ७ लाख ९८ हजार तनकासा गरेको रकमलाई नै खचा कार्म गरेको छ । ऐनमा भएको 
व्र्वस्थाबमोर्जम खचा नभएको रकम र्र्कन गरी र्फिाा गनुापदाछ ।   

17.2. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ११० मा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को 
काम किाव्र् सम्बन्धमा व्र्वस्था गरी तनर्म ११०(क) मा प्रदेश सरकारको आन्िररक आर्को लेखा 
राख्न,े एकीकृि आतथाक र्ववरण बनाउने कार्ासमेि िोर्कएको छ । प्रदेश सरकार सर्िि कोष 
र्हसाबमा राजस्वको शीषाकगि आर् र्हसाबमा रु.१ करोड २१ लाख १४ हजार बैंक र राजस्व 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा फरक परेको उल्लेख गरेकोमा उक्त र्हसाब तभडान गरेको अतभलेख 
िर्ार गरेको छैन । तनर्ममा भएको व्र्वस्थाबमोर्जम सबै र्हसाब तभडान गरी र्थाथा र्हसाब िर्ार 
गनुापदाछ ।  

18. र्वभाज्र् कोषको बाडँफाटँ - अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार सवारी साधन कर 
बापिको रकममध्रे् ६० प्रतिशि प्रदेश सर्ििकोषमा र ४० प्रतिशि स्थानीर् सर्िि कोषमा दार्खला 
गनुापने व्र्वस्था छ । र्वभाज्र् कोषमा गि वषाको रु.23 करोड ४1 लाख २० हजार र र्ो वषा 
प्राप्त रु.१ अबा ८७ करोड ५५ लाख ५३ हजारसमेि जम्मा रु.२ अबा १० करोड ९६ लाख ७3 
हजार रहेकोमा रु.१अबा ९९ करोड ६३ लाख ६७ हजार बाँडफाँट गरेको छ । बाँकी रु.११ 
करोड ३३ लाख 6 हजार तनर्मअनसुार बाँडफाटँ गनुापदाछ ।  

19. आन्िररक लेखापरीक्षण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९७ मा प्रदेशर्स्थि 
सरकारी कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा  अन्र् कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षण प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट लागू 
गरेको आन्िररक लेखापरीक्षण तनदेर्शकाअनरुुपको कार्ार्वतध अपनाई चौमातसकरुपमा आन्िररक 
लेखापरीक्षण गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण गदाा 
प्रदेशअन्िगािका कार्ाालर्मा असलु गनुापने बेरुज ु रु.17 करोड ४४ लाख ५५ हजार, तनर्तमि 
गनुापने बेरुज ु रु.१ अबा ३० करोड ७३ लाख ७० हजार देर्खएकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरणअनसुार आन्िररक लेखापरीक्षण हुँदा असलु गनुापने रु.१ करोड ६९ लाख, 
तनर्तमि गनुापने रु.७ करोड ३८ लाख ६९ हजार बेरुज ु औलं्र्ाएको छ । आन्िररक 
लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी िलु्र्ाउन ुपदाछ । 

20. सरकारी सम्पर्त्तको अतभलेख – प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४७(३) मा प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले र्वतभन्न मन्रालर् िथा तनकार्बाट पेश भएको एकीकृि र्जन्सी प्रतिवेदन 
अध्र्र्न गरी सोही आधारमा एकीकृि र्जन्सी प्रतिवेदन िर्ार गरी मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर् र आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा आर्श्वन मसान्ितभर पठाउन ुपने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले सो अनसुार एकीकृि र्जन्सी प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । काननुमा भएको व्र्वस्थाको 
पालना गनुापदाछ । 

21. बेरुजकुो लगि - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म १०१ अनसुार 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट लेखापरीक्षण भई कार्म भएको बेरुज ुसम्बर्न्धि कार्ाालर् र प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउन ुपने व्र्वस्था छ । िालकु तनकार्ले आफूअन्िगािका तनकार्को 
बेरुजकुो लगि अद्यावतधक गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा उपलब्ध गराउन ु पने र सोको 
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आधारमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले बेरुजकुो एकीकृि लगि िर्ार गनुापने व्र्वस्था  
छ । कार्ाालर्ले बेरुजकुो एकीकृि लगि खडा गरी राखेको पाइएन । 

 बेरुज ुर्स्थति - मन्रालर् र मािहिसमेि 4 तनकार्मा र्ो वषा रु.16 लाख 50 हजार बेरुज ुबाँकी 
रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-9 मा रहेको छ। 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम प्रदेशमा शार्न्ि सरुक्षा र सवु्र्वस्था 
सम्बन्धी नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुामा िथा कार्ाान्वर्न, तनर्मन, सूचना संकलन, मूल्र्ांकन र 
प्रतिवेदन, अतिर्वर्शि व्र्र्क्त,  महत्वपूणा भौतिक संरचना, संवेनशील सावाजतनकस्थल िथा समारोहको सरुक्षा, 
उपातध, सम्मान र र्वभषुणको लातग तसफाररस िथा अन्र् संघसँगको समन्वर् र सहकार्ामा सहप्रशासन, काननु 
तनमााण र प्रदेशस्िरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधाररि सिार माध्र्मको दिाा, 
अतभलेख, अनमुति, नवीकरण, अनगुमन र तनर्मन गनेलगार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

    र्ो वषा मन्रालर् र मािहि अर्खिर्ारी ठदएको कार्ाालर्को लातग र्वतनर्ोजन रु.27 करोड 21 लाख 
60 हजार,  राजस्व रु.18 लाख 6२ हजार, धरौटी रु.४ करोड ३७ लाख ९ हजार र अन्र् कारोबार रु.७ 
करोड ३२ लाख ७३ हजारसमेि रु.39 करोड 10 लाख ४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 
लेखापरीक्षणबाटदेर्खएका  व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

1. बजेट कार्ाान्वर्न - प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ बमोर्जम मन्रालर्लाई सरुु र्वतनर्ोजन रु.१ अबा 
२७ करोड ४० लाख ८९ हजार भएकोमा रकमान्िरबाट घटाइ अर्न्िम बजेट रु.७३  करोड ३ 
लाख ६० हजार  कार्म  भएको छ । मन्रालर्का कार्ाक्रम सिालन गना कार्म भएको बजेटबाट 
रु.१३ करोड ४९ लाख ८० हजार (१८.४८ प्रतिशि) मार खचा भएको छ । सरुु र्वतनर्ोजन 
बजेट, थपघट पतछ कार्म भएको बजेट र खचामा ठूलो अन्िर देर्खएको छ । लर्क्षि कार्ाक्रम 
सम्पन्न गने गरी र्थाथापरक बजेट बनाइ कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।  

2. रकमान्िर - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४१(३) मा वार्षाक कार्ाक्रम 
नछुट्ने वा कार्ाक्रममा बाधा नपने र स्रोि फरक नपने गरी एक उपशीषाकतभरको एक खचा 
शीषाकबाट अको खचा शीषाकमा मन्रालर्का सर्चवले रकमान्िर गना सक्ने, र्सरी रकमान्िर गदाा जनु 
खचा शीषाकमा थप रकमान्िर गररने हो सो खचा शीषाकमा र्वतनर्ोर्जि रकमको २० प्रतिशिभन्दा बढी 
हनेु गरी रकमान्िर गना नपाइने व्र्वस्था छ । मन्रालर्को तनम्न बजेट शीषाकमा सरुु बजेटको 
िलुनामा शिप्रतिशिदेर्ख १ हजार ३०३ प्रतिशिसम्म रकमान्िरबाट थप भएको छ ।  

                                                          (बजेट रु.हजारमा ) 
खचा संकेि ्ोि शरुु बजेट थप बजेट जम्मा बजेट खचा थप प्रतिशि 

गैर आवासीर् भवन खररद आन्िररक ऋण ९०००० ९०००० १८०००० ० १०० 
सवारी साधन आन्िररक ऋण १५००० १९५५०० २१०५०० ० १३०३ 

    तनर्मावलीको व्र्वस्था भन्दा बढी रकमान्िर थप गने र रकमान्िर पिाि खचा नगने 
पदातधकारीहरूलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  
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3. बजेट रोक्का - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३१(२) मा सबै  तनकार्बाट 
बजेट िथा कार्ाक्रम प्राप्त गरी अर्न्िम रुप ठदँदा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले  प्रदेशको 
आतथाकर्स्थति र्वचार गरी सम्बर्न्धि मन्रालर्सँग परामशा गरी बजेट थपघट गनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्को लातग र्ो वषा बजेट रु.१ अबा २७ करोड ४० लाख ८९ हजार बजेट र्वतनर्ोजन  
भएकोमा प्रदेश सरकारले २०७७।६।३० मा गरेको तनणार्को आधारमा आतथाक मातमला िथा 
र्ोजना मन्रालर्ले  रु.६३ करोड ३५ लाख ८८ हजार बजेट रोक्का राखेको छ । प्रदेशको आतथाक 
्ोि र्वश्लषेण नगरी बजेट बनाउदा ४९.७२ प्रतिशि बजेट कार्ाान्वर्न हनेु अवस्था भएन । प्रदेशको 
आतथाक र्स्थति र स्रोिसमेि र्वचार गरी र्थाथा बजेट तनमााण गनुापदाछ ।  

4. कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २७ बमोर्जम  सबै 
कार्ाालर्बाट र्ववरण प्राप्त गरी प्रदेशस्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार गरी  त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् 
पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्को र्ो वषाको वार्षाक र्वकास कार्ाक्रममा ५ 
वटा तबओपी तनमााण, ४०० र्वद्यालर्मा सगरमाथा र्टन्स क्लव गठन, मखुर् राजमागा र बजार क्षेरमा 
सीसी र्टतभ जडान, आधतुनक छापाखाना स्थापना कार्ा सम्पन्न गने, ७० वटा एम्बलेुन्स खररद गरी 
र्ािार्ाि पहुँच पगेुको पातलकामा हस्िान्िरण गने कार्ाक्रम रहेकोमा सो कार्ाक्रम सिालन भएको 
पाईएन । मन्रालर्ले कार्ाक्रम सिालन हनु नसक्नकुो कारण समीक्षा गरेको पाईएन । सबै वार्षाक 
र्वकास कार्ाक्रममा िोर्कएको लक्ष्र् अनसुारका काम सम्पन्न गनुापदाछ ।  

5. संगठन संरचना र दरबन्दी - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४५ मा 
कार्ाालर्को संगठन, व्र्वस्थापन िथा कार्ा र्वभाजन र्थेष्ठ र समूर्चि छ र सो अनसुार कार्ा 
सिालन भएको छ भन्ने समेिको जाचँ गरी गराइ र्वश्वस्ि हनुपुने उल्लेख छ । मन्रालर्ले पेश 
गरेको वार्षाक प्रगति समीक्षामा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा देर्खएका मखुर् समस्र्ामा संगठन व्र्वस्थापन 
सवेक्षण भई नसक्नलुाई पतन उल्लेख गरेको छ । मन्रालर्मा र्वतभन्न ्ेणी र िहका ३८  
कमाचारीको दरबन्दी रहेकोमा २१ स्थार्ी दरबन्दी पूतिा भई १७ दरबन्दी ररक्त रहेको छ । स्वीकृि 
दरबन्दी पूतिा नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पने देर्खन्छ । स्वीकृि दरबन्दीअनसुार पदपूतिा गनुापदाछ । 

6. कार्ा सम्पादन करार - प्रदेश सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सिालन), ऐन २०७६ को दफा १८ मा 
प्रदेश सरकारले कार्ासम्पादन गने कुनै काम तनर्िि अवतधतभर सम्पादन गररसक्नपुने वा तनर्िि 
पररमाणको उपलर्ब्ध हनेु गरी कार्ा सम्पादन गनुापने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथतमकिा प्राप्त कुनै 
कार्ाक्रम िथा आर्ोजना कार्ाान्वर्न गनुापने भएमा कुनै अतधकारीसँग कार्ा सम्पादन करार गरी 
त्र्स्िो कार्ा सम्पादन गने र्जम्मेवारी तनजलाई ठदँदा कामको र्ववरण, कार्ासम्पादन गनुापने समर्ावतध 
र कार्ासम्पादनको गणुस्िर वा पररमाणसमेि उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश सर्चवले र्वभागीर् 
मन्रीसँग र कार्ाालर् प्रमखुले सम्बर्न्धि मन्रालर्को सर्चवसँग कार्ासम्पादन करार गनुापनेमा कुनै 
पतन पदातधकारीसँग कार्ा सम्पादन करार गरेको देर्खएन। पदातधकारीलाई र्जम्मेवार र जवाफदेही 
बनाउन कार्ासम्पादन करार गनुापदाछ । 

 

7. काननु तनमााण - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 207४ अनसुार मन्रालर्गिरुपमा 
िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गनुापने काननुहरू उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सभाले र्ो वषासम्म र्वतभन्न 
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मन्रालर्सँग सम्बर्न्धि ५८ काननु स्वीकृि गरेको, ३ काननु र्वधेर्कको रुपमा प्रदेश सभामा टेबलु 
गरेको छ । अन्र् १ काननु िर्ार गना सैर्द्ार्न्िक स्वीकृति ठदई तनमााणको चरणमा रहेको छ । सेवा 
प्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्र्क काननु तनमााण गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

8. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २८ मा  प्रदेश िहका सबै 
सरकारी तनकार्हरूले आफ्नो र अन्िगािका कार्ाालर्हरूको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
लागू गनुापने र आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली  सम्बन्धी ढाँचा र कार्ार्वतध प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्ले  िोकेबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीमा तनर्न्रण वािावरण, 
जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनगुमन र तनर्न्रण जस्िा र्वषर् समेटी  मन्रालर्र्ले आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

9. वार्षाक प्रतिवेदन - प्रदेश सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सिालन ), ऐन २०७६ को दफा ४१ मा 
मन्रालर् िथा प्रदेशस्िरका सरकारी तनकार्ले प्रत्रे्क आतथाक वषा समाप्त भएको तमतिले 
िोर्कएबमोर्जमको अवतधतभर आफूले सो आतथाक वषाभरर सिालन गरेको कार्ाक्रम, सम्पादन गरेको 
काम र त्र्स्िो कामको अवर्स्थति िथा प्रगति र लागिलगार्िका अन्र् आवश्र्क कुराहरू समावेश 
गरी मन्रालर् िथा प्रदेशस्िरका तनकार्ले मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्मा वार्षाक 
प्रतिवेदन पेश गरी सावाजतनक रुपमा प्रकाशन गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले वार्षाक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी प्रकाशन गरेको देर्खएन । ऐनबमोर्जम  वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गनुापदाछ । 

10. खररद र्ोजना - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८  मा वार्षाक १० लाख 
रुपैँर्ाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा खररदको र्ोजना िर्ार गनुापने  व्र्वस्था छ । नेपाल प्रहरी  
िथा सशस्त्र  प्रहरी बलका संघीर् इकाई कार्ाालर्मा  मोटरसाईकल, एम्बलेुन्स िथा मखुर्मन्री 
अत्र्ावश्र्क केन्रमा र्जप/र्पकअप/भ्र्ान,  दमकल र एम्बलेुन्सको लातग र्ो वषा रु.२८ करोड ७० 
लाखको बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा वारुण र्न्र खररदमा रु.६ करोड २८ लाख २० हजार खचा 
गरेको छ । वार्षाक खररद र्ोजना बेगर स्थानीर् िहको लातग खचा गने कार्ा प्रदेश बजेट तसर्द्ान्ि 
र्वपरीि देर्खन्छ। 

11. कार्ाक्षरे - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली २०७४ मा र्वद्यालर्मा सिालन गररने 
र्क्रर्ाकलापहरू र्ो मन्रालर्को कार्ाक्षेरतभर पने कदेर्खदैन । मन्रालर्ले “म अर्घ बढ्छु” 
कार्ाक्रम सिालन गरी गि वषासम्मको रु.२ करोड ३४ लाख २३ हजारसमेि र्ो वषासम्म रु.२ 
करोड ४६ लाख २२ हजार खचा भएको छ । र्ो वषा कार्ाक्रम संर्ोजकको लातग रु.२ लाख ३७ 
हजार र क्लबको प्रर्शक्षकको लातग रु.९ लाख ७२ हजार खचा लेखेकोमा अन्िरर्क्रर्ाबाहेक अन्र् 
कार्ाक्रम सिालन भएको छैन ।   

12. तनर्ष्क्रर् प्रतिष्ठान - मन्रालर्ले परकारहरूको क्षमिा र्वकास गना िथा अध्र्र्न अनसुन्धान गना 
स्थार्पि प्रादेर्शक सिार प्रतिष्ठानलाई  रु.६० लाख अनदुान ठदएको छ । प्रतिष्ठानले प्रशासतनक 
प्रकृतिको कार्ामा मार रु.२१ लाख ९९ हजार  खचा गरी रु.३८ लाख १ हजार  मौज्दाि रहेको 
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छ। हाल उक्त प्रतिष्ठान तनर्ष्क्रर् रहेकोले उदे्दश्र् पूरा नगरी प्रशासतनक खचा मार गदाा अनदुानको 
सदपुर्ोग हनेु अवस्था छैन । मौज्दाि रकम र्फिाा गरी प्रदेश सर्िि कोषमा दार्खला हनुपुदाछ । 

13. वारुणर्न्र खररद - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४७ मा कार्ाालर्ले 
आफ्नो कार्ाालर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले हस्िान्िरण भई वा वस्िगुि 
सहार्िा वा अन्र् कुनै प्रकारबाट प्राप्त हनु आएको र्जन्सी मालसामानको र्ववरण र मूल्र्समेि खलुाइ 
साि ठदनतभर र्जन्सी र्किाबमा आम्दानी बाधँी से्रस्िा खडा गरी राख्नपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
१४ स्थानीर् िहको लातग र्वतभन्न क्षमिाको १४ वटा वारुणर्न्र रु ६ करोड ३८ लाख २० 
हजारमा  खररद गरी छनोटको आधार स्वीकृतिबेगर स्थानीर् िहलाई हस्िान्िरण गरेको छ । 
सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले वारुणर्न्र सिालनसम्बन्धी जनशर्क्तको व्र्वस्था िथा कार्ार्वतध िर्ार 
गरेको देर्खएन । हस्िान्िररि वारुणर्न्र बरु्झतलने स्थानीर् िहले आफ्नो र्जन्सी खािामा आम्दानी 
गरेको नदेर्खएकोले र्जन्सी आम्दानी गरी सिालनमा ल्र्ाउन ुपदाछ ।  

14. अनदुान - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४२(3) मा जनु कामको लातग 
अनदुान ठदइएको हो सो काममा लक्ष्र्अनसुार प्रगति गरे वा नगरेको र त्र्स्िो रकमको 
काननुबमोर्जम लेखापरीक्षण भए वा नभएको कुराको अनगुमन गरी  प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था 
छ । मन्रालर्ले नेपाल परकार महासंघका प्रदेश सतमति िथा १४  शाखा कार्ाालर्हरूलाई रु.५० 
लाख अनदुान ठदएकोमा कार्ा प्रगति, अनगुमन प्रतिवेदन,  कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन तलएको छैन ।अनदुानको अनगुमन गरी उपर्ोगको सतुनर्िििा र्र्कन हनुपुदाछ । 

15. र्वर्वध खचा खािा (कोतभड) - कार्ा सिालन कोषमा र्ो वषा रु.३ करोड ८४ लाख २३ हजार 
आम्दानी भएकोमा रु.३ करोड ६४ लाख ८१ हजार खचा भई रु.१९ लाख ४२ हजार मौज्दाि 
रहेको छ । मन्रालर्ले कोतभड-१९ रोकथाम िथा उपचारसम्बन्धी र्वतभन्न कार्ा गने र सोको लेखा 
राख्न,े लेखापरीक्षण गराउने गरी भकु्तानी आदेश माफा ि प्रदेश नं.१ अन्िगािका १४ र्जल्लाका र्जल्ला 
प्रशासन कार्ाालर्, र्जल्ला समन्वर् सतमति, प्रदेश नं.१ प्रहरी कार्ाालर्, दईु कारागार शाखासमेिलाई 
रु.३ करोड ६४ लाख ८१ हजार तनकासा ठदएको छ । उक्त रकम सम्बर्न्धि तनकार्ले खचा गरेको 
सम्बन्धमा मन्रालर्ले अनगुमन गरेको देर्खएन ।  

16. र्वपद् व्र्वस्थापन कोष - प्रदेश सरकारले र्वपद् बाट भएको क्षतिको खोज उर्द्ार िथा राहि र्विरण 
सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लागू गरेको छ । र्वपद व्र्वस्थापन कोषबाट आगलागी िथा पर्हरोका 
कारण प्रभार्वि ओखलढंुगा, संखवुासभा, भोजपरुका १३ पररवारलाई रु.६ लाख ३० हजार र र्वपद् 
घटनामा मतृ्र् ुभएका झापाका २ व्र्र्क्तलाई राहि रु.३ लाखसमेि रु.९ लाख ३० हजार खचा गरी 
रु.३ करोड ३९ लाख २० हजार मौज्दाि रहेको छ । मन्रालर्ले र्वतभन्न रोग लागेका 
व्र्र्क्तहरूलाई मर्न्रपररषदको तनणार्को आधारमा मन्रालर्को चाल ुखचा शीषाकबाट खचा गने गरेको 
छ । उपचार कार्ाको रकम भकु्तानी गने सम्बन्धी कार्ार्वतध स्वीकृि गरेको पाइएन ।   

17. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा ३९ देर्ख 4४ मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिाअनसुार गनुापने कामको कार्ाान्वर्न अवस्था देर्खने अतभलेख मन्रालर्ले अद्यावतधक 
गरेको छैन । िोर्कएअनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना भए, नभएको व्र्होरा परीक्षण गदाा 
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बेरुज ुफस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, 
केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश गरे गरेको 
जाँचवझु गने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना 
नसकेमा सोको र्जम्मेवारी मन्रालर्मा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख 
छ । सोअनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथाक अनशुासन पालना गनुा गराउनपुदाछ ।  

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर्समेि ५ तनकार्मा र्ो वषा रु.8 करोड 25 लाख 22 हजार बेरुज ुबाँकी 
रहेको छ । सोमध्रे् रु.47 लाख 32 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण 
अनसूुची-9 मा रहेको छ ।  
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उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली २०७४ बमोर्जम व्र्ापार वार्णज्र् र बजार प्रतिस्पधाा 
सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति काननु मापदण्ड िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न ऐन तनर्म खानी िथा खतनज पदाथाको 
अन्वेषणसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति उद्योग दिाा अनमुति प्रादेर्शक पर्ाटक र्वकास नीति काननु मापदण्ड र र्ोजना 
तनमााण प्रदेशस्िरको संरक्षण क्षेर र चरन क्षरेको व्र्वस्थापन प्रदेशतभर भसू्खलन तनर्न्रण लगार्िका कार्ा 
रहेका छन ्। 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.1 अबा ५७ करोड ७ लाख १९ हजार,  राजस्व 
रु.27 करोड 32 लाख 30 हजार,  धरौटी रु.१३ करोड ७६ लाख ३१ हजार र अन्र् कारोबार रु.1७ 
करोड ५2 लाख ८१ हजार समेि रु.2 अबा 15 करोड 68 लाख 61 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 
छ । लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः  

1. कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २७ बमोर्जम  सबै 
कार्ाालर्बाट र्ववरण प्राप्त  गरी प्रदेशस्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार गने िथा भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको 
सामरु्हक समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले सबै कार्ाालर्बाट प्रगति र्ववरण तलई 
प्रदेशस्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेकोले वार्षाक र्वकास कार्ाक्रममा उल्लेख भएका प्रमखु 
र्क्रर्ाकलापको कार्ा प्रगति मूल्र्ाङ्कन भएको छैन । त्र्सैगरी बजेट वक्तव्र्मा जतडबटुी जोन, प्रादेर्शक 
बह ु र्वर्शिीकृि सेवा आरोग्र् अस्पिाल िथा सरुवा रोग अनसुन्धान केन्र स्थापना, तिनजरेु तमल्के 
जलजले क्षेरमा गरुाँस र जैर्वक र्वर्वधिाका लातग गरुुर्ोजना तनमााण र प्रादेर्शक आर्वष्कार कोष 
स्थापना गने उल्लेख भएकोमा उपरोक्त कार्ाहरू भएको देर्खएन । वार्षाक र्वकास कार्ाक्रम र बजेट 
वक्तव्र्मा उल्लेख भएका कार्ाक्रमहरू सिालन हनुपुदाछ । 

2. बजेट कार्ाान्वर्न – र्ो वषा मन्रालर्को लातग प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ बमोर्जम रु.४४ करोड 
७० हजार शरुु बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा संशोतधि बजेट रु.३८ करोड ६४ लाख ९५ हजार 
कार्म भई रु.९ करोड २६ लाख ९५ हजार (२३.९८ प्रतिशि) मार खचा गरेकोले अर्न्िम 
बजेटको िलुनामा २३.९८ प्रतिशि मार खचा भएको छ ।  

3. बजेट रोक्का - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३१(२) मा सबै तनकार्बाट 
बजेट िथा कार्ाक्रम प्राप्त गरी अर्न्िम रुप ठदँदा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले  प्रदेशको 
आतथाकर्स्थति र्वचार गरी सम्बर्न्धि मन्रालर्सँग परामशा गरी बजेट थपघट गनुापने व्र्वस्था छ । 
मन्रालर्को लातग र्ो वषा ८ बजेट उपशीषाकमा रु.३४ करोड ७४ लाख २६ हजार बजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा प्रदेश सरकारको २०७७।६।३० को तनणार्ले चाल ुआतथाक वषामा हनेु अतनवार्ा 
दार्र्त्त्व, बहवुषीर् ्ोि सतुनर्िििामाफा ि तसजाना भएको दार्र्त्व र गि वषाको भकु्तानी ठदन बाकँी 
रकमसमेि समावेश गरी र्वतनर्ोर्जि रकमबाट भकु्तानी हनेु गरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्ले रु.२३ करोड ७७ लाख ९० हजार  बजेट रोक्का राखेको छ । बजेट तनमााण गदाा 
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प्रदेशको आतथाकर्स्थति र ्ोिसमेि  र्वचार नगरेको कारण  ्ोिको अभावमा र्वतनर्ोर्जि बजेट 
घट्न गएको छ । प्रदेश आतथाक र्स्थति र स्रोिसमेि र्वचार गरी बजेट तनमााण गनुापदाछ ।  

4. कार्ा सम्पादन करार - प्रदेश सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सिालन) ऐन, २०७६ को दफा १८ मा 
प्रदेश सरकारले कार्ासम्पादन गने कुनै काम तनर्िि अवतधतभर सम्पादन गरी सक्नपुने वा तनर्िि 
पररमाणको उपलर्ब्ध हनेु गरी कार्ा सम्पादन गनुापने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथतमकिा प्राप्त 
आर्ोजना कुनै कार्ाक्रम िथा आर्ोजना कार्ान्वर्न गनुापने भएमा कुनै अतधकारीसँग कार्ा सम्पादन 
करार गरी त्र्स्िो कार्ा सम्पादन गने र्जम्मेवारी तनजलाई ठदँदा कामको र्ववरण, कार्ासम्पादन गनुापने 
समर्अवतध र कार्ासम्पादनको गणुस्िर वा पररमाणसमेि उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । ऐनमा प्रदेश 
सर्चवले र्वभागीर् मन्रीसँग र कार्ाालर् प्रमखुले मन्रालर्को सर्चवसँग कार्ासम्पादन करार गरेकोमा 
कामको गणुस्िर र पररमाण सम्बन्धी प्रगति आवर्द् गरेको पाइएन । पदातधकारीलाई र्जम्मेवार र 
जवाफदेही बनाउन कार्ासम्पादन करार बमोर्जम कार्ा प्रगतिलाई आवर्द् गनुापदाछ । 

5. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९४ मा  प्रदेश िहका 
सबै सरकारी तनकार्हरूले आफ्नो र अन्िगािका कार्ाालर्हरूको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार 
गरी लागू गनुापने र आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली सम्बन्धी ढाँचा र कार्ार्वतध प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्ले  िोकेबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीमा तनर्न्रण वािावरण, 
जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनगुमन र तनर्न्रण जस्िा र्वषर् समेटी मन्रालर्र्ले आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

6. वार्षाक प्रतिवेदन - प्रदेश सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सिालन) ऐन २०७६ को दफा ४१ मा 
मन्रालर् िथा प्रदेशस्िरका सरकारी तनकार्ले प्रत्रे्क आतथाक वषा समाप्त भएको तमतिले 
िोर्कएबमोर्जमको अवतधतभर आफूले सो आतथाक वषाभरर सिालन गरेको कार्ाक्रम, सम्पादन गरेको 
काम र त्र्स्िो कामको अवर्स्थति िथा प्रगति र लागि लगार्िका अन्र् आवश्र्क कुराहरूसमेि 
समावेश गरी मन्रालर् िथा प्रदेशस्िरका तनकार्ले मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्मा 
वार्षाक प्रतिवेदन पेस गरी सावाजतनकरुपमा प्रकाशन गना सर्कने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रदेश 
सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सिालन) ऐन बमोर्जम वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रकाशन गरेको 
देर्खएन। ऐन बमोर्जम  वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रकाशन गनुापदाछ । 

7. सवारी साधन खररद - सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध िथा तमिव्र्र्र्िासम्बन्धी तनदेर्शका, 
२०७५ को दफा ११ मा सभामखु, मन्री िथा प्रमखु सर्चवका लातग रु.७५ लाखसम्मको सवारी 
साधन खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वभागीर् मन्रीको लातग तनसान पेरोल 
र्जआरएक्स मोडलको १ सवारी साधन रु.२ करोड ७ लाख ५० हजारमा खररद गरेको छ । 
कार्ार्वतध प्रतिकूल हनेु गरी सवारी साधन खररद गदाा रु.१ करोड ३२ लाख ५० हजार थप व्र्र्भार 
परेको छ । र्वभागीर् मन्रीको लातग खररद गरेको उक्त सवारी साधन मखुर्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्मा प्रर्ोग भएको जानकारी प्राप्त भएकोले खररदको उदे्दश्र्अनरुुप भएको 
देर्खएन। िोर्कएको मापदण्डतभर रहेर खररद गरी सवारी साधनको उर्चि प्रर्ोग गनुापदाछ ।  
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8. उपभोक्ता सतमतिमाफा ि कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा एक 
करोड रुपैर्ाँसम्मको लागि अनमुान भएको तनमााण कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सक्ने र 
उर्ल्लर्खि एक करोड रुपैर्ासँम्मको लागि अनमुानमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र 
जनसहभातगिाको अंशसमेि समावेश हनेु उल्लेख छ । मन्रालर्ले मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र 
कर्न्टन्जेन्सीबाहेकको लागि अनमुान बनाइ उक्त सीमाभन्दा बढीको रु.२ करोड ६१ लाख ६३ 
हजारको २ र्ोजनाको काम २ उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको अतनर्तमि देर्खन्छ । तनर्मर्वपरीि 
िोर्कएकोभन्दा बढीको काम उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने कमाचारीलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ ।  

9. उद्योग स्थापना िथा रोजगारी - मन्रालर्को कार्ाक्षेरमा उद्योग दिाा िथा अनमुतिसमेि रहेकोमा प्राप्त 
र्ववरणअनसुार प्रदेशमा गि वषाको िलुनामा उद्योगको दिाा संखर्ा बढेको छ । गि वषासम्म कृर्ष 
िथा वनजन्र् उद्योगको संखर्ा ३ हजार ७३३ रहेकोमा र्ो वषा ९ हजार ७३५ पगेुको र अन्र् 
क्षेरका उद्योगहरू गि वषासम्म ६ हजार ५६६ दिाा भएकोमा र्ो वषासम्म १४ हजार ५२७ पगेुको 
छ । प्रदेश मािहिका उद्योगबाट २०७६।७७ सम्म २१ हजार ८७७ जनाले रोजगारी प्राप्त 
गरेकोमा र्ो वषा ४३ हजार ९७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन ्। रोजगारी प्राप्त गनेमा २६ 
हजार ५८६ परुुष र १७ हजार ३८५ मर्हला कामदारहरू रहेका छन ्।  

10. लगानी िथा उत्पादन क्षमिा - प्रदेश मािहिमा रहेका उद्योगहरूमा २०७६।७७ सम्म रु.13.71 
अबा पुजँी लगानी रहेकोमा र्ो वषा रु.31.88 अबा पगेुको र वार्षाक उत्पादन क्षमिा २०७६।७७ 
मा ३७.७२ अबा रहेकोमा २०७७।७८ मा ९.४५ खचा पगेुको र्ववरणबाट देर्खएको छ ।  

11. काठ िथा वन पैदावार आर्ाि - प्रदेश नं.१ प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा ११ ले वन पैदावारको 
तबक्री र्विरणसम्बन्धी व्र्वस्था गरेको छ । ऐनको सो दफामा प्रदेश सरकारको वन पैदावार (काठ 
र दाउरा) को तबक्री र्विरण र आपूतिाको लातग िोर्कएबमोर्जम संरचना िर्ार गरी व्र्वस्थापन गने 
उल्लेख छ । ऐनको दफा ११(५) मा वन क्षेर नभएका स्थानीर् िहमा सामदुार्र्क वन वा 
साझेदारी वन वा प्रादेर्शक वनबाट एक/एक काठ दाउरा तबक्री तडपो राख्न सर्कने व्र्वस्था भएिापतन 
र्ो वषा वन क्षेर नभएका स्थानीर् िह छुयाई तबक्री तडपो स्थापना गरेको पाइएन । प्राप्त 
र्ववरणअनसुार र्ो वषा अमेररका, इन्डोनेतसर्ा, म्र्ान्मार, मलेतसर्ा र भारिलगािका मलुकुबाट २ लाख 
७९ हजार २३४ घन र्फट काठ आर्ाि भएकोमा ऐनले िोकेबमोर्जम तबक्री र्विरणको संरचना खडा 
गरी व्र्वस्थापन भएको पाइएन ।  

12. वन पैदावारको उत्पादन र तबक्री - प्रदेश नं.१ प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा ४५ मा तनजी वनको 
वन पैदावार ओसार पसार र व्र्वस्थापन सम्बन्धी व्र्वस्था रहेको छ । ऐनको उक्त दफामा तनजी 
वनको धनीले आफ्नो इच्छाअनसुार तनजी वनको वन पैदावारको मूल्र् तनधाारण गरी तबक्री र्विरण गना 
सक्ने व्र्वस्था गरी व्र्वसार्र्क प्रर्ोजनको लातग वन पैदावारको कटान र ओसार पसार गनुा परेमा, 
एक स्थानीर् िहबाट अको स्थानीर् िहमा ओसारपसार गनुापने भएमा सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले 
तडतभजन वन वा सव-तडतभजन वन कार्ाालर्बाट काठको प्रजािीसमेि खलुाई स्वीकृति तलनपुने 
व्र्वस्था छ । ऐनको दफा ४४(६) मा कसैले आफ्नो तनजी वनका नाममा प्रादेर्शक वन 
हातननोक्सानी गरेमा रार्ष्ट्रर् वनमा कसरु गरे सरह सजार् गने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणमा प्राप्त 
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मन्रालर्को प्रगति र्ववरणमा र्ो वषा तनजी वनबाट तनम्नअनसुार काठ, दाउरा र गैर काष्ठ वन 
पैदावार उत्पादन र तबक्री गरेको देर्खर्ो ।  

उत्पाठदि पररमाण तबक्री र्विरण पररमाण 

काठ (घनर्फट) दाउरा (चट्टा) गैर काष्ठ वन पैदावार 
र्कलोग्राम 

काठ (घनर्फट) दाउरा (चट्टा) गैर काष्ठ वन 
पैदावार र्कलोग्राम 

10036542.29 1225.36 3058973.14 13098852 2004.1 4114287 

उपरोक्तानसुार तनजी वनबाट उत्पाठदि पररमाणभन्दा काठिफा  30 लाख 62 हजार 310 
घनर्फट, ७७८ चट्टा दाउरा िथा 10 लाख 55 हजार 313 र्कलोग्राम गैर काष्ठ वन पैदावार बढी 
पररमाण तबक्री र्विरण गरेको देर्खएकोले प्रादेर्शक वनबाट संकलन गरी तनजीको नामबाट र्विरण 
गरे नगरेको सम्बन्धमा थप छानतबन गनुापदाछ ।  

13. वन र्वकास कोष - प्रदेश नं.१ प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा ७५ मा रार्ष्ट्रर् िथा प्रादेर्शक वनको 
संरक्षण र सम्बर्द्ान गना एवं अन्र् प्रवर्द्ानात्मक कार्ाका लातग प्रदेश सरकारले कोष स्थापना गना 
सक्ने व्र्वस्था भएिापतन कोष स्थापना भएको पाइएन ।  

14. वन स्थापना र वकृ्षारोपण - प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा ६४ मा प्रदेशतभरका शून्र् 
प्रतिशि वा िोर्कएको मापदण्डभन्दा कम वन क्षेर रहेका स्थानमा वन स्थापना गराइ वन क्षेर वरृ्र्द् 
गराउन प्रदेश सरकारले तनजी क्षेर िथा स्थानीर् िहसँग सहकार्ा गना सक्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर् 
मािहिका तडतभजन वन कार्ाालर् र भ ूिथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरूले र्ो वषा ४४ लाख 
३४ हजार ८२४ वटा र्वरुवा उत्पादन गरेकामध्रे् तडतभजन कार्ाालर् िाटलेजङु, झापा, मोरङ, 
उदर्परु, सनुसरी धनकुटा, तरवेणी, उदर्परुमा उत्पादन गररएकामध्रे् ९ लाख ९८ हजार ३१२ वटा 
र्वरुवा मौज्दाि रहेको र्ववरणबाट देर्खएको छ । तडतभजन वन कार्ाालर्हरूबाट र्वरुवा उत्पादन 
कार्ाक्रम सिालन गदाा तनजी नसारी माफा ि पतन र्वरुवा उत्पादन गने गरेको भए िापतन अतधकाशं 
तडतभजन वन कार्ाालर्ले शून्र् वन क्षेर रहेको र मापदण्डभन्दा  कम वन क्षेर रहेको स्थान खलुाइ 
वकृ्षरोपण र र्वरुवा र्विरण नगरेको साथै स्थानीर् िहसँग समन्वर् गरी कार्ाक्रम सिालन गरेको पतन 
पाइएन । ऐनको उदे्दश्र् बमोर्जम कार्ाक्रम सिालन गनुापदाछ ।  

प्रदेश नं. १ मा र्वगि ३ वषामा ६३० हेक्टर क्षेरफलमा ४ हजार ५९१ वन समूहमाफा ि 
वकृ्षरोपण गरी वन व्र्वस्थापनको कार्ा बढाएको िथा र्वतभन्न प्रजािीका ४६ लाख ९ हजार र्वरुवा 
उत्पादन गरी रोपणको लातग र्विरण गरेको र २ करोड २० लाख ३० हजार घनर्फट काठ र ६ 
हजार ५१२ चट्टा दाउरा (वन पैदावार) उत्पादन भएको र्ववरणबाट देर्खएको छ ।  

15. वािावरणीर् परीक्षण - प्रदेश नं.१ प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा ५१ बमोर्जम र्वकास आर्ोजना 
सिालन गदाा र उद्योग स्थापना िथा सिालन र वन व्र्वस्थापन कार्ा र्ोजनाहरूको वािावरणीर् 
परीक्षण गनुापने व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर्मा प्रारर्म्भक वािावरणीर् र संर्क्षप्त वािावरणीर् 
अध्र्र्न प्रतिवेदन स्वीकृतिको लातग क्रमश ५५ वटा र २२ वटाको कार्ा सूची स्वीकृि भएकोमध्रे् 
प्रारर्म्भक वािावरणीर् परीक्षणिफा  १४ वटा स्वीकृि भई ४१ वटा िथा संर्क्षप्त वािावरणीर् अध्र्र्न 
प्रतिवेदन २२ वटाको प्रर्क्रर्ामा रहेको र्ववरणबाट देर्खएको छ । िोर्कएको प्रर्क्रर्ा पूरा गरी र्था 
समर्मै प्रतिवेदनहरूको कारबाही टंुगो लगाउनपुदाछ । 

16. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगिरुपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
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सम्बन्धी व्र्वस्था छ । सो व्र्वस्था अनसार पाचँ वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राप अनं 
ठििीर्, राप अनं प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा समार्ोजन ग्रडेको व्र्वस्था 
रहेको पाइएन । मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्का ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका 41 
कमाचारीहरूलाई ग्रडे थप गरी रु.20 लाख 78 हजार खचा लेखेको छ । ऐन र्वपरीि खचा लेखेको 
रकम असलु गनुापदाछ ।

17. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा ३९ देर्ख 4४ मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिाअनसुार गनुापने कामको कार्ाान्वर्न अवस्था देर्खने अतभलेख मन्रालर्ले अद्यावतधक 
गरेको छैन । िोर्कएअनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना भए नभएको व्र्होरा परीक्षण गदाा 
बेरुज ुफस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, 

केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ाालर्को केन्रीर् र्हसाबमा समावेश गरे नगरेको 
जाँचबझु गने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना 
नसकेमा सोको र्जम्मेवारी मन्रालर्मा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख 
छ । सोअनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथाक अनशुासन पालना गनुा गराउनपुदाछ । 

तडतभजन वन कार्ाालर्हरू 

18. सम्झौिा र्वपरीि खचा - अन्िर सरकारी कार्ाालर्बीच भएको र्ोजना कार्ाक्रम सिालन गरी खचा गदाा 
स्वीकृि सम्झौिाबमोर्जम गनुापने व्र्वस्था छ । नेपाल र्वद्यिु प्रतधकरणले सोल ु कोररडोर १३२ 
के.तभ. प्रसारण लाइनको संरचना तनमााण गदाा तसरहा र उदर्परुको ८६.१८ हेक्टर वन क्षेरमा कटान 
गररएका ८ हजार २०० रुखको सट्टामा वन र्वभाग र प्रातधकरणबीच सम्पन्न सम्झौिाबमोर्जम िारबार 
पोलसर्हि सरुक्षा र पाँच वषासम्म र्वरुवाको स्र्ाहार गना रु.५ करोड ४७ लाख २६ हजारको लागि 
स्वीकृि गरी सोमध्रे् रु.३ करोड ९० लाख ७८ हजार िारबार कार्ामा र बाकँी र्वरुवा रोपण 
कार्ामा छुयाएको छ । र्ो वषासम्म प्रातधकरणबाट रु.४ करोड ४७ लाख २६ हजार प्राप्त भई 
र्वरुवा रोपण कार्ामा रु.२ करोड ५५ लाख ५८ हजार खचा भएको र रु.१ करोड ९१ लाख ६७ 
हजार मौज्दाि रहेको छ । िारबारसर्हिको सरुक्षा कार्ा नगरी र्वरुवा रोपणिफा  बढी खचा गदाा 
सम्झौिाको पालना नहनुकुो साथै रोर्पएका र्वरुवाहरूको सरुक्षा र िारबारको अवस्थासमेि स्पि 
नभएकोले सम्झौिाको पालना गरी बाकँी कार्ामा खचा गनुापदाछ । 

19. अमानिबाट तनमााण कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९८ अमानिबाट तनमााण 
कार्ा गनुापरेमा एक िह मातथको अतधकारीको पूवा स्वीकृति तलइ त्र्स्िो काम एक लाख रुपैँर्ामा 
नबढाई खण्ड खण्ड गरी वािााबाट गराउन वा तनमााण सम्बन्धी काम आवश्र्क तनमााण सामग्री 
उपलब्ध गराइ ज्र्ालामा ठदन सक्ने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ाालर्, झापाले स्थार्ी नसारी 
तनमााण, तग्रनहाउस तनमााणलगार्िका कार्ा अमानिमा कार्ा गराइ रु.२९ लाख ४६ हजार खचा गरेको 
छ । तनर्ममा िोर्कएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

20. रकम दार्खला - वन पैदावार संकलन िथा तबक्री र्विरण तनदेर्शका, २०७६ को तनर्म ३०(३) मा 
नेपाल सरकारबाट बजेट व्र्वस्था भई वा अन्र् तनकार्को लागिमा संकलन गररएको भए संकलन 
खचावापिको सम्पूणा रकम राजस्व दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ाालर् सनुसरीले 
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गि वषा र र्ो वषा प्राप्त संकलन खचा रु.२ करोड २७ लाख ३२ हजार सर्िि कोष दार्खला नगरी 
छुटै्ट खािामा जम्मा गरेकोले उक्त रकम सर्िि कोष दार्खला हनुपुदाछ ।  

21. बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ तबलको भकु्तानी 
खररद सम्झौिामा उर्ल्लर्खि काम सम्पन्न भएको आधारमा तबल िर्ार गरी भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था 
छ । तडतभजन वन कार्ाालर् (तरवेणी) उदर्परुले पी.एस. आइटमको भकु्तानी गदाा तनमााण 
व्र्वसार्ीले रु.१० लाख ८९ हजार मारको तबल पेश गरेकोमा कार्ाालर्ले उक्त आइटममा रहेको 
रु.२५ लाख नै भकु्तानी गरेकोले तबल भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रु.१४ लाख १1 हजार 
सम्बर्न्धिलाई र्जम्मेवार बनाइ असलु गनुापदाछ ।  

पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 
22. खररदको गरुु र्ोजना - सावाजतनक खररद  तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७  मा वार्षाक १० करोड 

रुपैँर्ाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा खररदको गरुु र्ोजना िर्ार गनुापने  व्र्वस्था छ । 
आर्ोजनालाई रु.१ अबा ७ करोड ९० लाखको शरुु बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु.२९ करोड २८ 
लाख ८८ हजार खचा गरेको छ । प्रदेश नंबर १ का सबै र्जल्लाहरूमा  र्ोजना सिालन गरी खचा 
गने गरेको आर्ोजनाले  गरुु र्ोजना स्वीकृि नगरी सालबसालीरुपमा  बजेट र्वतनर्ोजन गदै खचा गने 
गरेको छ । गरुु र्ोजनाको आधारमा वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गरेर मार खररद सम्बन्धी कार्ाहरू 
गनुापदाछ । 

23. मोतबलाइजेशन पेस्की - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३ मा सम्झौिाको शिा 
अनसुार २० प्रतिशिसम्म पेस्की ठदने व्र्वस्था छ । र्मसरु्फरखाना तबर्ल्डङ तनमााण र 
सन्सारीमाईस्थान तनमााण कार्ा गने दईु तनमााण व्र्वसार्ीलाई गि वषा र र्ो वषा गरी सम्झौिा 
रकमको २० प्रतिशिभन्दा बढी रु.1 करोड 23 लाख ५5 हजार पेस्की ठदएको छ। सम्झौिाको 
शिाभन्दा बढी पेस्की ठदने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाइ रकम असलु गनुापदाछ ।  

24. सीमाभन्दा बढीको कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ (१) मा मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगिाको अंशसमेि समावेश भएको एक करोड 
रुपैर्ासँम्मको लागि अनमुान भएको तनमााण कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । 
आर्ोजनाले तसर्द्नाथ पर्ाटन पूवााधार र्वकास र तछन्िाङ जलदेवी मर्न्दर तनमााण र्ोजनाको रु.२ 
करोड 5 लाख 81 हजारको कार्ा २ उपभोक्ता सतमतिबाट गराइ र्ो वषा रु.58 लाख 22 हजार 
भकु्तानी ठदएको छ । खररद तनर्मावली उर्ल्लर्खि सीमाभन्दा बढी  लागि अनमुानको काम उपभोक्ता 
सतमतिबाट गराउने कार्ा अतनर्तमि देर्खन्छ । तनर्मको पालना गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर् र मािहिसमेि 24 तनकार्मा र्ो वषा रु.14 करोड 7 लाख 60 हजार 
बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.6 लाख 88 हजार फस्र्ौट गरेकोले 
रु.14 करोड 72 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.१ करोड ८ लाख २४ हजार पेस्की बाँकी 
रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ । 
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली 2074 बमोर्जम प्रदेशतभरको भतूम व्र्वस्थापन िथा 
प्रशासन कृर्ष उत्पादन पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषण र सहकारीसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति काननु मापदण्ड र 
र्ोजना िजुामा कार्ाान्वर्न र तनर्मन गने लगार्िका कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को लातग र्वतनर्ोजन रु.१ अबा ८0 करोड 51 लाख 16 हजार,  
राजस्व रु.७3 लाख 68 हजार,  धरौटी रु.2 करोड १५ लाख ५२ हजार र अन्र् कारोबार रु.१ करोड 22 
लाख 84 हजार समेि रु.1 अबा ८4 करोड 63 लाख 20 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छना्ः  

1. नीति िजुामा - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार मन्रालर्ले कृर्ष, पश ु
र्वकास िथा खाद्य पोषणसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, प्रादेर्शक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतधकार, खाद्य सम्प्रभिुा 
र खाद्य गणुस्िर कार्म गने, कृर्षजन्र् र पशपुन्छीजन्र् औषतध र्वषादी र सकु्ष्म पोषणित्वर्कु्त 
वस्िकुो उपर्ोग र व्र्वस्थापनसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नाप 
जाँच, भतूम सधुार, भ-ूउपर्ोग िथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति, सरकारी िथा सावाजतनक जग्गाको 
प्रादेर्शक अतभलेख व्र्वस्थापन, घर जग्गा रर्जषे्ट्रसन, जग्गाधनी प्रमाण पजुाा, दार्खल खारेज, स्वातमत्व 
हस्िान्िरणसम्बन्धी नीति, भतूमहीन सकुुम्बासी दतलि, मकु्त कमैर्ा हतलर्ा हरूवा चरुवासम्बन्धी 
प्रादेर्शक नीति, सरकारी जग्गा भाडामा ठदनेसम्बन्धी नीति, सरुर्क्षि बसोवास र जग्गा एकीकरण 
सम्बन्धी नीति, गठुी िथा गठुी जग्गा व्र्वस्थापन जस्िा नीति िजुामा गनुापनेमा मन्रालर् स्थापना 
भएको ४ वषा व्र्िीि हुँदासमेि िोर्कएका नीतिहरू िजुामा गरेको छैन । िोर्कएका नीतिहरू िजुामा 
गरी लागू गनुापदाछ ।  

2. बजेट कार्ाान्वर्न अवस्था - प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन, २०७७ बमोर्जम रु.१ अबा ८१ करोड ५३ लाख  
७० हजार शरुु बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा रु.१ अबा ३७ करोड ४९ लाख २३ हजार अर्न्िम बजेट 
कार्म भई रु.५८ करोड १५ लाख १८ हजार (४२.२९ प्रतिशि) मार खचा भएको छ । बजेट 
र्वतनर्ोजन िथा रकमान्िरपतछ कार्म हनेु बजेटबीच ठूलो अन्िरदेर्खएको हुँदा बजेट तनमााण 
र्थाथापरक बनाउनपुने देर्खन्छ । 

3. बजेट रोक्का - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ३१(२) मा सबै तनकार्बाट 
बजेट िथा कार्ाक्रम प्राप्त गरी अर्न्िमरुप ठदँदा आतथाक  मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले  प्रदेशको 
आतथाकर्स्थति र्वचार गरी सम्बर्न्धि मन्रालर्सँग परामशा  गरी बजेट  थपघट गनुापने व्र्वस्था छ। 
मन्रालर्को लातग र्ो वषा २ बजेट उपशीषाकमा रु.१ अबा ८१ करोड ५३ लाख ७० हजार बजेट 
स्वीकृि भएकोमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रु.५९ करोड ८० लाख ३१ हजार बजेट 
रोक्का राखेको छ । स्वीकृि बजेट खचा नगरी रोक्का राख्न ेकार्ा उपर्कु्त देर्खएन । स्वीकृि बजेट 
खचा नगरेकोमा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  

4. समर्िगि प्रगति - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २७ बमोर्जम  सबै 
कार्ाालर्बाट र्ववरण प्राप्त गरी प्रदेशस्िरको प्रगति र्ववरण िर्ार गरी भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको 
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समीक्षा गनुापने र समीक्षा गदाा प्रगति कम भएको कारण सोको र्जम्मेवार व्र्र्क्त पर्हचान गरी 
सधुारका लातग चाल्नपुने कदम र प्रगति न्रू्न भएको सम्बन्धमा र्जम्मेवार व्र्र्क्तउपर आवश्र्क 
कारबाहीसमेि गनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त व्र्वस्थाअनसुार सबै कार्ाालर्बाट प्रगति तलई 
प्रदेशस्िरीर् प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेको कारण मन्रालर् र अन्िगािका तनकार्बाट गरेको समग्र 
लगानीको उपलर्ब्धको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गना सर्कएन । एकीकृि प्रगति र्ववरण िर्ार गरी मूल्र्ाङ्कन 
गने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

5. कार्ा सम्पादन करार - प्रदेश सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सिालन) ऐन, २०७६ को दफा १८ मा 
प्रदेश सरकारले कार्ासम्पादन गने कुनै काम तनर्िि अवतधतभर सम्पादन गररसक्नपुने वा तनर्िि 
पररमाणको उपलर्ब्ध हनेु गरी कार्ा सम्पादन गनुापने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथतमकिा प्राप्त 
आर्ोजना कुनै कार्ाक्रम िथा आर्ोजना कार्ान्वर्न गनुापने भएमा कुनै अतधकारीसँग कार्ा सम्पादन 
करार गरी त्र्स्िो कार्ा सम्पादन गने र्जम्मेवारी तनजलाई ठदँदा कामको र्ववरण, कार्ासम्पादन गनुापने 
समर्अवतध र कार्ासम्पादनको गणुस्िर वा पररमाणसमेि उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । ऐनमा भएको 
व्र्वस्थाबमोर्जम प्रदेश सर्चवले र्वभागीर् मन्रीसँग र कार्ाालर् प्रमखुले मन्रालर्को सर्चवसँग 
कार्ासम्पादन करार गरेकोमा कार्ा सम्पादनको गणुस्िर र पररमाण प्रगतिसँग आवर्द् गरेको पाइएन । 
पदातधकारीलाई र्जम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्ा सम्पादनलाई प्रगतिसँग आवर्द् गनुापदाछ । 

6. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २८ मा  प्रदेश िहका सबै 
सरकारी तनकार्हरूले आफ्नो र अन्िगािका कार्ाालर्हरूको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
लागू गनुापने र आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली  सम्बन्धी ढाँचा र कार्ार्वतध प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्ले िोकेबमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीमा तनर्न्रण वािावरण, 
जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनगुमन र तनर्न्रण जस्िा र्वषर् समेटी  मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रण 
प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

7. अनदुान र्विरण - कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, व्र्वसार्र्क पशपुालन अनदुान कार्ार्वतध, 
व्र्वसार्र्क बंगरु प्रवर्द्ान प्रादेर्शक अतभर्ान कार्ाक्रम सिालन कार्ार्वतधलगार्िका कार्ार्वतध िर्ार 
गरी अनदुान र्विरण हनेु गरेको छ । कार्ार्वतधअनसुार अनदुानग्राहीले एकै प्रकृतिको कामको लातग 
एकभन्दा बढी तनकार्बाट अनदुान तलन नहनेु, तबस लाख, पचास लाख र एक करोड रुपैर्ाभन्दा 
मातथको लगानीमा कर्म्िमा िीन वषा, पाँच वषा र दश वषाको व्र्वसार्को तनरन्िरिा रहने प्रत्र्ाभतूि 
हनुपुने जस्िा कुराहरू कार्ार्वतधमा उल्लेख छ । अनदुान र्विरणको उदे्दश्र् पतन कृर्ष िथा पशपुालन 
व्र्वसार्को प्रवर्द्ान भई रोजगारी तसजाना, राजस्व असलुीमा बढोत्तरी िथा उत्पादनमा वरृ्र्द् भएको 
हनुपुदाछ । र्ो वषा मन्रालर् र मािहिका तनकार्बाट प्रदेश सरकारिफा  रु.८९ करोड ६९ लाख 
९० हजार र संघ सशिािफा  रु.३३ करोड ९१ लाख ६१ हजारसमेि रु.१ अबा २३ करोड ६१ 
लाख ५१ हजार अनदुान उपलब्ध गराएको छ । अनदुान उपलब्ध गराउँदा कार्ार्वतधमा उर्ल्लर्खि 
प्रावधान पूरा गरेको देर्खएन । र्वगिदेर्खको अनदुान र्विरणको अद्यावतधक अतभलेख नराखेकोले 
अनदुान दोहोरो भए नभएको र्र्कन हनु सकेन । 

8. मािहिको कार्ाालर्को कार्ा  - कृर्ष व्र्वसार् प्रबर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध २०७६ को बुदँा ५(८) मा 
प्रदेशले सिालन गने कार्ाक्रममा रु.पचास लाखभन्दा मातथका अनदुान रकम मन्रालर्ले प्रदान गने 
उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त सीमाभन्दा घटी रकमका अनदुान २२५ संस्थालाई रु.१६ करोड 
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४६ लाख २७ हजार ठदई खचा लेखेको छ । मािहि कार्ाालर्को कार्ाक्षेरमा पने कार्ा कार्ार्वतध 
र्वपरीि हनेु गरी मन्रालर्ले अनदुान र्विरण गरेको छ भने र्विररि अनदुानबाट भएको रोजगारी 
तसजाना, राजस्व संकलन, वस्ि ुउत्पादन र त्र्सबाट जनिाले पाउने  सरु्वधाको बारेमा अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन गरेको देर्खएन । र्स्िो कार्ा मािहिका कार्ाालर्बाट र्विरण गराइ मन्रालर्ले अनगुमन 
िथा मूल्र्ाङ्कन गनुापदाछ । 

9. सहकारी संस्थामा लगानी - कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध २०७६ को बुदँा ५(७) मा प्रदेश 
सरकार र अन्िगािका तनकार्बाट रु.५ करोडभन्दा बढी अनदुान प्रदान गने भएमा त्र्स्िा अनदुानका 
कार्ाक्रमहरूमा प्रदेश सरकारको शेर्र रहन सक्ने र सोको सिालन प्रर्क्रर्ासमेि प्रदेश सरकारले 
िोकेबमोर्जम हनेु उल्लेख छ । मन्रालर्ले सहकारी ऐन, २०७४ बमोर्जम गठन भएको एक 
सहकारी संघ तलतमटेडसँग इटहरीमा धलुो दधु उत्पादन गने कारखाना सिालन गना लागि अनमुान 
रु.३१ करोड ६ हजारमध्रे् प्रदेश सरकारले रु.२० करोड व्र्होने गरी २०७७।१२।२२ मा  
सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिामा कार्ाक्रम सिालन प्रर्क्रर्ा प्रदेश सरकारले िोकेबमोर्जम हनेु 
उल्लेख भएिापतन सिालन प्रर्क्रर्ा र प्रदेश  सरकारको संस्थामा भएको लगानी सम्बन्धमा केही 
उल्लेख नै नगरी र्ो वषा रु.७ करोड ८८ लाख अनदुान प्रदान गरेको छ । लागि साझेदारीमा 
कार्ाक्रम सिालन गनुाअर्घ कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध बमोर्जम लगानीको सतुनर्िििाको 
आधार स्पि गरेको पाईएन । सहकारी ऐनिारा गठठि संस्थामा िोर्कएको सीमाभन्दा बढी लगानी 
गरेकोले र्ो लगानी सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले उर्चि तनणार् तलई लगानीलाई सरुर्क्षि गराउनपुदाछ।  

10. अनदुान र्फिाा - कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को बुदँा ५(५) मा प्रदेश 
सरकारबाट ५० लाखदेर्ख ५ करोड रुपैर्ाँसम्म लगानी भएको कृर्ष व्र्वसार्मा सम्बर्न्धि  
अनदुानग्राहीले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको पचास प्रतिशि रकम प्रदेश सरकारलाई कार्ाक्रमको 
प्रकृतिअनसुार सम्झौिामा िोर्कएको अवतधतभर र्फिाा गनुापने  प्रावधान रहेकोमा उक्त प्रावधान हटाई  
२०७७। १२।११ मा कार्ार्वतध  संशोधन गरेको छ । कार्ार्वतधमा भएको व्र्वस्थालाई गि वषा 
सम्झौिामा उल्लेख नगरेको कारण लगानी र्फिाा हनु अतनर्िि रहेको छ भने संशोधन गदाा अनदुान 
र्फिाा गनुापने प्रावधान हटाएको कारण अनदुानग्राहीलाई सहतुलर्ि हनु पगेुको छ ।आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा ४ संस्थामा लगानी भएको रु.३ करोड  १६ लाख ६० हजार  र २०७७।७८ 
मा  ४ संस्थामा लगानी भएको रु.२ करोड ७९ लाख ८४ हजारसमेि रु.५ करोड ९६ लाख ४४ 
हजारको सम्बन्धमा अनदुान र्फिााको कार्ा िातलकासर्हि मन्रालर्ले उर्चि तनणार् गनुापदाछ । 

11. कृर्ष अनदुान - र्वगि ३ वषाको अवतधमा प्रदेशमा व्र्वसार्र्क कृर्ष र्वकास र खाद्य िथा पोषण 
सरुक्षाको अवस्थामा सधुार गने उदे्दश्र्ले प्रदेश सरकारले र्वतभन्न बाली िथा पशपंुक्षी र्वकास कार्ाक्रम 
माफा ि १४ हजार ८४९ घरधरुीमा रु.१ अबा ७२ करोड १० लाख ८७ हजार अनदुान उपलब्ध 
गराएको छ । प्रदेश सरकारको र्ोजना र व्र्वस्थापनसमेिका कारण धानको उत्पादन ९.३९ 
प्रतिशिले वरृ्र्द् भएको, १ हजार ६५८ हेक्टर क्षेरफलमा हाइतिड मकै खेिी गरी ९ हजार मेर्रक्टन 
मकै उत्पादन भएको, १ हजार १९१ हेक्टर क्षेरफलमा चैिेधानको खेिी गरी ५ हजार ३६० 
मेर्रक्टन उत्पादन भएको छ ।  

त्र्सैगरी र्वगि ३ वषामा बेमौसमी िरकारी खेिीको लातग रु.६ करोड ३० लाख अनदुान 
सहर्ोग गरेको, कृर्षमा र्ार्न्रकरण गने कार्ामा रु.१३ करोड ८० लाख अनदुान रकमबाट १ हजार 
६४४ कृषक घरधरुीलाई कृर्षर्न्र प्राप्त भएको, सानातसंचाइ र्वशेष कार्ाक्रम अन्िगाि रु.८ करोड 
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७५ लाख अनदुान खचा गरी २ हजार ५८४ हेक्टर क्षेरफलमा थप तसंचाइ सरु्वधा बढेको कारण ७ 
हजार २९६ घरधरुी प्रत्र्क्ष लाभार्न्भि भएको प्रगति र्ववरणमा उल्लेख छ । र्स सम्बन्धमा 
मन्रालर्बाट अनगुमन भएको देर्खएन ।  

12. कर्न्टन्जेन्सी कट्टी - व्र्वसार्र्क पशपुालन सिालन कार्ार्वतध २०७६ को बुदँा ११ मा अनदुान 
भकु्तानी गररने रकमबाट कर्म्िमा ३ प्रतिशि रकम कर्न्टन्जेन्सीबापि कट्टा गनुापने व्र्वस्था  छ । 
मन्रालर्ले बंगरु प्रवर्द्ान प्रादेर्शक अतभर्ान कार्ाक्रम सिालन गदाा ११८ व्र्वसार्ीलाई रु.९ करोड 
५० लाख ८ हजार अनदुान भकु्तानी ठदएकोमा कार्ार्वतधबमोर्जम ३ प्रतिशिले हनेु रु.२८ लाख ५० 
हजार कर्न्टन्जेर्न्स कट्टा नगरेकोले उक्त रकम असलु गनुापदाछ ।   

13. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगिरुपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । सो व्र्वस्थाअनसुार पाँच वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राप अनं 
ठििीर्, राप अनं प्रथम, राजपरांर्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा समार्ोजन ग्रडेको व्र्वस्था 
रहेको पाइएन । मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्का ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका ३७ 
कमाचारीहरूलाई ऐन र्वपरीि समार्ोजन ग्रडे थप गरी रु.26 लाख 79 हजार खचा लेखेको रकम 
असलु गनुापदाछ ।  

14. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा ३९ देर्ख 4४ मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन गनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिाअनसुार गनुापने कामको कार्ाान्वर्न अवस्था देर्खने अतभलेख मन्रालर्ले अद्यावतधक 
गरेको छैन । िोर्कएअनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना भए, नभएको व्र्होरा परीक्षण गदाा 
बेरुज ुफस्र्ौट गने गराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, 
केन्रीर् आतथाक र्ववरण िर्ार गने, मािहि कार्ाालर्को केन्रीर् र्हसाबमा समावेश गरे नगरेको 
जाँचवझु गने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना 
नसकेमा सोको र्जम्मेवारी मन्रालर्मा र्वभागीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख 
छ । सोअनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएकोदेर्खएन । ऐनको व्र्वस्थाअनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना गरी आतथाक अनशुासन पालना गनुा गराउनपुदाछ । 

पशपंुछी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् 

15. अनदुान र्ववरण - कृर्ष व्र्वसार् प्रवधान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा २५ मा अनदुानग्राहीले 
एकै प्रकृतिको कामका लातग एकभन्दा  बढी तनकार्बाट अनदुान प्राप्त गना नहनेु उल्लेख छ । त्र्स्िै 
अनदुान सम्झौिा गदाा ५ देर्ख १० वषासम्म व्र्वसार् तनरन्िरिा हनुपुने उल्लेख छ । र्ो वषा 
तनदेशनालर्बाट ८ संस्थालाई रु.२ करोड ९८ लाख अनदुान उपलब्ध गराएकोमा अन्र् तनकार्बाट 
अनदुान नतलएको सतुनर्िि गनुापदाछ । त्र्स्िै अनदुान रकमबाट व्र्वसार्को तनरन्िरिा, अनदुानको 
प्रभावकारी कार्ाान्वर्न भए नभएको अनगुमन गरी सतुनर्िििा गनुापदाछ । 
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कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

16. मािहि कार्ाालर्को कार्ासम्पादन - कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा 
५९(८०) मा रु.२० लाखसम्मको कृर्ष अनदुान कृर्ष ज्ञान केन्र एवं भेटेरीनरी अस्पिाल िथा 
पशसेुवा तबज्ञ केन्रबाट र सोभन्दा मातथ रु.५० लाखसम्मको अनदुान कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्बाट 
प्रदान गररने व्र्वस्था छ । कार्ार्वतधमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि िोर्कएको सीमाभन्दा घटीको अनदुान 
समेि तनदेशनालर्बाटै भकु्तानी गरी र्ो वषा  20 वटा फमाहरूलाई रु.2 करोड 76 लाख 99 हजार 
अनदुान ठदएको छ । प्रादेर्शक कृर्षसम्बन्धी नीति, तनर्म िथा ब्र्वसार्र्क र्ोजना िजुामा गने, 
मािहिका कार्ाालर्हरूको कार्ाक्रम सिालन सम्बन्धमा तनदेशन, अनगुमन िथा तनरीक्षण गने 
कार्ाक्षरे भएको तनदेशनालर्ले अन्िगािका कार्ाालर्बाट र्विरण गररने अनदुान आफैं ले र्विरण गरेको 
छ ।  

17. कार्ा सम्पन्न - कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा ९ मा लाभग्राहीलाई 
अनदुानको अर्न्िम भकु्तानी कार्ा सम्पन्न भएपतछ मार ठदनपुने  व्र्वस्था छ । मोरङ र्जल्लार्स्थि 
कटहरी फलफूल िथा िरकारी थोक बजारको व्र्वस्थापन सतमतिको लातग रु.८० लाख र्वतनर्ोजन 
भएकोमध्रे् व्र्वस्थापन खचाको लातग रु.२ लाख र थोक बजारस्थलमा बरन्डा िथा स्टोर तनमााणको 
लातग रु.३५ लाख ५० हजारसमेि रु.३७ लाख ५० हजार  अनदुान भकु्तानी ठदएकोमा कार्ा सम्पन्न 
प्रमाण पेश गरेको छैन ।   

कृर्ष ज्ञान केन्र 

18. गि वषाको भकु्तानी - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४१(६) मा चाल ु
वषाको बजेटले नखामेको खचा व्र्होनुापने भएमा तबल भरपाईबमोर्जमको रकम आगामी वषामा भकु्तानी 
ठदनपुने कारण खोली प्रदेश लेखा इकाईबाट प्रमार्णि गराइ राख्नपुने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्र 
सनुसरीले भकु्तानी बाकँीको प्रमार्णि र्ववरण बेगर २०७६।७७ को भकु्तानी बाकँी उल्लेख गरी रु.५ 
करोड ९७ लाख ४२ हजार चाल ु वषाको र्वतनर्ोजनबाट भकु्तानी गरेको छ । भकु्तानी बाकँीको 
र्ववरण प्रमार्णि नगरी गि वषाको भकु्तानी गदाा अनदुान रकममा दोहोरो खचा भए नभएको र्र्कन हनेु 
अवस्था देर्खएन । तनर्माअनसुार भकु्तानी बाँकीको र्ववरण प्रमार्णि गरेर मार खचा गनुापदाछ ।  

19. अनदुान रकमको उपर्ोग - कृर्ष व्र्वसार् प्रबर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ को दफा ९ मा 
अनदुानग्राहीलाई रकम भकु्तानी गदाा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन र कार्ा सम्पन्न भएको सावाजतनक 
सनुवुाईको प्रतिवेदन समेि प्राप्त हनुपुने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्र सनुसरीले इटहरीर्स्थि एक 
मौरी पालन समहुसँग मौरीसर्हिको घार २५० थान खररद गरेको तबलको आधारमा रु.१५ लाख 
मध्रे् रु.७ लाख ५० हजार भकु्तानी गरेकोमा २०७८।११।१३ मा उक्त समहुको कार्ास्थलमा 
अवलोकन गदाा ६४ घार समहुको कार्ाालर्मै मौज्दाि रहेका र २०७८ कातिाकमा भएको वषाािको 
कारणले मौरीघार डवुानमा परी मौरी नास भएको जानकारी ठदएको छ । समहुले पेश गरेको मौरी 
घारको र्विरण भरपाईमा एक सदस्र्लाई २३ घार बझुाएकोमा सदस्र्ले १० घार मार प्राप्त गरेको 
जानकारी ठदएको, अको एक सदस्र्लाई २३ घार बझुाएको देखाइएका सदस्र्को घरमा १० घार 
मार रहेको र बाकँी मौरी आफन्िकोमा पठाएको अवस्था देर्खएको छ । घटी घार बझुाउने र 
आफुले प्राप्त गरेको घार आफन्िमा पठाउने सदस्र्लाई कारबाही गरी व्र्र्भार रकम असलु 
गनुापदाछ। 
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19.1. सोही कार्ाालर्ले सघनवाली क्लिर सिालनसम्बन्धी कामको लातग व्रस कटर खररद गना रु.१४ 
लाख ३७ हजारको सम्झौिा गरी सो मध्रे् रु.१० लाख कार्ाालर्ले अनदुान भकु्तानी गरेकोमा उक्त 
क्लिरको अवलोकन गदाा खररद गररएका १५ मध्रे् ७ जना लाभग्राहीको घरमा नरहेको, एक 
लाभग्राहीले मेतसन बेचेको, ४ वटा कटर मेतसन सटलार्सालाई नै र्फिाा गरेको अवस्था देर्खएकोमा 
लेखापरीक्षण टोलीको अनगुमन पिाि २०७८।११।२१ मा आपूिाकलाई र्फिाा गरेका ४ थान िस 
कटर पनु कृषकलाई बझुाएको सतमतिले जानकारी ठदएको छ । अनगुमन गरी प्रर्ोगमा नदेर्खएका 
िस कटरको रकम र्फिाा गराउनपुदाछ ।   

19.2. सोही कार्ाालर्बाट एक तग्रन फाउण्डेशनलाई २०७७।१२।५ मा च्र्ाउ ब्लक सिालनको लातग 
टहरा तनमााणको मूल्र्ाङ्कन गरी रु.८ लाख २५ हजारमध्रे् रु.४ लाख १२ हजार भकु्तानी गरेकोमा 
अवलोकनको क्रममा टहराहरू अनदुानको छनोट र स्वीकृि हनु ुअगावै तनमााण गररएको र कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदनसमेि समावेश नरहेकोले कार्ाक्रम छनोट गरी स्वीकृि हनु ुअगावैको संरचनालाई कार्ाक्रमको 
लातग समावेश गरी मूल्र्ाङ्कन गराइ भकु्तानी गनेलाई र्जम्मेवार बनाइ असलु गनुापदाछ ।  

19.3. सोही कार्ाालर्ले एक च्र्ाउ ब्लकको लातग एक फमालाई अनदुानग्राहीमा छनोट गरी अनदुान रकम 
तनकासा गदाा िर्ार गरेको कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा १ हजार र्कलोग्राम च्र्ाउको वीउ रु.१५ लाखमा  
खररद गरेको आधारमा रु.७ लाख ५० हजार भकु्तानी गरेको छ । स्थलगि अवलोकनमा बीउ 
गणुस्िरीर् नभएकोले च्र्ाउ उत्पादन नभएको जानकारी ठदएको, फमाले च्र्ाउ उत्पादनको लातग िर्ार 
गरेको टहराको क्षमिा उक्त पररमाणको बीउ खपि हनेु अवस्था नरहेको र िर्ार गररएका टहरामध्रे् 
एक टहरा खालीनै रहेको समेि देर्खएकोले र्स सम्बन्धमा थप छानतबन गरी अनदुान उर्चि कार्ामा 
खचा भए/नभएको र्र्कन गनुापदाछ ।  

20. संस्था छनोट आधार - प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण पररर्ोजना कार्ाान्वर्न म्र्ानअुलमा 
कार्ाक्रमबाट लगानी गदाा कृर्ष कार्ा गने उदे्दश्र्सर्हि प्रचतलि काननुबमोर्जम दिाा भएका संस्थालाई 
छनोट गनुापने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्र, झापाले एक सहकारी संस्था तलतमटेडलाई नर्ा ँब्लक 
(िरकारी) मा छनोट गरी संस्थाले पेश गरेको रु.४४ लाख २३ हजार पररर्ोजना प्रस्िाव स्वीकृि 
गरी रु.२७ लाख ८१ हजार भकु्तानी गरेको छ । लेखापरीक्षणमा प्राप्त उक्त संस्थाको दिाा प्रमाण 
परमा संस्थाको कारोबार पशपुालन, तमर््ि खेिी, भेटेरीनरी सेवाबाहेकका कृर्षजन्र् सेवाहरू प्रदान गने, 

मल बीउ र्वजनसम्बन्धी कारोबार गने गरी दिाा भएको पाइर्ो । उदे्दश्र् र कारोबारमा तमर््ि खेिी 
नरहेको संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा छानतबन गरी रकम असलु हनुपुदाछ ।  

21. लगानीको आधार - प्रधानमन्री कृर्ष आधतुनकीकरण पररर्ोजना कार्ाान्वर्न म्र्ानअुलमा पररर्ोजना 
अन्िगािका र्क्रर्ाकलाप सिालन गरी खचा गदाा समहुले व्र्होने कार्ाक्रमको लागि रकम सतुनर्िि 
गरी सम्पन्न गररने र्क्रर्ाकलापसमेि िोक्नपुने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्र, झापाले सामदुार्र्क 
पोि हाभेस्ट संकलन केन्र मेचीनगरलाई ढुवानी साधन, टर्ाकेर्जङ र धानको बीउ खररद कार्ाको 
लातग रु.२४ लाख ७७ हजार भकु्तानी गरेको छ । कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न म्र्ानअुलअनसुार धानवाली 
ब्लक कार्ाक्रममा सहभागी संस्थाको िफा बाट व्र्होररने रकमको सतुनिििा हनुपुने र संस्था सोही 
कामको लातग दिाा भई सिालन भईरहेको हनुपुने व्र्वस्था रहेकोमा सामदुार्र्क हाभेस्ट संकलन 
केन्रले व्र्होने लागि रकम एक कृषक बहमुखुी सहकारी संस्थाले बैंक खािामा जम्मा गरेको र 
हाभेस्ट केन्रले कृर्ष कार्ा सिालन सोही सहकारी संस्थाको नाममा रहेको मेचीनगर नगरपातलका वडा 
नं.५ को जग्गा बहालमा तलइएको सहमतिपर पेश गरेको छ । 
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उक्त केन्र २०७७।११।२३ मा मार तमर््ि खेिी गने उदे्दश्र्ले आन्िररक राजस्व 
कार्ाालर् भरपरुमा दिाा रहेको छ । हाभेस्ट केन्रलाई धानको ब्लक तनमााणसम्बन्धी कार्ाक्रममा 
छनोट गरी र्सै वषा ढुवानी साधन र टर्ाकेर्जङसमेिको अनदुान उपलब्ध गराउने तनणार् गरेको छ। 
उक्त संस्था गि वषासम्म अर्स्ित्वमा नरहेकोले म्र्ानअुलले िोकेबमोर्जम प्रर्क्रर्ा नपगेुको केन्रलाई 
ठदएको अतनर्तमि देर्खन्छ ।  

22. कार्ार्वतधको पालना - कृर्ष व्र्वसार् प्रवर्द्ान अनदुान कार्ार्वतध, २०७६ मा कृर्ष बजार संकलन केन्र 
स्थापना गदाा िराईमा न्रू्निम ३ कठ्ठा जग्गा हनुपुने िथा भाडामा तलएको जग्गामा बजार केन्र 
स्थापना गदाा कार्ार्वतधको दफा १९(५) मा ज्ञान केन्र र बजार सिालन सतमतिबीच कर्म्िमा २० 
वषा अवतधको लातग जग्गा भाडा सम्झौिा गरी जग्गा प्राप्त गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाक्रम सिालन 
गदाा स्थानीर् पातलकासँगको लागि साझेदारीमा कार्ाक्रम गना सर्कने गरी कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको 
आधारमा कृर्ष ज्ञान केन्र, झापाले ४ पातलकासँग रु.९६ लाख १९ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि 
गरी सो मध्रे् रु.४० लाख अनदुान तनकासा गरेकोमा गौरादह नगरपातलकाले सार्वकमा एक 
आधारभिू र्वद्यालर्को जग्गा २५ वषासम्मको लातग भाडामा तलई २०७५।९।२८ मा भएको 
सम्झौिा बमोर्जम तनमााण भई सिालन भैरहेको स्थानको लातग थप रकम तनकासा गरेकोमा 
कार्ार्वतधको व्र्वस्थाबमोर्जम कृर्ष ज्ञान केन्र र भाडामा जग्गा ठदने र्वद्यालर्बीच सम्झौिा भएको 
पाइएन ।  

22.1. झापा गाउँपातलका अन्िगाि टागनडबु्बा सामदुार्र्क साना र्कसान कृर्ष सहकारी संस्था तल. र ज्ञान 
केन्रबीच जग्गा भाडामा तलएर केन्र बनाउने सम्झौिा नभएकोमा सहकारी संस्था र एक व्र्र्क्तबीच 
२ कठ्ठा मार जग्गा तलजमा ठदने करार गरेको आधारमा रु.१० लाख अनदुान तनकासा गरेको छ । 
काम सन्िोषजनक नभएमा जग्गा धनीले जनुसकैु बखि सम्झौिा रद्द गना सक्ने शिा रहेको स्थानमा 
लगानी गनुा उपर्कु्त देर्खएन ।  

22.2. बरु्द्शार्न्ि गाउँपातलकाले बजार संकलन केन्र स्थापना गने जग्गाको र्ववरणमा जानकी मर्न्दर-
दतलिबस्िीदेर्ख हतडर्ा खोला जाने बाटोसम्म मार उल्लेख गरेको िर गाउँपातलकाको स्वातमत्वमा 
नरहेको जग्गामा संकलन केन्र तनमााण गने सम्झौिा गरी कृर्ष ज्ञान केन्र, झाफाले रु.१० लाख 
अनदुान तनकासा गरेको अतनर्तमि देर्खन्छ ।  

 बेरुज ुर्स्थति - मन्रालर् र मािहिसमेि 24 तनकार्मा र्ो वषा रु.17 करोड 14 लाख 75 हजार 
बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.19 हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.17 
करोड 14 लाख 56 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.7 लाख 72 हजार पेस्की बाँकी रहेको 
छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-९ मा रहेको छ ।  
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भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली 2074 अनसुार प्रदेशस्िरको सडक ऊजाा र्वद्यिु तसंचाइ
खानेपानी जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्र्वस्थापनसम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान नीति काननु मापदण्ड
गरुुर्ोजना कार्ाान्वर्न समन्वर् र तनर्मन गने प्रदेशस्िरको र्ािार्ाि मौसम र जलमापन शहरी र्वकास
सरुर्क्षि वसोबासलगार्िका कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहिका तनकार्को लातग र्वतनर्ोजन रु.14 अबा 43 करोड 25 लाख 87 
हजार राजस्व रु.२ अबा 67 करोड 1 लाख 86 हजार धरौटी रु.१ अबा ५3 करोड 23 लाख 87 हजार र 
अन्र् कारोबार रु.19 करोड 67 लाख 42 हजार  समेि रु.18 अबा 83 करोड 19 लाख 2 हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्

1. र्जम्मेवारी कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली  २०७४ मा िोर्कएका ऊजाा
र्वद्यिु तसँचाइ सेवा र्वस्िारमा तनजी क्षेरको सहभातगिा लगानी प्रवर्द्ान सम्बन्धी नीति िथा मापदण्ड 
तनधाारण र तनर्मन गने रार्ष्ट्रर् जल उपर्ोगसम्बन्धी आर्ोजनाको पर्हचान तनमााण सिालन सम्भार र 
व्र्वस्थापन गने प्रदेशस्िरमा जलाधार संरक्षण िथा जल उपर्ोग नीतिको िजुामा र कार्ाान्वर्न
प्रर्वतधको र्वकास र व्र्वस्थापन गने मौसम र जलमापन सिार व्र्वस्थापन गने जल गणु िथा वार् ु
गणु सम्बन्धी प्रर्ोगशाला व्र्वस्थापन गने रज्जमुागा जलमागालगार्िका वैकर्ल्पक र्ािार्ाि प्रर्वतधको 
प्रवर्द्ान सम्भाव्र्िा अध्र्र्न आर्ोजना कार्ाान्वर्न सिालन र व्र्वस्थापन गने कार्ाहरू सम्पादन 
गरेको नपाइएकोले तनर्मावलीमा िोर्कएकोअनसुारको कार्ा गनुापदाछ । 

2. बजेट वक्तव्र् कार्ाान्वर्न - र्ो वषा बजेट वक्तव्र्मा प्रादेर्शक सडक संजाल गरुुर्ोजना, सावाजतनक, 
तनजी साझेदारीमा केबलकार र जल र्ािार्ाि र्वकास, बहृि र्वराट क्षेरको चक्रपथ तनमााण, इटहरी 
बार्हरी चक्रपथ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, प्रादेर्शक तनमााण सामग्री गणुस्िर परीक्षण प्रर्ोगशाला, इटहरीमा 
अन्िराार्ष्ट्रर् सभा भवन, र्वद्यिु िथा सोलार प्रर्वतध माफा ि तलफ्ट तसंचाइ कार्ाक्रम, २०० 
मेगावाटसम्मको जलर्वद्यिु आर्ोजना अध्र्र्न, सबै जनिाको घरमा उज्र्ालो, सबै स्थानीर् िहरूमा पूणा 
सरसफाइ कार्ाक्रमहरू सिालन गने उल्लेख छ । उक्त कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न भए नभएको 
सम्बन्धमा मन्रालर्ले प्रगति र्ववरण िर्ार गरी अनगुमन गरेको देर्खएन ।  

3. वार्षाक कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न - प्रदेशको आवतधक र्ोजनामा समावेश भएका नीतिअनरुुप क्षेरगि 
कार्ाक्रम िथा र्क्रर्ाकलापसँग वार्षाक र्वकास बजेटको िादम्र्िा कार्म गना िथा प्रदेशको समर्िगि 
र्वकासमा ठदशातनदेश गने दस्िावेजको रुपमा वार्षाक र्वकास कार्ाक्रम २०७७।७८ लागू गररएको 
छ । मन्रालर्अन्िगाि २०७७।७८ मा आधा घण्टाको दूरीमा र्ािार्ाि सेवाको पहुँच भएको 
जनसंखर्ा ८६ प्रतिशि हनेु, सरुर्क्षि आवासमा बसोबास गने जनसंखर्ा ४१ प्रतिशि हनेु, र्वद्यिुमा पहुँच 
प्राप्त पररवार ९५.५ प्रतिशि हनेु, ७६८ वटा क्रमागि प्रदेशस्िरीर् खानेपानी आर्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न 
हनेु, ३ वटा क्रमागि खानेपानी गणुस्िर सधुार आर्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न हनेु,  ३७८ वटा क्रमागि 
जलवार् ु अनकूुतलि वहृि खानेपानी आर्ोजना कार्ाान्वर्न हनेु, २३ वटा क्रमागि िराई मधेश 
खानेपानी सधुार आर्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न हनेु, २ वटा क्रमागि तडप यूबवेल आर्ोजनाहरू 
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कार्ाान्वर्न हनेु, ६० र्कलोतमटर सडक ग्राभेल हनेु, झोलङेु्ग पलुको बाकँी ३ वटाको तनमााण कार्ा 
सम्पन्न हनेु जस्िा प्रमखु प्रतिफल प्राप्त हनेु गरी वार्षाक र्वकास कार्ाक्रम िर् गररएकोमा मन्रालर्ले 
सोको प्रगति खलु्ने गरी प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । मन्रालर्ले वार्षाक र्वकास कार्ाक्रममा 
प्रक्षेपण गररएको नतिजा सूचकबमोर्जमको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुापदाछ । 

4. काननु तनमााण र कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली २०७४ मा मन्रालर्ले 
र्वतभन्न ऐन तनर्म तनदेर्शका कार्ार्वतधलगार्िका काननुहरू तनमााण गरी सोको कार्ाान्वर्न गने गराउने 
उल्लेख छ । प्राप्त र्ववरणअनसुार मन्रालर्को ७ वटा ऐन र ४ वटा कार्ार्वतध िर्ार गने लक्ष्र् 
भएकोमा प्रदेश तसंचाइ ऐन २०७५, समेि ४ वटा ऐन र ४ वटा कार्ार्वतध िर्ार गरेको छ । जल 
र्ािार्ाि र खानेपानी सम्बन्धी ऐन तनमााणको क्रममा रहेको उल्लेख छ । मन्रालर्ले अन्र् 
आवश्र्क पने ऐन तनर्म तनदेर्शका कार्ार्वतधलगार्िका काननुहरू तनमााण प्रर्क्रर्ालाई समर्मै सम्पन्न 
गनुापदाछ।

5. ठदगो र्वकास लक्ष्र् - नेपालले ठदगो र्वकासका लक्ष्र्हरूमा प्रतिवर्द्िा जनाएअनसुार सबै िहका 
तनकार्ले उक्त लक्ष्र् हातसल हनेु गरी कार्ाक्रम सिालन गनुापदाछ । सिालन एवं सम्पन्न गरेका 
सडक तसंचाइ खानेपानी एवं आवासलगार्िका कार्ाक्रमले ठदगो र्वकासका र्वतभन्न लक्ष्र्मा सहर्ोग 
पगेुको उल्लेख गरेिापतन कार्ाक्रमगिरुपमा ठदगो र्वकासका लक्ष्र्हरू उल्लेख गरी कार्ाक्रम स्वीकृि 
गरेको देर्खएन । मन्रालर्ले उक्त लक्ष्र्हरूलाई ध्र्ान ठदई पररमाणात्मक लक्ष्र्सर्हि कार्ाक्रममा 
समावेश गनुापदाछ । 

6. बजेट कार्ाान्वर्न - मन्रालर्को लातग रु.१ अबा २२ करोड ५ लाख ३९ हजार लाख शरुु बजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा अर्न्िम बजेट रु.४८ करोड २ लाख ७६ हजार कार्म गरी रु.११ करोड २९ 
लाख ४० हजार (२३.५२ प्रतिशि) खचा गरेको छ ।  

7. केन्रीर् एकीकृि प्रगति र्ववरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म २७ 
अनसुार मन्रालर्ले मािहि कार्ाालर्बाट वार्षाक प्रगतिको र्ववरण तलई एकीकृिरुपमा केन्रीर्स्िरको 
प्रगति र्ववरण िर्ार गरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । 
प्रगति समीक्षा गदाा सधुारकालातग चाल्नपुने कदम र प्रगति न्रू्न भएको सम्बन्धमा र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तउपर आवश्र्क कारबाहीसमेि गनुा पने उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त व्र्वस्था अनसुार सबै 
कार्ाालर्बाट र्ववरण तलई केन्रीर् प्रगति र्ववरण िर्ार नगरेको कारण समग्र उपलर्ब्धको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गना सर्कएन । 

8. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ को दफा ३०  
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 
प्रकृतिअनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको छैन । कार्ाक्रम खचा अतभलेख, ठेक्का अतभलेख, ठेक्कागि 
कर्न्टन्जेन्सी खचा खािा, मन्रालर् र मािहिको सम्पर्त्त अतभलेख लगार्िका खािा नराखेबाट 
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आन्िररक तनर्न्रण व्र्वस्था सबल देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ ।

9. स्माटा तसटी - सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु गरी टुक्रा 
पारी खररद गना नहनेु उल्लेख छ । मन्रालर्ले एकै प्रकारको ५ स्माटा तसटीको संभाव्र्िा अध्र्र्न 
गना छुट्टाछुटै्ट ५ टर्ाकेज बनाइ रु.६९ लाख १ हजार भकु्तानी गरेको छ । एकै प्रकृतिको अध्र्र्न 
कार्ा एउटै टर्ाकेज बनाइ रार्ष्ट्रर्स्िरको प्रस्िाव माग गरी अतधकिम प्रतिस्पधााको आधारमा खररद 
गना सर्कनेमा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु गरी खररद गरेको कारण खररद कार्ा तमिव्र्र्ी देर्खएन । 
प्रतिस्पधाा हनेु गरी खररद कार्ा  गनुापदाछ ।

10. परामशा सेवा खचा - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २१ मा सावाजतनक तनकार्मा उपलब्ध 
जनशर्क्तबाट कुनै कार्ा हनु नसक्ने भएमा परामशा सेवा खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
र्ो वषा खानेपानी र्ोजना िथा स्माटा तसटीको र्वस्ििृ संभाव्र्िा अध्र्र्न िथा र्वस्ििृ आर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार गने कार्ा परामशादािा माफा ि गराइ रु.१ करोड १९ लाख १५ हजार खचा गरेको 
छ। मन्रालर्को स्वीकृि दरबन्दीमा रा.प. ठििीर् ्ेणीमा ४ जना र ६ जना इर्न्जतनर्रको दरवन्दी 
रहेकोमा बाह्य परामशादािाबाट काम गराउनपुने स्पि कारण खलुाएको छैन । प्रार्वतधक कमाचारीको 
दरबन्दी हनेु मन्रालर्ले समेि बाह् र् परामशादािाबाट सेवा खररद गदाा सरकारलाई थप व्र्र्भार पना 
गएको छ । 

11. तडर्पआर कार्ाान्वर्न अवस्था - मन्रालर्ले २०७४।७५देर्ख हालसम्म १३१ र्ोजनाका तडर्पआर 
िथा अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार गरेकोमा अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन भने प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न 
भएको अवस्था खलुाएको छैन । तडर्पआर िथा सम्भाव्र्ििा अध्र्र्न मार गने िर र्ोजना 
कार्ाान्वर्न नहुँदा लगानी प्रतिफलर्वहीन देर्खन्छ । आवश्र्किा और्चत्र् र उपर्ोतगिाको र्वश्लषेण 
गरेर मार तडर्पआर िथा अध्र्र्न कार्ा गरी खचामा तमिव्र्र्र्िा अपनाउनपुदाछ ।

12. सोझै खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३१ बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले 
रु.२० लाखभन्दा बढी लागि अनमुान भएको तनमााण कार्ा मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुा 
पदाा बोलपरको माध्र्मद्वारा गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्अन्िगािका ९ कार्ाालर्ले रु.२ करोड 
४५ लाख २५ हजारको तनमााण ममाि सम्भार फतनाचर िथा कार्ाालर् सामान प्रतिस्पधाा बेगर सोझै 
खररद गरेको तनर्मअनसुार प्रतिस्पधाा गराइ खतसद गनुापदाछ । 

13. मूल्र् समार्ोजन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११९ मा सावाजतनक तनकार्ले 
सम्झौिामा उल्लेख गरी मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका 
व्र्होरा र्स प्रकार छन:्

13.1. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले ८ र्ोजनाहरूमा मूल्र् समार्ोजन भकु्तानी गरेकोमा सम्झौिा 
बमोर्जम तबल रकममा प्रोतभजनल सम, नर्ा ँआइटम र अतग्रम भकु्तानी  कटाएर मार मूल्र् समार्ोजन 
गनुापनेमा अतग्रम भकु्तानीबाहेक अन्र् घटाएको देर्खएन । कार्ाालर्ले एउटै प्रकारको सम्झौिा 
भएकोमा ३ र्ोजनामा अतग्रम भकु्तानी घटाएर समार्ोजन गणना गरेको र ८ र्ोजनामा नघटाई रु.१ 
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करोड ३८ लाख ९८ हजार बढी भकु्तानी गरेको छ । सबै र्ोजनामा घटाएर मूल्र् समार्ोजन ठदन ु
पदाछ ।

13.2. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, झापाले तनमााण व्र्वसार्ीलाई २ पलुको खररद सम्झौिाको मूल्र् समार्ोजन 
बापिको रकम गणना गदाा अर्घल्लो अवतधको तबल मूल्र्मा पतछल्लो अवतधको इन्डेक्स दरबाट मूल्र् 
समार्ोजन गणना गरी रु.१७ लाख ९५ हजार भकु्तानी गरेकोले बढी दरबाट भकु्तानी भएको मूल्र् 
समार्ोजन असलु हनुपुदाछ । 

13.3. नेपाल राष्ट्र बैंकले सन २०१७।१८ मा भेइकल एण्ड मेतसनरी इन्डेक्सलाई रर-इन्डेक्समा समार्ोजन 
गरी मेतसनरी इक्र्टुमेन्ट िथा रान्स्पोटा एण्ड पाटासमा छुयाएको छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर् 
पाँचथरले एक तनमााण व्र्वसार्ीलाई पलु तनमााणको तबल भकु्तानी गदाा कार्ाालर्ले सम्झौिामा रहेको 
इक्र्टुमेन्ट र्सेुजको इन्डेक्सबाट नगरी दबैु इन्डेक्सको औसि प्रर्ोग गरी मूल्र् समार्ोजन गणना गरी 
भकु्तानी गरेकोले रु.१२ लाख ६ हजार बढी व्र्र्भार पारेको छ ।

14. ननफाइलर - मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
करको र्ववरण भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा 
कर र्ववरणसर्हि दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर् मािहिका खानेपानी िथा 
सरसफाइ तडतभजन कार्ाालर्, पाँचथर, पूवााधार र्वकास कार्ाालर् ओखलढंुगा, झापा, भोजपरु, मोरङ र 
जल्ोि िथा तसंचाइ र्वकास तडतभजन इलाम िथा सहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन, इलाम समेिले 
18 तनमााण व्र्वसार्ी एवं फमालाई रु.२ करोड ९ लाख ८९ हजार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी 
ठदएकोमा िी फमाहरू कर र्ववरण नबझुाई ननफाईलर रहेकोले कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेश 
हनुपुदाछ । 

15. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगि रूपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
व्र्वस्था छ। पाँच वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठद्विीर् राजपर 
अनंर्कि प्रथम राजपरांर्कि ििृीर् र राजपरांर्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । मन्रालर् र मािहिका कार्ाालर्मा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका 89 
कमाचारीहरूलाई नपाउने ग्रडे थप गरी रु.50 लाख 88 हजार खचा लेखेको छ । ऐन र्वपरीि 
भकु्तानी भएको ग्रडे रकम असलु गनुापदाछ । 

जल्ोि िथा  तसंचाइ र्वकास तडतभजनहरू 

16. नपाउने भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ बमोर्जम रतनङ तबल 
वीजकको भकु्तानी गदाा सम्झौिाको दरअनसुार मार भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । तडतभजन कार्ाालर् 
झापाले एक तसंचाइ र्ोजनाको तनमााण कार्ा गने तनमााण व्र्वसार्ीसँग भएको सम्झौिाको दरभन्दा  
बढी दरबाट रतनङ तबल िर्ार गरी रु.८ लाख ४३ हजार बढी भकु्तानी गरेको रकम असलु  
हनुपुदाछ।  
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17. पेस्की असलुी - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११३ मा सम्झौिाअनसुार उपलब्ध 
गराएको मोतबलाईजेशन पेस्की िोर्कएको आधारबाट कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । तडतभजन कार्ाालर् 
झापाले एक तनमााण व्र्वसार्ीलाई २०७४।७५ मा उपलब्ध गराएको रु.२७ लाख १७ हजार पेस्की 
रकमको बैंक ग्र्ारेण्टी अवतध समाप्त भैसकेकोमा असलु गरेको पाइएन । तनमााण व्र्वसार्ीले 
कार्ाालर्लाई र्वपक्षी बनाइ अदालिमा ररट दार्र गरेको उल्लेख भए िापतन जमानिको अवतध समाप्त 
भएकोले पेस्की जोर्खममा परेको हुँदा ब्र्ाजसमेि असलु गनुापदाछ ।  

18. अधरुो कार्ा - सालबसाली कार्ाक्रमअन्िगाि र्ोजनाहरू िोर्कएको अवतधतभरै सम्पन्न गरी खचा गनुापने 
व्र्वस्था छ । तडतभजन कार्ाालर्, खोटाङले २०७६।७७ मा प्राप्त बजेटबाट २०७७।३।२५ तभर 
सम्पन्न गने गरी रु.२ करोड ७१ लाख २७ हजार लागि अनमुान रहेको ४ तसंचाइ र्ोजनाहरू 
उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा गराउन रु.२ करोड ४ लाख १३ हजार सम्झौिा गरी कार्ा प्रारम्भ 
गरेकोमा १ र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिलाई रु.५ लाख पेस्की ठदएको र बाकँी ३ र्ोजनामा रु.७० 
लाख ७३ हजार भकु्तानी भै सकेकोमा २०७७।७८ मा िी र्ोजनामा बजेट स्वीकृि नभएको कारण 
र्ोजना अधरुो अवस्थामा रहेका छन ्। र्ोजना अधरुो हुँदा भएको लगानी प्रतिफलर्वहीन देर्खएको 
छ। अधरुा आर्ोजना सम्पन्न गनुापदाछ । 

19. पाइप जडान - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ तबलको भकु्तानी गदाा 
सम्पन्न कामको नापजाचँ गरी भकु्तानी ठदनपुने व्र्वस्था छ । तडतभजन कार्ाालर् ओखलढंुगा िथा 
भतूमगि जल्ोि तसंचाइ र्वकास तडतभजन, मोरङले उपभोक्ता सतमतिमाफा ि कामको र्जम्मा ठदई 
गराएको ६ र्ोजनाहरूको लातग क्रमशाः रु.३७ लाख ४५ हजार र रु.३६ लाख १६ हजारसमेि 
रु.७३ लाख ६१ हजार मूल्र्का पाइप खररद गरी भकु्तानी गरेको छ । उक्त पाइप जडान भएको 
कार्ा सम्पन्न प्रमाण पेश गनुापदाछ ।  

पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरू 

20. कार्ा क्षरेमा दोहोरोपना - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा सावाजतनक 
तनकार्ले ठेक्कापट्टा गनुा अगावै कार्ास्थल तनर्िि गरी प्रचतलि काननुबमोर्जम गनुापने वािावरणीर् 
अध्र्र्नको कार्ा पूरा गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, झापाले सखुानी-दानावारी-
र्चसापानी सडकमा कालोपरेसर्हिको सडक तनमााण गना 2076।7।20 मा रु.45 करोड 47 
लाख 1६ हजारको खररद सम्झौिा गरेका र सम्झौिाको म्र्ाद २०७८।७।१९ सम्म रहेको छ । 
उक्त र्ोजनामा र्ो वषासम्म पेस्कीसर्हि रु.25 करोड 89 लाख 97 हजार खचा भएको र सव-बेस 
सम्मको काम चाल ुरहेको अवस्थामा सोही सडकमा मदन भण्डारी राजमागा आर्ोजना तनदेशनालर्ले 
२०७७।७८ देर्ख सखुानी-दानावारी खण्डमा ३ वटा पलुसमेि तनमााण गने कार्ाको सम्झौिा गरी 
हाल पलु तनमााण चाल ुरहेको छ । 

पूवााधार र्वकास कार्ाालर्ले हाल पलु तनमााण भैरहेको स्थलको क्षरेमा सडकको कर्टङ िथा 
अन्र् स्रक्चरिफा को कामको भकु्तानी गदै कालोपरे गने अवस्थामा परु् र्ाएको सडकमा छुटै्ट 
तनकार्बाट सोही क्षेरमा पलु बनाउने कार्ा गदै संरचना हटाउने, सडक चौडा गने र सडकको 
एलाइमेन्टलाई फेरबदल गरी काम गराउदा भेररएसनसमेि स्वीकृि गरेको छैन । प्रदेश सरकारको 
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र्ोजना कार्ाक्रममा समावेश गरी खचा भै रहेको कार्ास्थल तभरै संघीर् सरकारको आर्ोजनाबाट नर्ा ँ
कामको तसजाना गरी खचा गदाा काममा दोहोरोपना भए नभएको पनु र्र्कन गनुापदाछ । 

21. उपभोक्ता सतमतिबाट सावाजतनक सडक तनमााण - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ 
मा उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा गराउनेसम्बन्धी कार्ार्वतध रहेको छ । सोही तनर्ममा जर्टल प्रार्वतधक 
पक्ष समावेश भएको कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने सम्बन्धी व्र्वस्था नरहेको िथा तनर्म 
९७(12) मा उपभोक्ता सतमतिबाट तनमााण कार्ा सम्पन्न भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख 
ममाि संभार गने र्जम्मेवारीसमेि िोकी आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमतिलाई नै हस्िान्िरण 
गनुापने समेिको व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, ओखलढंुगाले सावाजतनक सडकहरूको 
तनमााण िथा स्िरोन्नति कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गराइ र्ो वषा रु.5 करोड 45 लाख 48 हजार 
खचा गरेकोमा सोही सडकको बाँकी क्षेरको कार्ा पनुाः ठेक्कापट्टा गदै खचा गने गरेकोले एकै सडकमा 
ठेक्का र उपभोक्ताबाट कार्ा गराइ खचा गरेको छ । खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाबमोर्जम 
जर्टल प्रकृतिको काम उपभोक्ताबाट गराउन तमल्ने देर्खदैन । 

22. सडक िथा संरचना तनमााण - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५(क) मा सावाजतनक 
तनकार्का प्रमखुले कुनै खररद गनुाअर्घ ऐनको दफा ४ बमोर्जम स्पेतसर्फकेशन, र्ोजना, नक्सा 
तडजाइनसमेिको र्ववरण िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, ओखलढंुगा अन्िगाि 
रुम्जाटार-चखुा-आटसरा-खानीडाँडा सडकको चेनेज 0+000-2+500 सम्मको क्षेरमा सडक बनाउन 
२०७६ मा तडर्पआरबाट ७ तमटर चौडाईमा काम गने तडजाइनको आधारमा २०७७।७८ सम्म 
रु.53 लाख 20 हजार भकु्तानी भएको छ । सोही सडकमा र्ो वषा दईु वटा छुट्टाछुटै्ट टर्ाकेज िर्ार 
गरी रु.99 लाख 75 हजार उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा गराइ भकु्तानी गरेको छ । उपभोक्ता सतमति 
माफा ि सडक तनमााण कार्ा गना िर्ार गररएको लागि अनमुानमा सडकको चौडाई 9 तमटर र १० 
तमटर रहने गरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेकोमा काम गराउँदा ७ तमटर र ९ तमटर 
चौडाईसम्म कर्टङ गराइ कामको नापजाचँ गरी तबल भकु्तानी गरेको छ । सम्झौिाभन्दा फरक काम 
गराइ भकु्तानी ठदने कार्ा अतनर्तमि देर्खन्छ । 

सोही सडकको चौिारा-स्वामी रुख खण्डमा तसढी तनमााण कार्ा गना रु.71 लाख 89 हजार 
छुटै्ट लागि अनमुान स्वीकृि गरी उक्त कार्ासमेि उपभोक्ता सतमतिबाटै गराउन २०७८।१।२२ मा 
सम्झौिा गरी २०७८।३।२५ सम्मको अवतध िोर्कएकोमा उपभोक्ता सतमतिले रु.45 लाख 26 
हजार मारको कार्ा गरेको अवस्थामा पर्हलो तबल २०७८।३।२३ मा भकु्तानी भएको छ । बाकँी 
काम हनेु नहनेु तनर्िि देर्खएन । सम्झौिाअनसुार कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ । 

23. बैंक खािा सिालन - मखुर्मन्री ग्रामीण सडक सधुार आर्ोजना (सिालन) तनर्मावली, २०७६ को 
तनर्म ७ मा ग्रामीण सडक ममाि सधुारको लातग आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र सम्बर्न्धि 
स्थानीर् िहले जम्मा गनुापने रकम सडक र्ािार्ािसँग सम्बर्न्धि मन्रालर्को खािामा जम्मा गनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाक्रम छनोट भएका सडकसँग सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले तनर्मावलीमा िोर्कएको 
खािामा रकम जम्मा गरी खचा गनुापनेमा केही स्थानीर् िहले सहभातगिा रकम दार्खला नै नगरेको र 
केही स्थानीर् िहले पूवााधार र्वकास कार्ाालर्को कार्ा सिालन कोष िथा धरौटी खािामा जम्मा गरी 
खचा गरेको सम्बन्धमा तनम्नअनसुार देर्खएको छाः 
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23.1. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, झापाले छनोट भएका ग्रामीण सडक तनमााण कार्ा गनुाअर्घ सम्बर्न्धि 
स्थानीर् िहहरूले व्र्होनुापने लागि रकमसमेि तनर्िि गरी रकम प्राप्त गरेर सोहीअनसुार कार्ा 
गनुापनेमा १८ वटा सडक तनमााण कार्ा गना ६ स्थानीर् िहबाट रकम प्राप्त नगरी प्रदेश सरकारको 
र्वतनर्ोजनबाट रु.2 करोड 31 लाख 82 हजार भकु्तानी गरी सकेकोमा सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले 
व्र्होने रु.90 लाख ७५ हजार रकम दार्खला नगरेकोमा उक्त रकम प्राप्त गरी प्रदेश सर्िि कोषमा 
दार्खला गनुापदाछ । 

23.2. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, पाँचथरले सिालन भएका र्ोजनाहरूको लातग सम्बर्न्धि स्थानीर् िहबाट 
प्राप्त रु.१६ लाख १४ हजार मन्रालर्मा नपठाइ कार्ासिालन कोष खािामै राखेकोले उक्त रकम 
सम्बर्न्धि तनकार्मा दार्खला गनुापदाछ । 

23.3. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, भोजपरुले स्थानीर् िहहरूले व्र्होने रु.९१ लाख ७३ हजारलाई धरौटी 
खािामा जम्मा गरी सडक तनमााण कार्ाको तबल भकु्तानी गरको छ ।  

24. लागि अनमुान - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० बमोर्जम तनमााण कार्ाको 
लागि अनमुान िर्ार गदाा तनर्म ९ बमोर्जमका र्वषर्मा ध्र्ान ठदनपुने व्र्वस्था छ भने तनर्म 
१०(६) बमोर्जम लागि अनमुान मातथल्लो िहको प्रार्वतधकबाट जाँच्ने व्र्वस्था तमलाउन ु पने 
व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले ६ वटा र्ोजनामा स्रक्चरमा माटो पनेु कामको 
लागि अनमुानको दर र्वश्लषेण गदाा फरक दर कार्म गरी लागि अनमुान िर्ार गराइ सोही अनसुार 
ठेक्का भै भकु्तानी भएको छ । कार्ाालर्ले एकै प्रकारको कार्ाको लातग  प्रति घनतमटर रु 386 देर्ख 
रु २ हजार ७२९ सम्मको दरबाट रु १ करोड १३ लाख ४६ हजारको लागि अनमुान िर्ार 
गरेकोमा फरक दरको आधार स्पि नगरेकोले िर्ार गरेको लागि अनमुानको र्वश्वसनीर्िा देर्खएन। 
तनर्ममा भएको व्र्वस्थाअनरुुप र्थाथा लागि अनमुान बनाइ कार्ा गनुापदाछ । 

25. माटो र्फतलङ्ग - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ र्वलको भकु्तानी 
गदाा स्टाण्डडा स्पेतसर्फकेसनअनसुार वास्िर्वक सम्पन्न कामको आधारमा नापी गरी प्रमार्णि रकम 
मार भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले ६ र्ोजनाहरूमा माटो 
कर्टङ्गको कार्ा र र्फतलङ्गको कार्ा दवैु रहेकोमा कर्टङ्ग गरेको माटो र्फतलङ्ग नगरी बार्हरबाट ल्र्ाई 
र्फतलङ्ग गरेको देखाएकोले र्ोजनामा रु.१ करोड १४ लाख ४1 हजार बढी भकु्तानी गरेको रकम 
असलु गनुापदाछ। 

26. बढी पररमाण - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ तबलको भकु्तानी 
गदाा स्टाण्डडा स्पेतसर्फकेसन अनसुार वास्िर्वक सम्पन्न कामको आधारमा नापी गरी प्रमार्णि रकम 
मार भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले र्वराटचोक-र्घनाघाट 
सडकको चौडाई १६.२ तमटर रहेकोमा १८.५ तमटर चौडाई देखाएको, र्कसानचोक-आइिवारे-रवी 
सडकमा ड्रइङ्गमा सोल्जर १.५ तमटर नभएकोमा भकु्तानी गरेको, धनपालथान-फुटानी चोक गढीघट्टा 
सडकमा नालाको काममा १ तमटर चौडाइ रहेकोमा १.५ तमटर चौडाई ठदएकोले रु ६८ लाख ८९ 
हजार बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापदाछ । 
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27. बढी भकु्तानी - आतथाक कार्ार्वतध िथ र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(१०) 
सरकारी रकम खचा लेख्न ुअर्घ तबल, भरपाई र प्रमाण कागजाि संलग्न भए वन नभएको िथा भकु्तानी 
ठदन रीि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले र्वराटचोक 
र्घनाघाट सडकको चेनेज १०+००० देर्ख २०+००० सम्मको कार्ामा डे्रनको स्ल्र्ाव आरतसतस कार्ा 
भन्दा फमावका  बढी भकु्तानी गरेको, आरतसतस कार्ामा बढी डण्डी ठदएको, चेनेज ०+००० देर्ख 
१०+००० सम्मको कार्ामा ढुङ्गा छपाइ 0.20 तमटर ठदनपुनेमा 0.60 तमटर उचाई ठदएको, र्पतसतस 
0.10 ठदनपुनेमा 0.30 तमटर उचाई ठदएको, बक्स कल्भटाको कार्ामा जोड जम्मा फरक पारी बढी 
भकु्तानी भएको, र्वराटचोक र्घनाघाट सडकको चेनेज २०+००० देर्ख २२+195 मा नालाको 
चौडाई 1.75 तमटर हनु ुपनेमा 2.4 तमटर ठदएको, कटहरी गाउँपातलका ररङ्गरोड र्ोजनामा ढुङ्गाको 
छपाइमा बढी देखाएको, शतनिरे कुशे मंगलबारे सडकमा नापी र्किाबमा नचढाइ ३० वटा ह्यमुपाइप 
खचा लेखेको, ढुङ्गाको गारोको कार्ा ड्रइङ्ग भन्दा बढी ठदएको, सव वेशको कार्ा दोहोरो नापी गरेको र 
चौडाइ बढी देखाएको, खदमखोला िेिरीर्ामा डण्डी बढी ठदएको, र्कसानचोक टाँडी सडकमा एक 
पटक नापी गरी खचा लेखेकोमा पनुाः नाप गरेको देखाइ बढी पररमाण देखाएको, बजुा चारहडी 
सडकमा सडकको चौडाई ७ तमटर हनुपुनेमा ८ तमटर देखाएको, तमक्लखुोला पलुमा ढुङ्गाको छपाइ 
कार्ा बढाएको, धनपालथान फुटानीचोक गढीघट्ट सडकमा नापी गदाा बढी देखाएको, सदुाखोला पलुमा 
ड्रइङ्गभन्दा बढी डण्डी प्रर्ोग देखाएको, खदमखोला पलु िेिरीर्ामा ड्रइङ्गभन्दा बढी पररमाण ठदएको 
लगार्िका १९ र्ोजनामा रु.२ करोड १९ लाख ७८ हजार बढी भकु्तानी भएको रकम असलु 
हनुपुदाछ । 

28. तबलको भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ र्वलको भकु्तानी 
गदाा स्टाण्डडा स्पेतसर्फकेसन अनसुार वास्िर्वक सम्पन्न कामको आधारमा नापी गरी नापीमा प्रमार्णि 
रकम मार भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले सगुाघाट बक्राहा नदी 
झोलङेु्ग पलुको कार्ा गने एक तनमााण व्र्वसार्ीलाई रु.३ करोड ४४ लाख ७० हजार भकु्तानी 
गरेकोमा िेस्रो र्वल भकु्तानी गदाा सम्झौिाअनसुार एङकरी ब्लक, टावर िथा केबल र्फर्टङ 
होर्स्टङको कार्ा गरेर मार सम्झौिाको २० प्रतिशि ठदनपुनेमा टावर, र्फर्टङ र केबल होर्स्टङको 
कार्ा नगरेको ठेक्का र्वलसँग पेश गरेको फोटोमा देर्खएको अवस्थामा १५ प्रतिशिले हनेु रु.४५ लाख 
76 हजार भकु्तानी ठदएकोले काम नै नगरी भकु्तानी भएकोले सम्बर्न्धिलाई जवाफदेही बनाइ असलु 
गनुापदाछ। 

29. तडस्मेन्टल कार्ा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा रतनङ तबलको भकु्तानी 
गदाा स्टाण्डडा स्पेतसर्फकेसन अनसुार वास्िर्वक सम्पन्न कामको आधारमा नापी गरी प्रमार्णि रकम 
मार भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नअनसुार छाः 

29.1. पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले र्वराटचोक-र्घनाघाट सडकमा ११ के.तभ.ए. प्रशारण लाइनको 
तडस्मेन्टल गरी तसर्फ्टङ्ग गने कार्ा गरेकोमा नापी र्किाबमा समावेश नगरी रु १ करोड ३७ लाख 
३० हजार भकु्तानी गरेको छ । परुाना सामानहरूको लागि अनमुान िर्ार गरी तनमााण 
व्र्वसार्ीसँगको सम्झौिामा समावेश गरी असलु गनुापदाछ । 
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29.2. सावाजतनक तनकार्को कुनै पतन संरचना भत्काउँदा प्राप्त हनेु सामग्रीको कार्ाालर्ले आम्दानी बाँध्न ु
पदाछ । र्ोजनाहरूमा तडस्मेन्टतलङ्ग कार्ा गरेकोमा सोबाट प्राप्त हनेु सामग्रीहरूको आम्दानी देखाउनपुने 
वा तनमााण व्र्वसार्ीलाई पनुाः प्रर्ोग गराउन ु पने र सोही अनसुारको दर र्वश्लषेण गनुापनेमा सो 
नगरेकोले सोबाट प्राप्त हनेु सामानको आम्दानी देर्खन ुपने अन्र्था १२ तनमााण व्र्वसार्ीबाट रु.९७ 
लाख ७२ हजार असलु हनुपुदाछ । 

30. तडर्पआर खचााः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ र तनर्मावलीको तनर्म 12 मा 
सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि जनशर्क्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा र बढी दक्षिा आवश्र्क पने 
कार्ा अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुा पने 
व्र्वस्था छ । बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनेु आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना तडर्पआर लगार्िको 
अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुापदाछ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, मोरङले र्ो वषा २१ काम 
परामशादािाबाट गराइ रु.२ करोड १८ लाख ४3 हजार भकु्तानी गरेको छ । तडर्पआर िर्ार गदाा 
कार्ाालर्को जनशर्क्त प्रर्ोग हनु नसक्ने कारण स्पि गरेको छैन । सबै परामशा कार्ा बार्हरबाट 
गराउने कार्ामा तनर्न्रण हनुपुदाछ ।  

31. सक्कल वीजक - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(१०) 
मा सरकारी रकम खचा गदाा ररि पगेु नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, 
मोरङले 3 तनमााण व्र्वसार्ीलाई रु ४ करोड ४ लाख १७ हजार तबल भकु्तानी गदाा सक्कल वीजक 
बेगर मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.४६ लाख ५० हजार भकु्तानी गरेकोले कर समार्ोजनको प्रमाण पेस 
हनुपुदाछ। 

शहरी र्वकास िथा भवन तनमााण कार्ाालर्हरू 

32. भवन संर्हिाको कार्ाान्वर्न - भकूम्पपतछ पररवतिाि अवस्थामा नर्ा ँबन्न ेभवन िथा अन्र् पूवााधारलाई 
भकूम्प प्रतिरोधी बनाउन आचारसंर्हिा लागू हनेु नगरपातलका िथा गाउँपातलकामा नर्ा ँघर बनाउँदा 
अतनवार्ा रूपमा नक्सा पास गनुापने, घरको उचाइ र िलाअनसुार माटो परीक्षण गनुापने  तनजी,  सरकारी 
िथा अधासरकारी सबै घर तनमााणका लातग तनर्िि मापदण्ड िोर्कएको छ । तनजी घर बनाउँदा 
सडकबाट डेढतमटर पर तनमााण गनुापने, पखााल अतधकिम चार र्फट अग्लोसम्म बनाउन सक्ने र चार 
र्फटभन्दा मातथ बढीमा ३ र्फटसम्म जाली राख्न सक्ने व्र्वस्था छ । तनमााण गररने पखााल 
सडकछेउमा भए कम्िीमा डेढतमटर सेट ब्र्ाक छाड्नपुने र अतनवार्ा नक्सापास गरेको हनुपुने र्वषर् 
भवन संर्हिा, २०७७ मा उल्लेख छ । सहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर् इलाम, धनकुटा, 
ओखलढंुगा र मोरङले भवन संर्हिा पूणारुपमा कार्ाान्वर्न गरेको छैनन ्। भवन संर्हिाको पालना 
गनुापदाछ । 

33. जनिा आवास कार्ाक्रम -  नेपाल सरकारको स्वीकृि कार्ाक्रम र जनिा आवास कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
कार्ार्वतध, २०७५ को अतधनमा रही दतलि, र्वपन्न, मसुलमान, लोपोन्मखु र अति तसमान्िकृि जािी 
िथा समूदार्का र्वपन्न वगालाई भवन तनमााण गरी उपलब्ध गराउन ४ शहरी र्वकास िथा भवन 
कार्ाालर्हरूले र्ो वषा रु.२७ करोड ४३  लाख ८४ हजार तनकासा खचा गरेको छ । र्ो 
कार्ाक्रमका लातग ५ हजार ९७४ वटाको लक्ष्र् िोर्कएकोमा ४ हजार ८७४ को सम्झौिा भै ३ 
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हजार ४०० आवास सम्पन्न भएको मन्रालर्को प्रगति र्ववरणमा उल्लेख छ । र्ो कार्ाक्रम सम्पन्न 
गनुापने वषासम्म लक्ष्र्को िलुनामा ८१.५८ प्रतिशि सम्झौिा भएको र ७० प्रतिशि मार काम 
सम्पन्न भएको छ । समर्मा लक्ष्र्अनसुार कार्ा सम्पन्न गरी भवन उपलब्ध गराउनपुदाछ । 

34. कामको सीमा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा एक करोड रुपैँर्ासम्मको 
लागि अनमुान भएको तनमााण कार्ा उपभोक्ता सतमतिसँग गराउन सर्कने, उक्त लागि अनमुानतभर 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगिासमेि समावेश हनेु िोर्कएको छ । ओखलढंुगाले 
एकीकृि बस्िी र्वकास िथा बजार व्र्वस्थापन र्ोजनाको रु.१ करोड ४० लाख ७ हजारमा र्वतभन्न 
तनमााण कार्ा गने लागि अनमुान स्वीकृि गरेको छ । उक्त लागि अनमुानलाई २ वटा टर्ाकेजमा 
टुक्र्र्ाई एकै उपभोक्ता सतमतिलाई कामको र्जम्मेवारी ठदई र्ो वषा रु.८९ लाख ५६ हजार भकु्तानी 
गरेको छ । तनर्मले िोकेको सीमासम्मको काम मार उपभोक्ता सतमतिबाट गराउनपुदाछ ।  

34.1. स्वातमत्व र ममाि संभार - एकीकृि वस्िी र्वकास िथा बजार व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ोजना छनोट गरी 
तनमााण कार्ा सिालन गनुाअर्घ र्ोजनाको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन स्वीकृि गरी र्ोजना सम्पन्न 
पिाि सिालन र ममाि संभारसमेिको व्र्वस्था उपभोक्ता सतमतिबाट हनुपुदाछ । ओखलढंुगाले 
रुम्जाटार बजारमा एकीकृि बस्िी र्वकास िथा सटर एवं टहरा तनमााण कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट 
गराइ र्ो वषा रु.८९ लाख ५६ हजारसमेि रु.१ करोड ४६ लाख ५६ हजार खचा गरेको छ । 
तनमााण सम्पन्न र्ोजनाको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन स्वीकृि भएको पतन पाइएन । स्थानीर् 
िहसँगको समन्वर्बेगर नै उपभोक्ता सतमति गठन गरी कार्ा गराएकोमा उपभोक्ता सतमति स्थानीर् 
िहमा दिाा नभएको र तनमााण गररएका संरचनाहरू हस्िान्िरण र ममाि संभारको र्जम्मा तलएको 
अवस्थासमेि देर्खएन । र्ोजनाको र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन स्वीकृि गरेर मार थप लगानी 
गनुापदाछ ।  

35. कार्ाक्षरे बार्हरको परामशा खचा - प्रदेश सरकार मािहि रहेका कार्ाालर्को वार्षाक कार्ाक्रम स्वीकृि 
गदाा कार्ाक्षेरको आधारमा गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश नं.१ मा रहेका पूवााधार र्वकास कार्ाालर्को 
कार्ाक्षरेमा सडक, पलु, झोलङेु्गपलु र शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्को कार्ाक्षेरमा सरकारी 
भवन िथा अन्र् भवन तनमााणका पूवााधारहरूलाई िोर्कएको छ । ओखलढंुगाले आठौँ िहका 
प्रार्वतधक कमाचारी प्रमखु र एक जना करारको इर्न्जतनर्र मार कार्ारि रहेकोमा र्ो वषा ३ 
र्जल्लाका ८ वटा सडक र्ोजनाको डी.पी.आर. िर्ार गने कार्ामा परामशा सेवाबाट कार्ा गराइ 
रु.४५ लाख ७० हजार खचा गरेको छ । सम्झौिामा परामशादािाले डी.पी.आर.को ड्राफ्ट प्रतिवेदन 
कार्ाालर् समक्ष पेश गने र कार्ाालर्ले औल्र्ाएको बेहोरासमेि समावेश गरी फाइनल ररपोटा ठदनपुने 
शिा रहेको छ । परामशादािाको कामको मूल्र्ाङ्कन गने जनशर्क्तबेगर िथा कार्ा क्षेरमा नरहेको 
सडक तनमााण कार्ाको डी.पी.आर. िर्ार गदै खचा गराउन ुउपर्कु्त देर्खएन ।  

36. कार्ाक्रम प्रगति - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९४ मा आन्िररक 
तनर्न्रणसम्बन्धी व्र्वस्था िालकु तनकार्ले मािहिका कार्ाालर्को कार्ाहरू प्रभावकारी रुपमा 
पररचालन गरे नगरेको सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुापने व्र्वस्था छ । धनकुटाले जनिा आवास 
कार्ाक्रमअन्िगाि २०७५।७६ मा धनकुटा, संखवुासभा, भोजपरु, िेह्रथमु र्जल्लामा ५८० लाभग्राही 
छनोट गरी आवास तनमााण कार्ाको थालनी गरेकोमा र्ो वषाको अन्िसम्म ९० लाभग्राहीहरूको मार 
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भवन तनमााण पूरा गरेको र बाँकी ४९० लाभग्राहीलाई आवास उपलब्ध हनु सकेको देर्खएन । 
त्र्सैगरी िाटलेजङु, पाचँथर, इलाम र झापामा सम्झौिा गरेकोमध्रे् १२२ वटा आवास पूरा गरेको 
छैनन ् । िालकु तनकार्बाट अनगुमन गरी लर्क्षि उदे्दश्र्अनसुार कार्ा सम्पन्न गराउन ध्र्ान 
ठदनपुदाछ।   

37. बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा तनमााण कार्ाको भकु्तानी 
गदाा प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ा सम्पादनको आधारमा 
गनुापने व्र्वस्था छ । इलामले र्वतभन्न कार्ाालर्का भवन, प्रहरी चौकी िथा सडक तनमााणसम्बन्धी ९ 
र्ोजनाहरूको कामको नापजाचँ गरी भकु्तानी गदाा स्रक्चरको उचाइ बढी देखाएको, दोहोरो नापी 
गरेको, नगरेको कामको भकु्तानी गरेको, नापीमा घटाउनपुने पररमाण नघटाइ रु.१७ लाख ९१ हजार 
बढी भकु्तानी गरेको छ । प्रार्वतधक नापजाँच फरक गरी भकु्तानी गनेलाई र्जम्मेवार बनाइ उक्त 
रकम असलु हनुपुदाछ । 

खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ाालर्हरू 

38. र्जन्सी व्र्वस्थापन - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ४७ मा प्रदेशर्स्थि 
कार्ाालर्ले आफ्नो कार्ाालर्मा रहेको र्जन्सी मालसामानको लगि अद्यावतधक गरी राख्नपुने िथा 
कार्ाालर् र्वघटन भई वा हस्िान्िरण वा एक आपसमा गातभएमा सार्वक कार्ाालर्को र्जन्सी िथा 
अन्र् भौतिक सम्पर्त्तसमेिको एकीकृि र्जन्सी अतभलेख िर्ार गरी वार्षाक तनरीक्षण गराइ सोको 
प्रतिवेदन एक प्रति प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउने व्र्वस्था छ। झापाको कार्ाक्षेर 
पररविान भई मोरङ र्जल्ला तडतभजन कार्ाालर्, सनुसरीमा र इलाम र्जल्लाको कार्ाक्षेर झापामा 
समार्ोजन गरेकोमा सार्वक मोरङ र्जल्ला अन्िगािका साइट अर्फस िथा र्ोजनाहरूमा रहेका र 
इलाम र्जल्लाबाट हस्िान्िरण भएका वा सार्वक इलाम र्जल्लार्स्थि कार्ाालर्मा रहेको र्जन्सी 
मालसामान िथा अन्र् सम्पर्त्तहरूको अतभलेख िर्ार गरी एकीकृि र्जन्सीको अतभलेख खडा गरेको 
छैन । लेखापरीक्षणमा प्राप्त र्ववरणअनसुार मोरङ र्जल्लामा रहेका र्वतभन्न खानेपानी र्ोजनाहरूको 
डी.पी.आर. लगार्िका डकुमेन्ट र खररद गररएका पाइप िथा र्फर्टङ्स लगार्िका मालसामान 
२०७७।९।१९ मा तडतभजन सनुसरीलाई बझुाएको छ । िर इलामले झापामा हस्िान्िरण गरेका 
सबै र्जन्सी मालसामानहरू अद्यावतधक गरी प्रतिवेदन िर्ार नगरेकोले र्जन्सीको अवस्था र्र्कन गना 
सर्कएन । 

त्र्सैगरी प्रदेश सरकार गठनअर्घ संखवुासभा र भोजपरुमा रहेका कार्ाालर् प्रदेश संरचनापतछ 
धनकुटामा समार्ोजन गरी संखवुासभामा साइट अर्फस रहेको र भोजपरुमा रहेका पाइप िथा र्फर्टङस 
लगार्िका डकुमेन्ट धनकुटामा हस्िान्िरण भई सिालन भैरहेकोमा २०७७।६।३० मा संखवुासभा 
र भोजपरु र्जल्ला कार्ाक्षेर िोकी भोजपरुमा नर्ा ँकार्ाालर् स्थापना भएको छ । एकीकृि र्जन्सी 
लगि िर्ार गरी घरजग्गा, सवारी साधन, र्जन्सी िथा खानेपानी र्ोजनाहरूका पाइप र्फर्टङस र अन्र् 
मेतसनरी औजारहरू भोजपरुलाई हस्िान्िरण गरी र्जन्सी अतभलेख िर्ार गरेको पाइएन । तनर्ममा 
भएको व्र्वस्थाअनसुार अतभलेख िर्ार गरी सोको वार्षाक र्जन्सी परीक्षणसमेि लेखापरीक्षणमा पेस 
गनुापदाछ । तनर्ममा भएको व्र्वस्था पालना गरी कार्ाालर्को मािहि रहेका सबै सम्पर्त्तहरू र 
र्जन्सीको अतभलेख अद्यावतधक गराइ राख्नपुदाछ । 
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39. पाईप िथा र्फर्टङ्गस जडान - कार्ाालर्को मलु र्जन्सी खािाबाट खानेपानी आर्ोजनामा जडानको लातग 
खचा लेर्खएको पाईप िथा र्फर्टङ्गस सम्बर्न्धि आर्ोजनामा जडान गरी सोको अतभलेख नापी र्किाबमा 
प्रर्वर्ि गनुापदाछ । मलु र्जन्सी खािाबाट खानेपानी आर्ोजनामा जडान गने प्रर्ोजनका लातग र्वतभन्न 
साइजको पाइप खचा जनाएकोमा धनकुटा, ओखलढंुगा, झापा, पाँचथर, भोजपरु र सनुसरीले रु.४ करोड 
72 लाख ४६ हजार मूल्र्का पाइप र्फर्टङ्गसहरू सम्बर्न्धि आर्ोजनामा जडान गना बाँकी रहेको 
देर्खर्ो । उक्त पाईप िथा र्फर्टङ्गसहरू सम्बर्न्धि आर्ोजनामा जडान गनुापदाछ । 

40. परामशा खचा - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार्मा 
उपलब्ध जनशर्क्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा सावाजतनक तनकार्ले परामशा सेवा खररद गना 
सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । आफ्नो जनशर्क्तबाट हनुसक्ने र्ोजनाको र्वस्ििृ अध्र्र्न, सभे, तडजाइन, 

नक्सा र प्रतिवेदन िर्ारी गने कार्ामा खानेपानी िथा सरसफाइ तडतभजन कार्ाालर्, ओखलढंुगा र 
भोजपरुले 28 र्ोजनाहरूको सवेक्षण कार्ा परामशादािाबाट गराइ रु.83 लाख 84 हजार भकु्तानी 
गरेको छ । सबै परामशा सेवा कार्ा कार्ाालर् बार्हरबाट गराउने पररपाटीमा तनर्न्रण हनुपुदाछ । 

41. पेस्की -  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३ को उपतनर्म ५ मा सावाजतनक 
तनकार्ले तनमााण व्र्वसार्ीलाई ठदएको पेस्की खररद सम्झौिामा उल्लेख भएबमोर्जम प्रत्रे्क रतनङ 
तबल वा तबल तबजकबाट कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ । सनुसरीले २ र्ोजनाको रतनङ तबल भकु्तानी 
ठददा रु ७ लाख ३९ हजार पेस्की रकम कट्टा नगरी पूरै रकम भकु्तानी ठदएको र सम्झौिाको म्र्ाद 
समेि समाप्त भइ सकेकोले सम्बर्न्धिलाई र्जम्मेवार बनाइ पेस्की असलु गनुापदाछ । 

42. सोझै खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३१ बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले 
रु.२० लाखभन्दा  बढी लागि अनमुान भएको तनमााण कार्ा मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुा 
पदाा बोलपरको माध्र्मद्वारा गनुापने व्र्वस्था छ । धनकुटा र सनुसरीले प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु गरी 
रु.६३ लाख ८६ हजारको र्वतभन्न सामग्री सोझै खररद गरेका छन ्।  

प्रादेर्शक र्वशेष सडक तनमााण आर्ोजना 
43. घटी पेस्की कट्टा -  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३ (५  ) मा सावाजतनक 

तनकार्ले तनमााण व्र्वसार्ीलाई ठदएको पेस्की खररद सम्झौिामा उल्लेख भएबमोर्जम रतनङ तबलबाट 
कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ । आर्ोजनाले  एक संर्कु्त उपक्रमको तनमााण व्र्वसार्ीसँग ३० प्रतिशि 
कार्ाको तबल प्राप्त भएपतछ प्रत्रे्क तबलबाट ४० प्रतिशिका दरले मोतबलाईजेशन पेस्की कट्टा गने गरी 
सम्झौिा भएकोमा सम्झौिाको पालना नगरी हालसम्मको रतनङ तबल भकु्तानीमा कटाउन ु पने 
मोतबलाइजेसन पेस्की रु.८७ लाख ४६ हजार कटाएको देर्खएन । सम्झौिाको पालना नगरी तनमााण 
व्र्वसार्ीलाई सहतुलर्ि पगु्ने गरी घटी पेस्की कट्टा गनेलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।   

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर् र मािहि समेि 44 तनकार्मा र्ो वषा रु.1 अबा 11 करोड 48 लाख 
81 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपतछ रु.6 करोड 18 लाख 62 
हजार फस्र्ौट गरेकोले रु.१ अबा 5 करोड 30 लाख 19 हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.12 
करोड 24 लाख 72 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-९ मा 
रहेको छ ।   
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सामार्जक र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च 
र्शक्षा सम्बन्धी नीति, स्वास्थर् सेवा िथा पोषण सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुामा, 
कार्ाान्वर्न र तनर्मन, शैर्क्षक र्ोजना तनमााण र कार्ाान्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला हक 
सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु मापदण्ड िथा र्ोजना िजुामा, समाज कल्र्ाण र संघ संस्था सम्बन्धी कार्ाहरूको 
अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन, खेलकुद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्वर् र तनर्मन गने लगार्िका कार्ा क्षेर 
रहेका छन ्। 

       र्ो वषा मन्रालर्  र मािहिसमेि कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.३ अबा 16 करोड 61 लाख 39 
हजार, राजस्व रु.१ करोड 28 लाख 44 हजार, धरौटी रु.४ करोड ५२ लाख ८ हजार र अन्र् कारोबार 
रु.54 करोड 32 लाख 20 हजार समेि कुल रु.3 अबा 76 करोड 74 लाख 11 हजारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न भएको छ । उक्त कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होराहरू तनम्नअनसुार छन:् 

1. आन्िररक तनर्न्रण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2075 को तनर्म 94 मा प्रदेश िहका 
तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
कार्ाान्वर्न गने गराउने र तनदेर्शका िर्ार गरी एक वषातभर लागू गना लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ। मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू गरेको छैन। 
आन्िररक तनर्न्रण तनदेर्शका िर्ार गरी लागू गनुापदाछ। 

2. बजेट वक्तव्र्को कार्ाान्वर्न - मन्रालर्ले  २०७७।७८ को बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएको 
कार्ाक्रमहरूको कार्ा र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । र्ो वषा मन्रालर्ले बजेट वक्तव्र्मा 
कोशी अस्पिाल कोतभड-१९ उपचार केन्रलाई सरुवा रोग अस्पिाल िथा अनसुन्धान केन्रको रुपमा 
सिालन गने गरी प्रबन्ध तमलाउने, प्रदेश नेचरुोटर्ाथी अस्पिाल सिालन गने, आधारभिू र 
मध्र्मस्िरको प्रार्वतधक जनशर्क्त उत्पादन गना मदन भण्डारी स्मतृि प्रतिष्ठानमा प्रौद्योतगक महार्वद्यालर् 
स्थापना गरी सिालनमा ल्र्ाउने, भाषा सार्हत्र् कला सम्पदा र संस्कृतिको र्वकासका लातग प्रादेर्शक 
नीति िजुामा गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनेलगार्िका कार्ाक्रमहरू सिालन गने उल्लेख गरेकोमा सो 
सम्बन्धी कार्ाक्रम सिालन भएको देर्खएन। बजेट वक्तव्र्मा उर्ल्लर्खि कार्ाक्रमहरूको सम्बन्धमा 
कार्ाान्वर्न कार्ार्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

3. वार्षाक कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न – प्रदेश र्ोजना आर्ोगले स्वीकृि गरेको वार्षाक र्वकास कार्ाक्रम 
अन्िगाि र्ो वषा प्रदेश मािहिका सबै अस्पिालहरू र आर्वेुद स्वास्थर् संस्थासर्हिको एकीकृि 
गरुुर्ोजना तनमााण गने, सरुवा रोग अस्पिाल स्थापनाको लातग र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गने, 
मोरङको लेटाङमा अन्िर-धातमाक साँस्कृतिकधाम तनमााण कार्ा सरुु गने, पथरी शतनिरे साँस्कृतिक 
ग्राम, औद्योतगक राजनीतिक संग्रहालर् र एकीकृि दतलि संग्रहालर्को र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ार गने, समरृ्द् प्रदेशका लातग आत्मतनभार छोरी कार्ाक्रम सिालन गने, मोरङमा आर्वेुद औषतध 
उत्पादन िथा अन्वेषण केन्र स्थापना गने, इलाम िथा सोलखुमु्बमुा जडीबटुी संकलन िथा प्रशोधन 
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केन्र स्थापना कार्ा प्रारम्भ गने, प्रदेश आवासीर् र्वद्यालर्को र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गने, 
नर्ा ँ११२ वटा र्वद्यालर्मा स्माटा कक्षा व्र्वस्थापन गने, एम्बलेुन्स म्र्ार्पङ प्रणालीको र्वकास गने 
जस्िा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।   

4. जेष्ठ नागररक ग्राम अतिक्रमण - प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह िथा तनजी क्षेरसँगको सहकार्ामा मोरङ 
र्जल्लामा अत्र्ाधतुनक जेष्ठ नागररक ग्राम सिालन व्र्वस्थाअन्िगाि ग्रामथान गाउँपातलकामा 10 
र्वगाहा 14 कठ्ठा 2 धरु जग्गा गठुी संस्थानबाट र्वगि वषामा रु.2 करोड 67 लाख 65 हजारमा 
खररद र रु.17 लाख 16 हजार खचा गरी जग्गाको सीमाङ्कन भई र्ो वषा भवन तनमााण कार्ाको लातग 
रु.5 लाखमा र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन तनमााण भएकोमा आतथाक वषा 2078/79 मा जेष्ठ 
नागररक ग्राम तनमााण कार्ाका लातग कार्ाक्रम िथा बजेट व्र्वस्थापन गरेको देर्खदैन। जेष्ठ नागररक 
ग्राम तनमााणस्थलको  207९/1/23 मा स्थलगि तनरीक्षण गदाा गि र्वगिमा सीमाङ्कन भएको 
संरचना नदेर्खएको िथा र्वगि वषादेर्ख 20/25 पररवारहरूले उक्त जग्गामा घर तनमााण गरी भोग 
चलन गरेको देर्खन्छ । अनतधकृि रुपमा बसोबास गने पररवारलाई सो स्थानबाट हटाई स्वातमत्व 
अनसुारको जग्गाको उपर्ोग गनुापदाछ । 

5. कोतभड खचा - मन्रालर्लाई र्स वषा कोतभड-१९ संक्रमण िथा अन्र् महामारी व्र्वस्थापन कार्ाक्रम 

(संघ),कोतभड-१९ संक्रमण िथा अन्र् महामारी व्र्वस्थापन कार्ाक्रम (प्रदेश), र  कोतभड जनसरुक्षा 
कोषमा जम्मा भएको रकमसमेि गरी कूल रु.५४ करोड ४० लाख ७९ हजार कोतभड १९ 
व्र्वस्थापनको लातग प्राप्त भएकोमा कोशी कोतभड १९ उपचार केन्रमा औषतध िथा औषतधजन्र् 
सामग्री व्र्वस्थापन, आकर्स्मक व्र्वस्थापन, जोर्खम भत्ता,  संक्रमण व्र्वस्थापन  िथा खानाखाजा 
व्र्वस्थापन लगार्िमा रु.१० करोड ४३ लाख ५९ हजार, र्वतभन्न ९८ वटा तनकार् िथा संघ 
संस्थाहरूलाई जनशर्क्त व्र्वस्थापन र कोतभड व्र्वस्थापनको लातग  तनकासा रु.४३ करोड ६४ लाख 
६९ हजारसमेि रु.५४ करोड ८ लाख २८ हजार खचा गरी रु.३२ लाख ५१ हजार कोरोना 
जनसरुक्षा कोषमा मौज्दाि रहेको छ । मन्रालर्बाट तनकासा ठदएको रकमको अनगुमन गरेको 
पाईएन । उदे्दश्र् अनरुुप खचा भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा मूल्र्ांकन हनुपुदाछ । 

6. कमाचारी व्र्वस्थापन - तनजामिी सेवा तनर्मावली, २०५० को तनर्म ४ (३)अनसुार आर्ोजना वा 
कार्ाक्रमको लातग स्वीकृि अस्थार्ी दरबन्दीमा तनजामिी सेवाका स्थार्ी कमाचारीलाई काजमा खटाई 
कामकाज गराउनपुने र स्थार्ी दरबन्दीबाट पदपूतिा हनु नसकेमा सेवा करारबाट कामकाज गराउनपुने 
व्र्वस्था छ । कोशी कोतभड-19 उपचार केन्र र्वराटनगरमा कोतभड व्र्वस्थापनको लातग ८० जना 
कमाचारीको व्र्वस्थापन गरेकोमा ३ प्रशासतनक कमाचारी मन्रालर्बाट काजमा खटाईएको, २ 
कन्सल्टेन्ट र्चर्कत्सक कोशी अस्पिालबाट काजमा खटाईएको, १४ करार मेतडकल अर्फसर, २५ 
स्टाफ नसा, १ ल्र्ाब टेक्नोलोर्जस्ट, २ ल्र्ाब टेर्क्नतसर्न, २ रेतडर्ोग्राफर, १ हेवी सवारी चलाक र 
३० कार्ाालर् सहर्ोगी कार्ारि रहेका छन ्। दरबन्दी स्वीकृि गरी कमाचारी व्र्वस्था गनुापदाछ ।    

7. जोर्खम भत्ता - नेपाल सरकारबाट जारी कोरोना भाइरस (कोतभड-19) को संक्रमणको उपचारमा 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, 2077 को आधारमा जोर्खम भत्ता र्विरण 
गनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 2077/78 मा कोशी कोतभड-19 उपचार केन्रमा कार्ारि 
स्वास्थर्कमी, सरसफाइकमी र कमाचारीलाई 2077 ्ावणदेर्ख मंतसरसम्म र 2078 वैशाखदेर्ख 
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आषाढसम्म रु.१ करोड २६ लाख १० हजार जोर्खम भत्ताबापि भकु्तानी गरेको छ । काजमा 
खर्टएका कमाचारीहरूलाईसमेि जोर्खम भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खएकोले सम्बर्न्धि कार्ाालर्बाट 
जोर्खम भत्ता दोहोरो भकु्तानी भए नभएको सम्बन्धमा र्र्कन हनुपुदाछ ।   

8. मेतडकल सामग्री िथा उपकरण - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ९५ (१)मा 
व्र्वस्था भएबमोर्जम र्जन्सी मालसामानको र्ववरण र मूल्र् समेि खोली र्जन्सी र्किाबमा ७ ठदनतभर 
आम्दानी बाधँी सरकारी िथा र्जन्सी सामानको लगि िर्ार गनुापने उल्लेख छ । आतथाक वषा 
2077/78 मा कोशी अस्पिाल कोतभड 19 उपचार केन्रलाई र्वतभन्न तनकार् र संघ संस्थाबाट 
वार्ो एनालाइजर मेतसन १ थान, .आई.पी.ए.पी. मेतसन ११ थान, सी.पी.ए.पी. २६ थान,  ब्लड ग्र्ास 
एनालाइजर मेतसन १ थान, सी.आर. तसिम मेतसन १ थान, हाई फ्लो अर्क्सजन मेतसन २३ थान,  

आई.सी.रू्.बेड ८१ थान, अर्क्सजन तसतलन्डर २०० थान, अर्क्सजन कन्सन्रेटर मेतसन १८ थान, 

भेर्न्टलेटर मेतसन ३७ थानसमेि गरी कुल ४४ प्रकारका १ हजार १८१ थान मेतडकल सामग्री िथा 
उपकरणहरू प्राप्त भएको छ । उक्त सामानहरूको मूल्र् खोली र्जन्सी खािा अद्यावतधक गरेको 
देर्खएन । मौज्दािमा रहेको सामान िथा उपकरणहरूको समेि मूल्र् खोली र्जन्सी खािा अद्यावतधक 
गनुापदाछ । 

9. धरौटी - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ६३ (घ)अनसुार कुनै काम गनुा 
अगावै धरौटी राख्नपुने शिा भएमा त्र्स्िो शिा पूरा गना धरौटी राख्न सर्कने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
३ उद्योगबाट रु.९७ लाख १४ हजारको अर्क्सजन खररद गदाा रु.२२ लाख ५० हजार धरौटी 
राखेको छ । धरौटीको प्रर्ोजन समाप्त भए पिाि उक्त रकम र्फिाा तलई फरफारक हनुपुदाछ ।    

10. क्वारेर्न्टन खाना, खाजा - कोतभड-१९ महामारी तनर्न्रण िथा रोकथामका लातग स्वीकृि मापदण्डमा 
क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसनमा रहने संक्रतमिको लातग खाना खाजाको व्र्वस्था गदाा सम्बर्न्धि 
र्जल्लाको नेपाल प्रहरीको राशन दरको आधारबाट गना सर्कने व्र्वस्था छ ।  र्ो वषा मन्रालर्ले 
क्वारेर्न्टन र आइसोलेसनमा रहने व्र्र्क्तहरूको खाना खाजाको लातग ५ होटलसँग दररेट माग गरी 
सम्झौिा भई स्वास्थर्कमी, कमाचारी र कोतभड तबरामीहरूलाई बास िथा खाना खाजामा रु.२ करोड 
१० लाख ९९ हजार भकु्तानी गरेको छ । क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन सेन्टरका लातग लागि 
अनमुान िर्ार नगरी होटेलले ठदएकै दररेटलाई आधार मानी सम्झौिा गरेकोले खाना खाजा खचा 
तमिव्र्र्ी छ भन्न सक्ने आधार भएन । 

11. परीक्षण िथा खोप अतभर्ान - कोतभड व्र्वस्थापन िथा तनर्न्रणका लातग मन्रालर् मािहिका 
तनकार्हरूबाट कोतभड परीक्षण िथा कोतभड र्वरुर्द्को खोप अतभर्ान सिालन गरेकोमा मन्रालर्ले 
उपलब्ध गराएको २०७९।२।१७ गिे सम्मको िथर्ाकंअनसुार प्रदेश नं १ को जनसंखर्ा कररब  
४५ लाख ३५ हजारमध्रे् ३१ लाख ८७ हजार अथााि कररब ७० प्रतिशि जनसंखर्ालाई पूणा डोज  
कोतभड खोप लगाएको र ३० प्रतिशि जनसंखर्ालाई पूणा डोज खोप लगाउन बाकँी रहेको देर्खन्छ । 
त्र्सैगरर १२ देर्ख १७ वषा उमेर समूहका ९८ प्रतिशि बालबातलकालाई पर्हलो डोज कोतभड खोप र 
कररब ८१ प्रतिशि पूणा डोज खोप लगाइएको िथा कररब १६ प्रतिशि जनसंखर्ामा मार कोतभड 
१९ परीक्षण गरेको छ । सबै जनसंखर्ालाई पूणा डोज खोप लगाउनपुदाछ ।  
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12. जग्गा भाडा - मलुकुी देवानी संर्हिा, २०७४ दफा १०७(१) मा कसैले पतन सरकारी, सावाजतनक वा 
सामदुार्र्क जग्गामा तनजी वा सावाजतनक प्रर्ोजनको लातग नेपाल सरकारको सहमतिबेगर कुनै संरचना 
बनाउन ु नहनेु उल्लेख छ । कोतभड-१९ उपचार केन्रको भवन िथा जग्गा ित्कालीन नेशनल 
रेतडङको स्वातमत्वमा रहेकोमा नेशनल रेतडङ िथा मन्रालर्बीच जग्गा िथा भवनको उपभोग सम्बन्धी 
कुनै सम्झौिा गरेको देर्खदैन । उक्त केन्रमा मन्रालर्लगार्ि अन्र् तनकार् एवं संघ संस्थाबाट 
समेि भौतिक संरचना, उपकरण िथा औषतधजन्र् सामग्रीहरू सहर्ोग प्राप्त रहेकोमा उक्त उपचार 
केन्रको सिालन सम्बन्धी काननु तनमााण गरेको देर्खएन । जग्गाको स्वातमत्व र्र्कन गरेर मार थप 
लगानी र संरचना तनमााण गराइ केन्र सिालनमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

13. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगि रूपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
व्र्वस्था छ। पाचँ वषा वा सोभन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठद्विीर् राजपर अनंर्कि 
प्रथम राजपरांर्कि ििृीर् र राजपरांर्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि कमाचारीहरू प्रदेश 
िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको पाइएन । मन्रालर् र 
मािहिका कार्ाालर्मा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका 20 कमाचारीहरूलाई नपाउने ग्रडे थप 
गरी रु.१५ लाख ४८ हजार खचा लेखेको छ । ऐन र्वपरीि भकु्तानी भएको ग्रडे रकम असलु 
गनुापदाछ । 

स्वास्थर् तनदेशनालर् 
14. हाइ तडपेन्डेन्सी र्तुनट सिालन - कोतभड-19 को संक्रमण उपचारको लातग नेपाल सरकार 

मर्न्रपररषदको तनणार्अनसुार १५ ठदनतभर हाइ तडपेन्डेन्सी र्तुनट (एच.तड.र्.ु) सिालन गना स्वास्थर् 
िथा जनस्वास्थर् मन्रालर्बाट प्रदेश नं.१ को लातग ७५ बेडको ३ र्तुनट सिालन स्वीकृति भएको 
आधारमा रु.९ करोड ३८ लाख १० हजारको प्रति इकाई लागि अनमुान स्वीकृति गरी रु.८ करोड 
२९ लाख १९ हजारमा खररद सम्बन्धी कार्ा स्वास्थर् तनदेशनालर्, धनकुटाबाट गरी प्रदेश स्वास्थर् 
आपूतिा व्र्वस्थापन केन्र र्वराटनगरलाई हस्िान्िरण गरेको छ । तनदेशनालर्बाट खररद गरी आपूतिा 
केन्रलाई हस्िान्िरण गररएका स्वास्थर् उपकरणहरूको सिालन र सामान दार्खलाको प्रतिवेदन िर्ार 
नगरेकोले उदे्दश्र्अनसुार िोर्कएका स्थानमा एच.तड.र्.ु सेवा सिालन सतुनर्िि भएको पाइएन ।  

प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा केन्र, र्वराटनगर  
15. औषतधको उपर्ोग अवतध  - प्रदेश सरकार मािहि रहेको प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा केन्रमा रहेका 

औषतधहरूको स्टोर तनरीक्षण क्रममा उक्त आपूतिा केन्रमा स्वास्थर् सेवा र्वभाग (केन्रीर् स्टोर) बाट 
२०७८।८।१३ मा प्राप्त रु.३८ लाख ८४ हजार मूल्र्को Etesevimab 35 Mg/mb Injection  ११ 
हजार ८५० भार्ल इन्जेक्सनमध्रे् रु.३० लाख ९१ हजार मूल्र्को ९ हजार ५० भार्ल 
इन्जेक्सनको उपर्ोग अवतध २०७८।१०।२४ मा समाप्त भइसकेको अवस्थामा २०७९ वैशाख 
मसान्िसम्म मौज्दाि रहेको छ । उपर्ोग अवतध समाप्त भएको औषतध पठाउने तनकार्का 
कमाचारीलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 
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16. औषतध खररदमा कर्न्टन्जेन्सी  खचा - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ 
को तनर्म ४१ (झ) मा सरकारी रकम खचा गदाा स्वीकृि लागि र खचाको सीमातभर रही कार्ाक्रम 
सिालन गनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश आपूतिा केन्रलाई प्राप्त औषतध िथा औषतधजन्र् सामग्री खररद 
सम्बन्धी कार्ाक्रमको रकमबाट खचा गदाा लागि अनमुानको ३ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सीबापि कट्टा गरी 
बाँकी रकम मारको खररद गने गरेको छ । औषतध िथा औषतधजन्र् सामग्री खररदको लागि 
अनमुान िर्ार गदाा कर्न्टन्जेन्सी रकम समावेश गना नतमल्नेमा समावेश गरी कर्न्टन्जेन्सीबापि रु.२२ 
लाख १८ हजार प्रशासतनक कार्ामा खचा गरेको छ । औषतध िथा औषतधजन्र् सामग्री खररदमा 
कर्न्टन्जेन्सी रकम छुट् र्ाउन तमल्ने देर्खएन । औषतध एवं मेतडकल सामग्री खररदमा कर्न्टन्जेन्सी 
राख्न ेपदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  

स्वास्थर् कार्ाालर्हरू 
17. र्ोजना स्थल - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६(३) मा सावाजतनक तनकार्ले 

तनमााण स्थलको व्र्वस्था नभई र्ोजना सिालन गना नहनेु व्र्वस्था छ । झापाले एक स्पोट्सा 
एकेडेमीको खेलमैदान तनमााण कार्ाको लातग रु.२७ लाख ९६ हजारको लागि अनमुान स्वीकृि गरी 
उपभोक्ता सतमतिसँग महेन्र माध्र्तमक र्वद्यालर् र्विाामोडको नाममा रहेको जग्गामा खेलमैदान तनमााण 
कार्ा गराइ खचा गरेको छ । र्वद्यालर्ले एकेडेमीको नाममा जग्गा हस्िान्िरण नगरेको अवस्थामा 
एकेडेमीको नामबाट रकम तनकासा ठदई र्वद्यालर्को सहमतिबेगर नै संरचना तनमााण गरी खचा गरेको 
छ । र्ोजना सिालन गनुाअर्घ कार्ास्थल तनर्िि गरेर मार खचा गनुापदाछ । 

18. कोतभड खचा - कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनर्न्रणको लातग मन्रालर्बाट प्राप्त रु.५५ लाख िथा गि 
वषाको र्जम्मेवारी रु.१२ हजारसमेि रु ५५ लाख १२ हजारबाट मोरङले आइशोलेसन केन्रमा  
औषतध, उपचार सामग्री, खाना खाजा र अन्र्  खचामा रु.३५ लाख ९९ हजार, एम्बलेुन्स शववाहन खचा 
रु.१३ लाख ३४ हजार  र जोर्खम भत्ता रु.५ लाख खचा गरी मौज्दाि रु.७9 हजार रहेको 
देर्खन्छ। उदे्दश्र् अनरुुप खचा भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा मूल्र्ांकन हनुपुदाछ । 

19. अनदुान - मोरङले मन्रालर्द्वारा स्वीकृि मर्हला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्तको 
क्षेरमा काम गने संस्थालाई अनदुान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मागादशान, 2077 बमोर्जम 
चार संघ संस्थालाई व्र्वस्थापन, सामग्री खररद, सिालन खचा, प्रदेशस्िरीर् प्रदशानी कामको लातग 
रु.४५ लाख अनदुान रकम उपलब्ध गराएकोमा सम्झौिामा उल्लेख भएको व्र्वस्थाअनसुार अनदुान 
ठदएको रकमबाट भए गरेको कामको अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार भएको देर्खएन । अनदुान 
रकमको सही सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गनुापदाछ। 

मेची अस्पिाल 

20. तनजीक्षरेबाट सेवा सिालन - नेपाल सरकार सर्चवस्िरीर् २०७४।७।८ को तनणार्ानसुार स्वास्थर् 
सेवा र्वभागबाट अनमुति प्राप्त संस्थाले सरकारी अस्पिालमा सम्झौिा गरी हेमोडार्लातसस सेवा 
सिालन गना सक्ने व्र्वस्था छ । अस्पिाल र्वकास सतमतिले २०७७।८।८ मा र्वभागबाट स्वीकृति 
नपाएको एक कम्पनीसँग २०७७।८।२१ देर्ख लागू हनेु गरी ५ वषासम्म अस्पिालका ३ 
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डार्लातसस मेतसन, उपकरण िथा छुटै्ट भवन तनमााण गना जग्गासमेि उपलब्ध गराएको छ । 
सम्झौिाको शिाअनसुार उक्त संस्थाले २०७७ पौष १ देर्ख ५ वटा मेतसन राखी छुटै्ट भवन तनमााण 
गरी सेवा सिालन गनुापनेमा २०७८ आषाढ सम्म सम्झौिाबमोर्जमको सेवा प्रवाह गरेको छैन । सेवा 
सिालनसम्बन्धी शिामा संस्थाले हेमोडार्लातसस सेवा सिालनबापि प्रति सेसनको रु.२00 कट्टा गरी 
बाँकी रकम संस्थालाई भकु्तानी गररने शिाको आधार देखाई २०७७ माघ १ देर्ख २०७७ 
चैरसम्मको ८९८ सेसनको रु.२२ लाख ४५ हजारमध्रे् रु.१६ लाख ३१ हजार भकु्तानी गरेको 
छ। सेवा सिालन स्वीकृति नपाएको संस्थालाई सेवा सिालन ठदएको, सम्झौिाको शिाअनसुारको 
मेतसन र पूवााधार िर्ार नगरेको र र्वरामीहरूले पर्ााप्त सेवा प्राप्त नगदै र्वपन्न नागररक उपचारकोषमा 
रकम दावी गरी भकु्तानी हनेु गरेको उपर्कु्त देर्खएन । स्वीकृि प्राप्त संस्थासँग सम्झौिाअनसुार सेवा 
प्राप्त गरी भकु्तानी गनुापदाछ । 

21. प्रर्ोगशाला शलु्क - अस्पिालले प्रर्ोगशालाबाट प्राप्त हनुपुने आम्दानी असलु गनुापदाछ । कोतभड-१९ 
को प्रारम्भ भएसँगै स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मन्रालर्को २०७७।३।१० को प्रर्ोगशाला 
सिालनसम्बन्धी तनणार्मा मेची अस्पिालमा कोतभड-१९ परीक्षण प्रर्ोगशाला अनमुति ठदएको छ। 
अस्पिालको प्रर्ोगशालाबाट परीक्षण भै रहेकोमा कोतभड-१९को दो्ो लहर प्रारम्भपतछ रार्ष्ट्रर् 
जनस्वास्थर् प्रर्ोगशालाको २०७७।५।१९ पी.सी.आर. परीक्षण अनमुतिसम्बन्धी पराचारमा मेची 
अिल अन्िगािको सेवा कन्काई पी.सी.आर प्रर्ोगशाला कोटीहोममा अस्पिालको जनशर्क्तबाट सेवा 
उपलब्ध हनेु गरी िोर्कएको छ । कन्काई नगरपातलकाको समन्वर्मा सिातलि प्रर्ोगशालालाई 
आवश्र्क २ मर्हनासम्मको लातग रर-एजेन्ट र सरुक्षा सामग्रीसमेि मेची अस्पिालबाट नै उपलब्ध 
गराए िापतन सो प्रर्ोगशालाबाट भएको आम्दानी अस्पिालले प्राप्त गरेको छैन । परीक्षणको क्रममा 
कोर्टहोम पी.सी.आर. प्रर्ोगशालाबाट २०७७ भारदेर्ख २०७८ आषाढ मसान्िसम्म २५ हजार ९७६ 
नमूना परीक्षण गररएको जानकारी ठदएको छ । प्रति नमूना रु.१ हजारको दरले शलु्क तलने 
व्र्वस्थाको आधारमा रु.२ करोड ५९ लाख ७६ हजार आम्दानी हनेु अवस्था रहेको भएिापतन 
अस्पिाललाई कुनै रकम प्राप्त भएको देर्खएन । प्रर्ोगशालाको आम्दानी खचा सम्बन्धमा छानतबन 
गरी अस्पिालले पाउने रकम असलु गनुापदाछ ।

22. औषतधको प्रर्ोग - औषतधजन्र् सामग्री खररद िथा प्रर्ोग सम्बन्धमा स्वास्थर् मन्रालर् िथा स्वास्थर् 
सेवा र्वभागबाट स्वीकृि मापदण्ड तनदेर्शका, स्पेतसर्फकेशन, कार्ार्वतधसमेिको आधारमा खररद र 
प्रर्ोग गनुापने व्र्वस्था छ । अस्पिाललाई प्रदेश आपूतिा केन्रबाट २०७८।३।२१ मा पठाएको 
इन्जेक्सन एन/एस ५०० एम.एल. ८ हजार वोिलमध्रे् २०७८।३।३० सम्म २०० वोिल खपि 
गररसकेको अवस्थामा बाकँी ७ हजार ८०० वोटल प्रर्ोग नगना सोही केन्रले पराचार गरेको 
पाइर्ो। औषतध प्रर्ोग गनुापूवा िोर्कएको गणुस्िर सतुनर्िि गरेर मार आपूिाकबाट औषतध तलइ 
मािहि तनकार्मा पठाउने र गणुस्िरहीन औषतध आपूिाकलाई सम्झौिाको शिा बमोर्जम कारबाही 
हनुपुदाछ । 

23. कार्ासम्पादन जमानि र वारेन्टी - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८४(१क) मा 
५० लाखसम्मको स्वास्थर्सम्बन्धी उपकरण र्शलबन्दी दरभाउपर आह्वान गरी खररद गना सर्कने र 
र्शलबन्दी दरभाउपरबाट खररद गदाा कार्ा सम्पादन जमानि आवश्र्क पने भए दरभाउपरको 
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फारममा खलुाउन ुपने, तनर्म ८४(१क)(२) मा मालसामानको वारेन्टी सम्बन्धी दार्र्त्वसमेि उल्लेख 
गनुापने व्र्वस्था छ । अस्पिालले कोतभड-१९ को कारण ित्काल उपचारको लातग अर्क्सजन 
टलान्ट, आई.तस.र्.ु बेड, इतसर्ज मेतसन, पेसेन्ट मतनटर, साइररङ पम्पलगार्िका स्वास्थर् उपकरणहरू 
सावाजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीको र्वशेष पररर्स्थतिको खररद व्र्वस्था अन्िगाि तलर्खि प्रस्िाव 
माग गरी घटीवालाको प्रस्िाव स्वीकृि गरी रु.१ करोड २३ लाख १८ हजारको खररद गरेकोमा 
कार्ा सम्पादन जमानि तलएको पाइएन । सामान आपूतिा गने आपूिाक आतधकाररक र्वके्रिा रहेको 
प्रमाण संलग्न नगरी खररद गररएका उपकरणहरूको वारेन्टी समेि देर्खएन । वारेन्टी नरहेको 
उपकरण खररद गरी प्रर्ोग गदाा सन्िोषजक कार्ासम्पादन नगरेकोमा तबके्रिालाई र्जम्मेवार बनाउन 
सक्ने अवस्था कमजोर देर्खन्छ । वारेण्टी तबनाको सामान खररद गनेलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

24. काननुको पालना - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा खररद प्रर्क्रर्ामा भाग तलई 
छनोट भएको प्रस्िावदािा सम्झौिा गना नआएमा कालोसूचीमा राख्नपुने व्र्वस्था छ । अस्पिालले 
अर्क्सजन टलान्ट खररद कार्ाको लातग र्वडवण्डसमेि नतलई तलर्खि प्रस्िाव माग गरेकोमा रु.१ 
करोड २५ लाखमा आपूतिा गना प्रस्िाव गरेको प्रस्िावदािालाई छनोट गरी सम्झौिा गना नआएकोमा 
ऐनको व्र्वस्थाबमोर्जम कारबाही गरेको पाइएन । सोही आपूतिाकिाालाई अस्पिालले अन्र् खररद 
टर्ाकेजमा सहभागी गराएको छ । कालोसूचीमा राख्नपुने आपूतिाकिाालाई कारबाही नगरी खररद 
कार्ामा सहभातगिा गराउन ुउर्चि देर्खएन ।  

25. बढी दरको प्रस्िाव स्वीकृि - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६१ मा बोलपर 
मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । अस्पिालले अर्क्सजन टलान्ट खररदको लातग बोलपर आह्वान गरी 
६ वटै बोलपरदािा काननुीरुपमा ग्राह्यिा भएका र प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन गदाा सबैभन्दा  घटी कवलु 
गने बोलपरदािाले पेश गरेको मेतसनमा प्रोडक्ट टैंक र एर्रवफर टैंक प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा 
नदेर्खएको उल्लेख गरी िेस्रो घटीवालाको बोलपर स्वीकृि गरेको छ । र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट 
बोलपर आह्वान भएको खररद कार्ामा बोलपरदािाहरूले क्र्ाटलग पेश गरे नगरको सम्बन्धमा 
मूल्र्ाङ्कन सतमतिले खलुाएको पाइएन । मूल्र्ाङ्कन सतमतिले घटीवालाको अर्क्सजन टलान्टमा टैंकहरू 
नदेर्खएको उल्लेख गरी बढी दरको बोलपर स्वीकृि गदाा रु.९ लाख २१ हजार व्र्र्भार बढ्न 
गएको छ । क्र्ाटलग समेि नतलई खररद गना तनणार् गने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।

 बेरुज ुर्स्थति - मन्रालर् र मािहिसमेि 34 तनकार्मा र्ो वषा रु.10 करोड 16 लाख 70 हजार 
बेरुज ुबाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.20 लाख 86 हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । र्सैगरी अन्र् 
संस्था िथा सतमतििफा  ५ तनकार्मा र्ो वषा रु.5 करोड 62 लाख 37 हजार  बेरुज ुदेर्खएकोमा 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.1 करोड 67 लाख 57 हजार फस्र्ौट भएको छ । सोमध्रे् रु.59 लाख 4 हजार 
पेस्की रहेको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरण अनसूुची-९ र १० मा समावेश छ । 
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प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 

नेपालको संर्वधानको धारा 244 बमोर्जम २०७६ माघ ९ गिे प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको स्थापना 
भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आर्ोग ऐन, २0७६अनसुार प्रदेश तनजामिी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश 
अन्र् सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठि संस्थाको सेवा र स्थानीर् सरकारी सेवाको पदपूतिाको लातग 
उम्मेदवारको छनोटलाई स्वच्छ, तनष्पक्ष र र्वश्वसनीर् बनाउन लोकसेवा आर्ोगले संघीर् काननुबमोर्जम 
अपनाएको तसर्द्ान्ि, कार्ार्वतध र मापदण्डको प्रतिकूल नहनेु गरी प्रदेश लोकसेवा आर्ोगले काम गनुापने 
व्र्वस्था छ।   

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.३ करोड १४ लाख ८६ हजार  राजस्व रु.४५ लाख ३९  हजार  धरौटी रु.४ 
लाख २५ हजार र कार्ा सिालन कोष रु.१ लाखसमेि रु.३ करोड ६५ लाख ५० हजारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:्

1. सेवा प्रवाह - आर्ोगको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ बमोर्जम र्ो वषा आर्ोगको ४४ पटक बैठक बसी 
कमाचारी सेवा सिासम्बन्धी परामशा ३, काननु नीति तनर्मसम्बन्धी २, पाठ्यक्रम तनमााणसम्बन्धी  ४५, 
र्वर्वध परामशा  ८ र र्वर्वध तनणार्हरू ३३ समेि कुल ९१ तनणार्हरू भएको छ। त्र्सैगरी 
आर्ोगबाट र्ो वषा स्थानीर् सरकारी सेवाको सहार्कस्िर चौथो िह (अतसस्टेन्ट सब-इर्न्जतनर्र) र 
सहार्कस्िर पाँचौ (सब-इर्न्जतनर्र) को १३२ पदको र्वज्ञापन गरेको, स्थानीर् िहहरूलाई अवैधातनक 
िवरबाट काननु बनाइ पदपूतिा नगना ध्र्ानाकषाणसर्हिको पररपर गरेको, प्रदेश सरकारका स्थार्ी 
पदमा तनर्रु्क्त, वढुवा र सजार् गदाा आर्ोगको परामशा तलनपुने पररपर गरेको छ ।   

2. ऐन तनमााण - संघीर् तनजामिी सेवा ऐन िर्ार नहुँदै धरान उप-महानगरपातलका, धनकुटा नगरपातलका 
िथा सूर्ोदर् नगरपातलकाले कमाचारी सेवा सम्बन्धी ऐन बनाइ राजपरमा प्रकार्शि गरेको छ । 
प्रदेश आर्ोगको परामशा नतलई गरेको काम कारबाही आर्ोग ऐन, २०७६ को दफा ४५ र दफा 
५२ बमोर्जम बदर हनेु र त्र्सरी गररएको तनर्रु्क्त िथा बढुवा रद्द हनेु व्र्वस्था भएको हुँदा 
आर्ोगको परामशा तबना तनर्रु्क्त, बढुवा र र्वभागीर् कारबाही नगना नगराउन जानकारी गराएको छ।   

3. दरबन्दी र पदपूतिा - प्रदेश नं. १ मा प्रदेश िथा स्थानीर् िहका सरकारी कमाचारीको दरबन्दी ३ 
हजार ८८२ रहेको छ । सो दरबन्दीमध्रे् ररक्त रहेको दरबन्दीको हालसम्म अद्यवातधक र्ववरण 
िर्ार भएको छैन । पदपूतिा िथा ररक्त पदको र्ववरण अद्यावतधक गरी मागको आधारमा आर्ोगबाट 
छनोट गरी ररक्त दरबन्दी पूतिा गनुापदाछ ।  

4. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगि रूपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठििीर्, 

राजपर अनंर्कि प्रथम, राजपरार्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
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पाइएन । िर आर्ोगले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका ६ कमाचारीहरूलाई ग्रडे थप 
गरी रु.३ लाख ८४ हजार खचा लेखेको रकम असलु गनुापदाछ। 

 बेरुज ु र्स्थति - आर्ोगको लेखापरीक्षणबाट र्ो वषा रु.३ लाख ८४ हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ। 
र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-९ 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 व्र्ाखर्ासम्बन्धी कुनै जर्टल संवैधातनक वा काननुी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दभामा 
सावाजतनक महत्व वा सावाजतनक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारकोिफा बाट अदालिमा उपर्स्थि भई बहस 
पैरवी गने, गराउने उदे्दश्र्ले र्स कार्ाालर्को स्थापना भएको हो । 

र्ो वषा कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.१ करोड ७ लाख ९१ हजार, राजस्व रु.४ हजारसमेि रु.१ करोड ७ 
लाख ९५ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन:् 

1. वहस, पैरवी र काननुी रार् - मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको काम किाव्र् र अतधकार िथा सेवाका सिा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४(१) (क) वमोर्जम प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको मदु्दामा 
प्रदेश सरकारको िफा बाट उपर्स्थि भई वहस वा पैरवी गने गराउने र दफा ८ (१) मा प्रदेश 
सरकार मािहिका कार्ाालर्ले कुनै संवैधातनक वा काननुी प्रश्नमा मखुर् न्र्ार्ातधवक्तासँग रार् माग 
गने व्र्वस्था छ । र्ो वषा प्रदेश सरकारका र्वरुर्द् र्वतभन्न तनकार्लाई र्वपक्ष बनाइ सवोच्च अदालि, 

प्रशासकीर् अदालि, उच्च अदालि र्वराटनगर, उच्च अदालि पाटन, उच्च अदालि इलाम (इलाम 
इजलास) र उच्च अदालि ओखलढंुगा (ओखलढंुगा इजलास) मा ९३ थान मदु्दा दार्र भएकोमा 
कार्ाालर्को िफा बाट वहस पैरवी भई ३५ मदु्दामा फैसलामध्रे् २६ थान मदु्दामा ररट खारेज र ९ 
वटामा ररट जारी भएको र बाँकी ५८ थान मदु्दा जारी अवस्थामा रहेका छन ्। न्र्ार्र्क सम्पादनको 
कार्ा तछटोछररिो बनाउने कार्ा अगातड बढाउनपुदाछ । 

2. कार्ा सम्पादनाः मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको २०७७।७८ को वार्षाक प्रतिवेदन बमोर्जम हालसम्म प्रदेश 
सरकार पक्ष भई कुनै र्वषर्को मदु्दा दार्र गने तनणार् नभएको िर प्रदेश सरकार प्रत्र्ाथी भई गि 
वषाबाट ४८ मदु्दा र्जम्मेवारी सारेको र र्ो वषा ४५ मदु्दा दिाा भएकोमध्रे् ३५ मदु्दा फस्र्ौट भएको र 
वषाको अन्िमा ५८ मदु्दा बाकँी रहेको छ । 

3. कारागारको अनगुमन - मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको वार्षाक प्रतिवेदनबमोर्जम र्ो वषा प्रदेशतभरका १४ 
र्जल्लामध्रे् मोरङ र खोटाङ्ग र्जल्लाका र्हरासि कक्ष र कारागार अनगुमन गररएकोमा अनगुमनबाट 
मर्हला िथा परुुष कारागार कक्षको भवन सधुार, सवारी साधन र स्वास्थर्कमी आपूतिा हनुपुने, 

फौजदारी कसरु र सजार् तनधाारण िथा कार्ाान्वर्न ऐन, २०७४ अनसुार प्रोवेशन िथा टर्ारोल 
बोडाको स्थापना गनुापने र्वषर्मा सम्बर्न्धि पक्षको ध्र्ानाकषाण गराएको छ । ध्र्ानाकषाण गररएका 
व्र्होराहरू सम्बर्न्धि पक्षबाट कार्ाान्वर्न गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गनुापदाछ । 

4. बाल सधुार गहृको अवस्था - अपराध अनसुन्धानको तसलतसलामा प्रहरी र्हरासि र मदु्दा पपुाक्ष िथा 
फैसलाबमोर्जम कैद भकु्तानीका लातग स्थार्पि बालसधुार गहृ, र्वराटनगरको र्ो वषा मखुर् 
न्र्ार्ातधवक्ता कार्ाालर्बाट भौतिक अवस्था, बालकहरूले प्राप्त गने सरु्वधा र समग्र व्र्वस्थापनको 
अनगुमन तनरीक्षण गरेको छ । बाल सधुार गहृको क्षमिा ५० जना रहेिा पतन १४१ जना 
बालकहरू रहेको, कोठाहरू साँघरुो रहेको, पसु्िकालर्, हल, अध्र्र्न कक्ष नरहेको, भईु र टर्ासेजमा 
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समेि बालकहरू बस्नपुरेको अवस्था रहेकोले सोमा र्थोर्चि सधुार हनुपुने सझुाव सझुाव ठदएको छ। 
सझुाव कार्ाान्वर्नको समेि अनगुमन मूल्र्ांकन हनुपुदाछ । 

5. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ९४ मा प्रदेश 
िहका तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गना र 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृतिअनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
िर्ार गरी एक वषातभर लागू गने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले तनर्मावली लागू भएको ३ वषा व्र्िीि भैसक्दा पतन आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार 
गरी लागू गरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुापदाछ । 

6. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगि रूपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समावर्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । उक्त व्र्वस्थाअनसुार ५ वषा वा सोभन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर 
अनंर्कि ठििीर्, राजपर अनंर्कि प्रथम, राजपरार्ङ्कि ििृीर् र राजपरार्ङ्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी 
सेवाका ्ेणीगि कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको 
व्र्वस्था रहेको पाइएन । िर कार्ाालर्ले र्ो वषा ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका १ 
कमाचारीलाई ग्रडे थप गरी रु.७३ हजार भकु्तानी गरेको छ । उक्त रकम असलु हनुपुदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थति - कार्ाालर्को लेखापरीक्षणबाट र्ो वषा रु.३ लाख ८8 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ । 
र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-९ मा समावेश छ । 
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प्रदेश र्ोजना आर्ोग 

प्रदेश र्ोजना आर्ोग (गठन िथा कार्ा सिालन) आदेश, २०७५ बमोर्जम प्रदेशको नीति िथा 
र्ोजना िजुामा, आतथाक र्वकास सामार्जक र्वकास भौतिक पूवााधार, जल्ोि िथा ऊजाा अन्र् प्राकृतिक ्ोि, 
मानव ्ोि, सशुासन व्र्वस्थापन, मन्रालर् िथा तनकार्सँग समन्वर्, प्रदेश स्िरमा नर्ाँ र्वकास र्ोजनाको 
लेखाजोखा, पूवा मूल्र्ाङ्कन िथा परीक्षण गरी प्रदेश सरकारलाई परामशा ठदने, लाभ लागि लगार्िका र्वर्वध 
र्वश्लषेणको आधारमा आर्ोजना बैंक व्र्वस्थापन प्रणाली तनमााण गने, अन्िराार्ष्ट्रर् िथा रार्ष्ट्रर् मापदण्ड अनकूुल 
प्रदेश िथर्ाङ्क प्रणालीको र्वकास र सम्प्रषेण गने गराउनेसमेि कार्ाहरू आर्ोगको कार्ा क्षेरमा रहेको छ ।  

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.२ करोड 24 लाख ९५ हजार, राजस्व रु.११ हजार, अन्र् कारोबार 
रु.२ लाखसमेि रु.२ करोड 22 लाख 76 हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको 
लेखापरीक्षणबाट देर्खएका मखुर् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. प्रदेश र्वकास पररषद् - प्रदेश र्ोजना आर्ोग (गठन िथा कार्ा सिालन) आदेश, २०७५ मा 
आर्ोगले िजुामा गरेको दीघाकालीन िथा आवतधक र्वकास र्ोजनामा मागादशान ठदनको लातग प्रदेश 
र्वकास पररषद रहने व्र्वस्था छ । पररषद् मा प्रदेशमा प्रतितनतधत्व गने संसदीर् दलका नेिा, प्रदेश 
सभा सतमतिका सभापति, आर्ोगका उपाध्र्क्ष िथा सदस्र्हरू, प्रमखु सर्चवलगार्ि स्थानीर् िहका 
प्रमखुहरू प्रदेश सरकारबाट मनोतनि सदस्र्समेि रहने व्र्वस्था छ । पररषद् बैठकमा र्ोजना, नीति 
िजुामा, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न ढाचँा, आर्ोजना बैंक, र्ोजना सिालन र 
व्र्वस्थापन, उपलर्ब्ध र प्रतिफल आठद सम्बन्धमा छलफल भएपतछ पररषद्को तनदेशनअनसुार प्रदेश 
सरकारको र्ोजना िथा नीति कार्ाान्वर्नमा सझुाव परामशा ठदने व्र्वस्था रहेको भएिापतन 
२०७७।७८ मा प्रदेश पररषद् बैठक सिालन भएको देर्खएन ।  आर्ोगको कार्ा प्रभावकारी 
बनाउनपुने देर्खएको छ । 

2. आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ९४ मा प्रदेश 
िहका तनकार्बाट सम्पादन गररने कार्ाहरू तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकरी ढंगबाट सम्पादन गना र 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रणालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन कामको प्रकृतिअनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
कार्ाान्वर्न गने गराउने र तनदेर्शका िर्ार गरी एक वषातभर लागू गने लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
र्जम्मेवारी हनेु व्र्वस्था छ । आर्ोगले तनर्मावली लागू भएको ३ वषा व्र्िीि भैसक्दा पतन 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरेको छैन । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागू 
गनुापदाछ । 

3. आवतधक र्ोजनाको समीक्षा - प्रथम आवतधक (२०७६।७७ - २०८०।८१) र्ोजना िजुामा गरी 
लागू भएको छ । उक्त र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नको लातग प्रत्रे्क वषा हाँतसल गनुापने 
सूचकहरूसमेि उल्लेख गरेको छ । सो बमोर्जम २०७७।७८ सम्ममा वह-ुआर्ातमक गररबी 
सूचकाङ्क १७.४ प्रतिशिमा झाने, आतथाक बरृ्र्द्दर ९.५ प्रतिशि परु् र्ाउने, मानव र्वकास सूचाकाङ्क 
०.५४२ परु् र्ाउने, कुल साक्षरिा दर ८८ प्रतिशि, मरुार्स्फति ५.७, प्रतिव्र्र्क्त आर् अमेररकी डलर 
१ हजार २०८ परु् र्ाउने लगार्िको लक्ष्र् राखेकोमा सोको प्रगति समीक्षा गरेको छैन । प्रथम 
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आवतधक र्ोजनाले पररकल्पना गरेका सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरू प्राप्त गना सूचकअनसुार नतिजाको 
समीक्षा गरी कार्ाक्रम सिालन गनुापदाछ । 

4. समार्ोजन ग्रडे - कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा ्ेणीगि रूपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन गदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
व्र्वस्था छ । पाचँ वषा वा सोभन्दा  बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि ठद्विीर्, राजपर 
अनंर्कि प्रथम, राजपरांर्कि ििृीर् र राजपरांर्कि ठििीर् ्ेणीका सरकारी सेवाका ्ेणीगि 
कमाचारीहरू प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन गदाा ग्रडेको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । ग्रडे नपाउने िहमा समार्ोजन भएका कमाचारीहरूलाई समेि ग्रडे थप गरी रु.२ लाख ३२ 
हजार खचा लेखेको रकम असलु हनुपुदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थति - आर्ोगको लेखापरीक्षणबाट र्ो वषा रु.2 लाख 40 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ । 
र्स सम्बन्धी र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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पररच्छेद - ४ 

प्रतिवदेन कार्ाान्वर्न र्स्थति 

 

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन २०७४ को दफा ३५(२)बमोर्जम महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
लेखापरीक्षण भई प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ठदनतभर सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले िोर्कएबमोर्जम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्लाई 
जानकारी गराउन ुपने व्र्वस्थाअनसुार बेरुजकुो कारबाहीको र्ववरण प्राप्त भएको छ ।

1. प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न - लेखापरीक्षण ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन मखुर्मन्रीमाफा ि प्रदेश सभा समक्ष पेश गने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, 2075, २०७७ र 207८ प्रदेश सभामा क्रमश: 
२०७६।४।२०, २०७७।४।९ िथा २०७८।११।१५ मा पेश भएको छ । वार्षाक प्रतिवेदन 
उपर मन्रालर्हरू आफैं ले कार्ाान्वर्न गनुापनेमा त्र्सिफा  प्रभावकारी प्रर्ास गरेको पाइएन ।  

2. बेरुज ु फस्र्ौट - र्ो वषा प्रदेशको सरकारी कारोबार िफा  र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी िथा अन्र् 
कारोबारको २०२ ईकाईको लेखापरीक्षण भएकोमा १५१ इकाईको बेरुज ु रहेकोमा ३ इकाईको 
प्रमाण िथा प्रतिर्क्रर्ा पेश भई सैर्द्ार्न्िक दफा १ र लगिी दफा ६ बाट रु.६ करोड २५ लाख 
69 हजार फस्र्ौट भएको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षण भएका ६ इकाईमध्रे् सबै 
ईकाईको बेरुज ु रहेकामा प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट नभई बाँकी रहेको छ । काननुबमोर्जम बेरुज ु
फस्र्ौट गने िफा  पहल गनुापदाछ । 

गि वषा प्रदेशको सरकारी कारोबार िफा को रु.२ अबा 51 करोड 42 लाख 56 हजार 
बेरुज ुरहेकोमा 33 करोड 95 लाख 53 हजार फस्र्ौटको लातग अनरुोध गरेकोमा सम्परीक्षण भई 
रु.२ अबा १7 करोड 47 लाख 3 हजार बेरुज ुबाकँी रहेको छ । 

3. बेरुज ुन्रू्नीकरण - प्रदेश सरकारको आतथाक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको ररु्टलाई 
सधुार गरी आतथाक अनशुासनको र्स्थति मजबिु बनाउन ु पदाछ । प्रदेश कार्ाालर्हरू स्थापनाको 
सरुुवािी चरणमा रहेकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली स्थापना प्रभावकारी आन्िररक लेखापरीक्षण
खररद लगार्िका काननुको पालना अनगुमन िथा तनर्मन र कमाचारीिन्रमा र्जम्मेवारी वहनको 
र्स्थतिमा बढोत्तरी गरी बेरुज ुन्रू्नीकरणमा ध्र्ान ठदनपुदाछ । 
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पररच्छेद-५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

नेपालको संर्वधानमा उपलब्ध स्रोि साधनको अतधकिम पररचालनिारा िीव्र आतथाक वरृ्र्द् हातसल गदै 
ठदगो आतथाक र्वकास गने राज्र्को आतथाक उदे्दश्र् हनेु उल्लेख छ ।  उक्त उदे्दश्र् पूरा 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 प्रातप्त, 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 कार्ा प्रणालीमा सधुारको आवश्र्किा देर्खएको छ ।  िी सधुारका पक्षहरूलाई देहार् 
बमोर्जम प्रस्ििु गररएको छाः 

 नीति िथा काननुी व्र्वस्था 

1. नीति कार्ाान्वर्न - प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्रालर्हरूलाई कार्ा 
र्जम्मेवारी िोकेको छ । उक्त कार्ा र्जम्मेवारी पूरा गना प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका वार्षाक नीति 
िथा कार्ाक्रम र बजेट वक्तव्र्मा उर्ल्लर्खि नीतिगि व्र्होराहरू प्राथतमकिा तनधाारण गरी 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावलीबमोर्जम आतथाक मातमला िथा 
र्ोजना 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 क्षरेगि 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 प्रदेशमा काननु तनमााण गना ५३ र्वधेर्क प्रदेश सभामा पेस भएकोमा ४९ र्वधेर्क पाररि 
भई काननु तनमााण भएको र बाकँी ४ 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 
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सम्बर्न्धि तनकार्हरूले ध्र्ान ठदनपुदाछ । कार्ासम्पादनका लातग आवश्र्क पने काननु, कार्ार्वतध, 
तनदेर्शका, मागादशान िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

4. सेवा र सरु्वधा - प्रदेश सभाका पदातधकारी िथा सदस्र्को पारर्तमक सरु्वधासम्बन्धी ऐन अनसुार 
िोर्कएका सेवा सरु्वधाभन्दा बढी नहनेु गरी सरु्वधा भकु्तानी गनुापनेमा चाडपवा खचा, र्ािार्ाि खचा 
सरु्वधा, सल्लाहकार लगार्िका सरु्वधामा बढी खचा गने प्रवरृ्त्तमा सधुार गरी मापदण्ड बमोर्जम सेवा 
सरु्वधा उपलब्ध 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 दरबन्दीअनसुार 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 दीघाकालीन र्वकासको प्रारुप िर्ार गरी क्षेरगि आर्ोजना, त्र्सबाट प्राप्त हनेु प्रतिफल, 
लाभार्न्वि हनेु वगा र प्राथतमकीकरण सर्हि आर्ोजना बैङ्क िर्ार गनुापने देर्खएको छ । 

8. आर्ोजना छनोट एवं कार्ाान्वर्न - आर्ोजना बैंकबाट प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको छनोट 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 र्शक्षा, 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 राखी 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 उपलब्धिा, पूवााधार र्वकासको 
अवस्था, राजस्व संकलन गना सक्ने क्षमिा, सरोकारवालाको सहभातगिा लगार्ि पक्षमा ध्र्ान ठदई 
बजेट तनमााण गनुापने देर्खन्छ । बजेट िजुामा गदाा क्षेरगि प्राथतमकिा, मध्र्मकालीन खचा संरचना, 
बहवुषीर् चक्रीर् बजेट (Rolling Budget) लगार्िका अवधारणाअनसुार 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 उपलर्ब्धलाई कार्ा सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँग आवर्द् गने, 
ठदगो 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 प्रदेश 
सरकारले पेस गरेको बजेट वक्तव्र् अनसुार रु.40 अबा 89 करोड 99 लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
गरेकोमा रु.27 अबा 95 करोड 13 लाख खचा गरी कुल र्वतनर्ोजनको 68.34 प्रतिशि मार खचा 
गरेको देर्खन्छ । कार्ाान्वर्न र्ोग्र् कार्ाक्रम र आधारबेगर 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 प्रतिवेदनलगार्िका कार्ा आन्िररक 
जनशर्क्तबाट गराउन पहल गने, बाह्य जनशर्क्तबाट गराउन ुपने अवस्थामा प्रतिस्पधाात्मक िररकाले 
खररद गने, संभाव्र्िा अध्र्र्न भएका र्ोजना मार वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश गरी परामशा खचालाइा 
तमिव्र्र्ी र प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

15. अनदुानको उपर्ोग - अनदुान कार्ाक्रमहरूलाइा व्र्वर्स्थि 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 प्रकृतिअनसुारको आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली 
िर्ार गरी लागू गनुापदाछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िजुामा गदाा आन्िररक तनर्न्रणको 
आवश्र्किा, तनर्न्रण वािावरण, तनर्न्रण र्क्रर्ाकलाप, समन्वर् एवं सिार र अनगुमनजस्िा 
पक्षहरूमा ध्र्ान ठदनपुदाछ । आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली तनकार्को कार्ासँग प्रत्र्क्ष सम्बर्न्धि रही 
जोर्खम न्रू्नीकरण 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 पररविानअनसुार अद्यावतधक, जग्गा प्रातप्त, वािावरणीर् अध्र्र्न, 
अन्िरतनकार् समन्वर् लगार्िका कार्ाहरू सम्पन्न भएपतछ मार खररद कार्ा गनुापदाछ। 

19. खररद सम्झौिा कार्ाान्वर्न - सम्झौिाअनसुारको काम समर्मै सम्पन्न गना कार्ािातलका बनाइ 
कार्ाान्वर्न गने, सावाजतनक खररद काननुको पालना गने, खररद कार्ामा संलग्न पदातधकारीले 
र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुापने, खररद कार्ाको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगार्िका 
कार्ा गरी 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 वर्िि हनेु भएकोले समर्मा 
कार्ासम्पन्न गना, सहज वािावरण तमलाउने, सपुररवेक्षण 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 उर्ल्लर्खि सीमा अनसुारको कार्ा मार 
उपभोक्ता सतमतिबाट गराउने, तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराउने काम 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 ठदगो र प्रतिफलमखुी बनाउन तडजाइन, स्पेतसर्फकेसन 
र गणुस्िर आश्वस्ििा र्ोजना अनसुार तनमााण सामग्री एवं तनमााण कार्ाको गणुस्िर परीक्षण गने, 
गणुस्िर परीक्षण गना कार्ाालर्हरूलाई प्रोत्साहन गने, गणुस्िर तनर्न्रण िथा गणुस्िर आश्वस्ििाको 
सतुनर्िि गने व्र्वस्था मलाउनपुने देर्खन्छ । 
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 सावाजतनक ्ोि 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 उपलब्ध गराएको सावाजतनक 
सम्पर्त्त व्र्वस्थापन प्रणालीको सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाई सम्पर्त्त व्र्वस्थापन गनुापदाछ । प्रदेश 
सरकार मािहि रहेका सावाजतनक जग्गा, घर, सवारीसाधन, फतनाचर, कम्टर्टुर, मेतसन उपकरण 
लगार्िका सम्पर्त्तको कार्ाालर्गि र एकीकृि अतभलेख राख्नपुदाछ । 

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

 र्वत्तीर् ्ोि 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 शलु्कलगार्िका क्षेरको समरु्चि पररचालन गरी राजस्व संकलनलाई 
वरृ्र्द् गनुापदाछ । राजस्व संकलनसम्बन्धी 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 - संर्वधानअनसुार 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, दरुसिार, 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 भौतिक पूवााधार 
र्वकास गने लगार्िका कार्ा गनुापदाछ ।  

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 जस्िा महामारी 
एवं संक्रामक रोग तनर्न्रणका लातग अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिका िाको लातग सूचना प्रवाहलाइा 
प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थर् पूवााधार एवं जनशर्क्त व्र्वस्थापन गरी उपचार सेवा सधुार गने, सबैलाई 
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खोपको सतुनर्िििा हनेु व्र्वस्था तमलाउने र कोतभड रोग तनर्न्रणका लातग भएका कार्ाहरूको 
समीक्षा गरी र्वपद् व्र्वस्थापन अन्िगाि भर्वष्र्मा गनुापने पूवा िर्ारी, पूवााधार र्वकास, जनचेिना िथा 
सिार व्र्वस्था तमलाई र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरणका उपार्हरू अवलम्बन गनुापदाछ । 

 संघीर्िा कार्ाान्वर्न 

31. समन्वर् – 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 
पूवााधारसम्बन्धी 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 पररषद् – प्रदेश िथा स्थानीर् िहले गने काम कारवाहीमा नीतिगि सामन्जस्र्िा साझा 
अतधकार क्षेरको प्ररे्ग प्राकतिक स्रोिको उपर्ोग र बाँडडफाँट सम्बन्धमा समन्वर् गने र्ववाद 
तनरुपण गने कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिामा गठठि प्रदेश 
समन्वर् पररषद्को 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. तमिव्र्र्र्िा - 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 तमिव्र्र्र्िा 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,े 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, आतथाकलगार्िका 
र्वतभन्न र्वषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्राप्त भएका अध्र्र्न प्रतिवेदनहरू कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 
आतथाक कारोबारको वार्षाक प्रतिवेदन, सावाजतनक सम्पर्त्तको वार्षाक प्रतिवेदन लगार्िका 
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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 कारबाही टुङ्गो लगाइ प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न पक्ष प्रभावकारी बनाइ 
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 मूल्र्ाङ्कन - प्रदेश र्वत्तीर् प्रशासन र आतथाक अनशुासनलाई सबल बनाउन अनगुमन, 
मूल्र्ाङ्कन, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना गनुापने व्र्वस्था कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

उपर्ुाक्तअनसुार 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 । 

 



 

 80महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

अनसूुचीहरू 

अनसूुची–१ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 

लेखापरीक्षण गररएका सरकारी कार्ाालर्हरू 
२०७७।७८  

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर् र तनकार्को नाम कार्ाालर् संखर्ा 
बेरुजू भएका 
कार्ाालर्को 

संखर्ा 
बेरुजू रकम 

1 प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 1 312 
2 मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 2 2 37420 
3 आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 15 4 1650 
4 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 15 5 82522 
5 उद्योग पर्ाटन वन िथा वािावरण मन्रालर् 40 34 140072 
6 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 32 24 171456 
7 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्र् 46 44 1053019 
8 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 37 34 101670 
9 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 1 1 384 
10 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 1 1 388 
11 प्रदेश र्ोजना आर्ोग 1 1 240 

जम्मा 191 151 1589133 
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अनसूुची–१ (क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धि) 

लेखापरीक्षण गररएका कार्ाालर्हरूको र्ववरण 

 

तस.नं. लेखापरीक्षण गररएका कार्ाालर्हरुको र्ववरण संखर्ा 
1.      प्रदेश व्र्वस्थार्पका सर्चवालर्  1 
2.      प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 1 
3.      मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर्  2 
3.1.     मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर्  1 
3.2.    तनजामिी आवसीर् र्वद्यालर् 1 
4.     मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्  1 
5.     आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 15 
5.1 मन्रालर् 1 
5.2 र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 14 
6.     आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्  15 
6.1.    मन्रालर् 1 
6.2.    प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 1 
6.3.    प्रदेश लेखा इकाई 13 
7.     उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 40 
7.1.    मन्रालर् 1 
7.2.    प्रदेश वन तनदेशनालर् 1 
7.3.    घरेल ुिथा साना उद्योग कार्ाालर् 14 
7.4.    पर्ाटन कार्ाालर् 3 
7.5.    तडतभजन वन कार्ाालर्हरु 15 
7.6.    वन अनसुन्धान िथा प्रर्शक्षण केन्र 1 
7.7.    भ–ूजलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरु 3 
7.8.    पर्ाटन र्वकास आर्ोजना 1 

  7.9 वन्र्जन्ि ुआरक्ष 1 
8.     सामार्जक र्वकास मन्रालर् 37 
8.1.    मन्रालर् 1 
8.2.    र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 1 
8.3.    स्वास्थर् तनदेशनालर्  1 
8.4.   र्शक्षा िालीम केन्र 1 
8.5.    ब्र्वसार्र्क िथा सीप र्वकास िालीम केन्र 2 
8.6.    रोजगार सूचना केन्र  1 
8.7.    स्वास्थर् कार्ाालर्हरु  13 
8.8.   र्जल्ला आरू्वेद कार्ाालर्हरु  11 
8.9.    अिल आरू्वेद कार्ाालर्हरु 3 

8.10.        प्रदेश सङ्ग्राहलर् 1 
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8.11.        प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला 1 
8.12.        प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा व्र्वस्थापन केन्र 1 

9.     भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्  32 
9.1.    मन्रालर्  1 
9.2.   कृर्ष र्वकास तनदेशनालर्  1 
9.3.    पशपंुक्षी िथा मत्सर् र्वकास तनदेशनालर्  1 
9.4.   कृर्ष व्र्वसार् प्रवद्र्धन सहर्ोग िथा िातलम केन्र 1 
9.5.   पश ुसेवा िातलम केन्र 1 
9.6.    वागवानी केन्रहरु  2 
9.7.   बाली संरक्षण प्रर्ोगशाला 1 
9.8.   माटो िथा मलपरीक्षण प्रर्ोगशालाहरु 2 
9.9.   कृर्ष ज्ञान केन्रहरु 11 

9.10.       भेटेरीनेरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्रहरु 8 
9.11.       तबउ तबजन प्रर्ोगशाला 1 
9.12.       सहकारी प्रर्शक्षालर् 1 
9.13.       प्रदेश सहकारी रर्जष्ट्रार कार्ाालर् 1 
10.     भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्  46 
10.1.    मन्रालर् 1 
10.2.    र्ािार्ाि पूवााधार तनदेेेशनालर् 1 
10.3.    र्ािार्ाि व्र्वस्था तनदेशनालर् 1 
10.4.    र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर्  6 
10.5.    पूवााधार र्वकास कार्ाालर्हरु  7 
10.6.    शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्हरु  4 
10.7.    खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजनहरु  6 
10.8.    जल्ोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरु  14 
10.9.    भतूमगि जल्ोि िथा तसंचाई तडतभजन कार्ाालर् 1 
10.10.    तसंचाइ व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरु 2 
10.11.    कोशी ररफे्रसमेन्ट सेन्टर पररर्ोजना कार्ाालर् 1 
10.12.    प्रादेर्शक र्वशेष सडक तनमााण आर्ोजना 1 
10.13.    सवारी चालक अनमुति पर 1 

11.   प्रदेश र्ोजना आर्ोग 1 
जम्मा 191 
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अनसूुची–२ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा १ सँग सम्बर्न्धि) 

सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षण रकम 
(र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८ 
(रु.हजारमा) 

क्र. सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
र्वतनर्ोजन राजस्व धरौटी अन्र् कारोवार 

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

इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम इकाई रकम 
1. प्रदेश सभा सर्चवालर् 1 207705 1 207705 1 800 1 800 1 3021 1 3021 1 300 1 300 211826 
2. मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 2 405960 2 405960 2 219 2 219 2 6787 2 6787 1 382130 1 382130 795096 
3. आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 15 5819743 15 5819743 7 10184254 7 10184254 8 11184 8 11184 7 98937 7 98937 16114118 
4. आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 16 338655 15 272160 3 2847 2 1862 10 43709 10 43709 2 73273 2 73273 391004 
5. उद्योग पर्ाटन वन िथा वािावरण मन्रालर् 40 1570719 40 1570719 37 273230 37 273230 36 137631 36 137631 18 175281 18 175281 2156861 
6. भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 33 1815370 32 1805116 31 8039 30 7368 31 21552 31 21552 10 12284 10 12284 1846320 
7. भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्र् 47 14487998 46 14260141 44 2669824 43 2669757 43 1504901 43 1504901 16 196742 16 196742 18631541 
8. सामार्जक र्वकास मन्रालर् 41 3240339 37 3166139 37 13018 34 12844 34 45208 34 45208 27 730800 21 543220 3767411 
9. प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 1 31486 1 31486 1 4539 1 4539 1 425 1 425 1 100 1 100 36550 
10 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 1 10791 1 10791 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10795 
11. प्रदेश र्ोजना आर्ोग 1 22495 1 22495 1 11 1 11 1 0 1 0 1 200 1 200 22706 

 जम्मा 198 27951261 191 27572455 165 13156785 159 13154888 167 1774418 167 1774418 84 1670047 78 1482467 43984228 
 बक्र्ौिािफा                                  0 
 जलस्रोि िथा तसंचाई तडतभजन 1 172446 1 172446 1 429 1 429 1 27486 1 27486 0 0 0 0 200361 
 कुल जम्मा 199 28123707 191 27744901 166 13157214 160 13155317 168 1801904 168 1801904 84 1670047 78 1482467 44184589 

नोट 

१.  आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर्ले र्वतभन्न १५ संघीर् प्रहरी कार्ाालर्लाई अर्खिर्ारी ठदई भएको खचा रु.२० करोड ३६ लाख ७५ हजार र्वतनर्ोजन िफा को लेखापरीक्षण अंकमा समावेश छ । 

२. आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले ८ कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्लाई तनकासा ठदएको रु.७ लाख ९८ हजार, भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले १ मालपोि कार्ाालर्लाई तनकासा ठदएको रु.२ लाख ९९ हजार, उद्योग 
पर्ाटन वन िथा वािावरण मन्रालर्ले १ आरक्ष कार्ाालर्लाई रु.२४ लाख ९४ हजार िथा सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले प्रार्वतधक र्शक्षा िथा व्र्वसार्र्क िातलम पररषद्लाई तनकासा ठदएको रु.४२ करोड ४१ लाख समेि रु.६३ करोड १३ लाख 
६६ हजार र्वतनर्ोजनिफा को लेखापरीक्षण अंकमा समावेश छ । 

३. आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले १३७ स्थानीर् िहलाई पठाएको र्वर्त्तर् हस्िान्िरण अनदुान रु.२ अबा ८७ करोड ७ लाख ९८ हजार र संघीर् अनदुान प्राप्त गरेको रु.१७ अबा ६१ करोड ३ लाख २१ हजारलाई राजस्विफा को 
लेखापरीक्षण अंकमा समावेश छैन । 
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अनसूुची–२(क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 3 दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 

सरकारी तनकार्/मन्रालर्को लेखापरीक्षण बक्र्ौिा र्ववरण 
२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 
क्र.सं. 
 

मन्रालर्/तनकार्को नाम 
 

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

  आ.ब.२०७६/७७                 

१ मेची पहाडी के्षर पर्ाटन प्रवर्द्ान र्वकास सतमति 
इलाम 1 11450 0 0 0 0 0 11450 

  आ.ब.२०७७/७८                 
२ खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन खोटाङ 1 227857 1 67 0 0 0 227924 
३ प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् र्वराटनगर 1 66495 1 985 0 0 0 67480 
४ प्रदेश स्वास्थर्  िातलम केन्र  1 29380 1 65 0 0 0 29445 
५ स्वास्थर् कार्ाालर् सोलखुमु्ब ु 1 44820 1 82 0 0 0 44902 
६ रेसम प्रसोधन केन्र इटहरी 1 10254 1 671 0 0 0 10925 
७ मदन भण्डारी अस्पिाल िथा रमा सेन्टर 1  0 1  27  0 0 0 0 
 जम्मा 6 378806 ^ 1897 0 0 0 380676 

कुल जम्मा 7 390256 6 1897 0 0 0 392153 
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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 प्रतिवदेन लेखापरीक्षण सम्पन्न 

रकम वक्र्ौिा वषा 
गनुापने सम्पन्न अर्न्िम प्रारर्म्भक 

1 र्जल्ला अस्पिाल उदर्परु 66524 66524   प्रारर्म्भक 66524   
2 र्जल्ला अस्पिाल इलाम 125401 125401   प्रारर्म्भक 125401   
3 र्जल्ला अस्पिाल, धनकुटा 245765 245765   प्रारर्म्भक 245765   
4 मेची अिल अस्पिाल, झापा 839438 839438   प्रारर्म्भक 839438   
5 ग्रातमण र्वकास प्रर्शक्षण केन्र, झापा 93558 93558   प्रारर्म्भक 93558   
6 प्रदेश लगानी प्रातधकरण, मोरङ 36483 36483   प्रारर्म्भक 36483   
7 इनरुवा अस्पिाल      2077/78 
8 र्जल्ला अस्पिाल ओखलढंुगा      2077/78 
9 र्जल्ला अस्पिाल सोलखुमु्ब ु      2077/78 
10 र्जल्ला अस्पिाल खोटाङ      2077/78 
11 र्जल्ला अस्पिाल भोजपरु      2077/78 
12 र्जल्ला अस्पिाल िेह्रथमु      2077/78 
13 र्जल्ला अस्पिाल संखवुासभा      2077/78 
14 र्जल्ला अस्पिाल पाचँथर      2077/78 
15 र्जल्ला अस्पिाल िाटलेजङु      2077/78 

जम्मा 1407169 1407169     1407169   
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अनसूुची–४ 
(प्रतिवदेनको पररच्छेद 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 
गनुापने आतथाक 

वषा 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

लेखापरीक्षण भएको अर्न्िम वषाको स)चालन नतिजा 
र्ो वषाको 
बचि 

बषाान्िको 
मौज्दाि वषाको शरुु 

मौज्दाि 

आर् व्र्र् 
तबक्रीरसेवा 
शलु्क 

अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचा सिालन खचा कमाचारी खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

  सतमति/अन्र् संस्था                               
१ र्जल्ला अस्पिाल उदर्परु 207७।078 66524 18945 2218 20382 11777 378 32537 23445 1908 8289 345 33987 -1450 768 
 २ र्जल्ला अस्पिाल इलाम 207७।078 125401 374 6245 24712 5524 20437 50673 25344 12455 8842 8007 54648 -3975 2270 
३ र्जल्ला अस्पिाल, धनकुटा 207७।078 245765 6554 3846 25126 67731 32500 125357 0 31782 53276 35350 120408 4949 8795 
४ मेची अिल अस्पिाल, झापा 207७।078 839438 12508 4069 1682 250954 192498 445134 116726 77913 56316 143352 394307 50827 54896 
५ ग्रातमण र्वकास प्रर्शक्षण केन्र, झापा 207७।078 93558 1099 ४७४७ 0 44317 269 44586 31267 3679 1616 12410 48972 -4386 361 
६ प्रदेश लगानी प्रातधकरण, मोरङ 207७।078 36483 0 1640 450 25000 0 25450 2626 6917 1203 287 11033 14417 16057 
  जम्मा   1407169 39480 22765 72352 405303 246082 723737 199408 134654 129542 199751 663355 60382 83147 
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अनसूुची–५ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.6 सँग सम्बर्न्धि) 

म्र्ाद नाघेको पेस्की बाकँीको र्ववरण 

२०७7।७8 
(रु.हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर् र तनकार्को नाम गिसम्मको बाकँी र्ो वषा फस्र्ौट गि सम्मको बाकँी र्ो वषा थप कुल जम्मा 

१ सरकारी कार्ाालर् िफा  ३६१५४८३ १९८९१७ ३४१६५६६ १४०८८8 ३५५७४५4 

२ सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  २००८ ६०० १४०८ ५९०५ ७३१३ 

  जम्मा ३६१७४९१ १९८९१७ ३४१६५६६ १४६७९3 ३५६४७६7 
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अनसूुची–६ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.5 सँग सम्बर्न्धि) 
 

कुल असलुी र्ववरण 

२०७७।७८ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार् 
लेखापरीक्षणको 

दौरानमा 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 

पठाएपतछ 
सम्परीक्षणको 

क्रममा 
कुल जम्मा 

1. सरकारी कार्ाालर् िफा   608 1703 4141 6452 
2. सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  0 0 0 0 

जम्मा 608 1703 4141 6452 
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अनसूुची–७ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 3.7 सँग सम्बर्न्धि) 

 
अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्िगि र्स्थति 

२०७७।७८ 
(रु.हजारमा) 

तस.नं. मन्रालर्/तनकार्को नाम 
असूल गनुापने असलु भएको 

असलु गना बाकँी रकम 
कार्ाालर् संखर्ा रकम कार्ाालर् संखर्ा रकम 

1.       सरकारी कार्ाालर् िफा  11 4148 7 1004 3144 
2.      सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  0 0 0 0 0 

जम्मा 11 4148 7 1004 3144 
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अनसूुची-८ 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफा 7 सँग सम्बर्न्धि) 

 
राजस्वको शीषका गि आम्दानी र्ववरण 

२०७७।७८ 
(रु.हजारमा) 

राजस्व संकेि राजस्व शीषाक रकम  

11315 घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन दस्िरु १३८९७३२ 

11410 मूल्र् अतभवठृद्व कर ६३४२३९६ 

11420 अन्ि शलु्क २३६५०९० 

11450 पूवााधार सेवाको उपर्ोग कर ११२५३३२ 

11470 मनोरन्जन िथा र्वज्ञापन कर १८१५ 

11600 अन्र् कर ५ 

14150 भाडा रोर्ल्टी ५४४३७५ 

14210 वस्ि ुिथा सेवा र्वर्क्र प्राप्त रकम ४८२१ 

14220 प्रशासतनक सेवा शलु्क ११९९५२ 

14250 अन्र् प्रशासतनक दस्िरु ५११४३५ 

14260 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क ७२५ 

14310 दण्ड जररवाना िथा जफि ५३२१ 

14500 र्वर्वध राजस्व ८६ 

15000 र्वर्वध प्राप्ती ५२७६८ 

15110 बेरुज,ु तनकासा िथा अनदुान र्फिाा ६९१०३५ 

जम्मा १३१५४८८८ 
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अनसूुची–९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 
 

सरकारी कार्ाालर्हरूको बेरुज ुवगीकरण 

२०७7।७8 

(रु.हजारमा) 

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 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 20 1 312 0 0 0 0 20 1 312 0 312 
 

0 0 312 0 
मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 30 5 37420 0 0 0 0 30 5 37420 46 1200 36174 0 0 37374 0 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 63 5 1650 0 0 0 0 63 5 1650 1039 361 250 0 0 611 0 
आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 22 8 82522 0 0 0 0 22 8 82522 0 0 77789 0 0 77789 4733 
उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् 141 202 140760 0 10 688 0 141 192 140072 19675 62832 46741 0 0 109573 10824 
भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 84 307 171475 0 1 19 0 84 306 171456 7090 65639 97954 0 0 163594 773 
भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् मोरंग 520 476 1114881 1 6 61862 0 519 470 1053019 140467 146157 643923 0 0 790081 122472 
सामार्जक र्वकास मन्रालर् 133 194 101670 0 0 0 0 133 194 101670 2007 79896 17681 0 0 97577 2086 
प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 2 6 384 0 0 0 0 2 6 384 384 0  0 0 0 0 
मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 9 1 388 0 0 0 0 9 1 388 0 0 388 0 0 388 0 
प्रदेश र्ोजना आर्ोग 10 3 240 0 0 0 0 10 3 240 6 99 135 0 0 234 0 

जम्मा 1034 1208 1651702 1 17 62569 0 1033 1191 1589133 170714 356496 921035 0 0 1277533 140888 
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अनसूुची–१० 

(प्रतिवदेनको पररच्छेद २ दफा 1 सँग सम्बर्न्धि) 

आर्–ब्र्र्को कारोबार गने सतमति िथा अन्र् संस्थाको बेरुजू वगीकरण 

२०७7।७8 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. 
 मन्रालर्र तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछर्ौट बाकँी बेरुजू 
बेरुज ु

असलु 
गनुापना 

 

तनर्तमि गनुापनें पेश्की 
दफा संखर्ा 

रकम 
दफा संखर्ा 

रकम 
दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि  
भएको 

प्रमाणका कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाां 
नतलएको जम्मा 

कां चारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की जम्मा 

सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति 
१ र्जल्ला अस्पिाल, उदर्परु 9 29 18945 0 0 0 9 29 18945 875 17571 499 0 0 18070 0 0 0 
२ इलाम अस्पिाल, इलाम 1 1 374 0 0 0 1 1 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 
३ र्जल्ला अस्पिाल, धनकुटा 11 8 6554 0 0 0 11 8 6554 494 0 155 0 0 155 0 5905 5905 
४ मेची अिल अस्पिाल, झापा 19 13 29265 0 2 16757 19 11 12508 1969 8895 1644 0 0 10539 0 0 0 
५ ग्रातमण र्वकास प्रर्शक्षण केन्र, झापा 0 7 1099 0 0 0 0 7 1099 23 1042 34 0   1076 0 0 0 
६ प्रदेश लगानी प्रातधकरण, मोरङ 14 0 0 0 0 0 14 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

  जम्मा 54 58 56237 0 2 16757 54 56 39480 3735 27508 2332 0 0 29840 0 5905 5905 
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अनसूुची–११ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफा 2 सँग सम्बर्न्धि) 
 

बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षणको अद्यावतधक र्ववरण 

२०७7।७8 

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. मन्रालर्÷तनकार्को नाम गि वषा सम्मको बाकँी सम्परीक्षण भएको गि वषा सम्मको बाकँी र्ो वषाको थप चौथो प्रतिवदेन सम्मको बाकँी बरेुजू चौथो प्रतिवदेन सम्मको बाकँी बरेुजू मध्रे् पेश्की 
1.       सरकारी कार्ाालर् िफा  2503122 338953 2164169 1589133 3753302 691282 
2.      सतमति िथा अन्र् संस्था िफा  11134 600 10534 39480 50014 7313 

 जम्मा 2514256 339553 2174703 1628613 3803316 698595 
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अनसूुची-1२ 

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

आतथाक वषा २०७7।७8 

(रु.हजारमा) 
मन्रालर्को नाम कार्ाालर्को  नाम चाल ुखचा पुजँीगि खचा 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् ईलाम ० ४९८ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् उदर्परु ० ४९१ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् ओखलढुङ्गा ० ५०० 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् खोटाङ ० ४९५ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् झापा ० ३४०४५ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् िाटलेजङु ० २०२७४ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् िेह्रथमु ० १३५४६ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् धनकुटा ० ५०० 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् पाँचथर ० २९२०९ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् भोजपरु ० १९१५१ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् मोरङ ० ९०० 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् संखवुासभा ० १५१६५ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् सनुसरी ० १९०५ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् सोलखुमु्ब ु ० ५०० 

प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् र्वराटनगर ० ६६४९६ 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् जम्मा २०३६७५ 

आतथाक मातमला िथा र्ोजना मनरालर् 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, िाटलेजङु 
(प्र.ले.इ.का.) १०० ० 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, इलाम(प्र.ले.इ.का.) १०० ० 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, 

संखवुासभा(प्र.ले.इ.का.) १०० ० 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, 

िेह्यथमु(प्र.ले.इ.का.) ९८ ० 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, 

भोजपरु(प्र.ले.इ.का.) १०० ० 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, 

खोटाङ(प्र.ले.इ.का.) १०० ० 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, 

सोलखुमु्ब(ुप्र.ले.इ.का.) १०० ० 

कोष लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, 

सनुसरी(प्र.ले.इ.का.) १०० ० 

आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् जम्मा ७९८ ० 

भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् जम्मा भतूमसधुार िथा मालपोि कार्ाालर् ईनरुवा सनुसरी ० २९९ 

उद्योग, पर्ाटन, वन िथा वािावरण मन्रालर् जम्मा कोशीटटप ुवन्र्जन्ि ुआरक्ष कार्ाालर् सनुसरी ० २४९४ 

सामार्जक र्वकास मन्रालर्को जम्मा प्रार्वतधक र्शक्षा िथा व्र्वसार्र्क िातलम पररषद् ३४४२२५ ७९८७५ 

जम्मा ३४५०२३ २८६३४३ 

कुल जम्मा ६३१३६६ 
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अनसूुची–1३ 

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

२०७६।७७ 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्को नाम लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको नाम 
अवतध 

आ.व.०७७।७८ को कूल वेरुजू ले.प.अंकको िलुनामा वेरुजू प्रतिशि 
देर्ख सम्म 

1 प्रदेश सभा सर्चवालर् प्रदेश सभा सर्चव ्ी गोपाल प्रसाद पराजलुी २०७७।४।१ २०७८।३।३१ ३१२ ०.१५ 

2 
मखुर्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 
 

सर्चव ्ी मकुुन्द प्रसाद तनरौला २०७७।४।१ २०७७।१०।२७ 
३७४२१ ४.७१ 

सर्चव ्ी कमल प्रसाद भट्टराई २०७७।१०।२८ २०७८।३।३१ 

3 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 
 

सर्चव ्ी दामोदर रेग्मी २०७७।४।१ २०७७।६।७ 
१६५० ०.०१ 

सर्चव ्ी उत्तरकुमार खरी २०७७।६।८ २०७८।३।३१ 

4 आन्िररक मातमला िथा कानून मन्रालर् 
सर्चव ्ी हरी प्रसाद मैनाली २०७७।४।१ २०७७।५।१३ 

82521 २१.१० तनतमत्त सर्चव ्ी कमल वहादरु थापा २०७७।५।१३ २०७७।६।६ 
सर्चव ्ी राजेन्र कुमार पौडेल २०७७।६।७ २०७८।३।३१ 

5 उद्योग पर्ाटन वन िथा वािावरण मन्रालर् 
सर्चव ्ी संर्जव कुमार राई २०७७।४।१ २०७७।५।१९ 

140072 ६.४९ 
सर्चव ्ी मेघनाथ काफ्ले २०७७।५।२१ २०७८।३।३१ 

6  भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् सर्चव ्ी तनरु दाहाल पाण्डे 2077।4।1 2078।3।31 171456 9.29 
7 भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्र् सर्चव ्ी मोहन कुमार शाक्र् २०७७।४।१ २०७८।३।३१ १०५३०१९ ५.६५ 
8 सामार्जक र्वकास मन्रालर् सर्चव ्ी गोर्वन्द बहादरु काकी २०७७।४।१ २०७८।३।३१ 101670 २.७० 

9 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 
सर्चव ्ी िीथा प्रसाद तधिाल २०७७।४।१ २०७८।१।१४ 

384 १.०५ सर्चव ्ी र्ज्ञराज कोइराला २०७८।१।१५ २०७८।३।३१ 
10 प्रदेश र्ोजना आर्ोग सर्चव ्ी भरिमणी ररजाल २०७७।४।१ २०७८।३।३१ 388 ३.५९ 
11 मखुर् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् ्ी कृष्ण बटु भण्डारी २०७७।४।१ २०७८।३।३१ २४० १.०६ 
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अनसूुची-14 
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