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मणननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, 
प्रदेश प्रमखुको कणर्णालर्,  
कर्णाली प्रदेश तबरेन्रनगर¸ सखेुि। 
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लेखणपरीक्षर् सम्पन् न गरी धणरण २९४ को उपधणरण (३) बमोर्जम वणर्षाक प्रतिवेदन पेस गरेको  छु ।  
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महणलेखणपरीक्षकको भनणइ 

 नेपणलको संर्वधणनको धणरण 241 र लेखणपरीक्षर् ऐन 2075 बमोर्जम 
संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िहकण सबै सरकणरी कणर्णालर्, पूर्ा स्वणतमत्व भएकण संगठठि 
संस्थण र संघीर् कणननु बमोर्जम महणलेखणपरीक्षकबणट लेखणपरीक्षर् हनेु भनी 
िोर्कएकण संस्थण वण तनकणर्को तनर्तमििण, तमिव्र्र्र्िण, कणर्ादक्षिण, प्रभणवकणररिण र 
और्चत्र् समेिको आधणरमण लेखणपरीक्षर् हनेु व्र्वस्थण छ । नेपणलको संर्वधणनको 
धणरण 294(3) बमोर्जम संवैधणतनक तनकणर्ले प्रत्रे्क प्रदेशको कणम कणरवणहीको 
सम्बन्धमण अलग अलग प्रतिवेदन िर्णर गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गना सक्ने 
व्र्वस्थण छ । लेखणपरीक्षर् ऐन, 2075 को दफण १९(४) मण महणलेखणपरीक्षकले 
प्रदेश प्रमखु समक्ष वणर्षाक प्रतिवेदन पेस गने र सोही ऐनको दफण १९(5) मण उक्त प्रतिवेदन मखुर्मन्री 
मणफा ि प्रदेश सभणमण पेस हनेु व्र्वस्थण छ । उर्ल्लर्खि व्र्वस्थण बमोर्जम कर्णाली प्रदेश सरकणरकण 
कणर्णालर्हरूको आतथाक वषा 2077/78 को लेखणपरीक्षर् गरी र्ो प्रतिवेदन िर्णर पणररएको छ । र्ो 
प्रतिवेदन प्रदेश सरकणर िफा  चौथो वणर्षाक प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनमण लेखणपरीक्षर् गररएकण तनकणर्को 
र्ववरर्, लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण बेरुजकुो र्स्थति, लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखुर् व्र्होरणहरू, लेखणपरीक्षर् 
प्रतिवेदनको कणर्णान्वर्न र्स्थति र सधुणरकण क्षेरहरू समणवेश गररएको छ। प्रस्ििु प्रतिवेदन सम्बर्न्धि तनकणर् 
एवं सरोकणरवणलण मणफा ि कणर्णान्वर्न भई आतथाक अनशुणसन कणर्म गना महत्त्वपूर्ा र्ोगदणन पगु्ने र्वश्वणस 
तलएको छु ।  

नेपणलको संर्वधणन, लेखणपरीक्षर् ऐन, संघ एवं प्रदेशले िजुामण गरेकण नीति, र्ोजनण, कणननु, लेखणपरीक्षर् 
मणनदण्ड एवं असल अभ्र्णसहरू अनसुरर् गरी वस्ितुनष्ठ ढंगले र्ो प्रतिवेदन िर्णर गररएको छ । र्स वषा देर्ख 
लेखणपरीक्षर्को कणर्ालणई सूचनण प्रर्वतधमण आधणररि नेपणल लेखणपरीक्षर् व्र्वस्थणपन प्रर्णली (न्र्णम्स) मणफा ि 
लेखणपरीक्षर् सम्पन्न गररएको छ । लेखणपरीक्षर्को क्रममण लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृि लगणर्ि सम्बर्द् पक्षसँग 
आवश्र्क छलफल गरी प्रणप्त रणर्, सल्लणह र सझुणव बमोर्जम लेखणपरीक्षर्लणई उदे्दश्र्मूलक बनणउने प्रर्णस 
गररएको छ। र्सको सणथै लेखणपरीक्षकले पणलनण गनुापने आचणरसंर्हिण पणलनण गना गरणउन लेखणपरीक्षर्को 
गरु्स्िरमण एकरुपिण कणर्म गना आवश्र्क व्र्वस्थण तमलणइएको छ । लेखणपरीक्षर्को गरु्स्िर अतभवरृ्र्द् गना 
गरु्स्िर आश्वस्ििण पनुरणवलोकन प्रर्णलीलणई सदुृढ िलु्र्णईएको छ ।  

र्स वषा कणननुको पणलनण, जवणफदेर्हिण वहन, लेखणपणलन र आतथाक कणरोबणरको र्स्थति, सणवाजतनक 
सम्पर्त्त र स्रोि सणधनको उपर्ोग, सणवाजतनक तनमणार् र सेवण प्रवणह जस्िण र्वषर्लणई लेखणपरीक्षर्को क्षेरमण 
समणवेश गररएको छ । र्ो वषा प्रदेश सरकणर र मणिहिकण कणर्णालर् समेि 15१ तनकणर्को रु.३1 अबा 8  
करोड 90 लणख 36 हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएकोमण रु.१ अबा ६० करोड १८ लणख ९ हजणर बेरुज ु
कणर्म भएको छ । र्ो बेरुज ुकुल लेखणपरीक्षर् अङ्कको 5.15 प्रतिशि हनु आउँछ । गि वषा लेखणपरीक्षर् 
अंकको ३.५६ प्रतिशि बेरुज ुकणर्म भएकोमण र्स वषा 5.15 प्रतिशि कणर्म भएकोले बेरुज ुप्रतिशि बढेको 
छ। म्र्णद ननणघेको पेस्कीलणई लगिी बेरुज ुमणतनएको छैन । सणवाजतनक स्रोि सणधनको उपर्ोग वण वेरुज ु
फस्र्ौट गरी आतथाक अनशुणसन कणर्म गने र्वषर्लणई कणर्ा सम्पणदनको स्िरको आधणरमण दण्ड र परुस्कणर 
ठदने प्रर्क्रर्णसँग आवर्द् गनुापदाछ । 



 

 

प्रदेश सरकणर अन्िगािकण कणर्णालर्हरूको लेखणपरीक्षर्बणट मखुर् रूपमण कतिपर् आवश्र्क कणननु 
तनमणार् गनुापने, दरबन्दी बमोर्जमकण कमाचणरीको पदपूतिा गनुापने, बजेटमण समणवेश भएकण नीति िथण 
कणर्ाक्रमको प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न गनुापने र प्रदेशस्िरकण सेवण प्रवणहलणई तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि गनुापने, 
अनतु्पणदक खचा तनर्न्रर् गना तमिव्र्र्र्िण सम्बन्धी नीतिलणई प्रभणवकणरी रुपले कणर्णान्वर्न गनुापने, ठदगो 
र्वकणस लक्ष्र्लणई प्रणप्त गना र्ोजनण िथण कणर्ाक्रममण समणवेश गरी संघीर् सरकणर िथण स्थणनीर् िहसँग 
समन्वर्णत्मक ढङ्गले कणर्ा गनुापने देर्खएको छ ।  

र्वकणस तनमणार्िफा  आर्ोजनण बैंकमण समणवेश भएकण र्ोजनणमध्रे् बढी उपलर्धधमूलक र्ोजनण छनौट 
गरी कणर्णान्वर्न गने, संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िहमणफा ि एकै प्रकृतिकण कणर्ाक्रमहरू सम्पणदन भई दोहोररने, 
खर्टटने िथण टुर्क्रने प्रवरृ्त्त तनर्न्रर् गने, सणनण िथण टुके्र आर्ोजनणमण लगणनी नगने, अनदुणन र सहणर्िण 
जस्िण र्विरर्मखुी कणर्ाक्रमहरूमण बजेट पररचणतलि गदणा उपलर्धधको सतुनर्िििण गने, अनदुणनको अनगुमन 
प्रभणवकणरी बनणउने र जर्टल प्रकृतिकण तनमणार् सधुणरकण कणर्ाहरू समेि उपभोक्तण सतमतिबणट गरणउने 
प्रर्क्रर्णमण सधुणर गरी कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गनुापने देर्खन्छ । नेपणलको संर्वधणन बमोर्जम आफ्नो अतधकणर 
क्षेरमण पने आन्िररक आर् पररचणलन गरी आत्मतनभार हनेुिफा  प्रदेश सरकणरकण कणम कणरवणही तनदेर्शि गनुापने 
देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मण र्स प्रतिवेदनको कणर्णान्वर्नवणट सणवाजतनक सदणचणर, पणरदर्शािण र जवणफदेर्हिणको प्रवर्द्ानमण 
सहर्ोग पगु्ने र्वश्वणस तलएको छु । लेखणपरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्णर गने क्रममण अमूल्र् सझुणव ठदई 
सहर्ोग गने मणननीर् प्रदेश प्रमखुज्रू्, मणननीर् मखुर्मन्रीज्रू् िथण मन्रीज्रू्हरू, प्रदेश सभणकण मणननीर् 
सभणमखुज्रू् िथण उपसभणमखुज्रू्, प्रदेश सभण सदस्र्ज्रू्हरू लगणर्ि प्रदेशकण सबै तनकणर् र पदणतधकणरी िथण 
र्वकणस सणझेदणर, नणगररक समणज र सिणरकमीहरूप्रति हणठदाक आभणर व्र्क्त गना चणहन्छु । र्स वषादेर्ख 
र्वद्यिुीर् प्रर्णलीबणट लेखणपरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन िर्णर गने कणर्णालर्कण सम्पूर्ा कमाचणरीहरूलणई र्वशेष 
धन्र्वणद ठदन चणहन्छु ।   

 

 

(टंकमर्र् शमणा, दंगणल) 
महणलेखणपरीक्षक 

 

 
 
 
 
 



 

 

लेखणपरीक्षर्को उद्देश्र्, क्षेर र पद्दति 

1. संवैधणतनक िथण कणननुी व्र्वस्थण - नेपणलको संर्वधणनको धणरण २४१ बमोर्जम प्रदेश सभण, प्रदेश 
सरकणर र प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्को लेखण कणननु बमोर्जम तनर्तमििण, तमिव्र्र्र्िण, कणर्ादक्षिण, 
प्रभणवकणररिण र और्चत्र् समेिको र्वचणर गरी महणलेखणपरीक्षकबणट लेखणपरीक्षर् हनेु व्र्वस्थण छ । 
प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३३ मण प्रत्रे्क कणर्णालर्ले सबै प्रकणरकण आर्व्र्र् 
िथण कणरोबणरको िोर्कए बमोर्जमको लेखण र र्वत्तीर् र्ववरर् पेस गरी महणलेखणपरीक्षकको 
कणर्णालर्बणट अर्न्िम लेखणपरीक्षर् गरणउनपुने व्र्वस्थण छ । 

2. उद्दशे्र् - सणवाजतनक स्रोिको प्रणतप्त र उपर्ोग िथण सणवाजतनक सेवण प्रवणहको सम्बन्धमण तनर्तमििण, 
तमिव्र्र्र्िण, कणर्ादक्षिण, प्रभणवकणररिण र और्चत्र्को आधणरमण लेखणपरीक्षर् गरी उर्चि तनष्कषा र 
सझुणव प्रदणन गनुा िथण र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर रणर् प्रदणन गनुा लेखणपरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र् रहेको छ। 
देहणर्कण र्वषर्हरू सतुनर्िि गनुा लेखणपरीक्षर्को अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेकण छन:् 

 आतथाक र्ववरर् िोर्कएको ढणचँणमण िर्णर गरी र्थणथा र्स्थति र्चरर् गरेको, 

 सर्िि कोष िथण अन्र् सरकणरी कोषको र्हसणब र्थणथापरक रहेको,  

 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐन बमोर्जम स्वीकृि सीमणतभर रही िोकेको कणर्ा र प्रर्ोजनमण खचा गरेको, 

 रणजस्वलगणर्ि समस्ि आम्दणनी र धरौटी असलुी एवं दणर्खलण गरेको, 

 सरकणरी सम्पर्त्तको व्र्वस्थणपन एवं स्रोिको हणतननोक्सणनी र दरुुपर्ोग हनु नपणउने गरी 
आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्थण गरेको र सोको कणर्णान्वर्न भएको, 

 आतथाक कणरोबणर गदणा प्रचतलि ऐन कणननुको पररपणलनण गरेको एवं पषु्यणई गने प्रमणर् 
र्थेष्ठ रणखेको, 

 स्वीकृि कणर्ाक्रम अनसुणर तनधणाररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्धध हणतसल गरेको, 

 सणवाजतनक तनकणर्ले िोर्कए बमोर्जम र्वकणस तनमणार् र सेवण प्रवणह गरेको, 

 आतथाक कणरोवणर गदणा तमिव्र्र्र्िण, कणर्ादक्षिण र प्रभणवकणररिणमण पर्णाप्त ध्र्णन ठदएको, 

 सणवाजतनक तनकणर्ले जवणफदेर्हिण वहन गरेको र 

 कोतभड १९ को र्वश्वधर्णपी महणमणरीको रोकथणम, तनर्न्रर् िथण उपचणर सम्बन्धमण सिणतलि 
र्क्रर्णकलणप र खचा कणननुसम्मि एवं प्रभणवकणरी िवरले गरेको ।  

3. क्षरे - र्ो वषा प्रदेश सभण, प्रदेश मन्रणलर्, संवैधणतनक अङ्ग, प्रदेश कणर्णालर् र सतमति िथण अन्र् 
संस्थण समेि १५1 तनकणर्को २०७7।७8 को आतथाक कणरोबणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न गररएको 
छ । लेखणपरीक्षर्को क्रममण कणननुको पररपणलनण, र्वकणस तनमणार् र सेवण प्रवणहको र्स्थति मूल्र्णंकन 
गना सूचनण िथण िथर्णंकसमेि संकलन गरी अध्र्र्न एवं र्वश्लषेर् गररएको छ ।  



 

 

4. पर्द्ति - लेखणपरीक्षर् ऐन, २०७५ मण उल्लेर्खि व्र्वस्थण, नेपणल सरकणरी लेखणपरीक्षर् मणन, र्वत्तीर्, 
कणर्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थणपन िथण अन्र् सणन्दतभाक लेखणपरीक्षर् तनदेर्शकण, मणगादशान र असल 
अभ्र्णसको अनसुरर् गरी लेखणपरीक्षर् गररएको छ । समग्र लेखणपरीक्षर् गनुापने तनकणर्हरूलणई 
जोर्खम मूल्र्णंकनको आधणरमण न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकणर्मण वगीकरर् गरी उच्च 
जोर्खमर्कु्त ५३ तनकणर्को र्वस्ििृ लेखणपरीक्षर्, मध्र्म जोर्खमर्कु्त ३७ तनकणर्को छनौट गररएकण 
कणरोवणरको परीक्षर् र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 61 तनकणर्को दूर लेखणपरीक्षर् कणर्ार्वतधबणट लेखणपरीक्षर् 
गरीएको छ । र्ो वषा देर्ख र्वद्यिुीर् प्रर्णलीमण आधणररि नेपणल लेखणपरीक्षर् व्र्वस्थणपन प्रर्णलीको 
प्रर्ोग सफ्टवेर्र मणफा ि लेखणपरीक्षर् गररएको छ । र्वद्यिुीर् प्रर्णलीमण लेखणपरीक्षर् गना सम्बर्न्धि 
सरोकणरवणलणहरूलणई भच ुाअल मणध्र्मबणट जणनकणरी समेि गरणइएको छ । 

र्सकण अलणवण लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण व्र्होरणउपर सम्बर्न्धि तनकणर्कण प्रमखुसँग 
छलफल गरेपिणि ् लेखणपरीक्षर्को प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन जणरी गररएको र सो उपर तनकणर्बणट प्रणप्त 
जवणफ/प्रतिकृर्ण समेिलणई आधणर मणनी र्ो प्रतिवेदन िर्णर गररएको छ । लेखणपरीक्षर्को गरु्स्िर 
अतभवरृ्र्द् गना उच्च िहबणट सपुरीवेक्षर्, स्थलगि तनरीक्षर्, लेखणपरीक्षर् सम्पन्न फणइल िथण 
प्रतिवेदनको पनुरणवलोकन र छनौट भएकण लेखणपरीक्षर् फणइलको गरु्स्िर पनुरणवलोकन समेि गने 
गररएको छ । नीतिगि र्वषर्मण रणर् तलन लेखणपरीक्षर् सल्लणहकणर सतमति गठन गररएको र र्वतभन्न 
क्षेरकण र्वषर्र्वज्ञ संलग्न गरणइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िरर्क्रर्ण - महणलेखणपरीक्षकको 2077/78 को लेखणपरीक्षर्को तसलतसलणमण 
मखुर्मन्री, कर्णाली प्रदेश सभणकण सभणमखु, प्रदेश सरकणरकण मन्री लगणर्ि प्रदेशकण सम्पूर्ा तनकणर्कण 
उच्च पदस्थ पदणतधकणरीहरूसँग २०७९।१।४ गिे मणननीर् महणलेखणपरीक्षकज्रू्बणट लेखणपरीक्षर्मण 
महणलेखणपरीक्षकको भतूमकण, जवणफदेर्हिण, पणरदर्शािण र लेखणपरीक्षर् कणर्ाक्रम सम्बन्धमण छलफल 
भएको   तथर्ो । 

6. वणर्षाक प्रतिवेदन - महणलेखणपरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमण आफूले गरेको कणम कणरवणहीको सम्बन्धमण 
अलग अलग प्रतिवेदन िर्णर गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनासक्ने नेपणलको संर्वधणनको धणरण २९४ 
को उपधणरण  (३) को व्र्वस्थण अनसुणर र्ो प्रतिवेदन िर्णर गररएको छ । र्स प्रतिवेदनमण ५ 
पररच्छेद िथण १४ अनसूुची रहेकण छन ्। पररच्छेद १ मण लेखणपरीक्षर् गररएकण तनकणर्को र्ववरर्, 
पररच्छेद २ मण लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण बेरुजकुो र्स्थति, पररच्छेद ३ मण लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण 
समग्र व्र्होरण, पररच्छेद ४ मण प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न र्स्थति र पररच्छेद ५ मण सधुणरकण क्षेरहरू 
उल्लेख गररएको छ । 
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पररच्छेद - १ 
लेखणपरीक्षर् गररएकण तनकणर्को र्ववरर् 

 समर्िगि लेखणपरीक्षर् र्स्थति  

लेखणपरीक्षर् गररएकण तनकणर् संखर्ण रकम (रु.हजणरमण) 
१. सरकणरी कणर्णालर्  1४1 30437346 

२.  सतमति र अन्र् संस्थण  १० ६५१६९० 

जम्मण 151 31089036 

नोटाः १ (७९ स्थणनीर् िहमण गएको रकम समणवेश भएको िर कणर्णालर् संखर्णमण समणवेश छैन) 

र्ो वषा प्रदेश मन्रणलर् र मणिहिकण १४1 तनकणर्को रु.30 अवा 43 करोड 73 लणख 46 
हजणर, अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  10 तनकणर्को रु.६५ करोड १६ लणख ९० हजणरको लेखणपरीक्षर् 
सम्पन्न गररएको छ ।लेखणपरीक्षर् गररएकण कणर्णालर्हरूको र्ववरर् अनसूुची-१, १क, २ र ३ मण 
उल्लेख छ। 

1. सरकणरी तनकणर् - र्ो वषा १४1 सरकणरी तनकणर्को र्वतनर्ोजन रणजस्व धरौटी र अन्र्िफा  
तनम्नणनसुणर लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 

(रु.हजणरमण) 

क्र.सं. कणरोबणर 
लेखणपरीक्षर् सम्पन्न 

२०७७।७८ को  खचा रकम बक्र्ौिण जम्मण 
१. र्वतनर्ोजन  22482902 ००.०० 22482902 

२. रणजस्व  6772859 ००.०० 6772859 
३. धरौटी  869519 ००.०० 869519 

४. अन्र् 312066 ००.०० 312066 

जम्मणाः 30437346 ००.०० 30437346 

लेखणपरीक्षर् सम्पन्न तनकणर् र लेखणपरीक्षर् रकमको र्ववरर् अनसूुची–२ मण उल्लेख छ ।  

2. सतमति र अन्र् संस्थण - आतथाक वषा 2077/78 मण र्वकणस सतमति अन्र् संस्थण िथण सतमति १० 
को रु.६५ करोड १६ लणख ९० हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न गररएको छ । सोको र्वस्ििृ र्ववरर् 
अनसूुची ३ र ४ मण समणवेश छ । लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण प्रमखु व्र्होरण पररच्छेद-3 को 
मन्रणलर् खण्डमण समणवेश छ । 

3. प्रदेश बजेट कणर्णान्वर्न र्स्थति- प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट प्रणप्त र्ववरर्अनसुणर २०७७।७८ 
को बजेट अनमुणन र र्थणथा खचा तनम्नणनसुणर छ । 

(रु.हजणरमण) 

शीषाक /क्षरे 
२०७७।७८ को 

बजेट अनमुणन र्थणथा खचा प्रतिशि 
चणल ु(र्वत्तीर् हस्िणन्िरर् समेि) 14,67,22,32 8,47,67,08 57.77 

पुजँीगि  19,06,91,21 14,27,52,72 74.86 

जम्मण 33,74,13,53 22,75,19,80 67.43 
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सोझै भकु्तणनी भएको रकम रु.71 करोड 6 हजणर प्रदेश सरकणरको आर्-व्र्र्मण समणवेश 
नगरेकोले र्स्िो खचाको र्थणथािण र्र्कन भएको छैन । 

4. खचाको र्स्थति - प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट प्रणप्त  र्ववरर् अनसुणर र्ो वषा कुल चणल ुर पुरँ्जगि 
खचाको र्ववरर् तनम्नणनसुणर छ । 

(रु.हजणरमण) 
क्र. 
सं. तनकणर् 

 बजेट र्थणथा खचा 
चणल ुिफा  पुजँीगि िफा  चणल ुिफा  पुजँीगि िफा  

१ प्रदेश सभण सर्चवणलर् 10,32,63 2,01,78 8,56,89 1,99,77 
२ मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् 1,20,08,90 4,99,02,38 44,23,69 4,02,85,63 
3 आतथाक मणतमलण मन्रणलर् िथण र्ोजनण मन्रणलर् 12,36,89 5,98,35 8,58,82 4,46,83 
4 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 24,95,03 37,39,48 14,32,18 15,51,19 
5 उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 95,87,68 1,20,23,88 74,24,15 81,78,39 
6 भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 2¸02¸76¸01 65,60,62 16,34,650 57,18,44 
7 भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् 35,02,10 12,23,59,63 24,95,79 7,59,42,70 
8 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 3803872 1,92,10,60 24,50,634 1,03,66,44 
9 प्रदेश लोक सेवण आर्ोग 2,57,05 34,00 60,60 3394 
१० मखुर् न्र्णर्तधवक्तणको कणर्णालर् 1,10,60 10,95 92,02 10,89 
1१ कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग  4,02,18 66,80 1,88,86 18,50 

जम्मण 11,00,62,14 18,16,17,60 5868584 14¸27¸52¸72 
अथा र्वत्तीर् व्र्वस्थण     

 कमाचणरी सरु्वधण िथण सेवण तनविृ सरु्वधण     
12 अथा र्वर्वध   16,40,30 ९०,73,61 0.00 0.00 
१३ स्थणनीर् िह 3,50,19,88 0.00 2,60,81,24  
 जम्मण 14,67,22,32 19,06,91,21 8,47,67,08 14,27,52,72 

मणतथको िणतलकण अनसुणर प्रदेश सरकणरले चणलूिफा  रु.8 अबा 47 करोड 67 लणख 8 
हजणर  अथणाि ्र्वतनर्ोजनको ६७.४९ प्रतिशि र पुजँीगििफा  रु.14 अबा 27 करोड 52 लणख 72 
हजणर अथणाि ् र्वतनर्ोर्जि बजेटको ६६ प्रतिशि खचा गरेको छ । प्रदेश सरकणरले समग्रमण 
र्वतनर्ोजन भएको बजेट रु.३3 अबा 74 करोड 13 लणख ५3 हजणर मध्रे् 67.43 प्रतिशि अथणाि ्
रु.२२ अबा ७५ करोड १९ लणख ८० हजणर खचा गरेको छ । अन्िरसरकणरी र्वत्तीर् 
हस्िणन्िरर्बणट स्थणनीर् िहलणई चणलूिफा बणट रु.३ अबा ५० करोड १९ लणख ८८ हजणर व्र्वस्थण 
गरेकोमध्रे् रु.२ अबा ६० करोड ८१ लणख २४ हजणर अथणाि ्७४.४८ प्रतिशि खचा गरेको छ। 
समग्रमण प्रदेश सरकणरको सर्िि कोषबणट रु.33 अबा 74 करोड 13 लणख ५3 हजणर को 
र्वतनर्ोजन भएकोमण रु.२२ अबा ७५ करोड १९ लणख ८० हजणर  खचा भई र्वतनर्ोजनको िलुनणमण 
67.43 प्रतिशि खचा गरेको देर्खर्ो । 

5. स्थणनीर् िहलणई बजेट - प्रदेश सरकणरको नीति िथण कणर्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाकण लणतग 
प्रदेश कणननु बमोर्जम र्वकणस तनमणार् िथण सेवण प्रवणहकण कणर्ा अगणतड बढणउन प्रदेशले र्वतनर्ोजन 
गरेको बजेटबणट स्थणनीर् सरकणरकण कणर्ाक्रम संचणलन गना र्वत्तीर् समणतनकरर् अनदुणन िफा  
रु.८० करोड, सशाि अनदुणन िफा  रु.८८ करोड ६५ लणख 8० हजणर, र्वशेष अनदुणन िफा  रु.33 
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करोड ९२ लणख ५३ हजणर र समपरुक अनदुणन िफा  ५८ करोड २२ लणख ८९ हजणर समेि 
रु.२ अबा ६० करोड ८१ लणख २४ हजणर हस्िणन्िरर् गरेको छ । स्थणनीर् िहहरूलणई बजेट 
ठदएको र्ववरर् अनसूुची-2 मण उल्लेख गररएको छ ।  

6. स्रोिगि अनमुणन र र्थणथा खचा - प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट प्रणप्त र्ववरर्अनसुणर 
२०७७।७८ को  अनमुणन र र्थणथा खचाको स्रोिगि र्ववरर् तनम्नणनसुणर छाः 

(रु.हजणरमण) 

स्रोि 
२०७७।७८ को अनमुणनको 

िलुनणमण खचा 
प्रतिशि अनमुणन प्रणतप्त र्थणथा खचा 

संघीर् सरकणर िफा  14,85,41,15 १४¸६४¸१३¸८३ 9,96,34,74 67.07 

समणनीकरर् अनदुणन 9,63,29,00 ९¸६३¸२९¸०० 5,92,90,80 61.55 
सशिा अनदुणन (वैदेर्शक 
सहर्ोग समेि) 

4,50,87,15 ४¸३१¸८४¸८३ 3,74,02,29 82.95 

समपूरक अनदुणन 25,25,00 २५¸००¸०० 9,77,51 38.71 

र्वशेष अनदुणन 46,00,00 ४४¸००¸०० 19,64,14 42.69 

प्रदेश सरकणरिफा  18,88,72,38 १८¸६२¸९५¸४२ 12,78,85,0६ 67.70 

जम्मण 33,74,13,53 ३३¸२७¸०९¸२५ 22,75,19,80 67.43 

नोटाः सोझै भकु्तणनी भएको रकम रु.71 करोड 6 हजणर समणवेश छैन। 

आतथाक वषा २०७७।७८ मण प्रदेश सरकणरको कुल खचाको 67.07 प्रतिशि संघीर् 
सरकणरबणट हस्िणन्िरर् भई आएको अनदुणन र प्रदेश सरकणरको श्रोि िफा  67.70 प्रतिशि रहेको 
छ। 

7. रणजस्व असलुी - प्रदेश सरकणर सिणलनको मूल आधणर रणजस्व सङ्कलन र पररचणलन रहेको छ। 
२०७७।७८ मण  प्रदेश सरकणरको प्रणतप्त अवस्थण  तनम्न  अनसुणर  छन:् 

(रु. हजणरमण) 

तस.नं. स्रोि अनमुणन प्रणतप्त प्रतिशि 
1. कर रणजस्व ७३९५६०० 6271347 84.79 
2. अन्र् रणजस्व 300653 639492 212.70 

 जम्मण 7696253 6910839 89.79 

 आतथाक बषा २०७७।७८ मण प्रदेशले प्रणप्त गरेको रु.6 अबा 91 करोड 8 लणख 39 
हजणरमध्रे् संघीर् सरकणरबणट प्रणप्त रणजस्व बणँडफणँट रकम रु.6 अबा 27 करोड 13 लणख 
47 हजणर (90.75 प्रतिशि) रहेको छ। प्रदेश सरकणरले उक्त बणँडफणटँ रणजस्वमध्रे् सवणरी 
सणधन कर बणपि रु.13 करोड 39 लणख 6 हजणर सङ्कलन गरेको छ। 
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 प्रदेश तनर्न्रक कणर्णालर्ले उपलधध गरणएको सर्िि कोषको आतथाक र्ववरर्मण उल्लेख 
भएअनसुणर शीषाकगि कुल रणजस्व रु.6 अबा 77 करोड 28 लणख 59 हजणर असलु 
भएको छ । शीषाकगि रणजस्व असलुीको र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची-8 मण उल्लेख गररएको 
छ ।   

8. र्वत्तीर् हस्िणन्िरर् - आतथाक बषा २०७७।७८ मण प्रदेश सर्िि कोषबणट स्थणनीर् िहमण गरेको 
र्वत्तीर् हस्िणन्िरर्को र्ववरर् तनम्न अनसुणर छ ।   

 (रु.हजणरमण) 

स्रोि बजेट हस्िणन्िरर् हस्िणन्िरर् प्रतिशि 
समणतनकरर् अनदुणन 80,00,00 80,00,00 100 
शसिा अनदुणन 1,04,23,47 88,65,80 85.05 

र्वषेश अनदुणन 40,58,31 33,92,53 83.59 

समपूरक अनदुणन 1,25,38,10 58,22,89 46.44 

जम्मणाः 3,50,19,88 2,60,81,24 74.47 

प्रदेश सरकणरले र्वत्तीर् हस्िणन्िरर् मणफा ि र्ो बषा ७९ स्थणनीर् िहमण रु.2 अबा 60 करोड 
81 लणख 24 हजणर उपलव्ध गरणएको छ । अनदुणनमध्रे् वषणान्िमण खचा नभई बणँकी रहेको 
(समणनीकरर् बणहेक) अनदुणनको अद्यणवतधक िथर्णङ्क सङ्कलन गरेर प्रदेश सर्िि कोषमण र्फिणा गरणउने 
कणर्ा बणँकी रहेको छ ।  

9. संघीर् कणर्णालर्लणई अर्खिर्णरी - प्रदेश सरकणरको नीति कणर्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाकण लणतग 
प्रदेश कणननुबमोर्जम र्वकणस तनमणार् र सेवण प्रवणहकण कणर्ा गनुापनेमण प्रदेशले संघीर् सरकणरकण १५ 
कणर्णालर्लणई रु.८ करोड ५० लणख ३६ हजणर बजेट उपलधध गरणएको छ । उक्त रकमको 
लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण व्र्होरण पररच्छेद-3 मण उल्लेख छ । र्सको र्ववरर् अनसूुची-1२ मण 
समणवेश छ। 
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पररच्छेद  २ 

लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण बेरुजकुो र्स्थति 

1. बेरुज ु - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण २(द) मण प्रचतलि कणननुबमोर्जम 
परु् र्णउनपुने रीि नपरु् र्णई कणरोबणर गरेको, रणख्नपुने लेखण नरणखेको िथण अतनर्तमि वण बेमनणतसब 
िररकणले आतथाक कणरोबणर गरेको भनी लेखणपरीक्षर् गदणा औलँ्र्णइएको वण ठहर् र्णएको कणरोबणरलणई 
बेरुजकुो रुपमण पररभणर्षि गरेको छ । प्रदेशको सरकणरी कणर्णालर्, अन्र् संस्थण िथण सतमतिको 
उपर्ुाक्त पररभणषण बमोर्जम फस्र्ौट गनुापने अद्यणवतधक रकम देहणर् अनसुणर रु.1 अबा 60 करोड 
18 लणख 9 हजणर रहेको छाः 

र्ो वषा प्रदेश कणर्णालर्िफा  लेखणपरीक्षर्बणट औलँ्र्णइएको बेरुज ुअङ्क तनम्नणनसुणर छाः  

(रु.हजणरमण) 

वगीकरर् सरकणरी कणर्णालर् सतमति र 
अन्र् संस्थण जम्मण कुल वरेुजूको 

प्रतिशि 
जम्मण बरेुज ु १५३८८६४ ६२९४५ १६०१८०९ १०० 

१. असलु गनुापने १५२२४२ ६३८ १५२८८० ९.५४ 
२.  तनर्तमि गनुापने १२००१९४ ६२३०७ १२६२५०१ ७८.८२ 

 अतनर्तमि भएको  १८१७९८ ३८३९७ २२०१९५ १३.७५ 

 प्रमणर् कणगजणि पेस नभएको  १०१८३९६ २३९१० १०४२३०६ ६५.०७ 

 र्जम्मेवणरी नसणरेको  ० ० ० ० 

 शोधभनणा नतलएको  ० ० ० ० 

३. पेस्की १८६४२८ ० १८६४२८ ११.६४ 

 कमाचणरी पेस्की   ६१५२ ० ६१५२ ०.३८ 

 मोबीलणइजेसन पेस्की   १८००८२ ० १८००८२ ११.२४ 
 प्रतििपर पेस्की   ० ० ० ० 

 संस्थणगि पेस्की   १९४ ० १९४ ०.०० 

 बेरुज ुवगीकरर्को र्ववरर् अनसूुची 9 र 10 मण उल्लेख छ । 

2. अद्यणवतधक बेरुज ु- प्रदेश सरकणरी कणर्णालर् र अन्र् संस्थण िथण सतमति िफा  गि वषाको बणकँी रु. १ 
अबा 19 करोड 69 लणख २1 हजणर र र्ो वषाको रु.१ अवा ६० करोड १८ लणख  ९ हजणर समेि 
अद्यणवतधक बेरुज ुरु.२ अबा ७९ करोड ८७ लणख ३० हजणर रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् 
अनसूुची-११ मण रहेको छ। 

   (रु.हजणरमण) 

क्र.सं. र्ववरर् गि वषा सम्म र्स वषा जम्मण रकम 
१ प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्को बेरुज ु ११९१९६३ १,५३,८८,६४ २७३०८२७ 
२ अन्र् संस्थण िथण सतमतिको बेरुज ु ४९,५८ ६,२९,४५ ६,७९,०३ 

 जम्मण ११९६९२१ १,६०,१८,०९ २७९८७३० 

3. बेरुज ु र्वश्लषेर् - प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्, अन्र् संस्थण र सतमतिको बेरुजकुो अवस्थण तनम्नणनसुणर 
रहेको छ:  
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3.1 प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३७ मण लेखणपरीक्षर्बणट औलं्र्णइएको बेरुज ु
सम्बन्धमण प्रमणर् पेस गरी वण तनर्तमि गरी गरणई वण असलुउपर गरी फस्र्ौट गने दणर्र्त्व सम्बर्न्धि 
कणर्णालर् प्रमखु र आतथाक प्रशणसन प्रमखुको हनेु व्र्वस्थण छ । सोही ऐनको दफण ३५ मण 
औलँ्र्णइएको बेरुजकुो ३५ ठदन वण म्र्णद थप भएकोमण सो म्र्णदतभर फस्र्ौट गने र फस्र्ौट नगरेमण 
प्रदेशकण लेखणउत्तरदणर्ी अतधकृि र र्वभणगीर् मन्री वण रणज्र्मन्रीलणई जणनकणरी ठदने उल्लेख छ । 
सोही व्र्वस्थण बमोर्जमको प्रर्क्रर्ण पूरण गदणा समेि २०७७।७८ को बेरुज ु फस्र्ौट नभएकणले 
जवणफदेर्हिण र र्जम्मेवणरीको पूर्ा पररपणलनण भएको छैन । िसथा सो अवतधमण कणर्ारि 
लेखणउत्तरदणर्ी अतधकृिहरूको नणमणवली र बेरुज ुरकम अनसूुची -13 मण समणवेश गररएको छ । 

3.2 सरकणरी कणर्णालर् अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  र्ो वषा रकमगि आधणरमण बढी बेरुज ुहनेु तनकणर् 
तनम्नणनसुणर छना्ः 

क्र. 
स. मन्रणलर् लेखणपरीक्षर् 

अङ्क 

बरेुज ुअङ्क कुल 
बरेुजकुो 
प्रतिशि 

ले.प.अङ्कको 
िलुनणमण 
बरेुज ु
प्रतिशि 

असलु 
गनुापनें 

तनर्तमि 
गनुापनें 

पेस्की 
बणकँी जम्मण 

1 भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् ८६९३६२१ ११२२७५ ९९३१५१ १६२४२१ १२६७८४७ 79.15 14.58 
2 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 3495708 २४९०७ १२७३५५ १०९०९ १६३१७१ १०.१९ 0.27 
3 उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 1721724 ३०५५ ८४९४१ ५७२१ ९३७१७ ५.८५ 5.20 
4 भतूम व्र्वस्थण कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् २२९२८५० ५०९८ २८९९६ ४०१९ ३८११३ २.३८ 1.66 
5 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 375132 ६६०० २८००० ३३५७ ३७९५७ २.३७ 9.72 

 जम्मणाः १६५७९०३५ १५१९३५ १२६२४४३ १८६४२७ १६००८०५   

सरकणरी कणर्णालर्िफा  भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् बढी बेरुज ु हनेु मन्रणलर् िथण 
तनकणर्को क्रममण प्रथम स्थणनमण रहेको र मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद् को कणर्णालर् सबैभन्दण कम बेरुज ु
हनेु मन्रणलर्को क्रममण रहेको छ।  

3.3 र्ो वषा १४1 प्रदेश कणर्णालर् र १० अन्र् संस्थण िथण सतमतिको लेखणपरीक्षर् गरेकोमण 75 कणर्णालर् 
(49.67 प्रतिशि) मण  बेरुज ुदेर्खएन ।                                                         

3.4 र्ो वषा प्रदेश मणिहिकण सरकणरी कणर्णालर् १४१ को लेखणपरीक्षर् गरेकोमण ६९ कणर्णालर्मण लगिी 
बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमति िथण अन्र् संस्थण ९ मण बेरुज ुदेर्खएको छैन । 

3.5 र्ो वषा १४१ प्रदेश कणर्णालर्को २ हजणर ३५ दफण बेरुज ु देर्खएकोमण ८८९ दफण सैर्द्णर्न्िक र 
११४६ दफण लगिी बेरुज ुकणर्म भएको छ । 

3.6 प्रदेश सरकणरी कणर्णालर्िफा  गि वषासम्मको पेस्की रु.५४ करोड 79 लणख 16 हजणर बणँकी रहेकोमण 
र्ो वषा रु.१८ करोड ८४ लणख १० हजणर फस्र्ौट भई रु.३५ करोड ९५ लणख ६ हजणर बणँकी 
रहेकोमण र्स वषा रु.18 करोड 64 लणख 28 थप भई रु. ५४ करोड ५९ लणख ३३ हजणर बणकँी 
रहेको छ । पेस्की बणँकीको अद्यणवतधक र्ववरर् अनसूुची-५ मण रहेको छ । 

3.7 सरकणरी कणर्णालर् िथण सतमति एवं अन्र् संस्थण समेिबणट लेखणपरीक्षर् क्रममण असलुी गनुापने 
देर्खएको मध्रे् लेखणपरीक्षर्को दौरणनमण रु.२२ लणख 41 हजणर, प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन पठणएपतछ रु.7 
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लणख 86 हजणर र सम्परीक्षर्को क्रममण रु.5 करोड 25 लणख 92 हजणर समेि रु.५ करोड 56 
लणख 19 हजणर असलु भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-६ मण उल्लेख छ । 

3.8 सरकणरी कणर्णालर्, अन्र् संस्थण िथण सतमतििफा  १६  तनकणर्को रु.२० लणख ४६ हजणर अतग्रम कर 
कट्टी नगरेको व्र्होरण औल्र्णएकोमण असलु गना बणँकी छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-७  मण 
उल्लेख छ । 

3.9 प्रदेश कणर्णालर्िफा  ३ वषाको लेखणपरीक्षर् र बेरुज ुअङ्कको िलुनणत्मक र्स्थति तनम्नणनसुणर छाः 

(रु.हजणरमण) 

प्रतिवेदन लेखणपरीक्षर् अङ्क बेरुज ुरकम प्रतिशि 
पसे्की बणहेकको 

बेरुज ु
पसे्की बणहेकको 
बेरुज ुप्रतिशि 

पर्हलो २०७५ 237852 177 0.07 177 0.07 

दोस्रो २०७७ 19004944 516993 2.72 287650 1.51 

िेस्रो २०७८ 23439560 834781 3.56 686638 2.93 

चौथो २०७९ 31089036 १६०१८०9 5.15 १४१५३८० 4.55 
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पररच्छेद-३ 

लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण समग्र व्र्होरण 

1. लेखणपरीक्षर् बक्र्ौिण - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३३ र ३४ मण 
महणलेखणपरीक्षकले िोकेको म्र्णदतभर लेखण र आतथाक र्ववरर् दणर्खलण गनुापने व्र्वस्थण छ । भ ूिथण 
जलणधणर व्र्वस्थणपन कणर्णालर्, उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर्, जमु्लण, प्रणर्वतधक र्शक्षण िथण 
व्र्वसणर्ीक िणतलम पररषद, सखेुि र र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् रुकुम पर्िमको र्ो वषा र्वतनर्ोजन, 
रणजस्व र धरौटी समेि रु.२७ करोड १७ लणख ३४ हजणरको लेखणपरीक्षर् हनु सकेको छैन । 
कणननु बमोर्जम लेखण पेस गरी लेखणपरीक्षर् गरणउनपुदाछ । र्स सम्बन्धी व्र्होरण अनसूुची-२(क) मण 
उल्लेख छ । 

2. कणननु तनमणार् - प्रदेश सरकणरबणट जणरी गनुापने सबै ऐन, कणननु प्रणथतमकिणको आधणरमण िर्णर गरी  
प्रदेश सभणमण प्रस्ििु गरी पणररि गरणउन ुपदाछ । आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर्बणट प्रणप्त 
र्ववरर् अनसुणर गि वषासम्म ३६ ऐन, २ गठन आदेश, ७ कणर्ार्वतध पणररि भएको छ भने ३ 
कणर्ार्वतध र १ गठन आदेश स्वीकृि भएको छैन । प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, 
२०७४ अनसुणर प्रदेशकण मन्रणलर्ले सम्पणदन गने कणर्ा व्र्वर्स्थि गने कणननु िजुामण भइसकेको 
छैन। उदणहरर्को लणतग प्रदेशस्िरीर् मणनव संसणधनको र्वकणस, जलचर संरक्षर्, कृर्ष व्र्वसणर् 
प्रवर्द्ान, प्रदेश प्रसणरर्, गररबी तनवणरर्, प्रदेशस्िरीर् कणर्णालर्को भौतिक व्र्वस्थणपन लगणर्िकण क्षेरमण 
कणननु तनमणार् हनु बणँकी रहेको छ । प्रदेश सरकणरको सेवण प्रवणह व्र्वर्स्थि गना आवश्र्क पने 
कणननु र्थणशीघ्र तनमणार् गनुापदाछ।  

3. संगठन र कमाचणरी व्र्वस्थणपन - प्रदेश सभण सर्चवणलर्, आर्ोग िथण प्रदेश मन्रणलर् मणिहि १९१ 
संगठन संरचनण र २ हजणर ८४८ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमण प्रदेश तनजणमिी र्किणब खणनण स्थणपनण 
नभएकोले र्ी पद दिणा भएकण छैनन ् । कणननु तनमणार्मण र्ढलणई लगणर्िकण कणरर्ले उल्लेर्खि 
दरबन्दीमध्रे् १ हजणर ७५९ पदपूतिा भै १०८९ ररक्त छन । ररक्त दरबन्दी पदपूतिा गरी सेवणप्रवणह 
चसु्ि र प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ ।  

4. आन्िररक तनर्न्रर् - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, 2074 को दफण 30 मण प्रदेश िहकण लेखण 
उत्तरदणर्ी अतधकृिले आफ्नो र मणिहिकण सबै सरकणरी कणर्णालर्बणट सम्पणदन गररने कणर्ा 
तमिव्र्र्ी,प्रभणवकणरी र दक्षिणपूर्ा ढंगबणट सम्पणदन गना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्णली र्वश्वसनीर् बनणई 
प्रचतलि कणननु बमोर्जम कणर्ासम्पणदन गना आ-आफ्नो कणमको प्रकृति अनसुणरको आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्णली िर्णर गरी लणगू गनुापने व्र्वस्थण छ ।प्रदेश मणिहि अतधकणशं तनकणर्को आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्णली पर्णाप्त नरहेको, र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न नगरेको, घरजग्गणको लगि नरणखेको¸ 
मध्र्कणतलन खचा संरचनण िर्णर नगरेको¸ र्वत्तीर् सूचनण प्रर्णलीको प्रर्ोग र त्र्सको उपर्ोगको 
अवस्थण कमजोर रहेको, र्वद्यिुीर् मणध्र्मबणट सेवण प्रवणहको अवस्थण कमजोर रहेको, सेवणको गरु्स्िर 
सधुणरको लणतग उपर्कु्त उपणर्को अवलम्बन नगरेको लगणर्िकण व्र्होरण देर्खएकण छन ् । ऐन 
तनर्मले िोर्कएकण कणर्ाहरू िोर्कएको मणपदण्ड अनसुणर समर्मै सम्पणदन गना आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्णली िर्णर गरी कणर्णान्वर्न गनुापदाछ । 

5. ऐन तनर्मको पणलनण - सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ र तनर्मणवली २०६४ अनसुणर सणवाजतनक 
तनकणर्ले सणवाजतनक खररद कणर्ा व्र्वर्स्थि गना गनुापने कणम मध्रे् खररद कणर्ामण खररद र्ोजनण िर्णर 
नगने, र्ोजनण अधरुो रणख्न,े मणलसणमणन वण तनमणार् कणर्ाको टर्णकेज नवनणउने, कम अवतधको जमणनि 
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तलने, छनोट भएको वोलपरदणिण सम्झौिण गना नआएको अवस्थणमण कणलोसूर्चमण रणख न नपठणउने, 
परणमशादणिण मणतथ तनभार रहने, प्रगतिकण आधणरमण ५० प्रतिशि पेस्की ठदनपुनेमण पूरै पेस्की ठदने, 
भेररर्सन आदेश स्वीकृि नगरणई कणम गरणउने, तनमणार् व्र्वसणर्ीको र्ढलणईको कणरर् कणम नभएमण 
पूवातनधणाररि क्षतिपूतिा नतलई म्र्णद थप गने, सम्झौिण बमोर्जम कणम शरुु नगने, वीचैमण कणम छोड्ने, 
सम्झौिण अनसुणर कणर्ा प्रगति नगने तनमणार् व्र्वसणर्ीको जमणनि जफि गरी बणँकी कणम गना लणग्ने 
रकम असूल नगने, तनमणार् स्थलको िर्णरी बेगर वोलपर प्रकणशन गने जस्िण कणर्ा गरेको छ । 

र्सैगरी नम्सा वेगर परणमशा सेवणको लणगि अनमुणन िर्णर गने, वोलपरबणट गनुापने कणम 
टुक्रण पणरी सोझै खररद वण तनमणार् गने, उपभोक्तण सतमतिबणट रु.१ करोड भन्दण बढी लणगि 
अनमुणनको कणम गरणउने, उपभोक्तणको र्ोगदणन कम गरणउने, र्ोजनण हस्िणन्िरर् नगने, समर्मण 
पेस्की फस्र्ौट नगने, कणर्ा स्वीकणर प्रतिवेदन िर्णर नगने, सम्झौिणको म्र्णद थप गदणा मूल्र् 
समणर्ोजनमण पने व्र्र्भणरलणई र्वचणर नगने, पूवा तनधणाररि क्षतिपूतिा नतलई म्र्णद थप गने िथण 50 
िथण 30 प्रतिशि मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर कट्टण नगरी पूरै भकु्तणनी ठदने गरेको देर्खर्ो । ऐन र तनर्ममण 
उर्ल्लर्खि व्र्वस्थणको पणलनण हनेु गरी कणर्ा सम्पणदन गनुापदाछ । 

6. अधरुण ठेक्कण - सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ५९, ६३ र खररद तनर्मणवलीको तनर्म १२८ 
अनसुणर खररद िथण तनमणार्को सम्झौिण गनेले सम्झौिण बमोर्जम कणम सरुु नगरेमण वण सम्झौिण 
बमोर्जम प्रगति नगरेमण सणवाजतनक तनकणर्ले त्र्स्िो सम्झौिण जनुसकैु बखि अन्त्र् गनासक्ने र त्र्सरी 
सम्झौिण अन्त्र् भएमण पेस्की र कणर्ासम्पणदन जमणनी प्रणप्त गने, १० प्रतिशिसम्म पूवा तनधणाररि 
क्षतिपूतिा लगणउने, बणँकी कणम सम्झौिण गनेको लणगिबणट पूरण गरणउने र कणलोसूर्चमण रणख्न लेखी 
पठणउने व्र्वस्थणहरू छन ् । पूवणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर् सखेुिको ४७ र्ोजनणको रु.१ अबा ३ 
करोड ४ लणख ७ हजणर र  खणनेपणनी, तसचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् जणजरकोटको रु.१२ 
करोड २० लणख ७० हजणरकण ठेक्कण िोर्कएको समर्मण सम्पन्न हनु नसकी अधरुण रहेकण छन ्। 
कणनूनी व्र्वस्थणको कणर्णान्वर्न गरी अधरुण ठेक्कणहरूको कणम पूरण गनुापदाछ।  

7. परणमशा सेवण खररद - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२(2) मण सणवाजतनक 
तनकणर्ले परणमशा सेवणको लणगि अनमुणन सम्बर्न्धि मन्रणलर्ले िर्णर गरेको नम्साको आधणरमण गनुा 
पने धर्वस्थण छ । वणर्षाक खररद र्ोजनण अनसुणर प्रतिस्पधणात्मक िररकणले खररद गनुापनेमण प्रदेश 
मन्रणलर्हरूले नम्सा बेगर लणगि अनमुणन बनणएको, खररद कणर्ा र्वभणगीर् जनशर्क्तबणट सम्पणदन हनु 
नसक्ने पषु्यणई पेस नगरी परणमशा सेवण तलएको र टुक्रणटुक्रण खररद गरी प्रतिस्पधी िथण तमिव्र्र्ी 
समेि नबनणएको अवस्थण छ । प्रदेशकण १० तनकणर्ले र्ोजनणको सभे, तडजणइन, र्वस्ििृ पररर्ोजनण 
प्रतिवेदन आठद कणमको लणतग परणमशा सेवण खररद गरी रु.१० करोड ८७ लणख २६ हजणर भकु्तणनी 
गरेकोमण नम्सा वेगर बजेटको आधणरमण लणगि अनमुणन िर्णर गरी परणमशा सेवण खररद िथण भकु्तणनी 
गरेको देर्खर्ो । नम्सा िजुामण गरी खररद कणर्ा व्र्वर्स्थि गनुापदाछ । 

7.1 उपभोक्तण सतमतिबणट कणर्ा - सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ४४ िथण तनर्मणवलीको तनर्म 
९७ मण उपभोक्तण सतमतिबणट कणम गरणउन सक्ने व्र्वस्थण छ । सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, 
२०६४ को तनर्म ९७ मण उपभोक्तण सतमतिबणट कणर्णान्वर्न गररने र्ोजनणमण िोर्कएको जनसहभणतगिण 
गनुापने व्र्वस्थण छ । उक्त व्र्वस्थण अनसुणर उपभोक्तण सतमतिले रकम प्रणप्त गने र जनसहभणतगिण 
स्वरुप गने कणम सम्झौिणबणटै छुट्ट्यणइ गरेको कणमको नणपजणँच पतन अलग अलग गनुा पनेमण सो 



लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण समग्र व्र्होरण 

 10महणलेखणपरीक्षकको चौथो वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 
 

अनसुणर नगरी कणमको एकमिु मूल्र्णङ्कनबणट जनसहभणतगिणको रकम घटणएर भकु्तणनी ठदएको छ । 
र्सबणट वणस्िर्वक रुपमण जनसहभणतगिण भए नभएको सतुनर्िि गना सर्कंदैन । उदणहरर्को लणतग 
पूवणाधणर, खणनेपणनी, वन र कृर्ष सम्बन्धी ४ कणर्णालर्कण ४० र्ोजनणमण रु.७४ लणख ५२ हजणरको 
कम रकमको जनसहभणतगिण भएको छ । उपभोक्तण सतमतिबणट िोर्कएको जनसहभणतगिणको र्ोगदणन 
हनु ुपदाछ । 

7.2 सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७(१२) अनसुणर उपभोक्तण सतमतिबणट तनतमाि 
र्ोजनण ममाि सम्भणर र संचणलनको लणतग सम्बर्न्धि लणभग्रणहीलणई हस्िणन्िरर् गनुापने व्र्वस्थण  
छ । प्रदेश अन्िगाि र्स वषा तनमणार् सम्पन्न भएकण तसंचणइ खणनेपणनी िथण सडक लगणर्ि तनमणार् 
भएकण र्ोजनणको हस्िणन्िरर् भएको छैन । तनर्मको पणलनण गरी र्वकणस कणर्ामण उपभोक्तणको 
र्ोगदणन र सहभणतगिण वरृ्र्द् हनुपुदाछ । 

8. गरु्स्िर परीक्षर् िथण तनर्न्रर् - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १११ को 
उपतनर्म १ को खण्ड (ङ) अनसुणर ठेक्कण सम्झौिण कणर्णान्वर्न गदणा गरु्स्िर पक्षको तनरीक्षर् िथण 
परीक्षर् गनुापने व्र्वस्थण छ । भौतिक पूवणाधणर र्वकणस मन्रणलर् अन्िगाि रहेकण खणनेपणनी¸ तसँचणइ 
िथण उजणा तनदेशनणलर् सखेुिले मणर उपभोक्तण सतमति मणफा ि र्ो वषा तनमणार् कणर्ामण रु.२२ करोड 
५६ लणख खचा गरेकण छन ्। खचाको गरु्स्िर परीक्षर् िथण तनर्न्रर् सम्बन्धमण तनम्न व्र्होरणहरू 
देर्खएकण छन ्:  

8.1 तनमणार् कणर्ामण प्रर्ोग गररने तनमणार् सणमग्रीहरू तगट्टी, ढंुगण, बणलवुण, फलणमे डण्डी, मणटो, तसमेन्ट, 
पणइप, इट्टण, कंर्क्रट, र्ज.आई िणर आठदको परीक्षर्को लणतग जनशर्क्त सर्हिको प्रर्ोगशणलण 
आवश्र्किण पदाछ। िर सडक िथण पूवणाधणर तनमणार् गने कणर्णालर्मण प्रर्ोगशणलण स्थणपनण भएको 
छैन। पूवणाधणरजन्र् कणर्ासम्पणदन गने कणर्णालर्मण प्रर्ोगशणलण नभएको अवस्थणमण संघीर्स्िरकण अन्र् 
कणर्णालर्मण रहेकण प्रर्ोगशणलणबणट गरु्स्िर परीक्षर् गरणउन सर्कनेमण र्स्िो अभ्र्णस गरेकण छैनन ्।  

8.2 तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई स्पेतसर्फकेसन अनसुणरको गरु्स्िर आश्वस्ििण र्ोजनण पेस गना लगणई त्र्स 
अनसुणर गरु्स्िर परीक्षर् गरणउने प्रणर्वतधक मणपदण्ड रहेकोमण सो अनसुणर पेस गरणएको छैन ।  

8.3 तनमणार्को लणतग तगट्टी, ढंुगण, बणलवुण प्रणप्त गना तनमणार् सणमग्री उत्खनन ्गने स्थणन िोकी गरु्स्िरीर् 
देर्खएकण तनमणार् सणमग्री प्रर्ोग गने व्र्वस्थण तमलणउन ुपनेमण स्थणन िोक्ने गरेको छैन । उपभोक्तण 
सतमति वण तनमणार् व्र्वसणर्ीले जनुसकैु स्थणनको सणमग्री प्रर्ोग गदणा गरु्स्िर तनर्न्रर् हनु सक्दैन । 
स्थणन िोकी तनमणार् सणमग्रीको गरु्स्िर परीक्षर् गरी प्रर्ोगमण ल्र्णउन ुपदाछ ।   

8.4 केही पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर् र खणनेपणनी¸ तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्ले आंर्शक रुपमण 
गरु्स्िर परीक्षर् गरणउने गरेकण छन ्। आंर्शक रुपमै गररएकण गरु्स्िर परीक्षर्मण तनमणार् कणर्ामण 
प्रर्ोग हनेु नमूनण प्रर्ोग गनुापनेमण खलु्लण नमूनण प्रर्ोग गने गरेकोले गरु्स्िर परीक्षर् र्वश्वसनीर् हनु 
सकेको छैन । गरु्स्िर परीक्षर् िथण तनर्न्रर्बणटै ठदगो र्वकणस सतुनर्िि हनेु भएकोले तनमणार् 
कणर्ामण गरु्स्िर परीक्षर्लणई प्रणथतमकिण प्रदणन गनुापदाछ ।  

9. कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न - आवतधक र्ोजनण र्ढलो गरी स्वीकृि भएकणले प्रदेश सरकणरको २०७७।७८ 
को बजेट वक्तव्र् र आवतधक र्ोजनणबीच िणलमेल कणर्म हनु नसकेको, मध्र्मकणलीन खचा 
संरचनणको आधणरमण बजेट िजुामण भए पतन र्ोजनणको प्रणथतमर्ककरर् हनु नसकेको, इर्न्जतनर्ररङ्ग 
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कम्पनी स्थणपनण र सिणलन गने उल्लेख भए पतन सो कणर्ा नभएको, कर्णाली लगणनी सम्मेलन 
नभएको, कर्णाली पूवणाधणर र्वकणस लगणनी कोष खडण नभएको, पररर्ोजनण बैंक िर्णर नभएको, प्रदेशकण 
र्हमणली र्जल्लणकण लणतग आतथाक वषाको समणप्ती पिणि ६ मर्हनण बजेट र्िज नहनेु व्र्वस्थण 
कणर्णान्वर्न नगरेको, बजेट कणर्णान्वर्न कणर्ािणलीकण र खररद र्ोजनण स्वीकृि गरणई भणर मसणन्िभीर 
खररद प्रकृर्ण शरुु नगरेको, सणमणर्जक सरुक्षण कणर्ाक्रममण सबै कर्णालीबणसी समेर्टने, दोहोरोपनण र 
दरुुपर्ोग हनु नठदने गरी कणर्ाक्रम सिणलन एवं कम्टर्टुरकृि सर्न्र स्थणर्पि नगरेको र स्थणनीर् 
िहमण जणने अनदुणन प्रभणवकणरी बनणउन नीतिगि र संरचनणगि व्र्वस्थण गने उल्लेख भएकोमण  गरेको  
देर्खएन । बजेटको प्रभणवकणररिण अतभवरृ्र्द् गना बजेटमण समणवेश कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गनुापदाछ । 

10. भैपरी शीषाकबणट खचा - कर्णाली प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को १६(२) मण र्वतनर्ोजन 
ऐनले छुटर्णएको रकम एक पटक बणँडफणटँ  गरीसकेपछी पटक पटक बणँडफणटँ गना नपणइने उल्लेख 
छ। शरुु बजेटमण कणर्ाक्रम नखोली भैपरी आउने चणल ु र पुजँीगि शीषाकमण  रु.५१ करोड 63 
लणख ८ हजणर र्वतनर्ोजन गरेको छ । उक्त रकम कुल बजेटको १.5३ प्रतिशि हनेु देर्खर्ो । 
कणर्ाक्रम नखोली भैपरी बजेट रणख्न ुउपर्कु्त देर्खएन ।  

11. रणजस्व पररचणलन - प्रदेश सरकणरको गि वषा रणजस्व बणँडफणँटबणट प्रणप्त हनेु रणजस्वको रु.७ अबा ७२ 
करोड २७ लणख प्रक्षेपर् गरेकोमण आ.व. २०७७।७८ मण लक्ष्र् घटणई रु.७ अबा ३९ करोड ५६ 
लणख कणर्म गरेको छ । रु.७ अबा ६९ करोड ६२ लणख ५३ हजणर रणजस्व प्रणतप्तको अनमुणन 
गरेकोमण रु.६ अबा ९१ करोड ८ लणख ३९ हजणर अथणाि ८९.७९ प्रतिशि प्रणप्त भएको छ । 
रणजस्वको लक्ष्र् र असलुीको अन्िर कम गनुापदाछ । 

12. कर िथण शलु्क - प्रदेशले बनणएको कणननु बमोर्जम अतधकणर क्षेरतभरकण र्वषर्मण कर लगणउन र िी 
स्रोिहरूबणट रणजस्व उठणउन सक्ने समेि व्र्वस्थण छ । प्रदेशले घर जग्गण रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवणरी 
सणधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञणपन कर, पर्ाटन शलु्क, कृर्ष आर्मण कर, सेवण शलु्क, दण्ड जररवणनण 
लगणर्िकण कर िथण शलु्क कणननु बनणई असलु गना सक्ने व्र्वस्थण छ । प्रदेश सरकणरको कणर्ा 
र्वभणजन तनर्मणवली, २०७४ अनसुणर प्रदेशको आतथाक अवस्थणको र्वश्लषेर् िथण आतथाक नीतिको 
िजुामण, कणर्णान्वर्न र तनर्मन कणर्ा सिणलन गने कणर्ा आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्को 
रहेको छ । आतथाक बषा २०७७।७८ मण आतथाक ऐन समेि जणरी भै कणर्णान्वर्नमण आएको 
भएिणपतन सबै क्षरेको रणजस्वको प्रक्षेपर्को आधणर नखलुणएकोले प्रक्षेपर्को २१२.७० प्रतिशि अथणाि 
रु.६३ करोड ९४ लणख ९२ हजणर असलुी देखणएिणपतन प्रणकृतिक स्रोिको पररचणलनकण दृर्िले थप 
रणजस्व पररचणलन गनासक्ने अवस्थण र्वश्लषेर् भएको छैन । प्रदेश सरकणरले िथर्णङ्कमण आधणररि 
र्वश्लषेर् मणफा ि रणजस्व प्रक्षेपर् एवं सोही अनसुणर असलु गने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 

13. र्वशेष िथण सशिा अनदुणन - संघीर् सरकणरको सशिा र र्वशेष अनदुणन वणपि प्रणप्त गरेको रकमबणट 
खचा पिणि बणकँी र्हसणव र्फिणा पठणउनपुने व्र्वस्थण छ । र्ो वषा संघीर् सरकणरबणट सशिा 
अनदुणनमण रु.४ अवा ३१ करोड ८४ लणख ८३ हजणर र र्वशेष अनदुणन िफा  रु.४४ करोड प्रणप्त 
गरेकोमण  र्वशेष अनदुणन िफा  रु.१९ करोड ६४ लणख खचा भएको र सशिा अनदुणन िफा  रु.३ अवा 
३० करोड २२ लणख ३३ हजणर खचा भएको र्हसणव पिणि बणँकी रहेको रु.१ अवा ६८ करोड ४० 
लणख ९३ हजणर प्रदेश  सर्ििकोषबणट संघीर् सर्ििकोषमण २०७९/1/८ मण दणर्खलण गरेको छ । 
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14. वणर्षाक खररद र्ोजनण - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ८ उपतनर्म १ बमोर्जम 
सणवाजतनक तनकणर्ले वणर्षाक दस लणख रुपैर्णँभन्दण बढी रकमको खररद गनुापने भएमण आगणमी आतथाक 
वषाको वणर्षाक कणर्ाक्रम िथण बजेट िर्णर गदणा सोही तनर्मको उपतनर्म (२) मण उर्ल्लर्खि कुरणहरू 
समणवेश गरी वणर्षाक खररद र्ोजनण िर्णर गनुापने व्र्वस्थण छ।सोही तनर्मको उपतनर्म ५ मण चणलू 
आतथाक वषाको स्वीकृि कणर्ाक्रम िथण बजेट प्रणप्त भएपतछ सो अनरुुप र्स तनर्मणवली बमोर्जम िर्णर 
भएको वणर्षाक खररद र्ोजनण पररमणजान गरी स्वीकृि गनुापने व्र्वस्थण छ । खररद र्ोजनण नबनणएको 
सम्बन्धमण गि आतथाक वषाको प्रतिवेदनमण औलं्र्णइएकोमण र्स बषा पतन सधुणर गरेको देर्खएन। 

15. सोझै खररद - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुणर सणवाजतनक तनकणर्ले 
बीस लणख रुपैँर्ण भन्दण बढी लणगि अनमुणन भएको कणर्ा बोलपरको मणध्र्मद्वणरण प्रतिस्पधणात्मक 
िररकण अपनणई खररद गनुापदाछ । सर्चवणलर् र मन्रणलर् मणिहि समेि ४ तनकणर्ले सणवाजतनक 
खररद ऐन िथण तनर्मणवली बमोर्जम खररद नगरी रु.५ करोड ५६ लणख ८४ हजणरको सणमणन सोझै 
खररद गरेकण छन ्। कणननुको पररपणलनण गरी खररद कणरवणहीलणइ तमिव्र्र्ी र प्रतिस्पधी बनणउन ु
पदाछ । 

16. कणर्ा सिणलनस्िरको कणर्ा - प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, 2074 अनसुणर मन्रणलर्को 
प्रमखु र्जम्मेवणरी ऐन कणननु एवं नीति िजुामण एवं कणर्णान्वर्न, कणर्ाक्रम िथण बजेट िजुामण एवं 
कणर्णान्वर्न, मन्रणलर्हरू बीच समन्वर्, केन्रीर् लेखण िर्णरी, प्रगति प्रतिवेदनको मूल्र्णंकन, मणिहि 
कणर्णालर्बणट संचणतलि कणमको अनगुमन, र्वत्तीर् प्रतिवेदन जणरी लगणर्ि हनेु उल्लेख छ। आन्िररक 
मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर्ले संघीर् प्रहरी कणर्णालर्को भवन तनमणार् िथण उपकरर् खररद गरेको, 
उद्योग, पर्ाटन, वन मन्रणलर्ले उद्योग स्थणपनण सम्बन्धी १२ टुक्रणमण अध्र्र्न गरणई परणमशा खचा 
लेखेको जस्िण व्र्होरण देर्खएकण छन ्। नीति तनमणार् एवं अनगुमनको र्जम्मेवणरी रहेको तनकणर्ले 
र्वषर्गि कणर्णालर्बणट सम्पणदन गररनपुने कणर्ा गरेको उपर्कु्त देर्खएन ।  

17. कणर्ा सम्पणदन - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ९१ मण प्रत्रे्क कणर्णालर्ले 
आतथाक वषा समणट ि भएको िीन मर्हनणतभर िोर्कएकण र्वषर्हरू रणखी बणर्षाक कणर्ा सम्पणदन 
प्रतिवेदन िर्णर गनुापने उल्लेख छ । मन्रणलर्ले त्र्स्िो प्रतिवेदन िर्णर नगरेकोले लेखणपरीक्षर् 
रकम, जम्मण बेरूज ुएवं फस्र्ौट रकम, र्जन्सीको अवस्थण आठद र्र्कन गना सक्ने अवस्थण रहेन । 
मन्रणलर्ले प्रतिवेदन िर्णर गरी प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्मण पेस गने व्र्वस्थणको कणर्णान्वर्न 
गनुापदाछ। 

18. र्वर्त्तर् र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वध ऐन, 2074 को दफण 41 देर्ख 45 मण 
र्वत्तीर् र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण वहन गनुापने व्र्होरण उल्लेख छ । कणर्णालर्हरूले र्जम्मेवणरी र 
जवणफदेर्हिण अनसुणर गनुापने कणमको कणर्णान्वर्न अवस्थण देर्खने अतभलेख अद्यणवतधक गरेकण छैनन ्। 
र्ोजनण अनगुमन गरी जवणफदेर्हिण कणर्म गरणउने व्र्वस्थणको कणर्णान्वर्न तनकणर्, प्रमखु मन्रणलर्को 
हकमण र्वभणगीर् मन्री, बेरुज ुफस्र्ौट गने गरणउने उत्तरदणर्र्त्वको पणलनण कणर्णालर् प्रमखु एवं लेखण 
उत्तरदणर्ी अतधकृि, र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना नसकेमण सोको र्जम्मेवणरी 
कणर्णालर्मण तनकणर् प्रमखु र मन्रणलर्मण र्वभणगीर् मन्री र लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृिले तलनपुने 
उल्लेख छ । सो अनसुणर र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिणको पणलनण भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्थण 
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अनसुणर िोर्कएको र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिणको पणलनण गरी आतथाक अनशुणसन पणलनण गनुा 
गरणउनपुदाछ । 

19. लेखण नीति र र्टटपर्ी - प्रदेश सरकणरले स्वीकृि गरेको मणपदण्ड बमोर्जम कुनै तनर्िि अवतधमण 
भएको आतथाक कणरोबणरको समर्िगि र्स्थति दशणाउने उदे्दश्र्ले शीषाक समेि खलु्नेगरी र्वत्तीर् 
र्ववरर्को िर्णरी गने कणर्ा प्रदेश सरकणरको आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ मण उल्लेख छ । ऐनमण 
उर्ल्लर्खि प्रणवधणन अनसुणर बजेट अनमुणन, प्रणतप्त र भकु्तणनी र्ववरर् िथण सोसँग सम्बर्न्धि लेखण 
र्टटपर्ी समेिको र्ववरर् बनणई लेखणपरीक्षर्मण पेस गनुापने व्र्वस्थण छ । प्रदेश लेखण तनर्न्रक 
कणर्णालर्बणट प्रणप्त प्रदेशको केन्रीर् आतथाक र्ववरर् प्रणप्त भएिण पतन सबै मन्रणलर्ले नेपणल 
सणवाजतनक क्षेरको लेखणमणन बमोर्जम र्वत्तीर् र्ववरर् पेस गरेकण छैनन ्। 

20. मध्र्मकणतलन खचा संरचनण - प्रदेश आतथाक कणर्ातबतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म १९ मण प्रत्रे्क  
आतथाक बषाको बजेट िजुामण गनुा अर्घ मन्रणलर्ले आगणमी िीन आतथाक बषाको आम्दणनी र खचा 
प्रक्षेपर्  सर्हिको मध्र्मकणतलन खचा संरचनण िर्णर गनुापने व्र्वस्थण रहेको छ। र्स्िो खचा संरचनण  
बनणउँदण आवतधक र्ोजनणलणई मणगा तनदेशनको रुपमण तलने उल्लेख छ। मन्रणलर्ले िोर्कए बमोर्जम 
मध्र्मकणतलन खचा संरचनण िर्णर गरेको छैन । 

21. संघीर् तनकणर्लणई बजेट - नेपणलको संर्वधणनले एकल िथण सणझण अतधकणर सूचीको व्र्वस्थण गरेकोमण 
सोही व्र्वस्थण अनसुणर प्रदेश सरकणरको नीति िथण कणर्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाकण  लणतग 
प्रदेश कणननु बमोर्जम र्वकणस तनमणार् िथण सेवण प्रवणहकण कणर्ा अगणतड बढणउनपुने व्र्वस्थण छ । 
प्रदेशले र्वतनर्ोजन गरेको बजेटबणट संघीर् १५ िथण स्थणनीर्मण ७९ तनकणर् (र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर्, 
र्जल्लण समन्वर् सतमति समेि) कण कणर्ाक्रमकण लणतग चणलिुफा  रु.43 लणख 26 हजणर र पुजँीगििफा  
रु.46 करोड 61 लणख 74 हजणर अर्खिर्णरी ठदएको छ । प्रदेशबणट संघीर् तनकणर्लणई बजेट 
र्वतनर्ोजन गनुाभन्दण आफ्नो अतधकणर सूचीतभर कणर्ासम्पणदन गना नीति िथण कणर्ाक्रमको व्र्वस्थण गरी 
र्वतनर्ोजन दक्षिण (Allocation Efficiency) बढणउनपुदाछ।  

22. आन्िररक लेखणपरीक्षर् - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध िथण र्वत्तीर् उत्तरदणर्र्त्व ऐन, २०७४ को दफण 
३२ मण प्रदेश सरकणर अन्िगािकण सबै कणर्णालर्को आतथाक कणरोवणरको आन्िररक लेखणपरीक्षर् प्रदेश 
लेखण तनर्न्रक कणर्णालर् वण सो कणर्णालर्ले िोकेको कणर्णालर्ले गने र आन्िररक लेखणपरीक्षर्बणट 
देर्खएकण बेरुजहुरू अर्न्िम लेखणपरीक्षर् हनु ुअगणवै फस्र्ौट िथण सम्परीक्षर् गरणई रणख्नपुने व्र्वस्थण 
छ । प्रदेश लेखण तनर्न्रर् कणर्णालर्ले सबै कणर्णालर्को चौमणतसक लेखणपरीक्षर् गरी प्रतिवेदन 
ठदनपुनेमण सो नगरी एकैपटक आन्िररक लेखणपरीक्षर् गरेको छ ।प्रणप्त र्ववरर् अनसुणर र्ो वषा प्रदेश 
अन्िगािकण १० र्जल्लण र्स्थि ९३ कणर्णालर्को आन्िररक लेखणपरीक्षर्बणट असलु गनुापने रु.३ करोड 
९० लणख २५ हजणर, अतनर्तमि रु.१५ करोड ४७ लणख ७२ हजणर म्र्णद नणघेको पेस्की बणकँी 
रु.७४ करोड ५४ लणख ४० हजणर िथण म्र्णद ननणघेको पेस्की रु २ करोड ७५ लणख २३ हजणर 
हजणरसमेि रु.९६ करोड ६७ लणख ६० हजणर बेरुज ुकणर्म भएकोमण अर्न्िम लेखणपरीक्षर् हुँदणसम्म 
तनर्मणनसुणर असलु िथण फस्र्ौट गरी सम्परीक्षर् भएको देर्खएन । कणननुमण भएको व्र्वस्थण 
पररपणलनण गरी आन्िररक लेखणपररक्षर्बणट कणर्म बेरुजहुरू समर्मै असलु फस्र्ौट गनुापदाछ । 

23. कोतभड-१९ को खचा - प्रदेश सरकणरले कोतभड-१९ को धर्वस्थणपन औषधी उपचणर लगणर्िमण 
सम्पणठदि कणर्ाको अवस्थण तनम्न अनसुणर छन:् 
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23.1 कोष िथण बजेट पररचणलन - कर्णाली प्रदेश अन्िगािकण र्वतभन्न तनकणर्लणई कोरोनण भणइरस रोकथणम 
िथण तनर्न्रर्को लणतग प्रदेश सरकणरवणट रु.२६ करोड ४५ लणख, र्वतभन्न व्र्र्क्त िथण संघसंस्थणबणट 
प्रणप्त सहर्ोग रु.3 करोड 74 लणख 97 हजणर र कणर्णालर् िथण व्र्र्क्तबणट र्फिणा रु.१ करोड २० 
लणख ४२ हजणर समेि रु.३१ करोड ४० लणख ३९ हजणर प्रणप्त भएकोमण स्थणनीर् तनकणर् ७९, 
र्जल्लण र्वपद् व्र्वस्थणपन सतमति १० र्जल्लणकण २८  कणर्णालर् र कोतभडको कणरर् मतृ्रू् भएकण 
१० मिृकलणई रणहि समेि रु.29 करोड 16 लणख 8 हजणर खचा भै रु.2 करोड 24 लणख 30 
हजणर मौज्जणि रहेको र्ववरर् प्रणप्त भएको छ । त्र्स्िै प्रदेश सरकणरले आन्िररक मणतमलण िथण 
कणननु मन्रणलर्, सखेुिमण स्थणपनण गरेको र्वपद् व्र्वस्थणपनको कोषमण गि वषाको मौज्दणि रु.३ 
करोड ७८ लणख ९३ हजणर रहेकोमण र्ो वषा रु.४ करोड ७२ लणख आम्दणनी समेि रु.८ करोड 
५० लणख ९३ हजणर आम्दणनी भएकोमण रु.३ करोड ३७ लणख ५७ हजणर खचा भई रु.५ करोड 
१३ लणख ३६ हजणर मौज्दणि रहेको छ । 

23.2 जोर्खम आंकलन र पूवा िर्णरी - कर्णाली प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थणपन पररषद् र कणर्ाकणरी सतमतिको 
बैठकबणट कोतभड-१९ महणमणरीको प्रभणव कम गना र्वमणनस्थल र स्थलमणगाकण नणकणहरूमण उच्च 
सिका िण अपनणई परीक्षर् पिणि ्नणकणबणट प्रदेश प्रवेश गने व्र्वस्थण गरेको, सम्भणर्वि जोर्खमलणई 
ध्र्णनमण रणखी प्रदेशकण लणतग आवश्र्क खणद्यणन्न, औषतध लगणर्िकण वस्िकुो आपूतिा सहज गने, प्रवेश 
नणकणमण नेपणल प्रहरीको अस्थणर्ी पोि खडण गने, स्वणस्थर् सचेिनण सम्बन्धी जनर्हिको सूचनण िथण 
सणमग्री प्रदेशतभरकण सबै एफ.एम. रेतडर्ो, र्टभी च्र्णनल िथण छणपण मणध्र्म मणफा ि प्रसणरर् गने, 
र्वतभन्न स्थणनमण क् वणरेर्न्टन स्थणपनण गने लगणर्िकण पूवािर्णरीकण कणर्ा गरेको छ । भणरि लगणर्ि 
र्वदेश िथण अन्र् स्थणनबणट आई बबई, तछन्च,ु सधुवण कुनण लगणर्िकण स्थणनमण अलपर नणगररकलणई 
क् वणरेर्न्टन, खणनण र शरु्द् खणनेपणनीको व्र्वस्थण गने पूवािर्णरी गरेको भए िणपतन पर्णाप्त बजेट 
र्वतनर्ोजन नगरेकण कणरर् नणगररकलणई अपेर्क्षि सेवण ठदन सकेको देर्खएन । 

23.3 समन्वर् िथण अनगुमन - कोतभड-१९ को रोकथणम तनर्न्रर् र उपचणर कणर्ामण समन्वर् र 
सहजीकरर् गना प्रमखु सर्चवको संर्ोजकत्वमण ४ सदस्र्ीर् संकट व्र्वस्थणपन कणर्ाकणरी सतमति गठन 
गरेको छ । सतमतिले कोतभड-१९ को प्रदेशस्िरीर् एकीकृि सूचनण प्रर्णली िर्णरी गरी समन्वर् 
कणर्म गने तनर्ार् गरे िणपतन कणर्णान्वर्नमण आएको छैन। महणमणरी तनर्न्रर्को कणर्ा संघ, प्रदेश र 
स्थणनीर् िहले समणन रुपमण संिणलन गरेकोमण क्षेरणतधकणर स्पि नभएको, एउटै प्रकृतिकण खचाहरू 
सबै िहले गने गरेको, एक अकोले गरेको कणमको अनगुमन गने व्र्वस्थण नभएको जस्िण कमजोरी 
देर्खर्ो । समन्वर् एवं अनगुमन कणर्ा प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ । 

23.4 बजेट खचा - प्रदेश लेखण इकणई, सखेुिबणट प्रणप्त र्ववरर् अनसुणर १० र्जल्लण स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, 
सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर्, स्वणस्थर् सेवण तनदेशनणल, प्रदेश अस्पिणल, मेहेलकुनण अस्पिणल, प्रदेश 
आरू्वेद औषधणलर् र मणनव संसणधन केन्र समेि १६ कणर्णालर्ले चणल ु र पुजँीगिमण समेि गरी 
रु.५२ करोड १५ लणख ८३ हजणर खचा गरेकण छन ्। प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले मणर जोर्खम 
भत्तणमण रु.३८ लणख ६१ हजणर, औषतधमण रु.३ करोड ७७ लणख, मेर्शनरी उपकरर्मण रु.८ करोड 
६३ लणख ९८ हजणर र भवन तनमणार्मण रु.२ करोड १९ लणख खचा गरेको छ ।  

23.5 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर्ले कोतभड १९ रोकथणम िथण उपचणर सम्बन्धी र्वतभन्न कणर्ा 
गने र सोको लेखण रणख्न ेिथण लेखणपरीक्षर् गरणउने गरी चेक मणफा ि सशस्त्र प्रहरी गर् र गलु्म ११ 
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लणई रु.५ लणखको दरले रु.५५ लणख, १० र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर्लणई रु.५ लणखकण दरले रु.५० 
लणख र उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर्लणई रु.५० लणख गरी २२ कणर्णालर्लणई रु.१ 
करोड ५५ लणख तनकणसण ठदएको छ । उक्त रकम सम्बर्न्धि तनकणर्ले र्वर्वध खणिणमण आम्दणनी 
गरी खचा गरेको सम्बन्धमण मन्रणलर्ले अनगुमन गरी लेखणपरीक्षर् गरणएको सतुनर्िि गनुापदाछ । 

23.6 क्वणरेन्टणइन र आईसोलेसन - कोतभड-१९ सम्बन्धी क्वणरेन्टणइन सिणलन िथण व्र्वस्थणपन गना 
बनेको मणपदण्ड, २०७६ को बुदँण नं. २ मण क्वणरेन्टणइनमण बस्ने व्र्र्क्तलणई प्रतिठदन प्रति व्र्र्क्त 
सोही  र्जल्लणमण रहेको प्रहरी कमाचणरीकण लणतग तनधणाररि दररेटले हनेु खणनण खचा उपलव्ध गरणउने 
व्र्वस्थण छ ।  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्, सल्र्णनले र्वतभन्न क्वणरेन्टणइन केन्र िथण आइसोलेसन 
केन्रमण कोतभड कणर्ाक्रम खचा वणपि रु.१ करोड ३३ लणख ८२ हजणर खचा लेखेको छ । उक्त 
क्वणरेन्टणइमण दैतनक रहेकण र थप आएकण व्र्र्क्तको संखर्ण देर्खने गरी प्रमणर्र्ि र्ववरर् पेस 
नभएकोले खचा र्र्कन गना सक्ने अवस्थण छैन । र्सैगरी प्रचतलि दररेट र संखर्णको आधणर नतलई 
एक सटलणर्सालणई रु.१४ लणख ८० हजणर भकु्तणनी गरेकोमण कोतभड प्रभणर्वि कणर्ाक्रममण खचा गरेको 
प्रमणर् पेस गनुापदाछ ।  

23.7 प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले कोतभड-१९ रोकथणम िथण तनर्न्रर् र व्र्वस्थणपनको लणतग प्रदेश सर्िि 
कोषबणट रु.१६ करोड ७२ लणख ६१ हजणर र संघीर् सर्िि कोषवणट रु.२ करोड ४४ लणख २९ 
हजणर समेि जम्मण रु.१९ करोड १६ लणख ९० हजणर आम्दणनी गरेको छ । जनशर्क्त पररचणलनमण 
रु.७७ लणख ६५ हजणर¸ औषतध एवं स्वणस्थर् उपकरर् िथण सणमग्री खररदमण रु.१० करोड ९१ 
लणख ९२ हजणर¸ स्वणस्थर् पूवणाधणर तनमणार्मण रु.२ करोड ५३ लणख ५ हजणर¸ अन्र् शीषाकमण रु.७२ 
लणख २२ हजणर¸  जोर्खम भत्तण तबिरर्मण रु.९२ लणख १२ हजणर¸ आइसोलेशन सेन्टरमण रहेकण 
संक्रतमि िथण त्र्हणँ खर्टने जनशर्क्तकण लणतग आवणस, खणनण, खणजण िथण र्पउनेपणनी व्र्वस्थणपनमण 
रु.१ करोड ७४ लणख १५ हजणर र बजेट र्िज रु.१ करोड ५५ लणख ७८ हजणर भई रु.१७ 
करोड ६१ लणख १२ हजणर खचा गरेको र्ववरर् पेस गरेको छ । कोतभड १९ को लणतग र्वतनर्ोजन 
भएको बजेटवणट अन्र् शीषाकमण समेि रु.७२ लणख २२ हजणर खचा  लेखेको सम्वन्धमण समेि 
पषु्यणई पेस हनुपुदाछ । 

23.8 होटल खचा - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ३७(८) मण रकमको भकु्तणनी 
गदणा रीि पगेु नपगेुको जणँच गनुापने व्र्वस्थण छ । प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले  कोरोनण महणमणरी 
तनर्न्रर् िथण उपचणरमण सलंग्न स्वणस्थर्कमीलणई होटल बणस िथण खणनण खचा िथण र्वरणमीलणई खणनण 
बणपि ४ होटल व्र्वसणर्ीलणई रु.१ करोड ६९ लणख १६ हजणर भकु्तणनी गरेको देर्खन्छ । 
महणमणरीको समर्मण कमाचणरी एवं स्वणस्थर्कमीलणई प्रदणन गने आवणस िथण खणनणको मणपदण्ड िोकेको 
छैन । खणनण िथण आवणसको मणपदण्ड िोकेर मणर खचा लेख्न ेधर्वस्थण गनुापदाछ। 

23.9 अर्क्सजन टलणण्ट जडणन - प्रदेश अस्पिणल. सखेुिले रु.२ करोड ६८ लणख १८ हजणरमण अर्क्सजन 
टलणण्ट जडणन गरी सिणलनमण ल्र्णएको छ । नगरपणतलकण (वीरेन्रनगर) ले समेि आफ्नो र दणिणको 
स्रोिबणट रु.१ करोड २२ लणख मूल्र्को अको अर्क्सजन टलणण्ट नगरपणतलकणको अस्पिणलमण जडणन 
गरेको छ । कोतभडको तबरणमीको अवस्थणबणट र्ी २ अर्क्सजन टलणण्टको पूर्ा उपर्ोग भएको छैन। 
र्स प्रकणर आवश्र्किण नै पर्हचणन नगरी  स्वणस्थर् सेवण र्वभणगले रु.२ करोड ९२ लणख ६२ हजणर 
को टलणण्ट, जेनेरेटर लगणर्िकण अतिररक्त संरचनण रू्.एन.ओ.पी.एस. मणफा ि खररद गरेको देर्खर्ो । 
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आपिकणतलन अवस्थणको लणतग २०७८ आषणढमण आवश्र्क भएको उल्लेख गरेको अर्क्सजन टलणण्ट 
२०७८ मणघसम्म पतन जडणन भएको छैन । र्वरणमीको चणप र अस्पिणलको आवश्र्किण बेगर खचा 
गरेको हुँदण और्चत्र्पूर्ा छैन । र्स सम्बन्धमण थप छणनर्वन गरी आवश्र्किणको आधणरमण उपकरर् 
जडणन गनुापदाछ । 

23.10 प्रर्ोगशणलण स्थणपनण र सिणलन - प्रदेश अस्पिणल, सखेुि, कर्णाली स्वणस्थर् र्वज्ञणन प्रतिष्ठणन, दैलेख, 
चौरजहणरी र दलु्ल ुअस्पिणलमण गिबषा र्पतसआर मेतसन खररद गरी आरडीटी र र्पतसआर र्वतधबणट 
कोतभड-१९ को परीक्षर् भैरहेको छ । प्रदेशको भगूोल, र्णिणर्णि र सबै र्जल्लणमण प्रर्ोगशणलण 
परीक्षर्को सरु्वधण नभएकोले अझै पतन सबै जनिणको पहुँचमण र्ो सेवण पगु्न सकेको छैन ।  

23.11 कोतभड अस्पिणल - प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले कोतभड-१९ उपचणरको अन्िरङ्ग िथण बर्हरङ्ग सेवण 
उपलधध गरणएको छ । २०७८ आषणढ मसणन्िसम्म ८४४ तबरणमी भनणा गरी उपचणर सेवण प्रदणन 
गरेको छ । अस्पिणलमण कुल २५० शैर्णमध्रे् कोतभड िफा  सणमणन्र् बेड ६५, एच.तड.रू्. ३५ र 
आईसीरू् ३० छुयणएको छ । अस्पिणलमण १० भेर्न्टलेटर, २ एम्बलेुन्स रहेको अवस्थण देर्खर्ो । 
अस्पिणलमण प्रोटोकल अनसुणर कोतभड र नन-्कोतभड तबरणमीहरूलणई बेग्लण बेग्लै भवन व्र्वस्थण गरी 
उपचणर गनुापनेमण एउटै भवनमण उपचणर गरेको पणईर्ो । अस्पिणलमण र्चर्कत्सक ७८, नसा १२४ र 
पणरणमेतडक्स १२ सर्हि २१४ दरबन्दी रहेकोमण १५७ दरवन्दी ररक्त रहेको छ भने उपचणरको लणतग 
आवश्र्क भीटीएम र सरुक्षण सणमग्री पर्णाप्त देर्खएन । जनशर्क्त र उपकरर्को अभणवमण उपचणर सेवण 
प्रभणर्वि भएको देर्खँदण सेवण प्रवणह प्रभणवकणरी बनणउन उपकरर् व्र्वस्थण एंव स्वणस्थर्कमीको पदपूतिा 
हनुपुदाछ  । 
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मन्रणलर् र तनकणर्गि व्र्होरण 
 

प्रदेश सभण सर्चवणलर् 

नेपणलको संर्वधणनको धणरण १७६ बमोर्जम प्रदेश सभणको स्थणपनण भएको छ । प्रदेशमण पर्हलो हनेु 
तनवणाचनवणट तनवणार्चि २४ र समणनपुणतिकबणट १६ गरी जम्मण ४० सदस्र् भएको प्रदेश सभण गठन भएको 
छ। प्रदेश सभणको कणम कणरबणही सिणलन र व्र्वस्थणपन गना संर्वधणनको धणरण १९५ बमोर्जम प्रदेश सभण 
सर्चवणलर् स्थणपनण भई सिणलनमण रहेको छ । 

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.१० करोड ५६ लणख ६७ हजणर, रणजस्व रु.१५ लणख ३१ हजणर र अन्र् 
कणरोवणर रु.१ लणख ७५ हजणर समेि रु.१० करोड ७३ लणख ७३ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको 
छ। सो कणरोबणरको लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखुर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन ्: 

1. कणननु तनमणार् - सभणको प्रमखु कणर्ा सरकणर तनमणार्को अतिररक्त प्रणदेर्शक कणननु वनणउने, सरकणरको 
कणम कणरवणहीको तनगरणनी गने र प्रणदेर्शक जनसरोकणरकण र्वषर् प्रदेश सभणमण छलफल गने रहेको 
छ। प्रदेश सभणले संर्वधणनको अनसुचुी ६, ७ र ९ मण उल्लेख भएकण एकल र सणझण अतधकणरकण 
र्वषर्मण पतन कणननु बनणउनपुने हनु्छ। प्रदेश सभण गठन पिणि सभणमण २०७८/03/31 सम्म 58 
र्वधेर्क दिणा भएकोमण ३६ र्वधेर्क प्रमणर्ीकरर् भएको, 8 र्वधेर्क र्फिणा  पठणएको र १४ 
र्वधेर्क र्वचणरणतधन रहेको छ। एकल र सणझण अतधकणरकण सबै र्वषर्मण कणननु बनणई प्रदेश 
सरकणरले सम्पणदन गरेको कणर्ाको कणर्णान्वर्न अवस्थण प्रदेश सभण/संसदीर् सतमतिमण छलफल गरी 
तनदेशन ठदनपुदाछ । 

2. वणर्षाक नीति िथण कणर्ाक्रम - प्रदेश सरकणरको वणर्षाक नीति िथण कणर्ाक्रममण समणवेस भएकण 
तबषर्लणई बजेटमण समणवेस गनुापनेमण सबै र्वषर् बजेटमण समणवेस गरेको छैन । प्रदेश सरकणरले 
संचणलन गरेकण र्ोजनणको अनगुमन प्रदेश सभणको र्ोजनण अनगुमन सतमतिवणट गने र प्रणप्त सझुणव 
िथण तनदेशनलणई प्रभणवकणरी रुपमण कणर्णान्वर्न गने उल्लेख भएकोमण बजेट वक्तव्र्मण सो सम्वन्धमण 
केही उल्लेख नगनुाकण सणथै बजेटको व्र्वस्थण गरेको छैन। बजेटको व्र्वस्थण गरी कणर्ाक्रम 
कणर्णान्वर्न गनुापदाछ ।  

3. चणडपवा खचा र सरु्वधण - कर्णाली प्रदेश सभणकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्को पणररश्रतमक सरु्वधण 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनसूुची २ मण स्वकीर् सर्चवणलर्कण कमाचणरीले सरुु िलव मणर पणउने 
व्र्वस्थण छ । ऐनमण भएको व्र्वस्थण वेगर प्रदेश सभणकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्को स्वकीर् 
सर्चवणलर्कण ३२ कमाचणरीलणई चणडपवा खचा वणपि एक मर्हनण बरणबरको िलब रकम रु.९ लणख 1 
हजणर खचा लेखेकोले उक्त रकम असलु गनुापदाछ।   

4. सवणरी सणधन खररद- कर्णाली प्रदेश मन्रीपररषदवणट तमति २०७५।२।२० गिे प्रदेश आतथाक 
कणर्ार्वतध ऐन २०७४ को अतधनमण रही सणवाजतनक खचालणई तनर्तमि, व्र्वर्स्थि, तमिव्र्र्ी, 
प्रभणवकणरी, जवणफदेही, पणरदशी बनणउनकण लणतग कर्णाली प्रदेश खचा मणपदण्ड तनदेर्शकण २०७५ 
जणरी भएको तथर्ो । उक्त मणपदण्डमण सभणमखुलणई बढीमण रु.७० लणखसम्मको सवणरी सणधन खररद 
गना सक्ने व्र्वस्थण रहेकोमण मर्न्रपररषदबणट २०७५।८।२९ मण तनदेर्शकण पर्हलो संसोधन गदणा 
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सवणरी सणधनको अतधकिम सीमणको मणपदण्ड नै हटणएको देर्खर्ो । प्रदेश सभणले सभणमखुको 
प्रर्ोजनको लणतग आवश्र्क सवणरी सणधन रु.१ करोड ७२ लणखमण २०७६।११।१३ मण खररद 
गरी २०७७।८।३० मण अथणाि ९ मर्हनण पतछ रकम भकु्तणनी ठदएको छ । आवश्र्किणको 
आधणरमण संशोतधि मणपदण्ड अनसुणर खररद गरेको उल्लेख गरेपतन मणपदण्डको प्रस्िणवनणलणई ध्र्णनमण 
रणखी खररद कणर्ा भएको नदेर्खँदण र्स्िण र्वषर्मण सधुणर हनुपुदाछ । 

5. संसदीर् सतमति - प्रदेश सभण तनर्मणवलीको पररच्छेद १९ को तनर्म १४५  मण ४  सतमति रहेकण 
छन ् । हणलसम्म सणमणर्जक र्वकणस सतमतिको 91, अथा िथण प्रणकृतिक स्रोि सतमतिको 74, 
सणवाजतनक लेखण सतमतिको 58 र प्रदेश मणतमलण िथण र्वधणर्न सतमतिको 37 समेि गरी 260 
पटक बैठक वसी सरकणरकण गतिर्वतधमण तनगरणनी एवम ्तनदेशन  ठदएको उल्लेख गरे पतन सतमतिले 
सम्पणदन गरेको कणम, सरकणरलणई ठदएको तनदेशन र सोको कणर्णान्वर्न अवस्थणको अतभलेखीकरर् 
गरी प्रतिवेदन प्रकणशन गरेको छैन । महणलेखणपरीक्षकले प्रदेश प्रमखु समक्ष पेस गनुा भएको गि २ 
आतथाक वषाको कर्णाली प्रदेशको लेखणपरीक्षर् प्रतिवेदन लेखणपरीक्षर् अवतध सम्म पतन प्रदेश सभणमण 
टेबलु भएको छैन । सतमतिले ठदएको तनदेशन कणर्णान्वर्न अवस्थण अनगुमन गरी सम्पणठदि कणर्ाको 
सम्बन्धमण सरोकणरवणलणलणई ससूुर्चि गरणउनपुदाछ । सरकणरलणई सभणप्रति उत्तरदणर्ी बनणउने 
व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति - सर्चवणलर्को रु.९ लणख १ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण प्रतिर्क्रर्णबणट फस्र्ौट हनु 
नसकी सोही रकम नै बेरुज ुबणँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 मण छ ।  
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मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम र्स कणर्णालर्को कणर्ा क्षरेमण प्रदेश को 
शणसन व्र्वस्थणको सणमणन्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र संचणलन गने, प्रदेश मर्न्रपररषदमण पेस हनेु तनर्म आदेशको 
िजुामण, स्वीकृति िथण प्रमणर्ीकरर् गने र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कणर्णान्वर्न र प्रतिवेदन गने कणर्ा रहेकण 
छन।् 

र्ो वषा कणर्णालर् समेि ३ तनकणर्को र्वतनर्ोजन रु.४ अवा ४७ करोड ९ लणख ३३ हजणर, रणजस्व 
रु.२ लणख ११ हजणर, धरौटी रु.5 लणख ४८ हजणर र अन्र् कणरोबणर रु.६ करोड 1 लणख ८३ हजणर समेि 
जम्मण रु.४ अवा ५३ करोड 18 लणख ७५ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कणरोबणरको 
लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण मखुर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:् 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ मण प्रदेश तभरको शणसन 
व्र्वस्थणको सणमणन्र् तनदेशन तनर्न्रर् र संचणलन िथण स्थणनीर् िहसँगको सम्पका  र समन्वर् 
लगणर्िकण २३ बुदँणमण कणर्ा र्जम्मेवणरी िोर्कएको छ। प्रदेश मर्न्रपररषद्को तनर्ार् कणर्णान्वर्न र 
अनगुमन, प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कणर्णान्वर्न र प्रतिवेदन, प्रदेशस्िरीर् मणनव संशणधन र्वकणस, प्रदेश 
तनजणमिी सेवण र अन्र् प्रदेश सरकणरी सेवण संचणलन सम्बन्धी नीति, कणननु िथण मणपदण्ड िजुामण एवं 
कणर्णान्वर्न र अतभलेख व्र्वस्थणपन, प्रदेशस्िरकण आर्ोग िथण तनकणर्को गठन एवं संचणलन र 
पदणतधकणरीको तनर्रु्क्त एवं सेवण, सरु्वधणसम्बन्धी नीति िथण कणननुको िजुामण र कणर्णान्वर्न लगणर्िकण 
कणर्ा परु्ारूपले सम्पन्न नभएकणले स्रोि सणधन व्र्वस्थणपन गरी र्जम्मेवणरी अनरुूप कणर्ा सम्पन्न 
गनुापदाछ । 

2. संगठन िथण व्र्वस्थणपन - प्रदेश सरकणरबणट प्रदेश सभण सर्चवणलर्¸ आर्ोग िथण प्रदेश मन्रणलर् 
मणिहि १९१ संगठन संरचनणकण लणतग २ हजणर ८ सर् ४८ दरबन्दी स्वीकृि भएकोमण कणर्णालर् 
िथण पद दिणा भएको छैन । प्रदेश लोक सेवण आर्ोग गठन र कणननु तनमणार्मण र्ढलणई लगणर्िकण 
कणरर् स्वीकृि दरबन्दीमध्रे् १ हजणर ७ सर् ५९ पदपूतिा भै १ हजणर ८९ ररक्त छन ्। अस्पिणल 
र र्वर्शि र्वषर्गि संरचनण बणहेक हरेक मन्रणलर्को र्जल्लण सदरमकुणममण कर्म्िमण १ कणर्णालर् 
रहने गरी सेवण प्रवणहको व्र्वस्थण तमलणएिणपतन िह अनरुुपको संगठनणत्मक संरचनण िर्णर भैसकेको 
छैन । पदपतुिा गरेको मध्रे् 66 जनण संघबणट कणमकणज र 255 जनण सेवण करणरबणट पदपतुिा 
गररएको छ । दरबन्दी अनसुणर पदपूतिा नहुँदण सेवण प्रवणहमण असर परेको छ । 

3. गरुुर्ोजनण - प्रदेश सरकणर स्थणपनण भएको ४ वषा भई सक्दण समेि प्रदेश सरकणर मणिहि रहने 
मन्रणलर् र केन्रीर्स्िर िथण कणर्ासिणलनस्िरकण तनकणर्को अझै टुङ्गो लगणएको छैन । प्रदेश 
सरकणरले संघीर् सरकणरसँग समन्वर् गरेर प्रदेश रणजधणनी िथण र्जल्लणको लणतग आवश्र्क जग्गण िथण 
पूवणाधणरको आंकलन गरी तनमणार् एवं व्र्वस्थणपनको लणतग गरुुर्ोजनण समेि बनणएको छैन । प्रदेश 
सरकणर सिणलन तनर्मणवली समेि िजुामण नगरेकोले पटके तनर्ार्को आधणरमण कणर्ासम्पणदन गने 
गरेको छ । प्रदेश सरकणरको लणतग स्रोि सणधन जग्गण व्र्वस्थणपन एवं पूवणाधणरको गरुुर्ोजनण िजुामण 
गरी सोही अनसुणर नीतिगि रुपमण सम्बोधन गरेर कणर्ासम्पणदन प्रर्क्रर्ण अगणतड बढणउनपुदाछ । 

4. सेवण प्रवणह मणपदण्ड - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ अनसुणर प्रदेशस्िरमण 
सणवाजतनक सेवण र्विरर्को न्रू्निम मणपदण्ड तनधणारर् र सन्िरु्ि सवेक्षर् िथण सेवण प्रवणहको अनगुमन 
गने उल्लेख भएकोमण सो अनसुणर भएको देर्खएन। कणर्ार्वतध स्वीकृि गरी सेवण र्विरर्को मणपदण्ड 
तनधणारर् गनुापदाछ । 



मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् 

 20महणलेखणपरीक्षकको चौथो वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 
 

5. भैपरी शीषाकबणट खचा - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को १६(२) मण र्वतनर्ोजन ऐनले 
छुयणएको रकम एक पटक बणँडफणँट  गरी सकेपतछ पटक पटक बणँडफणँट गना नपणइने उल्लेख छ। 
र्ो वषा मखुर्मन्री रोजगणर कणर्ाक्रमको लणतग शरुु बजेटमण रु.३ अबा २० करोड अथणाि प्रदेश 
सरकणरको कुल र्वतनर्ोर्जि बजेटको १२.२३ प्रतिशि भैपरी शीषाकमण रणखेको देर्खर्ो । भैपरी 
बजेटबणट फरक फरक तनर्ार् गरी मखुर्मन्री रोजगणर कणर्ाक्रम कणर्ान्वणर्नको लणतग ७९ स्थणनीर् 
िह र प्रदेशस्िरकण र्जल्लणगि कणर्णालर्मण अर्खिर्णरी प्रदणन गरेको छ । प्रधणनमन्री रोजगणर 
कणर्ाक्रममण प्रदेश र स्थणनीर् िहबणट भएको एकीकृि खचा एवं प्रगति र्ववरर् िर्णर गरी तबश्लषेर् 
गरेको छैन । सम्बर्न्धि कणर्ाक्रममण र्वतनर्ोजन नै नगरी भैपरीबणट तनकणसण ठदएकोले बजेट तनमणार् 
प्रर्क्रर्णको पणलनण भएको छैन । संसदीर् स्वीकृति बेगर भैपरी बजेटमण रकम रणखी पटके तनकणसणको 
आधणरमण खचा गने कणर्ामण तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

6. मणपदण्ड बेगर सरु्वधण - प्रदेश सरकणरकण मखुर्मन्री िथण मन्रीहरूको पणररश्रतमक िथण सरु्वधण 
सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफण १३ मण मखुर्मन्री र मन्रीको कणममण सहर्ोग गना प्रदेश सरकणरले 
र्वज्ञ तनर्कु्त गना सक्ने र तनर्कु्त र्वज्ञको संखर्ण र त्र्स्िो र्वज्ञले पणउने सरु्वधण प्रदेश सरकणरले िोके 
बमोर्जम हनेु र मखुर्मन्री िथण र्वभणगीर् मन्रीले मर्न्रपररषद्को तनर्ार् बमोर्जम आवश्र्किण 
अनसुणर र्वषर्गि सल्लणहकणर रणख्न सक्ने व्र्वस्थण छ । र्वज्ञ तनर्रु्क्त सम्बन्धमण मणपदण्ड, तनदेर्शकण 
लगणर्ि कणनूनी आधणर िर्णर गरी आवश्र्किणको पर्हचणन, शैर्क्षक र्ोग्र्िण प्रसे, रणजनीतिक 
लगणर्िकण सल्लणहकणर िथण र्वज्ञ तनर्कु्ती गरी िलब, आवणस, ईन्धन, संचणर र पोशणक सरु्वधणमण 
रु.२५ लणख ८७ हजणर खचा लेखेको छ । सल्लणहकणर र्वज्ञको तनर्रु्क्तमण कणनूनी आधणर िर्णर 
गनुापदाछ । 

7. र्वत्तीर् र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, 2074 को दफण 41 देर्ख 45 मण 
र्वत्तीर् र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण वहन गनुापने र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा गना 
नसकेमण सोको र्जम्मेवणरी कणर्णालर् प्रमखु, र्वभणगीर् मन्री र लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृिले तलनपुने 
उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण अनसुणर गनुापने कणमको कणर्णान्वर्न अवस्थण देर्खने 
अतभलेख अद्यणवतधक गरेको छैन । मखुर्मन्री रोजगणर िथण उद्यमशीलिण आर् आजान जस्िण 
कणर्ाक्रममण ३.५३ प्रतिशि मणर खचा गरेको, बेरुज ुफस्र्ौटमण उल्लेखनीर् प्रगति नगरेको जस्िण 
अवस्थण देर्खएकण छन ् । र्स्िो कणर्ा प्रदेश मणिहि मन्रणलर्मण समेि देर्खएकोले र्जम्मेवणरी र 
जवणफदेर्हिणको पणलनण भएको देर्खएन । तनर्मणनसुणर िोर्कएको र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिणको 
पणलनणमण अतभवरृ्र्द् गनुा गरणउनपुदाछ । 

8. समन्वर् पररषद् - संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िह (समन्वर् िथण अन्िरसम्बन्ध) ऐन, 2077 को दफण 
24(१) मण प्रदेश र स्थणनीर् िहबीच वण प्रदेशतभरकण एकभन्दण बढी र्जल्लणतभरकण स्थणनीर् 
िहबीचको समन्वर् वण अन्िर सम्बन्धलणई व्र्वर्स्थि गना मखुर्मन्रीको संर्ोजकत्वमण समन्वर् पररषद् 
रहने व्र्वस्थण छ । उक्त पररषदको २०७7।12।28 र 2077।03।25 मण बसेको बैठकले 
मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर्मण सम्पका  इकणई गठन गने, स्थणनीर् िह र प्रदेश 
सरकणरबीच र्सै इकणई मणफा ि सम्पका  कणर्म गने, मध्र्मकणतलन खचा संरचनण र आफ्नो िहको 
आवतधक र्ोजनण र प्रोफणइल समन्वर्णत्मक रूपमण िर्णर गरी प्रदेश सरकणरमण पठणउने, र्ोजनणले 
तनधणारर् गरेको रणर्ष्ट्रर् सोच लक्ष्र् र उदे्दश्र्सँग िणदणम्र्िण कणर्म गने, स्थणनीर् िहबणट र्ोजनण 
तनमणार्कण चरर् पूरण गरी िर्णर भएकण र्ोजनणलणई समणवेश गने, रणजस्व संकलन र बजेट खचाको 
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र्वषर्मण स्थणर्पि र्वतधलणई पणलन गने लगणर्िकण तनर्ार् गरेको भएिणपतन मखुर्मन्री िथण 
मर्न्रपररषदको कणर्णालर्मण सम्पका  इकणई गठन गने बणहेककण अन्र् तनर्ार् कणर्णान्वर्न एवं अनगुमन 
गरेको देर्खएन ।पररषदबणट भएकण तनर्ार्को कणर्णान्वर्न हनुपुदाछ । 

9. प्रदेश र्ोजनण आर्ोग - कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग आदेश, २०७५ बमोर्जम २०७५।८।९ मण 
प्रदेश र्ोजनण आर्ोग गठन गरेको छ । मखुर्मन्री अध्र्क्ष रहेको आर्ोगमण प्रदेश सरकणरबणट १ 
उपणध्र्क्ष र २ र्वज्ञ सदस्र्को तनर्रु्क्त भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकणरले समरृ्द् कर्णाली सखुी 
कर्णालीवणसीको दीघाकणतलन सोच िर् गरी प्रथम पिवषीर् र्ोजनण (२०७६।७७-२०८०।८१) 
िजुामण गरेको छ । प्रदेश सरकणरले पर्हलो प्रणथतमकिण पूवणाधणर, दोस्रोमण सणमणर्जक र्वकणस र िेस्रोमण 
हररि अथािन्रमण आधणररि उत्पणदनलणई र अन्र् प्रणथतमकिणमण पर्ाटन िथण बणिणवरर्, अनसुन्धणन, 
र्वज्ञणन प्रर्वतध र नवप्रविान तडर्जटल कर्णाली र सशुणसनलणई समणवेश गरेको छ। उक्त र्ोजनण 
कणर्णान्वर्नकण लणतग सूचक तनधणारर् गरेको छैन भने लर्क्षि कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गना बजेट व्र्वस्थण 
गरेको देर्खएन । दीघाकणतलन नीतिकण सूचक तनधणारर् गरी वणर्षाक बजेट िथण कणर्ाक्रम मणफा ि 
आवर्द् गनुापदाछ । 

10. ठदगो र्वकणस लक्ष्र् - ठदगो र्वकणस लक्ष्र् (2016-2030) को कणर्णान्वर्नकण लणतग रणर्ष्ट्रर् र्ोजनण 
आर्ोगले प्रदेश िथण स्थणनीर् िहलणई स्रोि व्र्वस्थणपन िथण संस्थणगि प्रबन्धकण सणथै अनगुमन र 
मूल्र्णङ्कन समेिमण र्वतभन्न मणगादशान उपलधध गरणएको छ । रणर्ष्ट्रर् लक्ष्र्, गन्िव्र् र सूचकसँग 
आवर्द् हनेु गरी प्रणदेर्शक िथण स्थणनीर् लक्ष्र् गन्िव्र् र सूचकहरू िोकी सोही अनसुणर संस्थणगि 
प्रबन्ध, िथर्णङ्क व्र्वस्थणपन, अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन र प्रतिवेदन प्रर्णली िर्णर गनुापदाछ ।  

11. सतमति िथण प्रर्णली तनमणार् - रणर्ष्ट्रर् र्ोजनण आर्ोगको मणगादशान अनसुणर प्रदेशस्िरमण लक्ष्र् 
कणर्णान्वर्नको सम्बन्धमण तनदेशक सतमति िथण समन्वर् सतमति गठन भएको छैन ।  

प्रदेश सरकणरले मध्र्मकणतलन खचा संरचनण िर्णर गरी ठदगो र्वकणस लक्ष्र्को सणंकेतिकरर्मण 
आधणररि बजेट िजुामण गरेकोमण लक्ष्र् नं.1४, लक्ष्र् नं.१६ शणर्न्ि, न्र्णर्पूर्ा समणज िथण सशुणसन 
प्रवर्द्ान र लक्ष्र् नं.17 ठदगो र्वकणसको लणतग सणझेदणरीमण बजेट र्वतनर्ोजन गरेको छैन ।  

 प्रणदेर्शक लक्ष्र्, गन्िव्र् र सूचक प्रभणवकणरी कणर्णान्वनको लणतग प्रणदेर्शक अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन 
प्रर्णली, िथर्णङ्क व्र्वस्थणपन प्रर्णली र प्रतिवेदन प्रर्णली कणर्णान्वर्नमण नल्र्णएकोले अनगुमन िथण 
प्रतिवेदन प्रर्णलीलणई स्वचणतलि, व्र्वर्स्थि र तनर्तमि बनणउनपुदाछ । 

12. अनगुमन मूल्र्णङ्कन - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, 2074 बमोर्जम प्रदेश सरकणरको 
नीति कणर्णान्वर्न, अनगुमन र मूल्र्णङ्कन एवं प्रदेश मन्रणलर्हरूको कणर्ाको अनगुमन र मूल्र्णङ्कन 
गनुापनेमण कणर्णालर्ले सूचणकङ्क िर्णर गरी नीति िथण कणर्ाक्रम कणर्णान्वनर्को अनगुमन र मूल्र्णङ्कन 
गरेको छैन ।कणननुको पररपणलनण हनुपुदाछ । 
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आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली¸ २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षरेमण प्रदेशको 
आतथाक अवस्थणको र्वश्लषेर् िथण आतथाक नीतिको िजुाममण, कणर्णान्वर्न, तनर्मन लगणर्ि प्रदेशस्िरको आतथाक 
श्रोिको बणँडफणटँ, लगणनी प्रक्षेपर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थणपन, आतथाक र्वकणसमण सणवाजतनक, नीर्ज, सहकणरी िथण 
गैर सरकणरी क्षरेसँग सणझेदणरी एवं समन्वर् र सहकणर्ा सम्बन्धी नीति, मणपदण्ड बनणउने लगणर्िकण कणर्ा 
रहेकण छन ्। 

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहि समेि १८ तनकणर्को र्वतनर्ोजन रु.१३ करोड ५ लणख ६६ हजणर, 
रणजस्व रु.६ अवा ४० करोड ३९ लणख ५३ हजणर, धरौटी रु.१ करोड ५१ लणख ५० हजणर र अन्र् 
कणरोबणर रु.२ करोड ५ लणख समेि रु.६ अवा ५७ करोड १ लणख ६९ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन् न 
भएको छ । सो कणरोबणरको लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएको मखुर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन ्। 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्ले प्रदेशको 
आतथाक अवस्थणको र्वश् लेषर्, आतथाक नीतिको िजुामण, लगणनी प्रक्षेपर्, मलु्र् र्स्थति, सह÷र्वत्तीर्करर्, 
प्रणदेर्शक र्वत्तीर् सन्िलुन, आवतधक एवम ्क्षेरगि र्ोजनण, अन्िर प्रदेश र्वकणस र्ोजनणको समन्वर् 
लगणर्िकण र्वषर् कणर्णान्वर्न र तनर्मन गने उल्लेख भएकोमण िी कणर्ा प्रभणवकणरी ढङ्गले गरेको 
छैन। र्जम्मेवणरीमण रहेकण कणर्ाहरूको सूची बनणइा सोको कणर्ािणतलकण समेि िर्णर गरी कणर्णान्वर्नमण 
प्रभणवकणररिण ल्र्णउनपुदाछ । 

2. समग्र आतथाक अवस्थण - नेपणलको कुल ग्रणह्सस्थ उत्पणदनमण प्रदेशको र्ोगदणन ४.१ प्रतिशि रहेको 
छ। र्स आतथाक वषामण प्रदेशको आतथाक वठृिदर ३.९ रहेको छ । प्रदेश सरकणरको आतथाक 
पररसूचक सधुणर गना न्रू्निम मणपदण्ड सर्हिको र्वशेष रर्नीतिक र्ोजनण िजुामण गरेको छैन । 
प्रदेशको आतथाक पररसूचकमण सधुणर ल्र्णउन  वैदेर्शक सहर्ोग प्रणप्त गने एवं नीर्ज िथण वैदेर्शक 
लगणनीलणई आकर्षाि गरणउने कणर्ा समेि शरुु भएको छैन । संघीर् सरकणरसँग समन्वर् गरी 
आन्िररक िथण बणह्य स्रोि जटुणएर प्रदेशको समग्र आतथाक पररसूचक उकणस्ने गरी कणर्ासिणलन 
गनुापदाछ । 

3. रकमणन्िर- - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण १७(१) मण र्वतनर्ोजन ऐनमण 
िोर्कएको कुनै अनदुणन संकेि अन्िगािको बजेट उप शीषाकमण रकम नपगु भएमण सोही ऐनमण 
िोर्कएको अन्र् अनदुणन संकेि अन्िगािको उपशीषाकमण वचि हनेु रकम मध्रे्वणट प्रदेश र्वतनर्ोजन 
ऐनमण िोर्कएको सीमणतभर रही मन्रणलर्ले रकमणन्िर गना सक्ने व्र्वस्थण छ । मन्रणलर्ले र्ो 
वषाको कुल बजेट रु.३३ अबा ७४ करोड १३ लणख मध्रे् २०७७/७८ को असणर मसणन्ि सम्ममण 
रु.५ अबा ७१ करोड १२ लणख रकमणन्िर गरेकोमण असणर मर्हनणमण मणर रु.१ अबा २ करोड २८ 
लणख ७८ हजणर रकमणन्िर गरेको छ। संसदबणट स्वीकृि भएको बजेटबणट वषाको अर्न्िममण पटके 
तनर्ार् गरी कणर्ाक्रम थपघट गने िथण पषु्यणई बेगर रकमणन्िर गरी बजेट थप गने पररपणटी बजेट 
तसिणन्ि अनरुुप नदेर्खएकोले संसदीर् तनगरणनी र आतथाक अनशुणसन पणलनण नगरी बजेट खचा गने 
पररपणटीमण तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

अथा र्वर्वध शीषाकमण चणलू खचािफा  रु.१ अबा र पुजँीगि खचािफा  रु.५० करोड समेि गरी 
जम्मण रु.१ अबा ५० करोड एकमषु्ठ बजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमण मन्रणलर्ले रकमणन्िर गरी र्वतभन्न 
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मन्रणलर्मण चणलूिफा  रु.८५ करोड ८७ लणख ६७ हजणर र पुजँीगििफा  रु.३४ करोड २६ लणख 
३९ हजणर गरी जम्मण रु.१ अबा २० करोड १४ लणख तनकणसण गरेको छ । उक्त रकम कुल 
बजेटको ३.५६ प्रतिशि हनु आउँछ । त्र्सैगरी मन्रणलर्ले असणर मर्हनणमण मणर रु.३४ करोड ३ 
लणख ८० हजणर अथा र्वर्वध शीषाकबणट तनकणसण गरेको छ। मन्रणलर्मण सरुु बजेट र्वतनर्ोजन न्रू्न 
गरी अथा र्वर्वधबणट तनकणसण एवं रकमणन्िर गदै थप गने पररपणटी बजेट तसिणन्ि र्वपरीि देर्खन्छ । 
र्स्िण कणर्ामण तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

4. रणजस्व प्रक्षपेर् िथण असलुी - आतथाक बषा २०७७/७८ मण अनमुणन गररएको खचा व्र्होने श्रोि मध्रे् 
आन्िररक श्रोिबणट रु.३० करोड ६ लणख ५३ हजणर रणजस्व सङ्कलन हनेु उल्लेख गरेकोमण रु.६३ 
करोड ९४ लणख ९२ हजणर संकलन भएको छ । त्र्सैगरी रणजस्व बणँडफणटँ मणफा ि संघबणट प्रणप्त 
हनेु मूल्र् अतभवठृि कर र अन्िाःशलु्कको र्ोगदणन रु.६ अवा २७ करोड १३ लणख ४७ हजणर रहेको 
छ। बजेटमण गरेको आन्िररक आर्को प्रक्षेपर् िथण स्रोि आंकलन र्थणथापरक नभएको अवस्थणमण 
असलुी कणर्ा पतन प्रभणवकणरी देर्खएन । िथर्परक ढङ्गले रणजस्वको प्रक्षेपर् गरी सङ्कलन एवं 
पररपणलन गने व्र्वस्थण तमलणउन ुपदाछ ।  

5. तबभणज्र् कोषको प्रक्षपेर् र प्रणतप्त - प्रदेश र्वत्तीर् हस्िणन्िरर् (व्र्वस्थणपन) ऐन, २०७५ को दफण ३ 
बमोर्जम प्रदेश एवम ्स्थणनीर् िह दवैुको अतधकणर क्षेरतभर परेकण कर एवम ्गैर कर (सवणरी सणधन 
कर, घरजग्गण रर्जषे्ट्रशन शलु्क, र्वज्ञणपन कर, मनोरञ्जन कर) बणँडफणटँ गना प्रदेश सरकणरले कर्णाली 
प्रदेश र्वभणज्र् कोष खडण गरी बणँडफणँट गने व्र्वस्थण रहेको छ । 

आतथाक वषा २०७७/७८ मण प्रदेश र्वभणज्र् कोषमण जम्मण भएको सवणरी सणधन कर रु.२२ 
करोड ५२ लणख ५५ हजणरमध्रे् रु.१३ करोड ५१ लणख ५३ हजणर प्रदेश सर्िि कोषमण र रु.९ 
करोड १ लणख २ हजणर स्थणनीर् िहमण बणँडफणटँ गरेको छ ।त्र्सैगरी घरजग्गण रर्जषे्ट्रशन शलु्क 
बणपि रु.१ करोड ९१ लणख ८९ हजणर बणँडफणँट भई प्रदेश सर्िि कोषमण दणर्खलण गरेको छ । 
र्वज्ञणपन कर र मनोरञ्जन करको हकमण स्थणनीर् िहबणट प्रदेश सर्िि कोषमण प्रणप्त भएको 
देर्खएन।बणँडफणँट हनेु रणजस्वलणई र्थणथापरक बनणउनपुदाछ । 

6. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण २६ (२) मण आफ्नो कणर्ा 
क्षेरतभरकण कणर्णालर्को संघीर् र प्रदेश सरकणरबणट प्रणप्त भएको अनदुणन, रणजस्व बणडँफणँटबणट प्रणप्त 
रकम, आन्िररक आर् िथण ऋर् र अनदुणन समेिको र्ववरर् र स्थणनीर् िहको आतथाक कणरोवणरको 
छुट्टणछुटै्ट र एकीकृि र्ववरर् िर्णर गरी आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् र महणलेखण तनर्न्रक 
कणर्णालर्मण पठणउने र्जम्मेवणरी सम्बर्न्धि प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्को हनेु व्र्वस्थण रहेको छ। 
त्र्स्िै प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण २० अनसुणर बजेट िथण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न 
अवस्थणको मूल्र्णङ्कन गरी आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्ले अधावणर्षाक र वणर्षाक रुपमण सो 
अवतध समणप्त भएको दईु मर्हनणतभर िोर्कएको र्ववरर् सर्हि सणवाजतनक गनुापने प्रणवधणन रहेको छ । 
मन्रणलर्ले २०७८ फणगनुसम्म उक्त कणर्ा गरेको छैन । ऐनले गरेको व्र्वस्थणको पररपणलनण 
हनुपुदाछ । 
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7. सेवण प्रवणह- रणज्र्बणट जनिणले प्रणप्त गने सेवण प्रवणह चसु्ि र भरपदो बनणउन आतथाक पक्षसँग 
सम्बर्न्धि मन्रणलर्ले तनभणउनपुने भतूमकणलणई सवल िथण अनशुणतसि बनणउन सेवण प्रवणह व्र्वर्स्थि 
हनुपुदाछ । प्रदेशले छुटै्ट आतथाक नीति िजुामण नगरेको, र्वतभन् न कर िथण शलु्कको उपर्ोग सम्बन्धी 
नीति िथण कणननु िजुामण गना बणँकी रहेको िथण रणजस्व चहुणवट सम्बन्धी नीतिको कणननु िथण 
मणपदण्ड िजुामण गना बणँकी देर्खएको छ । संस्थणगि, प्रणर्वतधक र श्रोि पररचणलन क्षेरमण दक्षिण वठृि 
गरी सेवण प्रवणह प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ । 

8. बजेट वक्तव्र्को कणर्णान्वर्न - प्रदेश सरकणरको २०७७।७८ मण सखेुि र्वमणनस्थल स्िरोन् निी र 
जलर्वद्यिु आर्ोजनणमण लगणनी िथण र्वत्तीर् व्र्वस्थणिफा  रु.७५ करोड र्वतनर्ोजन भएकोमण उक्त 
कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न भएको देर्खएन । त्र्स्िै प्रदेशको प्रणथतमकिण प्रणप्त र सम्भणव्र्िण अध्र्र्न 
भएकण आर्ोजनणलणई आर्ोजनण बैंकमण आवि गने भतनएकोमण आर्ोजनण बैंक िर्णर भएको देर्खएन । 
मन्रणलर्ले प्रदेश सर्ििकोषबणट सरकणरी तनकणर्, सतमति, बोडा िथण अन्र् संस्थणहरूलणई सशिा चणलू 
अनदुणन वणपि रु.२ करोड र्वतनर्ोजन गरेकोमण तनकणसण गरेको देर्खएन । बजेट िथण कणर्ाक्रमको 
प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न हनुपुदाछ । 

9. आर्ोजनण स्वीकृति - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ८ (१) (ख) मण नर्ण ँ
आर्ोजनणको हकमण रकम प्रस्िणव गदणा प्रस्िणर्वि आर्ोजनणको सम्भणव्र्िण अध्र्र्न र आतथाक, 
प्रणर्वतधक, वणिणवरर्ीर्, िथण प्रशणसकीर् उपर्कु्तिणको आधणरमण त्र्सबणट हनेु प्रतिफल समेिको र्वचणर 
गरी प्रदेश सरकणरबणट त्र्स्िो आर्ोजनण स्वीकृि भएको हनुपुने व्र्वस्थण छ। स्वीकृि आर्ोजनण 
कणर्णान्वर्नकण लणतग र्वस्ििृ सवेक्षर्, ड्रईङ्ग, तडजणईन, लणगि अनमुणन र सो अनसुणर वणर्षाक कणर्ाक्रम 
तनर्िि गरी सोही आधणरमण वणर्षाक बजेट िजुामण गनुापने व्र्वस्थण रहेकोमण मन्रणलर्ले उपरोक्त 
अनसुणरको प्रकृर्ण परुण नगरी कणर्ाक्रम िथण बजेट स्वीकृि गरेको छ । कणनूनी प्रकृर्ण परुण गरेर 
आर्ोजनण स्वीकृि िथण सिणलन गनुापदाछ । 

10. ठदगो र्वकणस लक्ष्र् - प्रदेशमण ठदगो र्वकणसकण बणरेमण जनचेिनण अतभवठृि गने, रणर्ष्ट्रर् ठदगो र्वकणस 
लक्ष्र्कण रर्नीतिहरूमण प्रणदेर्शक दृर्िकोर्कण लणतग पैरवी गने, रणर्ष्ट्रर्स्िरकण लक्ष्र्हरूलणई प्रणदेर्शक 
सन्दभा अनरुुप बनणउने, अनगुमन मूल्र्णंकन गने, अनभुवहरूबणट तसक्ने, स्थणनीर् िहकण र्वकणसकण 
र्क्रर्णकलणपको र्ोजनण, ढणँचण तनमणार्, कणर्णान्वर्न र अनगुमनमण संलग्न गरणउने एवम ्र्ोजनण र नीति 
िथण कणर्ाक्रमको उपलधधी मणपन गने कणर्ा शरुु भएको छैन । कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग मणफा ि 
संघीर् सरकणर एवम ्रणर्ष्ट्रर् र्ोजनण आर्ोगसँग समन्वर् गरी प्रदेश सरकणरको ठदगो र्वकणस लक्ष्र् सन ्
२०१६÷२०३० कण सूचकलणई आन्िररर्ककरर् गनुापदाछ । 

11. स्थणनीर् िहलणई अनदुणन - आतथाक वषा २०७७।७८ मण कर्णाली प्रदेश सरकणरले प्रदेश र्स्थि 
स्थणनीर् िहलणई र्वत्तीर् समणतनकरर् अनदुणन वणपि रु.८० करोड, समपरुक अनदुणनिफा  रु.१अबा ५ 
करोड ८० लणख, सशाि अनदुणन िफा  रु.७८ करोड ६० लणख र र्वशेष अनदुणनिफा  रु.३५ करोड 
२५ लणख गरी जम्मण रु.२ अबा ९९ करोड ६५ लणख र्वत्तीर् हस्िणन्िरर् गरेको छ। समपरुक र 
र्वशेष अनदुणन हस्िणन्िरर्को कणर्ार्वतध िजुामण भई सोही बमोर्जम हस्िणन्िरर् हनेु गरेको छ । 
समणतनकरर् अनदुणन रणर्ष्ट्रर् प्रणकृतिक स्रोि िथण र्वत्त आर्ोगले तनधणारर् गरे अनसुणरको सरु बमोर्जम 



आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 

 25महणलेखणपरीक्षकको चौथो वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 
 

हस्िणन्िरर् हनेु गरेको देर्खर्ो। सशाि अनदुणनिफा कण लणतग तलइएको आधणर, सोको आधणरमण भएको 
खचा, कणर्ासम्पणदन नतिजण एवं बणँकी रकम र्फिणा गनुापने र्वषर्बणरे मन्रणलर्ले अनगुमन एवं मूल्र्णङ्कन 
गरेको देर्खएन । अनदुणन रकमको खचा सणथाकिण र्वश्लषेर् र बणँकी रकम र्फिणा गने स्वचणतलि पर्द्ति 
बनणउनपुदाछ । 

प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर् 

(रु.हजणरमण) 
क्र.सं. प्रणतप्त गि वषा र्स वषा 
१ गि वषाको मौज्दणि र्जम्मेवणरी १००४९६०८ 10,96,26,75 

२ रणजस्व िथण अनदुणन  १९६१५१४५ २२३०८२५० 

२.१ कर रणजस्व ५१३०२५० 7,53,83,85 

२.२ अन्र् रणजस्व ९१४५७ 1,28,4८2 

२.३ गि वषाको नगद मौज्दणि िथण बेरुज ु ० ० 

२.४ समणनीकरर् अनदुणन ९८४८३०० 9,63,29,00 

२.५ समपरुक अनदुणन ४६८९०० 25,00,00 

२.६ सशिा अनदुणन ३२६६२३८ ४,३१,८४,८३ 

२.७ र्वशेष अनदुणन ८१०००० ४४,००,०० 

३ र्वत्तीर् व्र्वस्थण     

३.१ सोधभनणा हनुेगरी भएको खचा 0 0 

३.२ ऋर् लगणनी र्फिणा ० ० 

३.३ शेर्र र्वक्री ० ० 

३.४ बैदेर्शक ऋर् प्रणतप्त ० ० 

४ अनदुणनमध्रे् खचा नभई र्फिणा गनुापने रकम  -१८२६०१० (१,६८,४०,९३) 
५ चणल ुआतथाक वषाको संर्चिकोषको खदु मौज्दणि -१०९६८४८१ (९,५४,४८,५८) 

६ र्वगि आतथाक वषाको खदु मौज्दणि ०   

७ बैंकबणट भकु्तणनी नभएको खचा समणर्ोजन ९९४२   

  जम्मण प्रणतप्त १६८८०२०४ २२,०४,१९,७३ 

  भकु्तणनी     

१ चणल ुवषाको भकु्तणनी      

१.१ सर्ििकोष मणथी व्र्र्भणर हनुे रकममण खचा  ८६१२ ७७,६० 

१.२ र्वतनर्ोजन ऐनर्द्णरण भएको खचा (चणल)ु ७३३६३१९ ८,४६,३७,४१ 

१.३ र्वतनर्ोजन ऐनर्द्णरण भएको खचा (पुजँीगि) ९५३५२७३ १३,५७,०४,७२ 

२ र्वत्तीर् व्र्वस्थण भकु्तणनी     

२.१ आन्िररक ऋर्को सणवण भकु्तणनी ० ० 

२.२ बणह्य ऋर्को सणँवण भकु्तणनी  ० ० 

२.३ ऋर् लगणनी िथण शेर्र लगणनी  ० ० 

    जम्मा भकु्तान ीः १६¸८८¸०२¸०४ २२,०४,१९,७३ 
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12. प्रदेश सर्िि कोष - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ४ बमोर्जम प्रदेश सर्ििकोषको 
लेखण अद्यणवतधक रुपमण रणख्न ेिथण त्र्सको वणर्षाक र्वत्तीर् र्ववरर् िर्णर गने किाव्र् र उत्तरणदणर्र्त्व 
प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्को हनेु व्र्वस्थण छ । प्रदेश संर्िि कोषको सिणलन, एकीकृि लेखण 
िथण र्वत्तीर् र्ववरर् २०७८ कणतिाक मसणन्ि तभर महणलेखण तनर्न्रक िथण महणलेखणपरीक्षकको 
कणर्णालर्मण पेस गनुापनेमण सो अवतधतभर पेस भएको छैन। िोर्कएको समर्मण र्वत्तीर् र्ववरर् पेस 
गने व्र्वस्थण हनुपुदाछ । प्रदेश सर्िि कोषको र्स्थति तनम्नणनसुणर रहेको छ ।  

गिबषा संर्चि कोषमण रु.१० अबा ९६ करोड ८४ लणख र्जम्मेवणरी रहेकोमण र्ो बषा रु.५८ 
लणख घटी र्जम्मेवणरी सणरेको रकम र्हसणव तमलणन गरेको छैन । 

13. सर्िि कोषको र्ववरर् - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को  दफण २६ (५) मण प्रदेशले िर्णर 
गने र्वत्तीर् प्रतिवेदन नेपणल सरकणरबणट स्वीकृि मणपदण्ड बमोर्जम हनेु व्र्वस्थण छ । सरकणरले 
स्वीकृि गरेको मणपदण्ड बमोर्जम सर्िि कोषको आर् व्र्र् र्ववरर् िर्णर गरेको छैन। िोर्कएको 
ढणँचणमण सर्िि कोषको आर्-व्र्र् र्ववरर् िर्णर गरी लेखणपरीक्षर्मण पेस गनुापदाछ । 

14. प्रदेश र्वतनर्ोजन - प्रदेश सरकणरको कुल बजेट रु.33 अबा ८६ करोड ७६ लणख १४ हजणर रहेको 
छ । सर्िि कोषमण व्र्र्भणर पने रकम समेि चणलिुफा  रु.८ अबा 4७ करोड 6७ लणख ८ हजणर र 
पुजँीगििफा  रु.14 अबा 27 करोड 52 लणख ७२ हजणर खचा भएको छ। कुल बजेटको िलुनणमण 
चणल ुखचा ६८.३७ प्रतिशि र पुजँीगि खचा 6६.४८ प्रतिशि रही समग्रमण 67.40 प्रतिशि खचा 
भएको छ ।अर्खिर्णरी, खररद कणर्ार्ोजनण, बजेट िथण कणर्ाक्रमको पररचणलनमण र्ढलणईकण कणरर् 
पुजँीगि खचाको र्स्थति कमजोर देर्खएको छ । 

प्रदेशकण आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रीले  सभणमण पेस गरेको बजेट बक्तधर्को बुदँण 
नं.२१७ मण रु.33 अबा ७४ करोड १३ लणख ५३ हजणरको बजेट हनेु उल्लेख छ । उक्त बजेटमण  
चणलूिफा  सर्ििकोषमण व्र्र्भणर पने रकम समेि रु.११ अबा ६७ करोड ५७ लणख ३२ हजणर र 
परु्जगि खचा रु.1९ अबा ६ करोड ९१ लणख २१ हजणर उल्लेख छ । प्रदेश लेखण तनर्न्रक 
कणर्णालर्ले िर्णर गरेको एकीकृि तबत्तीर् र्ववरर्मण बजेट बक्तधर् भन्दण रु.१२ करोड ६२ लणख 
६१ हजणर बढीको बजेट रणखी एकीकृि तबत्तीर् र्ववरर् िर्णर गरेको छ । बजेट बक्तधर्मण भन्दण 
तबत्तीर् तबवरर्मण बढी देखणएको सम्बन्धमण स्पि गनुा पदाछ । 

15. खचाको स्रोिगि अवस्थण - प्रदेश सरकणरको आतथाक वषा २०७७।७८ को श्रोिगि र्ववरर्मण प्रदेश 
सरकणरको रु.१८ अबा ७१ करोड ७५ लणख ८५ हजणर र संघीर् सरकणरको रु.४ अबा ३४ करोड 
३९ लणख ५८ हजणर रहेको छ । संघीर् सरकणर िफा  समणतनकरर् अनदुणन रु.५ अबा ९२ करोड 
90 लणख ७९ हजणर, सशिा अनदुणनिफा  रु.३ अबा ७४ करोड २ लणख २९ हजणर, समपरुक 
अनदुणनिफा  रु.९७ करोड ७५ लणख १६ हजणर र र्वशेष अनदुणनिफा  रु.१९ करोड ६४ लणख १४ 
हजणर खचा भएको छ । संघीर् सरकणरको रु.४ अबा ३४ करोड ३९ लणख ५८ हजणर अनदुणन िथण 
सोधभनणा हनेु रु.२१ करोड ६८ लणख ३४ हजणर सोधभनणा भएको छैन।  

16. प्रदेश आन्िररक आर् - र्वतनर्ोजन र्वधेर्क, 2077 अनसुणर कुल रु.30 करोड 6 लणख 53 हजणर 
आर् अनमुणन गरेकोमण रु.६३ करोड ९४ लणख ९२ हजणर असलुी भएको छ ।रणजस्व रकम 
अनमुणनको िलुनणमण १12.७० प्रतिशि बढी असूली देर्खएको छ । रणजस्व पूवणानमुणन वस्ितुनष्ठ 
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िवरले गना रणजस्व प्रणतप्तकण वैकर्ल्पक स्रोि समेि पर्हचणन गरी पूवणानमुणन अझ बढी प्रभणवकणरी 
बनणउनपुदाछ । 

17. प्रदेश र्वभणज्र् कोष - अन्िर सरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन ऐन, 2074 बमोर्जम प्रदेश र्वभणज्र् कोषमण 
जम्मण भएको रकमको 60 प्रतिशि प्रदेश सर्ििकोषमण र ४० प्रतिशि स्थणनीर् सर्ििकोषमण 
बणँडफणँट गने व्र्वस्थण छ । र्ो वषा रु.१ करोड ९१ लणख ६६ हजणर संकलन भएकोमण प्रदेश 
र्वभणज्र्कोषमण रु.१ करोड १४ लणख ९९ हजणर सणरेको र बणँकी 40 प्रतिशिले हनेु रकम रु.७६ 
लणख ६६ हजणर स्थणनीर् र्वभणज्र्कोषमण सणरेको छ । आतथाक वषा 2077।78 मण संकलन भएको 
रु.१ करोड ३३ लणख ९० हजणर बणँडफणटँ भएको छैन । 

18. प्रदेश धरौटी - गि वषाको र्जम्मेवणरी रु.२६ करोड ३३ लणख १ हजणरमण र्स वषा रु.६१ करोड 
11 लणख ९२ हजणर आर् प्रणप्त भई सदरस्र्णहण र र्फिणा खचा भई वषणान्िमण रु.१४ करोड ३१ लणख 
५० हजणर बणँकी देर्खन्छ । फरक रु.१ लणख २८ हजणरको र्हसणव तमलणन हनुपुदाछ । 

19. आन्िररक लेखणपरीक्षर् - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३२(१) मण प्रदेश 
अन्िगािकण कणर्णालर् िथण तनकणर्को प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर्बणट आतथाक वषा शरुु भएको 
कर्म्िमण  प्रत्रे्क दइुा मर्हनणमण आन्िररक लेखणपरीक्षर् हनेु व्र्वस्थण छ । प्रदेश लेखण तनर्न्रक 
कणर्णालर्बणट दइुा मर्हनणमण लेखणपरीक्षर् गने व्र्वस्थण नअपनणएको, व्र्वस्थणपकीर् र संस्थणगि 
संस्कृिीउपर सझुणव सर्हिको र्टटपर्ी नगरेको, आन्िररक लेखणपरीक्षर्को वणर्षाक प्रतिवेदन आर्श्वन 
मसणन्ि तभर िर्णर गरी आतथाक मणतमलण मन्रणलर्मण नपठणएको जस्िण कणरर् आन्िररक लेखणपरीक्षर् 
प्रभणवकणरी देर्खएन । 

19.1. प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३२(६) मण प्रदेश सरकणर अन्िगािकण सबै 
कणर्णालर्को आतथाक कणरोवणरको आन्िररक लेखणपरीक्षर् प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर् वण सो 
कणर्णालर्ले िोकेको कणर्णालर्ले गने र आन्िररक लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण बेरुजहुरू अर्न्िम 
लेखणपरीक्षर् हनु ुअगणवै फस्र्ौट िथण सम्परीक्षर् गरणई रणख्नपुने व्र्वस्थण छ । प्रदेश लेखण तनर्न्रर् 
कणर्णालर्ले सबै कणर्णालर्को चौमणतसक लेखणपरीक्षर् गरी प्रतिवेदन ठदनपुनेमण सो नगरी एकैपटक 
आन्िररक लेखणपरीक्षर् प्रतिवेदन ठदएको छ ।प्रणप्त र्ववरर् अनसुणर र्ो वषा प्रदेश अन्िगािकण १० 
र्जल्लण र्स्थि ९३ कणर्णालर्को आन्िररक लेखणपरीक्षर्बणट असलु गनुापने रु.३ करोड ९० लणख २५ 
हजणर, अतनर्तमि रु.१५ करोड ४७ लणख ७२ हजणर म्र्णद नणघेको पेस्की बणकँी रु.७४ करोड ५४ 
लणख ४० हजणर िथण म्र्णद ननणघेको पेस्की रु २ करोड ७५ लणख २३ हजणर हजणर समेि रु.९३ 
करोड ९२ लणख ३७ हजणर लगिी बेरुज ुकणर्म भएकोमण अर्न्िम लेखणपरीक्षर् हुँदणसम्म बेरुज ु
तनर्मणनसुणर असलु िथण फस्र्ौट गरी सम्परीक्षर् भएको देर्खएन । कणननुमण भएको व्र्वस्थणको 
पररपणलनण गरी आन्िररक लेखणपरीक्षर्बणट कणर्म बेरुज ुसमर्मै फस्र्ौट गनुापदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति - मन्रणलर् िथण मणिहिकण समेि १८ तनकणर्मण रु.१ अबा ६८ करोड ४१ लणख 
७४ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन उपलधध गरणएपतछ १ तनकणर्ले रु.१ अबा ६८ 
करोड ४० लणख ९४ हजणर फस्र्ौट गरेकोले रु.८० हजणर बेरुज ुबणकँी देर्खएको छ । र्ससम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची-9 मण रहेको छ ।  
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प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षेरमण प्रदेशमण शणर्न्ि 
सरुक्षण, सवु्र्वस्थण सम्बन्धी नीति, कणननु, मणपदण्ड, र्ोजनण िजुामण िथण कणर्णान्वर्न, तनर्मन, सूचनण संकलन, 
मूल्र्णङ्कन र प्रतिवेदन िथण संघ संस्थणको समन्वर् र सहकणर्ा गने लगणर्िकण कणर्ा रहेकण छन ्। 

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहि 8 तनकणर्को र्वतनर्ोजन रु.28 करोड 28 लणख 3 हजणर, रणजस्व रु.७ 
लणख ९४ हजणर, धरौटी रु.६३ लणख ५ हजणर र अन्र् कणरोवणर रु.८ करोड ५२ लणख ३० हजणर समेि 
रु.37 करोड 51 लणख 32 हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कणरोबणरको लेखणपरीक्षर्बणट 
देर्खएकण मखुर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन ्। 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली २०७४ बमोर्जम प्रदेशतभर शणर्न्ि 
सरुक्षण र सवु्र्वस्थण सम्बन्धी नीति तनमणार्, कणननु िजुामण, रणर् परणमशा, कणननु तनमणार्, अन्िर तनकणर् 
समन्वर् गने कणर्ा र्स मन्रणलर्को कणर्ाक्षेर तभर रहेकण छन ्।  

मन्रणलर्ले प्रदेश तभर दिणा भई संचणलनमण आएकण गैर सरकणरी संघ संस्थणको दिणा, 
संचणलन/नवीकरर् िथण तनर्मनकण लणतग आवश्र्क ऐन िथण तनर्मणवली िजुामण गरेको छैन। संघीर् 
िथण प्रदेश सरकणरलणई हस्िणन्िरर् गरेकण गैरसरकणरी संस्थणको अतभलेख अद्यणवतधक गरेको छैन । 
प्रदेश तभरकण गैर सरकणरी संघ संस्थणको दिणा िथण नवीकरर्कण लणतग कणननु िजुामण गरी अतभलेख 
अद्यणवतधक गने र सेवण प्रवणहमण समन्वर् गने कणर्ा प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ । 

2. र्वतनर्ोजन दक्षिण - र्वतनर्ोजन ऐन, २०७६ बमोर्जम मन्रणलर्लणई रु.४१ करोड ७६ लणख ५३ 
हजणर शरुु र्वतनर्ोजन भएकोमण रकमणन्िरवणट घटणई अर्न्िम बजेट रु.३३ करोड १० लणख १३ 
हजणर कणर्म गरेको छ । उक्त बजेटवणट मन्रणलर्ले र्ो वषा रु.१० करोड ७५ लणख ३७ हजणर 
हजणर मणर खचा गरेकोले शरुु र्वतनर्ोजनको िलुनणमण ३२.४८ प्रतिशि मणर खचा भएको छ । 
लर्क्षि कणर्ाक्रम सिणलन गरी खचा क्षमिण वरृ्र्द् गनुापदाछ । 

3. नीति िथण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न - प्रदेशको आवतधक र्ोजनण २०७६/७७-२०८०/८१ मण समणवेश 
भएकण प्रदेश प्रहरी संगठन स्थणपनण र सिणलन, सणईवर सरुक्षण र सशुणसन अनभुतुि सवेक्षर् आठद 
कणर्ा भएको छैन। आवतधक र्ोजनणमण समणवेश भएकण कणर्ा कणर्णान्वर्न हनुपुदाछ ।  

 प्रदेश सरकणरको बजेट वक्तव्र्मण दघुाटनणमण परेकणलणई शीघ्र उर्द्णर गरी उपचणर व्र्वस्थण 
गना रु.२ करोड, कर्णाली आकर्स्मक कोषमण रु.२ करोड िथण रणहि सहर्ोग सम्बन्धी कणर्ालणई 
एकिणरबणट सिणलन गना नणगररक रणहि कोष स्थणपनण र सिणलनकण लणतग रु.१ करोड र्वतनर्ोजन 
गरेकोमण िी कणर्ाक्रम संचणलन हनु सकेको देर्खएन। बजेट वक्तव्र्मण उर्ल्लर्खि नीति िथण 
कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गनुापदाछ ।  

4. लक्ष्र् प्रगति - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म २६ र २७ मण बजेट 
कणर्णान्वर्न गने तनकणर्ले प्रगति र्ववरर् िर्णर गरी समीक्षण गनुापने व्र्वस्थण छ । मन्रणलर्को र्स 
वषाको समग्र भौतिक प्रगति देर्खने गरी प्रगति र्ववरर् िर्णर गरी समीक्षण  गरेको छैन । र्वतभन्न ७२ 
र्क्रर्णकलणप मध्रे् उत्पणदनमलुक खलु्लण कणरणगणर तनमणार्, कणर्णालर्को र्वद्यतुिकरर्, कर्णाली प्रदेशको 
तडर्जटल तड.र्प.आर तनमणार्, प्रणकृतिक प्रकोप एवं र्वपद जोर्खम सम्बन्धी प्रोटोकल र एटलीकेशन 
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तनमणार् लगणर्ि १३ र्क्रर्णकलणपमण शनु्र् प्रगति रहेको छ । स्वीकृि कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न 
गनुापदाछ।  

5.  खररद गरुुर्ोजनण - सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफण ६ िथण तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म 
७ मण वणर्षाक रु.१० करोड रुपैंर्ण भन्दण वढी रकमको खररद गदणा खररद गरुूर्ोजनण िर्णर गनुापने 
व्र्वस्थण छ । नेपणल प्रहरी िथण सशस्त्र प्रहरी वलकण संघीर् ईकणई कणर्णालर्मण र्वपद् गोदणमघर, 
प्रहरी व्र्णरेक िथण सरुक्षणपोि तनमणार्कण सणथै, सवणरी सणधन, मेर्शनरी औजणर र फतनाचर खररदको 
लणतग र्ो वषा रु.२९ करोड ५ लणख ५० हजणर र्वतनर्ोजन भएकोमण खररद गरुुर्ोजनण िर्णर नगरी 
रु.९६ लणख ७४ हजणर खचा गरेको छ । गरुुर्ोजनण स्वीकृि नगरी सणलवसणली र्वतनर्ोजन मणफा ि 
गदै संघीर् तनकणर्को लणतग सवणरी सणधन, मेर्शनरी औजणर र भवन तनमणार् कणर्ामण खचा गनुा 
तनर्मसम्मि देर्खएन । गरुुर्ोजनणको आधणरमण वणर्षाक खररद र्ोजनण िर्णर गरेर मणर खररद कणर्ा 
गनुापदाछ । 

6. कणर्ाक्षरे बणर्हरको कणर्ाक्रम - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ अनसुणर 
मन्रणलर्को मखुर् कणर्ा प्रदेशतभर शणर्न्ि सरुक्षण कणर्म गने, नीति तनर्म िजुामण गने, अन्र् 
मन्रणलर्बणट िजुामण हनेु ऐन कणननुमण रणर् परणमशा ठदने रहेको छ । मन्रणलर्ले रकमणन्िरबणट 
नरहरीनणथ गणउँपणतलकण, कणतलकोटलणई प्रशणसकीर् भवन तनमणार् गना रु.२ करोड ७५ लणख तनकणसण 
गरेको छ । कणर्ा र्वभणजन तनर्मणवली अनसुणर मन्रणलर्को कणर्ाक्षेर बणर्हर पने असम्बर्न्धि 
कणर्ाक्रममण गरेको खचा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

7.  आतथाक सहणर्िण - प्रदेश सरकणर, मर्न्रपररषदको बैठक २०७८।१।१७ को तनर्ार्नसुणर कोतभड 
१९ कण कणरर् मतृ्र् ुभएकण मणतनसको घर पररवणरलणई प्रति मिृक रु.१ लणखकण दरले प्रदेश र्वपद् 
व्र्वस्थणपन कोषबणट रणहि र्विरर् गने तनर्ार् अनसुणर मतृ्र् ु भएकण मिृककण पररवणरलणई रणहि 
र्विरर् सम्बन्धी कणर्ार्वतध, २०७८ को वुंदण ३ र ६ अनसुणर र्स वषा १३२ जनणलणई रु.१ करोड 
३२ लणख रणहि रकम उपलव्ध गरणएको छ । र्वपदबणट मतृ्र् ुहनेु नणगररककण आर्श्रि पररवणरलणई 
रु.२ लणख कण दरले बीमण गरेको अवस्थणमण समेि दोहोरो पनेगरी र्विरर् गरेको रकमको अद्यणवतधक 
अतभलेख पेस भएको छैन । दोहोरो हनेुगरी गरेको खचा तनर्न्रर् गरी तमिव्र्र्र्िण कणर्म गनुापदाछ   

8.  रकम र्फिणा - र्वपद् बणट मतृ्र् ुभएकण पररवणरकण लणतग रणहि र्विरर् गना प्रति मिृक रु.२ लणखकण 
दरले र्जल्लण प्रशणसन कणर्णालर् हमु्लणलणई रु.२ लणख¸ डोल्पणलणई रु.२४ लणख¸ सल्र्णनलणई रु.१४ 
लणख र जणजरकोटलणई रु.६ लणख समेि रु.४६ लणख रकम पठणइएकोमण उक्त रकम र्विरर् भएको 
र्ववरर् पेस भएको छैन । र्विरर् नभई बणँकी रहेको रकम र्फिणा गनुापदाछ । 

8.1. रकम र्फिणा नभएको - मन्रणलर्ले र्द्न्र्द् र्पतडि घणइिे अपणङ्ग उपचणरकण लणतग सम्झौिण गरी पणटन 
स्वणस्थर् र्वज्ञणन प्रतिष्ठणनलणई रु.१० लणख र कर्णाली स्वणस्थर् र्वज्ञणन प्रतिष्ठणनलणई रु १० लणख समेि 
रु.२० लणख भकु्तणनी गरेको छ । र्द्न्र्द् र्पतडि घणइिे अपणङ्ग उपचणर कणर्ार्वतध २०७७ बमोर्जम 
सम्झौिण अनसुणर बणँर्क रकम र्फिणा गनुापनेमण प्रतिष्ठणनवणट खचाको र्ववरर्सर्हि बणकँी रकम र्फिणा 
भएको छैन । उक्त रकम संर्चिकोषमण र्फिणा दणर्खलण हनुपुदाछ । 
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9. र्वपद् बीमण - प्रदेश सणवाजतनक खररद सम्बन्धी तनदेर्शकण, 2075 को दफण ५ मण पणचँ लणख रुपैर्ण 
भन्दण बढी रकमको मणलसणमणन, परणमशा सेवण िथण अन्र् सेवण प्रदेश सरकणर मर्न्रपररषदको स्वीकृिी 
तलई खररद गनुापने व्र्वस्थण छ । कर्णाली प्रदेश सरकणर मर्न्रपररषदवणट 2076।9।8 मण र्वपद 
जोर्खम र्वमण सम्बन्धी कणर्ार्वतध, 2076 स्वीकृि भएको छ । प्रणकृतिक जोर्खम र्वरुर्द् सणमरु्हक 
दघुाटनण र्वमण कणर्ाक्रमवणट भौगोतलक जर्टलिण र र्वपदवणट हनेु दघुाटनणकण कणरर् मतृ्रू् भएमण रु.२ 
लणख प्रणप्त हनेु गरी १७ लणख ७० हजणरको एक वषाको लणतग प्रति व्र्र्क्त रु.९।३३ कण दरले 
जम्मण बीमण शलु्क रु.१ करोड ६५ लणख रणर्ष्ट्रर् बीमण कम्पनीलणई भकु्तणनी खचा लेखेको छ। 
बीमणको िथर्णङ्क संकलन¸ र्वमणलेख जणरी िथण र्वमणलेखबणट दणवी फस्र्ौट कणर्ामण सहजीकरर्को 
लणतग प्रदेश सर्चवको संर्ोजकत्वमण ६ सदस्र्ीर् अनगुमन सतमति रहने व्र्वस्थण छ ।सतमतिले 
प्रणकृतिक जोर्खम दघुाटनण र्वमणवणट मिृककण हकवणलण ६४ जनणलणई र्वमणङ्क रकमको लणतग तसफणररस 
गरेकोमण २०७८।१२।०१ सम्म तबमण दणबी प्रणप्त गरेको अध्र्णवतधक र्ववरर् पेस गरेको छैन । 
र्वमण कणर्ाक्रमबणट प्रणप्त हनेु उपलधधी र खचाको प्रभणवकणररिण मूल्र्णंकन र अतभलेख व्र्वस्थणपन 
अद्यणवतधक हनुपुदाछ । 

10. र्वर्वध खणिण - र्वर्वध खणिण (कोतभड-१९) मण गि वषाको मौज्दणि रु.३ करोड ७८ लणख ९३ 
हजणर रहेकोमण र्ो वषा रु.४ करोड ७२ लणख आम्दणनी समेि रु.८ करोड ५० लणख ९३ हजणर 
आम्दणनी भएकोमण रु.३ करोड ३७ लणख ५७ हजणर खचा भई रु.५ करोड १३ लणख ३६ हजणर 
मौज्दणि रहेको छ । मन्रणलर्ले कोतभड-१९ रोकथणम िथण उपचणर सम्बन्धी र्वतभन्न कणर्ा गने र 
सोको लेखण रणख्न ेसणथै लेखणपरीक्षर् गरणउने गरी सशस्त्र प्रहरी गर् र गलु्म ११ लणई रु.५ लणखकण 
दरले रु.५५ लणख, १० र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर्लणई रु.५ लणखकण दरले रु.५० लणख र उद्योग 
पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर्लणई रु.५० लणख गरी २२ कणर्णालर्लणई रु.१ करोड ५५ लणख 
तनकणसण ठदएको छ । उक्त रकमको आम्दणनी िथण खचा सम्बन्धमण अनगुमन गरी लेखणपरीक्षर् 
गरणएको सतुनर्िि गनुापदाछ ।  

11. तसर्न्डकेट तनर्न्रर् - प्रदेश तभरको सडक सरुक्षण र ट्रणर्फक व्र्वस्थणपनको र्जम्मेवणरी र्स 
मन्रणलर्को रहेको छ । प्रदेश तभरकण सडक सरुक्षण, ट्रणर्फक व्र्वस्थणपन, र्णिणर्णि क्षेरको 
तसर्ण्डकेट एवम ्कणटेतलङ तनर्न्रर् सम्बन्धी प्रदेश ऐन, तनर्म, कणर्ार्वतध एवम ्मणपदण्ड हणलसम्म 
िजुामण हनु नसक्दण र्णिणर्णि क्षेरको कणटेतलङ र तसर्ण्डकेट तनर्न्रर् गने कणर्ा प्रभणवकणरी हनु 
सकेको छैन ।  

12. गैर सरकणरी संघ संस्थण - प्रदेश तभरकण गैर सरकणरी संघ संस्थणको अतभलेख र समन्वर् गने र्स 
मन्रणलर्ले प्रदेश तभर दिणा भई सिणलनमण आएकण गैर सरकणरी संघ संस्थणको दिणा, 
सिणलन/नर्वकरर् िथण तनर्मनकण लणतग आवश्र्क ऐन िथण तनर्मणवली िजुामण गरेको छैन। 
सणर्वकमण संघीर् सरकणर मणिहि रहेको उक्त कणर्ा प्रदेश सरकणर मणिहि रहने गरी हस्िणन्िरर् भई 
आएिणपतन दिणा, सिणलन िथण नवीकरर् सम्बन्धी अतभलेख प्रणप्त हनु नसकेकणले गैर सरकणरी संघ 
संस्थणको अतभलेख अद्यणवतधक हनु सकेको छैन । कणननु िजुामण गरी अतभलेख अद्यणवतधक गने र 
सेवण प्रवणहमण प्रभणवकणररिण अतभवरृ्र्द् गनुापदाछ । 
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13. बैठक भत्तण - प्रदेश सरकणरवणट स्वीकृि सणवाजतनक खचाको मणपदण्ड, कणर्ार्वतध र तमिव्र्र्र्िण 
सम्बन्धी तनदेर्शकण, २०७५ को बुदँण ३ मण कणर्णालर् समर् अर्घ वण पतछ बैठक वसेको हनुपुने, 
एउटै तनकणर् र अन्िगािकण कमाचणरी मणर बस्ने बैठकमण भत्तण प्रदणन गना नपणईने र कणननु िथण 
आदेशवणट गठठि वण कणर्ादलको बैठकको लणतग मणर भत्तण प्रदणन गररने व्र्वस्थण छ । ऐन, कणननु, 
कणर्ार्वतध िथण मणपदण्डको मस्र्ौदण िर्णरीकण लणतग रु.८ लणख, कणननु मस्र्ौदण िजुामण  शीषाकमण 
रु.२ लणख ६८ हजणर गरी रु.१० लणख ६८ हजणर खचा लेखेको छ । र्स्िो कणर्ामण तमिव्र्र्ी 
कणर्म हनुपुदाछ ।  

 बेरुजकुो र्स्थति - मन्रणलर्को रु.३ करोड ७९ लणख ५७ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण प्रतिर्क्रर्णबणट 
फस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम नै बेरुज ुबणँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.३३ लणख ५७ हजणर म्र्णद 
नणघेको पेस्की बणँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 मण छ। 
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उद्योग, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ा क्षेरमण व्र्णपणर, 
वणर्र्ज्र् र बजणर प्रतिस्पधणा सम्बन्धी नीति कणननु, मणपदण्ड िथण र्ोजनण कणर्णान्वर्न, खणनी िथण खतनज 
पदणथाको अन्वेषर्, संरक्षर् क्षरे र चरन क्षेरको व्र्वस्थणपन, भसू्खलन तनर्न्रर् लगणर्िकण कणर्ा रहेकण छन।्  

र्ो वषा मणिहि 24 तनकणर् समेिको र्वतनर्ोजन रु.१ अवा 48 करोड 40 लणख 4 हजणर, रणजस्व 
रु.९ करोड 22 लणख 30 हजणर, धरौटी रु.१० करोड 89 लणख 79 हजणर र अन्र् कणरोबणर रु.३ करोड 
65 लणख 11 हजणर समेि रु.१ अवा 72 करोड 17 लणख 24 हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण उल्लेखर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:्  

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी - प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ को अनसूुची २ मण मन्रणलर्को 
कणर्ा र्जम्मेवणरी उल्लेख छ । उक्त कणर्ा र्जम्मेवणरीले नेपणल सरकणरको सहमिीमण आतथाक िथण 
औद्यौतगक र्वषर्कण करणरजन्र् सम्झौिण, ढुवणनी/पररवहन प्रर्णली िथण कणगो व्र्वस्थणपन, भौगतभाक 
अध्र्र्न िथण अनसुन्धणन र नक्सण सम्बन्धी, कलकणरखणनण िथण औद्यौतगर्ककरर् सम्बन्धी नीति, 
कणननु, मणपदण्ड, र्ोजनण िजुामण कणर्णान्वर्न र तनर्मन, प्रदेशस्िरको उद्योग क्षेरको भौतिक पूवणाधणर 
र्वकणस सम्बन्धी र्ोजनण िजुामण र कणर्णान्वर्न िथण औद्यौतगक क्षरे र र्वशेष आतथाक क्षरेको स्थणपनण, 
संचणलन र र्वस्िणर, औद्यौतगक वस्िकुो तनर्णाि प्रवर्द्ान, संघीर् मणपदण्ड अनसुणर स्यणन्डडा वगीकरर्, 
गरु्स्िर परीक्षर् र तनर्मन, उपभोक्तण अदणलि गठन र संचणलन, करणर, सणझेदणरी र एजेन्सी सम्बन्धी 
प्रणदेर्शक नीति, कणननु, मणपदण्ड, कणर्णान्वर्न र तनर्मन, संघसँगको समन्वर्मण कम्पनी स्थणपनण 
सम्बन्धी नीति िथण कणननु िजुामण िथण कणर्णान्वर्न, तनर्मन र कम्पनी प्रशणसन, प्रदेशस्िरमण 
हणतनकणरक पदणथाहरूको तनर्मन िथण व्र्वस्थणपन, प्रदेशस्िर इन्धनको गरु्स्िर अनगुमन, पर्ाटक 
प्रहरी व्र्वस्थणपन जस्िण कणर्ा िोकेकोमण गरु्स्िरीर् कणर्णान्वर्नकण लणतग आवश्र्क कणर्ार्वतध तनमणार् 
भएको छैन । िोर्कएको कणर्ा र्जम्मेवणरी परुण गनुापदाछ । 

2. कणननु तनमणार् - मन्रणलर्ले वणिणवरर् संरक्षर् ऐन, 2077 िथण तनर्मणवली, 2077¸ प्रदेश सभणबणट 
पणस भएपतन  प्रमणर्र्करर् गरेको छैन । प्रदेश पर्ाटन, प्रदेश वन र्वधेर्क, औद्योतगक व्र्वसणर् 
सम्बन्धी र्वधेर्क, प्रदेश व्र्णपणर व्र्वसणर् दिणा िथण संचणलन सम्बन्धी र्वधेर्क, खणनी अन्वेषर् िथण 
व्र्वस्थणपन र्वधेर्क, पर्ाटन तनर्मणवली, वन तनर्मणवली, औद्योतगक व्र्वसणर् तनर्मणवली, व्र्णपणर 
व्र्वसणर् दिणा िथण संचणलन तनर्मणवली, प्रदेश बजणर अनगुमन तनर्मणवली, वन नीति, कणटेतलङ िथण 
तसर्न्डकेट सम्बन्धी तनर्मणवली आठद िजुामण भएकण छैनन ् । मन्रणलर्को कणर्ा सम्पणदनमण 
प्रभणवकणररिण ल्र्णउन आवश्र्क कणननु िथण कणर्ार्वतध िजुामण गरी कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउनपुदाछ । 

3. बणर्षाक नीति िथण कणर्ाक्रम - प्रदेशको 2077/78 को नीति िथण कणर्ाक्रममण उल्लेख भएअनसुणर 
उद्यमशीलिण र्वकणस गरी स्वरोजगणरी सजृनण गना र्वुण जनशर्क्तलणई िोर्कएको मणपदण्डकण आधणरमण 
सहतुलर्िपूर्ा कजणा र धर्णज अनदुणन उपलधध गरणउन, मझौलण िथण ठूलण उद्योग स्थणपनण प्रोत्सणहन 
गना सडक र र्वद्यिु पहुँचकण लणतग पूवणाधणर र्वकणस, प्रदेशकण पर्हचणनजन्र्, तनर्णािर्ोग्र्, अगणानीक, 
रैथणने लगणर्िकण उत्पणदनको प्रमणर्र्करर् िथण ब्रणर्न्डङ गरी बजणर प्रवर्द्ान, र्वमणनस्थलबणट टणढण पने 
र्वकट क्षेरमण हेतलटर्णड तनमणार् िथण प्रदेशकण सबै र्वमणनस्थल एवं सखेुि र्वमणनस्थलको र्वस्िणर र 
स्िरोन्निी¸ तनर्तमि उडणन व्र्वस्थणकण लणतग दगुाम क्षेर सेवण कोष पररचणलन गना पहल गररने उल्लेख 
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गरेपतन र्ी कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न हनेु गरी बजेटले समेटेको छैन । फलस्वरुप नीति िथण कणर्ाक्रममण 
उद् घोष भएकण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न भएको देर्खएन । कणर्णान्वर्न र्ोग्र् कणर्ाक्रम मणर वणर्षाक 
नीति िथण कणर्ाक्रममण समणवेश गनुापदाछ । 

4. बजेट वक्तव्र्को कणर्णान्वर्न - र्ो वषाको बजेट वक्तव्र्मण समणवेश भएकण कणर्ाक्रमहरूमध्रे् कर्णाली 
प्रदेशलणई अगणातनक प्रदेशको रुपमण र्वकणस गना प्रदेश तभरकण सम्भणर्वि स्थणनमण कपणस खेिी एवं 
उन उत्पणदन र प्रशोधन, उत्पणदनको बजणरीकरर्कण लणतग कर्णाली ब्रणण्डको प्रवर्द्ान, जडीबटुीको 
संकलन र नणगररकको आर् आजान वरृ्र्द् गने, रणरण क्षरेमण आवश्र्क पूवणाधणर र्वकणसकण लणतग 
सरकणर नणगररक सणझेदणरीमण होमस्टे पर्ाटनको प्रवर्द्ान गना आवणस सर्हिको नमनुण गणउँ र्वकणस¸ 
उच्च पहणडी क्षेरमण सम्भणव्र्िणको आधणरमण नमनुण पदर्णरण मणगा तनमणार्, गरुरल्लण टे्रल र ग्रटे 
र्हमणलर्न टे्रल पूवणाधणर तनमणार्, कुर्पण्डेिणल वररपरी पर्णापर्ाटकीर् पररपथ तनमणार्, र्शिलपणटी 
खैरणवणङ सडक स्िरोन्नति, पचणल झरनण पहुँच सडक स्िरोन्नति, स्र्णपुा िणल संरक्षर्, एक र्जल्लण एक 
पर्ाटकीर् क्षरे र्वकणस, र्रु्द्स्मतृि संग्रहणलर्, सणनीभेरी छणलण उद्योगको लणतग पूवणाधणर तनमणार्, बलुबलेु 
गरुुर्ोजनण कणर्णान्वर्न, सौगणि गहृ तनमणार्, दशरथपरु शर्हद पणका  तनमणार्, एक र्जल्लण एक उद्योग 
ग्रणम पूवणाधणर तनमणार्, भवणनी हणइटेक नसारी तनमणार्, र्रु्द्स्मतृि संग्रहणलर्,  सणनीभेरी, एक वडण एक 
अन्न भकणरी, खणद्य गोदणमको भौतिक पूवणाधणर तनमणार् गने गरी घोषर्ण भएकण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न 
अवस्थणको अनगुमन गरेको छैन । प्रणथतमकिणमण परेकण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न अवस्थणको अनगुमन 
गनुापदाछ । 

5. रकमणन्िर - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण १७(१) मण र्वतनर्ोजन ऐनमण िोर्कएको 
कुनै एक अनदुणन संकेि अन्िगािको बजेट उपशीषाकमण रकम नपगु भएमण सोही ऐनमण िोर्कएकण 
अन्र् अनदुणन संकेि अन्िगािको उप शीषाकमण बचि हनेु रकम मध्रे्बणट िोर्कएको सीमणतभर रही 
मन्रणलर्ले २५ प्रतिशि भन्दण वढी नहनेु गरी रकमणन्िर गना सक्ने व्र्वस्थण छ। र्ो वषा मन्रणलर् 
र मणिहिले गरेको खचा रु.१ अवा ५६ करोड २ लणख मध्रे् रु.४३ करोड ८५ लणख अथणाि 
२८.१० प्रतिशि रकमणन्िर गरेको छ । बषाभरी रकमणन्िर गदणा आतथाक अनशुणसन पणलनण नहनेु 
िथण बजेट कणर्णान्वर्न चरर्को समर्णवतधको कणरर्ले खचाको अपेर्क्षि उपलर्धध प्रणप्त हनेु देर्खदैन । 
संसदीर् तनगरणनी वणर्हर रकमणन्िर गने कणर्ामण तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

6. ठदगो र्वकणस लक्ष्र् कणर्णान्वर्न - ठदगो र्वकणस लक्ष्र् (2016-2030) को कणर्णान्वर्नकण लणतग 
रणर्ष्ट्रर् र्ोजनण आर्ोगले प्रदेशलणई स्रोि व्र्वस्थणपन, संस्थणगि प्रबन्ध, अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन 
समेिमण र्वतभन्न मणगादशानहरू उपलधध गरणएको छ । रणर्ष्ट्रर् लक्ष्र्, गन्िव्र् र सूचक सम्बोधन हनेु 
गरी प्रणदेर्शक िथण स्थणनीर् लक्ष्र् गन्िव्र् र सूचक िोकी संस्थणगि प्रबन्ध, िथर्णङ्क व्र्वस्थणपन, 
अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन र प्रतिवेदन प्रर्णली कणर्णान्वर्न हनु बणँकी छ । गररबी तनवणरर्, स्थणनीर् 
कच्चण पदणथामण आधणररि लघ ुघरेल ुउद्योग संचणलन, सीप र्वकणस िणतलम, प्रर्वतध हस्िणन्िरर्, वनमण 
आधणररि उद्योग, जतडबटुी संकलन र पर्ाटन क्षेरको र्वकणस मणफा ि आतथाक वरृ्र्द्मण टेवण र रोजगणरी 
तसजानण गने भएिण पतन ठदगो औद्यौतगर्ककरर् असमणनिणको अन्त्र्, जोर्खमर्कु्त भ ू िथण जलणधणर 
क्षेरहरूको संरक्षर्¸ सरुर्क्षि उत्पणदकत्व र उपभोग, वन अतिक्रमर् लगणर्िकण समस्र्णहरू रहेकोले 
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अपेर्क्षि लक्ष्र् हणतसल भएको छैन । ठदगो र्वकणस लक्ष्र्सँग समन्वर् हनेु गरी कणर्ाक्रम सिणलन 
गनुापदाछ ।      

7. परणमशा सेवण - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली¸ २०६४ को तनर्म १२ मण परणमशा सेवणको लणगि 
अनमुणन िर्णर गरी स्वीकृि गने र तनर्म ७२ मण रु.२० लणख सम्मको परणमशा सेवण सरु्चकृि 
परणमशादणिणवणट प्रणर्वतधक र आतथाक प्रस्िणव तलई छनोट गनुापने व्र्वस्थण छ । मन्रणलर्ले उद्योग 
स्थणपनणको र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन िर्णर गना टुक्रण गरी १२ परणमशादणिणलणई रु.१ करोड ४२ 
लणख १४ हजणर भकु्तणनी गरेको छ। प्रतिस्पधणात्मक र्वतधवणट परणमशा सेवण खररद गरी खररद 
तमिव्र्र्ी बनणउनपुदाछ । सणथै जनशर्क्तको उपर्कु्त व्र्वस्थणपन गरी परणमशादणिण मणतथको तनभारिण 
घटणउन ुपदाछ। 

8. वन पैदणवणर संकलन िथण र्वक्री- खोटो संकलन तनदेर्शकण, २०६४ को दफण  १२ र १३ िथण वन 
तनर्मणवली, २०५१ को तनर्म ११ मण खोटो िथण वन पैदणवणर संकलन िथण र्वक्री र्विरर्  गना 
सर्कने उल्लेख छ । कोरोनण महणमणरी िथण सोबणट तसर्जाि कणरर्ले उल्लेखर् रणजस्व संकलन हनु 
नसकी वन पैदणवणर िथण जतडबटुीबणट रु.३ करोड ४६ लणख ७६ हजणर प्रणप्त भएको र्ववरर् पेस 
भएको छ । मन्रणलर्ले वन पैदणवणर संकलन र तबक्री र्विरर्मण प्रभणवकणरी अनगुमन गरी अतधकिम 
प्रर्ोग गने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 

9. वन अतिक्रर् - वन अतिक्रर् तनर्न्रर् िथण व्र्वस्थणपन रर्नीति, २०६८ को ५.२ बमोर्जम सतमति 
गठन गने र  वन अतिक्रमर्/वन डढेलो तनर्न्रर् गनुा पने धर्वस्थण छ । मन्रणलर्ले उपलधध 
गरणएको र्ववरर्मण सखेुि, सल्र्णन, जणजरकोट, रुकुम पर्िम आठद र्जल्लणमण बढी अतिक्रमर् भएको 
देर्खएको छ। भेरीमण ५ हेक्टर िथण जणजरकोटमण २ हेक्टर वन क्षेरबणट अतिक्रमर् हटणएको छ । 
िर प्रदेश भरी कूल वन अतिक्रमर् क्षेरफलको र्ववरर् पेस हनु आएन । सखेुि, सल्र्णन, जणजरकोट 
आठद र्जल्लणमण कररव ५० हेक्टर वन डडेलो तनर्न्रर् गररएको उल्लेख गरेकोमण डढेलोबणट भएको 
क्षतिको र्ववरर् िर्णर गरेको छैन। वन अतिक्रमर् हटणउन पहल गरी डढेलो तनर्न्रर्को लणतग 
दीघाकणलीन रर्नीति िर्णर गरी कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउनपुदाछ । 

10. मदु्दण व्र्वस्थणपन - वन ऐन, २०७६ को दफण ६२ मण वन पैदणवर िथण वन्र्जन्िकुो आखेटोपहणरको 
अवैध िस्करी आठदमण मदु्दण व्र्वस्थणपन गनुापने व्र्वस्थण छ । सबैभन्दण बढी सखेुि र्जल्लणमण २७ 
मदु्दण दणर्र गरी कणरवणही गरेको छ । िथणर्प मदु्दण फस्र्ौटको प्रतिवेदन पेस भएन। अन्र् 
र्जल्लणहरूमण मदु्दण दणर्र गरी कणरवणही गररएको तबवरर् पेस हनु आएन । मन्रणलर्ले मणिहिकण 
कणर्णालर् समेिको वन मदु्दण, सोको फस्र्ौट र बणँकी मिुणको र्ववरर् तलई कणर्णान्वर्न अवस्थण 
सम्बन्धमण अनगुमन गनुापदाछ ।  

11. कणर्ाक्रम प्रसणरर् - मन्रणलर्ले र्वतभन्न क्षेर, पर्ाटकीर् क्षरे िथण धणतमाक सणंस्कृतिक क्षेर फोक्सणु्डो 
िणल¸ डोल्पण र्जल्लणको दनैु, तरपरुणसनु्दरी मर्न्दर, छलमस्टण र कर्णाली प्रदेशकण सणंस्कृतिक िथण 
पर्ाटकीर् पक्षहरू समेर्टएकण तभतडर्ो डकुमेन्ट्री िर्णर गरी टेतलतभजनवणट प्रशणरर् पिणि मणर भकु्तणनी 
हनेु गरी ४ परणमशादणिणसंग सम्झौिण गरेको छ । िी परणमशादणिणलणई रु.१९ लणख ७५ हजणर 
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भकु्तणनी गरेकोमण शिा अनसुणर कणर्ाक्रम प्रशणरर् भएको देर्खएन । प्रशणरर् भएको समर् र व्र्होरण 
र्र्कन हनुपुदाछ । 

12. लेखणपरीक्षर् िथण रकम र्फिणा - आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३३ मण सबै प्रकणरकण 
आर्-व्र्र् िथण कणरोवणरको महणलेखण परीक्षकको कणर्णालर्वणट अर्न्िम लेखणपरीक्षर् गरणउनपुने 
उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको र्वकट र्जल्लणमण खणद्यणन्न ढुवणनी गना खणद्य व्र्वस्थण िथण व्र्णपणर 
कम्पनीलणई भकु्तणनी ठदएको रु.४ करोड ८३ लणख ७० हजणर मध्रे् रु.३ करोड ६१ लणख ९५ 
हजणर खचा भइ रु.१ करोड २१ लणख ७५ हजणर मन्रणलर्मण र्फिणा गरेको छ । र्फिणा रकम 
मन्रणलर्ले प्रदेश सर्ििकोषमण दणर्खलण नगरी र्वर्वध खणिणमण दणर्खलण गरेकोले प्रदेश सर्िि कोषमण 
दणर्खलण हनुपुदाछ ।कम्पनीले खचा लेखेको रु.३ करोड ६१ लणख ९५ हजणरको खचाको र्ववरर् 
सर्हिको शे्रस्िण लेखणपरीक्षर्को लणतग पेस भएको छैन । 

12.1. खणद्य व्र्वस्थण िथण व्र्णपणर कम्पनी तलतमटेडको केन्रीर् गोदणममण र्जल्लण प्रशणसन कणर्णालर्¸ सखेुि र 
खणद्य िथण गरु्स्िर तनर्न्रर् कणर्णालर्बणट २०७६ मण अनगुमन हुँदण १ हजणर ९७५ क्वीन्टल 
चणमल खणनर्ोग्र् नभएकोले बेचर्वखनमण रोक लगणई नि गना सझुणव ठदएको तथर्ो । उक्त सणमग्रीको 
गरु्स्िर नभएको सम्बन्धमण आवश्र्क छणनर्वन गरेर नि गनुापनेमण गरेको छैन । नि गनुापने चणमल 
५ हजणर ८ सर् मेर्ट्रक टन र्वकट र्जल्लणकण वणतसन्दणलणई खवुणउन कर्णाली प्रदेश पठणएको व्र्होरण 
सणवाजतनक रुपमण प्रकणशन भएपतछ र्जल्लण प्रशणसन कणर्णालर् र खणद्य िथण गरु्स्िर तनर्न्रर् 
कणर्णालर्, सखेुिले पनुाः सखेुि र्स्थि प्रणदेर्शक गोदणमको अनगुमन गदणा २ हजणर क्वीन्टल चणमल 
गरु्स्िरहीन रहेको उल्लेख गरेको र ४ सर् ८७ क्वीन्टल शील गरेको छ । खणद्यणन्न खररद, र्विरर् 
िथण व्र्वस्थणपनमण पर्णाप्त ध्र्णन नपरु् र्णउने उपर छणनर्वन गरी कणरबणही गनुापदाछ ।  

13. वन पैदणवणरको लगि - सणर्वकमण वन र्वभणगले वन कणर्णालर्बणट प्रणप्त र्ववरर्को आधणरमण कणठ 
दणउरणको अतभलेख रणखी संकलन, तबक्री र बणकँीको मौज्दणि एकीकृि गरी कणठ दणउरणको अवस्थण 
र्र्कन गने गरेको तथर्ो। सणर्वककण वन कणर्णालर्हरू हणल प्रदेशको संरचनणमण आएपिणि मन्रणलर्ले 
िी कणर्णालर्बणट र्ववरर् संकलन गरी कणठ दणउरणको अवस्थण देर्खने अतभलेख रणख्न ेव्र्वस्थण तमलणउन ु
पनेमण र्स सम्बन्धी अतभलेख नरणखेकोले प्रदेशतभर रहेको वनजन्र् सम्पदणको संकलन तबक्री र 
मौज्दणिको अवस्थण र्र्कन भएको छैन । त्र्स्िै प्रदेशमण रहेको वन िथण वकृ्षणरोपर् र वनजन्र् 
सम्पदणको एकीकृि अतभलेख नरणखेकोले कर्णाली प्रदेशलणई हरणभरण बनणउने क्षेरमण गनुापने सधुणरको 
वणरेमण र्वश्लषेर् हनु सकेन । कणठ दणउरणको अद्यणवतधक अतभलेख रणखी सोको अनगुमन हनुपुदाछ । 

14. वन, जल र वणिणवरर् - प्रदेशमण रोजगणरी तसजानण, आर्वरृ्र्द्,  कणठ, दणउरण, घणँसपणि, गैर कणष्ठ, वन 
पैदणवणरको आपूतिा, कृर्ष, पशपुणलन, पर्ाटन र तसंचणईमण समेि वन क्षरेको भतूमकण उल्लेखनीर् छ । 
वन अतिक्रमर् तनर्न्रर् िथण वन डढेलो तनर्न्रर्, वन सम्बन्धी द्वन्द्व व्र्वस्थणपन, वन फडणनी, र्वपद 
जोर्खम न्रू्तनकरर्, वनमण आर्श्रि समदुणर्कण लणतग ठदगो अनकूुलन कणर्ाक्रम संचणलन गरी वन िथण 
वणिणवरर् क्षेरको व्र्वस्थणपन गने कणर्ा थप उपलधधीमूलक बनणउन बणँकी रहेको छ । वन स्रोिको 
घनत्व, र्वर्वधिण र वन उद्यमशीलिण तसजानण गना सक्ने गरी ठदगो िथण वणिणवरर् अनकूुलन कणर्ाक्रम 
कणर्णान्वर्न गनुापदाछ।  



उद्योग, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 
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15. खणनी अन्वेषर् र व्र्वस्थणपन - श्रममलुक, तनर्णािजन्र् र आर्णि प्रतिस्थणपनकण लणतग उद्योग क्षेरको 
भतूमकणमण वरृ्र्द् गनुा र उद्योगको लणतग आवश्र्क पने कच्चण पदणथा व्र्वस्थणपन गरी औधोतगक 
वणिणवरर् तसजानण गनुा प्रदेश सरकणरको अतधकणर िथण दणर्र्त्व रहेको छ । प्रदेशतभर खणनीजन्र् 
वस्िहुरूको अनसुन्धणन, अन्वेषर् र उत्खननकण कणर्ाक्रम अगणतड बढणउन ुप्रदेश सरकणरको र्जम्मणमण 
रहेको छ । प्रणकृतिक स्रोि र सणधनको र्कफणर्िी प्रर्ोग गने व्र्वस्थण तमलणउन ुपदाछ ।   

16. जैर्वक र्वर्वधिण अध्र्र्न अनसुन्धणन - प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) सम्बन्धी  तनर्मणवली, २०७४ 
अनसुणर प्रदेश स्िरमण जैर्वक र्वर्वधिणको अध्र्र्न, अनसुन्धणन, व्र्वस्थणपन, तनर्मन, संरक्षर् एवं 
लणभणंस बणँडफणँटको नीति िजुामण गरी कणर्णान्वर्न गनुापने व्र्वस्थण छ । र्वगि वषाहरूमण संघीर् 
सरकणरले जैर्वक र्वर्वधिणको सन्दभामण गरेकण अनसुन्धणनणत्मक कणर्ाहरूको स्वणतमत्व तलई व्र्वस्थणपन 
तनर्मन र लणभणंश बणडँफणटँको नीति िजूामण गरी कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउनपुदाछ । 

17. खणपुानणथ हेतल टर्णड - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ४५ मण सरकणरी रकम 
तनकणसण वण खचा गदणा तनर्तमििण, तमिव्र्र्ीिण, कणर्ादक्षिण, प्रभणवकणररिण र  और्चत्र्िको आधणरमण 
कणरोवणरको जणँच गरी तनकणसण ठदनपुने व्र्वस्थण छ । तडतभजन वन कणर्णालर्, हमु्लणले खणपुानणथ 
गणउपणतलकण वडण नं. ५ मण हेतलटर्णड तनमणार्को लणतग २०७७।१०।१६ मण जग्गण धनी एक 
धर्र्क्तसँग कवतुलर्िनणमणमण जग्गण तलई हेतलटर्णड  तनमणार् गना रु.१३ लणख ५६ हजणर खचा गरेको 
छ। सरकणरको नणममण जग्गण रर्जषे्ट्रशन पणस नगरी व्र्र्क्तको नणममण रहेको जग्गणमण हेतलटर्णड तनमणार् 
गरेकोले उक्त जग्गण सरकणरी नणममण रर्जषे्ट्रशन पणस भएको प्रमणर् पेस हनुपुदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति - मन्रणलर्को रु.९ करोड ३७ लणख १८ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण प्रतिर्क्रर्णबणट 
फस्र्ौट हनु नसर्क सोही रकम नै बेरुज ुबणँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.५७ लणख २१ हजणर म्र्णद 
नणघेको पेस्की बणँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-९ मण छ। 
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भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ा क्षेरमण प्रदेशमण कृर्ष, 
पश,ु भतूम व्र्वस्थणपन र सहकणरी क्षेरसंग सम्बर्न्धि ३२ कणर्ाको नीति, कणननु र मणपदण्ड तनमणार्, कणर्णान्र्वन 
र तनर्मन, सिणलन, र्वकणस र र्वस्िणर गने कणर्ा रहेकण छन ्।  

र्ो वषा मणिहि २६ कणर्णालर् समेि र्वतनर्ोजन रु.२ अवा २० करोड ६४ लणख ९५ हजणर, रणजस्व 
रु.५ करोड ४० लणख ७५ हजणर, धरौटी रु.२ करोड ४७ लणख २  हजणर  र अन्र् कणरोवणर  रु.७५ लणख  
७८ हजणर समेि रु.२ अवा २९ करोड २८ लणख ५० हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण उल्लेखर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छना्ः 

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ अनसुणर कणर्ा क्षेर र कणर्ा 
र्जम्मेवणरीमण िोर्कएकण ३३ कणर्ा र्जम्मेवणरी मध्रे् जग्गणको प्रणदेर्शक अतभलेख व्र्वस्थणपन, र्कत्तण 
नणपी र भतूम लगि, भतूमर्हन सकुुम्बणसी व्र्वस्थणपन, सहकणरी बचि िथण ऋर् पररचणलन आठद 
व्र्वस्थण कणर्णान्वर्न भएको छैन । स्रोि व्र्वस्थणपन गरी क्रतमकरुपमण िोर्कएको र्जम्मेवणरी पूरण 
गनुापदाछ । 

मन्रणलर् अन्िगाि प्रदेश स्िरमण िजुामण गनुापने जलचर संरक्षर्, कृर्ष व्र्वसणर् प्रबधान, 

र्जवनणशक र्वषणदी, मणटो िथण मल व्र्वस्थणपन, पश ु सेवण िथण पश ुस्वणस्थर्, कर्णाली प्रदेश जग्गण 
प्रशणसनसंग सम्बर्न्धि कणननु, नीति, तनदेर्शकण र कणर्ार्वधी िजुामण गरेको देर्खएन । िी कणननुहरू 
र्थणर्शघ्र िजुामण गरी कणर्ा सचणलन गनुापदाछ । 

2. अर्खिर्णरी िथण रकमणन्िर - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को मण बजेट खचा गने 
सम्बन्धी व्र्वस्थण छ । मन्रणलर्ले सर्चव िथण मन्री स्िरीर् तनर्ार्बणट ४ पटक गरी रु.१६ करोड 
२२ लणख ५० हजणर रकमणन्िर गरेको छ। बजेट तनमणार्को समर्मण पर्णाप्त ध्र्णन नठदई कणर्ाक्रम 
संशोधन नगरी पटक पटक रकमणन्िर गने प्रवरृ्त्तले बजेट अनशुणसन कणर्म हनेु देर्खएन ।  

3. बणर्षाक प्रतिवेदन - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, 2074 को दफण 26(५) मण प्रदेशले िर्णर गने 
तबत्तीर् प्रतिवेदन नेपणल सरकणरबणट स्वीकृि मणपदण्ड बमोर्जम हनेु र दफण ४५ मण िोर्कएको 
अवधीमण सणवाजतनक गनुापने व्र्वस्थण छ । र्ो वषा मन्रणलर्ले प्रतिवेदन िर्णर गरी सणवाजतनक गरेको 
छैन । वणर्षाक प्रगति र्ववरर् र कणर्ासम्पणदन प्रतिवेदन िोर्कएको अवतधमण िर्णर गरी सणवाजतनक 
गनुापदाछ । 

4. जनशर्क्त व्र्वस्थणपन - मन्रणलर्को स्वीकृि दरबन्दी ५० रहेकोमण स्थणर्ी २३, करणरमण ७ गरी 
जम्मण ३० जनण पदपूतिा भई १८ ररक्त रहेको छ । मन्रणलर् र अन्िगाि कणर्णालर्मण ३६२ दरवन्दी 
रहेकोमण २१०  पदपूतिा भई १५२ ररक्त रहेको छ । दरवन्दी अनसुणर पदपूतिा गनुापदाछ । 

5. अनदुणनको उपर्ोतगिण - र्जल्लण कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िमले र्वतभन्न कृर्ष उद्यमी व्र्वसणर्ी 
एवं उपभोक्तणलणई उत्पणदन प्रशोधनसँग सम्बर्न्धि मेतसन उपकरर्हरू उपलव्ध गरणउने बणर्षाक 
कणर्ाक्रम अनसुणर मेतसन उपकरर् खररद गरेकोमण र्विरर् भएको छैन । मेतसन संचणलनको लणतग 

िीन फेजको र्वद्यिु शर्क्तको आवश्र्किण पने मेर्शन खररद भएकोमण उपकरर् र्विरर् त्र्समण उक्त 
क्षमिणको र्वद्यिु जडणन भएको छैन । बीउ उत्पणदन िथण प्रशोधन भवन तनमणार् गना रु.२१ करोड 
४८ लणख ५५ हजणर¸ सणनीभेरी जन प्रवणह कृर्ष सहकणरी संस्थणलणई बेसणर प्रशोधन मेतसन सिणलन 
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गना रु.१८ करोड ९६ लणख २ हजणर, तरवेर्ी गणउँपणतलकण अदवुण प्रशोधन उपभोक्तण सतमतिलणई 
अदवुण प्रशोधन मेतसन संचणलन गना रु.५ करोड ५५ हजणर¸ सणनीभेरी जन प्रवणह कृर्ष सहकणरी 
संस्थणलणई र जहणरी खोलण नमनुण कृर्ष सहकणरी संस्थण चौरजहणरीलणई तसड्स जतमानेशन र्वथ इन्कुबेटर 
संचणलन गना रु.१२ करोड ९८ लणख ९३ हजणर समेि रु.५८ करोड ४३ लणख ५० हजणरको 
मेर्शन खररद गरी उपलधध गरणएको छ । मेर्शनहरूको गरु्स्िर¸ पररचणलन क्षमिण तबश्लषेर् भएको 
छैन । उपकरर्हरू र्वद्यिु शर्क्तको अभणवमण पररचणतलि नभई उपर्ोगर्वहीन हनेु जोर्खम कणर्मै 
रहेकोले आवश्र्किण, प्रणथतमकिण र उपर्ोतगिणको आधणरमण सणवाजतनक स्रोिको पररचणलन गनुापदाछ। 

6. धर्णज अनदुणन - मन्रणलर्ले उपलधध गरणएको र्ववरर् अनसुणर ८ र्जल्लणकण १५१ उद्यमीले रु.३१ 
करोड ५७ लणख र्वतभन्न र्वत्तीर् िथण सहकणरी संस्थणवणट ऋर् तलई उद्योग सिणलन गरेको उल्लेख 
गरी र्ो वषा रु.७५ लणख ३९ हजणर व्र्णज अनदुणन ठदएको छ । उद्यमीले तलएको ऋर् 
पररचणलनबणट उद्योगजन्र् गतिर्वतध सिणलन गरेको सतुनर्िि हनेु िथण कणर्ार्वतधले िोके अनसुणरको 
अनगुमन िथण मूल्र्णङ्गकन प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । उद्यमीको व्र्वसणर्जन्र् र्क्रर्णकलणपले 
औद्योतगक उत्पणदन एवं रोजगणरीमण वरृ्र्द् भएको सम्बन्धमण अध्र्र्न समेि गरेको छैन । 
मन्रणलर्वणट अनदुणनको तनर्तमि अनगुमन गरी उपलधध गरणएको ऋर् िोर्कएको प्रर्ोजनमण प्रर्ोग 
भएको सम्बन्धमण उपलव्धी मणपन हनुपुदाछ । 

7. व्र्र्क्त र नणफणमूलक संस्थणलणई अनदुणन - अनदुणन व्र्वस्थणपन कणर्ार्वतध, २०७७ को बुदँण नं.१४ मण 
अनदुणन रकमबणट सिणलन हनेु कणर्ाक्रम पणरदशी र प्रभणवकणरी भए नभएको सम्बन्धमण सम्बर्न्धि 
मन्रणलर् वण तनकणर्बणट कर्म्िमण रैमणतसक र समन्वर् सतमतिले चौमणतसक रुपमण अनगुमन गनुापने, 

मन्रीको अध्र्क्षिणमण बस्ने बैठकमण कर्म्िमण रैमणतसक रुपमण सतमक्षण गने¸ अनदुणन र्विरर्सँग 
सम्बर्न्धि सम्पूर्ा कणर्ा प्रगति मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर्मण पेस गनुापने व्र्वस्थण छ । 
कृर्ष र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले र्ो वषा २२२ व्र्र्क्त िथण नणफणमूलक संस्थणलणई रु.३ करोड २९ 
लणख ३२ हजणर अनदुणन ठदएको छ । तनदेशनणलर्बणट तबिरर् भएको अनदुणनको अतभलेख रणखी 
पणरदशी बनणएको छैन । सणथै उपर्ोग सम्बन्धमण अनगुमन गरी प्रणप्त उपलव्धी मणपन गरेको छैन। 
अनगुमन प्रभणवकणरी बनणई दोहोरोपनण नहनेु गरी पूर्ा सदपुर्ोग हनेु व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 

8. अनगुमन - र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहिकण कणर्णालर्ले कृर्ष उपकरर्, वीउ, िरकणरी िथण फलफूल 
खेिी, उन्नि चौपणर्ण र्विरर् लगणर्ि २१ कणर्णालर्लणई रु.१३ करोड ६२ लणख ८४ हजणर 
अनदुणन खचा लेखेको छ । र्स्िो अनदुणन संघीर् सरकणरको प्रधणनमन्री कृर्ष आधतुनर्ककरर् 
पररर्ोजनण लगणर्ि र्वतभन्न आर्ोजनणकण सणथै प्रदेश सरकणर मन्रणलर् मणिहिकण तनकणर् र स्थणनीर् 
िहले समेि प्रदणन गरेको अवस्थण छ । अनदुणनको र्विरर् िथण उपर्ोगको सम्बन्धमण अन्िर तनकणर् 
समन्वर् गरी अतभलेख रणखेको छैन । मन्रणलर्ले कृर्ष अनदुणन सम्बन्धी कणर्ार्वतध बनणए पतन 
लर्क्षि कृषकलणई ससूुर्चि नगरेको, अनदुणन प्रदणन गदणा स्थणनीर् िहसँग समन्वर् नभएको जस्िण 
कणरर् अनदुणन उपर्ोग अपेक्षणकृि देर्खएको छैन । आर्स्िर िथण रोजगणरी वरृ्र्द् हनेु एवं नतिजणमखुी 
क्षेरमण कृर्ष िथण पश ुअनदुणनको उपर्ोग गनुापदाछ ।  
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कृषकलणई उन्नि जणिको गणई र्विरर् गने कणर्ाक्रम रणखी भेटनरी अस्पिणल िथण पश ुसेवण 
कणर्णालर् दैलेखले १०० गणईको लणतग ग्रणमीर् कृर्ष बहउुदेश्र्ीर् संस्थणलणई रु.७० लणख अनदुणन 
ठदएको छ। होतलस्टेन जसी गणई र्विरर् गने उल्लेख गरी प्रस्िणव पेस गरेको, अनदुणन बणहेक बणँकी 
रकम सहकणरी संस्थणले व्र्होने उल्लेख गरे पतन उक्त प्रजणतिकण गणई र्विरर् नगरेको, कृषकबणट 
जनही रु.१५ हजणर मणग गरेको, पणतलकणबणट समेि सोही प्रर्ोजनमण रु.५ लणख अनदुणन तलएको छ। 
उन्नि जणिको १० तलटरसम्म दधु ठदने गणई खररद गने उल्लेख भएकोमण २ तलटर मणर दधु ठदने 
स्थणनीर् गणई खररद गरी र्विरर् गरेकोले कृषकले अपेर्क्षि प्रतिफल प्रणप्त गना सकेकण छैनन ्। र्स 
सम्बन्धमण िणलकु तनकणर्ले र्थणथािण छणनर्वन गरी उक्त अनदुणन र्फिणा गनुापदाछ । 

9. र्वषणदी र्वश्लषेर् प्रर्ोगशणलण - कृर्ष र्वकणस तनदेशनणलर् र एक िरकणरी सङ्कलन केन्रबीच लणगि 
अनमुणन रु.५८ लणख ५ हजणर रहेको रिु र्वषणदी र्वश्लषेर् प्रर्ोगशणलण बनणउन रु.४७ लणख ५० 
हजणर अनदुणन र बणँकी लणगि सम्बर्न्धि संस्थणले व्र्होने गरी सम्झौिण भएको छ । िरकणरी संकलन 
केन्रको नणममण रहेको जग्गणमण भवन बनणउने गरी ५० वषाकण लणतग तलजमण तलएको छ । 
सम्झौिणमण तलज भकु्तणनी सम्बन्धी व्र्होरण उल्लेख सणथै तलज अवतधसम्म जग्गण तबक्री नहनेु अवस्थण 
र्र्कन गरेको छैन । उक्त जतमनमण भवन तनमणार् प्रर्क्रर्ण शरुु भएको छैन । दीघाकणतलन र्ोजनण 
िर्णर नगरी प्रर्ोगशणलण स्थणपनण अनदुणन ठदएको उर्चि देर्खएन । अनदुणनको प्रभणवकणरी उपर्ोगमण 
जोड ठदनपुदाछ । 

कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्हरू 

10. आंर्शक मूल्र्णङ्कन - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ (११) मण उपभोक्तण 
सतमतिले गरेको कणमको प्रणर्वतधक जणँचपणस गरणई कणर्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गनुापने व्र्वस्थण छ। 
र्जल्लण कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लणले िीन फमालणई अनदुणन र्विरर् गदणा सम्झौिणमण ५० प्रतिशि 
कणर्णालर्को िफा बणट र ५० प्रतिशि अनदुणन पणउने संस्थणबणट लणगि सहभणतगिण हनेुगरी चक्लणवन्दी 
खेिी प्रसणरर् कणर्ाक्रमको लणतग सम्झौिण गरेको छ । एक कृर्ष¸ पश ुिथण वन सहकणरीलणई रु.८ 
लणख¸ एक कृर्ष िथण पशपुणलन फमालणई रु.१ लणख ९ हजणर र एक पशपुणलन कृर्ष िथण सहकणरी 
उद्योगलणई रु.१ लणख ८८ हजणर समेि रु.१० लणख ९७ हजणरको कणम नगरी भकु्तणनी गरेको छ। 
सम्झौिण अनसुणरको कणर्ा मूल्र्णङ्कन नभई भकु्तणनी भएको रकमको र्थणथािण र्र्कन गरी असलु 
गनुापदाछ । 

11. बढी भकु्तणनी - सणझेदणरीमण आधणररि एक स्थणनीर् िह एक कृर्ष बणली उत्पणदन र्वशेष कणर्ाक्रमकण 
लणतग कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लणले स्थणनीर् िहसँग गरेको सम्झौिणको बदुण नं.२ मण लणगि 
अनमुणनको ७० प्रतिशि कणर्णालर्ले र ३० प्रतिशि सम्बर्न्धि स्थणनीर् िहले व्र्होने उल्लेख छ।  
उपलव्ध गरणउने अनदुणन रकम कणर्णालर् समक्ष तबल भपणाइ पेस भएपिणि अनपुणि तनधणारर् गरी कणर्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदनको आधणरमण भकु्तणनी गने उल्लेख छ । कणर्णालर्ले चणर र्ोजनणमण सम्झौिण अनसुणर 
नभएको कणमको समेि अनपुणि तनधणारर् गरी भकु्तणनी ठदएकोले वढी भकु्तणनी रु.८ लणख ४६ हजणर  
सम्बर्न्धिबणट असलु गनुापदाछ ।  
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कणर्णालर्ले १३ उपभोक्तण सतमतिलणई वणस्िर्वक कणमको आधणरमण भकु्तणनी ठदनपुनेमण लणगि 
अनमुणनमण उल्लेर्खि फलणमको पररमणर् भन्दण बढी पररमणर् र्वलमण चढणई वणस्िर्वक खररद भन्दण 
रु.८ लणख १६ हजणर वढी भकु्तणनी ठदएको छ । उक्त रकम सम्बर्न्धि उपभोक्तण सतमतिबणट असलु 
हनुपुदाछ । 

12. कणम नभई भकु्तणनी - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, 2064 को दफण 97(1) मण उपभोक्तण सतमतिले 
मणलसणमणन खररदको कणर्ा गना सक्ने व्र्वस्थण देर्खदैन । कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, मगुलेु र्स वषा 
तिनमखेुदेर्ख लणवणवणन्नणसम्म तसंचणई र्ोजनणको ६० एम.एम.को एच.तड.र्प. पणइप खररद र खन्ने, पनेु 
कणर्ाको लणतग रु.25 लणख अनदुणन ठदने गरी उपभोक्तणसँग सम्झौिण गरेको छ । तनमणार् कणर्ाको 
प्रणर्वतधक कणर्णालर्ले रु.28 लणख 8६ हजणर मूल्र्णङ्कन गरेको छ । उपभोक्तण सतमतिले एक तनमणार् 
सटलणर्सा प्रण.तल.बणट 1 हजणर मीटर पणइप खररद गरी रु.14 लणख 69 हजणरको कर र्वजक र 
तनमणार् स्थलसम्म १ हजणर मीटर पणईप ढुवणनी गरेको भरपणई पेस गरेको आधणरमण कणर्णालर्ले 
रु.२२ लणख २० हजणर भकु्तणनी गरेको छ । कणर्णालर्को 2078।3।25 को प्रतिवेदनमण पणइप 
खररद भए पतन जडणन हनु वणँकी रहेको उल्लेख छ । पणइपको लणतग खणल्डो खन्ने पनेु कणम सम्पन्न 
नहदैु रु.9 लणख 49 हजणर मूल्र्णङ्कन भई भकु्तणनी भएको छ भने खररद गरेको पणईप प्रर्ोग नभई 
मौज्दणि रहेको छ । कणर्ा सम्पन्न नहुँदै भकु्तणनी भएको रकम असलु गनुापदाछ ।  

13. नमूनण गणउँ तनरन्िरिण र र्वस्िणर - छणरँ्णनणथ रणरण नगरपणतलकण वडण नं. 5, 8, 10, 11 र 13 मण 
संचणतलि सहकणरी नमनुण गणउँ तनरन्िरिण िथण र्वस्िणर कणर्ाक्रम मणफा ि सहकणरीमण आवर्द् सदस्र्को 
रोजगणरी शृ्रजनण गरी थप सक्षम वनणउने उदे्दश्र्कण सणथ 2076।77 मण संचणलन भएको कणर्ाक्रममण 
गि वषा भकु्तणनी ठदन वणँकी कच्चणवणरीको आधणरमण र्स वषा रु.१५ लणख ३० हजणर भकु्तणनी गरेको 
छ । कणर्ाक्रमको कुल लणगि रु.65 लणख रहेकोमण कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, मगुलेु रु.50 लणख 
व्र्होने गरी सम्झौिण भएकोमण गि वषाको रु.३१ लणख ५ हजणर समेि कुल रु.46 लणख 3५ हजणर 
भकु्तणतन गरेको छ । 

कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, र्जल्लण प्रशणसन कणर्णालर् िथण र्जल्लण समन्वर् सतमति सदस्र् 
सर्हिकण प्रतितनतधले अनगुमन गरी ठदएको प्रतिवेदन अनसुणर कृर्ष उपज सङ्कलन केन्रको ममाि िथण 
सिणलन, टेम्प ुखररद र ओखर खेिी कणर्ा क्रमशाः रु.१ लणख ५ हजणर, रु.5 लणख 20 हजणर र 
रु.४ लणख 2१ हजणर समेि रु.१० लणख ४६ हजणरको कणर्ा नगरेको उल्लेख हुँदण पतन परैु रकम 
भकु्तणनी गरेको छ । नगरेको कणमको भकु्तणनी रकम असलु हनुपुदाछ । 

14. बीउ पूजँी संरक्षर् - आर् आजान कृर्ष कणर्ाक्रम सञ् चणलन गना बीउ पूजँी उपलधध गरणउने सम्बन्धी 
कणर्ार्वतध, २०७७ को बुदँण ३ मण बीउपूजँी कोषबणट आलोपणलो सणपटी तलई बणली, पशपुणलन, बीउ 
उत्पणदन व्र्वसणर् िथण अन्र् सीपमूलक व्र्वसणर् सञ् चणलन गने र आवश्र्किण अनसुणर बीउ पूजँी 
कोषमण जम्मण रकमको पणचँ प्रतिशि खचा गरी सीप र्वकणस िणतलम सञ् चणलन गने उल्लेख छ। कृर्ष 
र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िमले तनदेर्शकण अनसुणर जनर्रु्द्, जनआन्दोलन िथण प्रदेश स्थणपनण 
आन्दोलनकण घणइिे, अपणङ्गिण भएकण र शर्हद पररवणरको आर्आजान र्क्रर्णकलणप सञ् चणलन गना ६ 
पणतलकणकण १ हजणर ६ सर् ४६ लणभग्रणही छनौट गरी रु.३० हजणरकण दरले  रु.४ करोड ९३ लणख 
८० हजणर बीउ पूजँी उपलधध गरणएको छ । उक्त बीउपूजँी संरक्षर्कण सम्बन्धमण कुनै मणपदण्ड 
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बनणएको छैन । कणर्ार्वतध अनसुणर आर् आजान िथण कोष व्र्वस्थणपन गरी तबउपूजँीबणट तनदेर्शकणले 
तनदेर्शि गरे अनसुणर खचा भए नभएको अनगुमन गरी कोषको संरक्षर् गने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 

15. परणमशा सेवण - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२ मण सणवाजतनक तनकणर्मण 
कणर्ारि जनशर्क्तबणट नभ्र्णउने भएमण र वढी दक्षिण आवश्र्क पने भएमण लणगि अनमुणन िर्णर गरी 
प्रतिस्पधणात्मक मणध्र्मबणट परणमशा सेवण खररद गनुापने व्र्वस्थण छ । र्जल्लण कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, 
रुकुम पर्िमले भेरीखोलण चनुथणम तलफ्ट तसंचणइ र्ोजनण¸ चणखले पणिल क्वणमण खोलण उठदनढुङ्गण 
र्ककरणवणङ तसंचणइ र्ोजनण र कृर्ष र्वकणस कणर्णालर् भवनको डी.पी.आर.कणर्ामण प्रतिस्पधणा नगरणई 
सोझै एकै परणमशादणिणवणट तड.र्प.आर. िर्णर गरी रु.४२ लणख ९९ हजणर भकु्तणनी गरेको छ । 
स्थणनीर् र्वकणसमण टेवण पगु्ने िथण दीघाकणतलन पूजँी तनमणार् हनेु मणगमण आधणररि आर्ोजनणको छनौट 
भएपतछ लणभ लणगि र्र्कन गरी उपलधध जनशर्क्तबणट हनु नसक्ने कणर्ाकण लणतग प्रतिस्पधणाको 
मणध्र्मले परणमशा सेवण खररद गनुापनेमण सो गरेको देर्खएन । परणमशा सेवण तलई र्वस्ििृ आर्ोजनण 
प्रतिवेदन िर्णर गरेकण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्नमण गएको देर्खएन । प्रतिफल प्रणप्त नहनेु क्षरेमण परणमशा 
सेवणमण खचा गने कणर्ा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 बेरुजकुो र्स्थति - मन्रणलर्को रु.३ करोड ८१ लणख १३ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण प्रतिर्क्रर्णबणट 
फस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम नै बेरुज ुबणँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.४० लणख १९ हजणर म्र्णद 
नणघेको पेस्की बणँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-९ मण छ। 
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प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षेरमण प्रदेशस्िरको 
सडक, ऊजणा, र्वद्यिु, तसँचणइ, खणनेपणनी, जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थणपनकण क्षेरमण अध्र्र्न िथण अनसुन्धणन 
गरी नीति िथण कणननु, मणपदण्ड अनरुुप गरुुर्ोजनण कणर्णान्वर्न, समन्वर् र तनर्मन गने लगणर्िकण कणर्ा 
रहेकण छन ्।  

र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहिकण समेि २६ कणर्णालर्को र्वतनर्ोजन रु.७ अबा ८४ करोड ३८ लणख 
५० हजणर, रणजस्व रु.२० करोड ६६ लणख २४ हजणर, धरौटी रु.६४ करोड ५ लणख ६९ हजणर र अन्र् 
कणरोवणर रु.२५ लणख ७८ हजणर समेि रु.८ अवा ६९ करोड ३६ लणख २१ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छ । सो कणरोबणरको लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण उल्लेखर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छना्ः  

1. कणर्ा र्जम्मेवणरी - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन)  तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्ले सम्पणदन 
गनुापने २२ कणर्ा र्जम्मेवणरी मध्रे् प्रणदेर्शक रणजधणनी र अन्िर स्थणनीर् शहरको  र्वकणस, र्ोजनण 
िजुामण, कणर्णान्वर्न, समणर्ोजन र पूवणाधणर तनमणार् गने कणर्ा रहेकोमण र्स सम्बन्धी र्ोजनण िजुामण 
गरेको देर्खएन । प्रणदेर्शक सडक सञ्जणल गरुुर्ोजनण वनणई प्रणदेर्शक सडक र्वस्िणर, तनमणार् िथण 
ममाि गनुापनेमण गरेको छैन । स्रोि सणधनको व्र्वस्थणपन गरी कणर्ाक्षरे र र्जम्मेवणरी अनरुुप कणर्ा 
सम्पणदन गनुापदाछ । 

2. बजेट कणर्णान्वर्न - प्रदेशको नीति िथण कणर्ाक्रम र वषाको बजेट वक्तव्र्मण उल्लेख भए अनसुणर 
लणगि अनमुणन,  सम्भणव्र्िण अध्र्र्न र र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन िर्णर भएकण पररर्ोजनणमण मणर  
बजेट र्वतनर्ोजन गररने व्र्वस्थण लणगू नभएको, प्रणथतमकिण प्रणप्त आर्ोजनण कणर्णान्वर्न  एवं अतधकणर 
सम्पन्न संरचनण तनमणार् गरी संचणलनमण ल्र्णइने नीति कणर्णान्वर्न नभएको, प्रदेश सरकणरले रु.१ 
करोडभन्दण बढी लणगि अनमुणन भएकण आर्ोजनणमण मणर बजेट र्वतनर्ोजन गररने व्र्वस्थण गरेकोमण 
टुके्र र्ोजनणमण समेि बजेट र्वतनर्ोजन भएको, पूवणाधणर र र्वकणसकण लणतग कर्णाली पूवणाधणर बैङ्क 
स्थणपनण नभएको र पररर्ोजनण बैङ्क र ईर्न्जतनर्ररङ्ग कम्पनी स्थणपनण गरी ित्कणल कणर्ा प्रणरम्भ गररने 
उल्लेख भएकोमण कणर्णान्वर्न भएको छैन । नीति िथण कणर्ाक्रम र बजेटमण समणवेश कणर्ाक्रमको 
कणर्णान्वर्न गरी बजेटको प्रभणवकणररिण वरृ्र्द् गनुापदाछ । 

3. अर्खिर्णरी - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वधी तनर्मणवली, 2075 को तनर्म ३३(२) मण बजेट र्ववरर् र 
खचा गने अर्खिर्णरी पर प्रणप्त भएको ७ ठदन तभर सम्बर्न्धि सर्चवले र्वभणगीर् प्रमखुलणई र र्वभणगीर् 
प्रमखुले मणिहि कणर्णालर् प्रमखु वण कणर्ाक्रम संचणलन गने कणर्णालर् प्रमखुलणई कणर्णालर्गि बजेट 
र्ववरर् स्वीकृि कणर्ाक्रम र खचा व्र्होने स्रोि खोली बजेट खचा गने अर्खिर्णरी पठणउनपुने उल्लेख 
छ । मन्रणलर्ले शरुू अर्खिर्णरी २०७७।०४।०२ मण पठणएकोमण रकमणन्िरवणट बजेट थप गरी 
आषणढमण मणर रु.४१ करोड १७ लणख ५६ हजणरको अर्खिर्णरी ठदएको छ । आतथाक वषाको 
अन्िमण तनकणसण गरेको बजेटबणट प्रचतलि कणननुको प्रर्क्रर्ण परुण गरी खचा गने अवस्थण नहुँदण खररद 
कणर्ा टुक्रण टुक्रण गने गरेको सणथै अनगुमन प्रभणवकणरी हनु नसकेको अवस्थण छ । िोर्कएको 
समर्मणनै अर्खिर्णरी प्रदणन गनुापदाछ । 

4. लेखणपरीक्षर् - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ९७ मण िोर्कए बमोर्जम 
लेखण र आतथाक र्ववरर् पेस गरी लेखणपरीक्षर् गरणउनपुने व्र्वस्थण छ । अन्िरणार्ष्ट्रर् र्वकणस सहणर्िण 
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पररचणलन नीति, २०७६ को २.४ को (ङ) मण रणर्ष्ट्रर् बजेट प्रर्णलीमण आवर्द् हनेु गरी अन्िरणार्ष्ट्रर् 
र्वकणस सहणर्िण तलने उल्लेख छ । ग्रणमीर् पहुँच कणर्ाक्रम िेस्रो चरर् पररर्ोजनणबणट मगुकुो 
सदरमकुणम गमगढी देर्ख हमु्लण र्जल्लणको दणमणासम्म 67 र्कलोतमटर मगु ुहमु्लण तलङ्क सडकको लणतग 
रु.७० करोड ४8 लणख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमण शिप्रतिशि खचा भएको र्ववरर् पेस भएको छ। 
पररर्ोजनणको व्र्वस्थणपन गना तड॰एफ॰आई॰तड॰ले एक ईन्टरनेशनल कम्पनीलणई र्जम्मण ठदने सम्झौिण 
अनसुणर सोझै भकु्तणनी गररएको रकमको लेखणपरीक्षर् गरणएको छैन । 

5. जनशर्क्त व्र्वस्थणपन - मन्रणलर्को स्वीकृि दरबन्दी ३२ रहेकोमण ३ ईर्न्जतनर्र, ४ हलकुण सवणरी 
चणलक र २ कणर्णालर् सहर्ोगी समेि ९ जनण करणरमण र १८ जनण स्थणर्ी गरी जम्मण २७ जनण 
पदपूतिा भई ५ ररक्त रहेकण छन ्। मन्रणलर् अन्िरगि २२१ दरवन्दी रहेकोमण १४८ पदपूतिा भई 
७३ ररक्त रहेको छ। र्वकणस तनमणार् र पूवणाधणरको कणर्ा गने मन्रणलर्मण दरबन्दी ररक्त रहेकोले 
कणर्ा सम्पणदनमण प्रभणव पना गई र्वतनर्ोर्जि बजेटको ६२ प्रतिशिको हणरणहणरीमण मणर खचा भएकोले 
दरबन्दी अनसुणरको पदपूतिा गरी र्वकणस तनमणार् कणर्ामण प्रभणवकणररिण ल्र्णउनपुदाछ । 

6. कणर्णालर् सिणलन- मन्रणलर्ले लर्क्षि वगामण सेवण परु् र्णउन कणर्ासम्पणदन तछटो छररिो बनणउनपुदाछ। 
रुकुम पर्िम र्जल्लणको चौरजहणरीमण २०७६।५।२६ मण र्णिणर्णि व्र्वस्थण सेवण कणर्णालर् स्थणपनण 
गरेको छ । सेवण कणर्णालर् स्थणपनण भएपतछ र्स आतथाक बषामण कमाचणरीको िलब भत्तण लगणर्ि 
कणर्णालर् सिणलनमण रु.४७ लणख १ हजणर खचा भएको छ । कणर्णालर्बणट सेवणग्रणही लणभणर्न्वि हनेु 
गरी र्णिणर्णि व्र्वस्थण सम्बन्धी कणर्ासम्पणदन भएको छैन । संरचनण थप गरी उपर्ोगर्वहीन बनणउन ु
और्चत्र्पूर्ा देर्खएन ।   

7. दीगो र्वकणसको लक्ष्र् - नेपणलले दीगो र्वकणस लक्ष्र् हणतसल गने प्रतिवर्द्िण जनणए अनसुणर सबै िहकण 
तनकणर्ले उक्त लक्ष्र् हणतसल हनेुगरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापदाछ। मन्रणलर्ले संचणलन एवं सम्पन् न 
गरेकण सडक, तसंचणई, खणनेपणनी एवं आवणस लगणर्िकण कणर्ाक्रमले ठदगो र्वकणसकण र्वतभन् न लक्ष्र्मण 
सहर्ोग पगेुको उल्लेख गरेिणपतन कणर्ाक्रमगि रूपमण ठदगो र्वकणसकण लक्ष्र्हरू िोर्क स्वीकृि गरेको 
देर्खएन । मन्रणलर्ले पररमणर्णत्मक लक्ष्र् िोर्क कणर्ाक्रममण समणवेश गनुापदाछ । 

8. रकमणन्िर - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण १७(१) मण र्वतनर्ोजन ऐनमण िोर्कएको 
कुनै एक अनदुणन संकेि अन्िगािको बजेट उपशीषाकमण रकम नपगु भएमण सोही ऐनमण िोर्कएकण 
अन्र् अनदुणन संकेि अन्िगािको उप शीषाकमण वचि हनेु रकम मध्रे्वणट प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनमण 
िोर्कएको सीमणतभर रही रकमणन्िर गने शीषाकको २५ प्रतिशिभन्दण वढी नहनेु गरी िोर्कए बमोर्जम 
रकमणन्िर गना सक्ने व्र्वस्थण छ। र्स वषा मखुर्मन्री र मन्री स्िरीर् तनर्ार्वणट मन्रणलर्मण २४ 
पटकमण रु.८३ करोड ९ लणख ३५ हजणर र मणिहिकण कणर्णालर्को ४६ पटकमण सर्चव, मन्री र 
मखुर् मन्रीको तनर्ार्ले रु.१ अवा ३३ करोड १६लणख ७७ हजणर समेि रु.२ अवा १६ करोड २६ 
लणख २२ हजणर  अथणाि २७.५७ प्रतिशि रकमणन्िर गरेको छ । बषाभरी रकमणन्िर गदणा आतथाक 
अनशुणसन पणलनण नहनेु र बजेट कणर्णान्वर्न समर्णवतधको कणरर् खचा उपलधधी सणथाक हनेु देर्खदैन। 
संसदीर् तनगरणनी बणर्हर रकमणन्िर गने कणर्ामण तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 
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9. अवण्डण रकम - प्रदेश सभणबणट २०७७।३।२९ मण पणररि बजेटमण मन्रणलर् मणिहि रू.१ अबा 
२१ करोड १४ लणख अवण्डण रणखी र्वतभन् न तमतिमण िजर्वजी अतधकणर प्रर्ोग गरी मणिहिकण 
कणर्णालर्मण रू.९४ करोड ५९ लणख ४१ हजणर तनकणसण गरेको छ। बजेट तनकणसण गदणा कणर्ाक्रम 
खलुणई लक्ष्र् िोकेर खचा गना आदेश ठदनपुनेमण सो अनसुणर गरेको छैन। अवण्डण रणखी िजर्वजी 
र्कतसमले बजेट र्वतनर्ोजन र खचा गने कणर्ा तनर्न्रर् हनुपुदाछ। 

10. पणइप मौज्दणि - खणनेपणनी आर्ोजनणकण लणतग परुणनो मौज्दणि र्र्कन नगरी पनुाः मौज्दणिमण रहने गरी 
पणइप खररद गरेको देर्खर्ो । गि वषा मौज्दणि रहेकण र र्स वषा खररद भएकण र्वतभन्न सणईजकण 
पणईपमध्रे् खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस¸ सखेुिमण  रु.३ करोड ३५ लणख ४२  हजणरको 
पणईप र रु.२९ लणख ५६ हजणरको र्फर्टङ¸ खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्,सल्र्णनमण 
रु.८२ लणख ९० हजणरको पणइप र रु.१ करोड ९ लणख ३८ हजणरको र्फर्टङ¸ जमु्लणमण रु.८ लणख 
६१ हजणरको पणइप¸ रुकुम (पर्िम) मण रु.५७ लणख ७९ हजणरको पणईप र रु.२ करोड १४ लणख 
३४ हजणरको र्फर्टङ र मगुमुण १४ लणख ३९ हजणरको र्फर्टङ समेि रु.४ करोड ८४ लणख ७२ 
हजणरको पणईप र रु.३ करोड ६७ लणख ११ हजणरको र्फर्टङ मौज्दणिमण रहेकोले आवश्र्किणको 
आधणरमण मणर सणमग्री खररद गने र मौज्दणि रहेकण सणमग्रीहरू सम्बर्न्धि आर्ोजनणमण प्रर्ोग गरेको 
सतुनर्िि हनुपुदाछ ।  

11. पणइप जडणन - खररद गररएको तनमणार् सणमग्री नणपी र्किणबमण प्रमणर्र्ि नभएसम्म खचा प्रमणर्र्ि 
हनुसक्ने देर्खदैन । र्ो बषा खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले रु.३१ लणख 
७१ हजणर खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्,सल्र्णनले रु.१ करोड २ लणख ११ हजणर¸ 
हमु्लणले रु.२१ लणख ४३ हजणर¸ मगुलेु रु.६१ लणख ५६ हजणर र रुकुमपर्िमले रु.३६ लणख ८२ 
हजणर समेि रु.२ करोड ५३ लणख ६३ हजणरको २ लणख ५४ हजणर ९८ तमटर पणईप जडणन हनु 
सकेको छैन । रुकुम पर्िमले रु.९३ लणख ७८ हजणरको पणइप प्रर्ोग पिणि नणपी र्किणबमण चढणई 
र्जन्सी खणिणबणट खचा घटणउनपुनेमण नणपी र्किणबमण नजनणई खचा घटणएको छ। र्जन्सी खणिणबणट खचा 
देखणएिणपतन नणपी र्किणबमण प्रर्वर्ि नगरेकणले पणईप खचा परु्ि हनेु र्स्थति छैन ।पणईप उपर्ोगको 
अवस्थणको परु्ि हनुपुदाछ ।  

12. पणईप सणपटी - खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्हरूले उपलव्ध गरणएको र्ववरर् अनसुणर 
खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले र्वतभन्न आर्ोजनणमण रु.४२ लणख ६ 
हजणरको ४५ हजणर ११४ तमटर र  खणनेपणनी, तसचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्,सल्र्णनले रु.५६ 
लणख ८७ हजणरको ७८ हजणर ५०५  तमटर समेि रु.९८ लणख ९३ हजणरको पणईपहरू अन्र् 
आर्ोजनणबणट सणपटी ल्र्णई खचा गरेको छ । अन्र् आर्ोजनणको लणतग खररद भएको पणईप सणपटी 
ल्र्णई प्रर्ोग गदणा िी आर्ोजनणको कणर्ा प्रगति प्रभणर्वि हनुसक्ने देर्खएको छ। पणईप प्रणतप्त, प्रर्ोग र 
मौज्दणि सम्बन्धमण स्पि प्रमणर् पेस गरी सणपटी जनणइएकण पणइपको व्र्वस्थणपन एवं प्रर्ोग भएको 
सतुनर्िि हनुपुदाछ । 

13. उपभोक्तण सतमतिबणट कणर्ा - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, 2064 को तनर्म 97 मण  रु.1 करोड 
सम्मकण लणगि अनमुणन भएकण तनमणार् कणर्ा वण सो सम्बन्धी सेवण उपभोक्तण सतमतिबणट गरणउन 
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सर्कने धर्बस्थण रहेको छ । खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस तनदेशनणलर्¸ सखेुिले दईु उपभोक्तण 
सतमतिबणट रु.१ करोड ६१ लणख ४४ हजणर, खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, मगुलेु 
एक उपभोक्तण सतमतिबणट रु.१ करोड १ लणख ३५ हजणर र जमु्लणले २ उपभोक्तण सतमतिबणट रु.२ 
करोड ९२ लणख २७ हजणर, जणजरकोटले रु.१ करोड ४८ लणख ७८ हजणर समेि रु.७ करोड ३ 
लणख ८४ हजणर को तसंचणई िथण खणनेपणनी सम्बन्धी कणम गरणई भकु्तणनी ठदएको छ । िोर्कएको 
सीमणसम्मको तनमणार् कणर्ा मणर उपभोक्तण सतमतिबणट गरणउन ु पदाछ । थप व्र्होरण तनम्न अनसुणर 
छन:् 

13.1. सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म ३(क)(१) मण रु.६० लणख 
रुपैर्णभँन्दण बढी लणगि अनमुणन भएको कणर्ामण उपभोक्तण सतमति वण लणभग्रणही समदुणर्ले गनुापने 
र्ोगदणन खलुणउनपुने उल्लेख छ । मणतथ उल्लेखीि कणमको लणतग र्ोगदणनको अंक पणँच प्रतिशि 
एकमिु कट्टण गरी कणम गरणएको छ । तनर्मको धर्वस्थण अनसुणर संझौिणमणनै उपभोक्तण सतमति वण 
लणभग्रणही समदुणर्ले गनुापने र्ोगदणन र्कटणन गनुापदाछ । 

13.2. सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुणर उपभोक्तण सतमतिलणई मेर्शन, औजणर 
उपकरर्को आवश्र्क नपने श्रममूलक कणर्ाको र्जम्मेवणरी ठदनपुने व्र्वस्थण रहेको छ । खणनेपणनी, 
तसँचणइ िथण उजणा र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले आर.तस.सी. िेम स्ट्रक्चर सर्हिकण पलु, कल्भटा 
लगणर्िकण जर्टल प्रणर्वतधक पक्ष समणवेश हनेु पूवणाधणर तनमणार् कणर्ा समेि उपभोक्तण सतमति मणफा ि 
गरणएको देर्खन्छ । तनदेशनणलर्ले २०४ उपभोक्तण सतमतिबणट र्स वषा तसँचणई कुलो, नदीतनर्न्रर् 
जस्िण कणर्ा गरणई कणर्ासम्पन्न प्रतिवेदनको आधणरमण रु.२२ करोड ५६ लणख ५५ हजणर भकु्तणनी 
ठदएको छ । जर्टल प्रकृतिकण कणर्ा उपभोक्तण सतमतिबणट गरणउने पर्द्तिमण तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

13.3. सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १० मण उपभोक्तण सतमति वण लणभग्रणही समदुणर्ले 
पणएको कणम आफैले सम्पन्न गनुापने र कुनै तनमणार् व्र्वसणर्ी वण सव कन्ट्रर्णक्टरवणट गरणउन नहनेु 
उल्लेख छ । पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, सखेुि र सल्र्णनले २७ उपभोक्तण सतमतिसँग नर्णँ बणटो 
तनमणार् गना र स्िरोन्नति गना सम्झौिण गरी कणर्णादेश ठदएकोमण उपभोक्तणले आफैं  नगरी सव 
कन्ट्रर्णक्टरबणट कणर्ा गरणएको छ । उपभोक्तणले पेस गरेको तबल परीक्षर् गदणा सडक तनमणार्को 
कणर्ा म्र्णनरु्ल पद्दति अथणाि ज्र्णमी प्रर्ोग नगरी मेर्शनवणट गरणएको छ । मेर्शनबणट कणम गरणउँदण 
मेर्शन प्रर्ोगको आधणरमण नणपी गनुापनेमण म्र्णनरु्ल कणम गरणइएको देखणई रु.६६ लणख ३६ हजणर 
वढी भकु्तणनी गरेको रकम उपभोक्तणबणट असलु हनुपुदाछ ।  

14. परणमशा सेवण खररद - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२(२) अनसुणर सणवाजतनक 
तनकणर्ले सम्बर्न्धि मन्रणलर्ले िर्णर गरेको नम्साको आधणरमण परणमशा सेवणको लणगि अनमुणन िर्णर 
गनुापने व्र्वस्थण छ । उक्त व्र्वस्थण अनसुणर प्रदेश मन्रणलर्हरूले नम्सा िर्णर गरेकण छैनन ्। र्स 
वषा खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् अन्िगािकण िीन तनकणर् जमु्लण, डोल्पण र रुकुम 
पर्िमले  र्ोजनणको सभे, तडजणइन, र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन आठद कणमको लणतग परणमशा सेवण खररद 
गरी रु.१ करोड ८९ लणख ७ हजणर र पूबणाधणर कणर्णालर् अन्िगाि ६ तनकणर् (कणतलकोट, 
जणजरकोट, जमु्लण, डोल्पण, मगु ु र रुकुम पर्िम) ले रु.७ करोड ५६ लणख ५ हजणर समेि रु.९ 
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करोड ४५ लणख १२ हजणर भकु्तणनी गरेको छ ।उर्ल्लर्खि कणर्णालर्ले नम्सा वेगर बजेटको 
आधणरमण लणगि अनमुणन िर्णर गरी परणमशा सेवण खररद िथण भकु्तणनी गरेको देर्खन्छ । नम्सा िजुामण 
गरी व्र्वर्स्थि गनुापदाछ । 

15. सोझै खररद - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म 85(१) अनसुणर सणवाजतनक तनकणर्ले 
५ लणख रुपैँर्ण भन्दण बढी लणगि अनमुणन भएको खररद र्शलबन्दी दरभणउपर वण बोलपरको 
मणध्र्मबणट गनुापने धर्वस्थण छ । खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्िफा  डोल्पण र रुकुम 
पर्िम िथण  पूबणाधणर तबकणस कणर्णालर् अन्िगाि जमु्लण र डोल्पणले टुक्रण टुक्रणमण टर्णकेज बनणई रु.४ 
करोड ३४ लणख १८ हजणर, खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, कणतलकोटले ९ टुक्रणमण 
रु.१ करोड २२ लणख ६६ हजणरको खणनेपणनी संरचनण, र्वद्यिु पोल खररद िथण सडक तनमणार्को 
कणम तसधै गरणएको छ । तनर्मको व्र्वस्थण पणलनण गरी खररद कणर्ा तमिव्र्र्ी र प्रतिस्पधी बनणउन ु
पदाछ ।  

16. अधरुण ठेक्कण - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली¸२०६४ को तनर्म १२८ अनसुणर खररद िथण तनमणार्को 
सम्झौिण गनेले सम्झौिण बमोर्जम कणम शरुु नगरेमण, कणम शरुु गरी तबचमै छणडेमण वण सम्झौिण 
बमोर्जम प्रगति नगरेमण त्र्स्िो सम्झौिण जनुसकैु बखि अन्त्र् गरी पेस्की र कणर्ासम्पणदन जमणनी 
जफि गने, पूवा तनधणाररि क्षतिपूतिा असलु गने, बणँकी कणम सम्झौिण गनेको खचाबणट पूरण गरणउने र 
कणलोसूचीमण रणख्न लेखी पठणउने लगणर्िको व्र्वस्थण छ ।पूवणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर् सखेुिको रु.१ 
अबा ३ करोड ४ लणख ७ हजणरकण ४७ र्ोजनण र  खणनेपणनी, तसचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् 
जणजरकोटको रु.१२ करोड २० लणख ७० हजणरकण ठेक्कण िोर्कएको समर्मण सम्पन्न हनु नसकी 
अधरुो रहेकण छन ्। लणमो समर्देर्ख कणम अधरुो रहँदण लगणनीको प्रतिफल प्रणप्त नहनेु ठेक्कण संखर्ण 
वरृ्र्द्सँगै ठेक्कण व्र्वस्थणपन जर्टल हनेु र पेस्की फस्र्ौट नहनेु जोर्खम हनेु भएकोले तनर्मणवलीको 
व्र्वस्थण कणर्णान्वर्न गरी अधरुण तनमणार् कणर्ा सम्पन्न गनुापदाछ ।  

17. मखुर्मन्री रोजगणर कणर्ाक्रम - मखुर्मन्री रोजगणर कणर्ाक्रम सिणलन तनदेर्शकण, २०७७ मण  
कणर्ाक्रम अन्िगाि कणम गने श्रतमकलणई बैङ्कमणफा ि भकु्तणनी गनुापने व्र्वस्थण छ। पूवणाधणर र्वकणस 
तनदेशनणलर्, सखेुिले ९ उपभोक्तण सतमतिवणट कणम गरणएकोमण श्रतमकलणई बैङ्क मणफा ि भकु्तणनी गरेको 
छैन । सणथै पेस भएको फणँटवणरीमण श्रतमकले रकम वझेुको भपणाई संलग्न गरेको छैन । कणर्ा 
गरेवणपि श्रतमकले रु.१ करोड ७ लणख ६४ हजणर बझेुको पिुी हनेु प्रमणर् पेस हनुपुदाछ । 

18. म्र्णद थपको अवस्थण - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२० मण खररद संझौिण 
बमोर्जमको कणर्ा सम्पन्न गना नसर्कने भएमण म्र्णद समणप्त हनुभुन्दण २१ ठदन अगणवै तनवेदन ठदनपुने 
व्र्वस्थण छ । पूवणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर्, सखेुिले अतधकणंश ठेक्कणको म्र्णद थप गदणा कोतभड-१९ 
महणमणरीलणई आधणर बनणएको छ । संझौिण अनसुणर संशोतधि कणर्ािणतलकण पेस नगरेको, म्र्णद थप 
गनुापनणाको पूवा जणनकणरी नठदएको सणथै तनमणार् व्र्वसणर्ीको कणरर्बणट र्ढलणई भई पूवणातनधणाररि 
क्षतिपूतिा तलनपुने अवस्थणमण पतन क्षतिपूतिा नतलने गरी म्र्णद थप गरेको छ । र्ो वषा २०७५।७६ 
मण संम्झौिण भएकण २०, २०७६।७७ मण संम्झौिण भएकण २९ र २०७७।७८ मण सम्झौिण भएकण 
४ र्ोजनण गरी रु.९७ करोड ९३ लणख ५ हजणरको सम्झौिणको म्र्णद थप भएको छ । कोतभडको 



भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् 

 47महणलेखणपरीक्षकको चौथो वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 
 

कणरर् देखणई पटक पटक म्र्णद थप गदणा समेि तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई सम्झौिण बमोर्जम कणरवणही 
नगरी थप अवतधमण कणर्ासम्पन्न हनु सकेको छैन । तनमणार् कणर्ामण उल्लेखर् प्रगति नहुँदण समेि 
पटक पटक म्र्णद थप गरेको और्चत्र्पूर्ा देर्खएन ।  

19. बीमण - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११२ मण तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई तनमणार् 
कणर्ा सरु्म्पएको तमतिदेर्ख हस्िणन्िरर् र ररु्ट सच्र्णउने अवतध समेट्ट्ने गरी बीमण गरणउनपुने उल्लेख 
छ । पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, सल्र्णनले ठेक्कणबणट कणर्ा गरणँउदण तब.ओ.क्रू्.आईटममण नै 
र्प.एस.िथण जनरल आइटमको रुपमण बीमणको व्र्वस्थण गरेको छ । ८ तनमणार् व्र्बसणर्ीबणट सडक 
तनमणार्को क्रममण ररु्ट सच्चणउने अवतधसम्मको बीमण नभएको िथण म्र्णद थप गदणा कणर्णालर्ले रटुी 
सच्र्णउने अवतधसम्मको बीमणको म्र्णद थप गरेको छैन । तनमणार् व्र्वसणर्ीले बीमण नगरणएको िथण 
ररु्ट सच्र्णउने अवतधसम्म म्र्णद थप नभएको अवस्थणमण भकु्तणनी भएको रु.१० लणख २८ हजणर 
असलु गनुापदाछ ।  

20. र्वद्यिु पोल खररद र उपर्ोग - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ४५(ङ) मण  
सरकणरी सम्पतिको लगि दरुुस्ि अद्यणवतधक गरी संरक्षर्को प्रवन्ध गनुापने व्र्वस्थण छ । र्स वषा 
खणनेपणनी, तसचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, दैलेखबणट रु.८ करोड ८९ लणख ७९ हजणरकण र्वद्यिु 
पोलसर्हि र्वद्यिु सणमग्री खररद गरी ८ पणतलकणलणई र्विरर् गरेको छ । र्विरर् गररएकण सणमग्री 
जडणन सम्बन्धी प्रणर्वतधक मूल्र्णङ्कन र कणर्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेस भएको छैन । र्विरर् गररएकण 
र्वद्यिुपोल िथण सणमग्री सम्बर्न्धि पणतलकणमण दणर्खलण गरेको छैन । प्रणप्त सणमग्री तनर्मणनसुणर र्जन्सी 
दणर्खलण गरी प्रणर्वतधक मूल्र्णङ्कन प्रतिवेदन सर्हिको अतभलेख अद्यणवतधक गनुापदाछ ।  

        खणनेपणनी, तसँचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम पर्िमले र्वतभन्न क्षरेमण र्वद्यिु लणइन 
र्वस्िणर गना बोलपर मणफा ि छनौट भएकण ६ सटलणर्साबणट आपूतिा गनेगरी रु.१ करोड ३६ लणख 
९४ हजणरमण को ठेक्कण स्वीकृि गरेको छ । उक्त ठेक्कण पिणि पटक पटक गरी पनुाः १३ पटक 
रु.१ करोड ६९ लणख ७० हजणरको र्वद्यिु पोल स-सणनण टुक्रण गरी खररद गरेको छ । स-सणनण 
टर्णकेजमण पणँचलणख भन्दण कममण टुक्रण बनणई खररद गरेको कणर्ा सणवाजतनक खररद ऐन, २०६३ को 
दफण ८(२) अनसुणर भएको छैन । तनर्म अनसुणर हनेुगरी खररद व्र्वस्थणपन गनुापदाछ । 

21. तनमणार् बेगर भकु्तणनी - पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लणले चणर तनमणार् व्र्वसणर्ीलणई तनमणार् कणर्ाको 
र्वल वणपिको रकम रु.७ लणख ९५ हजणर भकु्तणनी गरेको छ । उक्त रकम भकु्तणनी गदणा 
प्रणर्वतधकको तसफणररसमण भए गरेकण  वणस्िर्वक कणमको लणगि र वीलको आधणरमण भकु्तणनी गनुापनेमण 
तनमणार् कणर्ा वेगर भकु्तणनी गरेको छ । उक्त रकम तनमणार् व्र्वसणर्ीबणट असलु गनुापदाछ ।   

22. से्रस्िण पेस नभएको -  प्रदेश आतथाक कणर्ातबतध तनर्मणवली¸२०७५ को तनर्मको ३७(३) मण रकम 
खचा गदणा  खचाको तबल भपणाईसर्हि लेखण रणख्नपुने धर्वस्थण छ। पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लणले 
सकेगणड गणँउपणतलकणलणई रु.१ करोड ५९ लणख १३ हजणर र अदणनचतुल गणँउपणतलकणलणई रु.१ 
करोड १६ लणख ६० हजणर समेि रु.२ करोड ७५ लणख ७३ हजणर तबत्तीर् उत्तरदणर्र्त्व सर्हि  
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खचा गने गरी तनकणसण ठदएको छ । गणँउपणतलकणले सो रकमको से्रस्िण लेखणपरीक्षर्को लणतग पेस 
गरेको छैन ।                                                            

23. आवणस भवन तनमणार् - उपभोक्तण सतमतिसंग भएको सम्झौिण अनसुणर हरेक व्र्र्क्तले आवणस भवन 
तनमणार् गरेको प्रगतिकण आधणरमण ४ र्कस्िणमण रकम उपलव्ध गरणउनपुनेमण पूवणाधणर तबकणस कणर्णालर्, 
जमु्लणले ८ पणतलकणकण 250 व्र्र्क्तलणई आतथाक वषाको अन्िमण रु.1लणख 3 हजणरकण दरले रु.2 
करोड 5७ लणख 75 हजणर समेि रु.4 करोड 21 लणख 25 हजणर पेस्की उपलव्ध गरणएको छ । 
सम्झौिण अनसुणर आवणस भवन तनमणार् कणर्ा गि वषामण सम्पन्न गनुापनेमण सम्बर्न्धि व्र्र्क्तले हणलसम्म 
पतन तनमणार् सम्पन्न गरी पेस्की फस्र्ौट गरेको छैन । अनगुमन गरी सम्झौिण बमोर्जम कणर्ा 
प्रगतिको आधणरमण पेस्की फस्र्ौट गनुापदाछ ।    

24. बढी भकु्तणनी - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, 2064 को तनर्म १२३ मण बीजक वण रतनङ र्वलको 
भकु्तणनी गदणा करणरकण शिा बमोर्जम आपूतिाकिणा, तनमणार् व्र्वसणर्ी, सेवण प्रदणर्क वण परणमशादणिणले 
खररद सम्झौिण बमोर्जम आवश्र्क पने कणगजणि पेस गनुापने प्रणवधणन छ।पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, 
जमु्लणले तनमणार् कणर्ाको लणगि अनमुणन िर्णर गरी सडक लगणर्िकण तबतभन्न कणर्ा गरणएकोमण लणगि 
अनमुणनमण उल्लेख गरेको दर भन्दण बढी रणखी सणि उपभोक्तण सतमतिको तबल िर्णर गरी भकु्तणनी 
गरेको र त्र्सकण आधणरमण कणर्ा र्स्वकणर प्रतिवेदन िर्णर गरेको छ । लणगि अनमुणनको दरभन्दण 
बढी दरमण रु.६० लणख ४० हजणर भकु्तणनी गरेको आधणर नभएकोले सम्बर्न्धिवणट असलु गनुापदाछ।  

25. सम्झौिण िथण भकु्तणनी - प्रदेश आतथाक कणर्ातबतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्मको ३७(३) मण खचा 
गदणा तबल भरपणई सर्हि लेखण रणख्नपुने व्र्वस्थण छ । पूवणाधणर तबकणस कणर्णालर्, डोल्पणले एक 
परणमशादणिणसँग सम्झौिण गरेकोमण कर र्वजक नतलइा अकै फमालणई रु.१८ लणख ७० हजणर भकु्तणनी 
गरेको छ । सम्झौिण बमोर्जम सम्बर्न्धि फमालणइा भकु्तणनी नगदणा आर्कर िथण मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर 
सरकणरी कोषमण जम्मण नहनेु िथण सम्बर्न्धि फमाको कणरोबणरको पणरदर्शािण नरहने जोर्खम रहेको 
छ। र्स सम्बन्धमण छणनर्वन गरी उक्त रकम दणर्खलण भएको प्रमणर् पेस हनुपुदाछ । 

26. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७ (५) मण कणमको 
प्रणर्वतधक मूल्र्णङ्कन र्वल भरपणई र खचा प्रमणर्र्ि गने अन्र् कणगज सणवाजतनक तनकणर्मण पेस गनुापने 
व्र्वस्थण छ । पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले उपभोक्तण सतमतिबणट सडक वनणउने कणर्ा गदणा 
डोजर प्रर्ोग गरेको अवस्थणमण डोजर सेवण वणपिको वीजक नतलई भणडण भकु्तणनी गरेको छ । 
मणझफणल रोलणगणउँ सडक तनमणार् उपभोक्तण सतमतिले रु.९० लणख ३० हजणर¸ जगदलु्लण¸ कणइगणउँ¸ 

मडुके चलुण सडक उपभोक्तण सतमतिले रु.९६ लणख ३२ हजणर¸ क्र्णटु सणल्दणङ धो सडक उपभोक्तण 
सतमतिले रु.९४ लणख १४ हजणर र धो-िणक्सी रणपण सणल्दणङ सडक उपभोक्तण सतमतिले रु.३४ लणख 
९० हजणर समेि कुल रु.३ करोड १५ लणख ८६ हजणर भकू्तणनी गदणा नेपणल सरकणरलणई प्रणप्त 
हनुपुने मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.३६ लणख ३४ हजणर प्रणप्त भएको देर्खएन । त्र्स्िै खणनेपणनी तसचणई 
िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् डोल्पणले ३ व्र्वसणर्ीलणई हणिले लेखेको नम्बर भएको र्वजकको 
आधणरमण रु.१३ लणख ३७ हजणर मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तणनी ठदएको छ । मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर 
रकम आन्िररक रणजस्व कणर्णालर्मण दणर्खलण भएको प्रमणर् पेस हनुपुदाछ । 
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             मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मणवली, २०५३ को तनर्म १७ अनसुणर मूल्र् अतभवरृ्र्द् करमण दिणा 
भएको प्रत्रे्क व्र्र्क्त वण फमाले कुनै वस्ि ुवण सेवण आपतुिा गदणा अनसुचुी ५(क) बमोर्जमको ढणंचणमण 
करर्वजक जणरी गनुापने व्र्वस्थण छ । पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, दैलेखमण ४ व्र्वसणर्ीले पेस गरेको 
र्वजकमण एउटै नम्बर र तमतिको र्वजकको पटक पटक जणरी गरेको देर्खएकोले र्वजकको र्थणथािण 
छुट्टणउन सक्ने आधणर देर्खएन । र्स्िण र्वजकबणट संकलन गररएको रु.५३ लणख १८ हजणर मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर सम्बर्न्धि आन्िरीक रणजस्व कणर्णालर्मण समणर्ोजन गरेको प्रमणर् पेस हनुपुदाछ ।  

27. कणर्ा सम्पणदन जमणनि - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११० मण र्स्वकृि 
वोलपरदणिणले तनमणार् कणर्ाको रटुी सच्र्णउने दणर्र्त्वको अवधी भन्दण कम्िीमण एक मर्हनण वढी 
अवतधको जमणनि पेस गनुापने उल्लेख छ । पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले ६ तनमणार् 
व्र्वसणर्ीसंग खररद संझौिण गदणा तनमणार् कणर्ाको रटुी सच्र्णउने भन्दण कम अवतधको जमणनि तलई 
रु.८ करोड ७२ लणख ७७ हजणरको  तनमणार् कणर्ा गरणएको छ । िोर्कए भन्दण घटी समर्को 
जमणनि तलदण रटुी सच्र्णउने अवधी तभर तनमणार् कणर्ामण नोक्सणनी वण क्षति भएमण तनमणार् व्र्वसणर्ीले 
रटुी नसच्र्णउने जोर्खम रहने देर्खन्छ । अिाः तनर्मणवलीको व्र्वस्थण िथण संझौिणकण शिा अनसुणर 
िोर्कएको अवतधसम्मको कणर्ा सम्पणदन जमणनि तलनपुदाछ । 

28. लणगि सहभणतगिण - पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले ट्रस तनमणर्ा िथण  मेशनरी खररद एवं 
ढुवणनीको लणतग २०७८।१।९ एक फलफुल िथण िरकणरी उद्योगसँग रु.२० लणख ४८ हजणरमण 
सम्झौिण गरेको देर्खन्छ । ट्रस तनमणर्ामण रु.११ लणख ६५ हजणर र मेर्शनरी खररद िथण ढुवणनीमण 
रु.८ लणख ८३ हजणर समेि रु.१९ लणख ४७ हजणर सम्बर्न्धि फमालणइा भकु्तणनी भएको छ । 
लणगि सणझेदणरी बेगर तनजी स्वणतमत्वको उद्योगमण पूवणाधणर र्वकणसको बजेटबणट गरणएको कणर्ा 
तनर्मसम्मि ्देर्खएन । सणथै उक्त कणर्ामण लणगि सणझेदणरी अन्िगाि कणर्ाक्रम सिणलन भए नभएको 
र्र्कन गरी ५० प्रतिशिभन्दण बढी भकु्तणनी भएकोले रु.९ लणख २३ हजणर असूल गरी संर्िि कोषमण 
दणर्खलण गनुापदाछ । 

     पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, मगुलेु १० सडक र्ोजनणको लणगि अनमुणनको न्रू्निम २० प्रतिशि 
व्र्होने गरर उपभोक्तण सतमतिसँग सम्झौिण गरेको छ ।उपभोक्तण सतमतिले कणर्णालर्वणट प्रणप्त हनेु सबै 
रकमको ठेक्कण गरर कणर्ा गरणएको छ । र्सरी उपभोक्तणले कणर्ा गरणउँदण उपभोक्तणको लणगि 
सहभणतगिण देर्खएको छैन। सम्झौिण बमोर्जम अनपुणतिक रुपमण तनमणार् व्र्वसणर्ीले पेस गरेको 
र्वलको कुल रकममध्रे् उपभोक्तणको अंश कट्टण गरी बणकँी भकु्तणनी गनुापनेमण तबल बमोर्जम नै सवै 
रकम भकु्तणनी भएकोले रु.७५ लणख ३९ हजणर सम्बर्न्धि सतमतिसँग असलु गनुापदाछ । 

29. बढी भकु्तणनी - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, 2064 को तनर्म १२३(क) मण भकु्तणनी गदणा 
प्रणर्वतधक नणपजणचँ गरी वणस्िर्वक कणर्ा सम्पणदनको आधणरमण भकु्तणनी गनुापने उल्लेख छ । र्स 
सम्बन्धमण देर्खएकण व्र्होरण देहणर् बमोर्जम रहेकणछन ्। 

29.1. पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर्, दैलेखले रणमणघणट ठणर्टकणँध¸ तसंहणसैनी¸ र्पपलकोट¸ कणतलकोट सडक र 
महणव ुअस्पिणल भवन तनमणार् गदणा दईु तनमणार् व्र्बसणर्ीलणई क्रमशाः रु.४ लणख ३४ हजणर र १८ 
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लणख ४९ हजणर समेि रु.२२ लणख ८३ हजणर  नणपजणचँ भन्दण बढी भकु्तणनी गरेको छ । बढी 
भकु्तणनी भएको रकम असलु गनुापदाछ । 

29.2. ठेक्कण र्वलमण उपभोक्तण सतमतिले खररद गरेकण सणमग्रीको पररमणर्को आधणरमण रकम चढणइ सोही 
आधणरमण भकु्तणनी ठदनपुदाछ । खणनेपणनी, तसचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, मगु ुअन्िगािकण िीन 
उपभोक्तण सतमतिले क्र्णनल तनमणार्, िटबन्ध र ढुङ्गण र्फतलङ्ग कणर्ाको कणममण खररद पररमणर् भन्दण 
र्वलमण बढी पररमणर् रणर्ख रु.१२ लणख ७२ हजणर वढी भकु्तणनी तलएको छ । उक्त रकम उपभोक्तण 
सतमतिवणट असलु हनुपुदाछ ।  

उपभोक्तण सतमतिलणई भकु्तणनी ठदँदण दर र्वश्लषेर् अनसुणर आइटम वणइज गर्नण गरी भकु्तणनी 
ठदनपुदाछ। सोही कणर्णालर्ले १० उपभोक्तण सतमति मणफा ि तसँचणइ र्ोजनणको कणम गदणा 
आर.तस.तस.आईटमको कणम िोर्कएको भन्दण बढी दरमण गरणई रु.५४ लणख ७० हजणर बढी भकु्तणनी 
भएको छ । वढी भकु्तणनी रकम उपभोक्तण सतमतिबणट असलु गरी प्रदेश सर्ििकोषमण दणर्खलण 
गनुापदाछ । 

खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्हरू 
30. रकम र्फिणा - सशिा कणर्ाक्रमबणट वषणान्िमण खचा नभई बणँFकी रहेको रकम प्रदेश सर्िि कोषमण र्फिणा 

गनुापनेमण खणनेपणनी, तसचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लणले मखुर्मन्री रोजगणर, उद्यमशीलिण िथण 
आर् आजान कणर्ाक्रमबणट ३ गणउँपणतलकणलणई रु.३ करोड २६ लणख २ हजणर तनकणसण गरेकोमण खचा 
नभई बणकँी रहेको रु.२१ लणख ४१ हजणर प्रदेश सर्िि कोष दणर्खलण गरेको देर्खएन। खचा नभई 
बणँकी रहेको रकम र्फिणा गरी दणर्खलण गनुापदाछ ।   

31. र्ोजनण व्र्वस्थणपन - कणर्णालर्बणट संचणतलि अतधकणंश र्ोजनण न्रू्न बजेट भएकण र छररएकण रहेको  
देर्खन्छ।  जलस्रोि िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्,जणजरकोटले  पुजँीगििफा  रु.३८ करोड ३४ लणख 
९७ हजणरकण १ सर् ८४ र्ोजनण सम्पन् न गरेको छ । र्स्िण र्ोजनण मध्रे् रु.१ लणख भन्दण सणनण 
र्ोजनण १०, १ देर्ख रु.५ लणख सम्मकण र्ोजनण २, रु.५ देर्ख १० लणख सम्मकण ९, रु.१० देर्ख 
रु.२० लणख सम्मकण ८२, रु.२० देर्ख रु.३० लणख सम्मकण ३९, रु.३० देर्ख रु.५० लणख 
सम्मकण १४ र रु.५० लणख भन्दण मणतथकण र्ोजनण २८ गरी कूल १९४ सञ् चणलन गरेको देर्खर्ो । 
प्रणथतमकिणको आधणरमण र्ोजनण छनौट िथण संचणलन गनुापदाछ। 

32. र्वद्यिु सणमणग्री खररद - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ९७(१४) मण उपभोक्तण 
सतमति वण लणभग्रणही समदुणर्बणट गरणउने कणम श्रममलुक प्रकृतिको हनुपुने व्र्वस्थण छ । खणनेपणनी, 
तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लणले घट्टखोलण जलर्वद्यिु आर्ोजनण उपभोक्तण सतमतिसँग 
र्वद्यिुीर् सणमग्री खररद सम्झौिण गरेको छ । उपभोक्तण सतमतिले मणलसणमणन खररद गरेको तबल 
भरपणई पेस गरेको आधणरमण रु.२८ लणख ८० हजणर भकु्तणनी गरेको छ । उपभोक्तण सतमतिले सोझै 
मणलसणमणन खररद गदणा प्रतिस्पधणा नहनुणकण सणथै तनर्मणवलीको पणलनण हनेु देर्खएन । 
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33. कर्णाली उज्र्णलो कणर्ाक्रम - र्वद्यिुको पहुचँ नपगेुकण कर्णाली प्रदेशकण ग्रणमीर् बस्िीमण वैकर्ल्पक 
र्वद्यिु सेवणको पहुँच परु् र्णउने लक्ष्र् सर्हि कर्णाली उज्र्णलो कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्नमण रहेको छ । 
खणनेपणनी, तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, डोल्पणले कणर्ाक्रमको बजेटबणट एक सणनण जल र्वद्यिु 
आर्ोजनमण रु३९ लणख ३६ हजणर खचा गरेको कणर्ा कर्णाली उज्र्णलो कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न 
कणर्ार्वतध अनसुणर भएको छैन । र्स्िण कणर्ामण तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।   

34. भेररएशन - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म ११८ मण प्रणर्वतधक पषु्यणई सर्हि 
भेररएशन आदेश जणरी गने व्र्वस्थण छ । खणनेपणनी तसंचणई िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर्, रुकुम 
पर्िमले चौरजहणरी तसंचणई उप…आर्ोजनणको नहर तनमणार्को संरचनणको मेर्शनरी, कंर्क्रट फणउण्डेशन, 
वोल्डर सोतलङ्ग र ग्र्णर्वन वक्स तनमणार् कणर्ाको सूरु पररमणर् भन्दण ७३ गरु्ण सम्म पररमणर् वढणई 
कणर्ा गरणएको छ । संम्झौिणकण वखि पूवणानमुणन गना सर्कने रु.२० लणख ८९ हजणरको ४ 
आइटममण मणर ४३९ प्रतिशि सम्म वठृद्व हनेुगरी भेररएशन गरी शरुु सम्झौिण भन्दण रु.९१ लणख 
७८ हजणर बढी हनेुगरी भकु्तणनी भएको छ । उच्च दरकण कणर्ाको परीमणर्मण वठृद्व हनेुगरी भेररएशन 
गरेको और्चत्र्पूर्ा देर्खएन । तनर्मणवलीको प्रकृर्ण परुण गरी भेररएशन गनुापदाछ ।    

 बेरुजकुो र्स्थति - मन्रणलर्को र्ो वषा रु.१ अबा २६ करोड ७८ लणख ६७ हजणर बेरुज ुदेर्खएकोमण 
प्रतिर्क्रर्णबणट फस्र्ौट १ तनकणर्को रु.२० हजणर फस्र्ौट भई रु.१ अबा २६ करोड ७८ लणख ४७ 
हजणर बेरुज ुबणँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.१६ करोड २४ लणख २१ हजणर म्र्णद नणघेको पेस्की 
बणँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 मण छ । 
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सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 

प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ बमोर्जम मन्रणलर्को कणर्ाक्षेरमण र्शक्षण, स्वणस्थर् 
िथण जनसंखर्ण, सरसफणई, मर्हलण, बणलबणतलकण, ज्रे्ष्ठ नणगररक िथण सणमणर्जक सरुक्षण, र्वुण िथण खेलकुद, 
भणषण, धमा संस्कृति र श्रमरोजगणर लगणर्िकण ५८ कणर्ा रहेकण छन ्।  

र्ो वषा मणिहिकण ३2 कणर्णालर् समेिको र्वतनर्ोजन रु.३ अवा 30 करोड 99 लणख 74 हजणर, 
रणजस्व रु.१ करोड ३४ लणख २८ हजणर, धरौटी रु.७ करोड ३० लणख २० हजणर  र अन्र् कणरोबणर रु.९ 
करोड ९२ लणख ८६ हजणर समेि रु.३ अवा 49 करोड 57 लणख ८ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको 
छ। त्र्सैगरी अन्र् संस्थण र सतमतििफा  १० तनकणर्को रु.६५ करोड १६ लणख ९० हजणरको लेखणपरीक्षर् 
सम्पन्न भएको छ । लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएकण व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन ्:  

1. ऐन¸ तनर्म िजुामण - मन्रणलर्ले िोर्कएको कणर्ा र्जम्मेवणरी मध्रे्  र्शक्षण, बणलबणतलकणको हक 
अतधकणर संरक्षर्, उपेर्क्षि उत्पीतडि वगा, कर्णाली प्रदेश खेलकुद र्वकणस, प्रदेश स्वणस्थर् सेवण, प्रदेश 
घरेल ुर्हंसण तनर्न्रर्, कणननु, मर्हलण, बणलबणतलकण िथण सणमणर्जक सरुक्षण, प्रदेश स्वणस्थर् सेवण प्रवणह, 
छणउगोठ अन्त्र् िथण मर्णाठदि मर्हनणवणरी प्रवर्द्ान लगणर्िकण कणमसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्म, नीति, 
तनदेर्शकण र कणर्ार्वतधमण थप सधुणर गरेको देर्खएन। कणननु िजुामण िथण थप सधुणर गरी कणर्ासंचणलन 
गनुापदाछ। 

2. कणर्ा र्जम्मेवणरी - प्रदेश सरकणर (कणर्ा र्वभणजन) तनर्मणवली, २०७४ अनसुणर कणर्ाक्षेर र कणर्ा 
र्जम्मेवणरी िोर्कएकण ५८ कणर्ामध्रे् प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यणलर् िथण उच्चर्शक्षण¸ध्वतन, हणवणको 
गरु्स्िर, समणज कल्र्णर् र संघसस्थण तनर्मन, भणषण,  तलर्प, संस्कृति, लतलिकलण र धमाको संरक्षर्, 
ऐतिहणतसक,  धणतमाक,  सणँस्कृतिक सम्पदणको संरक्षर्, सिुी, मठदरण र लणगू पदणथाजन्र् वस्ि ुतनर्न्रर् 
स्वणस्थर् प्रर्वतध सम्बन्धी नीति िथण कणननु तनमणार् र  तनर्मन गने कणर्ा कणर्णान्वर्न गरेको 
देर्खएन। सणधन श्रोि व्र्वस्थणपन गरी क्रतमक रुपले कणर्णान्वर्न गनुापदाछ । 

3. र्वतनर्ोजन दक्षिण - र्ो वषा मन्रणलर्लणई पुजँीगि िफा  रु.३३ करोड ३ लणख बजेट स्वीकृि 
भएकोमण रकमणन्िरबणट बजेट घटणई रु.१४ करोड १५ लणख कणर्म भएकोमध्रे् रु.१ करोड २७ 
लणख मणर खचा गरेको छ । मन्रणलर् र मणिहिको लणतग कुल रु.५ अवा  ७२ करोड ४९ लणख 
३२ हजणर बजेट व्र्वस्थण  भएकोमण रु.३ अवा  ४८ करोड ७२ लणख ६७ हजणर खचा भएको छ । 
मणिहिकण तनकणर्बणट पूर्ारुपले वणर्षाक कणर्ाक्रम संचणलन हनु नसक्दण तबत्तीर् कणर्ा सम्पणदन 
६०.९१ प्रतिशि रहन गई र्वतनर्ोजन दक्षिण प्रभणर्वि भएको छ । कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गरी खचा 
क्षमिण बढणउनपुदाछ । 

4. नीति िथण कणर्ाक्रम - प्रदेश सरकणरको नीति र कणर्ाक्रम बजेटले सम्बोधन गनुापदाछ। मन्रणलर्सँग 
सम्बर्न्धि जीर्वकोपणजानकण कणर्ाक्रम, छोरी बहुणरी मूलप्रवणहीकरर्,  दतलि मर्हलण आर् आजान 
कणर्ाक्रम,  रणउटे, बणदी, रणजी लगणर्ि अल्पसंखर्क, सीमणन्िकृि र लोपोन्मूख समदुणर्को उर्चि 
जीर्वकोपणजान सणमणर्जक सरुक्षणकण कणर्ाक्रम, जेष्ठ नणगररकको सम्मणन र सरुक्षणकण लणतग बरृ्द्-आश्रम, 
तमलनकेन्र जस्िण सणमरु्र्क संस्थण, खस भणषणको शधदकोष िर्णर, तसंजण क्षेरको परुणित्व, दलु्लरु्स्थि 
नेपणली भणषणको सवाप्रणचीन अतभलेख, कृतिखम्व लगणर्िकण प्रदेशमण  रहेकण ऐतिहणतसक गढी, र्कल्लण र 
देवलको संरक्षर्, प्रदेश संग्रहणलर्को स्िरोन्नति गदै स्थणनीर् िहसँगको सहकणर्ामण तसंजण र दलु्लमुण 
सणंस्कृतिक संग्रहणलर् तनमणार् र पूवणाधणर र्वकणस जस्िण कणर्ाक्रम गरेको देर्खएन । 
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5. बजेट वक्तव्र् कणर्णान्वर्न - प्रदेश सरकणरको बजेट वक्तव्र् २०७७।७८ मण उल्लेख भएकण  
मन्रणलर्वणट सिणलन गनुापने कणर्ाक्रमहरूमध्रे् मन्रणलर्को भवन तनमणार्, पवािीर् र्वज्ञणन िथण प्रर्वतध 
र्वश्वर्वद्यणलर्को र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन िर्णरी¸ एक र्जल्लण एक बहपु्रणर्वतधक उच्च र्शक्षणलर् 
स्थणपनण िथण प्रणर्वतधक उच्च र्शक्षण सिणलन, क्र्णम्पसको भौतिक सधुणर, कर्णालीलणई सणक्षर प्रदेश 
घोषर्ण, रुकुम पर्िममण कृर्ष र्वज्ञणन प्रतिष्ठणन स्थणपनण गरी सिणलन, घरु्म्ि अस्पिणल स्थणपनण, भणषण, 
कलण, सणर्हत्र् प्रतिष्ठणन गठन, लगणर्िकण कणर्ाक्रम सिणलन गरेको देर्खएन । बजेट बक्तव्र्मण 
िोर्कएकण कणर्ाहरू कणर्णान्वर्न गरी बजेटकण लक्ष्र् एवं उदे्दश्र् प्रणप्त गनुापदाछ ।  

6. ठदगो र्वकणसको लक्ष्र् - नेपणलको ठदगो र्वकणसकण लक्ष्र्हरूमण प्रतिवर्द्िण जनणए अनसुणर सबै िहकण 
तनकणर्ले उक्त लक्ष्र् हणतसल हनेु गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापदाछ। मन्रणलर्ले संचणलन एवं सम्पन् न 
गरेकण र्शक्षण, स्वणस्थर् िथण सणमणर्जक क्षरे लगणर्िकण कणर्ाक्रममण ठदगो र्वकणसकण लक्ष्र्सँग 
सणमञ्जस्र् हनेु सूचक उल्लेख गरी स्वीकृि गरेको देर्खएन। ठदगो र्वकणस लक्ष्र् सम्बोधन हनेु गरी 
सूचक तनधणारर् गरी कणर्णान्वर्न गनुापदाछ ।  

7. स्वीकृि दरबन्दी - र्ो मन्रणलर् र मणिहिमण १ हजणर ७० दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमण ४ सर् ८४ 
स्थणर्ी र २ सर् ७ करणर समेि ६ सर् ९१ पदपूतिा भई ३ सर् ७९ पद ररक्त रहेको छ । 
कोतभडको मणहणमणरीको अवस्थणमण मन्रणलर्ले कुल बजेटमध्रे् ६०.९१ प्रतिशि खचा गरेको र 
स्वणस्थर् सेवण लगणर्िमण स्वणस्थर्कमी पदपूतिा नहुँदण सेवण प्रवणहमण समेि प्रत्र्क्ष असर परेको छ । 
सेवण प्रवणह प्रभणवकणरी बनणउन स्वीकृि दरबन्दी अनसुणर पदपूतिा हनुपुदाछ । 

सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्हरू 
8. तबल भरपणई बेगर भकु्तणनी - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली, २०६४ को तनर्म १२३(१) मण नणपी 

र्किणवमण उल्लेख भएको कणर्ा सम्पणदनको आधणरमण िथण तनर्म १२४(१) मण खररद संझौिण 
बमोर्जम सम्पन्न भएको कणर्ा स्वीकणर पतछ भकु्तणनी ठदनपुने व्र्वस्थण छ।सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, 
हमु्लणले कोट मणध्र्तमक र्वद्यणलर्को शैर्क्षक भबन तनमणार् वणपि उपभोक्तण सतमतिलणई रु.४३ लणख 
२ हजणर भकु्तणनी ठदएको छ। भकु्तणनी पूवा प्रणर्वतधक नणपँजणच सर्हिको भपणाई िथण कणर्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदन पेस नभएकोले खचाको र्थणथािण र्र्कन भएको छैन । भवन तनमणार् सम्पन्न भएको प्रमणर् 
पेस हनुपुदाछ । 

9. अधरुो कणर्ा - रुकुम पर्िम र्जल्लणको बणर्फकोट गणँउपणतलकण वडण नं.१, २, ४, ५ र ६ र्स्थि ४७७ 
घरधरुीकण २७५३ जनसंखर्णलणई ग्रणतभटी प्रर्णलीबणट आधणरभिू स्िरको खणनेपणनी सेवण उपलधध 
गरणउने गरी नौधणरी पणनी तछनणा खणनेपणनी िथण सरसफणइ आर्ोजनणको लणगि अनमुणन रु.२ करोड 
६१ लणख २० हजणर तनधणारर् गरी २०७१।७२ बणट उपभोक्तण सतमति मणफा ि कणर्ा गरणएकोमण 
२०७६।७७ सम्म तनमणार् सणमग्री खररदमण रु.६४ लणख ३८ हजणर  र उपभोक्तण सतमतिलणई 
भकु्तणनीमण रु.१ करोड ९२ लणख ५५ हजणर गरी जम्मण रु.२ करोड ५६ लणख ९३ हजणर खचा 
भएकोमण २०७७।७८ मण खचा भएको छैन । आर्ोजनणको कणर्ा सम्पन्न भएको नदेर्खँदण आर्ोजनण 
अलपर छोड्न ुमनणतसव देर्खएन ।  

  सोही कणर्णालर्ले अदणनचलुी गणँउपणतलकण, हमु्लणलणई रु.३८ लणख ९७ हजणर तनकणसण ठदई 
सोही रकम  खचा देखणई आतथाक र्ववरर् िर्णर गरेको छ । गणँउपणतलकणले उक्त रकम खचा गरी 
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कणसाम्पणदन गरेको र एकीकृि आर् व्र्र्मण उक्त रकम समणवेस गरी लेखणपरीक्षर्मण से्रस्िण पेस 
गरेको छैन ।  

10. उद्दशे्र् बणर्हरको खचा - वणर्षाक कणर्ाक्रम सिणलन¸ आतथाक कणर्ार्वतध िथण र्वत्तीर् ठदग्दशान 
२०७७।७८ अनसुणर अर्खिर्णरी बमोर्जमको स्वीकृि कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गनुापदाछ । सणमणर्जक 
र्वकणस कणर्णालर्¸ रुकुम (पर्िम) मण खेलकुद िथण अतिररक्त र्क्रर्णकलणपको लणतग रु.१० लणख बजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमण सम्झौिण नगरी र्जल्लण खेलकुद र्वकणस सतमति, रुकुम (पर्िम) लणई र्वतभन्न 
ममाि, फतनाचर खररद र िलव भत्तणमण खचा गने गरी रु.९ लणख ८५ हजणर भकु्तणनी ठदएको छ। 
अर्खिर्णरीमण उल्लेर्खि कणर्ाक्रममण फरक पने गरी भएको खचा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

11. भौतिक पूवणाधणर - र्वद्यणलर् भौतिक पूवणाधणर तनमणार्को लणतग रकम तनकणशण ठददणँ प्रथम र्कस्िणको 
प्रणर्वतधक मूल्र्णंकन भएपतछ दोश्रो र्कस्िण र दोश्रो र्कस्िणको प्रणर्वतधक मूल्र्णँकन भएपतछ मणर िेस्रो 
र्कस्िण ठदनपुदाछ । सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर्, दैलेखले चणल ु वषामण नै तनमणार् कणर्ा सम्पन्न 
गनुापनेमण सो नगरी आतथाक वषाको अन्त्र्मण १५ र्वद्यणलर्को खणिणमण रु.३ करोड ३९ लणख ७९ 
हजणर तनकणशण गरी खणिण रोक्कण गरेको छ । र्वद्यणलर्ले भौतिक तनमणार् कणर्ा सम्पन्न गरी प्रणर्वतधक 
मूल्र्णङ्कन, र्वद्यणलर् व्र्वस्थणपन सतमतिको तनर्ार्, वडणको तसफणररस र खचाकण र्थणथा र्वल भरपणई 
सर्हिकण प्रमणर् पेस गनुापदाछ ।  

12. सोझै खररद - सणवाजतनक खररद तनर्मणवली २०६४ को तनर्म ८4(1) मण रु.२0 लणखसम्मको 
औषतधजन्र् मणलसणमणन तसधै खररद गना सक्ने र सो भन्दण बढी मूल्र्को औषधीजन्र् मणलसणमणन 
र्शलबन्दी दरभणउपर  वण बोलपर आह्वणन गरी  खररद गनुापने उल्लेख छ । औषतधजन्र् समणन 
एउटै टर्णकेज बनणई र्शलबन्दी दरभणउपर/बोलपर मणफा ि प्रतिष्पधणा गरणई खररद गनुा पनेमण स्वणस्थर् 
सेवण कणर्णालर्, दैलेखले सणि सटलणर्साबणट सोझै खररद गरी उपकरर्कण लणतग रू.८६ लणख ९७ 
हजणर र औषतधकण लणतग रु.42 लणख ८३ हजणर समेि रु.1 करोड २९ लणख भकु्तणनी गरेको छ । 
तनर्मणवलीमण भएको व्र्वस्थण अनसुणर खररद गनुापदाछ । 

13. होटल खचा - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध तनर्मणवली, २०७५ को तनर्म ३७ मण रकम खचा गदणा रीि 
पगेु नपगेुको जणँच गनुापने व्र्वस्थण छ । कोतभडको समर्मण अस्पिणल कमाचणरी िथण 
स्वणस्थर्कमीलणई होटलवणस खचा भकु्तणनी गरेकोमण मणपदण्ड िर्णर गरेको छैन । कणममण खर्टएको 
र्ववरर् संलग्न नगरी प्रदेश अस्पिणल, सखेुिले १० होटललणई रु.१ करोड ६९ लणख १७ हजणर 
भकु्तणनी गरेको छ । मणपदण्ड बनणई प्रतिस्पधणाको आधणरमण खचा लेख्न ेव्र्वस्थण गनुापदाछ ।  

 बेरुज ु र्स्थति - र्ो वषा मन्रणलर् र मणिहि समेिकण तनकणर्को लेखणपरीक्षर्बणट देर्खएको बेरुजकुो 
र्स्थति देहणर् अनसुणर छ : 

 मन्रणलर् िथण मणिहि ३३ तनकणर्को रु.११ करोड ७ लणख ३२ हजणर बेरुज ुदेर्खएकोमण प्रणरर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलधध गरणएपतछ रु.१ करोड ५ लणख ५ हजणर फस्र्ौट गरेकोले रु.१ करोड २ लणख 
२७ हजणर बणकँी देर्खएको छ । सोमध्रे् रु.१ करोड ९ लणख ९ हजणर म्र्णद नणघेको पेस्की बणँकी 
रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–9 मण छ । 

 सतमतििफा  १ अस्पिणल र्वकणस सतमतिको रु.६ करोड २९ लणख ४५ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण 
प्रतिर्क्रर्णबणट फस्र्ौट भएको छैन ।  र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची–१0 मण रहेको छ । 
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प्रदेश लोक सेवण आर्ोग 

नेपणलको संर्वधणनको धणरण, २४४ अनसुणर प्रदेश तनजणमिी सेवण, प्रदेश प्रहरी सेवण, प्रदेश संगठठि 
संस्थण, प्रदेशको अन्र् सरकणरी सेवण, स्थणनीर् सरकणरी सेवणको पदमण उपर्कु्त उम्मेदवणर छनोट गरी प्रदेश 
एवम ् स्थणनीर् िहको सणवाजतनक प्रशणसन सक्षम, सदुृढ, प्रतिस्पधणात्मक, उत्तरदणर्ी, सेवणमखुी र समणवेशी 
बनणउन प्रदेश सभणवणट प्रदेश लोकसेवण आर्ोग ऐन पणररि भएपश् चणि २०७७।१।१६ मण आर्ोगको स्थणपनण 
भएको हो। 

र्ो वषा आर्ोगको र्वतनर्ोजन रु.९४ लणख ५५ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन् न भएको छ । 
लेखणपरीक्षर्वणट देर्खएकण मखुर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:् 

1. कणर्ाक्रम िथण तनर्ार् - आर्ोगको वणर्षाक प्रतिवेदन बमोर्जम आतथाक वषा २०७७।७८ मण पणठ् र्क्रम 
तनमणार् सम्बन्धी ४२, कणननु िथण नीति तनर्म सम्बन्धी ७ िथण र्वर्वध परणमशा सम्बन्धी १ तनर्ार् 
गरेको देर्खन्छ । प्रदेश मणिहि ररक्त दरबन्दी संकलन िथण पदपूतिा कणर्ािणतलकण िर्णर गरी  
कणर्णान्वर्न गना बणँकी रहेको छ । 

2. कणर्णान्वर्न अवस्थण - कमाचणरी समणर्ोजन ऐन, २०७५ बमोर्जम प्रदेश र स्थणनीर् िहको स्वीकृि 
स्थणर्ी दरबन्दीमण पदपूतिाकण लणतग मणग भई नआएकणले २०७७।७८ मण पदपूतिा सम्बन्धी कणर्ा हनु 
सकेको छैन । पदपूतिा नभएकोमण प्रदेश र स्थणनीर् िहकण स्वीकृि दरबन्दीमण करणरमण कमाचणरी 
रणख ने गरेको एवं स्थणनीर् िहले बढुवण गरेको प्रर्क्रर्णको सम्बन्धमण आर्ोगले कणननु बमोर्जम 
तनरीक्षर् गनुापदाछ।   

आर्ोगको स्वीकृि दरबन्दी ४५ रहेकोमण सर्चव सर्हि २३ पद ररक्त रहेको छ । सेवण 
प्रवणहमण प्रभणवकणररिण ल्र्णउन पदपूतिाको व्र्वस्थण गनुापदाछ । 

3. आर्ोगको परणमशा - प्रदेश लोक सेवण आर्ोग ऐन, २०७५ को दफण ६ को उपदफण २ अनसुणर 
प्रदेश तनजणमिी सेवण, प्रदेश अन्र् सरकणरी सेवण, संगठठि संस्थणको सेवण र स्थणनीर् सरकणरी सेवणको 
पदमण तलइने तलर्खि परीक्षण आर्ोगले संचणलन गने र उपदफण ३ मण प्रदेश सरकणरी सेवणकण पदमण 
वढुवण गदणा अपनणउनपुने तसर्द्णन्िको र्वषर्मण आर्ोगको परणमशा तलनपुने व्र्वस्थण छ । र्स प्रदेशमण 
रहेकण र्वतभन् न स्थणनीर् िहले कमाचणरी तनर्कु्ती िथण वढुवण गदणा आर्ोगको परणमशा तलएको देर्खएन। 
कमाचणरीको तनरू्क्ती िथण बढुवण गदणा परणमशा तलने व्र्वस्थण कणर्णान्वर्न गनुापदाछ ।  
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मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 

नेपणलको संर्वधणनको धणरण १६० मण मखुर् न्र्णर्णतधवक्तण सम्बन्धी व्र्वस्थण छ । प्रदेश सरकणरको 
मखुर् कणननुी सल्लणहकणर हनेु र संवैधणतनक एवम ् कणननुी र्वषर्मण प्रदेश सरकणर वण प्रदेश सरकणरले 
िोर्कठदएकण अन्र् अतधकणरीहरूलणई रणर् सल्लणह ठदने मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको किाव्र् हनेु उल्लेख छ । प्रदेश 
सभणमण आवश्र्किण अनसुणर कणननुी प्रश्नमण रणर् व्र्क्त गने र अधा न्र्णर्ीक तनकणर्मण प्रदेश सरकणरको 
िफा वणट मदु्दण मणतमलणमण प्रतितनतधत्व र प्रतिरक्षण गने र्जम्मेवणरी समेि मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको रहेको छ । 

र्सवषा खचा र्वतनर्ोजन रु.१ करोड २ लणख ९३ हजणर, धरौटी रु.२ लणख ४६ हजणर र अन्र् 
कणरोवणर रु.२५ हजणर समेि रु.१ करोड ५ लणख ६४ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ। 
लेखणपरीक्षर्वणट देर्खएकण मखुर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:्  

1. वहस, पैरवी र कणननुी रणर् - मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणम, किाव्र् र अतधकणर िथण सेवणकण शिा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफण ४(१) मण प्रदेश सरकणर वणदी वण प्रतिवणदी भएको मरु्द्णमण प्रदेश 
सरकणरको िफा वणट उपर्स्थि भई वहस पैरवी गने गरणउने र दफण ८ (१) मण प्रदेश सरकणर 
मणिहिकण कणर्णालर्ले कुनै संवैधणतनक वण कणननुी प्रश्नमण मखुर् न्र्णर्णतधवक्तण संग रणर् मणग गने 
व्र्वस्थण छ । र्स वषा प्रदेश सरकणरकण र्वरुर्द् र्वतभन्न तनकणर्लणई र्वपक्ष वनणई सवोच्च अदणलि, 
प्रशणसकीर् अदणलि, उच्च अदणलि सखेुि र उच्च अदणलि सखेुि (जमु्लण ईजलणस) मण ६५ मरु्द्ण 
दणर्र भएकोमण कणर्णालर्को िफा वणट वहस पैरवी भई १ मरु्द्णमण फैसलण भएको, १३ मदु्दणमण ररट 
खणरेज भएको र ५१ मदु्दण बणँकी रहेकण छन ् । चतलरहेकण मरु्द्ण सम्बन्धी वहस, पैरवी कणर्ा 
प्रभणवकणरी ढंगले अगणतड बढणउनपुदाछ । 

2. तनरीक्षर् र अनगुमन - मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणम, किाव्र् र अतधकणर िथण सेवणकण शिा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफण ४(१) मण प्रदेश र्स्थि र्हरणसि िथण थनुवुण कक्षमण रहेकण थनुवुणलणई 
आफन्िसंग वण कणननु व्र्वसणर्ी मणफा ि भेट्ट्न नठदएको वण मणनवोर्चि व्र्वहणर नभएको उजरुी परेमण 
वण जणनकणरी हनु आएमण मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर्सँग समन्वर् गरी सम्बर्न्धि अतधकणरीलणई 
आवश्र्क तनदेशन ठदने व्र्वस्थण छ । कर्णाली प्रदेश अन्िगािकण १० र्जल्लणकण र्हरणसि कक्ष िथण 
कणरणगणरकण कैदीवन्दीको अवस्थणको तनरीक्षर् र अनगुमन हनुपुदाछ । 

3. मदु्दणको र्स्थति - मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणम, किाव्र् र अतधकणर िथण सेवणकण अन्र् शिा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ अनसुणर मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको िफा वणट सवोच्च अदणलिमण १८, उच्च अदणलिमण ४६ 
र प्रशणसकीर् अदणलिमण १ समेि कुल ६५ मरु्द्णमण तलर्खि जवणफ प्रस्ििु गने, वहस पैरवी गने, 
प्रतिरक्षण गने समेिकण कणर्ा सम्पणदन भएकोमण सो मध्रे् १ मरु्द्ण फैसलण भएको, १३ मरु्द्ण ररट 
खणरेज भएको र ५१ मरु्द्ण वणंकी रहेकण छन ्। फस्र्ौट हनु नसकेको मिुण ७८.४० प्रतिशि रहेकोले 
स्रोि सणधनको अतधकिम प्रर्ोग गरी न्र्णर्ीक सम्पणदनमण प्रदेश सरकणरको िफा बणट प्रतिरक्षण गनुापदाछ।  

 बेरुजकुो र्स्थति - कणर्णालर्को रु.२१ हजणर बेरुज ु देर्खएकोमण प्रतिर्क्रर्णबणट फस्र्ौट हनु नसकी 
सोही रकम नै बेरुज ुबणँकी रहेको छ । र्ससम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 मण छ । 
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कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग 

प्रदेश र्ोजनण आर्ोग (गठन िथण कणर्ा संचणलन) आदेश, २०७५ बमोर्जम प्रदेशको नीति िथण र्ोजनण 
िजुामण, आतथाक र्वकणस, सणमणर्जक र्वकणस, भौतिक पूवणाधणर, जलश्रोि िथण उजणा अन्र् प्रणकृतिक श्रोि, मणनव 
श्रोि, सशुणसन व्र्वस्थणपन, मन्रणलर् िथण तनकणर्संग समन्वर्, प्रदेशस्िरमण नर्णँ र्वकणस र्ोजनणको लेखणजोखण, 
पूवा मूल्र्णङ्कन िथण परीक्षर् गरी प्रदेश सरकणरलणई परणमशा ठदने, लणभ लणगि लगणर्िकण र्वर्वध र्वश्लशेर्को 
आधणरमण आर्ोजनण वैङ्क व्र्वस्थणपन प्रर्णली तनमणार् गने, अन्िरणार्ष्ट्रर् िथण रणर्ष्ट्रर् मणपदण्ड अनकुुल प्रदेश 
िथर्णङ्क प्रर्णलीको र्वकणस र सम्प्रषेर् गने लगणर्िकण कणर्ाहरू आर्ोगको क्षेरमण रहेकणछन ्। 

र्ो वषा र्वतनर्ोजन रु.२ करोड ७ लणख ३८ हजणरको लेखणपरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो 
कणरोवणरको लेखणपरीक्षर्वणट देर्खएकण मखुर् व्र्होरण तनम्नणनसुणर छन:् 

1. आवतधक र्ोजनण - आर्ोगले प्रथम पि वर्षार् र्ोजनण (२०७६।७७-२०८०।८१) को र्वस्ििृ 
दस्िणवेज िर्णर गरी प्रदेश सरकणरवणट स्वीकृि भए पिणि २०७६।६।१ मण सणवाजतनक गरेको छ। 
प्रथम पिवर्षार् र्ोजनणले रणर्ष्ट्रर् र्वकणस लक्ष्र्, समरृ्द् नेपणल सरु्ख नेपणलीको सणरलणई आत्मसणथ गदै 
स्वच्छ, सखुी र समनु्नि प्रदेशको दीघाकणतलन सोच रणखी र्वर्शििणकण आधणरमण १२ आधणर स्िम्भ र 
६१ गन्िव्र् सचुक तनक्र्ौल गरेको छ । आवतधक र्ोजनणमण ठदगो र्वकणस लक्ष्र्कण सणथै दीघाकणतलन 
रणर्ष्ट्रर् लक्ष्र्कण सूचकलणई आवर्द् गरी आतथाक र्वकणस अन्िागि १२, सणमणर्जक र्वकणस अन्िागि 
१३, पूवणाधणर र्वकणस अन्िगाि १०, अन्िरसम्बर्न्धि क्षेर अन्िगाि ४ र सशुणसन शणर्न्ि सरुक्षण 
अन्िगाि २ गरी जम्मण ४१ र्वषर् समेटेको छ । िी र्वषर् कणर्णान्वर्न गना श्रोिको आंकलन र 
बजेट व्र्वस्थण भएको छैन । घोर्षि कणर्ाक्रम वणर्षाक बजेटमण समणवेश गनुापदाछ ।  

2. प्रदेश र्वकणस पररषद - प्रदेश र्ोजनण आर्ोग (गठन िथण कणर्ा सिणलन) आदेश, २०७५ मण प्रदेश 
र्वकणस पररषद रहने व्र्वस्थण छ । मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिणमण, प्रदेश पररषदमण प्रतितनतधत्व गने 
संसदीर् दलकण नेिण, प्रदेश सभण सतमतिकण सभणपतिहरू, आर्ोगकण उपणध्र्क्ष र सदस्र्हरू, प्रमखु 
सर्चव लगणर्ि स्थणनीर् िहकण प्रमखुहरू र प्रदेश सरकणरबणट मनोतनि सदस्र् रहने व्र्वस्थण छ । 
र्स वषा प्रदेश र्वकणस पररषदको बैठक भौतिक रुपमण सिणलन हनु सकेन । प्रदेश र्वकणस समस्र्ण 
समणधणन उप-सतमतिको बैठकवणट प्रणप्त सझुणव प्रदेश र्वकणस समस्र्ण समणधणन सतमतिको बैठकमण पेस 
गने, अनदुणन वणंडफणंड सम्बन्धी सझुणव/सल्लणह कणर्णान्वर्नकण सणथै आर्ोजनणको अनगुमन गरी प्रदेश 
सरकणरको कणर्ा सम्पणदनमण प्रभणवकणरीिण ल्र्णउनपुदाछ । 

3. लक्ष्र् प्रगति - र्स आर्ोगवणट सिणलन गने गरी क्षेरगि र्वकणस नीति, कणर्ार्वतध, तनदेर्शकण, मणपदण्ड 
िर्णरी, प्रदेश र स्थणनीर् िहको र्ोजनण िजुामण, अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन तनदेर्शकण सम्बन्धी प्रर्शक्षर्, 
प्रदेश वणर्षाक र्ोजनण िजुामण सम्बन्धी प्रदेश स्िरीर् कणर्णालर् िथण स्थणनीर् िहकण र्ोजनण अनगुमन 
िथण प्रर्शक्षर् लगणर्िकण र्वतभन्न ९ र्क्रर्णकलणप सिणलन गने गरी रु.१करोड ३ लणखको कणर्ाक्रम 
र्स्वकृिी भएकोमण प्रदेश स्िरीर् नीति, र्ोजनण िजुामण कणर्णान्वर्न र अनगुमन सम्बन्धी अन्िरर्क्रर्ण 
िथण छलफल लगणर्िकण कणर्ाक्रमहरूमण ४२ प्रतिशि प्रगति भई रु.४२ लणख ४८ हजणर खचा 
भएको छ । र्स वणहेक अन्र् कणर्ाक्रमको प्रगति शनु्र् रहेको छ । लक्ष्र् अनसुणर प्रगति हणतसल 
गनुापदाछ ।   
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4. र्ोजनण समीक्षण - आर्ोगले प्रथम पि वर्षार् र्ोजनण (२०७६।७७-२०८०।८१) िजुामण गरी लणगू 
गरेको छ । र्ोजनणको प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्नकण लणतग प्रत्रे्क वषा हणतसल गनुापने नतिजण सूचक 
समेि उल्लेख छ । पर्हलो वषा वह-ुआर्णतमक गररवी सचुकणङ्क १८ प्रतिशिमण झणने, मणनव र्वकणस 
सचुणकणङ्क ०.५८८ परु् र्णउने, आतथाक वरृ्र्द्दर १४.९ प्रतिशि परु् र्णउने, उद्योग ३२.२ प्रतिशि, 
प्रतिव्र्र्क्त आर् १ हजणर १ सर् ४७ अमेररकी डलर परु् र्णउने लगणर्िको लक्ष्र् रणखेकोमण प्रगति 
समीक्षण गरेको छैन । प्रत्रे्क वषाको लणतग िोर्कएकण सूचक बमोर्जम नतिजण हणतसल गना नसकेमण 
प्रथम पि वर्षार् र्ोजनणले पररकल्पनण गरेकण सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र् प्रणप्त गना कठठनणई हनेु हुँदण 
र्ोजनणले िोकेको समर् तभर कणर्ाक्रम सिणलन गनुापदाछ । 

5. अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन - आर्ोगले कर्णाली प्रदेश अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन तनदेर्शकण, २०७५ िर्णर 
गरी प्रकणशन गरेको छ । तनदेर्शकण िजुामण भएपतन कमाचणरी ररक्तिणकण कणरर् अनगुमन िथण 
मूल्र्णङ्कन हनु सकेको छैन । र्ोजनणको अनगुमन िथण मूल्र्णङ्कन प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ । 
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पररच्छेद ४ 

प्रतिवेदन कणर्णान्वर्नको र्स्थति 
 प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफण ३५ बमोर्जम महणलेखणपरीक्षकको 
कणर्णालर्बणट लेखणपरीक्षर् भई प्रणरर्म्भक प्रतिवेदनमण औल्र्णइएकण बेरुजकुण सम्बन्धमण सो बेरुजकुो 
सूचनण प्रणप्त भएको ३५ ठदनतभर सम्बर्न्धि कणर्णालर्ले िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट िथण सम्परीक्षर् गना 
महणलेखणपरीक्षकको कणर्णालर्लणई जणनकणरी गरणउनपुने व्र्वस्थण छ। र्स सम्बन्धी व्र्होरण तनम्न 
छना्ः 

1. प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न - प्रदेशको सणवाजतनक लेखण सतमतिमण महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदनको 
व्र्होरणमण छलफल हनेु व्र्वस्थण भएिणपतन हणलसम्म महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदन प्रदेश 
सभणमण पेस भएको छैन । प्रतिवेदन उपर छलफल प्रणरम्भ गरी बेरुज ु र्कनणरण लगणई र्वत्तीर् 
अनशुणसन कणर्म गनुापदाछ । 

2. बेरुज ु फस्र्ौट - र्ो वषा प्रदेशको सरकणरी कणरोबणरिफा  र्वतनर्ोजन, रणजस्व, धरौटी िथण अन्र् 
कणरोबणरको १41 कणर्णालर्को लेखणपरीक्षर् हुँदण 76 कणर्णालर्को बेरुज ुरु.3 अबा 23 करोड 34 
लणख 82 हजणर देर्खएकोमण 7 कणर्णालर्को प्रमणर् िथण प्रतिर्क्रर्णको आधणरमण लगिी दफण 25 बणट 
रु.1 अबा 69 करोड 46 लणख 19 हजणर फस्र्ौट भएको छ । प्रदेश कणननुको उर्ल्लर्खि 
व्र्वस्थण बमोर्जमको प्रर्क्रर्ण पूरण गदणासमेि २०७७।७८ को बेरुज ुफस्र्ौट नभएकणले सो अवतधमण 
कणर्ारि लेखणउत्तरदणर्ी अतधकृिहरूको नणमणवली र बेरुज ु रकम अनसूुची-13 मण समणवेश गररएको 
छ। सतमति िथण अन्र् संस्थणिफा  लेखणपरीक्षर् भएकण 10 सतमतिको लेखणपरीक्षर् हुँदण रु.६ करोड 
२९ लणख ४५ हजणर बेरुज ुदेर्खएको छ ।गि वषा प्रदेशको सरकणरी कणरोबणर र सतमति िथण अन्र् 
संस्थण िफा को रु.1 अबा 31 करोड 15 लणख 49 हजणर बेरुज ुफस्र्ौट गना बणँकी रहेकोमण र्ो वषा 
रु.11 करोड 46 लणख 28 हजणर फस्र्ौट भई रु.1 अबा 19 करोड 69 लणख 21 हजणर  
कणर्म भएको छ । कणननु बमोर्जम बणकँी बेरुज ुफस्र्ौट गनुापदाछ । 

3. प्रतिवेदन कणर्णान्वर्नकण प्रर्णस - बेरुज ुफस्र्ौट गरी प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न गना स्थलगि रुपमण टोली 
खर्टएको अवस्थणमण सोही टोलीबणट सम्परीक्षर् गरी स्थलगि रुपमै जणनकणरी ठदने व्र्वस्थण गररएको 
छ । सम्परीक्षर् गररएकोमण सोको अङ्क र सम्परीक्षर्को लणतग पेस नभएको अवस्थणमण सोही व्र्होरण 
प्रणरर्म्भक प्रतिवेदनमण खलुणउनपुने व्र्वस्थण गररएको छ । प्रदेशको सणवाजतनक लेखण सतमतिमण 
महणलेखणपरीक्षकको वणर्षाक प्रतिवेदनको व्र्होरणमण छलफल हनेु व्र्वस्थणअनरुुप छलफल प्रणरम्भ गरी 
बेरुज ुर्कनणरण लगणई र्वत्तीर् अनशुणसन कणर्म गनुापदाछ । 
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नेपणलको संर्वधणनमण उपलधध स्रोि सणधनको अतधकिम पररचणलनिणरण िीव्र आतथाक वरृ्र्द् हणतसल गदै 
ठदगो आतथाक र्वकणस गने रणज्र्को आतथाक उदे्दश्र् हनेु उल्लेख छ ।  उक्त उदे्दश्र् परुण गना रणज्र्ले 
आवश्र्क नीति िथण कणननु िजुामण, संगठनणत्मक संरचनण, पूवणाधणर र्वकणस, आतथाक र्क्रर्णकलणपहरू सिणलन, 
स्रोि सणधनको व्र्वस्थणपन िथण पररचणलन गरी प्रणप्त प्रतिफलको न्र्णर्ोर्चि र्विरर् गने लगणर्िकण कणर्ा 
गनुापदाछ । उक्त र्क्रर्णकलणपहरू सिणलनमण सणवाजतनक जवणफदेर्हिण, र्वत्तीर् पणरदर्शािण र आतथाक 
अनशुणसनको पणलनण िथण स्रोि र सणधनको उर्चि पररचणलनबणट र्वकणस तनमणार् िथण सेवण प्रवणहलणई पणरदशी, 
जवणफदेही, तमिव्र्र्ी, प्रभणवकणरी बनणउन सर्कने कुरणमण र्वश्वणस गना सर्कन्छ । प्रदेश सरकणर गठन भएको 
छोटो अवतधमण स्रोि सणधन प्रणप्ती, उपर्ोग िथण पररचणलन र सोबणट प्रणप्त हनेु प्रतिफलमण सकणरणत्मक संकेि 
देर्खएको छ । र्स्िण सकणरणत्मक पक्षहरूलणई तनरन्िरिण ठदँदै आतथाक अनशुणसन र र्वत्तीर् सशुणसन कणर्म 
गना र्वद्यमणन आतथाक कणर्ाप्रर्णलीमण सधुणरको आवश्र्किण देर्खएको छ ।  िी सधुणरकण पक्षहरूलणई देहणर् 
बमोर्जम प्रस्ििु गररएको छाः 

 नीति िथण कणननुी व्र्वस्थण 

1. नीति कणर्णान्वर्न - प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली, 2074 ले मन्रणलर्हरूलणई कणर्ा 
र्जम्मेवणरी िोकेको छ । उक्त कणर्ा र्जम्मेवणरी परुण गना प्रदेश सरकणरले घोषर्ण गरेकण वणर्षाक नीति 
िथण कणर्ाक्रम र बजेट वक्तव्र्मण उल्लेर्खि नीतिगि व्र्होरणहरू प्रणथतमकिण तनधणारर् गरी कणर्णान्वर्न 
गनुापदाछ । प्रदेश सरकणर (कणर्ार्वभणजन) तनर्मणवली बमोर्जम आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण 
मन्रणलर्ले प्रदेश सरकणरको समग्र आतथाक सूचक िर्णर गने, आतथाक वरृ्र्द् र स्थणर्र्त्व कणर्म गने, 
उत्पणदन र उत्पणदकत्व वरृ्र्द् गने लगणर्िकण नीति िजुामण गरी कणर्णान्वर्न गनुापने देर्खएको छ । 
त्र्स्िै, कृर्ष, वन, पर्ाटन, उद्योग लगणर्िको र्वषर्मण क्षेरगि नीति िजुामण गरी कणर्णान्वर्नकण 
मणध्र्मबणट प्रदेश िथण रणर्ष्ट्रर् अथािन्रमण र्ोगदणन परु् र्णउने व्र्वस्थण तमलणउनपुने देर्खन्छ ।  

2. कणननु तनमणार् - संर्वधणनको धणरण ५७ मण प्रदेशको अतधकणर अनसूुची-6 मण उर्ल्लर्खि र्वषर्मण 
तनर्हि रहने र त्र्स्िो अतधकणरको प्रर्ोग संर्वधणन र प्रदेश कणननुबमोर्जम हनेु व्र्वस्थण छ । र्ो 
वषासम्म कणननु तनमणार् गना 58 र्वधेर्क प्रदेश सभणमण पेस भएकोमण 36 र्वधेर्क पणररि भई 8  
र्वधेर्क र्फिणा र १४ र्वधेर्क र्वचणरणतधन रहेको छ । सेवण प्रवणहलणई प्रभणवकणरी बनणउन िथण 
कणर्ासिणलन प्रर्क्रर्णमण पणरदर्शािण, जवणफदेर्हिण िथण र्वतधसम्मि कणर्ाको सतुनर्िििणकण लणतग 
आवश्र्क कणननु तनमणार् गरी कणर्णान्वर्न गनुापने देर्खन्छ ।  

3. कणननुको पणलनण - र्वद्यमणन सणवाजतनक खररद ऐन, तनर्म, प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, तनर्म र 
अन्र् प्रचतलि कणननुहरूको पणलनण गरी आतथाक अनशुणसन कणर्म गदै आतथाक अतनर्तमििण घटणउन 
सम्बर्न्धि तनकणर्हरूले ध्र्णन ठदनपुदाछ । कणर्ासम्पणदनकण लणतग आवश्र्क पने कणननु, कणर्ार्वतध, 
तनदेर्शकण, मणगादशान िजुामण गरी कणर्णान्वर्न गने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 
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4. सेवण र सरु्वधण - प्रदेश सभणकण पदणतधकणरी िथण सदस्र्को पणररश्रतमक सरु्वधणसम्बन्धी ऐन अनसुणर 
िोर्कएकण सेवण सरु्वधणभन्दण बढी नहनेु गरी सरु्वधण भकु्तणनी गनुापनेमण चणडपवा खचा, प्रदेश सर्चव थप 
सरु्वधण, र्णिणर्णि खचा सरु्वधण, सल्लणहकणर लगणर्िकण सरु्वधण ऐन अनसुणर िोर्कएभन्दण बढी खचा गने 
प्रवरृ्त्तमण सधुणर गरी मणपदण्ड बमोर्जम सेवण सरु्वधण उपलधध गरणउने व्र्वस्थण अवलम्वन गनुापदाछ। 

 संगठन िथण जनशर्क्त व्र्वस्थणपन 

5. दरबन्दी िथण पदपूतिा - प्रदेशस्िरको कणर्ा सम्पणदनमण प्रभणवकणररिण ल्र्णउन सबै सरकणरी तनकणर्को 
संगठन िथण व्र्वस्थणपन सवेक्षर् र व्र्वस्थणपन परीक्षर् गरी कणर्णालर् र कमाचणरी दरबन्दी र्र्कन 
गने र दरबन्दी अनसुणर पदपूतिा गरी र्वकणस तनमणार्, सेवण प्रवणहकण गतिर्वतधलणई प्रभणवकणरी 
बनणउनपुदाछ । 

6. सेवण प्रवणह - सणवाजतनक स्रोि र सणधनको अतधकिम उपर्ोग गरी सेवण प्रवणहलणई तमिव्र्र्ी, 
प्रभणवकणरी र दक्षिणपूवाक संचणलन गना चक्रीर् समर् प्रर्णली, टोकन प्रर्णली, एकद्वणर सेवण प्रर्णली र 
हेल्पडेस्क प्रर्णली कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउन सेवण प्रवणह मणपदण्ड तनधणारर् गने, अनगुमन संर्न्र बनणउने 
र गनुणसो व्र्वस्थणपन एवं सणवाजतनक सनुवुणई गने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । सेवण प्रवणहमण संलग्न 
हनेु पदणतधकणरी एवं जनशर्क्त सेवणग्रणहीप्रति सोझै उत्तरदणर्ी र जवणफदेही हनुपुने प्रर्णली िर्णर गरी 
लणग ुगनुापदाछ । सेवणग्रणहीको समर् र लणगि घटणउन र्वद्यिुीर् मणध्र्मबणट सेवण प्रवणह गने व्र्वस्थण 
तमलणउनपुदाछ । 

 आर्ोजनण िथण कणर्ाक्रम व्र्वस्थणपन 

7. आर्ोजनण बैङ्क - पूवणाधणर र्वकणसकण क्षेरहरू जस्िै सडक, तसँचणई, खणनेपणनी, पर्ाटन, कृर्ष, उद्योग, 
वन आठदको दीघाकणतलन र्वकणसको प्रणरुप िर्णर गरी क्षरेगि आर्ोजनण, त्र्सबणट प्रणप्त हनेु प्रतिफल, 
लणभणर्न्वि हनेु वगा र प्रणथतमर्ककरर् सर्हि आर्ोजनण बैङ्क िर्णर गनुापने देर्खएको छ । 

8. आर्ोजनण छनौट एवं कणर्णान्वर्न - आर्ोजनण बैंकबणट प्रणथतमकिण प्रणप्त आर्ोजनणको छनौट एवं 
कणर्णान्वर्न गने, तनर्िि मणपदण्ड तनधणारर् गरी संघ र स्थणनीर् िहसँग दोहोरो नपने गरी आर्ोजनण 
कणर्णान्वर्न गने र आर्ोजनणको अनगुमन र मूल्र्णङ्कन गरी कणर्णान्वर्नमण र्ढलणई हनुकुो कणरर् 
पर्हचणन गरी समर्मै आर्ोजनण सम्पन्न गरणउन ध्र्णन ठदनपुदाछ । 

9. ठदगो र्वकणस लक्ष्र् - ठदगो र्वकणस लक्ष्र्को रणर्ष्ट्रर् सूचक अनसुणर र्शक्षण, स्वणस्थर्, खणनेपणनी, पर्ाटन, 
भौतिक पूवणाधणर, तसँचणई, आवणस लगणर्िकण क्षेरमण र्ोजनण िजुामण िथण बजेट र्वतनर्ोजन गरी 
कणर्ाक्रम सिणलन गने र अपेर्क्षि उदे्दश्र्/लक्ष्र् प्रणप्त गने व्र्वस्थण तमलणउनपुने देर्खन्छ । 

10. अध्र्र्न प्रतिवेदन  – प्रदेश सरकणरले परणमशादणिण मणफा ि िर्णर गरेको र्वस्ििृ आर्ोजनण प्रतिवेदन 
अतभलेख रणर्ख कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउनपुदाछ । संघबणट अध्र्र्न गरी िर्णर भएकण प्रतिवेदनहरु प्रदेश 
िथण स्थणनीर् िहमण हस्िणन्िरर् गरी दोहोरो अध्र्णन नहनेु व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । 
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 बजेट व्र्वस्थणपन 

11. बजेट िजुामण - बजेट िजुामण गदणा क्षेरगि प्रणथतमकिण, स्रोि सणधनको उपलधधिण, पूवणाधणर र्वकणसको 
अवस्थण, रणजस्व संकलन गना सक्ने क्षमिण, सरोकणरवणलणको सहभणतगिण लगणर्ि पक्षमण ध्र्णन ठदई 
बजेट तनमणार् गनुापने देर्खन्छ । बजेट िजुामण गदणा क्षेरगि प्रणथतमकिण, मध्र्मकणतलन खचा संरचनण, 
बहवुर्षार् चर्क्रर् बजेट (Rolling Budget) लगणर्िकण अवधणरर्ण अनसुणर कणर्णान्वर्न र्ोग्र् बजेट 
िजुामण गनुापदाछ।  

12. बजेट र्वतनर्ोजन - प्रणथतमकिणमण रहेकण र्ोजनण एवं कणर्ाक्रममण बजेट र्वतनर्ोजन गने, बजेट अबण्डण 
रणखी पतछ रकमणन्िर गने कणर्ामण तनर्न्रर् गने, र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन िर्णर भएकण र्ोजनणमण 
मणर र्वतनर्ोजन गने, बजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलर्धधलणई कणर्ा सम्पणदन मूल्र्णङ्कनसँग आवर्द् गने, 
दीगो र्वकणस हनेु आर्ोजनणमण मणर बजेट र्वतनर्ोजन गने व्र्वस्थण कणर्णान्वर्न गनुापदाछ । 

13. र्वतनर्ोजन दक्षिण - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश मन्रणलर्ले बजेट प्रस्िणव 
गदणा खचा हनेु स्पि आधणरसर्हि पेस गने र सो अनसुणर खचा गनुापने उल्लेख छ । र्ो वषा प्रदेश 
सरकणरले पेस गरेको बजेट वक्तव्र् अनसुणर रु.३३ अबा ७४ करोड १३ लणख बजेट र्वतनर्ोजन 
गरेकोमण रु.२२ अबा ७५ करोड २० लणख खचा गरी कुल र्वतनर्ोजनको 67.43 प्रतिशि मणर खचा 
गरेको देर्खन्छ । कणर्णान्वर्न र्ोग्र् कणर्ाक्रम र आधणर बेगर बजेट अनमुणन गरेको र बजेट अनसुणर 
खचा गना नसकेकोले मन्रणलर्को र्वतनर्ोजन दक्षिण कमजोर रहेको देर्खर्ो । कणर्ाक्रम बजेट खचा 
गरी र्वतनर्ोजन दक्षिण वरृ्र्द् गनुापदाछ । 

14. परणमशा खचा - परणमशादणिण खचामण अत्र्तधक वरृ्र्द् हुँदै गएको देर्खएको छ । परणमशा खचामण 
न्रू्नीकरर् गना सम्भणव्र्िण अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजनण प्रतिवेदन लगणर्िकण कणर्ा आन्िररक 
जनशर्क्तबणट गरणउन पहल गने, बणह्य जनशर्क्तबणट गरणउन ुपने अवस्थणमण प्रतिस्पधणात्मक िररकणले 
खररद गने, संभणव्र्िण अध्र्र्न भएकण र्ोजनण मणर वणर्षाक कणर्ाक्रममण समणवेश गने लगणर्िकण कणर्ा 
गरी परणमशा खचालणइा तमिव्र्र्ी र प्रभणवकणरी बनणउनपुदाछ । 

15. अनदुणनको उपर्ोग - अनदुणन कणर्ाक्रमहरूलणइा धर्वर्स्थि रूपमण कणर्णान्वर्न गना आवश्र्क पने 
तनदेर्शकण र कणर्ार्वतध, ऐन िथण तनर्मणवलीको आधणरमण िजुामण गने, दोहोरो अनदुणन तनर्न्रर् गने, 
अनदुणनमण समणन पहुँचको सतुनिििण गने, लणभग्रणहीको लणगि सहभणतगिण नहनेु कणर्ामण अनदुणन ठदने 
पररपणटी अन्त्र् गनुापने, व्र्र्क्तगि लणभ हनेु र्कतसमको अनदुणन ठदने पररपणटीमण तनर्न्रर् गनुापने र 
अनदुणनको िणलकु तनकणर्बणट अनगुमन, मूल्र्णङ्कन गने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । सणथै अनदुणन 
रकमको उपर्ोगबणट रोजगणरी तसजानण, आर् आजानमण वरृ्र्द्, उत्पणदन िथण उत्पणदकत्वमण अतभवरृ्र्द्, 
प्रर्वतध हस्िणन्िरर् िथण उपर्ोग, सवासणधणरर्को पहुँच वण सरु्वधण सम्बन्धमण मूल्र्णङ्कन गरी अनदुणन 
उपर्ोगको सतुनर्िििण गररनपुदाछ । 

16. चणल ुखचामण तनर्न्रर् - प्रदेश सरकणरको चणल ुखचा बढ्दै गएको िथण पुजँीगि खचा अपेर्क्षि रुपमण 
बढ्न नसकेको अवस्थण छ । समग्र आतथाक अवस्थणमण सधुणर गरी पूवणाधणर र्वकणस, प्रतिफलर्कु्त 
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क्षेरमण लगणनीकण मणध्र्मबणट पुजँीगि खचा बढणउनपुने अवस्थण देर्खएको छ भने चसु्ि र छररटो 
संगठन, अनणवश्र्क र फजलु खचामण तनर्न्रर्, आठदकण मणध्र्मबणट चणल ुखचा घटणउनपुने देर्खन्छ। 

17. आन्िररक तनर्न्रर् - प्रदेश मन्रणलर् र अन्िगाि तनकणर्बणट सम्पणदन गने कणर्ा तमिव्र्र्ी, दक्ष र 
प्रभणवकणरी ढंगबणट सम्पणदन गना, र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्णलीलणई र्वश्वसनीर् वनणउन िथण प्रचतलि प्रदेश 
कणननुबमोर्जम कणर्ा सम्पणदन गना आ-आफ्नो कणमको प्रकृति अनसुणरको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली 
िर्णर गरी लणगू गनुापदाछ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली िजुामण गदणा आन्िररक तनर्न्रर्को 
आवश्र्किण, तनर्न्रर् वणिणवरर्, तनर्न्रर् र्क्रर्णकलणप, समन्वर् एवं सिणर र अनगुमन जस्िण 
पक्षहरूमण ध्र्णन ठदनपुदाछ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्णली तनकणर्को कणर्ासँग प्रत्र्क्ष सम्बर्न्धि रही 
जोर्खम न्रू्तनकरर् गने र्वषर्सँग सम्बर्न्धि हनुपुदाछ । 

 खररद व्र्वस्थणपन 

18. नम्सा िथण तनमणार् स्थल - तनमणार् कणर्ा एवं परणमशा सेवणको लणगि अनमुणन िर्णर गना प्रर्ोग हनेु 
नम्सालणई प्रर्वतधमण भएको पररविान अनसुणर अद्यणवतधक एवं स्वीकृि गरी खररद पूवा गररसक्नपुने 
जग्गण प्रणतप्त, वणिणवरर्ीर् अध्र्र्न, अन्िरतनकणर् समन्वर् र स्वीकृि लगणर्िकण कणर्ाहरू सम्पन्न 
भएपतछ मणर खररद कणर्ा गनुापदाछ। 

19. खररद सम्झौिण कणर्णान्वर्न - सम्झौिण अनसुणरको कणम समर्मै सम्पन्न गना कणर्ािणतलकण बनणई 
कणर्णान्वर्न गने, सणवाजतनक खररद कणननुको पणलनण गने, खररद कणर्ामण संलग्न पदणतधकणरीले 
र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण पणलनण गनुापने, खररद कणर्ाको अनगुमनलणई प्रभणवकणरी बनणउने लगणर्िकण 
कणर्ा गरी खररद कणर्ालणई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ ।  

20. प्रतिस्पधणा - सणवाजतनक खररदमण प्रतिस्पधणा सीतमि हनेु गरी कणमलणई टुक्रण टुक्रण गने र टर्णकेर्जङ्ग गने 
कणर्ालणई तनर्न्रर् गनुापने देर्खनकुण सणथै खररदलणई प्रतिस्पधणार्कु्त बनणउन र्वद्यिुीर् बोलपर सूचनण 
प्रर्णलीलणई अतनवणर्ा गने र खररद प्रर्क्रर्णलणई पणरदशी, खलुण, उदे्दश्र्मूलक र तमिव्र्र्ी बनणउन 
खररद र्ोजनण बनणई प्रतिस्पधणात्मक रूपमण खररद कणर्ा गनुापदाछ । 

21. तनमणार् कणर्ा सम्पन्न - तनमणार् कणर्ा समर्मण नहुँदण सेवणग्रणही सेवणबणट बर्िि हनेु भएकोले समर्मण 
कणर्ासम्पन्न गना, सहज वणिणवरर् तमलणउने, सपुरीवेक्षर् र अनगुमनलणई प्रभणवकणरी बनणउने, 
कणर्णान्वर्न चरर्मण देखण परेकण समस्र्ण समर्मै समणधणन गरी कणर्ासम्पन्न गरणउने र समर्मण 
कणर्ासम्पन्न नगरेमण क्षतिपूतिा तलने सम्बन्धी व्र्वस्थणको कडणइकण सणथ कणर्णान्वर्न गनुापदाछ । 

22. उपभोक्तण सतमतिबणट कणर्ा - सणवाजतनक खररद कणननुमण उल्लेर्खि सीमण अनसुणरको कणर्ा मणर 
उपभोक्तण सतमतिबणट गरणउने, उपभोक्तण सतमतिहरूले तनमणार् व्र्वसणर्ीबणट कणम गरणउने र 
बोलपरबणट खररद गनुापने सणमणन समेि उपभोक्तण सतमतिबणट सोझै खररद गने कणर्ामण तनर्न्रर् 
गनुापदाछ । उपभोक्तण सतमति मणफा ि कणर्ा गरणउँदण रोजगणरी तसजानण, वणिणवरर्ीर् पक्ष, गरु्स्िरीर् 
कणर्ासम्पणदन तमिव्र्र्र्िण लगणर्िकण र्वषर्मण ध्र्णन ठदनपुने देर्खएको छ । उपभोक्तण सतमतिहरूबणट 
गररने कणर्ामण जनसहभणतगिण सतुनर्िि गने िथण तनमणार् सम्पन्न पिणि ममाि संभणरको र्जम्मेवणरी सर्हि 
आर्ोजनण हस्िणन्िरर् गने व्र्वस्थण कणर्णान्वर्न गनुापदाछ। 
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23. गरु्स्िर परीक्षर् - सणवाजतनक तनमणार् कणर्ालणई दीगो र प्रतिफलमखुी बनणउन तडजणइन, स्पेतसर्फकेशन 
र गरु्स्िर आश्वस्ििण र्ोजनण अनसुणर तनमणार् सणमग्री एवं तनमणार् कणर्ाको गरु्स्िर परीक्षर् गने, 
गरु्स्िरीर् परीक्षर् गना कणर्णालर्हरूलणई प्रोत्सणहन गने, गरु्स्िर तनर्न्रर् िथण गरु्स्िर आश्वस्ििणको 
सतुनर्िि गने व्र्वस्थण मलणउनपुने देर्खन्छ । 

 सणवाजतनक श्रोि र सम्पर्त्त संरक्षर् 

24. सम्पर्त्त व्र्वस्थणपन - संघबणट प्रदेश िथण स्थणनीर् िहमण प्रणप्त र्जन्सी सणमणन, सवणरी सणधन, भवन 
लगणर्ि हस्िणन्िरर् भएकण सम्पर्त्तको र्ववरर् िथण र्वद्यमणन सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यणवतधक गरी 
सम्बर्न्धि तनकणर्मण प्रतिवेदन गने, प्रर्ोगमण रहेकण सवणरी सणधनको अतभलेख, त्र्सको ममाि एवं 
हस्िणिरर् कणर्ालणई व्र्वर्स्थि गरी महणलेखण तनर्न्रक कणर्णालर्ले उपलधध गरणएको सणवाजतनक 
सम्पर्त्त व्र्वस्थणपन प्रर्णली सफ्टवेर्र प्रर्ोगमण ल्र्णई सम्पर्त्त व्र्वस्थणपन गनुापदाछ । प्रदेश सरकणर 
मणिहि रहेकण सणवाजतनक जग्गण, घर, सवणरीसणधन, फतनाचर, कम्टर्टुर, मेर्शन उपकरर् लगणर्िकण 
सम्पर्त्तको कणर्णालर्गि र एकीकृि अतभलेख रणख्नपुदाछ । 

25. धणतमाक एवं सणसँ्कृतिक सम्पदण - सणवाजतनक मठ, मर्न्दर, देवणलर्, गमु्बण, िीथास्थल लगणर्ि 
परुणिणर्त्वक एवं धणतमाक स्थलहरूको अतभलेख, ममाि सम्भणर, संरक्षर् र उपर्ोग गरी धणतमाक एवं 
ऐतिहणतसक सम्पदणको संरक्षर् गनुापदाछ । 

 र्वत्तीर् श्रोि पररचणलन 

26. आन्िररक आर् - अन्िर सरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकणरको अतधकणर 
क्षेरमण पने घरजग्गण रर्जषे्ट्रशन शलु्क, सवणरी सणधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञणपन कर, कृर्ष आर्मण 
कर, सेवण शलु्क दस्िरु, पर्ाटन शलु्क लगणर्िकण क्षरेको समरु्चि पररचणलन गरी रणजस्व संकलनलणई 
वरृ्र्द् गनुापदाछ । रणजस्व संकलन सम्बन्धी कर, दस्िरु र शलु्क पररमणजान गदणा संघीर् कणननुसँग 
सणमन्जस्र् गने र रणजस्वकण थप क्षेर पर्हचणन िथण रणजस्व प्रशणसनमण सधुणर गरी आन्िररक रणजस्व 
असलुीमण वरृ्र्द् गनुापदाछ। 

27. रणजस्व दणर्रण तबस्िणर - संर्वधणन अनसुणर प्रदेश सरकणरले संकलन गने रणजस्वकण क्षेर िथण दणर्रण 
र्वस्िणर गने, चहुणवट तनर्न्रर् गने, कमाचणरीको दक्षिण अतभवरृ्र्द् गने लगणर्िकण कणर्ा गरी रणजस्व 
प्रशणसनमण सधुणर गनुापने देर्खन्छ ।  

 भौतिक पूवणाधणर र्वकणस 

28. पूवणाधणर र्वकणस - प्रदेश मणिहिकण सबै र्जल्लणमण सडक, तसंचणइ, खणनेपणनी, पर्ाटन, दरुसंचणर, र्वद्यिु, 
र्वद्यणलर्, स्वणस्थर् लगणर्िकण पूवणाधणरको समणनपुणतिक र्वकणसकण लणतग आवश्र्क स्रोि व्र्वस्थणपन 
िथण उपर्ोग गरी पूवणाधणर र्वकणस गनुापदाछ । 

29. प्रदेश पूवणाधणर - प्रदेश सरकणर स्थणपनण भएपिणि स्थणर्ी रणजधणनी रहने स्थणनमण भवन लगणर्ि भौतिक 
पूवणाधणर तबकणस गने लगणर्िकण कणर्ा गनुा पदाछ ।  
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30. जोर्खम न्रू्तनकरर् - र्वपद् व्र्वस्थणपन अन्िगाि जोर्खमको आकँलन, पूवा िर्णरीको व्र्वस्थण, रणहि 
िथण पनुस्थणापनण एवं पनुतनामणार् र समन्र्णर्ीकरर्को अवस्थण तनमणार् गना आवश्र्क र्ोजनण र िर्णरीको 
कणर्ा गनुापदाछ । र्सकण लणतग आवश्र्क पने स्रोिसणधन जस्िै बजेट, जनशर्क्त, समन्वर् र सिणर 
व्र्वस्थण, अन्र् पूवणाधणर लगणर्िकण र्वषर्मण पर्णाप्त ध्र्णन ठदनपुदाछ । कोतभड-19 लगणर्िकण 
महणमणरी एवं संक्रणमक रोग तनर्न्रर्कण लणतग अपनणउन ुपने सणवधणनी िथण सिका िणको लणतग सूचनण 
प्रवणहलणइा प्रभणवकणरी बनणउने, स्वणस्थर् पूवणाधणरको एवं जनशर्क्त व्र्वस्थणपन गरी उपचणर सेवण सधुणर 
गने, सबैलणई खोपको सतुनर्िििण हनेु व्र्वस्थण तमलणउने र कोतभड रोग तनर्न्रर्कण लणतग भएकण 
कणर्ाहरूको समीक्षण गरी र्वपद् व्वस्थणपन अन्िगाि भर्वष्र्मण गनुापने पूवा िर्णरी, पूवणाधणर र्वकणस, 
जनचेिनण िथण सिणर व्र्वस्थण तमलणई र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरर्कण उपणर्हरू अवलम्बन गनुापदाछ । 

 संघीर्िण कणर्णान्वर्न 

31. समन्वर् – नेपणलको संर्वधणनको अनसूुचीमण उल्लेख भएकण र आर्ोजनण वगीकरर् िथण बणँडफणँट 
सम्बन्धी मणपदण्ड, २०७६ अनसुणरकण एकल िथण सणझण अतधकणर सूचीकण कणननु तनमणार् गरी 
कणर्णान्वर्न गनुापने, संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िहको कणर्ार्जम्मेवणरीमण पने र्वकणस कणर्ाक्रम िथण 
आर्ोजनणहरूको वगीकरर् कणर्णान्वर्न गनुापने, अन्िरप्रदेशमण संचणलन हनेु सडक, र्वद्यिु, तसँचणई 
लगणर्िकण पूवणाधणर सम्बन्धी पररर्ोजनणहरू संचणलन गदणा िीनै िहबीच समन्वर् कणर्म गरी दोहोरो 
नहनेु व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ । कणर्ाक्रम सिणलन गदणा संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िहबीच दोहोरो पने, 
खर्टटने र टुर्क्रने समस्र्ण देर्खएकोले आवश्र्क समन्वर् गरी र्स्िण समस्र्ण तनरणकर् गररनपुदाछ । 

32. प्रदेश समन्वर् पररषद – प्रदेश िथण स्थणनीर् िहले गने कणम कणरवणहीमण नीतिगि सणमन्जस्र्िण सणझण 
अतधकणर क्षेरको प्ररे्ग प्रणकतिक स्रोिको उपर्ोग र बणँडडफणँट सम्बन्धमण समन्वर् गने र्ववणद 
तनरुपर् गने कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्नमण प्रभणवकणररिण ल्र्णउन मणननीर् मखुर्मन्रीको अध्र्क्षिणमण गठठि 
प्रदेश समन्वर् पररषदको भतूमकण प्रभणवकणरी बनणउन ुपने देर्खएको छ ।     

33. स्वतनभारिण – अन्िर सरकणरी र्वत्त व्र्वस्थणपन ऐन, २०७४ अनसुणर आफ्नो अतधकणर क्षेर अन्िगाि 
पने र्वषर्मण रणजस्व संकलनलणई प्रभणवकणरी बनणई आन्िररक आर् वरृ्र्द् गरी संघीर् अनदुणन 
हस्िणन्िरर्को तनभारिण कम गदै जणनपुने देर्खन्छ । संघ, प्रदेश र स्थणनीर् िहको सणझण अतधकणर 
अन्िगाि संकलन भएको रणजस्व सम्बर्न्धि र्वभणज्र् कोषमण जम्मण गरी बणँडफणँट गनुापदाछ ।  

 र्वत्तीर् प्रशणसन िथण आतथाक अनशुणसन 

34. तमिव्र्र्ीिण - एउटै प्रकृतिको कणम बेग्लणबेग्लै तनकणर्मण स्रोि र्वभणजन गरी दोहोरो खचा गने कणर्ामण 
तनर्न्रर् गने, संगठन व्र्वस्थणपन सवेक्षर् गरी उपर्कु्त संखर्णमण संगठन िथण दरबन्दी कणर्म गरी 
चणल ुखचामण तनर्न्रर् गनुापने, पुजँीगि खचालणई कणर्ाक्रम र बजेटसँग आबर्द् गरी तमिव्र्र्ी िवरले 
खचा गने व्र्वस्थण तमलणउनपुदाछ। खचाको मणपदण्ड िथण तमिव्र्र्ीिण सम्बन्धी तनदेर्शकण िर्णर, 
अद्यणवतधक िथण कणर्णान्वर्न गनुापने देर्खएको छ । 

35. र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण - प्रदेश आतथाक कणर्ार्वतध ऐन, २०७४ अनसुणर खचा गने, र्जम्मेवणरी र 
जवणफदेर्हिण वहन गने, बजेट िजुामण गने, तनकणसण ठदने, खचा गने, लेखण रणख्न,े प्रतिवेदन गने 
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पदणतधकणरीको र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण स्पि गरी सो कणर्णान्वर्न गने व्र्वस्थणको पणलनण गनुा 
गरणउनपुदाछ । 

36. प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न - संवैधणतनक तनकणर्ले पेस गरेकण प्रतिवेदनहरू संसदीर् सतमतिमण छलफल गरी 
कणरवणही टुङ्गो लगणउनपुदाछ । प्रदेश सरकणर मणिहिकण प्रशणसतनक, प्रणर्वतधक, आतथाक लगणर्िकण 
र्वतभन्न र्वषर्मण अध्र्र्न अनसुन्धणन गरी प्रणप्त भएकण अध्र्र्न प्रतिवेदनहरू कणर्णान्वर्न गनुापदाछ । 
आतथाक कणरोबणरको वणर्षाक प्रतिवेदन, सणवाजतनक सम्पर्त्तको वणर्षाक प्रतिवेदन लगणर्िकण 
प्रतिवेदनहरूमण उल्लेख भएकण सधुणर गनुापने र्वषर्को सम्बन्धमण ित्कणल कणरवणही शरुु गरी र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्णली सदुृढ गनुापदाछ । आन्िररक र अर्न्िम लेखणपरीक्षर् प्रतिवेदनमण औलं्र्णएकण 
व्र्होरणहरूको सम्बन्धमण सर्ममण कणरवणही टुङ्गो लगणई प्रतिवेदन कणर्णान्वर्न पक्ष प्रभणवकणरी बनणई 
आतथाक अनशुणसन कणर्म गना गरणउन ध्र्णन ठदनपुने देर्खएको छ ।  

37. लेखण ढणचँण - सणवाजतनक तनकणर्को लेखण प्रर्णली, लेखण ढणँचणको स्वीकृति िथण र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रर्णलीमण समर्सणपेक्ष सधुणर गरी सणवाजतनक कोषको पणरदर्शािण र र्वश्वसनीर्िण प्रबर्द्ान गना 
सणवाजतनक क्षेरको लणतग नेपणल सणवाजतनक क्षेर लेखणमणन (नेटसणस) प्रदेशकण सबै तनकणर्हरूमण 
कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउन ुपदाछ। 

38. अनगुमन र मलु्र्णकंन - प्रदेश र्वत्तीर् प्रशणसन र आतथाक अनशुणसनलणई सबल बनणउन अनगुमन, 
मूल्र्णङ्कन, र्जम्मेवणरी र जवणफदेर्हिण पणलनण गनुापने व्र्वस्थण कणर्णान्वर्नमण ल्र्णउनपुदाछ । 

उपर्ुाक्त अनसुणर नीतिगि, कणननुी, व्र्वस्थणपकीर् र प्रर्क्रर्णगि र्वषर्हरूमण सधुणर गरी असल 
र्वत्तीर् व्र्वस्थणपनकण मणध्र्मबणट आतथाक सशुणसन कणर्म हनेु, सेवण प्रवणह प्रभणवकणरी हनेु, पूवणाधणर 
क्षेरको र्वकणसकण मणध्र्मबणट अतधकिम प्रतिफल प्रणप्त भई जीवनस्िरमण सधुणर आउने अपेक्षण 
गररएको छ । 
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अनसूुचीहरू 
 

अनसूुची – १ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धि) 
 

लेखणपरीक्षर् गररएकण सरकणरी कणर्णालर्हरूको र्ववरर्  

र्वतनर्ोजन, रणजस्व, धरौटी र  अन्र् कणरोवणर 

२०७७।७८ 

(रु. हजणरमण) 

क्र.सं. मन्रणलर्/तनकणर्/कणर्णालर्कोनणम 
कणर्णालर् 
संखर्ण 

बेरुज ुभएकण 
कणर्णालर्को संखर्ण 

बेरुज ुरकम 

1. प्रदेश सभण सर्चवणलर् 1 १ ९०१ 

2. मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् 3 ० ० 

3. आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 18 १ ८० 

4. आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 8 ३ ३७९५७ 

5. उद्योग, पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 24 १२ ९३७१८ 

6. भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 26 १३ ३८११३ 

7. भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् 26 २४ १२६७८४७ 

8. सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 32 २१ १००२२७ 

9. प्रदेश लोक सेवण आर्ोग 1 ० ० 

10. मखुर् न्र्णर्णतधवक्तण कणर्णालर् 1 १ २१ 

11. प्रदेश नीति िथण र्ोजनण आर्ोग 1 ० ० 

 जम्मण 141 ७६ १५३८८६४ 
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अनसूुची – १(क) 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धि) 

लेखणपरीक्षर् गररएकण  कणर्णालर्हरूको र्ववरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 
 

क्र.सं. मन्रणलर् र तनकणर्को नणम कणर्णालर् संखर्ण 
1.  प्रदेश सभण सर्चवणलर् १ 
2.  मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् ३ 
2.1.  मखुर् मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर्   
2.2.  मर्हलण र्वकणस प्रर्शक्षर् केन्र   
2.3.  प्रणदेर्शक कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न इकणई   
3.  आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् सखेुि १८ 
3.1.  आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् सखेुि   
3.2.  प्रदेश लेखण तनर्न्रक कणर्णालर् सखेुि   
3.3.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् जणजरकोट   
3.4.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् सल्र्णन   
3.5.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् रुकुम   
3.6.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् डोल्पण   
3.7.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् दैलेख   
3.8.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् कणतलकोट   
3.9.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् जमु्लण   
3.10.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् मगु ु   
3.11.  प्रदेश लेखण इकणई कणर्णालर् हमु्लण   
3.12.  र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् सल्र्णन   
3.13.  र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् जमु्लण   
3.14.  र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् मगु ु   
3.15.  र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् हमु्लण   
3.16.  र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् कणतलकोट   
3.17.  र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् दैलेख   
3.18.  र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् सखेुि   
4.  आन्िररक मणतमलण मन्रणलर् 8 

4.1.  आन्िररक मणतमलण मन्रणलर्   
4.2.  र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् सल्र्णन   
4.3.  र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् जणजरकोट   
4.4.  र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् दैलेख   
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4.5.  र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् सखेुि   
4.6.  प्रदेश प्रहरी कणर्णालर् सखेुि   
4.7.  कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बल मखुर्णलर् सखेुि   
4.8.  नेपणल प्रहरी आवणतसर् मणध्र्णतमक र्वद्यणलर् सखेुि   
5.  उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 24 

5.1.  उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर्   
5.2.  वन िथण वणिणवरर् तनदेशनणलर् सखेुि   
5.3.  तडतभजन वन कणर्णालर् सखेुि   
5.4.  तडतभजन वन कणर्णालर् दैलेख   
5.5.  तडतभजन वन कणर्णालर् सल्र्णन   
5.6.  तडतभजन वन कणर्णालर् जणजरकोट   
5.7.  तडतभजन वन कणर्णालर् रुकुम पर्श्वम   
5.8.  तडतभजन वन कणर्णालर् जमु्लण   
5.9.  तडतभजन वन कणर्णालर् हमु्लण   
5.10.  तडतभजन वन कणर्णालर् मगु ु   
5.11.  तडतभजन वन कणर्णालर् डोल्पण   
5.12.  तडतभजन वन कणर्णालर् कणतलकोट   
5.13.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि तनदेशनणलर्   
5.14.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् दैलेख   
5.15.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् सल्र्णन   
5.16.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् जणजरकोट   
5.17.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् रुकुम पर्िम   
5.18.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् जमु्लण   
5.19.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् मगु ु   
5.20.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् डोल्पण   
5.21.  उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् कणतलकोट   
5.22.  वन प्रर्शक्षर् केन्र सखेुि   
5.23.  तडतभजन वन कणर्णालर् भेरी वणर्वर्णचौर   
5.24.  भ ुिथण जलणधणर व्र्वस्थणपन कणर्णालर् सखेुि   
6.  भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् २६ 

6.1.  भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर्   
6.2.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर् कणतलकोट   
6.3.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर् डोल्पण   
6.4.  पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, सल्र्णन   
6.5.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, जणजरकोट   
6.6.  पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, डोल्पण   
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6.7.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, हमु्लण   
6.8.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, मगु ु   
6.9.  पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, हमु्लण   
6.10.  वणगवणनी र्वकणस केन्र दणमणा हमु्लण   
6.11.  पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, मगु ु   
6.12.  पश ुअस्पिणल िथण पश ुसेवण कणर्णालर्, जमु्लण   
6.13.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, जमु्लण   
6.14.  पशपंुछी र्वकणस तनदेशनणलर् सखेुि   
6.15.  कृर्ष िथण पशपंुक्षी व्र्वसणर् प्रबार्द्न प्रर्शक्षर् केन्द,सखेुि   
6.16.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर्, दैलेख   
6.17.  भमुी व्र्वस्थण िथण सहकणरी रर्जिणरको कणर्णालर्   
6.18.  एकीकृि कृर्ष प्रर्ोगशणलण   
6.19.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर् रुकुम   
6.20.  कृर्ष र्वकणस कणर्णालर् सल्र्णन   
6.21.  वणगवणनी र्वकणस केन्र जफुणल डोल्पण   
6.22.  कृर्ष र्वकणस तनदेशनणलर् सखेुि   
6.23.  पश ुअस्पिणल िथण पशसेुवण कणर्णालर् रुकुम   
6.24.  पश ुअस्पिणल िथण पशसेुवण कणर्णालर् कणतलकोट   
6.25.  पश ुअस्पिणल िथण पशसेुवण कणर्णालर् जणजरकोट   
6.26.  पश ुअस्पिणल िथण पशसेुवण कणर्णालर् दैलेख   
7.  भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् २६ 

7.1.  भौतिक पवुणाधणर र्वकणस मन्रणलर्   
7.2.  पवुणाधणर र्वकणस तनदेशनणलर् सखेुि   
7.3.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् सखेुि   
7.4.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर् सल्र्णन   
7.5.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् सल्र्णन   
7.6.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् रुकुम पर्िम   
7.7.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् हमु्लण   
7.8.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् कणतलकोट   
7.9.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् डोल्पण   
7.10.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् जणजरकोट   
7.11.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् दैलेख   
7.12.  खणनेपणनी, तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् मगु ु   
7.13.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर् जणजरकोट   
7.14.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर् दैलेख   
7.15.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर् जमु्लण   



अनसूुचीहरू 

 71 महणलेखणपरीक्षकको चौथो वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

7.16.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर् हमु्लण   
7.17.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर् कणतलकोट   
7.18.  पवुणाधणर र्वकणस कणर्णालर् डोल्पण   
7.19.  सडक कणर्णालर् जमु्लण   
7.20.  र्णिणर्णि व्र्वस्थण कणर्णालर् सखेुि   
7.21.  र्णिणर्णि व्र्वस्थण कणर्णालर् जमु्लण   
7.22.  सडक कणर्णालर् रुकुम पर्िम   
7.23.  पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर् रुकुम पर्िम   
7.24.  पूवणाधणर र्वकणस कणर्णालर् मगु ु   
7.25.  र्णिणर्णि व्र्वस्थण कणर्णालर् चौरजहणरी   
7.26.  खणनेपणनी , तसंचणइ िथण उजणा र्वकणस कणर्णालर् जमु्लण   
8.  सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् ३२ 

8.1.  सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर्   
8.2.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् रुकुम पर्िम   
8.3.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्रुकुम पर्िम   
8.4.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् हमु्लण   
8.5.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्हमु्लण   
8.6.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् डोल्पण   
8.7.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्डोल्पण   
8.8.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् दैलेख   
8.9.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्दैलेख   
8.10.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् कणतलकोट   
8.11.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्कणतलकोट   
8.12.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् जमु्लण   
8.13.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर् जमु्लण   
8.14.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् जणजरकोट   
8.15.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्जणजरकोट   
8.16.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् सल्र्णन   
8.17.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर् सल्र्णन   
8.18.  सणमणर्जक र्वकणस कणर्णालर् मगु ु   
8.19.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्मगु ु   
8.20.  स्वणस्थर् सेवण तनदेशनणलर्   
8.21.  र्शक्षण र्वकणस तनदेशनणलर्   
8.22.  स्वणस्थर् सेवण कणर्णालर्सखेुि   
8.23.  मेहलकुनण अस्पिणल   
8.24.  प्रदेश अस्पिणल   



अनसूुचीहरू 

 72 महणलेखणपरीक्षकको चौथो वणर्षाक प्रतिवेदन, २०७९ 

8.25.  प्रदेश आर्वेुद अस्पिणल   
8.26.  प्रदेश संग्रणलर्   
8.27.  मणवन संसणधन र्वकणस केन्र   
8.28.  प्रदेश खेलकुद पररषद   
8.29.  प्रणर्वतधक र्शक्षण िथण व्र्णवसणर्र्क िणतलम पररषद   
8.30.  शहीद र्ज्ञश्वर स्मतृि पोतलटेर्क्नक इर्न्िच्र्टु चौरजणहरी   
8.31.  शर्हद नेरलणल अभणगी प्रणर्वतधक र्शक्षणलर् सल्र्णन   
8.32.  कर्णाली प्रणर्वतधक र्शक्षणलर् जमु्लण   
9.  प्रदेश लोकसेवण आर्ोग १ 
10.  मखुर् न्र्णर्तधवक्तणको कणर्णालर् १ 
11.  कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग १ 

कुल जम्मण 145 
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अनसूुची-२ 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद-१ को दफण १ सँग सम्बर्न्धि) 

प्रदेश कणर्णालर्को लेखणपरीक्षर् रकम 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 
क्र. 
सं. 

मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 
र्वतनर्ोजन रणजस्व धरौटी अन्र् कणरोवणर 

लेखणपरीक्षर् 
सम्पन्न रकम 

लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न 
इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम 

1 प्रदेश सभण सर्चवणलर् १ १०५६६७ १ १०५६६७ १ १५३१ १ १५३१ ० ० ० ० १ १७५ १ १७५ १०७३७३ 
2 मखुर्मन्री  िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् ३ ४४७०९३३ ३ ४४७०९३३ ३ २११ ३ २११ ३ ५४८ ३ ५४८ २ ६०१८३ २ ६०१८३ ४५३१८७५ 
3 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् १८ १३०५६६ १८ १३०५६६ १८ ६४०३९५३ १८ ६४०३९५३ ११ १५१५० ११ १५१५० १० २०५०० १० २०५०० ६५७०१६९ 
4 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रलर् ९ २९८३३८ ८ २८२८०३ ९ ७९४ ९ ७९४ ९ ६३०५ ९ ६३०५ १ ८५२३० १ ८५२३० ३७५१३२ 
5 उद्योग, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् २६ १५६०२५५ २४ १४८४००४ २६ ९३२९४ २५ ९२२३० २५ १०९८७३ २४ १०८९७९ ९ ३७२०९ ८ ३६५११ १७२1७२४ 
6 भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् २६ २२०६४९५ २६ २२०६४९५ २६ ५४०७५ २६ ५४०७५ २६ २४७०२ २६ २४७०२ ३ ७५७८ ३ ७५७८ २२९२८५० 
7 भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् २६ ७८४३८५० २६ ७८४३८५० २६ २०६६२४ २६ २०६६२४ २५ ६४०५६९ २५ ६४०५६९ ४ २५७८ ४ २५७८ ८६९३६२१ 
8 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् ३३ ३४८७२६६ ३२ ३३०९९७४ ३३ १३४२८ ३२ १३४२८ २६ ७३०२० २६ ७३०२० १४ ९९२८६ १४ ९९२८६ ३४९५७०८ 
9 प्रदेश लोकसेवण आर्ोग १ ९४५५ १ ९४५५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ९४५५ 
10 मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् १ १०२९३ १ १०२९३ ० ० ० ० १ २४६ १ २४६ १ २५ १ २५ १०५६४ 
11 कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग १ २०७३८ १ २०७३८ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २०७३८ 
१२ स्थणनीर् िह (७९)   २६०८१२४   २६०८१२४   १३   १३   ०   ०   ०   ० २६०८१३७ 

जम्मण १४५ २२७५१९८० १४१ २२४८२९०२ १४२ ६७७३९२३ १४१ ६७७२८५९ १२७ ८७०४१३ १२६ ८६९५१९ ४५ ३१२७६४ ४४ ३१२०६६ ३०४३७३४६ 
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अनसूुची-२(क) 
(प्रतिवेदनको  पररच्छेद 3 दफण 1 सँग सम्बर्न्धि) 

 

सरकणरी तनकणर्/मन्रणलर् लेखणपरीक्षर् बक्र्ौिण र्ववरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 

क्र. 

सं. 
मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 

र्वतनर्ोजन रणजस्व धरौटी अन्र् कणरोवणर 

लेखणपरीक्षर् 
सम्पन्न रकम 

लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न लेखणपरीक्षर् गनुापने सम्पन्न 

इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम इकणई रकम 

१ भ ुिथण जलणधणर व्र्वस्थणपन कणर्णालर् जमु्लण १ ५५०४८ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ उद्योग िथण उपभोक्तण र्हि कणर्णालर् जमु्लण १ २१२०३ ० ० १ १०६४ ० ० १ ८९४ ० ० १ ६९८ ० ० ० 

३ प्रणर्वतधक र्शक्षण िथण व्र्वसणर्ीक िणतलम पररषद सखेुि १ १७७२९२ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४ र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् रुकुम पर्िम १ १५५३५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

 जम्मण  ४ २६९०७८ ० ० १ १०६४ ० ० १ ८९४ ० ० १ ६९८ ० ० ० 
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अनसूुची-३ 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद १ सँग सम्बर्न्धि) 

 

सतमति िथण अन्र् संस्थणको लेखणपरीक्षर् र्ववरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 

क्र. सं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 
लेखणपरीक्षर् प्रतिवेदन लेखणपरीक्षर् सम्पन्न 

रकम 
वक्र्ौिण वषा 

गनुापने सम्पन्न अर्न्िम प्रणरर्म्भक 

१ मेहलकुनण अस्पिणल 14919 14919 1 1 14919 - 
२ र्जल्लण अस्पिणल, मगु ु 8472 8472 1 1 8472 - 
३ प्रदेश अस्पिणल, सखेुि  369119 369119 1 1 369119 - 
4 र्जल्लण अस्पिणल, रुकुम पर्िम 35559 35559 1 1 35559 - 
5 र्जल्लण अस्पिणल, सल्र्णन 81379 81379 1 1 81379 - 
6 र्जल्लण अस्पिणल, दैलेख 45820 45820 1 1 45820 - 
7 र्जल्लण अस्पिणल, जणजरकोट 11454 11454 1 1 11454 - 
8 र्जल्लण असपिणल, कणतलकोट  77420 77420 1 1 77420 - 
9 र्जल्लण अस्पिणल, डोल्पण 5947 5947 1 1 5947 - 
10 र्जल्लण अस्पिणल, हमु्लण 1601 1601 1 1 1601 - 

जम्मण 651690 651690 10 10 651690  
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अनसूुची-४ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफण 2 सँग सम्बर्न्धि) 

आर्-व्र्र् र्हसणब िर्णर गने अन्र् संस्थण िथण सतमतिकण 
लेखणपरीक्षर् रकम बेरुज ुर संचणलन नतिजण 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 

क्र.सं. संस्थणको नणम र्जल्लण 
लेखणपरीक्षर् 
गन ुापन ेआतथाक 

वषा 

लेखणपरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

लेखणपरीक्षर्भएको अर्न्िम वषाको संचणलन नतिजण 
र्ो वषंको 
बचि 

वषणान्िको 
मौज्दणि 

वषाको शरुु 
मौज्दणि 

आर् व्र्र् 

तबक्री/सेवण 
शलु्क 

अनदुणन अन्र् आर् जम्मण प्रत्र्क्ष खचा संचणलन खचा कमाचणरी खचा अन्र् खचा जम्मण खचा 

1 मेहलकुनण अस्पिणल सखेुि 2077/78 14919 0 5934 0 0 7873 7873 0 0 0 7046 7046 827 6761 
2 र्जल्लण अस्पिणल, मगु ु मगु ु 2077/78 8472 0 185 0 0 4505 4505 0 0 0 3967 3967 538 723 
3 प्रदेश अस्पिणल, सखेुि  सखेुि 2077/78 369119 62945 126970 0 0 199077 199077 0 0 0 170042 170042 29035 156005 
4 र्जल्लण अस्पिणल, रुकुम पर्िम रुकुम पर्िम 2077/78 35559 0 3038 0 0 16960 16960 0 0 0 18599 18599 -1639 1399 
5 र्जल्लण अस्पिणल, सल्र्णन सल्र्णन 2077/78 81379 0 6324 0 0 39103 39103 0 0 0 42276 42276 -3173 3151 
6 र्जल्लण अस्पिणल, दैलेख दैलेख 2077/78 45820 0 3286 0 0 22143 22143 0 0 0 23677 23677 -1534 1752 
7 र्जल्लण अस्पिणल, जणजरकोट जणजरकोट 2077/78 11454 0 1951 0 0 5781 5781 0 0 0 5673 5673 108 2059 
8 र्जल्लण असपिणल, कणतलकोट  कणतलकोट 2077/78 77420 0 903 0 0 40488 40488 0 0 0 36932 36932 3556 4459 
9 र्जल्लण अस्पिणल, डोल्पण डोल्पण 2077/78 5947 0 804 0 0 2765 2765 0 0 0 3182 3182 -417 387 
10 र्जल्लण अस्पिणल, हमु्लण हमु्लण 2077/78 1601 0 501 0 0 550 550 0 0 0 1051 1051 -501 0 

  कुल जम्मणाः   651690 62945 149896 0 0 339245 339245 0 0 0 312445 312445 26800 176696 
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अनसूुची-५ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद-२ दफण 3.6 सँग सम्बर्न्धि) 
पेस्की बणकँीको र्ववरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 

तस.नं. मन्रणलर् र तनकणर्को नणम 
गिसम्मको 

बणकँी 
2076/77 को सैिणर्न्िक 
मोतबलणईजेसन समणर्ोजन 

2076/77 
सम्मको बणकँी 

र्ो वषा 
फर्छ्यौट 

गि सम्मको 
बणकँी 

र्ो वषा थप कुल जम्मण 

1 सरकणरी कणर्णालर् िफा  547916 १७०४६० ३७७४५६ 17950 ३५९५०६ 18642८ ५४५९३३ 
2 सतमति िथण अन्र् संस्थण िफा  0 0 0 0 0 0 0 

जम्मण 547916 १७०४६० ३७७४५६ 17950 ३५९५०६ 18642८ ५४५९३३ 
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अनसूुची-6 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 3.7 सँग सम्बर्न्धि) 
कुल असलुी र्ववरर् 

२०७७।७८  
(रु.हजणरमण) 

क्र. सं. मन्रणलर्/तनकणर् लेखणपरीक्षर्को दौरणनमण प्रणरर्म्भक प्रतिवेदन पठणएपतछ सम्परीक्षर्को क्रममण कुल जम्मण 
1.  सरकणरी कणर्णालर् िफा      

1.1 प्रदेश सभण सर्चवणलर् ० ० ० ० 

1.2 मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् ० ० ० ० 

1.3 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् ० ० ६६ ६६ 

1.4 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रलर् ० ० ० ० 

1.5 उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् १९ ० २६३ २८२ 

1.6 भतूम व्र्वस्थण कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् २०५ ० ५२२६३ ५२४६८ 

1.7 भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् ९९५ ० ० ९९५ 

1.8 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् १०२२ ७८६ ० १८०८ 

1.9 प्रदेश लोकसेवण आर्ोग ० ० ० ० 

1.10 मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् ० ० ० ० 

1.11 कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग ० ० ० ० 

2.    सतमति िथण अन्र् संस्थण िफा  ० ० ० ० 

जम्मण २२४१ ७८६ ५२५९२ ५५६१९ 
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अनसूुची-७ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 3.7 सँग सम्बर्न्धि) 
अतग्रम कर कट्टी नगरेको समर्िगि र्स्थति 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 

तस.नं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 
असलु गनुापने असलु भएको 

असलु गना बणकँी रकम 
कणर्णालर् संखर्ण रकम कणर्णालर् संखर्ण रकम 

1.  सरकणरी कणर्णालर् िफा  १६ २०४६ ० ० २०४६ 

1.1 प्रदेश सभण सर्चवणलर् ० ० ० ० ० 

1.2 मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् ० ० ० ० ० 

1.3 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् ० ० ० ० ० 

1.4 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रलर् ० ० ० ० ० 

1.5 उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् ४ २६६ ० ० २६६ 

1.6 भतूम व्र्वस्थण कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् ३ ९०६ ० ० ९०६ 

1.7 भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् ६ ७४८ ० ० ७४८ 

1.8 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् ३ १२६ ० ० १२६ 

1.9 प्रदेश लोकसेवण आर्ोग ० ० ० ० ० 

1.10 मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् ० ० ० ० ० 

1.11 कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग ० ० ० ० ० 

2.    सतमति िथण अन्र् संस्थण िफा  ० ० ० ० ० 

जम्मण १६ २०४६ ० ० २०४६ 
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अनसूुची-8 

(प्रतिवेदनको  पररच्छेद-१ दफण ७ सँग सम्बर्न्धि) 

रणजस्वको शीषाकगि आम्दणनी र्ववरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 

रणजस्व शीषाक रकम 

11315-बणँडफणटँबणट प्रणप्त हनु ेघरजग्गण रर्जिेशन दस्िरु 19189 
11411-बणँडफणँटभइा प्रणप्त हनुे मूल्र् अतभबृर्र्द् कर 4863505 
11421-बणँडफणँटभइा प्रणप्त हनु ेअन्ि शलु्क 1406793 
11451-सवणरी सणधन कर ( सणनण सवणरी  ) 285 
11452-पूवणाधणरसेवणको उपर्ोगमण लणग्ने कर 171 
11611-व्र्वसणर्ले भकु्तणनी गने 2523 
14153-बणँडफणँट भई प्रणप्त वन रोर्ल्टी 12701 
14154-बणँडफणटँ भई प्रणप्त खणनी िथण खतनज सम्बन्धी रोर्ल्टी 18 
14156-बणँडफणँट भई प्रणप्त र्वद्यिु सम्बन्धी रोर्ल्टी 164 
14157-बणँडफणँट भई प्रणप्त दहत्तर बहत्तरको र्वर्क्रबणट प्रणप्त हनु ेआर्  940 
14158-बणँडफणँट भई प्रणप्त पवािणरोहर् वणपिको रोर्ल्टी 296 
14191-पर्ाटन शलु्क 3 
14211-कृर्षउत्पणदनको र्वक्रीबणट प्रणप्त रकम 781 
14212-सरकणरीसम्पिीको र्वक्रीबणट प्रणप्त रकम 537 
14213-अन्र्र्वक्रीबणट प्रणप्त रकम 658 
14219-अन्र्सेवण शलु्क िथण र्वक्री 3 
14223-र्शक्षणक्षेरको आम्दणनी 411 
14224-परीक्षणशलु्क 145 
14225-र्णिणर्णिके्षरको आम्दणनी 8595 
14229-अन्र्प्रशणसतनक सेवण शलु्क 22158 
14253-व्र्णवसणर् रर्जषे्ट्रशन दस्िरु 26226 
14254-रेतडर्ो/ एफ.एम.सिणलन दस्िरु 615 
14256-चणलक अनमुति पर, सवणरी दिणा र्किणब (Blue book) सम्बन्धी दस्िरु 33159 
14264-वन के्षरको  अन्र् आर् 27989 
14311-न्र्णर्र्कदण्ड,जररवणनण र जफि 16 
14312-प्रशणसतनकदण्ड,जररवणनण र जफि 7758 
14313-धरौटी सदरस्र्णहण 1021 
14529-अन्र्रणजस्व 545 
15111-बेरूजू 72727 
15112-तनकणसण र्फिणा 57546 
15113-अनदुणन र्फिणा 43965 
33341-सवणरीसणधन कर  133906 
33361-वन के्षरको रोर्ल्टी 27510 

कुल जम्मण 6772859 
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अनसूुची-९ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 1 सँग सम्बर्न्धि) 

प्रदेश  कणर्णालर्हरूको बेरुज ुवगीकरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण)  

क्र. 

सं. मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 

प्रणरर्म्भकबेरुज ु प्रतिर्क्रर्णबणटफस्र्ौट बणकँी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु गनुापन ा 

तनर्तमिगनुंपनें पेस्की 
दफण संखर्ण 

रकम 

दफणसंखर्ण 
रकम 

दफणसंखर्ण 
रकम अतनर्तमि भएको प्रमणर् कणगजणि पशे 

नभएको 

रणजस्वलगि 
र्जम्मवेणरी 
नसणरेको 

सोधभनणां 
नतलएको जम्मण कमाचणरी 

पेस्की 
अन्र् 
पेस्की जम्मण 

सैर्द्णर्न्िक लगति सैर्द्णर्न्िक लगति सैर्द्णर्न्िक लगति 

1 प्रदेश सभण सर्चवणलर् 13 32 901 0 0 0 13 32 901 901 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 मखुर् मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् 46 3 1684174 0 १ १६८४०९४ 46 २ ८० २२ 0 5८ 0 0 5८ 0 0 0 

4 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 28 10 37957 0 0 0 28 10 37957 6600 27500 500 0 0 28000   3358 

5 उद्योग, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् 153 211 93718 0 0 0 153 211 93718 3055 16599 68343 0 0 84941   5721 

6 भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् 140 292 38113 0 0 0 140 292 38113 5098 4532 24463 0 0 28996   4019 

7 भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् 327 352 1267867 0 13 20 327 339 1267847 112275 125065 868086 0 0 993151   162421 

8 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् 132 269 110732 1 12 10505 131 257 100227 24270 8102 56946 0 0 65048   10909 

9 प्रदेश लोक सेवण आर्ोग 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् 7 2 21 0 0 0 7 2 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 जम्मण 890 1171 3233482 1 25 १६९४६१९ 889 1146 १५३८८६४ १५२२४२ 181798 १०१८३९६ 0 0 1200194 0 0 186428 
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अनसूुची-१० 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद २ दफण 1 सँग सम्बर्न्धि) 

आर्-व्र्र्को कणरोवणरगने अन्र् संस्थण िथण सतमतिको बेरुज ुवगीकरर् 
२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण)  

क्र. 
सं. 

र्जल्लण मन्रणलर्/तनकणर्को नणम 

प्रणरर्म्भकबेरुज ु प्रतिर्क्रर्णबणटफस्र्ौट बणकँी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु 
गन ुापना 

तनर्तमिगनुंपनें पेस्की 
दफण संखर्ण 

रकम 

दफणसंखर्ण 

रकम 

दफणसंखर्ण 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमणर्कण 
कणगजणि 

पेश 
नभएको 

रणजस्व 
लगि 

र्जम्मेवणरी 
नसणरेको 

सोधभनणां 
नतलएको 

जम्मण कमाचणरीपेस्की 
अन्र् 
पेस्की 

जम्मण 
सैर्द्णर्न्िक लगिी सैर्द्णर्न्िक लगिी सैर्द्णर्न्िक लगिी 

    अस्पिणल र्वकणस सतमिहरू २८ १२ ६२९४५ ० ० ० २८ १२ ६२९४५ ६३८ ३८३९७ २३९१० ० ० ६२३०७ ० ० ० 
1 सखेुि  मेहेलकुनण अस्पिणल सखेुि ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
2 सखेुि प्रदेश अस्पिणल सखेुि २८ १२ ६२९४५ ० ० ० २८ १२ ६२९४५ ६३८ ३८३९७ २३९१० ० ० ६२३०७ ० ० ० 
3 मगु ु मगु ुअस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
4 रुकुम पर्िम रुकुम पर्िम अस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
5 सल्र्णन सल्र्णन अस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
6 दैलेख  दैलेख अस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
7 जणजरकोट जणजरकोट अस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
८ कणतलकोट कणतलकोट अस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
९ डोल्पण डोल्पण अस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
१० हमु्लण हमु्लण अस्पिणल र्वकणस सतमति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

    जम्मण २८ १२ ६२९४५ ० ० ० २८ १२ ६२९४५ ६३८ ३८३९७ २३९१० ० ० ६२३०७ ० ० ० 
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अनसूुची-११ 

(प्रतिवेदनकोपररच्छेद २ दफण 2 सँग सम्बर्न्धि) 

बेरुज ुफस्र्ौट िथण सम्परीक्षर्को  अद्यणवतधक र्ववरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 
 
क्र. 
सं. 

मन्रणलर्/तनकणर्कोनणम 
गि वषा 

सम्मकोबणकँी 
सम्परीक्षर् 
भएको 

जम्मण बणकँी 
र्ो वषाको 

थप 
िेस्रो प्रतिवेदनसम्मको 

बणकँी बेरुज ु
िेस्रो प्रतिवेदनसम्मको बणकँी 

बेरुज ुमध्रे् पसे्की 
1.  सरकणरी कणर्णालर् िफा  १३०६५९१ ११४६२८ ११९१९६३ १५३८८६४ २७३०८२7 ५४५९३३ 

1.1 प्रदेश सभण सर्चवणलर् ५२०९ २१५८ ३०५१ ९०१ ३९५२ ० 

1.2 मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषद्को कणर्णालर् ५५ ० ५५ ० ५५ ० 

1.3 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् १०९ ६६ ४३ ८० १२३ ० 

1.4 आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रलर् ५०३ ० ५०३ ३७९५७ ३८४६० ३३५८ 

1.5 उद्योग, पर्ाटन, वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् १८४७०४ २१६५ १८२५३९ ९३७१८ २७६२५७ २४४४१ 

1.6 भतूम व्र्वस्थण कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् ३०७४९८ ५५५७६ २५१९२२ ३८११३ २९००३५ ९९८०३ 

1.7 भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् ४०५५१४ ४७१७४ ३५८३४० १२६७८४७ १६२६१८७ ३१४०४८ 

1.8 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् ४०२८७४ ७४७० ३९५४०४ १००२२७ ४९५६३१ १०४२८३ 

1.9 प्रदेश लोकसेवण आर्ोग ० ० ० ० ० ० 

1.10 मखुर् न्र्णर्णतधवक्तणको कणर्णालर् १२५ १९ १०६ २१ १२७ ० 

1.11 कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग ० ० ० ० ० ० 

2.    सतमति िथण अन्र् संस्थण िफा  ४९५८ ० ४९५८ ६२९४५ ६७९०३ ० 

२.१ प्रदेश अस्पिणल सखेुि ० ० ० ६२९४५ ६२९४५ ० 

जम्मण १३११५४८ ११४६२८ ११९६९२१ १६०१८०९ २७९८७३0 ५४५९३३ 
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अनसूुची-१२ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद १ दफण 5 सँग सम्बर्न्धि) 

प्रदेश सरकणरले संघीर् कणर्णालर्लणई तनकणसण ठदई खचा भएको रकमको र्ववरर् 

२०७७।७८ 

(रु.हजणरमण) 
तस.नं. मन्रणलर् कणर्णालर् रकम 

१ आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर् सखेुि 

र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् सल्र्णन 336 
र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् जमु्लण 548 
र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् मगु ु 394 
र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् हमु्लण 598 
र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् कणतलकोट 350 
र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् दैलेख 600 
र्जल्लण समन्वर् सतमतिको कणर्णालर् सखेुि 1500 

२ आन्िररक मणतमलण िथण कणननु मन्रणलर् 

र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् रुकुम 15535 
र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् सल्र्णन 32331 
र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् जणजरकोट 11270 
र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् दैलेख 8644 
र्जल्लण प्रहरी कणर्णालर् सखेुि 5791 
प्रदेश प्रहरी कणर्णालर् सखेुि 3552 
कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बल मखुर्णलर् सखेुि 1810 
नेपणल प्रहरी आवणतसर् मणध्र्णतमक र्वद्यणलर् सखेुि 1777 

  
जम्मण 85036 
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अनसूुची-१३ 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 2 दफण 3.1 सँग सम्बर्न्धि) 

लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृिहरूको र्ववरर् र सो अवतधकण बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८ 

(रु. हजणरमण 
क्र.सं. मन्रणलर्को नणम लेखण उत्तरदणर्ी अतधकृिको नणम अवतध आ.व. 207७/7८ 

को कुल बरेुजू लेखणपरीक्षर् अंक लेखणपरीक्षर् अंकको 
िलुनणमण बरेुज ुप्रतिशि 

1 प्रदेश सभण सर्चवणलर्  सर्चव श्री जीवरणज बढुणथोकी २०७७।४।१ - २०७८।३।३१ ९०१ १०७३७३ 0.84 

2 मखुर्मन्री िथण मर्न्रपररषदको कणर्णालर् सर्चव श्री लक्ष्मी कुमणरी बस्निे 
सर्चव श्री आनन्द सणरु 

२०७७।४।१ - २०७७।६।१ 
२०७७।६।२ - २०७८।३।३१ ० ४५३१८७५ 0.00 

3 आतथाक मणतमलण िथण र्ोजनण मन्रणलर्, 
सर्चव श्री घनश्र्णम उपणध्र्णर् 
सर्चव श्री र्हरणलणल रेग्मी 
सर्चव श्री चक्र बहणदरु बढुण 
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२०७७।१।७ - २०७८।३।३१ 

८० ६५७०१६९ 
0.00 

4 आन्िररक मणतमलण मन्रणलर् सर्चव श्री शोभणकणन्ि पौडेल 
सर्चव श्री पणु्र्र्वक्रम पौडेल 

२०७७।४।१ - २०७७।१२।३ 
२०७७।१२।४ - २०७८।३।३१ ३७९५७ 375132 9.72 

5 उद्योग पर्ाटन वन िथण वणिणवरर् मन्रणलर् सर्चव श्री मोहन देव जोशी २०७७।४।१ - २०७८।३।३१ ९३७१८ 1721724 5.20 

6 भतूम व्र्वस्थण, कृर्ष िथण सहकणरी मन्रणलर् सर्चव श्री गोर्वन्द प्रसणद शमणा 
सर्चव श्री रणजेन्र प्रसणद तमश्र 

२०७७।४।१ - २०७७।६।५ 
२०७७।६।६ - २०७८।३।३१ ३८११३ २२९२८५० 1.66 

7 भौतिक पूवणाधणर िथण सहरी र्वकणस मन्रणलर् सर्चव श्री धमेन्र कुमणर झण  
सर्चव श्री गोपणल प्रसणद तसग्देल 

२०७७।४।१ - २०७७।९।११ 
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8 सणमणर्जक र्वकणस मन्रणलर् सर्चव श्री कृष्र् प्रसणद कणप्री २०७७।४।१ - २०७८।३।३१ १००२२७ 3495708 0.27 
9 प्रदेश लोक सेवण आर्ोग सर्चव श्री प्रमे प्रसणद आचणर्ा २०७७।११।६-२०७८।३।३१ ० ९४५५ 0.00 

10 मखुर् न्र्णर्तधवक्तणको कणर्णालर् सर्चव श्री तभमरणज गौली 
सर्चव श्री रोर्दत्त पौडेल 

२०७७।४।१ - २०७७।९।१ 
२०७७।९।२ - २०७८।३।३१ २१ १०५६४ 0.20 

१1 कर्णाली प्रदेश र्ोजनण आर्ोग सर्चव श्री हरर बहणदरु खरी २०७७।४।१-२०७८।३।३१ ० २०७३८ 0.00 
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