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Serving the Nation and the People 

 
दूरदृर्िदूरदृर्िदूरदृर्ि   (((VVViiisssiiiooonnn)))   

 

जनर्हिका लाति जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान िने र्वश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने ।  
(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and 

integrity for the benefit of the people) 

िन्िव्र्िन्िव्र्िन्िव्र्   (((MMMiiissssssiiiooonnn)))   

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोि सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र 
एवं िरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान िने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the 

public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मान्र्िामूल्र् मान्र्िामूल्र् मान्र्िा   (((CCCooorrreee   VVVaaallluuueeesss)))   
 

तनष् ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 241 र लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 बमोर्जम 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्, पूर्ा स्वातमत्व भएका संिठीि 
संस्था र संघीर् काननु बमोर्जम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनेु भनी 
िोर्कएका संस्था वा तनकार्को तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र 
और्चत्र् समेिको आधारमा लेखापरीक्षर् हनेु व्र्वस्था छ । नेपालको संर्वधानको 
धारा 294(३) बमोर्जम संवैधातनक तनकार्ले प्रत्रे्क प्रदेशको काम कारवाहीको 
सम्बन्धमा अलि अलि प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश िना स्ने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा १९(४) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रदेश प्रमखु समक्ष वार्षाक प्रतिवेदन पेश िने र सोही ऐनको दफा १९(5) मा उक्त प्रतिवेदन मखु्र्मन्री माफा ि 
प्रदेश सभामा पेश हनेु व्र्वस्था छ । उल्लेर्खि व्र्वस्था बमोर्जम आतथाक वषा 2076/77 को लेखापरीक्षर् 
िरी र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षर् िररएको तनकार्को र्ववरर्, लेखापरीक्षर्बाट 
देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होराहरू, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न 
र्स्थति र भर्वष्र्मा िनुापने सधुार समावेश िररएको छ । प्रस्ििु प्रतिवेदन प्रदेश सभा, सावाजतनक लेखा सतमतिमा 
छलफलद्वारा कार्ाान्वर्नमा आई आतथाक अनशुासन कार्म िना महत्त्वपूर्ा र्ोिदान पगु्ने कुरामा र्वश्वस्ि छु ।  

नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, संघ एवं प्रदेशले िजुामा िरेका काननु, लेखापरीक्षर् मानदण्ड एवं 
असल अभ्र्ासहरू अनसुरर् िरी वस्ितुनष्ठ ढंिले र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । सरकारी 
लेखापरीक्षकहरूको आचारसंर्हिा लाि ु िरी सो को पालना सतुनर्िि िना अनिुमनको समेि व्र्वस्था 
तमलाईएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि लिार्ि सम्बर्द् पक्षसँि आवश्र्क छलफल 
िरी प्राप्त रार्, सल्लाह र सझुाव बमोर्जम लेखापरीक्षर्लाई उदे्दश्र्मूलक बनाउने प्रर्ास िररएको छ । 
लेखापरीक्षर्को िरु्स्िर अतभवरृ्र्द् िना िरु्स्िर आश्वस्ििा पनुरावलोकन प्रर्ालीलाई सदुृढ िलु्र्ाईएको छ ।  

र्स वषा काननुको पालना, जवाफदेर्हिा वहन, लेखापालन र आतथाक कारोबारको र्स्थति, सावाजतनक 
सम्पर्त्त र स्रोि साधनको उपर्ोि, सावाजतनक तनमाार् र सेवा प्रवाह जस्िा र्वषर्लाई लेखापरीक्षर्को क्षेरमा 
समावेश िररएको छ । र्ो वषा प्रदेश अन्ििाि मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् सर्हि मन्रालर् र 
मािहिका कार्ाालर्, प्रदेशसभा सर्चवालर्, मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 
समेि 128 तनकार्को रु.31 अबा 98 करोड 62 लाख 28 हजार लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएकोमा रु.1 अबा 
80 करोड 59 लाख 18 हजार बेरुज ुकार्म भएको छ । र्ो बेरुज ु कुल लेखापरीक्षर् अङ्कको 5.65 
प्रतिशि हनु आउँछ । िि वषा लेखापरीक्षर् अंकको 7.09 प्रतिशि बेरुज ुकार्म रहेकोमा र्स वषा 5.65 
प्रतिशि भई बेरुज ुप्रतिशि घटेको छ । र्ो वषा म्र्ाद ननाघेको पेस्कीलाई लििी बेरुज ुमातनएको छैन । 

प्रदेश अन्ििािका कार्ाालर्हरूको लेखापरीक्षर्बाट मखु्र् रूपमा कतिपर् आवश्र्क काननु तनमाार् 
िनुापने, दरबन्दी बमोर्जमका कमाचारीको पदपूतिा िनुापने, बजेटमा समावेश भएका नीति िथा कार्ाक्रमको 
प्रभावकारी कार्ाान्वर्न िनुापने र प्रदेशस्िरका सेवा प्रवाहलाई तनर्तमि एवं व्र्वर्स्थि िना एकीकृि 
कार्ाालर्को अवधारर्ा अनसुार सीतमि संख्र्ाका कार्ाालर्बाट कार्ासम्पादन िने व्र्वस्था िररनपुने देर्खएको 
छ । प्रदेश र स्थानीर् िहका पदातधकारीले प्राप्त िने सेवा सरु्वधामा एकरुपिा कार्म िनुापने, राजस्व 
सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुानप्रतिको तनभारिालाई न्रू्तनकरर् िने, 

अनतु्पादक खचा तनर्न्रर् िना तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी रुपले कार्ाान्वर्न िने, ददिो र्वकास 



 

लक्ष्र्लाई प्राप्त िना र्ोजना िथा कार्ाक्रममा समावेश िरी संघीर् सरकार िथा स्थानीर् िहसँि समन्वर्ात्मक 
ढङ्गले कार्ा िनुापदाछ ।  

र्वकास तनमाार्िफा  पररर्ोजना बैंकमा संकतलि र्ोजनामध्रे् बढी उपलब्धीमलुक छनौट िरी कार्ाान्वर्न 
िने, संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमाफा ि एकै प्रकृतिका कार्ाक्रमहरू सम्पादन भई दोर्हररने, खर्टटने िथा टुर्क्रने 
प्रवरृ्त्त तनर्न्रर् िने, साना िथा टुके्र आर्ोजनमा लिानी निने, अनदुान र सहार्िा जस्िा र्विरर्मखुी 
कार्ाक्रमहरूमा बजेट पररचातलि िदाा उपलर्ब्धको सतुनर्िििा िने, अनदुानको अनिुमन प्रभावकारी बनाउने र 
जर्टल प्रकृतिका तनमाार् सधुारका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट िराउने प्रर्क्रर्ामा सधुार िरी 
जनसहभातििा जटुाई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न िनुापने देर्खन्छ । त्र्स्िै फजलु खचा घटाउने, अनावश्र्क खचा 
कटौिी िने, प्रदेश सरकार र मािहिका तनकार्मा हनेु अतनर्तमििा, भ्रिचारजन्र् र्क्रर्ाकलाप तनर्न्रर् िना 
तनर्तमि अनिुमन, तनरीक्षर् िथा सपुररवेक्षर् िरी सशुासन कार्म िने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।   

प्रदेशस्िरमा सावाजतनक स्रोिको समरु्चि उपर्ोि िदव र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहलाई नमनुाको रूपमा 
सिालन िना सर्कने देखेको छु । र्स प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कार्ा क्षेर र मन्रालर् िथा तनकार्हरुको 
र्वस्ििृ र्वश्लषेर् सर्हि समावेश भएका प्रतिवेदनका व्र्होरा र सझुावबाट प्रदेशस्िरको शासकीर् व्र्वस्था र 
र्वकास तनमाार् कार्ा सिालनमा सहर्ोि पगु्ने अपेक्षा िररएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमखुसमक्ष पेश 
िरेको प्रतिवेदन र्थासमर्मा प्रदेश सभामा पेश हनुपुदाछ । र्सबाट जनप्रतितनतधको थलोमा समर्मै 
प्रतिवेदनउपर छलफल भई समस्र्ा समाधान िना सहज हनेु भएकोले र्स्िो प्रतिवेदन पेश भएपतछ प्रदेश सभामा 
ित्काल पेश िरी छलफलको व्र्वस्था हनुपुदाछ । 

प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीर् िहबीच समन्वर् कार्म िरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म िना र 
उपलब्ध स्रोि साधनको अतधकत्तम प्रर्ोि िदव र्वकास तनमाार्, सेवा प्रवाह र रोजिारी तसजाना जस्िा कार्ामा 
महत्त्वपूर्ा र्ोिदान परु् र्ाउन स्ने अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालको संर्वधान बमोर्जम आन्िररक आर् 
पररचालन िरी आत्मतनभार हनेुिफा  प्रदेश सरकारका काम कारवाही तनदेर्शि िनुापने देर्खन्छ ।  

अन्त्र्मा, लेखापरीक्षर् सम्पन्न िरी प्रतिवेदन िर्ार िने क्रममा अमूल्र् सझुाव ददई सहर्ोि िने माननीर् 
प्रदेश प्रमखुज्रू्, माननीर् मखु्र्मन्री िथा मन्रीज्रू्हरू, माननीर् प्रदेश सभाका सभामखु िथा उपसभामखुज्रू्, 

प्रदेश सभा सदस्र्ज्रू्हरू लिार्ि प्रदेशका सबै तनकार् र पदातधकारी िथा र्वकास साझेदार, नािररक समाज र 
सिारकमीहरूप्रति हाददाक आभार व्र्क्त िना चाहन्छु । साथै, कोरोना भाइरसको महामारीको बाबजूद अहोरार 
खर्टई समर्मै लेखापरीक्षर् सम्पन्न िरी प्रतिवेदन िर्ार िने कार्ाालर्का सम्पूर्ा कमाचारीहरूलाई र्वशेष 
धन्र्वाद ददन चाहन्छु ।  

 

 

 

(टंकमर्र् शमाा, दंिाल) 
महालेखापरीक्षक 

 
 

 



 

लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र्, क्षरे र पर्द्िी 
 

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

2. उद्दशे्र् - सावाजतनक स्रोिको प्रातप्त र उपर्ोि िथा सावाजतनक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र्को आधारमा लेखापरीक्षर् िरी उर्चि तनष्कषा र 
सझुाव प्रदान िना िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदनउपर आश्वस्ििा प्रदान िनुा लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र् 
रहेको छ । देहार्का र्वषर्हरू सतुनर्िि िनुा लेखापरीक्षर्को अन्र् उदे्दश्र्हरू रहेका छन:् 

 आतथाक र्ववरर् िोर्कएको ढाचँामा िर्ार िरी र्थाथा र्स्थति र्चरर् िरेको, 
 सर्िि कोष िथा अन्र् सरकारी कोषको र्हसाब र्थाथापरक रहेको,  
 प्रदेश र्वतनर्ोजन ऐनबमोर्जम स्वीकृि सीमातभर रही िोकेको कार्ा र प्रर्ोजनमा खचा िरेको, 
 राजस्वलिार्ि समस्ि आम्दानी र धरौटी असलुी एवं दार्खला िरेको, 
 सरकारी सम्पर्त्तको व्र्वस्थापन एवं स्रोिको हातन नो्सानी र दरुुपर्ोि हनु नपाउने िरी 

आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था िरेको र सोको कार्ाान्वर्न भएको, 
 आतथाक कारोबार िदाा प्रचतलि ऐन कानूनको पररपालना िरेको एवं पषु्याई िने प्रमार् 

र्थेष्ठ राखेको, 
 स्वीकृि कार्ाक्रमअनसुार तनधााररि समर्तभर लक्ष्र् र उपलर्ब्ध हातसल िरेको, 
 सावाजतनक तनकार्ले िोर्कएबमोर्जम र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाह िरेको, 
 आतथाक कारोवार िदाा तमिव्र्र्र्िा कार्ादक्षिा र प्रभाकाररिामा पर्ााप्त ध्र्ान ददएको, 
 सावाजतनक तनकार्ले जवाफदेर्हिा वहन िरेको, 
 कोतभड १९ को र्वश्वब्र्ापी महामारीको रोकथाम, तनर्न्रर् िथा उपचार सम्बन्धमा सिातलि 

र्क्रर्ाकलाप र खचा कानूनसम्मि एवं प्रभावकारी िवरले िरेको ।  

3. क्षरे - र्ो वषा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्रालर्, संवैधातनक अंि, प्रदेश कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् 
संस्था समेि 12८ तनकार्को २०७6।७7 को र एक कार्ाालर्को 2075/76 को आतथाक 
कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा काननुको पररपालना, र्वकास 
तनमाार् र सेवा प्रवाहको र्स्थति मूल्र्ांकन िना सूचना िथा िथर्ांकसमेि संकलन िरी अध्र्र्न एवं 
र्वश्लषेर् िररएको छ ।  

4. पर्द्ति : लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ मा उल्लेर्खि व्र्वस्था, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मान, र्वत्तीर्, 
कार्ामूलक, प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अन्र् सान्दतभाक लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, मािादशान र असल 
अभ्र्ासको अनसुरर् िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ । समग्र लेखापरीक्षर् िनुापने तनकार्हरुलाई 
जोर्खम मूल्र्ांकनको आधारमा न्रू्न, मध्र्म र उच्च जोर्खमर्कु्त तनकार्मा विीकरर् िरी उच्च 
जोर्खमर्कु्त 61 तनकार्को र्वस्ििृ लेखापरीक्षर्,  मध्र्म जोर्खमर्कु्त 30 तनकार्को प्रदेश एकल 



 

कोष खािाबाट छनौट िररएका कारोवारको परीक्षर् र न्रू्न जोर्खमर्कु्त 37 तनकार्को सम्बन्धमा 
दूर लेखापरीक्षर् कार्ार्वतध अवलम्बन िरी लेखापरीक्षर् िररएको छ ।   

र्सका अलावा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराउपर सम्बर्न्धि तनकार्का प्रमखुसँि 
छलफल िरेपिाि ् लेखापरीक्षर्को प्रारर्म्भक प्रतिवेदन जारी िररएको र सो उपर तनकार्बाट प्राप्त 
जवाफ/प्रतिकृर्ा समेिलाई आधार मानी र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । लेखापरीक्षर्को िरु्स्िर 
अतभवरृ्र्द् िना उच्च िहबाट सपुरीवेक्षर्, स्थलिि तनरीक्षर्, लेखापरीक्षर् सम्पन्न फाइल िथा 
प्रतिवेदनको पनुरावलोकन र छनौट भएका लेखापरीक्षर् फाइलको िरु्स्िर पनुरावलोकनसमेि िने 
िररएको छ । नीतििि र्वषर्मा रार् तलन लेखापरीक्षर् सल्लाहकार सतमति िठन िररएको र र्वतभन्न 
क्षेरका र्वषर्र्वज्ञ संलग्न िराइएको छ ।  

5. छलफल र अन्िर्क्रा र्ा : महालेखापरीक्षकको 2076/77 को लेखापरीक्षर्को तसलतसलामा प्रदेश  
नं. २ का सम्पूर्ा तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरुसँि लेखापरीक्षर्मा महालेखापरीक्षकको 
भतूमका, जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र लेखापरीक्षर् कार्ाक्रम सम्बन्धमा भच ुाअल माध्र्मबाट छलफल 
भएको तथर्ो । 

6. वार्षाक प्रतिवेदन : महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क प्रदेशमा आफूले िरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
अलि अलि प्रतिवेदन िर्ार िरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश िनास्ने नेपालको संर्वधानको धारा २९४ 
को उपधारा  (३) को व्र्वस्था अनसुार र्ो प्रतिवेदन िर्ार िररएको छ । र्स प्रतिवेदनमा ५ 
पररच्छेद िथा 14 अनसूुची रहेका छन ्। पररच्छेद १ मा लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्को र्ववरर्, 
पररच्छेद २ मा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति, पररच्छेद ३ मा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका 
प्रमखु व्र्होरा, पररच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न र्स्थति र पररच्छेद ५ मा सधुारका क्षरेहरु 
उल्लेख िररएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्को र्ववरर् 
 

 समर्ििि लेखापरीक्षर् :  र्ो वषा प्रदेश मािहि सरकारी तनकार् 120 को रु.29 अबा 99 करोड 
4 लाख 11 हजार र सतमति िथा अन्र् संस्था 8 को रु.1 अबा 99 करोड 58 लाख 17 हजार 
समेि रु.31 अबा 98 करोड 62 लाख 28 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. लेखापरीक्षर् िररएका तनकार् संख्र्ा रकम 
१. सरकारी कार्ाालर् 120 29990411 
२. अन्र् संस्था र सतमति 8 1995817 
 जम्मा 128 31986228 

लेखापरीक्षर् िररएका तनकार्हरुको र्ववरर् अनसूुची-  1 (क) मा उल्लेख छ । 

1. सरकारी तनकार् : र्ो वषा 120 सरकारी तनकार् र ब्र्ौिा १ को र्वतनर्ोजन/राजश्व/धरौटी र अन्र् 
िफा  तनम्नानसुार लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ:- 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. कारोबार चाल ुवषा ब्र्ौिा रकम जम्मा 
१. र्वतनर्ोजन 18017192 1000343 19017535 
२. राजश्व 9809741 392 9810133 
३. धरौटी 801485 39673 841158 
४. अन्र् (र्वर्वध) 321585 0 321585 

जम्मा 28950003 1040408 29990411 

लेखापरीक्षर् सम्पन्न तनकार् र लेखापरीक्षर् रकमको र्ववरर् अनसूुची 2 मा उल्लेख छ । 

2. सतमति र अन्र् संस्था : र्ो वषा 8 सतमति र अन्र् संस्थाको रु.1 अबा 99 करोड 58 लाख 17 
हजारको लेखापरीक्षर् िररएको छ । र्वस्ििृ र्ववरर् अनसूुची- 3 र ४ मा उल्लेख  
छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा पररच्छेद-3 को मन्रालर् खण्डमा समावेश छ । 

 प्रदेश बजेट र राजश्वको कार्ाान्वर्न र्स्थति 

3. प्रदेश बजेट िथा खचा : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार 2076/77 को 
बजेट अनमुान र र्थाथा खचा (संघीर् कार्ाालर्मा भएको खचा समेि) तनम्नानसुार छ:- 

(रु. हजारमा) 

शीषाक/क्षरे 
2076/77 को 

संशोतधि बजेट अनमुान र्थाथा खचा प्रतिशि 
चाल ु 22066465 9781962 44.33 
पुजँीिि 22446153 8235230 36.69 

जम्मा 44512618 18017192 40.48 
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4. खचाको र्स्थति : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो वषाको कूल चाल ु र 
पुजँीिि खचाको तनकार्िि र्ववरर् तनम्नानसुार छ:- 

(रु. हजारमा) 

तस.नं तनकार् 
संशोतधि बजेट र्थाथा खचा 

चाल ुखचा पुजँीिि खचा चाल ुखचा पुजँीिि खचा 
१ प्रदेश सभा सर्चवालर् 390990 141793 286372 117009 
2 मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् 32483 11150 22344 11021 
3 मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 1113151 3377316 520581 2633155 
4 आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 8846990 4140338 3648488 56189 
5 आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 294595 794575 168157 200920 
6 उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 1702994 1995225 1116148 607096 
7 भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 2345132 1343728 938542 277960 
8 भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर् 2633951 9641274 967566 4250125 
9 सामार्जक र्वकास मन्रालर् 4658323 992374 2102767 83439 
10 प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोि 47856 8380 8582 731 

 जम्मा 22066465 22446153 9779547 8237645 

आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा अथा र्वर्वध, आन्िररक ऋर् र स्थानीर् िहको बजेट खचा 
समेि समावेश छ। लोकसेवा आर्ोिको चाल ुिथा पुजँीिि खचा अथा र्वर्वधमा समावेश छ । 

5. स्रोििि अनमुान र र्थाथा खचा : प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
2076/77 को शरुु बजेट अनमुान र र्थाथा खचाको स्रोििि र्ववरर् तनम्नानसुार छ: 

(रु. हजारमा) 

स्रोि 
2076/77 को अनमुानको िलुनामा 

खचा प्रतिशि शरुु बजेट अनमुान र्थाथा खचा 
संघीर् सरकार िफा  
समानीकरर् अनदुान 7085900 1562958 22.05 
सःशिा अनदुान 8187834 3973846 48.53 
समपूरक अनदुान 1500000 32982 2.19 
र्वशेष अनदुान 500000 252891 50.57 
प्रदेश सरकार िफा  
प्रदेश सरकार अनदुान 21451927 12194515 56.84 

जम्मा 38725661 18017192 46.52 

कूल खचाको 32.31 प्रतिशि संघीर् सरकारबाट हस्िान्िरर् भई आएको अनदुान र प्रदेश सरकारको 
श्रोि 67.68 प्रतिशि रहेको छ । 

6. संघीर् तनकार्लाई बजेट : प्रदेश सरकारको नीति िथा कार्ाक्रम र बजेटको उदे्दश्र् पररपूतिाका लाति  
प्रदेश काननु बमोर्जम र्वकास तनमाार् िथा सेवा प्रवाहका कार्ा अिातड बढाउनपुनेमा प्रदेशले 
र्वतनर्ोजन िरेको बजेटबाट संघीर् सरकारका कार्ाक्रम संचालन िना बजेट अर्ख्िर्ारी ददएको मध्रे् 
44 संघीर् कार्ाालर्ले रु.45 करोड 77 लाख 33 हजार बजेट खचा िरेका छन ्। उक्त रकमको 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरू सम्बर्न्धि र्जम्मेवार अतधकृिलाई उपलब्ध िराईएको छ। 
र्सको र्ववरर् अनसूुची–१2 मा समावेश छ । 
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7. राजश्व असलुी: प्रदेश सरकार सिालनको मूल आधार राजश्व संकलन र पररचालन रहेको छ । प्रदेश 
र्वतनर्ोजन ऐन, २०७५ अनसुार र्ो वषाको लाति राजश्व िफा  रु.13 अबा 54 करोड 32 लाख प्राप्त 
हनेु अनमुान िरेकोमा रु.९ अबा 80 करोड 9७ लाख प्राप्त भई अनमुानको िलुनामा 72.43 
प्रतिशि असलु भएको छ । आतथाक वषा २०७6/7७ मा प्रदेश सरकारले प्राप्त िरेको राजश्व िथा 
आर्को र्ववरर् तनम्न अनसुार छ: 

(रु. हजारमा) 

शीषाक राजश्व संकेि राजश्व असलुी कूल असलुीको प्रतिशि 
कर राजश्व 11000 7041989 71.78 
िैर कर राजश्व 14000 1709473 17.42 
बेरुज ुर अनदुान र्फिाा 15100 226063 2.31 
बाँडफाँट हनु ेराजश्व 33100 832608 8.49 

जम्मा  9810133 100 
 

र्सको र्ववरर् अनसूुची – 8 मा समावेश छ । 
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पररच्छेद-२ 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका बेरुजकुो र्स्थति 

 

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

सोही ऐनले बेरुजलुाई असलु िनुापने, तनर्तमि िनुापने र पेस्की  िरी ३ विामा विीकरर् 
िरेको छ । र्स कार्ाालर्ले बेरुज ुविीकरर् िदाा असलु िनुापने बेरुजमुा र्हनातमना र मस्र्ौट, हानी 
नो्सानी र अन्र् असलु िनुापने िरी ३ समूहमा, तनर्तमि िनुापने बेरुजलुाई अतनर्तमि भएको, प्रमार् 
कािजाि पेश नभएको, र्जम्मेवारी नसारेको र शोधभनाा नतलएको िरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई 
कमाचारी, मोतबलाइजेसन, प्रिीिपर र संस्थािि पेस्की िरी ४ समूहमा विीकरर् िरेको छ ।  

र्ो वषा प्रदेश सरकारी कार्ाालर् र सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  लेखापरीक्षर्बाट 
औलँ्र्ाइएको बेरुज ु रु.1 अबा 80 करोड 59 लाख 18 हजार रहेको छ । सो बेरुज ु अंकको 
विीकरर् तनम्नानसुार छः 

(रु.हजारमा) 
विीकरर् सरकारी कार्ाालर् सतमति िथा अन्र् संस्था जम्मा कुल बरेुजकुो 

प्रतिशि 
जम्मा बरेुज ु 1723210 82708 1805918 100 
1. असलु िनुापने 150952 15576 166528 9.22 
2. तनर्तमि िनुापने 1196741 52611 1249352 69.18 
 अतनर्तमि भएको 492085 23785 515870 28.57 
 प्रमार् कािजाि पेश नभएको 704656 28826 733482 40.61 
 र्जम्मेवारी नसारेको     
 शोधभनाा नतलएको     
3. पेश्की 375517 14521 390038 21.59 
 कमाचारी पेश्की 25527 10431 35958 1.99 
 मोर्वलाइजेशन पेश्की 0 0 0  
 अन्र् पेश्की 349990 4090 354080 19.60 

बेरुज ुविीकरर्को र्ववरर् अनसूुची 9 र 10 मा उल्लेख छ । 

2. अद्यावतधक बेरुजःु िि वषा सम्म रू.1 अबा 99 करोड 8 हजार बेरुज ु रहेकोमा र्ो वषा रू.10 
करोड 67 लाख 9 हजार सम्परीक्षर् भै रू.1 अबा 88 करोड 32 लाख 99 हजार बाँकी रहेको र 
र्ो वषा रू. 1 अबा 80 करोड 59 लाख 18 थप भई जम्मा बेरुज ुरू.3 अबा 68 करोड 92 
लाख 17 हजार  कार्म भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -१1 मा रहेको छ । 

(रु.हजारमा) 

क्र.स र्ववरर् िि वषासम्म र्ो वषा जम्मा रकम 

१ प्रदेश सरकारी तनकार्को बेरुज ु 1800858 1723210 3524068 
२ सतमति िथा अन्र् संस्थाको बेरुज ु 82441 82708 165149 
 जम्मा 1883299 1805918 3689217 
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3. बेरुज ु र्वश्लषेर् : प्रदेश सरकारी कार्ाालर्, अन्र् संस्था र सतमतिको बेरुजकुो अवस्था तनम्नानसुार 
रहेको छ : 

3.1. प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ मा बेरुज ुफस्र्ौट िने र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि 
लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु व्र्वस्था छ। औलँ्र्ाइएको बेरुज ु३५ ददन वा म्र्ाद थप भएकोमा सो 
म्र्ादतभर फस्र्ौट िने र फस्र्ौट निरेमा लेखाउत्तरदार्ी अतधकृि र र्वभािीर् मन्री वा 
राज्र्मन्रीलाई जानकारी ददने उल्लेख छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जमको प्रर्क्रर्ा पूरा िदाासमेि 
२०७6/77 को बेरुज ु फस्र्ौट नभएकाले सो अवतधमा कार्ारि लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरुको 
नामावली र बेरुज ुरकम अनसूुची 13 मा समावेश िररएको छ । 

3.2. प्रदेश मािहि सरकारी कार्ाालर् 120 को लेखापरीक्षर् िररएकोमा 99 कार्ाालर्मा रु.1 अबा 72 
करोड 32 लाख 10 हजार बेरुजू देर्खएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची -1 मा रहेको  
छ । 

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

(रु.हजारमा) 

क्र.स मन्रालर् 
लेखापरीक्षर् 

अंक 

बेरुज ुअंक 
कूल बेरुजमुा 
मन्रालर्को 
प्रतिशि 

ले.प. 
अंकको 
िलुनामा 
बेरुज ु
प्रतिशि 

असलु िनुापने 
तनर्तमि 
िनुापने 

पेश्की बाकँी जम्मा 

1.  
भौतिक पवुााधार र्वकास 
मन्रालर् 

10946465 85305 597771 332317 1015393 56.25 9.27 

2.  
भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर् 

1257797 47914 173541 3330 224785 12.44 17.87 

3.  
मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

907676 879 191970 10 192859 10.67 21.25 

4.  
सामार्जक र्वकास 
मन्रालर् 

4327256 23768 87551 51393 162712 9.00 3.76 

5.  
उद्योि, पर्ाटन, वन िथा 
वािावरर् मन्रालर् 

2221205 7180 90435 2048 99663 5.52 4.49 

6.  अन्र् मन्रालर् र तनकार् 12325829 1482 108084 940 110506 6.12 0.89 
जम्मा 31986228 166528 1249352 390038 1805918 100.00 5.64 

सरकारी कार्ाालर्िफा  भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्को सबैभन्दा बढी (56.25 
प्रतिशि) र उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्को सबैभन्दा कम (5.52 प्रतिशि) बेरुज ु
रहेको छ ।  

3.4. र्ो वषा प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् 120 को लेखापरीक्षर् िरेकोमा 2१ कार्ाालर् (1७.५० 
प्रतिशि) मा लििी बेरुज ुदेर्खएको छैन । सतमति िथा अन्र् संस्था 8 िफा  सबै तनकार्मा लििी 
बेरुज ुदेर्खएको छ ।  

3.5. र्ो वषा प्रदेश मािहिका सरकारी कार्ाालर् ९९ को 2 हजार 55 दफा बेरुज ुदेर्खएकोमा 28 दफा 
फस्र्ौट भई 1 हजार 99 दफा सैर्द्ार्न्िक र 9 सर् 28 दफा लििी बेरुज ुकार्म भएको छ । 
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3.6. प्रदेश सरकारी कार्ाालर्िफा  िि वषासम्मको पेस्की रु.64 करोड 31 लाख 8 हजार बाँकी रहेकोमध्रे् 
रु.6 करोड 8 लाख 57 हजार (9.46 प्रतिशि) फस्र्ौट भई बाकँी रु.58 करोड 22 लाख 51 
हजार र र्ो वषा थप रु.60 करोड 65 लाख 49 हजार समेि कुल पेस्की रु.1 अबा 19 करोड 18 
लाख बाँकी रहेको छ । र्ो वषा थप भएकोमध्रे् म्र्ाद ननाघेको पेस्की रु.23 करोड 10 लाख 32 
हजार र म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.37 करोड 55 लाख 17 हजार रहेको छ । सोमध्रे् कमाचारीिफा  
रु.3 करोड 33 लाख 25 हजार (2.79 प्रतिशि), मोतबलाइजेशनिफा  रु.69  करोड 51 लाख 53 
हजार (58.33 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.46 करोड 33 लाख 22 हजार (38.88 प्रतिशि)  
रहेको छ ।  

त्र्स्िै सतमति, अन्र् संस्थािफा  िि वषा सम्मको पेस्की रु.1 करोड 66 लाख 85 हजार रहेको 
मध्रे् रु.35 लाख 12 हजार फस्र्ौट भई रु.1 करोड 31 लाख 73 हजार बाँकी देर्खएको र र्ो वषा 
थप रु.१ करोड 45 लाख 21 हजार समेि कुल पेस्की रु.2 करोड 76 लाख 94 हजार बाकँी 
रहेको छ । र्ो वषा थप भएकोमध्रे् म्र्ाद नाघेको पेस्की रु.1 करोड 45 लाख 21 हजार रहेको 
छ । सोमध्रे् कमाचारी रु.2 करोड 1 लाख 22 हजार (72.66 प्रतिशि) र अन्र् पेस्की रु.75 
लाख 72 हजार (27.34 प्रतिशि)  रहेको छ । पेस्की बाँकीको अध्र्ावतधक र्ववरर् अनसूुची 5 मा 
रहेको छ  । 

3.7. सरकारी कार्ाालर् 31 र सतमति िथा अन्र् संस्था 1 समेि 32 कार्ाालर्बाट र्ो वषा 
लेखापरीक्षर्को दौरानमा रु.42 लाख 69 हजार, प्रारर्म्भक प्रतिवेदन पठाएपतछ रु.41 लाख 63 
हजार र सम्परीक्षर्को क्रममा रु.22 लाख 50 हजार समेि रु.1 करोड 6 लाख 82 हजार असलु 
भएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-6मा उल्लेख छ ।  

3.8. र्ो वषा सरकारी कार्ाालर् ३४ र सतमति िथा अन्र् संस्था २ समेि 36 तनकार्मा रु. 58 लाख 
63 हजार अतग्रम कर कट्टी निरेको बेरुज ुकार्म भएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट कुनै पतन रकम फस्र्ौट 
नभएकोले सोही रकम बाँकी रहेको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-7 मा उल्लेख छ । 

3.9. प्रदेश कार्ाालर् र अन्र् संस्था िथा सतमतििफा  र्ो वषाको लेखापरीक्षर् र बेरुज ुअङ्कको िलुनात्मक 
र्स्थति तनम्नानसुार छः 

प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् 
अंक 

बेरुज ुअंक प्रतिशि 
पेश्की 

बाहेकको 
बेरुज ु

पेश्की 
बाहेकको 

बेरुज ुप्रतिशि 
2075 694395 164609 23.71 57609 8.30 
2077 25731426 1825399 7.09 1272706 4.94 
2078 31986228 1805918 5.64 1415880 4.43 
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पररच्छेद –३ 

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 
  

लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होरा 

1. काननु, नीति र मापदण्ड : प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्रालर्िि रुपमा 
िजुामा िरी कार्ाान्वर्न िनुापने नीति, काननु िथा मापदण्ड उल्लेख िरेको छ । प्रदेशले र्ो वषासम्म 
र्वतभन्न मन्रालर्सँि सम्बर्न्धि 39 काननु स्वीकृि िरेको, 13 काननु र्वधेर्कको रुपमा प्रदेश 
सभामा टेवल िरेको र 21 काननु िर्ार िना आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट सैर्द्ार्न्िक 
समथान प्राप्त भई तनमाार्को चरर्मा रहेका छन ्। हालसम्म प्रदेशले बनाउन ुपने काननुका संख्र्ा 
एकीन िरेको छैन । मन्रालर्िि रुपमा िजुामा िनुापने नीति िजुामा नभएका प्रमखु व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन:्- 

1.1. आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले प्रदेश स्िरको आतथाक स्थार्र्त्व, मूल्र् र्स्थरिा सम्बन्धी 
नीति, प्रदेश राजश्व सम्बन्धी राजश्व चहुावट तनर्न्रर् िथर्ाङ्क सूचना प्रर्ाली िथा अतभलेख व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति िजुामा िरी कार्ाान्वर्न िनुापनेमा िजुामा िरेको देर्खएन ।

1.2. भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले कृर्ष, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोषर् सम्बन्धी नीति, खाद्य 
सरुक्षा, खाद्य अतधकार एवं खाद्य िरु्स्िर कार्म िने नीति, कृर्ष, पशपुन्छीजन्र् औषतध र्वषादद र सकु्ष्म 
पोषर्ित्वर्कु्त वस्िकुो व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीति, भतूम व्र्वस्थापन, जग्िा नापजाचँ, भ-ूउपर्ोि 
सम्बन्धी नीति, घर जग्िा रर्जस्रेसन, दार्खल खारेज, स्वातमत्व हस्िान्िरर् सम्बन्धी नीति एवं 
सकुुम्वासी, दतलि, मकु्त कमैर्ा सम्बन्धी नीति िजुामा िरेको देर्खएन । 

1.3. भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्ले उजाा, र्वद्यिु, तसंचाई सेवा र्वस्िारमा तनजी क्षेरको सहभातििा र 
लिानी प्रबर्द्ान सम्बन्धी नीति, रार्िर् जलस्रोि नीति, प्रदेशस्िरका सरकारी कार्ाालर्हरुको भौतिक 
व्र्वस्थापन र तनमाार् सम्बन्धी नीति एवं सरुर्क्षि बसोवास र जग्िा एकीकरर् सम्बन्धी नीति िजुामा 
िरेको देर्खएन ।  

1.4. सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च र्शक्षा सम्बन्धी नीति, पोषर् 
सम्बन्धी नीति, मर्हला हक सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, लोपोन्मखु, सीमान्िकृि, िररब, ज्रे्ष्ठ नािरीक 
लर्क्षि आवास सम्बन्धी नीति, रोजिारी प्रबर्द्ान सम्बन्धी नीति, भाषा, संस्कृति, धमाको संरक्षर् र 
प्रर्ोि सम्बन्धी नीति एवं सामार्जक सरुक्षा िथा रेड र्तुनर्न सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति िजुामा िरेको 
देर्खदैन । 

समर्मै नीति, काननु िथा मापदण्ड िर्ार िरी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

2. संिठन र कमाचारी व्र्वस्थापन : प्रदेश नं २ अन्िािि १ संवैधातनक तनकार्, ७ मन्रालर्, एक प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र अन्र् मािहि 120 कार्ाालर् रहेका छन ् । मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रदेश नं 2 अन्ििािका तनकार्को कूल दरवन्दी 3 हजार 24 
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रहेकोमा 2 हजार 94 पदपूतिा भई 930 दरवन्दी ररक्त रहेको छ । ररक्त मध्रे् अतधकृि एघारौं 
िहको 17, नवौं/दशौं अप्रार्वतधक िहको 32, सािौं र आठौं िहको अप्रार्वतधक 70, प्रार्वतधक 158, 

पाँचौं िह प्रार्वतधक 80 र अन्र् 573 दरवन्दी ररक्त रहेका छन ्। ररक्त दरवन्दी पदपूतिा िरी 
सेवालाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

3. बजेट खचा एवं रकमान्िर : प्रदेश आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रीले अिामी आतथाक वषाको प्रदेश 
सरकारको राजश्व र व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वषा आषाढ मर्हनाको १ ििे तभर प्रदेश सभामा पेश 
िनुापने र सो साथ राजश्व संकलन, अनदुान, सावाजतनक ऋर् र लिानी सम्बन्धी नीतििि व्र्वस्था 
सर्हिको बजेट अनमुान पेश िनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७6।७7 को आर्-व्र्र्को 
अनमुान २०७6 आषाढ १ ििे प्रदेश सभामा पेश िरेको देर्खर्ो । वार्षाक बजेट र सोको 
कार्ाान्वर्न र्स्थति तनम्नानसुार देर्खएको छः 

3.1. प्रदेश आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रीले बजेट वक्तव्र् माफा ि प्रदेश सरकारको लाति रु.३८ अबा 
७२ करोड ५६ लाख बजेट स्वीकृि िरेकोमा रु.१८ अबा १ करोड ७२ लाख खचा (46.53 
प्रतिशि) िरेको छ । खचा मध्रे् चालिुफा  संर्चि कोषमा व्र्भार पने रकम समेि रु.९ अबा ७७ 
करोड ९६ लाख (54.28 प्रतिशि) िथा पुजँीिि खचा िफा  रु.८ अबा २३ करोड ७६ लाख 
(45.72 प्रतिशि) रहेको छ । बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रभावकारी कार्ाान्र्न िना नस्दा पुजँीिि 
खचाको र्स्थति न्रू्न रहेको देर्खन्छ ।  

3.2. नेपालको संर्वधानको धारा 208 मा शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेट बमोर्जम खचा िदाा रकम अपर्ााप्त 
भएमार्वतनर्ोजन ऐनले अतधकार नददएको नर्ाँ सेवामा खचा िना आवश्र्क भएमा आतथाक मातमला 
िथा र्ोजना मन्रीले प्रदेश सभामा पूरक अनमुान पेश िरी बजेट थप िनास्ने व्र्वस्था छ । प्रदेश 
सरकारको रु.३८ अबा ७२ करोड ५६ लाखको बजेट पेश भएकोमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्ले पटक पटक रकमान्िरबाट थप घट िरेको र संघीर् सरकारबाट र्वत्तीर् हस्िान्िरर्मा 
रु.1 अबा 9 करोड 23 लाख थप बजेट प्राप्त भएको समेि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले रु.४4 
अबा 51 करोड 26 लाखको संशोतधि मन्रालर्िि बजेट र खचाको र्ववरर् पेश िरेको छ । 
आतथाक र्ववरर् अनसुार शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेट भन्दा रु.5 अबा 78 करोड 70 लाख (14.94 
प्रतिशि) बढी बजेट कार्म िरेको देर्खर्ो । पूरक अनमुान पेश निरी शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेट 
बढ्नस्ने आधार देर्खदैन ।  

3.3. बजेट वक्तव्र्मा अथा र्वर्वधमा चाल ुखचा िफा  रु.7 अबा ५६ करोड र पुजँीिि खचा िफा  रु.6 अबा 
86 करोड समेि रु.14 अबा 42 करोड (कूल बजेटको 37.29प्रतिशि) एकमिु बजेट र्वतनर्ोजन 
िरेकोमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रकमान्िर िरी र्वतभन्न मन्रालर्मा चाल ुखचा िफा  
रु.3 अबा 67 करोड र पुजँीिि खचा िफा  रु.2 अबा 80 करोड िरी जम्मा रु.6 अबा 47 करोड 
खचा िरेको छ । उक्त रकम कूल बजेटको 16.70 प्रतिशि हनु आउँदछ । मन्रालर्हरुमा शरुु 
बजेट र्वतनर्ोजन कम िरी पतछ अथा र्वर्वधबाट तनकासा एवं रकमान्िर िरी रकम थप िने पररपाटी 
बजेट तसर्द्ान्ि र्वपरीि देर्खन्छ । 

4. राजश्व : बजेट वक्तव्र्मा आन्िररक श्रोिबाट रु.13 अबा 54 करोड 32 लाख राजश्व आजान िने 
उल्लेख िरेकोमा रु.9 अबा 80 करोड 97 लाख (72.43 प्रतिशि) आजान िरेको छ । उक्त 
राजश्व मध्रे् संघबाट बाँडफाँट माफा ि प्राप्त हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर र अन्िःशलु्क समेिको रु.6 अबा 
52 करोड 64 लाख (66.53 प्रतिशि) रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रक्षेपर् अनसुार राजश्व 
आजान िना सकेको देर्खएन । 
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5. संघीर् अनदुान तनकासा र खचा : बजेट वक्तव्र्मा प्रदेश सरकारले सङ्घीर् अनदुान माफा ि रु.१६ अबा 
१७ करोड ७४ लाख प्राप्त िने अनमुान िरेकोमा सशिा अनदुानमा रु.६ अबा ९५ करोड ७० 
लाखर्वशेष अनदुान रु.६५ करोड समानीकरर् अनदुान रु.७ अबा ८ करोड ५९ लाख र समपूरक 
अनदुान रु.२३ करोड ३७ लाख समेि रु.१४ अबा ९२ करोड ६६ लाख (92.26 प्रतिशि) प्राप्त 
िरेको छ । सो मध्रे् सःशिामा रु.३ अबा ९7 करोड 38 लाख र्वशेष अनदुान रु.२५ करोड २9 
लाखसमातनकरर् अनदुान रु.१ अबा ५६ करोड 29 लाख र समपूरकमा ३ करोड 30 लाख समेि 
जम्मा रु.5 अबा 82 करोड 27 लाख (39.00 प्रतिशि) खचा िरेको छ । अनदुान रकम खचा 
िना नस्दा लक्ष्र् अनसुार प्रतिफल प्राप्त हनु सकेको देर्खदैन ।  

6. कार्ा सिालनस्िरको कार्ा : प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले तनददाि िरे अनसुार 
मन्रालर्को प्रमखु र्जम्मेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न, कार्ाक्रम बजेट िजुामा एवं 
कार्ाान्वर्न, मन्रालर्हरु बीच समन्वर्, केन्रीर् लेखा िर्ार िने, प्रिति प्रतिवेदनको मूल्र्ांकन िने, 

मािहि कार्ाालर्बाट संचातलि कामको अनिुमन िने, र्वत्तीर् प्रतिवेदन जारी िने रहेको देर्खन्छ । 
नीति तनमाार् एवं अनिुमनको र्जम्मेवारी रहेको मन्रालर्ले मािहि तनकार्बाट सिालन हनेु र्वतभन्न 
कार्ाक्रम समेि प्रदेश मन्रालर् आफैले सिालन िरेका छन ् । र्स सम्बन्धमा देर्खएका प्रमखु 
व्र्होरा र्स प्रकार छन:्- 

6.1. मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले पोखरी िथा नदी सौन्दर्ीकरर् एवं शौचालर् तनमाार्, आठ 
र्जल्लामा मठ, मर्न्दर र मर्स्जद तनमाार्, प्रदेश र्स्थि सामदुार्र्क र्वद्यालर्का कक्षा ८ मा 
अध्र्ार्नरि छारालाई साइकल खररद एवं र्विरर्, 8 र्जल्लामा 16 छारा शौचालर् तनमाार् 
लिार्िका रु.57 करोड 45 लाखको कार्ा सिालन िरेको छ । 

6.2. उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्ले मािहि कार्ाालर्बाट सम्पादन िराउन ु पने पर्ाटन 
पवुााधार तनमाार्मा रु.45 करोड, तसमसार क्षेर संरक्षर्मा रु.10 करोड, अन्र् तनमाार्मा रु.16 
करोड जस्िा र्वतभन्न तबकास कार्ाक्रम सिालन िरेको छ । 

6.3. भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ले सहकारीमाफा ि िातलम ददने, युवेल जडान िने, 
रर्ा्टर बाँड्ने लिार्िका कार्ाक्रम आफैं ले सिालन िरी रु.59 करोड 12 लाख 50 हजार खचा 
िरेको छ । 

6.4. भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्ले र्वतभन्न पलु-बाटो तनमाार्, परामशा सेवा खररद आदद कार्ा सिालन 
िरी रु.35 करोड 50 लाख खचा िरेको छ ।  

6.5. सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले दतलि छारावासको तनमाार् िथा स्िरोन्नति, प्रादेर्शक छापाखानाको 
तनमाार् िथा सिालन,  आठै र्जल्लामा नमनुा र्वद्यालर् भवन तनमाार्, प्रदेश तभरका ्र्ाम्पस, 
सामदुार्र्क र्वद्यालर् तनमाार्, जनकपरु अस्पिालको भवन तनमाार् िथा र्व.एस.सी नतसाङ्ग सिालन, 
प्रदेश तभरका सबै र्जल्लामा रंिशाला तनमाार्, सामदुार्र्क भवन, धमाशाला एवं बस्िी तनमाार्, लहान, 
तसराहा, जलेश्वर, िौर, मंलिवा र कलैर्ा अस्पिालको स्िरोन्नति र बीउ पूजँीको व्र्वस्थापन समेि 
िरी रु.66 करोडको कार्ाक्रम राखी आफैं  सिालन िरेको देर्खर्ो।  

कार्ा सिालनस्िरको कार्ा मािहि तनकार्बाट सिालन िरी मन्रालर् िथा तनकार्हरु अनिुमन, 
तनरीक्षर्, तनर्मन र तनर्न्रर्मा केर्न्रि हनुपुदाछ । 
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7. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् अनदुान - आतथाक वषा २०७६।७७ मा प्रदेश सरकार माफा ि प्रदेश २ का १३६ 
स्थानीर् िहलाई र्वत्तीर् हस्िान्िरर् अनदुानमा एकमिु रु.२ अबा ९७ करोड ६९ लाख ९८ हजार 
र्वतनर्ोजन िरेकोमा संशोतधि बजेट रु.4 अबा 40 करोड 91 लाख 75 हजार कार्म िरी र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्माफा ि रु.2 अबा 68 करोड 28 लाख 95 हजार र अन्र् तनकासा माफा ि रु.81 करोड 
9 लाख 1 हजार समेि रु.3 अबा 49 करोड 37 लाख 96 हजार तनकासा िरेको देर्खर्ो । 
स्थानीर् िहबाट खचाको र्ववरर् नतलएकोले वास्िर्वक खचा र बाँकी रकम एर्कन िना सर्कएन । 
खचाको र्ववरर् तलई बाँकी रहेको रकम र्फिाा िनुापदाछ ।

8. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूर्ा आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेश िनुापने र पेश िना नतसकने मनातसव कारर् देखाई म्र्ाद थपको लाति अनरुोध 
िरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुस्ने व्र्वस्था छ । र्वत्तीर् र्ववरर् पेश निरेमा 
प्रचतलि काननु बमोर्जम र्वभािीर् कारवाही समेि हनुस्ने व्र्वस्था छ । प्रदेश अन्ििािका कुनैपतन 
मन्रालर्ले िोर्कएको अर्वतधमा एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िरेका छैनन ्। र्सबाट मन्रालर् र 
मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था बमोर्जम 
र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िनुापदाछ । 

9. दीिो र्वकास लक्ष्र् : पन्रौ र्ोजना अनसुार ददिो र्वकास लक्ष्र्लाई कार्ाान्वर्न िना आवतद्यक र्ोजना, 
मध्र्मकालीन खचा संरचना, वार्षाक कार्ाक्रम र बजेट िजुामा िदाा ददिो र्वकास लक्ष्र् अनसुार िर्ार 
िने र अनिुमन िदाा सो अनसुार भए नभएको मूल्र्ांकन िनुापदाछ । र्सको लाति संघ, प्रदेश, स्थानीर् 
िह र सरोकारवालासँि समेि समन्वर् िने, प्रदेश र स्थानीर् िहहरुमा र्ोजना छनौट एवं कार्ाान्वर्न 
िदाा ददिो र्वकास लक्ष्र्सँि आबर्द् हनेु र्ोजना छनौट िनुापनेमा ग्र्ाँस चलु्हो र्विरर्, साइकल 
र्विरर्, ईनार तनमाार्, बाटोको रर्ाक खोल्ने, स्र्ालो युवेल जडान जस्िा स-साना कार्ाक्रम सिालन 
िरेको पाइर्ो । ददिो र्वकाससँि मेल नखाने र्स्िा कार्ाक्रम सिालनमा तनर्न्रर् िनुापदाछ।  

10. सम्पर्त्त व्र्वस्थापन : प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ३(७) मा 
प्रदेश र्स्थि सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् र सरकारी बाकँी रकमको लिि िथा असलु उपर 
िने कार्ा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । संघीर् सरकारअन्ििाि रहेका 
कृर्ष, वन, तसंचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थर् लिार्िका कार्ाालर्हरु प्रदेश सरकार अन्ििाि 
हस्िान्िरर् भएकोमा सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोि िरेको सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िरी 
सम्पर्त्तको संरक्षर् िथा सरकारी बाँकी रकमको लिि िर्ार िरी संरक्षर् एवं असलु उपर िने कार्ा 
भएको छैन । काननुले िोके अनसुार मािहि कार्ाालर्को सम्पर्त्त िथा सरकारी बाँकी रकमको 
लिि िर्ार िरी अद्यावतधक िनुापदाछ ।  

11. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१ मा सावाजतनक तनकार्ले रु.२० 
लाख भन्दा बढी लािि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा, मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद िनुापदाा खलुा 



लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 

 11 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

बोलपरको माध्र्मद्वारा खररद िनुापने व्र्वस्था छ । प्रदेश अन्ििािका 6 तनकार्ले रु.11 करोड 
35 लाख 49 हजारको सोझै खररद िरेका छन ् । सोझै खररद िने परीपाटीमा तनर्न्रर् िरी 
तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार खररद कार्ा प्रतिस्पधी र तमिव्र्र्ी बनाउनपुदाछ । 

12. सवारी साधन खररद : प्रदेश सभा सर्चवालर्, मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्, मन्रालर्, नीति 
आर्ोि िथा मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्ले िि वषा ३५ सवारी साधन िथा मोटरसाईकल खररद 
िरी रु.२८ करोड ९८ लाख २५ हजार खचा िरेकोमा र्ो वषा प्रदेश सभा सर्चवालर्ले 13, आतथाक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले १ र मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्ले १ समेि 15 सवारी साधन 
खररद िरी रु.9 करोड 60 लाख 85 हजार खचा लेखेको छ । सवारी साधन खररदमा तनर्न्रर् 
िनुापदाछ । 

13. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरु 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ु िनुापने व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीमा 
तनर्न्रर् वािावरर्, जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनिुमन र तनर्न्रर् जस्िा र्वषर् समेर्टनपुने उल्लेख छ 
। प्रदेश अन्ििाि कुनै पतन मन्रालर्र्ले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाएको देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ। 

14. सेवा प्रवाह : राज्र्बाट जनिाले पाउने सेवा प्रवाहलाई चसु्ि र भरपदो बनाउने उदे्दश्र्ले अर्ङ्गकार 
िररएको संघीर् शासन व्र्वस्था बमोर्जम प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्र्वर्स्थि िनुापदाछ । 
प्रदेश सरकार सिालन िना र्वतभन्न मन्रालर्को लाति र्ो वषासम्म 39 काननु पारीि भएको छ। 
स्वीकृि दरबन्दीमध्रे् र्वतभन्न पदहरु ररक्त रहेको, वार्षाक कार्ाक्रम एवं बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्था 
कमजोर रहेको, मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् िथा अन्र् मन्रालर्ले सेवा प्रवाहलाई 
तनर्तमि र व्र्वर्स्थि िने नीति, मापदण्ड एवं कार्ार्वतध तनमाार् िरी सेवाग्राही सन्िरु्ि िथा सेवा 
प्रवाहको अनिुमन लिार्िको कार्ा िरी प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हनेु सेवा प्रभावकारी बनाउनपुने 
देर्खन्छ ।  प्रदेश सरकारको संस्थािि, प्रार्वतधक र स्रोि पररचालन क्षमिा वरृ्र्द् िरी सेवा प्रवाहलाई 
चसु्ि र प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

15. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । ऐनमा र्ोजना अनिुमन िरी 
जवाफदेर्हिा कार्म िराउने व्र्वस्थाको उत्तरदार्र्त्व तनकार् प्रमखुले र मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् 
मन्रीले तलनपुने, बेरुज ु फस्र्ौट िने िराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले, केन्रीर् आतथाक र्ववरर् िर्ार िने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाव केन्रीर् 
र्हसाबमा समावेश िरे निरेको जाँचबझु िने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु र र्वतनर्ोर्जि 
बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी कार्ाालर्मा तनकार् प्रमखु र 
मन्रालर्मा र्वभािीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । सो अनसुार समर्मा 
केर्न्रर् आतथाक र्ववरर् िर्ार िने लिार्िका कार्ा भएको पाइएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा पालना िनुा िराउन ुपदाछ । 
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16. एकीकृि प्रिति : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा र्ो ऐन र र्स ऐन अन्ििाि 
बनेका तनर्महरुमा लेर्खएका कुराहरुमा सोही बमोर्जम र अरुमा प्रचतलि काननु बमोर्जम हनेु 
उल्लेख छ । आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ मा मन्रालर्ले मािहि 
कार्ाालर्बाट बार्षाक प्रितिको र्ववरर् तलई तनर्म २६ अनसुार एकीकृि केन्रीर् प्रिति र्ववरर् िर्ार 
िरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले केन्रीर् प्रिति 
र्ववरर् िर्ार निरेको कारर् खचा र उपलर्ब्धको अवस्था मूल्र्ांङ्कन िना सर्कएन । तनर्मावलीको  
तनर्म २६ (४) मा प्रिति र्ववरर् िोर्कएको समर्मा नपठाउने कार्ाालर् प्रमखुको िलब समेि रोक्का 
िना सर्कने व्र्वस्था भएकोमा समेि मन्रालर्ले प्रिति र्ववरर् नपठाउने कार्ाालर्लाई कुनै कारवाही 
िरेको छैन । एकीकृि प्रिति र्ववरर् िर्ार िरी समर्मै आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा 
समेि पठाउनपुदाछ । केन्रीर् प्रिति र्ववरर् िर्ार निने पदातधकारीलाई काननु बमोर्जम कारवाही 
हनुपुछा ।  

17. बजेट िथा कार्ाक्रमको मूल्र्ाकंन : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन२०७4 को दफा 20 अनसुार प्रिति 
समीक्षा प्रतिवेदन समेिका आधारमा समग्र प्रदेशको बजेट िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न अवस्थाको 
मूल्र्ांङ्कन िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले अधावार्षाक र वार्षाक रुपमा राजश्व वैदेर्शक 
अनदुान एवं ऋर्को प्रातप्त र पररचालन प्रदेश सरकारका नीति िथा बजेटमा समावेश भएका 
कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न अवस्था समेिको मूल्र्ांङ्कन िरी आतथाक वषा समाप्त भएको 2 मर्हनातभर 
सावाजतनक िररस्नपुने व्र्वस्था छ ।र्ो वषा र्वतभन्न मन्रालर्को लाति रु.३८ अबा ७२ करोड ५६ 
लाखको बजेट पेश भएकोमा रु.18 अबा 1 करोड 72 लाख (46.52 प्रतिशि) खचा िरेको छ । 
सःशिा अनदुान शीषाकबाट भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्लाई पवुााधार तनमाार् िना ददएको रु.37 
करोड 27 लाख, उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्लाई वािावरर् संरक्षर् र सावाजतनक 
तनमाार्मा ददएको रु.15 करोड 98 लाख र सामार्जक र्वकास मन्रालर्लाई िैरआवासीर् भवन 
तनमाार् एवं खररद िना ददएको रु.3 करोड 65 लाखको कुनै पतन काम िरेको छैन । लेखापरीक्षर् 
अवतध २०७७ पौषसम्म मन्रालर्िि केन्रीर् आतथाक र्ववरर् नै िर्ार निरेको अवस्था छ भने सबै 
मन्रालर्को खचा र भौतिक प्रितिको मूल्र्ांङ्कन िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले समेि 
वार्षाक प्रतिवेदन सावाजतनकीकरर् िरेको छैन । वार्षाक प्रतिवेदन सावाजतनक निरेकोले पारदर्शािा 
कार्म हनु सकेको पाइएन ।  

18. अनदुानको र्ववरर् : प्रदेशको श्रोिबाट प्राप्त र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाट खचा भएको रकमको 
र्ववरर् स्थानीर् िहले प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा प्रत्रे्क वषाको कातिाक १ ििे,  माघ १ ििे,  

वैशाख १ ििे र आषाढ मसान्िमा बझुाई स्नपुने व्र्वस्था रहेकोमा उक्त र्हसाब २०७७ मंतसर 
मसान्िसम्म पतन प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा बझुाएको देर्खएन । र्सरी र्हसाब नबझुाउँदा 
स्थानीर् िहले र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानको उपर्ोि िरेको सम्बन्धमा मूल्र्ांङ्कन िना सर्कएन । 
िोर्कएको तमतिमा खचाको र्ववरर् प्राप्त िरी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

19. आन्िररक लेखापरीक्षर् : प्रदेश सरकार अन्ििािका कार्ाालर् िथा तनकार्को प्रत्रे्क चौमातसक 
पतछको र्हसाबको आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था छ । 
चौमातसक रुपमा लेखापरीक्षर् सम्पन्न निरेको, कतिपर् कार्ाालर्मा अर्न्िम लेखापरीक्षर् िदाासम्म 
आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी नभएको, आन्िररक लेखापरीक्षर्को वार्षाक प्रतिवेदन आर्श्वन 
मसान्ितभर िर्ार िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा नपठाएको आदद कारर्बाट 
आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट देर्खकएको बेरुज,ु फस्र्ौट भएको र बाँकी बेरुज ुएर्कन िना सर्कएन । 



लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 

 13 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

समर्मै आन्िररक लेखापरीक्षर् सम्पन्न िना िराउन प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् एवं मन्रालर्ले 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

20. वार्षाक आतथाक प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म ९०(1) मा प्रत्रे्क 
कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, र्जन्सी, आर्व्र्र्) को 
अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा समाप्त भएको २१ 
ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 91 बमोर्जम 
वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश र्स्थि कुनै पतन मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार 
िरेको देर्खएन । र्सले िदाा मन्रालर्को आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाँकी बेरुज,ु र्जन्सी एवं 
धरौटीको अवस्था एर्कन िना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिवेदन िर्ार िरी समर्मै 
पठाउनपुने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

21. अनदुानको अनिुमन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४१ (३) मा र्वशेष प्रकारका 
पटके कार्ाालर् आर्ोजना सिालनमा कुनै संस्थालाई अनदुान, समानीकरर्, सःशिा िथा र्वशेष अनदुान 
ददँदा भएको प्रिति र्ववरर् तलई जनु कामको लाति रकम ददएको हो सो काममा खचा भए नभएको र 
लेखापरीक्षर् िराए/निराएको अनिुमन िथा मूल्र्ांङ्कन िने व्र्वस्था छ । र्ो वषा संघीर् सरकार 
िथा प्रदेश सरकार िफा  सःशिा, र्वशेष र समपूरक अनदुानबाट र्वतभन्न मन्रालर्मा रु.4 अबा 25 
करोड 97 लाख खचा भएको छ । मन्रालर्हरुले आफू र मािहि कार्ाालर्बाट भएको अनदुान 
खचाको अनिुमन एवं मूल्र्ांङ्कन िरी प्रतिवेदन िर्ार िने िरेको देर्खएन । अनदुान मध्रे् र्वतभन्न संघ 
संस्थालाई उपलब्ध िराएको पटके अनदुानको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश िराउने निरेको कारर् खचा 
एवं अनदुान उपर्ोिको सतुनिि िना सर्कएन ।  

भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्, कृर्ष ज्ञान केन्र र पश ु सेवा र्वज्ञ केन्रबाट 
ददइने र्शिभण्डार तनमाार्, खोर तनमाार्, मत्स्र् एवं कृर्ष उपज संकलन केन्र तनमाार् एवं सहकारी 
संस्थालाई ददइने अनदुान एवं िैह्र सरकारी संस्थालाई ददइने अनदुानको प्रचतलि काननु बमोर्जम 
खचाको अतभलेख राखी िोर्कएको प्रिति हातसल िरे निरेको सम्बन्धमा अनिुमन निरेको एवं 
लेखापरीक्षर् निराएकोले अनदुानको सदपुर्ोि भएको सम्बन्धमा सतुनर्स्चि हनु सर्कएन ।   

22. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् : आतथाक वषा 2076/77 मा प्रदेश संर्चि कोष माफा ि 136 स्थानीर् िहमा 
समानीकरर्, र्वशेष, सःशिा र समपूरक अनदुान स्वरुप र्वत्तीर् हस्िान्िरर् िना शरुु बजेट रु. २ अबा 
९७ करोड ७६ लाख २० हजार ब्र्वस्था भएकोमा संशोतधि बजेट रु.3 अबा 58 करोड 79 लाख 
70 हजार कार्म भई तनम्नानसुार रु.२ अबा 68 करोड 29 लाख 95 हजार तनकासा भएको छ । 
लेखापरीक्षर् अवतधसम्म खचाको र्ववरर् तलई र्थाथा खचा कार्म िरेको छैन । 

(रु. हजारमा) 
श्रोि बजेट तनकासा रकम अनदुान प्रतिशि 

र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान 995998 973359 97.72 
र्वशेष अनदुान 397652 298400 75.04 
सःशिा अनदुान 1694320 995186 58.73 
समपूरक अनदुान 500000 415950 83.19 

जम्मा 3587970 2682895 74.77 

र्वत्तीर् हस्िान्िरर् माफा ि स्थानीर् िहमा रु.2 अबा 68 करोड 28 लाख 95 हजार अनदुान 
तनकासा भएिापतन आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्को अथा बजेटबाट तसधै रु.81 करोड ९ 
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लाख 1 हजार थप तनकासा भएबाट स्थानीर् िहमा रु.3 अबा 49 करोड 37 लाख 96 हजार 
तनकासा भई खचा भएको छ ।  

23. कर िथा शलु्क : प्रदेशले बनाएको काननु बमोर्जम कर लिाउने र आफ्नो अतधकार क्षेर तभरको 
स्रोिहरुबाट राजश्व उठाउन स्ने व्र्वस्था छ। प्रदेशलाई घर जग्िा रर्जिेशन शलु्क, सवारी साधन 
कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पर्ाटन, कृर्ष आर्मा कर, सेवा शलु्क दस्िरु, दण्ड जररवाना आदी कर 
िथा शलु्क िोकी असलु िना स्ने व्र्वस्था छ। प्रदेश सरकारले काननु तनमाार् िरी र्र् सबै 
क्षेरबाट राजश्व संकलन िना सकेको देर्खएन। प्रदेशलाई चलार्मान बनाउन राजश्वका श्रोि पर्हचान 
िरी राजश्व असलुीमा वरृ्र्द् िनुापदाछ। 

कोतभड-19 को व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्वशषे लेखापरीक्षर्बाट देर्खएको प्रमखु व्र्होरा 
24. कोतभड कोष - सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले कोरोना भाइरस संक्रमर् रोकथाम,  तनर्न्रर् िथा 

उपचारमा प्रदेश सरकारबाट कोषमा र्ो वषा रु.२८ करोड ९७ लाख ६० हजार बजेट र्वतनर्ोजन 
िरेकोमा रु.१८ करोड ५४ लाख ८० हजार तनकासा खचा िरी रु.10 करोड ४२ लाख ८० हजार 
मौज्दाि राखेको छ। तनकासामध्रे् प्रदेश कार्ाालर्लाई रु.16 करोड ७५ लाख ९७ हजार र 
सङ घीर् स्वास्थर् कार्ाालर् ३ र सरुक्षा तनकार् २ समेि ५ लाई रु.1 करोड ७८ लाख ८३ हजार 
तनकासा ददएको छ।  

कोतभड कोषबाट तनकासा भएको रु.16 करोड ७५ लाख ९७ हजार र प्रदेश संर्चि 
कोषबाट तनकासा भएको रु.66 करोड ७ लाख १३ हजार समेि ३२ कार्ाालर्मा रु.82 करोड 
८३ लाख १० हजार तनकासा भएकोमध्रे् रु.68 करोड ८७ लाख ७३ हजार खचा भई रु.13 
करोड ९५ लाख ७६ हजार बाँकी रहेको छ।खचामध्रे् प्रदेश कार्ाालर् एवं स्थानीर् िहबाट राहि 
सामग्री खररदमा रु.१३ करोड ६३ लाख, कृर्ष व्र्ाज तमन्हामा रु.२४ करोड २८ लाख, ्वारेर्न्टन 
िथा आइसोलेशन केन्र तनमाार्मा रु.३ करोड ९५ लाख, डा्टर र तबरामीको खाना खचामा रु.१ 
करोड २८ लाख, जोर्खम भत्तामा रु.३ करोड ४७ लाख, स्वास्थर् सामग्री, उपकरर्, औषतध खररदमा 
रु.२० करोड ६४ लाख र सूचना सम्प्रषेर्मा रु.१ करोड ६१ लाख खचा िरेको छ ।    

25. जोर्खम आकलन र पूवा िर्ारी - नेपालमा पर्हलोपटक २०७६ माघमा कोरोना परु्ि भए पिाि नेपाल 
सरकारले महामारी आउन स्ने अनमुान िरी भर्वष्र्मा हनुस्ने क्षति, संक्रतमि हनुस्ने संख्र्ा, 
आवश्र्क औषतध उपकरर्को व्र्वस्थापन आदद पूवा िर्ारीको काम िनुापनेमा प्रदेश नं. 2 ले 
कोतभड-१९ तनर्न्रर् र रोकथाम सम्बन्धी र्क्रर्ाकलापको अध्र्र्न िरी जोर्खम आकलन र पवुा 
िर्ारीको काम र्थेि िना सकेको देर्खएन। महामारी फैतलन थाले पतछ मार ्वारेर्न्टनहरू तनमाार् 
िने,  अस्पिाललाई कोतभड तनर्न्रर् िना थप व्र्वस्थापन िने जस्िा कार्ा सरुु िरेको देर्खन्छ।  

र्ोजनाबर्द् रुपमा काम नहुँदा बजेट व्र्वस्था पतन एकद्वार प्रर्ालीबाट नभई केही रकम 
कोतभड तनर्न्रर् िथा रोकथाम कोषबाट, केही रकम भतूम व्र्वस्था िथा कृर्ष मन्रालर् र केही 
रकम उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर्ले प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् माफा ि तनकाशा 
िरी खचा िरेको छ । फलस्वरुप वास्िर्वक खचाको अवस्था प्रदेशबाट मार र्र्कन हनु स्ने अवस्था 
देर्खँदैन । प्रदेश सरकारले ्वारेर्न्टईन, आइशोलेसन वाडा सेन्टर कहाँ-कहाँ बनाउने, कुन-कुन 
अस्पिाललाई कोतभड अस्पिाल बनाउने त्र्सको आतधकारीक तनर्ार् िरेको देर्खँदैन। तबरामी बढ्दै 
िएपतछ र्वद्यालर्, नतसाङ ्र्ाम्पस आददलाई ्वारेर्न्टनको रुपमा सिालन िरेको, छुटै्ट आइशोलेसन 
सेन्टर तनमाार् निरी पर्हचान भएका तबरामीलाई अस्पिाल पठाउने िरेको देर्खर्ो। कोतभड अस्पिाल 
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निोर्कँदा एउटै अस्पिालबाट एकािफा  कोतभडका तबरामी र अको िफा  अन्र् तबरामीको उपचार भएको 
अवस्था छ। 

26. अनिुमन एवं लेखा परीक्षर् - सामार्जक र्वकास मन्रालर्मा रहेको कोतभड कोषबाट र्ो वषा रु.१८ 
करोड ५४ लाख ८० हजार तनकासा खचा िरेकोमध्रे् र्वर्वध खािामा रान्सफर िरेको रु.72 लाख 
समेि रु.1 करोड  ५७ लाख  ७६ हजार मन्रालर्ले खचा देखाइ रु.16 करोड ९७ लाख ४ 
हजार कोतभड-१९ रोकथाम िथा उपचार सम्बन्धी र्वतभन्न कार्ा िने, लेखा राख्न े र लेखापरीक्षर् 
िराउने िरी मध्र् पूवी पिृना हेड्वाटर, बददावास,  प्रदेश स्वास्थर् आपतुिा व्र्वस्थापन केन्र, िजेन्र 
नारार्र् तसंह सिरमाथा अस्पिाल सप्तरी,  र्वतभन्न प्रादेर्शक अस्पिालहरू र स्वास्थर् कार्ाालर्लाई 
तनकासा ददएको देर्खर्ो । उक्त रकमबाट भएको खचा र लेखापरीक्षर्बारे मन्रालर्ले अनिुमन िरेको 
छैन ।  

27. तमतडर्ा तिर्फङ - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 85(4) मा सावाजतनक तनकार्ले 
एक लाख रुपैर्ाभन्दा बढी रकमको सोझै खररद िदाा मौजदुा सूचीमा रहेका कम्िीमा िीनवटा 
परामशादािाबाट तलर्खि दरभाउपर वा प्रस्िाव माि िरी खररद िनुापने िथा सावाजतनक खररद ऐन, 
२०६३ को दफा ८(२) वमोर्जम खररद कार्ा िदाा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेुिरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद 
िना नहनेु उल्लेख छ । सामार्जक र्वकास मन्रालर्ले कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम, तनर्न्रर् 
र उपचारको सम्बन्धमा सरकारले िरेका कार्ासम्पादन िथा कोरोना भाइरसका सन्दभाका िथर्,  
िथर्ाङ्क र सूचना सम्प्रषेर् िना एवं कोरोना भाइरसको वस्िरु्स्थतिबारे जानकारी िराउन र महामारी 
रोकथाम र तनर्न्रर् सम्बन्धी श्रव्र्दृष्र् सामग्री उत्पादन िना मौजूदा सूची िर्ार निररकन सोझै ४ 
फमासंि सम्झौिा िरी रु.३५ लाख ४० हजार खचा िरेको छ । प्रशारर् हनेु उक्त सामग्री 
टेतलतभजन इटहरी, रेतडर्ो नेपाल वददावास र सामदुार्र्क रेतडर्ो प्रशारर् संघ लिार्िका सिारका 
माध्र्मबाट समेि तनःशलु्क प्रत्र्क्ष प्रशारर् िने व्र्वस्था तमलाउने सम्झौिामा उल्लेख छ । िी 
सामग्री सम्झौिामा उर्ल्लर्खि तमतडर्ाबाट प्रशारर् िराएको परु्ि हनेु र्थेि प्रमार् बेिर भकु्तानी िरेको 
छ । र्सैिरी स्वास्थर् तनदेशनालर्, धनषुाले समेि स्थानीर् भाषामा सन्देश प्रसारर् िना एक फमासँि 
सोझै रु.१३ लाख ७२ हजारको सम्झौिा िरी कार्ा िराएको तनर्तमि एवं तमिव्र्र्ी देर्खएन । 

28. दार्खला प्रमार् - सामार्जक र्वकास मन्रालर् प्रदेश नं. 2 को अनरुोधमा मध्र्पूर्वा पिृना हेड्वाटर 
वददावासले र्वतभन्न स्थानमा स्थापना भएका ्वारेर्न्टनलाई सामान खररद िरी मन्रालर्लाई उपलब्ध 
िराएको भनी एक रेडसाको र्वल अनसुार समर तसरक 1 हजार, झलु 1 हजार, िन्ना/तसरानीको खोल 

1 हजार र तसरानी 1 हजार थानको रु.26 लाख 5 हजार भकु्तानी माि िरेको आधारमा मन्रालर्ले 
उक्त रेडसालाई सो रकम भकु्तानी ददएको छ । त्र्सैिरी मेरेस (36723) 1 हजार थान खररद 
िरी मन्रालर्मा उपलब्ध िराएको भनी ढुवानी सर्हि रु.35 लाख 63 हजार भकु्तानीको लाति एक 
इन्डर्िजको र्वलको रकम समेि रु.61 लाख 68 हजार मन्रालर्ले भकु्तानी ददएको छ । उक्त 
सामान दार्खला िथा प्रर्ोि िरेको अवस्था खलेुको छैन । खररद सामग्रीको दार्खला संरक्षर् एवं 
उपर्ोि िनुापदाछ । 

29. प्रर्ोिशाला व्र्वस्थापन - प्रदेश-2 अन्ििाि प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशाला, धनषुा मार रहेको छ। 
प्रर्ोिशालामा ११ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ मार पूतिा भई तनदेशक, वररष्ठ कन्सल्टेन्ट 
टर्ाथोलोर्जि, वररष्ठ कन्सल्टेन्ट माइक्रो बार्ोलोर्जि, लिार्िका र्वतभन्न ६ पद ररक्त  रहेको छ। र्ो 
वषा 5 हजार 52 जनाको पी.सी.आर. टेस्ट िरेकोमा 800 जनाको ररपोटा पोजेर्टभ र 4 हजार 
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252 जनाको नेिेर्टभ देर्खएको छ। कोतभड महामारीको समर्मा समेि तनदेशक सर्हि टर्ाथोलोर्जि 
र माइक्रो बार्ोलोर्जि पद ररक्त हुँदा प्रर्ोिशाला सिालनमा प्रभाव परेको  

30. प्रर्ोिशाला स्थापना - सामार्जक र्वकास मन्रालर्को कोतभड-19 तनर्न्रर् एवं व्र्वस्थापन कोषबाट 
प्रदेश स्वास्थर् आपतुिा व्र्वस्थापन केन्र, धनषुालाई रु.३ करोड 5 लाख तनकासा िरेकोमा आषाढ 
मसान्ितभर रु.2 करोड 80 लाख आम्दानी देखाई रु.२5 लाखको चेक 2077 श्रावर् 12 मा 
जम्मा िरेको छ । उक्त रकममध्रे् केन्रले रु.41 लाख 38 हजार खचा िरी रु.2 करोड 38 
लाख 62 हजार र्जम्मेवारी सारेको छ । जनकपरु र राजर्वराजको प्रर्ोिशालामा पी.सी.आर. मेतसन 
जडान िने िथा िौर अस्पिालमा प्रर्ोिशाला स्थापना िने प्रर्ोजनको लाति ददएको रकममध्रे् रु.2 
करोड 30 लाख खचा नभई मौज्दाि रहेको  छ । जसले िदाा िी स्थानमा र्पतसआर मेतसन जडान 
भई प्रर्ोिशाला स्थापना हनु सकेन । जसको असर कोतभड-१९ तनर्न्रर् र रोकथाममा परेको छ । 

31. र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६६ बमोर्जम र्वशेष पररर्स्थति 
उत्पन्न भई ित्काल खररद िनुापने अवस्थामा सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ 
बमोर्जम र्थासम्भव प्रतिस्पधाा िराई खररद िनुापने व्र्वस्था रहेको छ । र्स सम्बन्धमा देहार् 
बमोर्जम देर्खएको छः 

31.1. प्रदेश स्वास्थर् आपतुिा व्र्वस्थापन केन्र, धनषुाले कोतभड-१९ ले सजृना िरेको र्वशेष पररर्स्थतिको 
कारर् औल्र्ाई ३ देखी ५ फमाबाट दररेट माि िरी र्प.र्प.ई सेट रेिलुर, एन 95 मास्क, 
तडस्पोजेवल मास्क, र्प.र्प.ई सेट तडस्पोजेवल सामानको औषि दरमा रु.7 करोड 37 लाख 87 
हजार लािि अनमुान िर्ार िरी २०७६।१२।२४ मा ३ ददने वोलपरको सचुना िरेकोमा ४ 
प्रकारका औषतध िथा उपकरर्हरू आईटमवाईज न्रू्न कबोल िने ४ सटलार्सासँि छुट्टा छुटै्ट सम्झौिा 
िरी रु.४ करोड ९३ लाख ५7 हजार (33.11प्रतिशि घटी) मा खररद िरेको छ ।  

31.2. प्रदेश स्वास्थर् आपूतिा केन्र, धनषुाले प्रथम पटक सामान खररद पिाि वचि रहेको रकमबाट पनुः 
उक्त सामानहरू माि भएको भनी २०७७।२।१९ मा सरुुकै दरबाट रु.२ करोड ४५ लाख ४४ 
हजारको लािि अनमुान िर्ार िरी ३ ददने वोलपर आव्हान िरेकोमा २ पाटीको आईटमवाइज घटी 
दरमा रु.63 लाख 80 हजार (74 प्रतिशि घटी) को ठेक्का स्वीकृि िरी खररद िरेको छ । उक्त 
वोलपरदािाहरूसँिको सम्झौिाको बुदँा नं. 39.1 मा कार्ाालर्ले अनरुोध िरेमा थप पररमार् सोही 
दरमा उपलब्ध िराउनपुने शिा राखी सम्झौिा िरेको छ । सम्झौिाको सो शिा कार्ाालर्ले उक्त 
आपूिाकबाट सोही दरमा थप पररमार् खरीद िरी रु.1 करोड 38 लाख 75 हजार भकु्तानी िरेको 
छ।  

सम्झौिाको शिाअनसुार थप पररमार् उपलव्ध िराउन अनरुोध िदाा कोतभड- १९ को र्वशेष 
पररर्स्थति भनी उल्लेख िरेिापतन सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ अनसुार शिप्रतिशि 
बढी पररमार् आपूतिा िदाा पतन भेररएसन स्वीकृि िरेको देर्खएन । स्वास्थर् सामग्री खररद िदाा 
सरुुमा जनु दरमा खररद भएको तथर्ो पतछ सो दर घट्दै िएको देर्खन्छ। उदाहरर्ाथा आई आर 
थमाातमटरलाई रु.७ हजार परेकोमा रु.५ हजारसम्म, एन ९६ मा्स रु. ५ सर् परेकोमा रु.१ सर् 
२५ सम्म, सर्जाकल मा्स रु.४० परेकोमा रु.८ सम्म घटेर आएको देर्खन्छ । कोतभड १९ मा 
प्रर्ोि हनेु र्पर्पई सेट, तडस्पोजेवल मा्स र एन ९५ मा्सको बजार मूल्र्मा उच्च तिरावट 
भईरहेको अवस्थामा नर्ाँ लािि अनमुान िर्ार िरी सचुना िनुा पनेमा सो िरेको देर्खएन।  
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32. खररद दरमा तभन्निा - प्रदेश स्वास्थर् आपतुिा व्र्वस्थापन केन्र, धनषुाले प्रदेशतभर आवश्र्क पने 
कोतभड-१९ तनर्न्रर् सम्बन्धी र्पतसआर मेतसन, इ्र्पुमेन्ट, र्पर्पई सेट, ग्लोभ्स, एम-२० मा्स, 
सेनीटाइजर जस्िा सामान र्वशेष पररर्स्थि जनाई पटक पटक छोटो अवतधको वोलपरको सूचना िरी 
खररद िरेको छ।   

33. होटल खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली , 2064 को तनर्म 36(8) मा भकु्तानी पवुा रीि पिेु 
नपिेुको चेकजाँच िरेरमार भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । प्रादेर्शक अस्पिाल जनकपरुले करारमा 
तनर्कु्त डा्टर, मेतडकल अर्फसर, स्टाफ नसा लिार्ि होटल िथा बैंङ्ककेटमा बसेको भन्ने एक 
डा्टरको तसफारीसमा ठेक्का दर अनसुार प्रति व्र्र्क्त वासको रु.1 हजार 100 र खाना खाजा 
र्चर्ाको रु.370 का दरले रु.38 लाख 95 हजार खचा लेखेको छ । होटलमा बस्नपुदाा खचा िना 
पाउने मापदण्ड वा तनदेर्शका बेिर भकु्तानी भएकोले र्र्कन िना सर्कएन । 

34. तबरामीको लाति खाना - प्रदेश अस्पिाल जनकपरुले तबरामीको लाति खाना खवुाउने व्र्वस्था िदाा 
सम्झौिा िनुापनेमा सो अनसुार निरी एक होटललाई प्रति तबरामी प्रति छाक रु.50 का दरले र्स 
वषा रु.13 लाख  ४८ हजार भकु्तानी ददएको छ । प्रत्रे्क ददन तबरामी र खाना खवुाएको संख्र्ा 
खलुाउन ु पनेमा सो निरी होटलले पेस िरेको तनवेदन र र्वलको आधारमा मार भकु्तानी ददएबाट 
वास्िर्वक खचा र्र्कन िना सर्कएन। अस्पिालको तबरामी अतभलेखसँि तभडान िरेर मार भकु्तानी ददने 
व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

35. कृर्ष ब्र्ाज अनदुान - कोरोना भाइरसको तनर्न्रर् िना िरेको लकडाउनका कारर् कृषकमा पना 
िएको प्रतिकूल प्रभाव न्रू्नीकरर् िना राहि िथा अनदुान प्रवाह तनदेर्शका, 2076 को दफा ४(२) 
मा कृर्ष ऋर्को हकमा 2076 चैरदेखी 2077 असारसम्म ब्र्ाज अनदुान ददने उल्लेख छ । 
सोही तनदेर्शकाको दफा ८ मा कुल रु.5 लाखसम्मको ऋर् भएका ऋर्ीको 12 प्रतिशिसम्म ब्र्ाज 
अनदुान ददने व्र्वस्था छ । सो तनदेर्शका बमोर्जम प्रदेर्शतभरका ४५ हजार ९७८ कृषकलाई रु.२४ 
करोड २८ लाख ४७ हजार व्र्ाज अनदुान ददएको छ । आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र 
भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्को आदेशमा कृर्ष ज्ञान केन्रबाट भएको व्र्ाज भकु्तानी 
सम्बन्धमा प्रमखु व्र्होरा देहार्अनसुार रहेको छ:  

35.1. कृर्ष ज्ञान केन्र, धनषुाले कृर्ष कार्ाकालाति ऋर् तलएका ७ हजार ८३० कृषकको तनवेदन संकलन 
िरी व्र्ाज अनदुानको रकम सम्वर्न्धि वैंक िथा र्वत्तीर् संस्थालाई रु.३ करोड ५० लाख ५7 
हजार तनकासा ददएको छ । वैंकले कति ऋर्र्को व्र्ाज रकम तमलान िर्ो र्ववरर् माि िरी 
अनदुान रकम र्र्कन िरी वास्िर्वक भन्दा बढी तनकासा ददएको रकम र्फिाा िनुापदाछ । 

35.2. कृर्ष ज्ञान केन्र, बाराले बैंकमाफा ि कृर्ष ऋर्को व्र्ाज तमन्हा िना रु.२ करोड ७० लाख ३० हजार 
सहकारी संस्था 42 र बैंक १५ समेि ५७ र्वत्तीर् संस्थामा तनकासा िरेको छ । अनदुानबाट कति 
कृषकको व्र्ाज तमन्हा भर्ो र्ववरर् माि िरी र्र्कन िरेको देर्खएन । 

35.3. कृर्ष ज्ञान केन्र, रौिहटले ४ हजार १९० कृषकलाई रु.३ करोड १० लाख ५२ हजार व्र्ाज 
अनदुान रकम ७२ बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाका शाखामाफा ि र्विरर् िना पठाएकोमध्रे् 35 शाखाबाट 
प्राप्त र्ववरर् अनसुार लेखापरीक्षर् अवतध २०७८।१।३० सम्म र्विरर् नभएको रु.४२ लाख ९३ 
हजार असलु हनुपुदाछ । अन्र् ३७ शाखाबाट समेि र्ववरर् तलई र्विरर् नभएको रकम संर्चि 
कोष दार्खला हनुपुदाछ। 
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35.4. कृर्ष ज्ञान केन्र, सप्तरीले कृषकहरूले बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थालाई तिरेको ब्र्ाजको अतभलेख नै 
नराखी  ४ हजार ४९२ ऋर्ी कृषकलाई रु.३ करोड ८ हजार ब्र्ाज अनदुान ददएको देर्खर्ो। उक्त 
कृषकहरूमध्रे् 10 कृषकको नमूना परीक्षर् िदाा बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थालाई तिरेको ब्र्ाज रु.१० 
हजार देर्खएकोमा रु.४१ हजार अनदुान ददई रु.३१ हजार बढी खचा िरेको देर्खर्ो। र्ही अनपुािमा 
बाँकी ४ हजार ४८२ कृषकलाई  रु.२ करोड ९९ लाख ६७ हजार अनदुान र्विरर् िदाा बढी 
अनदुान तनकासा हनेु अवस्था देर्खएकोले छानर्वन िरी बढी देर्खएमा असलु िनुापदाछ। 

35.5. कृर्ष ज्ञानकेन्र पसााले ४ हजार ६६५ कृषकलाई ७२ बैंक िथा र्वत्तीर् संस्था माफा ि रु.२ करोड 
९६ लाख ४६ हजार ब्र्ाज अनदुान उपलव्ध िराएको छ । बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाहरूले लाभग्राही 
कृषकहरूको खािामा रकम जम्मा िरेको प्रमार् शे्रस्िासाथ संलग्न िरेको छैन। कृर्षमा ददएको व्र्ाज 
अनदुान लाभग्राही कृषकहरूको वैंक खािामा रकम जम्मा भएको र िोर्कएको उर्द्ेश्र् अनरुुप खचा 
भएको देर्खने प्रमार् पेस िनुापदाछ ।  

कोतभड-१९ को कारर् कृर्ष क्षेरभन्दा व्र्ापार, होटल, उद्योि क्षरे बढी प्रभार्वि भएको 
िथर् सावाजतनक भएको छ । िर प्रदेश सरकारले अन्र् क्षेरलाई कुनै राहि अनदुानको व्र्वस्था 
निरी कृर्ष क्षरे र्वशेषलाई मार व्र्ाज तमन्हाको नीति तलएको छ । नेपाल सरकारले बैंक िथा 
र्वत्तीर् संस्था माफा ि २०७७ वैशाखदेर्ख आषाढ मसान्िसम्म कार्म व्र्ाजदरमा २ प्रतिशि र्वन्दलेु 
कम िने तनर्ार् िरे बमोर्जम व्र्ाज तमन्हा भएकोमा र्ी कृषकहरूलाई पनुः प्रदेश सरकारले व्र्ाज 
तमन्हा िरे वापि बैंक र्वत्तीर् संस्थाले दोहोरो सरु्वधा नतलएको सम्बन्धमा र्र्कन हनुपुदाछ । साथै 
र्विरर् िरेको अनदुान लर्क्षि विाले प्राप्त िरे निरेको र्र्कन हनु सकेको छैन ।  

36. प्रमार् कािजाि - कोतभड-१९ प्रभार्वि मजदरु, श्रतमक, िररब िथा आतथाक रुपमा तबपन्न र्कसानलाई 
राहि तबिरर् िथा अनिुमन  तनदेर्शका, २०७६ को बुदँा ३ (२) मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो 
क्षेरतभरको लर्क्षि समहु पर्हचानको एर्ककृि र्ववरर् र अनसूुची १ को बुदँा ३(५) बमोर्जम लर्क्षि 
समहुलाई तबिरर् िरेको राहिको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले  एर्ककृि िरी घरेल ु िथा साना 
उद्योि कार्ाालर्मा  पठाउनपुने व्र्वस्था  छ । घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर्हरूबाट भएको 
राहि र्विरर् सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:् 

36.1. घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर् धनषुाले कोतभड-१९ को प्रभाव तनर्न्रर् िना िररएको लकडाउनका 
कारर् रोजिार िमुाएका मजदरुहरूलाइ राहि र्विरर् िना ८ हजार ५६५ टर्ाकेट राहि सामग्री रु.१ 
करोड ५१ लाख ३२ हजारमा खररद िरेको छ । उक्त राहि सामग्री धनषुा र्जल्लाका सवै स्थानीर् 
िहका १४२ वडामा ६० टर्ाकेटका दरले सम्वर्न्धि वडा अध्र्क्षहरूलाई हस्िान्िरर् िरेको देर्खन्छ । 
वडा अध्र्क्षहरूबाट सम्वर्न्धि मजदरुलाई र्विरर् िरेको भरपाई नभएकोले सोको प्रमार् पेस िनुापदाछ।  

36.2. घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर् महोत्तरीले रु.1 करोड 75 लाख 84 हजारको राहि सामग्री एक  
सटलार्सासँि प्रतिस्प्रधााको माध्र्मबाट खररद िरी महोत्तरी र्जल्लाका  स्थानीर् िह र बडा 
कार्ाालर्लाई राहि टर्ाकेज बझुाएकोमा  तनदेर्शका बमोर्जम वडा कार्ाालर्हरूले लर्क्षि समूहलाई 
र्विरर् िरेको भरपाई पठाएको नदेर्खएकोले िोर्कएअनसुार र्विरर् िरेको भरपाई सबै स्थानीर् िहले 
पेस िनुापदाछ। 
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36.3. घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर्, रौिहटले बोलपरमाफा ि राहि सामग्री खररद िरी रु.1 करोड 80 
लाख 44 हजार खचा िरेको छ। कार्ाालर्ले प्रति टर्ाकेट रु.1 हजार 622।15 मूल्र् बराबरका 
10 हजार 590 पाकेट राहि सामग्री र्विरर् िरेको जनाए पतन र्विरर्को फाँटवारी पेस िरेको 
छैन। राहिको सामानको र्कतसम, पररमार्, राहि पाउनेको पररवार संख्र्ा आदद खलुाई खचाको िेररज 
िर्ार िरेको छैन । राहि र्विरर् सम्बन्धमा र्र्कन हनुपुदाछ । 

36.4. घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर्, पसााले एक आपिुाकलाई र्वतभन्न ६ प्रकारका राहि सामग्रीको रु.१ 
करोड २० लाख १४ हजार  भकु्तानी िदाा स्थानीर् िहका प्रमखु (प्रमखु, अध्र्क्ष र वडाध्र्क्ष) लाई 
बझुाएको प्रमार्को आधारमा खचा लेखेको छ। खररद भएका सामानको िरु्स्िर परीक्षर् नभएको 
िथा सम्बर्न्धि लाभग्राहीले बझेुको भरपाई संलग्न निरी खचा लेखेको छ । स्थानीर् िहले र्जन्सी 
दार्खला िथा लाभग्राहीलाई सामान र्विरर् िरे निरेको अनिुमन िरी सम्बर्न्धिले बझेुको भरपाई 
संलग्न िनुापदाछ । 

36.5. घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर्, बाराले एक आपिुाकबाट र्वतभन्न राहि सामग्री 10 हजार 670 
टर्ाकेट प्रतिटर्ाकेट रु.1 हजार 613।40 का दरले खररद िरी रु.1 करोड 72 लाख 15 हजार 
भकु्तानी िरेको छ। कार्ाालर्ले पातलकाको माि फारमको आधारमा सम्बर्न्धि पातलका िथा 
वडाहरूलाई राहि सामग्री बझुाएको भएिापतन पातलका िथा वडाहरूले 1 हजार 47 टर्ाकेटमार 
र्विरर् िरी 9 हजार 623 टर्ाकेट र्विरर्को भरपाई पेस िरेको छैन । र्विरर्को अनिुमन िरी 
सतुनर्िि हनेु सबै र्विरर्को प्रमार् पेस िनुापदाछ। 

उपरोक्त बमोर्जम प्रदेश सरकारले रु. ८ करोडको राहि सामग्री खररद िरी स्थानीर्िहका 
वडाहरूलाई र्विरर् िरेको देर्खर्ो । स्थानीर् िहहरूले समेि आफै राहि सामग्री खररद िरी र्विरर् 
िरेका छन ्। र्सबाट राहि सामग्री खररदमा दोहोरो नपरेको एवं खररद भएका सबै राहि सामग्री 
लक्षीि विालाई र्विरर् िरेको सतुनर्श् चि हनेु अवस्था छैन ।  
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मन्रालर् र तनकार्िि व्र्होरा 
 

प्रदेश सभा सर्चवालर् 

 

नेपालको संर्वधानको धारा १६४ ले ददएको अतधकार प्रर्ोि िरी प्रदेश नं २ ले प्रदेश 
सभाको कार्ा सिालन, बैठकको सवु्र्वस्था र सतमतिहरुको िठन, काम, कारवाही र सतमति सम्बन्धी 
अन्र् र्वषर् तनर्तमि एवं प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाले २०७४।११।२५ मा प्रदेश सभा 
कार्ासिालन तनर्मावली, २०७४ स्वीकृि िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । प्रदेश नं २ को प्रदेश 
सभामा पर्हलो हनेु तनवााचन प्रर्ालीबाट तनवाार्चि हनेु ६४ जना, समानपुातिक तनवााचन प्रर्ाली बमोर्जम 
तनवाार्चि हनेु ४३ जना िरी १०७ जना सभासद तनवाार्चि हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश सभाको काम 
कारवाही सिालन र व्र्वस्थापन िना नेपालको संर्वधानको धारा १९५ बमोर्जम प्रदेश सभा 
सर्चवालर् स्थापना भई संिालनमा रहेको छ । 

र्ो वषा र्वतनर्ोजन िफा  रु.४० करोड ३३ लाख ८1 हजार, राजश्व रु ७ लाख १३ हजार, 
धरौटी रु.६६ लाख ९३ हजार समेि रु.४१ करोड 7 लाख 86 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. काननु, नीति र मापदण्ड : प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ले मन्रालर्िि रुपमा 
िजुामा िरी कार्ाान्वर्न िनुापने नीति, काननु िथा मापदण्ड उल्लेख िरेको छ । प्रदेशले र्ो वषासम्म 
र्वतभन्न मन्रालर्सँि सम्बर्न्धि 39 काननु स्वीकृि िरेको, 13 काननु र्वधेर्कको रुपमा प्रदेश 
सभामा टेवल िरेको र 21 काननु िर्ार िना आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्बाट सैर्द्ार्न्िक 
समथान प्राप्त भई तनमाार्को चरर्मा रहेका छन ्। हालसम्म प्रदेशले बनाउन ुपने काननुका संख्र्ा 
एकीन िरेको छैन ।

2. बजेट कार्ाान्वर्न अवस्था : प्रदेश नं २ अन्ििाि र्वतनर्ोजन ऐन,२०७६ बमोर्जम प्रदेश संर्चि 
कोषबाट व्र्र्भार हनेु समेि रु.44 करोड 40 लाख र्वतनर्ोजन िरेकोमा रकमान्िरबाट रु.8 करोड 
88 लाख थप िरी रु.53 करोड २8 लाख कार्म िरेको छ । उक्त बजेटबाट रु.40 करोड 34 
लाख (शरुु बजेटको 90.86 प्रतिशि र अर्न्िम बजेटको 75.90 प्रतिशि) खचा िरेको छ । शरुु 
बजेट पतन खचा नभएकोमा बजेट थप िनुा और्चत्र्पूर्ा देर्खएन ।

3. रकमान्िर : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन,२०७४ िथा र्वतनर्ोजन ऐन,२०७६ अनसुार िोर्कएको कुनै 
एक भन्दा बढी शीषाकमा र्वतनर्ोर्जि रकम बचि हनेु भएमा र्वतनर्ोजन ऐनमा िोर्कएको सीमा तभर 
रही कुनै एक शीषाकबाट अको शीषाकमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रकमान्िर 
िनास्ने व्र्वस्था छ । कूल बजेट रु.44 करोड 40 लाख र्वतनर्ोजन िरेकोमा पटक पटक 
रकमान्िरबाट रु.8 करोड 80 लाख (20 प्रतिशि) थप िरी  रु.53 करोड 28 लाख कार्म 
िरेको छ। रकमान्िरबाट बजेट थप िने पररपार्टमा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।
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4. प्रिति मूल्र्ाङं्कन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ र २६ मा सम्बर्न्धि 
कार्ाालर्ले कार्ाान्वर्न िरेको कार्ाक्रमको प्रिति र्ववरर् िर्ार िरी भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा 
िरी प्रिति हनु नसकेकोमा सोको कारर् र र्जम्मेवार व्र्र्क्त पर्हचान िरी सधुारका लाति कदम 
चाल्नपुने व्र्वस्था छ । सर्चवालर् आफैं ले सिालन िरेका कार्ाक्रमको भौतिक एवं र्वत्तीर् प्रिति 
र्ववरर् िर्ार िरेको देर्खएन । तनर्मावली अनसुार सभाको वार्षाक प्रिति र्ववरर् िर्ार िनुापदाछ । 

5. बजेट सीमा र मािादशान : प्रदेश आतथाक ऐन, २०७४ को दफा ७ मा बजेटको सीमा र मािादशन 
तनधाारर्को लाति बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा िदाा प्रस्िार्वि बजेटको पषु्याइँका लाति आवश्र्क 
र्ववरर् खलु्नेिरी खाका िर्ार िनुापने व्र्वस्था छ । सर्चवालर्ले सो अनसुारको खाका िर्ार 
निरेकोले बजेट र्वतनर्ोजन दक्षिा पूर्ा रुपमा भएको मान्न सर्कएन ।  

6. वार्षाक कारोबार प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म ९०(1) मा प्रत्रे्क 
कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, र्जन्सी, आर्व्र्र्) को 
अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा समाप्त भएको २१ 
ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 91 बमोर्जम 
वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश सभा सर्चवालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरेको 
नदेर्खएबाट सर्चवालर्को आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाँकी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था 
एर्कन िना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी समर्मै पठाउनपुने 
व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

7. दरबन्दी र पदपूतिा : सर्चवालर्लाई िोकेको र्जम्मेवारी पूरा िना आवश्र्किानसुार कमाचारीको 
दरवन्दी स्वीकृि िरी पदपूतिा हनुपुदाछ । सर्चवालर्को स्वीकृि स्थार्ी दरवन्दी ३६ मध्रे् 21 
जनाको पदपूतिा भई 15 पद ररक्त रहेको छ । माननीर् सभामखुज्रू्को सभापतित्वमा 2075/8/3 
मा सर्चवालर् सिालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको बैठकबाट र्वज्ञ र्चर्कत्सक, सहार्क कमाचारी, 
कार्ाालर् सहर्ोिी लिार्ि 41  अस्थार्ी दरवन्दी तसजाना िरी पदपूतिा िरेको छ । सर्चवालर्ले 
व्र्वस्थापन र सवेक्षर् माफा ि आवश्र्क दरवन्दी एकीन िरी स्वीकृतिको लाति मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्मा अनरुोध िनुापनेमा आफैं  अस्थार्ी दरवन्दी तसजाना िरी तनर्रु्क्त िनुा काननु 
सम्मि देर्खएन । काननु अनसुार कमाचारी व्र्वस्थापन िरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी िलु्र्ाउनपुदाछ । 

8. व्र्र्क्तिि प्रर्ोजनका सामान : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36(8) मा कुनै 
रकमको भकु्तानी िदाा रीि पिेु नपिेुको चेकजाँच िरेर मार भकु्तानी ददनपुने र सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, 2064 को तनर्म 85 बमोर्जम रु.5 लाख भन्दा बढी रकमको सामान खररद िनुापदाा 
तसलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट खररद िनुापने व्र्वस्था छ । सर्चवलर्ले स्वीकृि वार्षाक 
कार्ाक्रममा समावेश नभएको व्र्र्क्तिि प्रर्ोजनका लाति प्रर्ोि हनेु जतु्ता, ट्र् र्ाकसटु, िौतलर्ा, िम्छा 
लिार्िका खेलकुदका लिार्िका सामान माननीर्ज्रू्हरुले खररद िरेका तबल सम्लग्न िरी रु.16 
लाख 71 हजार र्वर्वध खचा शीषाकबाट भकु्तानी िरेको छ । स्वीकृि कार्ाक्रम बेिर व्र्र्क्तिि 
प्रर्ोिका सामान तसधै खररद िरी भकु्तानी ददएको अतनर्तमि देर्खर्ो ।  

9. दोहोरो सरु्वधा : प्रदेश सभा कार्ा सिालन तनर्मावली, 2075 को तनर्म 201(1) मा माननीर् 
सभामखुको सभापतित्वमा िठन भएको पाँच सदस्र्ीर् सर्चवालर् सिालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिले 
सर्चवालर्का कमाचारीको लाति थप सरु्वधा ददनस्ने उल्लेख छ । सतमतिको बैठकले सर्चवालर्का 
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कमाचारीहरुको लाति कार्ासम्पादनको आधारमा शरुु िलब स्केलको ८० प्रतिशिसम्म प्रोत्साहन भत्ता, 
प्रतिददन खाजा-खाना खचा रु.500, सावाजतनक र्वदाको ददन काम िरेको प्रति ददन रु.७00 र  बजेट 
र्वशेष भत्ता एक मर्हनाको ददने तनर्ार् िरेको छ । प्रोत्साहन भत्ताको सूचक िर्ार िदाा 10 बजेदेर्ख 
5 बजेसम्म काम िरेको 50 अंक र कार्ाालर् समर् बाहेक अतिररक्त समर् काम िरेको अको 50 
अंक ददई शरुु िलब स्केलको 80 प्रतिशि प्रोत्साहन भत्ता पाउने सूचक तनधाारर् िरेको छ ।  

अतिररक्त समर्मा काम िदाा दोहोरो नपने िरी खचा लेख्नपुनेमा 10 देर्ख 5 बजेसम्म काम 
िरेकोमा 50 प्रतिशि र कार्ाालर् समर् बाहेक काम िरेको अको 50 प्रतिशिले  हनेु रु.1 करोड 
50 लाख 81 हजार प्रोत्साहन भत्ता खचा लेखी सकेपतछ कार्ाालर् समर् पिाि अतिररक्त समर् काम 
िरेको खाजा-खाना भत्ता भनी रु.38 लाख 2४ हजार समेि र सोही अवतधतभर बजेटको समर्मा 
काम िरेको एक मर्हनाको िलब रु.9 लाख 5५ हजार खचा लेखेको छ । कार्ासम्पादन सूचक 
अनसुार प्रोत्साहन भत्ता ददई सकेपतछ सोही समर्मा दोहोरो-िेहेरो सरु्वधा ददनतमल्ने नदेर्खँदा थप 
व्र्र्भार परेको रु.47 लाख 79 हजार असलु िनुापने देर्खन्छ । र्स सम्बन्धमा आतथाक कार्ार्वतध 
िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन,2076 को दफा 53 बमोर्जम तनर्ार् िने पदातधकाररलाई समेि 
र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

10. राजनीतिक सल्लाहकार : सर्चवालर्लको दरवन्दीमा राजनीतिक सल्लाहकारको व्र्वस्था नभएको, 
कार्ाालर्को कार्ाप्रकृति अनसुार सभामखु, उपसभामखु िथा अन्र् सभासदहरुले पाउने सेवा सरु्वधामा 
काननुी सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था छैन । सर्चवालर् व्र्वस्थापन िथा संचालक सतमतिको 
२०७६।१0।१5 को तनर्ार्ले २०७६ माघ १5 देर्ख २०७7 आषाढसम्म सभामखुको लाति 
अतधकृिस्िर एघारौं िहको पाररश्रतमक पाउने शिामा एक राजनैतिक सल्लाहकार तनर्रु्क्त िरी रु.5 
लाख १ हजार खचा लेखेको छ । तनर्रु्क्त िदाा तनजले सिालन कार्ा र सेवा अवतध खलुाई सम्झौिा 
समेि िरेको छैन । र्सरी दरवन्दी नभएको पदमा राजनीतिक सल्लाहकार राखी खचा लेख्न ेकार्ा 
तनर्मसम्मि देर्खएन । 

11. सोझै खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ (१) मा स्वीकृि कार्ाक्रम र 
खररद र्ोजना अनसुार बीस लाख रुपैर्ासम्म लािि अनमुान भएको मालसमान ऐनको दफा ४० 
बमोर्जम तसलबन्दी दरभाउपर आव्हान िरी खररद िनास्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले मसलन्द िथा 
कार्ाालर् सिालन सम्बन्धी र्फनेल, हार्पाक लिार्िका र्वतभन्न सामग्री ट्क्रा-टुक्रा िरी र्वतभन्न ३५ 
आपिुाकबाट तसधै खररद िरी रु.67 लाख 49 हजार भकु्तानी ददएको तनर्तमि देर्खएन । तनर्मको 
पालना िरी खररद िनुापदाछ । 

12. र्वर्वध खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९५ मा कार्ाालर् मािहिबाट समेि 
सम्पादन िररने कार्ाक्रमलाई तमिव्र्र्ी बनाउन आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्न 
िनुापने र तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्यांई हनेु प्रमार् कािजाि संलग्न िरेर खचा लेख्नपुने 
व्र्वस्था छ । सभाले र्वर्वध खचा अन्ििाि अतिररक्त समर्मा काम िरेको खाजा-खाना, होटल िथा 
पार्टाटर्ालेसमा भएका सभा समारोहको भकु्तानी बाहेक र्सवषा रु.1 करोड 31 लाख 3६ हजार खचा 
िरेको छ । खचा लेख्दा खचाको तबल संलग्न िरेिापतन खचा िनुापने आधार सर्हिको प्रमार् संलग्न 
िरेको देर्खएन । र्वर्वध खचाको स्पि उदे्दश्र् र खचाको र्थाथािा परु्ि हनेु प्रमार् बेिर खचा लेख्न े
कार्ामा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 
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13. थप व्र्र्भार : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8 र 9 मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु िरी खररद 
िना नहनेु र खररद ऐनको दफा 63(१)(ख) मा छनौट भएको प्रस्िावदािा सम्झौिा िना नआएमा 
कालो सूर्चमा राख्न सर्कने व्र्वस्था छ । सर्चवालर्ले बोलपरको माध्र्मबाट ल्र्ापटप खररद िदाा 
सबैभन्दा घटीवाला र्वराटनिर र्स्थि एक फमाले 118 थान ल्र्ापटपको प्रति थान रु.99 हजार 
574 का दरले रु.1 करोड १७ लाख ५० हजारको बोलपर पेश िरेकोमा 2075।11।21 मा 
उक्त बोलपर स्वीकृि िरी सम्झौिा िना 2075।12।5 मा पराचार िरेकोमा सम्झौिा िना 
नआएकाले तनजको र्वडवण्ड रु.4 लाख 26 हजार जफि िरी दोस्रो घटीवाला एक व्र्वसार्ीको 
रु.1 करोड 59 लाख (35.32 प्रतिशि बढी) को बोलपर स्वीकृि िरेबाट रु.41 लाख 5१ 
हजार थप व्र्र्भार परेको छ । सम्झौिा िना नआउने बोलपरदािालाई ऐनको दफा 63 (१) (ख) 
बमोर्जम कालोसूर्चमा रार्खन ुपदाछ । 

14. कालो सूर्चमा राख्नपुने : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 63(1)ख मा बोलपरबाट छनौट 
भएको बोलपर दािा सम्झौिा िना नआएमा कालोसूर्चमा राख्न सावाजतनक खररद अनिुमन कार्ाालर्मा 
लेखी पठाउनपुने व्र्वस्था छ । सर्चवालर्ले र्प्रफ्र्ाव स्टेट भवन तनमाार् िना रु.1 करोड 13 लाख 
२० हजारको लािि अनमुान स्वीकृि िरी बोलपर आव्हान िरेकोमा प्रथम घटीवाला एक तनमाार् 
व्र्वसार्ीको रु.67 लाख 7१ हजारको ठेक्का 2076।11।8 मा स्वीकृि िरेको छ । स्वीकृि 
बोलपरदािा सम्झौिा िना नआएकोले तनजले राखेको बोलपर जमानि रु.3 लाख ९ हजार जफि 
िरी दोस्रो घटीवाला अको एक तनमाार् व्र्वसार्ीको रु.93 लाख 6७ हजारको बोलपर स्वीकृि िरी 
2077।3।15 सम्म तनमाार् कार्ासम्पन्न िनेिरी 2077।2।11 मा सम्झौिा िरेको छ । 
स्वीकृि बोलपरदािा सम्झौिा िना नआएका कारर् रु.25 लाख 96 हजार थप व्र्र्भार पना िएको 
छ । बोलपर स्वीकृि भईसकेपछी सम्झौिा िना नआउने तनमाार् व्र्वसार्ीलाई ऐनको व्र्वस्था 
अनसुार कालोसूर्चमा राख्न आवश्र्क कारवाही िनुापदाछ । 

15. तसधै तनमाार् : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 10 मा लािि अनमुान िर्ार िनुापने 
र सावाजतनक खररद ऐनको दफा 8(२) मा लािि अनमुानलाई टुक्रा टुक्रा िरी कार्ा िना नहनेु 
उल्लेख छ । सर्चवालर्ले र्वतभन्न ८ तनमाार् कामको अलि अलि िरी रु.82 लाख 47 हजार 
लािि अनमुानको काम प्रतिस्पधाा बेिर एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि कार्ासम्पन्न िने अवतध समेि 
उल्लेख निरी 2076/1/27 मा सम्झौिा िरेको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीले सभा हल ममाि, 

रङ्गरोिन, ्र्ार्न्टन भवन ममाि, सरुक्षा िाडा भवन ममाि लिार्िका र्वतभन्न १० तनमाार् कार्ा िरेको 
तबजक पेश िरेको आधारमा रु.77 लाख 8 हजार भकु्तानी भएको छ । लािि अनमुान टुक्रा टुक्रा 
िरी प्रतिस्पधाा बेिर िराएको तनमाार् कार्ा तनर्तमि एवं तमिव्र्र्ी देर्खएन । 

16. भकु्तानी ददन बाकँीको र्ववरर् : सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा ८(2) मा प्रतिस्पधाा तसमीि 
हनेुिरी टुक्रा टुक्रा पारी काम िना नहनेु, आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 40(7)मा 
िि वषाको भकु्तानी ददँदा म.ले.प.फा.नं 221 प्रमार्र्ि िरी राख्नपुने व्र्वस्था छ । सर्चवालर्ले 
रु.29 लाख 17 हजारको माइक साउण्ड तसिम लिार्ि सभा व्र्वस्थापन सामग्री तसधै खररद िरी 
भकु्तानी बाकँीको स्वीकृि प्रमार् बेिर िि वषाको भकु्तानी ददएको तनर्तमि देर्खएन । 

 बेरुज ुर्स्थति : प्रदेश सर्चवालर् िफा  रु.३ करोड १६ लाख ८३ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको 
छ । सो मध्रे् रु.४० हजार म्र्ाद नाघेको पेश्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-
9 मा समावेश छ । 
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प्रदेश लोकसेवा आर्ोि 

 

नेपालको संर्वधानको धारा 244 मा भएको प्रदेश लोक सेवा आर्ोि सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुार प्रदेश 
तनजामिी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संिदठि संस्था, प्रदेशको अन्र् सरकारी सेवा, स्थानीर् सरकारी सेवा र 
स्थानीर् िहको संिदठि संस्थाको पदमा उपर्कु्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छिा, तनष्पक्षिा र र्ोग्र्िा प्रर्ालीलाई 
व्र्वर्स्थि िरी प्रदेश एवं स्थानीर् िहको सावाजतनक प्रशासनलाई सक्षम, सदुृढ, प्रतिस्पधाात्मक, उत्तरदार्ी, 
सेवामखुी र समावेशी समेि बनाउन र्ोग्र्िा प्रर्ालीलाई अवलम्वन िने िरी प्रदेश लोक सेवा आर्ोिको 
स्थापना भएको हो ।  

र्ो वषा आर्ोिको र्वतनर्ोजन रु.१ करोड 22 लाख 68 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. कार्ाालर् स्थापना : प्रदेश तनजामिी सेवा,  प्रहरी सेवा,  सँिदठि संस्था,  अन्र् सरकारी सेवा,  स्थानीर् 
सरकारी सेवा र स्थानीर् िहको संिदठि संस्थाको पदमा उपर्कु्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छिा, 
तनष्पक्षिा र र्ोग्र्िा प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि िरी प्रदेश एवं स्थानीर् िहको सावाजतनक प्रशासनलाई 
सक्षम, सदुृढ, प्रतिस्पधाात्मक, उत्तरदार्र्, सेवामखुी र समावेर्शिा बनाई र्ोग्र्िा प्रर्ालीलाई अवलम्वन िना 
प्रदेश सभाबाट २०७६।५।४ मा प्रदेश लोकसेवा आर्ोि ऐन २०७६ पाररि िरे पिाि २०७६ 
भार २२ ििे आर्ोिको स्थापना भएको छ । 

2. कार्ाक्रम िथा तनर्ार् : आर्ोिले र्ो वषा 28 पटक बैठक बसी ६४ वटा तनर्ार् र २३ पदका 
पाठ्यक्रम तनमाार् िरेको छ ।  

3. तसधै खररद : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खररद िदाा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु 
िरी टुक्रा–टुक्रा पारी खररद िना नहनेु व्र्वस्था छ । आर्ोिले  डे्सटप कम्टर्टुर,  ल्र्ापटप र 
फतनाचर र्शलबन्दी दरभाउपरबाट खररद िनुापनेमा टुक्रा पारी 14 लाख 89 हजारको सोझै खररद 
िरेको  तनर्तमि देर्खएन । 

 बेरुज ु र्स्थति : कार्ाालर्िफा  र्ो वषा रु.14 लाख 89 हजार वेरुज ुदेर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपलब्ध िराएपतछ प्रतिर्क्रर्ा प्राप्त नभई सोही बेरुज ु बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् 
अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

    

नेपालको संर्वधानको धारा २३२ िथा प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम 
प्रदेशतभरको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र सिालन िने, प्रदेश मर्न्रपररषद  मा पेश हनेु तनर्म 
र आदेशको िजुामा, स्वीकृति िथा प्रमार्र्करर् िने प्रदेश सरकारको नीति िजुामा, स्वीकृति, कार्ाान्वर्न, अनिुमन 
र मूल्र्ांकन, प्रदेशस्िरीर् िालीम नीति िथा मापदण्ड तनधाारर्, िाउँपातलका र निरपातलकाको कमाचारी र 
कार्ाालर् व्र्वस्था सम्बन्धी काननु िजुामा र प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कार्ाान्वर्न र प्रतिवेदन िने लिार्िका 
कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो वषा मािहि समेि 2 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजनिफा  रु.3 अबा 15 करोड 37 लाख 36 हजार,  
राजश्व रु.7 लाख 18 हजार, धरौटी रु.१ करोड ८६ लाख ८४ हजार र अन्र् कारोबार रु.3 करोड 1 लाख 
12 हजार समेि रु.3 अबा 20 करोड 32 लाख 50 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो 
कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः्- 

1. बजेट, रकमान्िर र खचा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७4 बमोर्जम र्वतनर्ोर्जि बजेट लक्ष्र् 
अनरुुप खचा िनुा पदाछ । सो अनसुार खचा नभएमा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र्जम्मेवार हनुपुने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्को लाति चाल ु एवं कार्ाक्रम बजेट रु.८९ करोड १९ लाख ११ हजार 
र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िर समेिबाट रु.4 अबा 49 करोड 4 लाख 67 हजार संशोतधि 
कार्ाक्रम बजेट कार्म िरी रु.3 अबा 20 करोड 32 लाख 50 हजार (71.33 प्रतिशि) मार 
खचा िरेको छ । खचामध्रे् मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले रु.90 करोड 76 लाख 76 हजार र रु.2 
अबा 29 करोड 55 लाख 74 पवुााधार र्वकास कार्ाालर्ले खचा िरेका छन ्। शरुु कार्ाक्रममा 
न्रू्न बजेट र्वतनर्ोजन िने, रकमान्िर िरी थप िने र अन्त्र्मा न्रू्न बजेट खचा िने कार्ामा तनर्न्रर् 
हनुपुदाछ ।   

2. बजेट र्स्वकृिी : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७4 को दफा 10 (२) मा बजेट प्रस्िाव िदाा 
कार्ाान्वर्न िररने कृर्ाकलाप र सोको लािि खलुाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले क्षेरिि लक्ष्र् 
एवं उदे्दश्र् अनसुार एकमिु बजेट प्रस्िाव िरेको छ । उक्त बजेट कहाँ कुन कुन आर्ोजनामा कति 
खचा िने स्पि निरी एकमिु स्वीकृि िरेबाट तनर्िि अवतधमा आर्ोजना कार्ाान्वर्न नहनेु, पतछ 
िरेपतन हनेु आर्ोजना पहुँचको आधारमा पर्हले कार्ाान्वर्न हनेु अवस्था रहेको देर्खर्ो । र्ो वषा 
तनमाार् हनेु स्थान नखलुाई मखु्र्मन्री स्वच्छिा अतभर्ान अन्ििाि 185 सरसफाई संरचना तनमाार्, 

आठवटै र्जल्लामा 30 वटा सावाजतनक ऐतिहातसक परुािार्त्वक मठ, मर्न्दर मर्स्जद पोखरी तनमाार् र 
24 छारा शौचालर् तनमाार्मा एकमषु्ठ रु.45 करोड 25 लाख 12 हजार बजेट स्वीकृि िरेको 
छ। जनु कार्ाक्रम बजेट तसर्द्ान्ि र्वपरीि देर्खन्छ।   

3. कार्ा सिालनस्िरको कार्ा : प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ ले तनददाि िरे अनसुार 
मन्रालर्को प्रमखु र्जम्मेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न, कार्ाक्रम बजेट िजुामा एवं 
कार्ाान्वर्न, मन्रालर्हरु बीच समन्वर्, केन्रीर् लेखा िर्ार िने, प्रिति प्रतिवेदनको मूल्र्ांकन िने, 

मािहि कार्ाालर्बाट संचातलि कामको अनिुमन िने, र्वत्तीर् प्रतिवेदन जारी िने लिार्ि र्जम्मेवारी 
उल्लेख भएको देर्खन्छ । नीति तनमाार् एवं अनिुमनको र्जम्मेवारी रहेको तनकार्ले र्वषर्िि 
मन्रालर्हरुबाट सम्पादन िररन ुपने तनम्नानसुारका कार्ा मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले 
कार्ाान्वर्न िरेको उपर्कु्त देर्खएन ।  
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(रु.हजारमा) 

तस.न कामको र्ववरर् पररमार् कार्ाक्रम बजेट 

१ सरसफाई संरचना अन्ििाि पोखरी संरक्षर्,सौन्दर्ीकरर् िथा शौचालर् 
तनमाार् 

१८५ वटा ३१,३३,२४ 

२ प्रदेश मािहि आठवटै र्जल्लामा मठ मन्दीर मर्स्जद सावाजतनक स्थल 
ममाि संभार 

३० वटा १०,३१,८८ 

३ आठवटै र्जल्लाका सामदुार्र्क र्वद्यालर्का कक्षा ८ मा अध्र्र्नरि 
छारालाई साइकल खररद एवं र्विरर् 

लक्ष्र्अनसुार ७,१९,८१ 

४ आठवटै र्जल्लामा २ वटाका दरले सावाजतनक शौचालर् तनमाार् १६ वटा ५,००,०० 

५ छारा शौचालर् तनमाार्, आठवटै र्जल्लामा ३ वटाको दरले २४ वटा ३,६०,०० 

4. वार्षाक कारोबार एवं कार्ासम्पादन प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
९०(1) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, 
र्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा 
समाप्त भएको २१ ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 
91 बमोर्जम वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को 
कार्ाालर्ले प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले कार्ाालर्को आतथाक कारोवार, फस्र्ौट िना बाँकी बेरुज,ु र्जन्सी 
एवं धरौटीको अवस्था एर्कन िना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिवेदन िर्ार िरी 
िोर्कएको तनकार्मा पठाउनपुने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

5. संिठन र कमाचारी व्र्वस्थापन : संघीर्िा कार्ाान्वर्न िने सन्दाभमा प्रदेश वा स्थानीर् िहले िने 
कार्ाको स्पि मािार्चर िर्ार निरेका कारर् कार्ाक्रम सिालन िना आवस्र्क कार्ाालर् र कमाचारी 
संख्र्ा समेि हालसम्म एकीन िरेको छैन । प्रदेश नं २ अन्िािि २ संवैधातनक तनकार्, ७ मन्रालर्, 

एक प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र अन्र् मािहि 120 कार्ाालर् रहेका छन ्। मखु्र्मन्री िथा 
मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रदेश नं 2 अन्ििािका तनकार्को कुल दरवन्दी 3 हजार 24 
रहेकोमा 2 हजार 94 पदपूतिा भई 930 ररक्त रहेको छ । ररक्तमध्रे् अतधकृि एघारौं िहको 17, 

नवौं/दशौं अप्रार्वतधक िहको 32, सािौं र आठौं िहको अप्रार्वतधक 70, प्रार्वतधक 158, पाँचौं िह 
प्रार्वतधक 80 र अन्र् 573 दरवन्दी ररक्त रहेका छन ्। सो दरवन्दी रहने मन्रालर् खलुाएको 
छैन । ररक्त दरवन्दी पदपूतिा िरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

6. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा 
अनसुार िनुापने कामको कार्ाान्वर्न अवस्था देर्खने अतभलेख मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले अद्यावतधक 
िरेको छैन । र्ोजना अनिुमन िरी जवाफदेर्हिा कार्म िराउने व्र्वस्थाको कर्ाान्वर्न तनकार् 
प्रमखु, मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री, बेरुज ु फस्र्ौट िने िराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना 
कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना 
नसकेमा सोको र्जम्मेवारी कार्ाालर्मा तनकार् प्रमखु र मन्रालर्मा र्वभािीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना िरी आतथाक अनशुासन 
पालना िनुा िराउनपुदाछ । 



मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 27 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

7. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरु 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्को आन्िररक मूल्र्ांङ्कन 
प्रर्ाली मूल्र्ांङ्कन िदाा कार्ाालर्को आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली पर्ााप्त नरहेको, र्जन्सी तनररक्षर् 
प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न निरेको, र्वत्तीर् सूचना प्रर्ालीको प्रर्ोि र त्र्सको उपर्ोिको अवस्था कमजोर 
रहेको, र्वद्यतुिर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाहको अवस्था नरहेको, सेवाको िरु्स्िर सधुारको लाति उपर्कु्त 
उपार्को अवलम्बन निरेको  र्स्थति  देर्खर्ो । ऐन तनर्मले िोर्कएका कार्ाहरु िोर्कएको मापदण्ड 
अनसुार िरु्स्िरीर् रुपमा समर्मै सम्पादन िना आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्न 
िनुापदाछ ।  

8. साइट सपुरभाइजरको खचा : "मखु्र्मन्री स्वच्छिा अतभर्ान" एवं "मखु्र्मन्री बेटी पढाउ वेटी बचाउ 
कार्ाक्रम" अन्ििाि तनमाार् हनेु मर्न्दर, पोखरी सौन्दर्ीकरर्,भवन ममाि संभार, मर्स्जद तनमाार्, 

कतिस्थान तनमाार्, ईनार तनमाार्, मर्हला शौचालर् तनमाार्, चापाकल जडान लिार्िका कार्ाक्रम अन्ििाि 
८ र्जल्लामा ४ ईर्न्जतनर्र, ४ सव ईर्न्जतनर्र र ठेक्का सम्झौिा अनसुारको प्रति काम एक जना 
सपुरभाइजर राखी कर्न्टन्जेन्सीबाट रु.५१ लाख ५९ हजार खचा लेखेको छ । ईर्न्जतनर्र र सव 
ईर्न्जतनर्र प्रार्वतधक र्वषर् अध्र्र्न िरेका र अन्र् सपुरभाइजर तिनीहरुको रेखदेखमा रही काम िने 
उल्लेख छ । उक्त कमाचारीहरु २०७६ भार मर्हना देर्ख काम िदव आएकोमा त्र्सको नीतििि 
तनर्ार् २०७६ चैर २३ मा मखु्र्मन्रीबाट समथान भएको देर्खन्छ । र्सरी कमाचारी सपुरभाइजर 
राख्दा कामको पररमार्, कार्ाक्षेर अनसुार आवश्र्क सख्र्ा एर्कन िरी तनर्िि र्ोग्र्िा तनधाारर् िरी 
तनर्रु्क्त ददएर काममा लिाउनपुनेमा  ईर्न्जतनर्र र सव ईर्न्जतनर्र बाहेक अरुको र्ोग्र्िा समेि 
तनधाारर् निरी तनर्रु्क्त पर र्वना भकु्तानी ददएको रकम तनर्तमि एवं तमिव्र्र्ी देर्खदैन । िोर्कएको 
प्रकृर्ा बमोर्जम आवश्र्किाको आधारमा तनर्रु्क्त िरी खचा िनुापदाछ । 

9. अधरुा आर्ोजना : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ मा सम्झौिा कार्ाान्वर्न, 
तनर्म १२० मा खररद सम्झौिाको अवतध थप िना सर्कने िथा तनर्म १२१ मा पूवा तनधााररि 
क्षतिपूतिा तलई काम िराउने व्र्वस्था रहेको छ । तमति २०७६/१/२३ मा रु.18 करोड २० 
लाख ५४ हजारमा सम्झौिा भएका निवुा पोखरी, पसाा र मलुी पोखरी, पसाा सौन्दर्ीकरर् कार्ा 
सम्पन्न िनुापने म्र्ाद २०७७/१/२२ मा समाप्त भएकोमा १३.९ प्रतिशि र ३४.५१ प्रतिशि मार 
भौतिक प्रिति भएको छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 अनरुुप आवश्र्क कारवाही िरी 
समर्मा तनमाार् कार्ा सम्पन्न िराउनपुदाछ । 

10. नन फाइलर : मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ७ बमोर्जम असलु िरेको मूल्र् अतभबरृ्र्द् 
कर र्ववरर् अको मर्हनाको २५ ििेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा पेश िनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्सँि ठेक्का सम्झौिा िरेका 10 तनमाार् व्र्वसार्ीहरुले कर र्वजक पेश िरी 
मू अ कर भकु्तानी तलएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा मातसक कर 
र्ववरर् समेि नबझुाई ननफाइलर देर्खएकोले रु.33 लाख 26 हजार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन 
प्रमार् पेश िनुापदाछ । 



मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 28 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

11. परामशा सेवा खचा : प्रदेश २ का 8 र्जल्लामा रहेका 34 पोखरी र मझौलास्िरका 16 नदी 
खोलाहरुको बाढी पर्हरो तनर्न्रर्को लाति र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन  र मास्टर टलान िर्ार िना 
रु.४ करोड २१ लाख २८ हजार खचा िरेको छ । परामशादािाले पेश िरेको प्रतिवेदन अनसुार ३४ 
पोखरी सौन्दर्ीकरर् िथा अन्र् तनमाार् िना रु.१ अबा ९० करोड ७ लाख र १६ नदीको ररभर 
रेतनङ्गको कार्ा िना रु.७ अबा ३३ करोड ७२ लाख लािि लाग्ने उल्लेख छ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन ्

11.1. मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले प्रदेश २ अन्ििाि ८ र्जल्लाका र्वतभन्न ३४ पोखरीको "ररनोभेसन िथा 
व्र्रु्टर्फकेसन िना र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िने कार्ा िना रु.5/5 लाखको बजेट स्वीकृि 
िरी मौजदुा सूर्चमा रहेका अलि अलि परामशादािाबाट काम िराएको छ । एकै र्जल्लामा एकभन्दा 
बढी पोखरीको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िरेको देर्खँदा कामको प्रकृति अनसुारको टर्ाकेज 
बनाई प्रतिस्पधााको माध्र्मबाट परामशा सेवा तलन सर्कनेमा सो निरी रु.1 करोड 27 लाख 42 
हजारको काम सोझै सम्झौिा िरी िराएकोले तनर्तमि देर्खएन । 

11.2. सावाजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8 मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेुिरी टुक्राटुक्रा पारी खररद िना 
नहनेु व्र्वस्था छ । मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले ८ र्जल्लामा पने १६ नदीहरुको 
ररभर रेतनङ्गको मास्टर टलान र टेर््नकल प्रतिवेदन िर्ार िना तसंचाई र्वभािको नम्सा प्रर्ोि िरी 
रु.२० लाख नबढ्नेिरी रु.३ करोड ३ लाख ८९ हजारको लािि अनमुान स्वीकृि िरेको छ । 
प्रत्रे्क नदीकोलाति ३ सूर्चकृि परामशादािाबाट आतथाक र प्रार्वतधक प्रस्िाव माि िरी रु.२ करोड 
८६ लाख ७७ हजार (लाििको ९४.३६ प्रतिशि) भकु्तानी िरेको छ ।  

वार्षाक कार्ाक्रम स्वीकृि भएपतछ उपर्कु्त टर्ाकेज बनाई बोलपरको माध्र्मबाट परामशादािा 
छनौट िनुापनेमा बोलपरको सीमाभन्दा घटीको स-साना टर्ाकेजको लािि अनमुान िर्ार िरी खररद 
िरेको उपर्कु्त देर्खएन । खररद कार्ा प्रतिस्पधाात्मक बनाउन ुपदाछ ।  

12. चौमातसक िथा आषाढ मर्हनाको खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ मा 
चौमातसक प्रिति िर्ार िनुापने र कार्ाालर्ले स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार तनधााररि चौमातसकमा 
कार्ाक्रम वा र्क्रर्ाकलाप सिालन िरी कार्ाक्रम सिालन िनुापदाछ । कार्ाालर्ले र्ो वषा पुजँीिि 
जम्मा रु.90 करोड 76 लाख 76 हजार पुजँीिि खचा िरेकोमा प्रथम चौमातसकमा १७ प्रतिशि, 

दोश्रो चौमातसकमा १४ प्रतिशि, िेश्रो चौमातसकमा ६९ प्रतिशि र आषाढ मर्हनामा कूल खचाको २५ 
प्रतिशि खचा िरेको छ  । तनमाार् कार्ालाई व्र्वर्स्थि,  िरु्स्िरीर् र तमिव्र्र्ी बनाउन िेश्रो 
चौमातसकमा बढी खचा िने पररपाटी अन्त्र् िरी िोर्कएको अवतधमा िोर्कएको काम सम्पन्न िने िफा  
सम्बर्न्धि तनकार्ले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

13. प्रिति मूल्र्ाङं्कन: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ अनसुार चौमातसक एवं वार्षाक 
प्रिति र्ववरर् िर्ार िनुापने, तनर्म २६ अनसुार भौतिक िथा र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा िरी प्रिति कम 
हनुकुा प्रमखु कारर् र सोको र्जम्मेवार व्र्र्क्त समेि पर्हचान िनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
प्रिति र्ववरर् िर्ार निरेकोले लक्ष्र् अनसुारको प्रिति मूल्र्ांङ्कन िना सर्कएन । तनर्म अनसुार प्रिति 
र्ववरर् िर्ार िरी मूल्र्ांङ्कन िनुापदाछ । 



मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 29 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

14. प्रमार् कािजाि: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (७) र (८) मा आफूले 
र्जम्मा तलएको सरकारी रुपैर्ाँ र त्र्सको र्हसाब र्किाव तबल भरपाई वा सक्कल प्रमार् लेखा 
प्रमखुद्वारा राख्न े वा राख्न लिाउने समेिको सम्पूर्ा दार्र्त्व कार्ाालर् प्रमखुको हनेु व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले तबल भरपाई वा सक्कल प्रमार् बेिर एक कन्स्र्सन माफा ि नेपाली सेना र्जिपरु बारामा 
भएको तनमाार् कार्ाको प्रतितलर्प तबलको आधारमा रु.1 करोड 84 लाख 22 हजार भकु्तानी ददएको 
छ । सक्कल शे्रस्िा पेश िनुापदछ ।   

15. आतथाक सहार्िा : सावाजतनक खचामा तमिव्र्र्ीिा र प्रभावकारीिा कार्म िने सम्बन्धी नीतििि 
मािादशान, 2075 मा सरकारको वार्षाक कार्ाक्रममा परेका बाहेक कुनैपतन सरकारी िथा िैह्रसरकारी 
संस्थालाई आतथाक सहार्िा र अनदुान नददने, िोर्कएको मापदण्डतभर रहेर मार आतथाक सहार्िा 
प्रदान िने, त्र्स्िो सहार्िा पाउने व्र्र्क्त वा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्र्र्क्त वा संस्थालाई 
दोहोरो सहार्िा उपलब्ध िराउन नहनेु व्र्वस्था उल्लेख छ । साथै उपरोक्त व्र्वस्था प्रदेश 
सरकारका सबैं कार्ाालर्ले पालना िनानपुने व्र्वस्था छ । मर्न्रपररषद्को बैठकका तनर्ार्हरुको 
आधारमा र्वतभन्न 17 संघ संस्थालाई सभा,  उत्सव,  प्रदशान, मेला, प्रवचन, खेल, खररद, महातधवेशन, 

सम्मेलन, प्रकाशन, प्रतिर्ोतिि लिार्िका कार्ाक्रम संचालन िना रु.1 करोड 29 लाख 50 हजार 
तबना तबलभरपाई आतथाक सहार्िा प्रदान िरेको छ । आतथाक सहार्िा प्रदान िदाा कार्ार्वतध बनाएर 
तमिव्र्र्ी हनेुिरी िोर्कएको मापदण्ड अनसुार प्रदान िनुापदाछ ।  

16. र्वर्वध खचा : कार्ाालर्ले र्ो वषा र्चर्ापान, नास्िा, अतितथ सत्कार, खाना लिार्ि र्वर्वध खचामा रु. 
८८ लाख ४४ हजार खचा लेखेको छ । र्स्िो खचा िने मापदण्ड िर्ार िरेको छैन । शभु 
ददपावली िथा छठ पवाको अवसरमा शभुकामना आदान प्रदान कार्ाक्रमको लाति हाइर्ट खाना, स्वािि 
टेन्ट, कुची टेवलको भाडा लिार्ि समाग्रीको लाति एक टेन्ट हाउसलाई रु.२७ लाख ३४ हजार 
भकु्तानी िरेको पाइर्ो । र्स्िा खचामा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

17. िलबी प्रतिवेदन : तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 7 (ख) मा िलवी प्रतिवेदन पारीि िरी िलव 
खचा लेख्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स आतथाक वषामा िलवी प्रतिवेदन पारीि निरी कमाचारी 
पाररश्रतमक शीषाकबाट  रु.१ करोड ९५ लाख ४३ हजार िलब भकु्तानी  ददएको छ । प्रतिवेदन 
पारीि िरेर मार खचा लेख्न ेिनुापदाछ । 

18. ग्रडे : कमाचारी समार्ोजन ऐन, 2075 को दफा 4 मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रुपमा कार्ारि 
कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु व्र्वस्था छ । 
पाँच वषा वा सोभन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर अनंर्कि दद्वतिर्, राजपर अनंर्कि प्रथम, 

राजपरार्ङ्कि दद्वतिर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि कमाचारीहरु प्रदेश िथा स्थानीर् िहको 
मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा मातथल्लो िहको स्केल पाउने र त्र्स्मा िल्लो िहमा खाईपाई 
आएको ग्रडे समार्ोजन िना पाउने व्र्वस्था छैन । मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्ले र्ो 
वषा मातथल्लो िहमा समार्ोजन भएका 7 कमाचारीहरुलाई मातथल्लो स्केलमा ग्रडे थप िरी रु.५ लाख 
१० हजार भकु्तानी िरेकोले ऐन र्वपरीि भकु्तानी िरेको रकम असलु हनुपुदाछ ।  



मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 30 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

19. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, 2053 को 21 औ संसोधनले सम्झौिा 
अनसुारको भकु्तानी िदाा 50 प्रतिशि मूल्र् अतभवरृ्र्द्कर कट्टा िरी राजश्व कार्ाालर्मा दार्खला िनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 2 तनमाार् व्र्वसार्ीलाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी िदाा ५० प्रतिशिले 
हनु आउने रु.25 लाख 3 हजार कट्टी िरी भकु्तानी िनुापनेमा परैु भकु्तानी ददएकोले उक्त मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजनको प्रमार् पेश हनुपुदाछ ।  

20. युवेल जडान : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 125 मा खररद सामग्री प्रर्ोि िरी 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश िनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्स आतथाक वषामा एक जे.तभ बाट 
५०० थान हािेपम्म रु.९८ लाख ७० हजारमा खररद िरी मौज्दाि राखेको पाइर्ो । मौज्दाि रहने 
िरी खररद िने कार्ामा तनर्न्रर् िनुापने देर्खनकुा साथै उक्त पम्म सम्बर्न्धि स्थानमा जडान भएको 
कार्ासम्पन्न प्रमार् पेश िनुापदाछ । 

21. र्विरर्मखुी कार्ाक्रम : मखु्र्मन्रीको अध्र्क्षिामा २०७६।३।१६ मा बसेको बैठकले सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्मा अध्र्नरि छारालाई साइकल र्विरर् िने तनर्ार् िरी रु.९ करोड ८४ लाख १८ हजार 
मूल्र्का १४ हजार थान साइकल २६२ र्वद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक वा र्वद्यालर्का प्रतितनधीलाई 8 
कक्षामा पढ्ने छारा संख्र्ाको आधारमा उपलव्ध िराएको देर्खर्ो । आठ र्जल्लाका सामदुार्र्क 
र्वद्यालर् र कक्षा ८ मा पढ्ने छारा र्वद्याथी संख्र्ाको लिि अद्यावतधक निरेकाले सबै र्वद्यालर्का 
सबै छाराले साइकल प्राप्त िरेको एर्कन भएन । र्वद्यालर्ले बझेुका साइकल र्वद्याथीलाई बझुाएको 
सतुनर्िििा िनुापने देर्खन्छ । र्स्िो कार्ाक्रम सिालन िदाा आतथाक अवस्था कमजोर भएका 
पररवारका र्वद्याथीलाई मार र्विरर् िरेमा उपलब्ध सीतमि श्रोिको न्र्ार्ोर्चि उपर्ोि िना सर्कने 
देर्खन्छ ।  

22. छोरी र्शक्षा बीमा : छोरी र्शक्षा बीमा/मदु्दति वचि कार्ाक्रम सिालन कार्ार्वतध, २०७६ मा २०७५ 
माघ १ ििे पतछ जर्न्मएका प्रदेश २ का आठवटै र्जल्लाका बातलकाहरुलाई कार्ाक्रममा आवर्द् िरी 
मरु्द्ति खािा बाहकले २० वषा उमेर पूरा िरेपतछ तनजले मरु्द्ति अवतधतभरै र्वद्यालर् र्शक्षा वा १२ 
कक्षा वा सो सरह पूरा िरेको र २० वषा उमेर पूरा निरी र्ववाह निरेको अवस्थामा सेवा प्रदार्क 
सस्थाले एकमिु रु.३ लाख भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । कार्ाालर् र एक बैंकसँि भएको 
सम्झौिाको बुदँा नं १ मा एक छोरी मरु्द्ति बीमा रकम जम्मा िना एक पटकमा रु ३७ हजारका 
दरले सेवा प्रदार्क सस्थालाई २ हजार ७७८ जना बातलकाको नाममा रु.१४ करोड ९९ लाख ८७ 
हजार उपलव्ध िराएको छ । सो रकम प्राप्त भएपतछ बैंकले छोरी मरु्द्ति खािा खोली सो खािा 
सम्बन्धी सम्पूर्ा र्ववरर् मन्रालर्लाई ददनपुनेमा बातलकाको खािामा रकम जम्मा भएको, खािा 
सिालन िरेको वा कुनै बीमा पोतलतस जारी िरेको  प्रमार् पेश िरेको छैन । बीमा िररएको रकम 
दीघाकालमा र्हनातमना र दरुुपर्ोि नहनेुिरी सतुनर्िि िररन ुपदाछ  

23. धरौटी र्फिाा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२४ मा १२३ (४) बमोर्जमको 
धरौर्ट र्फिाा िदाा सम्बर्न्धि आपतुिाकिाा तनमाार् व्र्वसार्ी वा सेवा प्रदार्कलाई सम्बर्न्धि आन्िररक 
राजश्व कार्ाालर्मा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजनको प्रमार् पेश िरेपतछ भकु्तानी िनुापनेमा र्वतभन्न ५ 
तनमाार् व्र्वसार्ीहरुलाई कर समार्ोजनको प्रमार् बेिर रु.४४ लाख १५ हजार भकु्तानी ददएकोले 
कर समार्ोजन पेश िनुापदाछ ।  



मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर् 

 31 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

24. महशलुमा जररवाना : आतथाक कार्ार्वतध ऐन िथा तनर्मावली, तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदेर्शकाहरु एवं 
अर्ख्िर्ारी तनदेर्शका अनसुार कार्ाालर्ले समर्मै तमिव्र्र्ी िवरले खचा िने व्र्वस्था अपनाउन ुपदाछ । 
कार्ाालर्ले समर्मा महशलु भकु्तानी िरी छुट तलनस्नेमा र्ढला िरी र्वद्यिु महसलु भकु्तानी िदाा 
रु.१५ लाख ८८ हजार र सवारी कर भकु्तानी िदाा रु.१० हजार समेि िरी रु.१५ लाख ९८ हजार 
थप दस्िरु तिरी व्र्र्भार पारेको देर्खर्ो । व्र्र्भार पनेिरी खचा िने िराउनेलाई र्जम्मेवार 
बनाउनपुदाछ । 

25. राहि सामग्री खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४५ (१) मा आकर्स्मक 
पररर्स्थतिको सामान खररद िनुापदाा आवश्र्क पररमार् र समर्ावतधका लाति र्थासम्भव प्रतिस्पधाा 
िराई वा एउटा मार आपतुिाकिाासँि तलर्खि दरभाउ तलई स्वच्छ र उर्चि मूल्र्को लाति वािाा िरी 
खररद िनास्ने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले ८ वटै र्जल्लामा २०७६।३।२६ देर्ख ४।२५ सम्म 
वाढीको कारर् र्वशेष पररर्स्थति परेको भनी राहि व्र्वस्थापनका लाति २०७६।३।३० मा 
मन्रीस्िरीर् तनर्ार् िरी चामल, दाल, ननु, तरपाल, िेल लिार्िका राहि सामग्री फरक फरक १२ 
आपूिाकबाट रु.२ करोड ७७ लाख ९० हजारमा खररद िरी र्विरर् िरेको छ । खररद िदाा छोटो 
सूचना वा आपूिाकसँि बािाा िरी दर कार्म िरेको छैन । र्सरी र्विरर् िदाा र्वशेष पररर्स्थति 
परेको परु्ि हनेु र्ववरर्, बाढीबाट प्रभार्विहरुको र्ववरर् पेश िरेको छैन । र्वशेष पररर्स्थतिमा तसधै 
खररद िनुापदाा पतन सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 145 को प्रर्क्रर्ा परुा िनुापनेमा 
सो निरी आपूिाकसँि वािाा िरी खररदलाई तमिव्र्र्ी िनेिफा  ध्र्ान नददएको, राहि पाउने र 
र्विरर्को अतभलेख अद्यावतधक निरेको कार्ा तनर्तमि एवं तमिव्र्र्ी देर्खएन ।  

 बेरुज ु र्स्थति : कार्ाालर्िफा  तनकार्को रु.26 करोड 42 लाख 40 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.7 करोड 13 लाख 81 हजार बेरुज ु
फस्र्ौट भई रु.19 करोड 28 लाख 59 हजार बाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.10 हजार म्र्ाद 
नाघेको पेश्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

 

 

      प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 वमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षरेमा 
प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िथा आतथाक नीतिको िजुामा, कार्ाान्वर्न, तनर्मन लिार्ि 
प्रदेशस्िरको आतथाक श्रोिको वाँडफाँड, लिानी प्रक्षेपर् र र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, आतथाक र्वकासमा 
सावाजतनक, तनजी, सहकारी िथा िैर सरकारी क्षेरसँिको साझेदारी एवं समन्वर् र सहकार्ासम्बन्धी 
नीति, मापदण्ड बनाउने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

      र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि ९ इकाइको र्वतनर्ोजनिफा  रु.3 अबा 69 करोड 24 
लाख 9 हजारराजश्व िफा  ९ इकाइको रु.७ अबा 71 करोड 25 लाख 74 हजारधरौटी िफा  ७ 
इकाइको रु.३6 लाख 66 हजार र अन्र् कारोबारिफा  ६ इकाइको रु.१६ लाख ८७ हजार समेि 
रु.11 अबा 41 करोड 3 लाख 36 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । मन्रालर्बाट संघ 
अन्ििािका २ तनकार्मा तनकासा ददएको रु.23 लाख 93 हजार र्वतनर्ोजन खचा रकममा समावेश 
छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न : प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली,२०७४ अनसुार मन्रालर्ले 
िजुामा एवं कार्ाान्वर्न िनुापने काममध्रे् प्रदेशको आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िथा आतथाक नीतिको 
िजुामा एवं कार्ाान्वर्न, प्रदेश स्िरको आतथाक स्थार्ीत्व, मूल्र् र्स्थरिा सम्बन्धी नीति िजुामा र 
कार्ाान्वर्न प्रदेश राजश्व सम्बन्धी  नीति र काननुको िजुामा एवं कार्ाान्वर्न, राजश्व चहुावट तनर्न्रर् 
सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति काननु िथा मापदण्ड िजुामा र कार्ाान्वर्न, िथर्ाङ्क, सूचना प्रर्ाली िथा 
अतभलेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड िजुामा लिार्िको काम हनु बाँकी 
देर्खन्छ । िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा िनुापदाछ । 

2. आवतधक र्ोजना (2076/77-2080/81) कार्ाान्वर्न : प्रदेश नं २ को स्वीकृि पंिवषीर् 
र्ोजनाले तनददाि िरेका लक्ष्र् िथा प्रिति मन्रालर्िि रुपमा सम्बर्न्धि मन्रालर्ले र समग्र 
र्ोजनाको सम्बन्धमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले वार्षाक रुपमा समीक्षा िरी कार्ाान्वर्न 
हनु नसकेका कारर् सर्हि आिामी आतथाक वषामा िनुापने सधुार सर्हि मूल्र्ांकन िनुापनेमा र्स 
मन्रालर् लिार्ि अन्र् मन्रालर्को र्ोजना कार्ाान्वर्न अवस्थाको मूल्र्ांकन िरेको देर्खएन । 
र्सले िदाा पिवर्षार् र्ोजनाको लक्ष्र् प्रितिको र्वश्लषेर् िथा मूल्र्ांकन िना सर्कएन । 

2.1. आवतधक र्ोजना अनसुार प्रथम वषामा देहार्को पररमार्ात्मक लक्ष्र् राखेकोमा प्रिति मूल्र्ांकन िरेको 
छैन 

प्रमखु सूचक आधार वषा 2075/76 आतथाक वषा 2076/77

प्रादेर्शक वार्षाक आतथाक वरृ्र्द्दर 6.53 प्रतिशि 7 प्रतिशि
िररबीको रेखामतुन रहेको जनसंख्र्ा 26.69 प्रतिशि 25 प्रतिशि
कूल ग्राहास्थ उत्पादन (रु.अबामा) 444 475

आन्िररक राजश्व वरृ्र्द् (रु.अबामा) 9 11

पुजँीिि खचा (रु.अबामा) 15.05 17.20

बनले ढाकेको क्षेरफल 27.29 प्रतिशि 27.42 प्रतिशि
खानेपानी सरु्वधा पिुकेो घरपररवार 89 प्रतिशि 91 प्रतिशि
तसंचाईर्ोग्र् क्षेरमा तसंचाई सरु्वधा 43.2 प्रतिशि 47 प्रतिशि
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2.2. प्रादेर्शक क्षरेिि र्ो वषाको आतथाक वरृ्र्द्दरको लक्ष्र् प्रतिशि तनम्नानसुार रहेको छ:-
क्षरे 2076/77

कृर्ष 4.3

उद्योि 11.1

सेवा 8.1

कूल 7.0

र्ोजनाले लक्ष्र् अनसुार 2076/77 मा पुजँीिि खचा रु.17 अबा 20 करोड खचा िने लक्ष्र् 
रहेकोमा रु.8 अबा 23 करोड 76 लाख (47.89प्रतिशि) मार खचा िरेकोले र्ोजनाको लक्ष्र् 
अनसुार प्रिति हनेु अवस्था छैन । र्ोजनाले तनददाि िरेका लक्ष्र् र प्रितिको सम्बन्धमा प्रतिवेदन 
िर्ार िरी समीक्षाहनुपुदाछ । 

3. बजेट खचा एवं रकमान्िर : प्रदेश आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रीले प्रदेश सरकारको राजश्व र 
व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वषा आषाढ मर्हनाको १ ििे तभर प्रदेश सभामा पेश िनुापने र सोसाथ राजश्व 
संकलन, अनदुान, सावाजतनक ऋर् र लिानी सम्बर्न्धि नीतििि व्र्वस्था सर्हिको बजेट अनमुान पेश 
िनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७6।७7 को आर्-व्र्र्को अनमुान र सोको कार्ाान्वर्न 
र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छः 

3.1. प्रदेश सरकारको लाति रु.३८ अबा ७२ करोड ५६ लाख बजेट स्वीकृि िरेकोमा रु.१८ अबा १ 
करोड ७२ लाख खचा िरेको छ । उक्त खचा कूल बजेटको 46.53 प्रतिशि रहेको छ । खचा 
मध्रे् चालिुफा  संर्चि कोषमा व्र्र्भार पने समेि रु.९ अबा ७७ करोड ९६ लाख िथा पुजँीिििफा  
रु.८ अबा २३ करोड ७६ लाख रहेको छ । खचाको अनपुािमा चालिुफा  ५४.२८ प्रतिशि र 
पुजँीिििफा  ४५.७२ प्रतिशि खचा रहेको छ । बजेट वक्तव्र् माफा ि पुजँीिि बजेट रु.१९ अबा २६ 
करोड ७४ लाख र्वतनर्ोजन िरेकोमा ४२.७५ प्रतिशि मार खचा िरेको छ । बजेट िथा 
कर्ाक्रमको समरु्चि पररचालन िना नस्दा पुजँीिि खचाको र्स्थति न्रू्न रहेको देर्खन्छ । 

3.2. नेपालको संर्वधानको धारा 208 मा शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेट बमोर्जम खचा िदाा रकम अपर्ााप्त 
भएमार्वतनर्ोजन ऐनले अतधकार नददएको नर्ाँ सेवामा खचा िना आवश्र्क भएमा आतथाक मातमला 
िथा र्ोजना मन्रीले प्रदेश सभामा पूरक अनमुान पेश िरी बजेट थप िनास्ने व्र्वस्था छ । प्रदेश 
सरकारको रु.३८ अबा ७२ करोड ५६ लाखको बजेट पेश भएकोमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना 
मन्रालर्ले पटक पटक रकमान्िरबाट थप घट िरेको र संघीर् सरकारबाट र्वत्तीर् हस्िान्िरर्मा 
रु.1 अबा 9 करोड 23 लाख थप बजेट प्राप्त भएको समेि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले रु.४4 
अबा 51 करोड 26 लाखको संशोतधि मन्रालर्िि बजेट र खचाको र्ववरर् पेश िरेको छ । 
आतथाक र्ववरर् अनसुार शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेट भन्दा रु.5 अबा 78 करोड 70 लाख (14.94 
प्रतिशि) बढी बजेट कार्म िरेको देर्खर्ो । पूरक अनमुान पेश निरी शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेट 
बढ्नस्ने आधार देर्खदैन ।   

4. अथा र्वर्वधबाट खचा : अथा र्वर्वधमा चाल ुखचा िफा  रु.7 अबा ५६ करोड र पुजँीिि खचा िफा  रु.6 
अबा 86 करोड समेि रु.14 अबा 42 करोड (कूल बजेटको 37.29प्रतिशि) एकमिु बजेट 
र्वतनर्ोजन िरेकोमा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले रकमान्िर िरी र्वतभन्न मन्रालर्मा 
चाल ुखचािफा  रु.3 अबा 67 करोड र पुजँीिि खचा िफा  रु.2 अबा 80 करोड िरी जम्मा रु.6 अबा 
47 करोड खचा िरेको छ । उक्त रकम कूल बजेटको 16.70 प्रतिशि हनु आउँदछ । 
मन्रालर्हरुमा शरुु बजेट र्वतनर्ोजन कम िरी पतछ अथा र्वर्वधबाट तनकासा एवं रकमान्िर िरी थप 
िने पररपाटी बजेट तसर्द्ान्ि र्वपरीि देर्खन्छ । 
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5. राजश्व प्रक्षपेर् िथा असलुी : आतथाक वषा २०७६।७७ को बजेट वक्तव्र्मा प्रदेशको कूल आन्िररक 
श्रोिबाट १३ अबा ५४ करोड ३1 लाख राजश्व संकलन हनेु उल्लेख िरेकोमा रु.९ अबा ८० करोड 
९८ लाख (७२.४३प्रतिशि) संकलन भएको छ । सो मध्रे् राजश्व बाडँफाडँ माफा ि संघबाट प्राप्त 
हनेु मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर र अन्िःशलु्कको र्ोिदान रु.6 अबा 52 करोड 64 लाख (66.53 
प्रतिशि) रहेको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा िरेको प्रक्षेपर् अनसुार राजश्व संकलनको र्स्थति 
संन्िोषजनक देर्खएन । 

6. बजेट स्रोिको र्थााथिा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७4 मा प्रदेशबाट सिातलि र्ोजनाको लक्ष्र् 
नीति र नीति आर्ोिको मािादशानलाई ध्र्ानमा राखी प्रदेश सरकारले िनुापने काम र हातसल िनुापने 
लक्ष्र् एवं आतथाक श्रोि समेिलाई मध्रे्नजर राखी बजेट बनाउनपुने व्र्वस्था छ । प्रदेश सभामा पेश 
िरेको बजेटमा रु.३८ अबा ७२ करोड ५६ लाख खचा हनेु अनमुान िरेकोमा राजश्वबाट रु.१३ अबा 
५४ करोड ३१ लाख र संघीर् सरकारको अनदुान रु.१६ अबा १७ करोड ७४ लाख र चाल ु
आतथाक वषाको र्वतनर्ोजनमा खचा नभई बचि बाट रु.७ अबा ७० करोड ५१ लाख समेि रु.३७ 
अबा ४२ करोड ५६ लाख हनेु र बाकँी रु  रु.१ अबा ३० करोड आन्िररक ऋर् बाट पतुिा िने 
िरी बजेट िर्ार िरेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले पेश िरेको र्ववरर् अनसुार 
राजश्वबाट रु.९ अबा ८० करोड ९७ लाख संघीर् सरकारको अनदुानबाट रु.१४ अबा ९२ करोड 
६६ लाख र र्वतनर्ोजन मा खचा नभई बचि रु.६ अबा 30 करोड 16 लाख समेि रु.३१ अबा 3 
करोड 79 लाख  (अनमुातनि बजेटको ८0.14 प्रतिशि) प्राप्त िरेको छ  । आन्िररक ऋर्बाट 
कुनै रकम प्राप्त भएको छैन । श्रोि र बजेट र्थाथामा आधारीि भई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ ।  

7. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूर्ा आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेश िनुापने र पेश िना नतसकने मनातसव कारर् देखाई म्र्ाद थपको लाति अनरुोध 
िरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुस्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति िदाा पतन र्वत्तीर् र्ववरर् 
पेश निरेमा र्वभािीर् कारवाही समेि हनुस्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधमा  
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार निरेको, म्र्ाद थपका लाति पराचार पतन निरेको अवस्था छ । 
र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िना सर्कएन । ऐनको 
व्र्वस्था बमोर्जम समर्मै र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िनुापदाछ ।  

8. वार्षाक कारोबार एवं कार्ासम्पादन प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
९०(1) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, 
र्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा 
समाप्त भएको २१ ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 
91 बमोर्जम वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरेको 
देर्खएन । जसबाट मन्रालर्को आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाकँी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको 
अवस्था एर्कन िना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिवेदन िर्ार िरी समर्मै पठाउनपुने 
व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 



आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

 35 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

9. बजेट िथा कार्ाक्रमको मूल्र्ाङं्कन: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन२०७4 को दफा 20 अनसुार प्रिति 
समीक्षा प्रतिवेदन समेिका आधारमा समग्र प्रदेशको बजेट िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न अवस्थाको 
मूल्र्ांङ्कन िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले अधावार्षाक र वार्षाक रुपमा राजश्व वैदेर्शक 
अनदुान एवं ऋर्को प्रातप्त र पररचालन प्रदेश सरकारका नीति िथा बजेटमा समावेश भएका 
कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न अवस्था समेिको मूल्र्ांङ्कन िरी आतथाक वषा समाप्त भएको 2 मर्हनातभर 
सावाजतनक िररस्नपुने व्र्वस्था छ । र्ो वषा रु.38 अबा 72 करोड 56 लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रु.18 अबा 1 करोड 72 लाख मार खचा भएको छ । लेखापरीक्षर् अवतध २०७७ 
पौषसम्म मन्रालर्िि केन्रीर् आतथाक र्ववरर् नै िर्ार निरेको िथा सबै मन्रालर्को खचा र 
भौतिक प्रितिको मूल्र्ांङ्कन िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्ले वार्षाक प्रतिवेदन 
सावाजतनकीकरर् िरेको छैन ।

10. ददिो र्वकास लक्ष्र् कार्ाान्वर्न : पन्रौं र्ोजना (2076-80) मा ददिो र्वकास लक्ष्र् उल्लेख िदाा 
िररबी तनवारर्, आतथाक वरृ्र्द् र रोजिारी, औद्योतिकरर्, शहरी र्वकास, लैर्ङ्गक समानिा, समावेशीकरर्, 

खानेपानी, ऊजाा, स्वास्थर्, र्शक्षा, सावाजतनक/तनजी साझेदारीसँि सम्बर्न्धि लक्ष्र् र रर्नीति तनधाारर् 
िरेको छ ।  

चौधौं र्ोजनाको समीक्षा िदाा नेपालले ददिो र्वकासको लक्ष्र् अनसुार रार्िर् िररबी 18.6 प्रतिशि, 

बहआुर्ातमक िररबी 28.6 प्रतिशिमा झारेको, कूल िाहास्थ उत्पादन वरृ्र्द्दर 5.6 प्रतिशि कार्म 
िरेको, प्राथातमक िहमा र्वद्याथी भनाादर 97.2 प्रतिशि पिेुको, 88 प्रतिशि जनसंख्र्ाले आधारभिू 
खानेपानी र 21 प्रतिशिले सरुर्क्षि खानेपानी सरु्वधा उपभोि िरेको 88 प्रतिशि जनसंख्र्ाले र्वद्यिु 
सरु्वधा प्राप्त िरेको, वन जङ्गलले ढाकेको क्षेरफल 47.74 प्रतिशि परु् र्ाएको जस्िा प्रिति उल्लेख 
िरेको छ । 

ददिो र्वकास लक्ष्र्लाई कार्ाान्वर्न िना पन्रौं र्ोजना, मध्र्मकालीन खचा संरचना, वार्षाक कार्ाक्रम र 
बजेट िजुामा िदाा ददिो र्वकास लक्ष्र् अनसुार िर्ार िने र अनिुमन िदाा सो अनसुार भए नभएको 
मूल्र्ांकन िने व्र्वस्था िनुापदाछ । र्सको लाति संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह र सरोकारवालासँि समेि 
समन्वर् िने, प्रदेश र स्थानीर् िहहरुमा र्ोजना छनौट एवं कार्ाान्वर्न िदाा ददिो र्वकास लक्ष्र्सँि 
आबर्द् हनेु र्ोजना छनौट िनुापनेमा प्रचारमखुी र ददिो नहनेु खालका ससाना कार्ाक्रम जस्िै ग्र्ाँस 
चलु्हो र्विरर्, साइकल र्विरर्, ईनार तनमाार्, बाटोको रर्ाक खोल्ने, स्र्ालो युवेल जडान जस्िा 
कार्ाक्रम छनौट िरेको देर्खँदा ददिो र्वकाससँि मेल नखाने र्स्िा कार्ाक्रम सिालनमा तनर्न्रर् 
िनुापदाछ ।  

11. सेवा प्रवाह : राज्र्बाट जनिाले प्राप्त िने सेवा प्रवाह चसु्ि र भरपदो बनाउन आतथाक पक्षसँि 
सम्बर्न्धि मन्रालर्ले तनभाउनपुने भतूमकालाई सवल िथा अनशुातसि बनाउन सेवा प्रवाह व्र्वर्स्थि 
हनुपुदाछ । आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली नबनेको, र्वतभन्न कर िथा शलु्कको उपर्ोि सम्बन्धी नीति 
िथा काननु िजुामा िना बाकँी रहेको िथा राजश्व चहुावट सम्बन्धी नीतिको काननु िथा मापदण्ड 
िजुामा िना बाकँी देर्खएको छ । संस्थािि, प्रार्वतधक र श्रोि पररचालन क्षेरमा दक्षिा वरृ्र्द् िरी सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकारी िलु्र्ाउनपुदाछ । 



आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 
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12. राजश्वको लेखाङ्कन र आधार : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २१ मा र्वतनर्ोजन, 

राजश्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबारको लेखा दोहोरो  लेखा प्रर्ालीको तसर्द्ान्ि अनरुुप निदमा 
आधारीि हनेु  व्र्वस्था छ । राजश्वको लेखाङ्कन िदाा राजश्व व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीमा जम्मा 
देर्खएका रकमलाई आधारमानी िर्ार िररएको छ । र्ो वषा प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा जम्मा भएको 
सवारी साधन कर मध्रे् रु.२५ करोड ५५ लाख ९१ हजार प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा मौज्दाि रहेको 
छ । उक्त रकम र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४ बमोर्जम ६० प्रतिशि प्रदेश संर्चि कोष र ४० 
प्रतिशि स्थानीर् संर्चि कोषमा रान्सफर िरी र्हसाब तमलान िनुापदाछ । 

13. संघीर् अनदुान खचा : बजेट वक्तव्र्मा संघीर् अनदुान माफा ि रु.१६ अबा १७ करोड ७४ लाख प्राप्त 
िने अनमुान िरेकोमा सशिा अनदुानमा रु.६ अबा ९५ करोड ७० लाख ३२ हजारर्वशेष अनदुान 
रु.६५ करोडसमानीकरर् अनदुान रु.७ अबा ८ करोड ५९ लाख र समपूरक अनदुान रु.२३ करोड 
३७ लाख समेि रु.१४ अबा ९२ करोड ६६ लाख ३२ हजार प्राप्त िरेकोमा क्रमश: सशिामा रु.३ 
अबा ९7 करोड 38 लाख 45 हजार र्वशेष अनदुान रु.२५ करोड २८ लाख ९१ हजार 
समातनकरर् अनदुान रु.१ अबा ५६ करोड 29 लाख 58 हजार र समपूरकमा ३ करोड २९ लाख 
८२ हजार समेि जम्मा रु.५ अबा 82 करोड 26 लाख 77 हजार खचा िरेको छ ।   

14. र्वत्तीर् हस्िान्िरर् : आतथाक वषा २०७६।७७ मा प्रदेश सरकार माफा ि प्रदेश २ का १३६ स्थानीर् 
िहलाई र्वत्तीर् हस्िान्िरर्मा एकमिु बजेट रु.२ अबा ९७ करोड ६९ लाख ९८ हजार र्वतनर्ोजन 
िरेको मध्रे् र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान रु.९७ करोड 33 लाख 59 हजार तबशेष अनदुान माफा ि 
रु.२९ लाख ८४ हजार सशिा अनदुान रु.९९ करोड 51 लाख 86 हजार र समपूरक अनदुान 
रु.41 करोड 59 लाख 5० हजार समेि रु.२ अबा 68 करोड 28 लाख 9५ हजार (बजेटको 
90.12 प्रतिशि) तनकासा उपलव्ध िराएकोमा स्थानीर् िहबाट खचाको र्ववरर् नतलएकोले 
वास्िर्वक खचा र बाकँी रकम एर्कन िना सर्कएन । खचा र्ववरर् तलई सशिाको अनदुानको बाकँी 
रकम र्फिाा िनुापदाछ ।

15. बाडँफाटँ हनेु राजश्वको प्रक्षपेर् र प्राप्ती : राजश्वको शीषाकहरु मध्रे्  बाँडफाडँबाट प्राप्त हनेु घर जग्िा 
रार्जिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, अन्ि शलु्क, आददमा  प्रदेश र 
स्थानीर् िह दवैु सरकारको साझा आतधकार क्षरेतभर रहेकोले अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 

२०७४ बमोर्जम प्रदेश र स्थानीर् िहमा बाँडफाटँ हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश सरकारले संकलन हनेु 
रकमको अतधकार क्षेरमा रहेको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर र अन्िःशलु्क रकमको १५ प्रतिशि रु.१० अबा 
४३ करोड िथा वन रोर्ल्टीबाट संकलन हनेु रकमको २५ प्रतिशि रु.११ करोड १० लाख समेि 
रु.१० अबा ५४ करोड १० लाख  प्राप्त हनेु प्रक्षेपर् िरेकोमा क्रमश रु.६ अबा ५२ करोड ६४ 
लाख र रु.१३ करोड २६ लाख ४१ हजार िरी जम्मा रु.६ अबा ६५ करोड ९० लाख (प्रक्षेपर्को 
६३ प्रतिशि) संकलन भएको छ । बाँडफाडँ हनेु राजश्वलाई र्थाथापरक बनाउनपुदाछ । 

16. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् : प्रदेश सरकारको (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार 
प्रदेशर्स्थि सरकारी सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् र सरकारी बाकँी रकमको लिि िथा असलु उपर 
िने कार्ा आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्लाई िोकेको छ । िर संघीर् सरकार अन्ििाि 
रहेका कृर्ष, वन, तसंचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थर् लिार्िका कार्ाालर्हरु प्रदेश सरकार 
अन्ििाि रुपान्िरर् िथा िातभएको अवस्थामा सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोि िरेको सम्पर्त्तको एकीकृि 
र्ववरर् िर्ार िरी सम्पर्त्तको संरक्षर् िथा सरकारी बाकँी रकमको लिि िर्ार िरी असलु उपर िने 
कार्ा भएको छैन । मािहि कार्ाालर्को सम्पर्त्त िथा बाँकी रकमको लिि िर्ार िरी अद्यावतधक 
िनुापदाछ । 
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17. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । उक्त र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा 
अनसुार िनुापने कामको कार्ाान्वर्न अवस्था देर्खने अतभलेख मन्रालर्ले अद्यावतधक िरेको छैन । 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार बेरुज ुफस्र्ौट िने िराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिको, केन्रीर् आतथाक र्ववरर् िर्ार िने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् 
र्हसाबमा समावेश िरे निरेको जाँचबझु िने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको र र्वतनर्ोर्जि 
बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी मन्रालर्मा र्वभािीर् मन्री र लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिको हनेु उल्लेख छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको 
देर्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालनाको सतुनर्िििा 
िनुापदाछ ।  

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 

18. प्रदेश संर्चि कोष : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोर्जम प्रदेश संर्चि कोषको 
लेखा अद्यावतधक रुपमा राख्न ेिथा त्र्सको वार्षाक र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िने किाव्र् र उत्तरादार्र्त्व 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को हनेु व्र्वस्था छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले स्वीकृि 
म.ले.प.फा.नं को ढाँचामा संर्चि कोषको र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी २०७7 कातिाक मसान्ितभर 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा र महालेखा तनर्न्रक िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्मा 
पेश िनुापनेमा सोभन्दा र्ढला िरी पेश िरेको र िोर्कएको स्वीकृि ढाँचामा पेश िरेको छैन। प्रदेश 
नं. २ को संर्चि कोषको र्हसाब र्ववरर् तनम्नानसुार रहेको छ:- 

(रु.हजारमा) 
(क) प्राप्ती आतथाक वषा 2076/77 आतथाक वषा 2075/76 

1. िि वषाको मौज्दाि र्जम्मेवारी 6912229 408643 

2. राजश्व िथा अनदुान 
0 0 

2.1. कर राजश्व 
7041989 7904030 

2.2. अन्र् राजश्व 
1719048 510339 

2.3. िि वषाको निद मौज्दाि िथा बरेुजू 
226063 13506 

2.4. बाडँफाँड हनु ेराजश्व 822640 0 

2.5. समानीकरर् अनदुान 
7085900 7016100 

2.6. समपूरक अनदुान 
233700 293334 

2.7. सःशिा अनदुान 
6957033 7196741 

2.8. र्वशेष अनदुान 
650000 458433 

3. अनदुान मध्रे् खचा नभई र्फिाा िनुापने रकम 
(3581013) (2859765) 

4. र्विि आतथाक वषाको खदु मौज्दाि बचि 
(9632874) (5876602) 

जम्मा प्राप्ती 18434715 15064759 
(ख) भकु्तानी   
1. चाल ुवषाको भकु्तानी   

1.1. संर्चि कोष माथी व्र्भार हनु ेरकममा खचा 251306 86458 

1.2. र्वतनर्ोजन ऐनर्द्ारा भएको खचा (चाल)ु 9528241 6541009 

1.3. र्वतनर्ोजन ऐनर्द्ारा भएको खचा (पूरँ्जिि) 8237646 8464908 

1.4. वन रोर्ल्टी संघीर् संर्चि कोष जम्मा 74848 0 



आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 

 38 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

1.5. स्थानीर् िह राजश्व बाँडफाँड 303104 0 

1.6. अनदुान र्फिाा 71678 0 

1.7. वन रोर्ल्टी संघीर् संर्चि कोष र्फिाा 6046 0 

1.8. सवारी साधन कर संघीर् संर्चि कोषबाट 
र्फिाा नभएको 

0 0 

1.9. स्थानीर् िह राजस्व बाँडफाँड हनु बाँकी 0 0 

2. बैंकबाट भकु्तानी नभएको खचा समार्ोजन (37844) (27616) 

3. बैक र्हसाब समार्ोजन (310) 0 
जम्मा भकु्तानी  18434715 15064759 

  

19. बजेट र्वतनर्ोजन र संर्चि कोषबाट खचा : अथा मन्रीले बजेट वक्तव्र् माफा ि प्रदेश नं २ सरकारको 
लाति रु ३८ अबा ७२ करोड ५६ लाख बजेट र्वतनर्ोजन िरेकोमा कूल खचा १८ अबा १ करोड 
७२ लाख रहेको छ । कूल खचा मध्रे् चाल ुखचा िफा  संर्चि कोषमा व्र्भार पने रकम समेि रु ९ 
अबा ७७ करोड ९६ लाख िथा पुजँीिि खचा िफा  ८ अबा २३ करोड ७६ लाख खचा भएको छ । 
कूल बजेटको िलुनामा खचा ४६.५३ प्रतिशि रहेको छ भने कूल खचाको अनपुािमा चाल ुखचा िफा  
५४.२८ प्रतिशि र पुजँीिि खचा िफा  ४५.७२ प्रतिशि खचा भएको छ । बजेट वक्तव्र् माफा ि रु 
१९ अबा २६ करोड ७४ लाख पुजँीिि बजेट र्वतनर्ोजन िरेकोमा ४२.७५ प्रतिशि मार खचा 
भएको देर्खन्छ । बजेट िथा कर्ाक्रमको समरु्चि पररचालन िना नस्दा पुजँीिि खचाको र्स्थति 
कमजोर रहेको देर्खन्छ । 

20. अनदुान, खचा र बाकँी र्फिाा:  संर्चि कोषको प्रतिवेदन अनसुार  संघीर् सरकारबाट सशिा र्वशेष र 
समपूरक अनदुान रु.७ अबा ८४ करोड ७ लाख ३२ हजार तनकासा प्राप्त भएकोमा रु ४ अबा २५ 
करोड ९७ लाख १९ हजार खचा भई बाकँी हनेु रु.३ अबा ५८ करोड १० लाख १३ हजार संघीर् 
संर्चि कोषमा र्फिाा िनुापनेमा रु.३ अबा ६५ करोड २६ लाख ९१ हजार र्फिाा िरेको छ । बढी 
र्फिाा देर्खएको  रु.७ करोड १६ लाख ७८ हजारको सम्बन्धमा संघीर् संर्चि कोषबाट र्हसाब 
तमलान िनुापदाछ ।  

21. राजश्व प्रक्षपेर् िथा असलुी : प्रदेश अथा मन्रीले २०७७ आषाढ १ मा आतथाक वषा २०७६।०७७ 
को लाति  प्रस्ििु िरेको बजेट वक्तव्र्मा प्रदेशको कूल आन्िररक श्रोिबाट रु.१३ अबा ५४ करोड 
३२ लाख राजश्व आजान हनेु उल्लेख िरेको र सो मध्रे् कर राजश्व रु.१२ अबा २५ करोड ६० 
लाख र अन्र् राजश्व रु.१ अबा २८ करोड ७२ लाख हनेु अनमुान िरेकोमा प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्को एकल कोष प्रर्ालीबाट रु.९ अबा ८० करोड ९८ लाख (७२.४३प्रतिशि) र्वतभन्न 
राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्षेपर् अनसुार  राजश्व संकलनको र्स्थति 
संन्िोषजनक देर्खएन ।  

प्रदेश २ को कूल राजश्व आम्दानी रु.९ अबा ८० करोड ९७ लाख मध्रे् प्रदेश आतथाक 
मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् र मािहि समेि ९ इकाइ माफा ि रु.७ अबा ६८ करोड ९ लाख 
संकलन िरेको छ । उक्त रकम प्रदेशको कूल राजश्व संकलनको ७८.३० प्रतिशि हनु आउँछ । 
बाँकी सबै प्रदेश मन्रालर्को र्ोिदान २१.७० प्रतिशि मार रहेको छ । प्रदेश सरकारले राजश्वका 
नर्ाँ श्रोि पर्हचान, पूरानोको उर्चि व्र्वस्थापन र सोको असलुीलाई व्र्वर्स्थि िरी राजश्व असतुलमा 
वरृ्र्द् िनुापदाछ ।  
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22. प्रदेश र्वभाज्र् कोष : अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४ मा प्रदेश र्वभाज्र् कोषमा जम्मा 
भएको रकमको ६० प्रतिशि प्रदेश संर्चि कोषमा र ४० प्रतिशि स्थानीर् संर्चि कोषमा बाँडफाटँ 
िनुापने व्र्वस्था छ । र्ो वषा र्वभाज्र् कोषमा सवारी साधन कर रु.७५ करोड ७७ लाख ६० 
हजार संकलन भएको मध्रे् पर्हलो र्कस्िा रु ५० करोड २१ लाख ६९ हजार प्राप्त भएकोमा सोको 
६० प्रतिशिले हनेु रु ३० करोड १३ लाख १ हजार प्रदेश संर्चि कोषमा  र ४० प्रतिशिले हनेु 
२० करोड ८ लाख ६८ हजार स्थानीर् र्वभाज्र् कोषमा रान्सफर िरेको छ । बाँकी रु.२५ करोड 
५५ लाख ९१ हजार प्रदेश  र्वभाज्र् कोषमा मौज्दाि रहेको छ । उक्त रकम ऐनको व्र्वस्था 
बमोर्जम र्वभाजन िनुापदाछ । 

23. समपूरक अनदुान : र्ो वषा संघीर् समपूरक अनदुान रु.२३ करोड ३७ लाख प्राप्त भएको छ । उक्त 
रकम खचा िदाा  प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारको लािि सहभातििामा र्ोजना िथा कार्ाक्रम 
सिालन िने व्र्वस्था रहेको छ । संघीर् सरकारबाट प्राप्त रकममा प्रदेश सरकारको र्ोिदान खलु्ने 
िरी खचाको अद्यावतधक अतभलेख नभएको कारर्ले एर्कन िना सर्कएन। संघ र प्रदेशको अनपुाि 
तमल्ने िरी खचा िने र सोको अतभलेख अद्यावतधक िने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

24. धरौटी : प्रदेश अन्ििाि ११२ कार्ाालर्मा ििवषाको बाँकी र्जम्मेवारी रु.47 करोड 97 लाख 
रहेकोमा र्स वषा रु.३2 करोड 18 लाख प्राप्त भई रु.80 करोड 15 लाख जम्मा धरौटी आम्दानी 
भएकोमा सदरस्र्ाहा र र्फिाा समेि रु.२३ करोड 86 लाख समार्ोजन िदाा आतथाक वषाको अन्िमा 
रु.५6 करोड 29 लाख बाँकी देर्खन्छ । िि वषा प्रदेश एकल कोष खािाले बाँकी मौज्दाि रु.४३ 
करोड ७४ लाख देखाएकोमा र्ो वषाििको र्जम्मेवारी रु.47 करोड 97 लाख देर्खएबाट रु.4 
करोड 23 लाख र्जम्मेवारी बढी देर्खएकोले धरौटीको केन्रीर् र्हसाब र्थाथापरक देर्खएन । प्रदेश 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्का अनसुार २०७७ आषाढ मसान्िमा रु.55 करोड 97 लाख धरौटी बाकँी 
देर्खँदा से्रस्िा र कोष अनसुार रु.32 लाख फरक देर्खएको छ । फरक रकम मध्रे् रु.१८ लाख 
श्रावर्मा दार्खला भएको छ भने बाँकी १4 लाख फरक देर्खएको धरौटी रकम एर्कन िरी र्हसाब 
तमलान िनुापछा । 

25. श्रोििि खचाको अवस्था:  संर्चि कोषको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन अनसुार  कूल खचा १८ अबा १ करोड 
७२ लाख मध्रे् श्रोििि र्ववरर्मा प्रदेश सरकारको रु.१२ अबा १९ करोड ४५ लाख  र संघीर् 
सरकारको रु.५ अबा ८२ करोड २७ लाख रहेको छ । संघीर् सरकार िफा  समानीकरर् अनदुान 
रु.१ अबा ५६ करोड २३ लाख, सःशिा अनदुान रु.३ अबा ९७ करोड ३८ लाख  र समपूरक 
अनदुानिफा  रु.३२ करोड ९८ लाख  खचा भएको छ । कूल खचामा प्रदेश सरकारको खचा ६७.३८ 
प्रतिशि र संघीर् सरकारको खचा ३२.३२ प्रतिशि रहेको छ । 

26. र्वर्वध कोष:  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन २०७४ को दफा २६ मा प्रदेश र्स्थि सरकारी कोषको 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िने र्जम्मेवारी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को हनेु व्र्वस्था छ । 
र्वर्वध कोषको मन्रालर्ले पेश िरेको र्ववरर् अनसुार 45 कार्ाालर्मा र्वर्वध कोषको कारोबार 
सिालनमा रहेको छ । उक्त कार्ाालर्हरुमा ििवषाको मौज्दाि २६ करोड ६1 लाख र्स वषाको 
आम्दानी रु.७२ करोड २8 लाख समेि रु.९८ करोड ८9 लाख जम्मा आर्मा रु.३२ करोड १6 
लाख खचा भई रु.६6 करोड ७3 लाख शे्रस्िा अनसुार मौज्दाि रहेको छ । प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्को अनसुार रु.६६ करोड १2 लाख देर्खँदा फरक पना िएको रु.६१ लाख मध्रे् 2077 
श्रावर् मर्हनामा रु.60 लाख दार्खला भएको छ । बाकँी रु.१ लाख समार्ोजन िरी र्हसाब तमलान 
िनुापदाछ । 
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27. आन्िररक लेखापरीक्षर् : प्रदेश सरकार अन्ििािका कार्ाालर् िथा तनकार्को प्रत्रे्क चौमातसक 
पतछको र्हसाबको आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट हनेु व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले चौमातसक अवतधमा लेखापरीक्षर् व्र्वस्था नअपनाएको, कतिपर् कार्ाालर्मा अर्न्िम 
लेखापरीक्षर् िदाासम्म प्रतिवेदन जारी नभएको, आन्िररक लेखापरीक्षर्को वार्षाक प्रतिवेदन आर्श्वन 
मसान्ितभर िर्ार िरी आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा नपठाएको, आदद कारर्बाट 
आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट कति बेरुज ुदर्खर्ो सो मध्रे् कति फस्र्ौट भई हालसम्म कति बाकँी छ 
एकीन िना सर्कएन । आन्िररक लेखापरीक्षर् व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर् एवं मन्रालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

28. अनदुानको र्ववरर् : प्रदेशको श्रोिबाट प्राप्त र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाट खचा भएको रकमको 
र्ववरर् स्थानीर् िहले प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा प्रत्रे्क वषाको कातिाक १ ििे,  माघ १ ििे,  

वैशाख १ ििे र आषाढ मसान्िमा बझुाई स्नपुने व्र्वस्था रहेकोमा  श्रोि अनसुारको उक्त र्हसाब 
२०७७ मंतसर मसान्िसम्म पतन प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा बझुाएको छैन । र्सरी र्हसाब 
नबझुाउँदा प्रदेशबाट प्राप्त भएको र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानको उपर्ोि सम्बन्धमा मूल्र्ांङ्कन िना 
सर्कएन । िोकेको अवतधमा खचाको र्ववरर् पठाउने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति मन्रालर्िफा  २ तनकार्को रु.20 लाख ८1 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनु नसकी सोही रकम बाँकी रहेको 
छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षरेमा 
प्रदेशमा शार्न्ि सरुक्षा र सवु्र्वस्था सम्बन्धी नीति, काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुामा िथा कार्ाान्वर्न, 

तनर्मन, सूचना संकलन, मूल्र्ांकन र प्रतिवेदन िथा संघसँिको समन्वर् र सहकार्ामा सहप्रशासन, 

काननु तनमाार् र प्रदेश स्िरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्र् प्रर्वतधमा आधारीि सिार 
माध्र्मको दिाा, अतभलेख, अनमुति, नवीकरर्, अनिुमन र तनर्मन िने लिार्का कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर्को र्वतनर्ोजन रु.3६ करोड 90 लाख 77 हजार, राजश्व रु.4 लाख ४६ 
हजार, धरौटी रु.७8 लाख 41 हजार र अन्र् कारोबारिफा  रु.7 करोड 9 लाख २ हजार समेि 
रु.44 करोड 82 लाख 66 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । मन्रालर्बाट संघ 
अन्ििािका 34 तनकार्मा तनकासा ददएको रु.20 करोड 68 लाख 71 हजार समेि र्वतनर्ोजन 
खचामा समावेश छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका  व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्। 

1. काननु तनमाार् : प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार मन्रालर्िि रुपमा 
िजुामा िरी कार्ाान्वर्न िनुापने काननुहरु उल्लेख िरेको छ । प्रदेश सभाले र्ो वषासम्म र्वतभन्न 
मन्रालर्सँि सम्बर्न्धि 39 काननु स्वीकृि िरेको, 13 काननु र्वधेर्कको रुपमा प्रदेश सभामा टेबल 
िरेको र अन्र् 21 काननु िर्ार िना आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्ले सैर्द्ार्न्िक स्वीकृिी 
ददई तनमाार्को चरर्मा रहेका छन ्। आवश्र्क काननु तनमाार् िरी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

2. बजेट कार्ाान्वर्न अवस्था : मन्रालर्को लाति रु.92 करोड 13 लाख शरुु बजेट र्वतनर्ोजन 
िरेकोमा मन्रालर्को अनरुोधमा अथा मन्रालर्ले पटक पटक रकमान्िर थप घट िरी अर्न्िम बजेट 
रु.79 करोड 4 लाख कार्म िरी शरुु र्वतनर्ोर्जि बजेट भन्दा रु.13 करोड 9 लाख (14.21 
प्रतिशि घटी) घटी िरेको देर्खर्ो । बजेट  घट्न िएको कारर् स्पस्ट हनु आएन । उक्त 
बजेटबाट मार रु.36 करोड 91 लाख खचा िरी शरुु बजेटको 40.06 प्रतिशि र अर्न्िम बजेटको 
48.54 प्रतिशि खचा िरेको छ । 

3. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूर्ा आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेश िनुापने र पेश िना नतसकने मनातसव कारर् देखाई म्र्ाद थपको लाति अनरुोध 
िरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुस्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति िदाा पतन र्वत्तीर् र्ववरर् 
पेश निरेमा र्वभािीर् कारवाही समेि हनुस्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधमा  
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार निरेको, म्र्ाद थपका लाति पराचार पतन निरेको अवस्था छ । 
र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िना सर्कएन । ऐनको 
व्र्वस्था बमोर्जम समर्मै र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िनुापदाछ । 

4. आन्िररक प्रिति मूल्र्ाङं्कन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ र २६ मा 
सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले स्वीकृि िरी कार्ाान्वर्न िरेको कार्ााक्रमको तनर्म २५ अनसुार चौमातसक एवं 
वार्षाक प्रितिको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको समीक्षा िरी प्रिति हनु नसकेकोमा सोको कारर् र 
र्जम्मेवार व्र्र्क्त पर्हचान िरी सधुारका लाति कदम चाल्नपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर् आफैं ले 
सिालन िरेका कार्ाक्रमको समेि भौतिक एवं र्वत्तीर् प्रिति र्ववरर् िर्ार िरेको छैन । प्रिति 
र्ववरर् िर्ार निरेबाट उपलब्धी र्वश्लषेर् िना सर्कने अवस्था रहेन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार 
वार्षाक प्रिति र्ववरर् िर्ार िनुापदाछ । 
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5. धरौटी : प्रदेशमा मन्रालर् अन्ििाि अन्र् कार्ाालर् रहेको देर्खदैन । प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्ले धरौटीको केन्रीर् र्हसाब िर्ार िदाा प्रदेश अन्ििािका अन्र् 4 प्रहरी कार्ाालर् समेिको 
धरौटी आम्दानी रु.78 लाख 42 हजार कार्म िरेको छ । हस्िान्िरर् भई नसकेका उक्त 
कार्ाालर्को रु.60 लाख 69 हजार धरौटी लेखापरीक्षर् अंकमा समावेश िररएको छैन ।  

6. आन्िररक तनर्न्रर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरु 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ु िनुापने व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीमा 
तनर्न्रर् वािावरर्, जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनिुमन र तनर्न्रर् जस्िा र्वषर् समेर्टनपुने उल्लेख छ 
। मन्रालर्र्ले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ। 

7. वार्षाक कारोबार एवं कार्ासम्पादन प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
९०(1) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, 
र्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा 
समाप्त भएको २१ ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 
91 बमोर्जम वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरेको 
देर्खएन । मन्रालर्ले आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाँकी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था 
देर्खने िरी वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदाछ । 

8. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना सम्बन्धी अतभलेख अद्यावतधक िरेको छैन । बेरुज ु फस्र्ौट िने िराउने 
उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् आतथाक र्ववरर् िर्ार 
िने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश िरे निरेको जाँचवझु िने र्जम्मेवारी लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख 
छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना िरी आतथाक अनशुासन पालना िनुा िराउनपुदाछ । 

9. िलवी प्रतिवेदन : तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 7 (ख) मा िलवी प्रतिवेदन पारीि िरी िलव 
खचा लेख्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स आतथाक वषामा िलवी प्रतिवेदन पारीि निरी कमाचारी 
पाररश्रतमक शीषाकबाट  रु.1 करोड 14 लाख 34 हजार िलब भकु्तानी  ददएको छ । प्रतिवेदन 
पारीि िरेर मार खचा लेख्न ेिनुापदाछ । 

10. बैठक भत्ता भकु्तानी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (८) मा रीि पिेु 
नपिेुको र तनर्म ९५ मा मन्रालर्बाट सम्पादन हनेु कार्ालाई तमिव्र्र्ी िराउन आतथाक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले र्वतभन्न काननु मस्र्ौदा िर्ार िने क्रममा र्वतभन्न 
तमतिमा बैठक भत्ता रु.46 लाख 40 हजार खचा लेखेको छ । मन्रालर्को कार्ा नै काननु बनाउने 
रहेकोमा प्रत्रे्क काममा बैठक बसी भत्ता खचा लेख्न ेकार्ा उर्चि देर्खएन । र्स्िो खचामा तनर्न्रर् 
िनुापदाछ। साथै िर्ारी मस्र्ौदा पेश िने सम्बन्धमा बैठक खचा लेखेको रकम असलु िनुापदाछ । 



आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 

 43 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

11. प्रमार् पेश नभएको : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु िरी 
टुक्रा टुक्रा पारी खररद िना नहनेु र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म बोलपरबाट खररद िनुापने व्र्वस्था 
छ । मन्रालर्ले रु43 लाख 64 हजारको र्वपद राहि सामग्री खररद शीषाकबाट हररर्ो मण्डी 
तरपाल ब्ल्र्ाङ्कटे लिार्िका सामानहरु प्रतिस्पधाा निराई सोझै खररद िरेको छ । उक्त सामग्री 
र्जन्सी आम्दानी निरेको साथै प्रर्ोि भएको समेि देर्खएन । अिः उक्त सामान आम्दानी िरी 
उपर्ोि भएको सतुनर्िि िनुापदाछ ।  

12. शार्न्ि सरुक्षा खचा : प्रदेश मर्न्रपररषद्को २०७५।२।१० को तनर्ार्ानसुार आन्िररक मातमला िथा 
काननु मन्रालर्का मन्री िथा सर्चवलाई भैपरी आउने शार्न्ि सरुक्षाको काममा खचा हनेुिरी 
मन्रीलाई प्रतिपटक रु.३० हजार र सर्चवलाई रु.१० हजारका दरले प्रति मर्हना 5 पटकसम्म खचा 
िनास्ने व्र्वस्था अनसुार मर्न्रले रु.1 लाख 50 हजार र सर्चवले रु.50 हजारमा नबढ्ने िरी 
खचा िना पाउने र र्स्िो रकमको तबल भरपाई पेश िरी रहन ुनपने मर्न्रपररषद्को तनर्ार् वमोर्जम 
र्ो वषा माननीर् मन्रीलाई रु.१८ लाख र सर्चवलाई ११ मर्हनाको रु.5 लाख ५० हजार िरी कूल 
रु.23 लाख 50 हजार खचा लेखेको छ । र्स्िो खचाको और्चत्र् पिुी हनुपुदाछ । 

13. कार्ाक्षरे बार्हरको कार्ाक्रम : प्रदेश सरकार कार्ार्वभाजन तनर्मावली 2074 अनसुार मन्रालर्को 
मखु्र् कार्ा प्रदेश तभर शार्न्ि सरुक्षा कार्म िने, नीति तनर्म िजुामा िने, अन्र् मन्रालर्बाट िजुामा 
हनेु ऐन काननुको रार् परामशा ददने रहेको छ । मन्रालर्ले मर्न्रपररषद्को  तनर्ार्ानसुार शार्न्िका 
लाति खेलकुद कार्ाक्रममा रु.23 लाख 8४ हजार खचा िरेको छ । कार्ार्वभाजन तनर्मावली 
अनसुार मन्रालर्ले िनुापने कार्ाक्षरे बार्हरको र मन्रालर्सँि असम्बर्न्धि कार्ाक्रममा िरेको खचा 
तनर्तमि देर्खएन । र्स्िो खचामा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

14. र्वर्वध खािा (कोतभड) : िि वषाको मौज्दाि रु.6 करोड 14 लाख 21 हजार रहेकोमा र्ो वषा 
रु.3 करोड आम्दानी समेि रु.9 करोड 14 लाख 21 हजार आम्दानी  र रु.6 करोड 50 लाख 
80 हजार खचा भई रु.2 करोड 63 लाख 41 हजार मौज्दाि रहेको छ । उक्त कारोबारको 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् अनसुार छन: 

14.1. मन्रालर्को चाल ुखचा शीषाकबाट २०७७।३।१० मा रु.3 करोड र २०७७।3।31 मा रु.5 
करोड समेि रु.8 करोड र्वर्वध खािामा तनकासा ददएकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु 3 
करोड मार र्वर्वध कोषमा आम्दानी जनाएको छ । बाँकी ५ करोड २०७७।४।९ मा मार 
दार्खला भएकोले र्स वषा कोषको आर्मा समावेश भएको छैन । आतथाक वषाको अर्न्िम ददन 
तनकासा ददने कार्ामा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

14.2. मन्रालर्ले कोतभड-१९ रोकथाम िथा उपचार सम्बन्धी र्वतभन्न कार्ा िने र सोको लेखा राख्न,े 

लेखापरीक्षर् िराउने िरी चेक माफा ि ८ र्जल्लाका र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् र र्जल्ला प्रहरी 
कार्ाालर्हरु समेि िरी 23 कार्ाालर्लाई रु.6 करोड 50 लाख तनकासा ददएको छ । उक्त रकम 
सम्बर्न्धि तनकार्ले र्वर्वध खािामा आम्दानी िरी खचा िरेको सम्बन्धमा मन्रालर्ले अनिुमन िरी 
लेखापरीक्षर् िराएको सतुनर्िि िनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति : मन्रालर्िफा  र्ो वषा रु.7 करोड 73 लाख 95 हजार हजार वेरुज ु देर्खएकोमा 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.22 लाख 40 हजार बेरुज ुफस्र्ौट भई 
रु.7 करोड 51 लाख 55 हजार वेरुज ुबाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.9 लाख पेस्की बाँकी रहेको 
छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसुचुी-9 मा समावेश छ । 
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उद्योि, पर्ाटन, वन िथा वािावरर् मन्रालर् 
      

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षरेमा व्र्ापार, 
वार्र्ज्र् र बजार प्रतिस्पधाा सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति काननु, मापदण्ड िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न ऐन, तनर्म, 

खानी िथा खतनज पदाथाको अन्वेषर्सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, प्रदेशस्िरको संरक्षर् क्षेर र चरन क्षेरको 
व्र्वस्थापन, प्रदेशतभर भसू्खलन तनर्न्रर् लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 22 कार्ाालर्को लाति र्वतनर्ोजनिफा  रु.1 अबा 72 करोड 32 
लाख 44 हजार,  राजश्व िफा  16 कार्ाालर्को रु.21 करोड 81 लाख 33 हजार,  धरौटी िफा  19 
कार्ाालर्को रु.15 करोड 71 लाख 3 हजार र अन्र् कारोबारिफा  11 कार्ाालर्को रु.11 करोड 50 
लाख 62 हजार समेि रु.2 अबा 21 करोड 35 लाख 44 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । 
र्सैिरी अन्र् संस्था सतमति एकको रु.79 लाख 62 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ। 
मन्रालर्बाट संघको एक कार्ाालर्को लाति तनकासा ददएको रु.12 करोड 5 लाख 72 हजार समेि 
र्वतनर्ोजन रकममा समावेश छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः्  

1. बजेट र खचाको र्स्थति :  मन्रालर्को लाति रु.2 अबा 80 करोड 89 लाख शरुु बजेट र्वतनर्ोजन 
िरेकोमा रकमान्िर थप िरी अर्न्िम बजेट रु.3 अबा 69 करोड 82 लाख कार्म िरी शरुु 
र्वतनर्ोर्जि बजेट भन्दा 31.66 प्रतिशि बढी बजेट कार्म िरेको छ । बजेट बढ्न िएको कारर् 
स्पस्ट िरेको छैन । उक्त बजेटबाट रु.1 अबा 72 करोड 32 लाख खचा िरी शरुु बजेटको 
61.34 प्रतिशि र अर्न्िम बजेटको 46.59 प्रतिशि मार खचा िरेको छ । 

2. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूर्ा आर्-व्र्र्को एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेश िनुापने र पेश िना नतसकने मनातसव कारर् देखाई म्र्ाद थपको लाति अनरुोध 
िरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुस्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति िदाा पतन र्वत्तीर् र्ववरर् 
पेश निरेमा र्वभािीर् कारवाही समेि हनुस्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधमा 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार निरेको, म्र्ाद थपका लाति पराचार पतन निरेको अवस्था छ । 
र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िना सर्कएन । ऐनको 
व्र्वस्था बमोर्जम समर्मै र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िनुापदाछ । 

3. अवण्डा बजेट स्वीकृिी : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 16 (2) मा बजेटमा 
व्र्वस्था भएको रकम पटक पटक बाँडफाँट िना नहनेु उल्लेख छ । मन्रालर्ले ऐतिहातसक धातमाक 
साँस्कृतिक पर्ाटन पवुााधार तनमाार्, अधरुो पर्ाटन पवुााधार तनमाार्, अन्र् तनमाार् सधुार, तसंसार क्षेर 
संरक्षर् िथा प्रवर्द्ान, साना पर्ाटकीर् पवुााधार र्वकास तनमाार्, िजेन्र नारार्र् तसँह औद्योतिक क्षेर 
सधुार कार्ाक्रम समेि ६ कार्ाक्रममा मार रु.63 करोड एकमषु्ठ बजेट स्वीकृति िरी पतछ बाँडफाँट 
िरेको छ । मन्रालर्ले कार्ाक्रमिि बजेट स्वीकृि निरी क्षरेिि एकमिु बजेट स्वीकृि िरी 
सम्बर्न्धि मन्रीले पतछ आवश्र्किा एवं कार्ाालर् अनसुार कार्ाक्रम एवं बजेट बाँडफाटँ िरी पठाउने 
िरेको देर्खर्ो । र्स्िो प्रकृर्ाले र्वत्तीर् अनशुासन कार्म नहनेु, पहुँच हनेु समदुार् वा व्र्र्क्तको 
क्षेरमा मार कार्ाक्रम स्वीकृि िरी आवश्र्क स्थानमा कार्ाक्रम बजेट नजाने र आतथाक वषाकोबीच 
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वा अन्त्र्मा मार बजेट बाँडफाँट हनु िई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न नै नहनेु, भए पतन हिारमा 
िरु्स्िरहीन काम हनुस्ने संभावना रहन्छ । कार्ाक्रम बजेट तसर्द्ान्ि र्वपरीि एकमिु बजेट 
स्वीकृि िने पररपाटीमा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।  

4. कार्ा सिालनस्िरको कार्ा : मन्रालर्को प्रमखु र्जम्मेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुामा एवं 
कार्ाान्वर्न,  मन्रालर्हरुबीच समन्वर्, प्रिति प्रतिवेदनको मूल्र्ांकन, मािहि कार्ाालर्बाट संचातलि 
कामको अनिुमन, लिार्ि र्जम्मेवारी रहेका छन ्। नीति तनमाार् एवं अनिुमनको र्जम्मेवारी रहेको 
मन्रालर्ले मािहि तनकार्बाट सिालन िनुापने पर्ाटन पवुााधार तनमाार्मा रु.45 करोड, तसमसार क्षेर 
संरक्षर्मा रु.10 करोड, अन्र् तनमाार्मा रु.16 करोड जस्िा र्वतभन्न र्वकास कार्ाक्रम आफैं ले 
सिालन िरेकोले कामको िरु्स्िरमा समेि अनिुमन हनेु अवस्था देर्खएन ।  मािहि कार्ाालर्बाट 
िराउने कार्ा मन्रालर् आफैं ले िरेको उपर्कु्त देर्खएन । र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।              

5. एकीकृि प्रिति र्ववरर् – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ अनसुार मन्रालर्ले 
मािहि कार्ाालर्बाट बार्षाक प्रितिको र्ववरर् तलई तनर्म २६ अनसुार सबै कार्ाालर्बाट प्राप्त 
र्ववरर्को एकीकृि रुपमा केन्रीर्स्िरको प्रिति र्ववरर् िर्ार िरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको 
सामरु्हक समीक्षा िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले कार्ाालर्बाट प्रिति र्ववरर् तलई केन्रीर् प्रिति 
र्ववरर् िर्ार निरेको कारर् मन्रालर् र मािहिले सम्पादन िरेको कार्ाक्रमको उपलर्ब्धको अवस्था 
मूल्र्ांङ्कन िनास्ने र्स्थति रहेन । तनर्मावलीको व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

6. तनष्कृर् बजेट :- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९ (१) मा 
आफ्नो कार्ाालर्को बजेट लक्ष्र् अनसुार खचा नभएमा त्र्सको र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
हनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले सःशिा अनदुान पुजँीिि शीषाकबाट वन िथा वािावरर् संरक्षर्मा 
रु.9 करोड 93 लाख र अन्र् सावाजतनक तनमाार्मा रु.6 करोड 5 लाख समेि रु.15 करोड 98 
लाख बजेट व्र्वस्था िरेकोमा र्ो वषा कुनै पतन कार्ाक्रम निरी बजेट तनस्कृर् राखेको देर्खर्ो । 
र्सरी बजेट तनस्कृर् राख्न ेपदातधकारीलाई र्जम्मेवार वनाउनपुदाछ । 

7. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरु 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ु िनुापने व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीमा 
तनर्न्रर् वािावरर्, जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनिुमन र तनर्न्रर् जस्िा र्वषर् समेर्टनपुने उल्लेख 
छ । मन्रालर्र्ले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरेको देर्खएन । र्सले िदाा तमिव्र्र्ी, 
कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट कार्ा सम्पादन भएको छ भनी सतुनर्िि िनास्ने अवस्था भएन । 
मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िजुामा िरी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

8. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् :प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९ वमोर्जम मन्रालर्ले 
आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, जग्िा, सवारी साधन लिार्ि र्जन्सी मालसामानको लािि िथा मािहि 
कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रतिवेदन समेिको आधारमा र्जन्सीको एकीकृि प्रतिवेदन िर्ार िरी भार 
मसान्ितभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्मा पठाउनपुने 
व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले आफ्नो र मािहि कार्ाालर्को एकीकृि र्जन्सी प्रतिवेदन िर्ार िरेको 
छैन । सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक िनुापदाछ । 
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9. वार्षाक आतथाक कारोबार एवं कार्ासम्पादन प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को 
तनर्म ९०(1) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार 
(निदी, र्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी 
आतथाक वषा समाप्त भएको २१ ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा 
पठाउनपुने र तनर्म 91 बमोर्जम वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ 
मर्हनातभर मन्रालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले 
प्रतिवेदन िर्ार िरेको देर्खएन । मन्रालर्ले आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाकँी बेरुज,ु र्जन्सी एवं 
धरौटीको अवस्था देर्खने िरी वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदाछ । 

10. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा : प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना सम्बन्धी अतभलेख अद्यावतधक िरेको छैन । बेरुज ु फस्र्ौट िने िराउने 
उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् आतथाक र्ववरर् िर्ार 
िने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश िरे निरेको जाँचवझु िने र्जम्मेवारी लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख 
छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना िरी आतथाक अनशुासन पालना िनुा िराउनपुदाछ । 

11. नन फाइलर : मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ७ बमोर्जम असलु िरेको मूल्र् अतभबरृ्र्द् 
कर र्ववरर् अको मर्हनाको २५ ििेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा पेश िनुापने 
व्र्वस्था रहेको छ । मन्रालर्ले मूल्र् अतभवरृ्र्द्कर भकु्तानी िरेको र्वतभन्न ३ व्र्वसार्ीले आन्िररक 
राजश्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् नबझुाई ननफाइलर भएको अवस्थामा भकु्तानी भएको रु.7 लाख 66 
हजार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन िरेको प्रमार् पेश िनुापदाछ ।  

12. पोखरी तनमाार् एवं वकृ्षारोपर्:- मन्रालर्ले पोखरी िथा जलाधार संरक्षर् उपभोक्ता सतमति िोलवजार 
भ ु् सारसँि रु.15 लाख 5 हजारको पोखरी तनमाार् र रु.7 लाख 93 हजारको 3072 फलफूलको 
र्वरुवा रोपर् समेि रु.22 लाख 98 हजारमा कार्ा िने िरी 2077/3/14 मा सम्झौिा भएकोमा 
काम सम्पन्न भई र्ोिदान कट्टा िरी पोखरी तनमाार्को रु.11 लाख 30 हजार र वकृ्षारोपर्को रु.7 
लाख 93 हजार समेि रु.19 लाख 23 हजार मन्रालर्बाट भकु्तानी ददएको छ । उक्त कामको 
2077/10/29 मा मन्रालर्को प्रार्वतधक सर्हि स्थलिि अवलोकन िदाा विाहा खोला विर 
र्कनारामा 50*50*2 तमटरको पोखरी खनेको देर्खएिापतन उक्त पोखरी सखु्खा रहेको र अन्र् 
श्रोिबाट पानी आपूतिा िरी जम्मा हनुस्ने थप प्रर्वतध प्रर्ोि हनु नसके पोखरीको जतमन लेवल भन्दा 
नर्जकै रहेको खोलाको बिर लेभल िल रहेकोले उक्त पोखरीमा पानी संकलन हनेु अवस्था नभएको 
साथै पोखरीको वरीपरी िथा आसपासको क्षेरमा वकृ्षारोपर् िरेको भनीएिापतन पोखरी र्कनारमा 
पाँच/दश र्वरुवा मने अवस्थामा रहेको र अन्र् वकृ्षारोपर् िरेको क्षेर पर्हचान नहुँदा वकृ्षारोपर्मा 
भएको खचाको समेि और्चत्र् परु्ि हनेु अवस्था देर्खएन । र्सबाट लिानी प्रतिफल र्वर्हन हनेु 
देर्खन्छ । 
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13. िलवी प्रतिवेदन:- तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 7 (ख) मा िलवी प्रतिवेदन पारीि िरी िलव 
खचा लेख्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स आतथाक वषामा िलवी प्रतिवेदन पारीि निरी कमाचारी 
पाररश्रतमक शीषाकबाट  रु.1 करोड 41 लाख 89 हजार िलब भकु्तानी  ददएको छ । प्रतिवेदन 
पारीि िरेर मार खचा लेख्न ेिनुापदाछ । 

घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर्हरु 

14. नभएको कामको भकु्तानी :  घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर्, धनषुाले प्रदेश नं २ का ८ र्जल्लामा 
िररबी तनवारर्का लाति लघ ु उद्यम र्वकास कार्ाक्रम सिालनका लाति २०७६ पौष २९ देर्ख 
२०७७ आषाढ ३१ सम्मको लाति एक प्रा. तल. र एक र्वुा केन्रसँि सम्झौिा िरी कार्ा सिालन 
िरेको छ । र्वश्वव्र्ापी महामारीको कारर्ले २०७६ चैर २१ सम्म सम्पन्न कार्ाक्रमको भकु्तानी 
ददई दवैु संस्थाले चैर २१ पिाि कार्ाक्रम िना नस्ने उल्लेख िरी कार्ाक्रम स्थतिि भएकोमा 
२०७६।१२।२१ देर्ख २०७७।०३।३१ सम्मको उक्त संस्थाका ९/9 जना कमाचारीको 
पाररश्रतमक रु.14 लाख 91 हजार भकु्तानी ददएको छ । काम नभएको अवतधको रकम असलु 
िनुापदाछ । 

15. घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर् बाराले एक आपूिाकबाट र्वतभन्न राहि सामग्री 10 हजार 670 
टर्ाकेट प्रतिटर्ाकेट रु.1 हजार 613 का दरले खररद िरी रु.1 करोड 72 लाख 11 हजार 
भकु्तानी िरेको छ। कार्ाालर्ले पातलकाको माि फारामको आधारमा सम्बर्न्धि पातलका िथा 
वडाहरुलाई राहि सामग्री बझुाएको भएिापतन पातलका िथा वडाहरुले 1 हजार 47 टर्ाकेट मार 
लाभग्राहीलाई र्विरर् िरी 9 हजार 623 र्विरर् िरेको भरपाई पेश िरको छैनन।् कार्ाालर्ले 
अनिुमन िरी र्विरर् िरेको सतुनर्िि हनेु प्रमार् पेश िनुापदाछ। 

कोतभड-19 िफा  

16. प्रमार् कािजाि : कोतभड-१९ प्रभार्वि मजदरु, श्रतमक, िररब िथा आतथाक रुपमा तबपन्न र्कसानलाई 
राहि तबिरर् िथा अनिुमन  तनदेर्शका २०७६ को बुदँा ३ (२) मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो 
क्षेरतभरको लर्क्ष्र्ि समूह पर्हचानको एकीकृि तबबरर् अनसूुची १ बमोर्जम िर्ार िरी सो अनसुार 
लर्क्षि समूहलाई राहि तबिरर् िरेको तबबरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले घरेल ु िथा साना उद्योि 
कार्ाालर्मा पठाउनपुने ब्र्बस्था छ ।  

घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर् धनषुाले रु.१ करोड ५१ लाख ३२ हजारमा राहि सामग्री खररद 
िरी धनषुा र्जल्लाका सबै स्थानीर् िहका १४२ वडा अध्र्क्षहरुलाई 60 टर्ाकेटका दरले भरपाई 
िराई हस्िान्िरर् िरेको र घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर् महोत्तरीले र्जल्लाभरीका लाति रु.1 
करोड 75 लाख 83 हजारको राहि सामग्री खररद िरी तबिरर् िना वडा कार्ाालर् िथा स्थानीर् 
िहलाई राहि टर्ाकेज बझुाएकोमा तनदेर्शका बमोर्जम वडा कार्ालर्हरुले तबिरर् िरेको तबबरर् 
घरेल ु िथा साना उद्योि कार्ाालर्मा पठाएको नदेर्खएकोले लर्क्ष्र्ि समूहलाई तबिरर् िरेको छ 
भन्नस्ने आधार भएन । र्विरर्को भरपाई पेश िनुापदाछ ।  
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तडतभजन वन कार्ाालर्हरु 

17. मरु्द्ा व्र्वस्थापन : वन ऐन,2076 अनसुार कार्ाालर्ले आफ्नो क्षेरातधकार तभर परेका मरु्द्ाको कार्ा 
सम्पादन सम्झौिा अनसुार समर्मा र्कनारा लिाउन ुपदाछ । र्स सम्बन्धी व्र्होरा र्सप्रकार छन:्-  

17.1. तडतभजन वन कार्ाालर् धनषुाले पेश िरेको र्ववरर् अनसुार दईु वषा नाघेका वन पैदावार चोरी 
तनकासी, वन अतिक्रमर्, वन्र् जन्िकुो अबैध र्शकार लिार्िका २३ वटा र िि वषा दार्र भएका 
१५ मरु्द्ा समेि जम्मा ३८ मरु्द्ा र्जम्मेवारी सना आएकोमा र्ो वषा कुनै पतन मरु्द्ा फस्र्ौट िरेको 
देर्खएन ।  

17.2. तडतभजन वन कार्ाालर् सलााहीले पेश िरेको र्ववरर् अनसुार दईु वषा नाघेका ५२ समेि 2067 साल 
देर्खका वन पैदवार चोरी तनकासी, वन अतिक्रम, वन्र्जन्िकुो अबैध र्शकार लािर्िका 58 मरु्द्ाको 
र्जम्मेवारी सना आएकोमा र्ो वषा दार्र भएको १५ मरु्द्ा समेि जम्मा 73 मरु्द्ा फैसला हनु बाँकी 
राखी सोको र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । मदु्दा चलेका 73 केशमा 2 हजार 302.86 ्रू्र्फट 
काठ, रर्ा्टर-8, रली-1, र्पक अप-1, साईकल-24 िथा औजार 19 वटा बरामद भएको देर्खन्छ 
। समर्मा मदु्दा फैसला हनु नसके जफि सम्पर्त्त नो्सानी हनुस्ने देर्खन्छ। अिः समर्मा मरु्द्ाको 
फैसला िरी सम्पर्त्तको संरक्षर् एवं न्र्ार् सम्पादनलाई समर् सापेक्ष बनाउनपुदाछ । 

18. वन क्षरे अतिक्रमर् िथा तनर्न्रर् :  वन ऐन, २०७6 को दफा १७ मा नेपाल सरकारको अतधकार 
प्राप्त व्र्र्क्तबाट पट्टा पूर्जा पाएको बाहेक वन क्षेरको जग्िामा कुनै र्कतसमको हक नहनेु उल्लेख छ । 
साथै वन अतिक्रमर् तनर्न्रर् नीति, २०६८ मा िोर्कएको कार्ार्वतध अपनाई कार्ाालर्ले वनको 
अतिक्रमर् हनु नददने र अतिक्रतमि भएको अवस्थामा हटाउनपुने उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा र्सप्रकार छन:्-  

18.1. तडतभजन वन कार्ाालर्, धनषुाका र्वतभन्न इलाका वन कार्ाालर् अन्ििाि नदी बेतसनमा समेि ८७२ 
हे्टर वन, २ हजार १६२ घर धरुीले ३५/४० वषा अिाडी देर्ख उपभोि िदव आएको छ । सो मध्रे् 
तमतथला निरपातलकामा ६७५ घरधरुीले ४३७ हे्टर, िरे्शमान चारनाथ निरपातलकामा ६७२ 
घरधरुीले ३८३.३० हे्टर, अन्र् क्षेरमा ८१५ घर धरुीले ५१.७० हे्टर वन क्षेर उपभोि िदव 
आएको छ । अतिक्रतमि जग्िामध्रे् २०७१।७२ सम्म तडतभजनले ६६२ हे्टर वन क्षरे 
अतिक्रमर्मकु्त िरी १९२ हे्टर क्षेरफल जग्िामा वकृ्षारोपर् िरेकोमा सो पतछ अतिक्रतमि क्षेर 
हटाई वकृ्षारोपर् िरेको देर्खएन । 

18.2. तडतभजन वन कार्ाालर्, सलााहीका र्वतभन्न ईलाका वन कार्ाालर् अन्ििाि आतथाक वषा 2072/73 
सम्म र्जल्लाभरी 637 हे्टर अतिक्रमर् भएकोमा हालसम्म 540 हे्टर अतिक्रमर्बाट हटाइा 97 
हे्टर हटाउन बाँकी रहेको छ । वन क्षेरबाट अतिक्रमर् हटाई वकृ्षारोपर् िनुापदाछ । 

19. मौज्दाि काठको राजश्व : तडतभजन बन कार्ाालर् महोत्तरीले घाटिद्दी िरेको ७६ हजार ४१७.६६ 
्रू् र्फट काठ र २४९.५० ्रू् र्फट दाउराको न्रू्निम रोर्ल्टी बराबरको रकम राजश्वको आतथाक 
र्ववरर्मा लििी राजश्व कार्म िरी राख्न ु पनेमा सो अनसुार निरेकोले काठको दरुुपर्ोि हनुस्ने 
देर्खँदा उक्त काठको मूल्र् कार्म िरी लििी राजश्व आतथाक र्ववरर्मा समेि कार्म िनुापदाछ । 

20. आंर्शक कार्ा : सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 124 मा सम्झौिा बमोर्जमको कार्ा 
सम्पन्न भएपतछ सेवा प्रदार्क वा आपूतिाकिाालाई अर्न्िम भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन 
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कार्ाालर्, पसााले तमति २०७६।१२।९ मा सम्झौिा िरी 077।३।१५ तभर सम्पन्न िने िरी 
िढीमाई र तबन्दबातसनी समेि २ वन व्र्वस्थापन समूहको बन कार्ार्ोजना िर्ारी, प्रारर्म्भक 
वािावरर्ीर् मूल्र्ांकन र हारभेर्िङ टलानको काम िना एक कन्सलटेन्सीलाई कार्ाादेश ददएकोमा बन 
कार्ार्ोजना िर्ारीको कार्ा मार सम्पन्न िरेको अवस्थामा सम्झौिा अनसुारको रु.18 लाख 42 
हजार परैु रकम भकु्तानी िरेको छ । सम्झौिा अनसुार प्रारर्म्भक वािावरर्ीर् मूल्र्ांकन र 
हारभेर्िङ्गको काम पूरा निरी परैु रकम भकु्तानी ददएकोले दामासाहीले रु.12 लाख 28 हजार असलु 
िनुापदाछ । 

21. रुख कटान र वकृ्षारोपर् : रार्िर् प्राथातमकिा प्राप्त आर्ोजनाको लाति रार्िर् वन क्षरे प्रर्ोि िने 
सम्बन्धी कार्ार्वतध 2074 को बुदँा नं 10 मा रार्िर् वन क्षेर प्रर्ोि िरी रुख हटाउन ुपदाा कटान 
भएका रुखको 25 िरु्ाको दरले सम्बर्न्धि वन कार्ाालर्ले िोकेको जग्िामा वकृ्षारोपर् िरी 5 वषा 
संरक्षर् पिाि वन कार्ाालर्लाई हस्िान्िरर् िनुापने व्र्वस्था छ । तडतभजन वन कार्ाालर्, बाराले 
र्जल्ला तभर काठमाण्डौं-िराई/मधेश रिुमािाको दाँर्ा बाँर्ा िि र्वििमा ३ हजार ८५९ वटा रुख 
कटान िरेकोमा क्षतिपूतिाको १:25 का दरले वकृ्षारोपर् िनुापने भनी वन कार्ाालर्ले आर्ोजनालाई 
र्वतभन्न १८ स्थानमा २७३.२९ हे्टर क्षेरफल उपलव्ध िराएको र उक्त जग्िामा वकृ्षारोपर् िरी 
५ वषासम्म संरक्षर् र रेखदेख पिाि वन क्षेर पनुः तडतभजन वन कार्ाालर्लाई हस्िानान्िरर् िनुापने 
उल्लेख भएकोमा ५० हे्टर क्षेरफलमा वकृ्षारोपर् कार्ा िरेिापतन बाँकी २२३.२९ हे्टर 
क्षेरफलमा बकृ्षारोपर् कार्ा समेि िरेको देर्खएन । कार्ार्वतधको पालना िनुापदाछ । 

22. रुखको नम्बररङ्ग: तडतभजन वन कार्ाालर्, बाराले वन िथा भसंूरक्षर् र्वभािबाट तनजिढ अन्िराार्िर् 
र्वमानस्थल आर्ोजना तनमाार्का लाति संस्कृति, पर्ाटन िथा नािरीक उड्डर्न मन्रालर् र नािररक 
उड्डर्ान प्रातधकरर्को सहर्ोि र समन्वर्मा वन पैदावार संकलन िथा र्वक्री र्विरर् तनदेर्शका, 
२०७३ बमोर्जम रुख र्वरुवाको र्थाथा र्ववरर् संकलन िथा कटान हनेु रुखको नम्बररङ िना 
मन्रालर्बाट 2077/2/32 मा अनरुोध भए अनसुार पर्हलो चरर्मा १ हजार ९०० हे्टरलाई 
१२ वटा वर्का ङ्ग र्तुनटमा र्वभाजन िरी २ वटा वर्का ङ्ग र्तुनटमा रुखको िर्ना कार्ा सोझै खररद 
र्वतध अन्ििाि मौजदुा सूचीमा रहेका एक परामशादािाबाट रु.20 लाख 50 हजारमा िराएको छ । 
जसबाट 18 हजार 671 रुखमा नम्बररङ्ग िरी 15 हजार 742 घन तमटर काठ प्राप्त हनेु उल्लेख 
छ । बाकँी 10 वर्का ङ्ग र्तुनटको नम्बररङ्ग कार्ा समर्मै प्रतिस्पधाात्मक प्रकृर्ाबाट सिालन िरी 
तनमाार् कार्ा अर्घ बढाउनपुदाछ ।   

 बेरुज ुर्स्थति : मन्रालर् िफा  19 तनकार्मा र्ो वषा रु.10 करोड 7 लाख 85 हजार हजार वेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.12 लाख 50 हजार बेरुज ु
फस्र्ौट भई रु.9 करोड 95 लाख 35 हजार वेरुज ुबाँकी रहेको छ । सोमध्रे् रु.20 लाख 48  
हजार म्र्ाद नाघेको पेश्की बाँकी रहेको छ । र्सैिरी संस्था सतमतििफा  एक तनकार्मा रु.1 लाख 
28 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रतिकृर्ाबाट फस्र्ौट नभएकोले सो रकम बाँकी रहेको छ। र्स 
सम्बन्धी र्ववरर् अनसुचुी-9 र 10 मा समावेश छ । 
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भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षरेमा 
प्रदेशतभरको कृर्ष, कृर्ष उत्पादन, पश ु र्वकास िथा खाद्य पोषर् खाद्य पोषर्सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, 

काननु, मापदण्ड र र्ोजना िजुामा कार्ाान्वर्न र तनर्मन िने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्। 

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 23 कार्ाालर्को लाति र्वतनर्ोजन िफा  रु.1 अबा 21 
करोड 65 लाख 2 हजार,  राजश्विफा  18 कार्ाालर्को रु.१ करोड ८ लाख ३४ हजार,  धरौटी िफा  
19 कार्ाालर्को रु.2 करोड 2 लाख 32 हजार र अन्र् कारोबार िफा  ४ कार्ाालर्को रु.1 करोड 
2 लाख २9 हजार समेि रु.1 अबा 25 करोड 77 लाख 97 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको  
छ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः्  

1. नीति िजुामा: प्रदेश सरकार कार्ार्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुार भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा 
सहकारी मन्रालर्ले िजुामा एवं कार्ाान्वर्न िनुापने काम मध्रे् कृर्ष, पश ु र्वकास िथा खद्य पोषर् 
सम्बन्धी प्रदेर्शक नीति, प्रादेर्शक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतधकार, खाद्य सम्प्रभिुा र खाद्य िरु्स्िर कार्म 
िने, रार्िर् नीति, कृर्ष जन्र् र पशपुन्छी जन्र् औषतध र्वषादी र सकु्ष्म पोषर्ित्वर्कु्त वस्िकुो उपर्ोि 
र व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, भतूम व्र्वस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्िा नाप जाँच, भतूम सधुार 
भ:ूउपर्ोि िथा च्लावन्दी सम्बन्धी नीति, सरकारी िथा सावाजतनक जग्िाको प्रादेर्शक अतभलेख 
व्र्वस्थापन, घर जग्िा रर्जस्रेसन जग्िा घतन प्रमार् पजुाा दार्खल खारेज, स्वातमत्व हस्िान्िरर् 
सम्बन्धी नीति, भतूमर्हन सकुुम्वासी दतलि मकु्त कमैर्ा हतलर्ा हरवा चरवा सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, 

सरकारी जग्िा भाडामा ददने सम्बन्धी नीति, सरुर्क्षि बसोवास र जग्िा एकीकरर् सम्बन्धी नीति, िठुी 
िथा िठुी जग्िा व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीति िजुामा िनुापनेमा िरेको छैन । िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा 
िनुापदाछ । 

2. बजेट कार्ाान्वर्न: मन्रालर्को लाति रु.३ अबा ५० करोड २४ लाख शरुु बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रकमान्िरबाट थप समेि रु.३ अबा ५७ करोड ३९ लाख बजेट कार्म िरेको छ  । 
बजेट बढ्न िएको कारर् स्पस्ट िरेको छैन । उक्त बजेटबाट रु १ अबा २1 करोड 65 लाख 
खचा िरी शरुु बजेटको ३४.73 प्रतिशि र अर्न्िम बजेटको ३4.04 प्रतिशि मार खचा िरेको छ । 
खचा िना नस्ने िरी  बजेट थप िने कार्ा उर्चि देर्खएन । र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

3. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूर्ा आर्-व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेश िनुापने र पेश िना नतसकने मनातसव कारर् देखाई म्र्ाद थपको लाति अनरुोध 
िरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुस्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति िदाा पतन र्वत्तीर् र्ववरर् 
पेश निरेमा र्वभािीर् कारवाही समेि हनुस्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधमा 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार निरेको, म्र्ाद थपका लाति पराचार पतन निरेको अवस्था छ । 
र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िना सर्कएन । ऐनको 
व्र्वस्था बमोर्जम समर्मै र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िनुापदाछ । 



भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 51 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

4. कार्ा सिालनस्िरको कार्ा - मन्रालर्को प्रमखु र्जम्मेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुामा एवं 
कार्ाान्वर्न, कार्ाक्रम एबं मन्रालर्हरु बीच समन्वर्, केन्रीर् लेखा िर्ार, प्रिति प्रतिवेदनको मूल्र्ांकन, 

मािहि कार्ाालर्बाट संचातलि कामको अनिुमन लिार्ि र्जम्मेवारी रहेको छ । नीति तनमाार् एवं 
अनिुमनको र्जम्मेवारी रहेको मन्रालर्ले मािहि तनकार्बाट सिालन िनुापने सहकारी माफा ि िातलम 
ददने, युवेल जडान िने, रर्ा्टर बाँड्ने जस्िा रु.59 करोड 12 लाख 50 हजारका कार्ाक्रम 
आफैं ले सिालन िरेको देर्खर्ो । र्स्िो कार्ा मािहि तनकार्बाट सिालन िरी मन्रालर् अनिुमनमा 
केर्न्रि हनुपुदाछ।  

5. आन्िररक बजेट कार्ाान्वर्न - मन्रालर्ले बार्षाक कार्ाक्रम बमोर्जम प्रिति हातसल िनुापदाछ । 
मन्रालर्ले संघीर् बजेट रु.७० करोड ७७ लाख ८१ हजारमा रु ७० लाख २३ हजार (०.९९ 
प्रतिशि) र प्रदेश बजेट १ अबा ४९ करोड ७८ लाख मध्रे् रु १३ करोड ११ लाख (८.७५ 
प्रतिशि) खचा िरेको छ । समग्रमा कूल बजेटको ५.५१ प्रतिशि मार खचा िरेको देर्खँदा 
मन्रालर्को कार्ासम्पादन र्स्थति अत्र्न्ि कमजोर रहेको देर्खर्ो । िोर्कए बमोर्जम कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न निनेलाई र्जम्मेवार बनाइनपुदाछ । 

6. केन्रीर् प्रिति र्ववरर्  - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ अनसुार मन्रालर्ले 
मािहि कार्ाालर्बाट बार्षाक प्रितिको र्ववरर् तलई तनर्म २६ अनसुार सबै कार्ाालर्बाट प्राप्त 
र्ववरर्को एकीकृि रुपमा केन्रीर्स्िरको प्रिति र्ववरर् िर्ार िरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् 
पक्षको सामरु्हक समीक्षा िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले उक्त व्र्वस्था अनसुार सबै कार्ाालर्बाट 
प्रिति तलई केन्रीर् प्रिति र्ववरर् िर्ार िरेको देर्खएन । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदाछ । 

7. आन्िररक तनर्न्रर् –प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरु 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिनुापने व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीमा 
तनर्न्रर् वािावरर्, जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनिुमन र तनर्न्रर् जस्िा र्वषर् समेर्टन ु पदाछ । 
मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिरेको छैन । 

8. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् - संघीर् सरकार अन्ििाि रहेका कृर्ष, सहकारी लिार्िका कार्ाालर्हरु 
प्रदेश सरकार अन्ििाि रुपान्िरर् िथा िातभएको अवस्थामा सार्वक कार्ाालर्ले प्रर्ोि िरेको 
सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् िर्ार िरी सम्पर्त्तको संरक्षर् िथा सरकारी बाकँी रकमको लिि िर्ार 
िरेको छैन । मािहि कार्ाालर्को सम्पर्त्त िथा बाकँी रकमको लिि िर्ार िरी अद्यावतधक 
िनुापदाछ ।प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९ वमोर्जम मन्रालर्ले आफ्नो र्जम्मामा 
रहेको घर, जग्िा, सवारी साधन लिार्ि र्जन्सी मालसामानको लिि िथा मािहि कार्ाालर्बाट प्राप्त 
प्रतिवेदन र आफ्नो कार्ाालर् समेिको र्जन्सी प्रतिवेदन एकीकृि रुपमा िर्ार िरी भार मसान्ितभर 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुनेमा पठाएको देर्खएन । सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक 
िनुापदाछ । 



भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 

 52 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

9. वार्षाक कारोबार एवं कार्ासम्पादन प्रतिवेदन - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
९०(1) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, 
र्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा 
समाप्त भएको २१ ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 
91 बमोर्जम वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार निरेकोले 
मन्रालर्को आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाकँी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था एर्कन िना 
सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिवेदन िर्ार िरी समर्मै पठाउनपुने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

10. अनदुानको उपर्ोि- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४१ (३) मा र्वशेष प्रकारका 
पटके कार्ाक्रम आर्ोजना सिालनमा कुनै संस्था िथा व्र्र्क्तलाई अनदुान ददँदा सोबाट भएको प्रिति 
र्ववरर् तलई जनु कामको लाति रकम ददएको हो सो काममा खचा भए नभएको र लेखापरीक्षर् 
िराएको/निराएको अनिुमन िथा मूल्र्ांङ्कन िने व्र्वस्था छ । र्ो वषा मन्रालर्ले ५० प्रतिशि 
अनदुानमा १०० थान रर्ा्टर रु.4 करोड 94 लाख 1५ हजारमा र 100 प्रतिशि अनदुानमा 
100 सेट कम्टर्टुर एवं र्प्रन्टर रु.68 लाख 12 हजारमा खररद िरी रर्ा्टर र्कसानलाई र 
कम्टर्टुर र्प्रन्टर र्वद्यालर्हरुलाई र्विरर् िरेको छ । मन्रालर्ले बोलपरको माध्र्मबाट उक्त 
मालसामान खररद िरी बझुाएको कम्टर्टुर र्प्रन्टर सम्बर्न्धि संस्थामा दार्खला भएको प्रमार् पेश 
भएको छैन । मािहि कार्ाालर् समेिबाट ददएको कृर्ष एवं पशपंुछी लिार्ि फामाको पवुााधार 
सदुृढीकरर् अनदुान, मेर्शनरी औजार, हाटबजार, बजार सेड, भवन तनमाार्, भण्डारर्, थ्रसेर, र्चतलङ्गभ्र्ाट, 

कन्टेनर लिार्िका लािि साझेदारीको अनदुान र्विरर् िरेकोमा सोको अनिुमन िरी अनदुान 
प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न भए नभएको सम्बन्धमा समेि मन्रालर्बाट अनिुमन िरेको छैन । 
अनदुान उपर्ोिको सतुनर्िििा हनुपुदाछ ।  

11. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना सम्बन्धी अतभलेख अद्यावतधक िरेको छैन । र्ोजना अनिुमन िरी जवाफदेर्हिा 
कार्म िराउने व्र्वस्था को कर्ाान्वर्न, मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री, बेरुज ु फस्र्ौट िने 
िराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् आतथाक र्ववरर् िर्ार िने, मािहि 
कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश िरे निरेको जाँचवझु िने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना नसकेमा सोको र्जम्मेवारी कार्ाालर्मा 
तनकार् प्रमखु र मन्रालर्मा र्वभािीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । सो 
अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको 
र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना िरी आतथाक अनशुासन पालना िनुा िराउनपुदाछ । 

12. िलवी प्रतिवेदन:- तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 7 (ख) मा िलवी प्रतिवेदन पारीि िरी िलव 
खचा लेख्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स आतथाक वषामा िलवी प्रतिवेदन पारीि निरी कमाचारी 
पाररश्रतमक शीषाकबाट  रु.2 करोड 29 हजार िलब भकु्तानी  ददएको छ । प्रतिवेदन पारीि िरेर 
मार िलब खचा लेख्न ेिनुापदाछ । 
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13. मापदण्डको पालना - प्रदेश खचा मापदण्ड तनदेर्शका, 2075 को बुदँा 27 अनसुार २१ ददनसम्मको 
िातलममा दैतनक खाना वस्न रु.7 सर् र सहभातिको भ्रमर् खचा बाटो भएकोमा न्रू्निम बस भाडा र 
बाटो नभएकोमा रु. एक सर् पाउने उल्लेख छ । कृर्ष मन्रालर्ले सहकारी जनचेिना 
अतभमखुीकरर् िातलम सिालनका लाति र्वतभन्न २३ सहकारी अतभमरु्खकरर् िातलमका सहभातिलाई 
खाना वस्न दैतनक रु.7 सार् उपलब्ध िराएपतछ प्रदेश तभर आिे-जािे बढीमा रु.5 सर् बस भाडा 
ददन सर्कनेमा दैतनक भ्रमर् बीलको आधारमा 23 जनाको रु.10 लाख 83 हजार बढी खचा लेखी 
बढी व्र्र्भार पारेको देर्खएको छ । बढी व्र्र्भार पने िरी कार्ा िना आदेश ददने पदातधकारीलाई 
र्जम्मेवार बनाउनपुने देर्खन्छ । 

14. कार्ा सम्पादन जमानि- सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २७(४) मा बोलपर स्वीकृि भई 
सम्झौिा िनुा पूवा कवोल रकमको ५ प्रतिशि कार्ासम्पादन जमानि राख्नपुदाछ। र्दद ठेक्का लािि 
अनमुानको िलुनामा १५ प्रतिशिभन्दा घटी कवोल िरेको अवस्थामा १५ प्रतिशिभन्दा जति रकमले 
घटी कवोल िरेको छ सोको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम सम्झौिा अंकको ५ प्रतिशिमा थप 
िरी कार्ासम्पादन जमानि दार्खला िनुापने व्र्वस्था छ । पशपंुक्षी िथा मत्स्र् र्वकास भवन तनमाार्, 

कृर्ष तनदेशनालर् भवन तनमाार् र 100 थान रर्ा्टर खररद समेि ३ ठेक्कामा ऐन अनसुार तलनपुने 
कार्ासम्पादन जमानिभन्दा रु.85 लाख 33 हजार घटी लई सम्झौिा िरेको छ । समर्मा काम 
सम्पन्न निरेमा जोर्खम समेि बढ्न जाने अवस्था देर्खएकोले कार्ा सम्पादन जमानि थप िनुापदाछ ।  

कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 

15. बढी भकु्तानी-  कृर्ष क्षेरमा अनदुान पररचालन कार्ार्वतध, २०७६ को दफा ३ मा अनदुान उपलब्ध 
िराउन स्ने क्षेर अन्ििाि अनसूुची १ को बुदँा नं.45 मा तनजी, सावाजतनक, सहकारीको साझेदारीमा 
कृर्ष उपज/पशपंुछी/ मत्स्र् संकलन केन्र तनमाार् िने समूहलाई सम्झौिा अनसुार तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न िरे पिाि सो रकमको १५ प्रतिशि रकम समूहको र्ोिदान कट्टा िरी ८५ प्रतिशिले हनेु 
रकम तनदेशनालर्ले भकु्तानी ददने व्र्वस्था छ । साथै मर्न्रपररषद्को २०७५।८।१९ को तनर्ार्ले 
अनदुानको सीमा रु.10 लाखभन्दा बढी नहनेु उल्लेख छ । कार्ाालर्ले उल्लेर्खि तनर्ार्/कार्ार्वतध 
भन्दा बढी हनेु िरी १९ संस्थाहरुलाई रु.१ करोड २६ लाख ८६ हजार बढी अनदुान भकु्तानी 
िरेकोले सम्बर्न्धि संस्थाबाट उक्त रकम असलु िनुापदाछ । 

16. र्वक्री पतछको सेवा  - तनदेशनालर्ले ८६ वटा सोलार पम्प खररद िरी र्वक्री पतछको सेवाको ३ 
आपिुाकलाई शरुुमै रु. २३ लाख ६३ हजार भकु्तानी िरेको छ । प्रति एकाइ र्वक्री पतछको सेवा 
उपलब्ध िराएको र्ववरर् एवं प्रार्वतधक प्रतिवेदनको आधारमा मार र्वक्री पतछको सेवाको रकम 
भकु्तानी िनुापनेमा कार्ाालर्ले वारेन्टी अवतध समाप्त हनु ु अिातड नै र्वक्री पतछको सेवाको रकम 
भकु्तानी िरेको छ ।सोलार पम्पको वारेन्टी अवतध २ वषा रहेकोमा वारेन्टी अवतध खाम्ने िरी कार्ा 
सम्पादन जमानि तलएको छैन । सामान्र्िर्ा वारेन्टी अवतधतभरको ममाि कम्पनीले तन:शलु्क िनुापने 
र सो निरेमा कार्ासम्पादन जमानि रोक्का िराउनपुदाछ । र्वक्री पतछको सेवाको रकम अतग्रम 
भकु्तानी ददनेलाई र्जम्मेवार बनाई सेवा प्राप्त नहुँदै िरेको खचा असलु िनुापदाछ । 
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कृर्ष ज्ञान केन्रहरु 
17. कृषक समूह छनौट - कृर्ष क्षेरमा अनदुान पररचालन कार्ार्वतध, २०७६ मा सूचना प्रकाशन िरी 

कृषकको आवेदन संकलन िरेर संकतलि आवेदनमातथ अनसुन्धान िरी संभाव्र् र आवश्र्क कृषक 
समूह छनौट िरी अनदुान उपलव्ध िराउनपुने उल्लेख छ । कृर्ष ज्ञान केन्र धनषुाले स्वीकृि 
कार्ाक्रम अनसुार ३ हाइटेक पोलीहाउस तनमाार् िना रु २७ लाख बजेट स्वीकृि भएकोमा एक 
कृषक समूहलाई ३ हाइटेक पोतलहाउस तनमाार्का लाति रु.14 लाख 97 हजार अनदुान ददएको छ । 
उक्त कृषक समूह छनौटको आधार खलुाएको छैन । कार्ाक्रममा ३ वटा हाइटेक तनमाार्मा अनदुान 
ददने भतनएिापतन एउटा समूहलाई ददने हो वा ३ समूहलाई स्पस्ट छैन । छनौटको आधार स्पि 
निरी एउटै संस्थालाई ३ वटै पोतलहाउसको अनदुान ददन ुउपर्कु्त देर्खएन । 

18. बढी भकु्तानी - कृर्ष ज्ञान केन्र धनषुाले एक सटलार्सा लाई र्वतभन्न ३५ र्कसानको लाति स्र्ालो 
युववेल जडान िरेको तबल भरपाई एवं प्रार्वतधक तसफाररसको आधारमा ८५ प्रतिशि अनदुान रु.23 
लाख 40 हजारमा धरौटी एवं कर कर्ट्ट िरी रु.२१ लाख ८६ हजार भकु्तानी ददनपुनेमा रु.३२ लाख 
40 हजार भकु्तानी िरेकोले रु.10 लाख 53 हजार बढी भकु्तानी िरेको रकम असलु िनुापदाछ । 

19. ग्रडे भकु्तानीः कमाचारी समार्ोजन ऐन, 2075 को दफा 4 मा सरकारी सेवामा शे्रर्ीिि रुपमा 
कार्ारि कमाचारीलाई प्रदेश वा स्थानीर् िहमा समार्ोजन िदाा िह तमलान िथा ग्रडे कार्म हनेु 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । सो ब्र्वस्था अनसुार पाँच वषा वा सोभन्दा बढी सेवा अवतध भएका राजपर 
अनंर्कि दद्वतिर्, राजपर अनंर्कि प्रथम, राजपरार्ङ्कि दद्वतिर् शे्रर्ीका सरकारी सेवाका शे्रर्ीिि 
कमाचारीहरु प्रदेश िथा स्थानीर् िहको मातथल्लो िहमा समार्ोजन िदाा मातथल्लो िहको स्केल पाउने 
र त्र्स्मा िल्लो िहमा खाईपाई आएको ग्रडे समार्ोजन िना पाउने व्र्वस्था छैन । कृर्ष ज्ञाने केन्र, 

रौिहटले कमाचारी समार्ोजन ऐन २०७५ अनसुार िलब भत्ता भकु्तानी िनुापनेमा र्वतभन्न ७ 
कमाचारीलाई रु.३ लाख ९४ हजार थप ग्रडे खचा लेखेको रकम असलु हनुपुदाछ । 

20. कृर्ष ब्र्ाज अनदुान : कोरोना भाइरसको तनर्न्रर् िना लकडाउनको कारर् कृषकमा पना िएको 
प्रतिकूल प्रभाव न्रू्नीकरर् िना राहि िथा अनदुान प्रवाह तनदेर्शका, 2076 को दफा ४(२) मा 
कृर्ष ऋर्को हकमा 2076 चैरदेर्ख 2077 असारसम्म ब्र्ाज अनदुान ददइने उल्लेख छ । सोही 
तनदेर्शकाको दफा ८ मा कूल 5 लाखसम्मको ऋर् भएका ऋर्ीको 12 प्रतिशिसम्म ब्र्ाज अनदुान 
ददने व्र्वस्था छ । कृर्ष ज्ञान केन्रहरुबाट भएको ब्र्ाज भकु्तानीको र्स्थति देहार्अनसुार छन:्-   

20.1. कृर्ष ज्ञान केन्र, धनषुाले कृर्ष कार्ाका लाति ऋर् तलएका ७ हजार ८३० जना कृषकको तनवेदन 
संकलन िरी व्र्ाज अनदुानको रकम सम्बर्न्धि बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाहरुलाई रु.३ करोड ५० 
लाख ५7 हजार तनकासा ददएको छ । कार्ाालर्ले बैंक स्टेटमेन्ट तलई ऋर्ीको खािाको ब्र्ाज 
तमलान रकम एकीन िरेको छैन । ब्र्ाज अनदुान वापि भएको वास्िर्वक खचा एकीन िरी बैंकमा 
बाँकी हनेु रकम र्फिाा िनुापदाछ । 

20.2. कृर्ष ज्ञान केन्र, बाराले बैंक माफा ि कृर्ष ऋर्को व्र्ाज तमन्हा िना रु.२ करोड ७० लाख ३० 
हजार सहकारी संस्था 42, मेघा बैंक १५ समेि ५७ र्वत्तीर् संस्थामा तनकासा िरेको छ । 
कार्ाालर्ले बैंक स्टेटमेन्ट तलई ऋर्ीको खािाको ब्र्ाज तमलान रकम एकीन िरेको छैन । ब्र्ाज 
अनदुान वापि भएको वास्िर्वक खचा एकीन िरी बैंकमा बाँकी हनेु रकम र्फिाा िनुापदाछ । 
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20.3. कृर्ष ज्ञान केन्र, रौिहटले ४ हजार १९० कृषकलाई रु.३ करोड १० लाख ५२ हजार व्र्ाज 
अनदुान ७२ बैक िथा र्वत्तीर् संस्थाका शाखा माफा ि र्विरर् िरेकोमा ३५ शाखाबाट मार व्र्ाज 
तमलानको र्ववरर् प्राप्त भएको छ । उक्त 35 शाखाबाट लेखापरीक्षर् अवतध २०७८।१।३० सम्म 
र्विरर् नभएको रु.४२ लाख ९३ हजार असलु हनुपुदाछ । अन्र् ३७ वटा शाखाबाट समेि र्ववरर् 
तलई र्विरर् नभएको रकम संर्चि कोष दार्खला हनुपुदाछ । 

20.4. कृर्ष ज्ञान केन्र, सप्तरीले कृषकहरुले बैक िथा र्वत्तीर् संस्थालाई तिरेको ब्र्ाजको अतभलेख नै नराखी  
४४९२ ऋर्ी कृषकहरुलाई ३ करोड ८ हजार ब्र्ाज अनदुान ददएको छ । दश कृषकको नमनुा 
परीक्षर् िदाा बैंक िथा र्वत्तीर् संस्थाहरुलाई तिरेको ब्र्ाज रु १० हजार देर्खएकोमा ४१ हजार 
अनदुान ददई ३१ हजार बढी अनदुान ददएको देर्खर्ो। र्ही अनपुािमा बाँकी ४ हजार ४८२ 
कृषकहरुलाई  २ करोड ९९ लाख ६७ हजार अनदुान र्विरर् िदाा बढी अनदुान तनकासा हनेु 
अवस्था देर्खएकोले छानर्वन िरी बढी देर्खएमा असलु िनुापदाछ। 

भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्रहरु 

 

21. ब्लक तनमाार् अनदुान - मत्स्र् उत्पादन र्वशेष कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, 2072 िथा पोखरी 
तनमाार् कार्ार्वतध, 2075 मा अनदुान प्रदान िदाा प्रति हे्टर जलासर् अनदुान रकम अतधकिम रु.3 
लाख वा कूल लाििको ५०प्रतिशि भन्दा बढी नहनेु, पोखरी तनमाार् सकेसम्म आफ्नै जग्िामा हनुपुने 
नभए ५ वषा ठेक्कामा तलएको सम्झौिा पेश िनुापने िथा बीमा िनुापने र चौमातसक प्रिति पठाउनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्र, धनषुाले र्वतभन्न 28 कृषक 
समूहलाई मत्स्र् उत्पादनको लाति व्लक तनमाार् िना अनदुान रु.91 लाख 52 हजार उपलव्ध 
िराएको छ । उर्ल्लर्खि प्रावधान अनसुार ५ वषाको जग्िा तलजमा तलएको, माछा र पोखरीको बीमा 
िरेको र चौमातसक प्रिति र्ववरर् पठाएको छैन । कार्ाालर्ले अनिुमन िरी कार्ार्वतधको व्र्वस्था 
अनरुुप प्रस्िाव, बीमा, प्रिति र्ववरर् तलई अनदुानको उर्चि उपर्ोिमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

22. दधुमा अनदुान - दगु्ध उत्पादक कृषकहरुलाई सहकारी माफा ि प्रतितलटर 2 रुपैर्ाका दरले अनदुान 
ददने सम्बन्धमा 2077/3/19 मा दईु सहकारी संस्था र कार्ाालर् वीच भएको सम्झौिाको वुदँा नं 
4 मा दोश्रो पक्षले दधु उत्पादक कृषकहरुको व्र्र्क्तिि खािामा प्रतितलटर रु.2 का दरले हनु 
आउने एकमिु अनदुान रकम जम्मा िरेको भौचर र स्टेटमेन्ट कार्ाालर्मा पेश िनुापने व्र्वस्था छ । 
भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्र, धनषुाले लोकिन्र कृर्ष सहकारी संस्थालाई रु.18 
लाख 72 हजार र माँसी कृर्ष सहकारी संस्थालाई रु.16 लाख 47 हजार अनदुान ददएको छ । 
सम्झौिा अनसुार कृषकको व्र्र्क्तिि खािामा जम्मा िरेको बैंक भौचर र स्टेटमेन्ट कार्ाालर्मा पेश 
िनुापनेमा माँसी कृर्ष सहकारी संस्थाले रु.6 लाख 66 हजारको बैंक भौचर र बाकँीको भरपाई िरेको 
छ भने लोकिन्र कृर्ष सहकारी संस्थाले रु.39 हजारको बैंक दार्खला भौचर र बाँकी रकमको 
भरपाई पेश िरेको छ । भपााइ पेश िरेका संस्थाको अनिुमन िरी सम्झौिा अनसुार कृषकले अनदुान 
रकम प्राप्त िरेको सतुनर्िि िनुापदाछ । 

23. र्वुा लर्क्षि व्र्वसार् - र्वुा लर्क्षि व्र्वसार्ीक पशपुन्छी िथा मत्र् पालन प्रवर्द्ान कार्ाक्रमको 
प्रार्वतधक मापदण्ड िथा सिालन कार्ार्वतध 2076 को बुदँा नं 13 मा अनदुानको सदपुर्ोि िनुापने 
र बुदँा नं 15 मा चौमातसक रुपमा प्रिति प्रतिवेदन कार्ाालर्मा पेश िने व्र्वस्था छ । भेटेररनरी 
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अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्र, धनषुाले र्ो वषा 36 र्वुा लर्क्षि व्र्वसार्ीहरु छनौट िरी 
व्र्वसार्को प्रकृति अनसुार प्रति व्र्वसार्ी रु.1 लाख 87 हजार देर्ख रु.3 लाख 74 हजारका 
दरले रु.79 लाख 3५ हजार अनदुान ददएकोमा अनदुानको उपर्ोि र प्राप्त उपलर्ब्धको मूल्र्ांङ्कन 
िरेको छैन । अनदुानको उपर्ोि र सोबाट प्राप्त उपलर्ब्ध भए, नभएको कार्ाालर्ले अनिुमन िरी 
अनदुानको उपर्ोि सतुनर्िि िनुापदाछ । 

24. मेर्शनको उपर्ोि - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 51 मा लिि खडा िरेको 
र्जन्सी सामान हानी नो्सानी हनु नददने व्र्वस्था तमलाउने उल्लेख छ । भेटेररनरी अस्पिाल िथा 
पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, धनषुाले तमति 2076/3/20 मा खररद िरी आम्दानी िरेको रु.32 लाख 77 
हजारको ए्सरे मेतसन र रु.34 हजारको भ्र्-ुब्स मेर्शन हालसम्म जडान निरी खलुारुपमा भवन 
पररसरमा राख्दा क्षति हनुस्ने अवस्थामा रहेको देर्खन्छ । मेर्शनको उर्चि उपर्ोि िनुापदाछ ।   

25. कार्ाक्रम पेश्की – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 74 मा पेश्की ददने र फस्र्ौट 
िने व्र्वस्था छ । भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, महोत्तरीले एक सहकारी संस्थालाई 
उन्नि जािको घाँसेवाली र्वकास कार्ााक्रम सिालनको लाति ०७६।९।२२ मा रु.१० लाख पेश्की 
प्रदान िरेको छ । पेश्की ददएको समर्सम्म घाँसेवाली र्वकास कार्ाक्रम सम्बन्धी कार्ार्वतध नै बनेको 
देर्खदैन। कार्ाालर्ले २०७६।१२।३ मा पेश्की र्फिाा िनालाई पराचार िरेपतन सस्थाले हालसम्म 
कुनै प्रतिर्क्रर्ा जनाएको छैन । कार्ा र्वतधनै नबनेको अवस्थामा सम्झौिा समेि निरी पेश्की भकु्तानी 
िररएको र हालसम्म पतन र्फिाा निरेकोले पेश्की रकममा व्र्ाज समेि असलु िनुापदाछ । 

26. वीऊँ र्विरर् पेश्की - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 74 मा पेश्की ददने र 
फस्र्ौट िने व्र्वस्था छ । भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र, महोत्तरीले २०७६।७।७ 
मा घाँसको र्वउ र्विरर् िना ित्कातलन समर्मा करार सेवामा रहेका एक कमाचारीलाई रु.७ लाख 
५० हजार पेश्की ददएकोमा हालसम्म फस्र्ौट िरेको छैन । तनज हाल करार सेवामा समेि 
नरहेकोले उक्त रकम ब्र्ाज समेि असलु िनुापदाछ । 

27. अनिुमन - भेटेररनरी अस्पिाल िथा पश ु सेबा तबज्ञ केन्र रौिहटले  मत्स्र् पकेट िथा व्लक  
लिार्ि अन्र् कार्ाक्रमको कार्ातबतध बमोर्जम १० वटा मत्स्र् पकेट िथा व्लकहरुलाई रु.१ करोड 
२४ लाख ३ हजार अनदुान उपलब्ध िराएकोमा अनदुानको प्रभाबकारी कार्ान्र्वन भए नभएको, 
लर्क्षि उदे्दश्र् प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा अनिुमन िरेको देर्खएन । कार्ातबतध बमोर्जम 
मन्रालर्/तनदेशनालर्बाट अनिुमन िरी अनदुान उपर्ोि भए, नभएको सतुनर्िि िनुापदाछ । 

28. कृर्ष ब्र्ाज अनदुान - कोरोना भाइरस तनर्न्रर् िना लकडाउनको कारर् कृषकमा पना िएको 
प्रतिकूल प्रभाव न्रू्नीकरर् िने राहि िथा अनदुान प्रवाह तनदेर्शका, 2076 को दफा ४(२) मा 
ऋर्को हकमा 2076 चैरदेर्ख 2077 असारसम्म ब्र्ाज अनदुान ददइने उल्लेख छ। सोही 
तनदेर्शकाको दफा ८ मा 5 लाखसम्मको कृर्ष ऋर्मा 12 प्रतिशिसम्म ब्र्ाज अनदुान ददने व्र्वस्था 
छ । कृर्ष ऋर्को व्र्ाज अनदुान सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् अनसुार छन:्-   

28.1. भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्र, महोत्तरीले कृषकहरुलाई व्र्ाज अनदुान उपलब्ध 
िराउन रु.२ करोड ४९ लाख ३३ हजार अनदुान खचा िरेको छ । व्र्ाज अनदुानको लाति १३ 
हजार २२९ जनाको तनवेदन परेकोमा ६ हजार ६३२ कृषक छनोट भएकामध्रे् ५ हजार २८१ 
कृषकको वैक खािामा रकम जम्मा िने िरी रु.२ करोड ४९ लाख ३३ हजार र्वतभन्न 63 बैंक 
िथा सहकारी संस्थाको नाममा तनकासा िरेकोमा कति र्कसानको बैक खािामा व्र्ाज तमन्हा भर्ो 
सोको र्ववरर् पेश भएको छैन। 
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र्वतभन्न १२ वटा बैकबाट ३८६ कृषकले प्राप्त िनुापने रु.२१ लाख 20 हजारको चेक नसार्टई र्िज 
भएको छ । त्र्सैिरी २० बैकले कृषकको नाम र खािा नम्वर तभडान नभएको भनी रु.४० लाख 
५९ हजार र्फिाा िरेको छ । कृषकको नाम र खािा नम्बर समेि एकीन निरी अनदुान तनकासा 
ददने कार्ाले अनदुानको उर्चि उपर्ोि हनुस्ने देर्खदैन । बाँकी 18 वैकले १७१३ कृषकको वैक 
खािामा रु.७६ लाख ५४ हजार जम्मा िना बाँकी रहेको देर्खन्छ । र्विरर् नभएको रकम र्फिाा 
दार्खला िनुापदाछ । 

28.2. भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पश ु सेवा र्वज्ञ केन्र, तसराहाले रु.3 करोड 1 लाख 66 हजार ब्र्ाज 
अनदुान प्रदान िरेको छ । अनदुान माि िरेको संख्र्ा १३ हजार ७७४ भएकोमा ४ हजार ३५३ 
(31.6प्रतिशि) कृषकले ब्र्ाज अनदुान पाएको देर्खर्ो। कृषी ऋर् तलएर कृर्षमै प्रर्ोि िरे निरेको 
एकीन िरेर मार व्र्ाज अनदुान ददनपुनेमा सो एकीन निरी अनदुान ददन ुउर्चि देर्खएन । अनदुान 
सदपुर्ोिको सतुनिििा िनुापदाछ । 

28.3. भेटेरीनरी अस्पिाल िथा पशसेुवा र्वज्ञ केन्र, सलााहीले 5 हजार 819 कृषकहरुलाई व्र्ाज अनदुान 
ददन रु.2 करोड 41 लाख बैक िथा सहकारी संस्थाको नाममा रकम तनकाशा ददएको छ । उक्त 
अनदुान कृर्ष कार्ाको लाति तलएको ऋर्को व्र्ाज भकु्तानीमा प्रर्ोि भएको हो होइन भनी एकीन िने 
आधार संलग्न िरेको छैन । र्वतभन्न तमतिमा तनकासा भएको रकम मध्रे् ५७ बैक िथा सहकारीबाट 
८७६ कृषकले प्राप्त िनुापने रु.३६ लाख ५ हजारको चेक नसार्टई रकम र्िज भएबाट कृषकहरु 
व्र्ाज अनदुान प्राप्त िनाबाट वंर्चि भएका छन ्। वैक िथा सहकारी संस्था ५२ माफा ि ४ हजार 
९४३ कृषकको व्र्ाज तमन्हाको लाति तनकासा भएको रु.2 करोड 4 लाख 95 हजार कृषकको 
ऋर् खािामा जम्मा भए नभएको एर्कन िरेको छैन। व्र्ाज तमन्हा ददएको रकम एकीन िरी बाकँी 
देर्खएको रकम र्फिाा िनुापदाछ । 

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर्िफा  21 तनकार्मा र्ो वषा रु.23 करोड 23 लाख 51 हजार वेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.75 लाख 66 हजार बेरुज ु
फस्र्ौट भई रु.22 करोड 47 लाख 85 हजार वेरुज ुबाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.33 लाख 
30 हजार पेश्की रहेको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसुचुी-9 मा समावेश छ । 
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भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

 

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

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 33 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजनिफा  रु.5 अबा 21 करोड 76 लाख 
91 हजार,  राजश्विफा  31 कार्ाालर्को रु.1 अबा 83 करोड 95 लाख 68 हजार,  धरौटी िफा  29 
कार्ाालर्को रु.53 करोड 88 लाख 80 हजार र अन्र् कारोबार िफा  8 कार्ाालर्को रु.1 करोड 43 
लाख 44 हजार समेि रु.7 अबा 61 करोड 4 लाख 83 हजार र तनवााचन क्षरे र्वकास कार्ाक्रमको रु.2 
अबा 29 करोड 55 लाख 74 हजार समेि रु.10 अबा 94 करोड 64 लाख 65 हजारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न भएको छ । र्सैिरी ब्र्ौिा िफा  एक कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.1 अबा 3 लाख 43 हजार, राजश्व 
3 लाख 92 हजार र धरौटी रु.3 करोड 96 लाख 73 हजारको लेखापरीक्षर् िररएको छ । 
लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः्  

1. नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न- प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार भौतिक 
पवुााधार र्वकास मन्रालर्को कार्ाक्षरे अन्ििािका उजाा, र्वद्यिु, तसंचाई सेवा र्वस्िारमा तनजी क्षेरको 
सहभातििा र लिानी प्रबर्द्ान सम्बन्धी नीति, रार्िर् जलस्रोि नीति र संघीर् र्ोजना बमोर्जम प्रदेश 
सीमा नदीका जलउपर्ोि सम्बन्धी आर्ोजनाको पर्हचान,  वािावरर्मैरी, अपाङ्गिामैरी र लैर्ङ्गकमैरी 
र्ािार्ाि प्रर्ालीको प्रवर्द्ान, र्ािार्ाि सरुक्षा र सवारी प्रदषुर् तनर्न्रर् सम्बन्धी र्ोजना तनमाार् र 
कार्ाान्वर्न, प्रदेशस्िरका सरकारी कार्ाालर्हरुको भौतिक व्र्वस्थापन र तनमाार् सम्बन्धी नीति, 
प्रदेशतभर उपर्कु्त भवन तनमाार् प्रर्वतधको प्रवर्द्ान र्वकास, प्रदेशको राजधानी र प्रादेर्शक सहरको 
र्वकास, र्ोजना िजुामा र सरुर्क्षि बसोवास र जग्िा एकीकरर् सम्बन्धी नीति िजुामा लिार्िका कार्ा 
हनु बाँकी देर्खन्छ । िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा िनुापदाछ  ।  

2. बजेट कार्ाान्वर्न : मन्रालर्को लाति रु.8 अबा 4 करोड 77 लाख शरुु बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
रकमान्िर थप समेि रु.12 अबा 27 करोड 52 लाख कार्म िरी शरुु र्वतनर्ोजनभन्दा 52.53 
प्रतिशि बढी बजेट कार्म िरेको छ  । बजेट बढ्नकुो कारर् मन्रालर्ले स्पि िरेको छैन । उक्त 
बजेटबाट जम्मा रु.5 अबा 21 करोड 76 लाख खचा िरी शरुु बजेटको 64.83 प्रतिशि र अर्न्िम 
बजेटको 42.50 प्रतिशि खचा िरेको छ । खचा िना नस्ने िरी बजेट थप िने कार्ा उपर्कु्त 
देर्खएन । 

3. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूर्ा आर्-व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेश िनुापने र पेश िना नतसकने मनातसव कारर् देखाई म्र्ाद थपको लाति अनरुोध 
िरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुस्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति िदाा पतन र्वत्तीर् र्ववरर् 
पेश निरेमा र्वभािीर् कारवाही समेि हनुस्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधमा एकीकृि 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार निरेको, म्र्ाद थपका लाति पराचार पतन निरेको अवस्था छ । र्सबाट 
मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था 
बमोर्जम समर्मै र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िनुापदाछ । 
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4. अवण्डा बजेट – प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 16 (2) मा बजेटमा व्र्वस्था भएको 
रकम अबण्डा राखी पटक पटक िरी खचा िना नहनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले आर्ोजनािि खचा 
िने स्पि निरी प्रादेर्शक सडक कालोपरेमा रु.30 करोड, अन्िर पातलका सडक कालोपरेमा रु.42 
करोड, ग्राउण्ड वाटर तसंचाई र्ोजनामा रु.12 करोड, सडक, खानेपानी, तसंचाई र शहरी र्वकास 
क्षेरको परामशामा रु.13 करोड समेि 12 कार्ाक्रममा एकमषु्ठ रु.1 अबा 18 करोड 52 लाख 
र्वतनर्ोजन िरेको छ । सम्बर्न्धि मन्रीले िेश्रो चौमातसकमा कार्ाक्रम र बजेट बाँडफाँट िरी 
पठाएकोमा जेष्ठ मर्हनामा मार ५ कार्ाक्रममा रु.42 करोड 50 लाख बजेट बाँडफाटँ िरी कार्ा 
िराएको छ । आतथाक वषाको शरुुमै र्ोजनािि बजेट स्वीकृि िरी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

5. कार्ा सिालनस्िरका कार्ा - मन्रालर्को प्रमखु र्जम्मेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुामा एवं 
कार्ाान्वर्न, प्रिति प्रतिवेदनको मूल्र्ांकन िथा मािहि कार्ाालर्बाट संचातलि कामको अनिुमन िने 
रहेको छ । नीति तनमाार् एवं अनिुमनको र्जम्मेवारी रहेको मन्रालर्ले मािहि तनकार्बाट सिालन 
िनुापने र्वतभन्न पलु-बाटो तनमाार्, परामशा सेवा खररद लिार्ि रु.35 करोड 50 लाखका र्वकास 
कार्ाक्रम समेि आफैं ले सिालन िरेकोले कामको िरु्स्िरमा समेि अनिुमन हनेु अवस्था देर्खएन । 
मािहि कार्ाालर्बाट िराउने कार्ा मन्रालर् आफैं ले िरेको उपर्कु्त देर्खएन । र्स्िो कार्ामा 
तनर्न्रर् िनुापदाछ। 

6. एकीकृि प्रिति र्ववरर् - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ अनसुार मन्रालर्ले 
मािहि कार्ाालर्बाट बार्षाक प्रितिको र्ववरर् तलई तनर्म २६ अनसुार सबै कार्ाालर्बाट प्राप्त 
र्ववरर्को एकीकृि रुपमा केन्रीर्स्िरको प्रिति र्ववरर् िर्ार िरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको 
सामरु्हक समीक्षा िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले कार्ाालर्बाट प्रिति र्ववरर् तलई केन्रीर् प्रिति 
र्ववरर् िर्ार निरेको कारर् मन्रालर् र मािहिले सम्पादन िरेको कार्ाक्रमको उपलर्ब्धको अवस्था 
मूल्र्ांङ्कन िनास्ने र्स्थति रहेन । जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन धनषुाबाट एक बजेट 
उपशीषाकमा र्वतभन्न कार्ाक्रम सचालन िना र्ो वषा रु.२९ करोड ९० लाख बजेट र्वतनर्ोजन 
भएकोमा रु.१७ करोड ३२ लाख (५७.९३प्रतिशि) खचा िरी रु. ५३ करोड २२ लाख ८४ 
हजारको  १२ कार्ाक्रम सिालन भएको देर्खएन । लक्ष्र् अनसुार कार्ाक्रम सिालन नभएकोमा 
कारर् पर्हचान िरी सधुारका लाति सझुाव ददनपुनेमा सो कार्ाान्वर्न िरेको देर्खएन । तनर्मको 
व्र्वस्था अनसुार एकीकृि प्रिति प्रतिवेदन िर्ार िरी मूल्र्ाकंन िनुापदाछ । 

7. तनष्कृर् बजेट - आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९ (१) मा 
आफ्नो कार्ाालर्को बजेट लक्ष्र् अनसुार खचा नभएमा त्र्सको र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिको 
हनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले संघीर् सःशिा अनदुान शीषाकबाट पवुााधार तनमाार् िना ददएको 
कार्ाक्रम रु.37 करोड 26 लाख 74 हजार रकमको कार्ाक्रम सिालन निरी बजेट तनस्कृर् 
राखेको देर्खर्ो । र्सरी बजेट तनस्कृर् राखेकोमा लेखा उत्तरदार्ी अतधकृिलाई र्जम्मेवार 
वनाउनपुदाछ । 

8. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरु 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ुिनुापने व्र्वस्था छ ।  मन्रालर्ले आन्िररक तनर्न्रर् 
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प्रर्ाली िर्ार िरेको छैन । र्वतभन्न तनमाार् कार्ा सिालन िदाा राख्न ु पने कार्ाक्रम खचा अतभलेख 
खािा, ठेक्का अतभलेख खािा, धरौटीको व्र्र्क्तिि अतभलेख, ठेक्कािि कर्न्टन्जेन्सी खचा खािा, मन्रालर् 
र मािहिको सम्पर्त्त अतभलेख लिार्िका खािा नराखेबाट आन्िररक तनर्न्रर् व्र्वस्था सबल 
देर्खएन । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ान्वर्न िनुापदाछ ।  

9. चौमातसक खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ मा चौमातसक रुपमा कार्ाक्रम 
सिालन िरी  प्रिति िर्ार िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले र्ो वषा रु.23 करोड 28 लाख 29 
हजार खचा िरेकोमा प्रथम चौमातसकमा 24.60 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 15.95 प्रतिशि,  िेश्रो 
चौमातसकमा 59.45 प्रतिशि र आषाढ मर्हनामा मार कूल खचाको 48.97 प्रतिशि खचा िरेको 
छ । आषाढ मर्हनामा बढी खचा िने पररपाटीले कामको िरु्स्िरमा प्रभाव पना स्ने देर्खँदा त्र्समा 
तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

10. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना सम्बन्धी अतभलेख अद्यावतधक िरेको छैन । र्ोजना अनिुमन िरी जवाफदेर्हिा 
कार्म िराउने व्र्वस्थाको कर्ाान्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री, बेरुज ु
फस्र्ौट िने िराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् 
आतथाक र्ववरर् िर्ार िने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश िरे निरेको 
जाँचवझु िने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना 
नसकेमा सोको र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना िरी आतथाक अनशुासन 
पालना िनुा िराउनपुदाछ । 

11. वार्षाक कारोबार एवं कार्ासम्पादन प्रतिवेदन - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
९०(1) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, 
र्जन्सी, आर्व्र्र्) को अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा 
समाप्त भएको २१ ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 
91 बमोर्जम वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र 
प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरेको 
देर्खएन । मन्रालर्ले आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाँकी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था 
देर्खने िरी वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी िोर्कएको तनकार्मा पठाउन ुपदाछ ।  

12. सोझै खररद- सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु िरी टुक्रा टुक्रा 
पारी खररद िना नहनेु उल्लेख छ । र्ो वषा मन्रालर्ले रु.1 करोड 30 लाख 86 हजारको 
स्टेसनरी, कार्ाालर् सामग्री िथा तनमाार् कार्ा सोझै खररद िरेको छ । खररद कार्ा तमिव्र्र्ी एवं 
तनर्तमि छ भन्न सर्कएन । प्रतिस्पधाात्मक र्वतध अवलम्बन िरी खररद िनुा पदाछ । 

13. व्र्र्भार पनेिरी सम्झौिा- मन्रालर्बाट र्ो वषा र्वतभन्न ७ ठेक्का सम्झौिा िरी पेश्की उपलव्ध 
िराएको छ । सो मध्रे् रु.24 करोड 19 लाख 51 हजारका दईु तडजाइन एण्ड र्वल्ड ठेक्कामा 
रु.1 करोड 34 लाख पेश्की ददई ठेक्का सम्झौिा िरेको छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् 
अनसुार छन ्। 
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13.1. सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 22 को अनसूुची 4 (ख) मा पलुको संरचना तनमाार् 
जस्िा एकमिु रकममा सम्झौिा हनेु ठेक्कामा सबै प्रकारको जोर्खम र दार्र्त्व तनमाार् व्र्वसार्ीमा 
रहने उल्लेख छ । तनमाार् व्र्वसार्ीसँि सम्झौिा िदाा मूल्र् समार्ोजन नपाउने िरी सम्झौिा 
िनुापनेमा पाउने िरी सम्झौिा िरेकोले भर्वष्र्मा थप व्र्र्भार पना जाने देर्खर्ो । तडजाइन एण्ड 
तबल्ड ठेक्कामा मूल्र् समार्ोजन पाउने िरी सम्झौिा िनुाको कारर् स्पि िनुापदाछ । 

13.2. तनमाार्को लाति ददइने अतग्रम पेश्की रकममा मूल्र् समार्ोजन ददन नपाउने िरी सम्झौिा िनुापनेमा 
मन्रालर्ले सम्झौिा िदाा सम्झौिाको जेनरल कर्ण्डसन अफ कन्याटको दफा 53.1 मा पेश्कीमा 
समेि मूल्र् समार्ोजन पाउने िरी सम्झौिा िरेको र स्पेशल कर्ण्डसन अफ कन्या्टमा संसोधन 
निरेका कारर् पेश्कीमा मूल्र् समार्ोजन रकम भकु्तानी हनुस्ने अवस्था देर्खर्ो । र्सरी ठेक्का 
सम्झौिा िने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाई सम्झौिाको व्र्वस्था संसोधन िनुापदाछ ।  

14. कार्ा सम्पादन जमानि - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २७ (४) मा ठेक्का लािि 
अनमुानको िलुनामा १५ प्रतिशि भन्दा बढी घटेर कवोल िरेको अवस्थामा १५ प्रतिशि भन्दा जति 
रकमले घटी कवोल िरेको छ सोको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम कवोल अंकको ५ प्रतिशिमा 
थप िरी कार्ासम्पादन जमानि दार्खला िनुापने उल्लेख छ । मन्रालर्ले मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समेि 
रु.9 करोड 64 लाख 85 हजार लािि अनमुानको कार्ा एक संर्कु्त उपक्रमसँि रु.6 करोड 97 
लाख 1१ हजार (27.74प्रतिशि घटी) मा िने िरी ठेक्का स्वीकृि िरेको छ । लािि अनमुानको 
15प्रतिशि भन्दा बढी घटेको कारर् 50प्रतिशि ले हनेु कार्ासम्पादन जमानि रु.61 लाख 5१ 
हजार र 5प्रतिशि ले हनेु कार्ासम्पादन जमानि रु.34 लाख 85 हजार समेि रु.96 लाख 36 
हजार तलनपुनेमा रु.85 लाख 37 हजारमार तलएकोले रु.10 लाख 99 हजार कार्ासम्पादन 
जमानि थप तलनपुदाछ ।  

15. सम्झौिाको पालना - मन्रालर्मा काननु अतधकृिको स्वीकृि दरवन्दी स्थार्ी रुपमै पदपतुिा भएको 
देर्खन्छ। मन्रालर्ले २०७६ भार २९ मा अतधकृि छैठौ िह बरावरको मातसक पाररश्रतमक पाउने 
िरी काननु अतधकृि करारमा तनर्कु्त िरेको छ । सम्झौिा अनसुार तनज कार्ाालर्मा हार्जर हनुपुने, 

प्रत्रे्क मर्हनाको पर्हलो हप्तातभर अर्घल्लो मर्हनाको कार्ाप्रिति मन्रालर्मा पेश िनुापने र लिािार 
७ ददन मन्रालर्मा उनपुर्स्थि रहे सम्झौिा रद्द िररने उल्लेख छ । दरवन्दी पूतिा भएको र 
दरवन्दीको काननु अतधकृिबाटै काम सम्पन्न िना सर्कनेमा करारमा तनर्रु्क्त िनुापने कारर् स्पि 
निरेको, कार्ाालर्मा हार्जर नभएको र सम्झौिा अनसुार कार्ाप्रिति समेि पेश निरेको अवस्थामा रु.3 
लाख 96 हजार िलब भत्ता भकु्तानी ददएको देर्खर्ो। काम निरेको अवस्थामा भकु्तानी ददन आदेश 
ददने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  

16. कर्न्टन्जेन्सी खचा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० (७) अनसुार तनमाार् 
कार्ाको लािि अनमुान िर्ार िदाा वका  चाजा स्टाफ खचा २ प्रतिशि र सानातिना अन्र् खचा २ 
प्रतिशि समेि ४ प्रतिशिसम्म थप िरी लािि अनमुान िर्ार िने र सोही पररतधतभर रही खचा िने र 
खचा िरेको रकम नापी र्किावमा समेि चढाउनपुने व्र्वस्था छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
र्स प्रकार छन:्-  

16.1. मन्रालर्ले र्ो वषा रु.17 करोड 88 लाख 36 हजार पुजँीिि खचा िरेकोमा कर्न्टन्जेन्सीमा रु.21 
लाख 30 हजार (पूजँीिि खचाको 1.19 प्रतिशि) खचा िरेको छ । बहवुषीर् ठेक्कामा ििवषासम्म 
भएको कर्न्टन्जेन्सी खचा समेि समावेश िरी कार्ाक्रमिि कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खािा 
नराखेकोले खचा सीमातभर र र्ोजना अनसुार छ भन्न सर्कएन। 



भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

 62 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

16.2. जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, धनषुाले र्ो वषा  कर्न्टन्जेन्सीमा रु.१ करोड २२ लाख ४४ 
हजार  खचा िरेको छ । उक्त रकम र्ो वषा पुजँीिि शीषाकमा भएको खचा रु.३८ करोड ३३ लाख 
२२ हजारको ३.१९ प्रतिशि देर्खन्छ । आर्ोजनािि कर्न्टन्जेन्सी खचा खािा राखेको छैन । 
खचाको अतभलेख राखी सीमा तभर खचा भएको सतुनर्िििा िनुापदाछ । 

16.3. र्ािार्ाि पवुााधार तनदेशनालर् धनषुाले र्ो वषा रु.5 करोड 76 लाख खचा िरेकोमा कर्न्टन्जेन्सी खचा 
रु.१८ लाख ३७ हजार (3.2प्रतिशि) खचा िरेको छ । आर्ोजनािि रुपमा र्स वषासम्म भएको  
कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख राखेको देर्खएन ।  

आर्ोजनािि कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख राखी सम्बर्न्धि कामको नापी र्किाबमा समेि 
प्रर्वर्ि िनुापदाछ । 

17. धरौटी र्फिाा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 124 (2) मा तनमाार् व्र्वसार्ी ले 
सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् पेश िरेको प्रमार् पेश िरेपतछ धरौटी र्फिाा 
ददनपुने उल्लेख छ । अथा मन्रालर्को पररपर अनसुार मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर समार्ोजन पर पेश 
िरेपतछ मार धरौटी र्फिाा ददन सर्कने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले 11 तनमाार् 
व्र्वसार्ीहरुलाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन पेश निरी रु.२ करोड ३१ लाख ८२ हजार र 
पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, रौिहटले कर समार्ोजन प्रमार् बेिर ६ तनमाार् व्र्वसार्ीलाई रु.४ करोड 
३२ लाख १८ हजार धरौटी र्फिाा िरेको छ । मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजनबेिर धरौटी र्फिाा िने 
कार्ा अतनर्तमि देर्खएकोले कर समार्ोजन पेश िनुापदाछ । 

18. सीमा भन्दा बढीको कार्ा :- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७  मा एक करोड 
रुपैंर्ासम्म लािि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता सतमतिबाट िराउन 
सर्कने व्र्वस्था छ । एक करोड रुपैंर्सम्मको लािि अनमुानमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, 

कर्न्टजेन्सी रकम र जनसहभातििाको अंश समेि समावेश हनेु व्र्वस्था छ । उक्त सीमा भन्दा 
बढीको काम उपभोक्ताबाट िराएको व्र्होरा देहार्बमोर्जम छन:्-  

18.1. पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड र कर्न्टजेन्सी समेि रु.1७ करोड 
३५ लाख २८ हजार लािि अनमुान रहेको र्ोजना 15 उपभोक्ता सतमतिबाट िराई र्ो वषा रु.८ 
करोड ५९ लाख ३२ हजार भकु्तानी िरेको तनर्तमि देर्खएन ।  

18.2. पवुााधार र्वकास कार्ाालर् तसराहा (ब्र्ौिा 2075/76) ले मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर र ओभरहेडसमेि ३ 
उपभोक्ता सतमतिबाट रु. ३ करोड ३८ लाख ७ हजार लािि अनमुान भएको काम िराएको अतनर्तमि 
देर्खन्छ । 

18.3. पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, रौिहटले रु.1 करोड 29 लाखको कृर्ष बजार िथा सेड तनमाार् कार्ा एक 
उपभोक्ता सतमतिबाट िराई र्ो वषा रु ८४ लाख ९२ हजार भकु्तानी िरेको अतनर्तमि देर्खन्छ । 
सोही कार्ामा उपभोक्तालाई तनर्मले नपाउने ५ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी रु.4 लाख 72 हजार समेि 
थप िरी ददएकोमा भकु्तानी ददन आदेश ददनेलाई र्जम्मेवार बनाई असलु िनुापदाछ । 
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सडक तडतभजन चन्रतनिहापरु, रौिहट 

19. मूल्र् समार्ोजनः तनमाार् व्र्वसार्ीसँि भएको खररद सम्झौिा अनसुार मूल्र् समार्ोजन रकम िर्ना 
िदाा  मालसामान, ज्र्ाला र इन्धनको आधारसूचक बोलपर दार्खला िने ददनभन्दा ३० ददन पर्हलेको 
चाल ुसूचक रतनङ तबल जारी भएको तमति र ठेक्काको म्र्ाद समाप्त भएकोमा अर्न्िम तमतिको ३० ददन 
अर्घको सूचक तलनपुने देर्खन्छ । तडतभजनले एक तनमाार् व्र्वसार्ीलाई पर्हलोदेर्ख पाँचौ रतनङ 
तबलसम्म मूल्र् समार्ोजन रु.१ करोड १ लाख ५9 हजार भकु्तानी ददएको छ । र्सरी भकु्तानी 
ददँदा आधारसूचक बोलपर दार्खला िने ददनको ३० ददन पर्हलेको र चाल ुसूचक रतनङ तबल जारी 
भएको एक मर्हना अर्घको सूचक िर्ना िदाा रु.५ लाख ६९ हजार बढी भकु्तानी िरेको देर्खर्ो। 
सूचक फरक पारी बढी भकु्तानी ददनेलाई र्जम्मेवार बनाई उक्त रकम असलु िनुापदाछ । 

20. नन ् फाइलर -  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १९(१) मा करदािाले प्रत्रे्क कर 
अबतधको कर सो अबतध समाप्त भएको तमतिले २५ ददनतभर बझुाउनपुने उल्लेख छ, साथै दफा 
१९(२) मा उक्त अबतधमा कर नबझुाएमा बाकँी रहेको रकममा वार्षाक १० प्रतिशिका दरले थप 
दस्िरु लाग्ने समेि उल्लेख छ । तडतभजनले ४ तनमाार् व्र्वसार्ीलाई तनमाार् कार्ाको रु.३५ लाख 
१2 हजार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी िरेकोमा तनमाार् ब्र्बसार्ीहरु नन फाइलर रहेको देर्खएकोले 
उक्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर आन्िररक राजश्व कार्ाालर्बाट समार्ोजन िनुापदाछ । 

जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरु 

21. सोझै खररद:- सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु िरी टुक्रा टुक्रा 
पारी खररद िना नहनेु र सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 31 मा 20 लाख भन्दा 
बढी लािि अनमुान भएको सामान वा तनमाार् कार्ा बोलपरबाट खररद िनुापने व्र्वस्था छ । 
जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन धनषुाले बषााको समर्मा नदी तनर्न्रर्कोलाति अति आवश्र्क 
भएको कारर् उल्लेख िरी १९ आपिुाकबाट रु.९१ लाख १९ हजारको र्जर्ो व्र्ाि, तसचांई र्वकास 
तडतभजन पसााले रु.13 लाख 26 हजारको िेट तनमाार्, तसंचाई र्वकास तडतभजन तसराहाले र्वतभन्न 31 
व्र्वसार्ीबाट रु.1 करोड 48 लाख 34 हजारको तनमाार् एवं ममाि कार्ा, भतूमिि जलश्रोि िथा 
तसंचाई र्वकास तडतभजन, सलााहीले समरतसवल पम्प, पाइप, िार लिार्ि रु.1 करोड 62 लाख 28 
हजारको सामान समेि रु.4 करोड 15 लाख 7 हजारको सामान तसधै खररद िरेकोले खररद कार्ा 
अतनर्तमि देर्खएको छ । 

22. अतग्रम आर्कर - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा  ८९ को ५  मा उपभोक्ता सतमतिलाई ५० 
लाखभन्दा बढी भकु्तानी दददा १.५ प्रतिशि अतग्रम कर कट्टा िनुापने व्र्वस्था छ । जलश्रोि िथा 
तसंचाई र्वकास तडतभजन धनषुाले 9 उपभोक्ता सतमतिलाई ५० लाख भन्दा बढीको रकम भकु्तानीमा 
१.५ प्रतिशि अग्रीम कर कट्टा निरेकोले रु.5 लाख 81 हजार असलु िनुापदाछ । 

23. अधरुा आर्ोजना :  सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा खररद सम्झौिा र सोको 
शिाहरुको व्र्वस्था रहेको छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ मा सम्झौिा 
कार्ाान्वर्न सम्बन्धी व्र्वस्था, तनर्म १२० मा खररद सम्झौिाको अवतध थप िना सर्कने र  तनर्म 
१२१ मा थप म्र्ाद तभर पतन काम सम्पन्न निरेमा पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा लाग्ने व्र्वस्था छ । 
सम्झौिा अनसुार काम निरी अधरुो राखेको र्स्थति र्सप्रकार छ:- 
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23.1. जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन धनषुाले समर्मा काम निने तनम्न कामका तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई उल्लेर्खि व्र्वस्था बमोर्जम आवश्र्क कारवाही िरी तनमाार् कार्ा सम्पन्न िराउनपुने 
देर्खन्छ । 

(रु.हजारमा) 

क्र.सं तनमाार् कार्ा सम्झौिा तमति सम्पन्न िनूापने 
तमति (म्र्ाद 
थप समेि) 

सम्झौिा 
रकम 

र्ो वषा 
सम्मको 
खचा 

भौतिक 
प्रिति 
प्रतिशि 

 1.  जमनुी कटहा तसंचाई र्ोजना, बहूअवाा  2068.3.23 2077.3.30 109739 74090 75 
 

2.  रािू खोला तसंचाई र्ोजना, बेंिाडाबर 2072.8.14 2077.2.11 14152 7062 60 
 

3.  िल्लो िोदा तसंचाई र्ोजना, र्चसापानी 2074.3.23 2076.3.22 8487 3460 60 
 

4.  चारनाथ तसंचाई र्ोजना 2075.3.26 2077.3.25 31366 11482 45 
 

5.  माची र्झ६कैर्ा तसंचाई र्ोजना,  2076.3.15 2078.3.14 29010 0.00 0 
 

6.  सोनापारा तसंचाई र्ोजना, हररने  2076.3.31 2078.0.30 54984 18521 10 
 

7.  सर्वा तसंचाई उपर्ोजना 2075।10।2 2077÷4÷1 24438 0.00 0 
 

8.  मतनर्ारी पैनी जल्लाद खोला उपर्ोजना 2076.11.22 2078.2.22 77102 8290 10 
 

उपर्ुाक्त 8 आर्ोजनामध्रे् तस.नं. १ देर्ख 4 सम्मका आर्ोजनाको थप म्र्ाद समेि २०७७ आषाढ 
मर्हनामा समाप्त भएको र प्रिति ४५ प्रतिशि देर्ख 75 प्रतिशि मार िरेको, तस.न 6 र 8 को 
आर्ोजना सम्झौिा िरेको एक वषा व्र्तिि हुँदा सम्म १० प्रतिशि मार प्रिति िरेको, माझी झटकैर्ा 
तसंचाई र्ोजना र सर्वा तसंचाई आर्ोजनाको तनमाार् व्र्वसार्ीले सम्झौिा िरेको तमतिले १६ देर्ख २२ 
मर्हना व्र्तिि हुँदासम्म तनमाार् कार्ा शरुु िरेको छैन । र्वशेष कारर् र्वना तनमाार् कार्ा शरुु निने 
तनमाार् व्र्वसार्ीको कार्ा सम्पादन जमानि रोक्का राखी आवश्र्क कारवाही िनुापने र समर्मा तनमाार् 
कार्ा निने तनमाार् व्र्वसार्ीहरुलाई सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५९ वा खररद 
तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२१ अनसुार पूवातनधााररि क्षतिपूतिा तलई तनमाार् कार्ा सम्पन्न 
िराउनपुदाछ। 

23.2. जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, सलााहीले २०६८।६९ का रु.8 करोड 72 लाख 17 
हजारका ३ वटा, २०७०।७१ का रु.7 करोड 53 लाख 40 हजारका २ समेि ५ बहवुषे तसंचाई 
र्ोजनाको ठेक्का म्र्ाद पटक पटक िरी 200 देर्ख 400 प्रतिशिभन्दा बढी थप िदाा समेि 
२०७६।७७ सम्म रु.12 करोड 23 लाख 25 हजार भकु्तानी िरी ४४ देर्ख ७१ प्रतिशि मार 
र्वत्तीर् प्रिति भएको छ। म्र्ाद समाप्त भएको िर न्रू्न भौतिक  प्रिति भएका र्ोजनाहरु 
तनर्मावलीको तनर्म 120 र 121 अनसुार िरी तनमाार् कार्ा सम्पन्न िराउन ुपदाछ। 

23.3. जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन सप्तरीमा सार्वक जलउत्पन् न प्रकोप तनर्न्रर् तडतभजन 
कार्ाालर्, लहानबाट आतथाक वषा २०७४।७५ मा र्जम्मेवारी सरी आएका रु.१८ करोड ६८ लाख 
८० हजारका ११ नदी तनर्न्रर् र्ोजनाहरु अधरुो रहेका छन ् । सम्झौिा अनसुार 9 र्ोजना 
२०७४।५।२५ सम्म र २ र्ोजना २०७५।३।२५ मा सम्पन् न िरीस्नपुनेमा कुनै पतन र्ोजना 
सम्पन् न भएको छैन । सो मध्रे् २ र्ोजना २०७५।३।२५ सम्म, १ र्ोजना २०७५।७।३०, सम्म 
5 र्ोजना 2०७७।३।२५ सम्म म्र्ाद थप िरेको छ । ३ ठेक्काको म्र्ाद थप भएको छैन । 
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ठेक्काको म्र्ाद  2077/3/30 सम्म थप भएका रु.१ करोड ४१ लाख ७० हजारमा सम्झौिा 
भएका महलुी नदी तनर्न्रर् र्ोजना र घौरदह नदद तनर्न्रर् र्ोजनाका २ तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् 
कार्ा शरुु नै िरेको छैन । नौ र्ोजनाको लाति हालसम्म रु.११ करोड ५३ लाख ७९ हजार 
भकु्तानी िरेिा पतन कुनै पतन आर्ोजना सम्पन् न भएका छैनन।् सम्झौिा अनसुार काम निने तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म 120 र 121 अनसुार कारवाही िरी तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न िराउनपुदाछ । 

23.4. जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, तसराहाले वलाननदी तनर्न्रर् कार्ाका लाति एक कन्र्सनसँि 
2072/3/29 मा रु.1 करोड 63 लाख 99 हजारमा सम्झौिा िरी 2073/10/29 मा 
तनमाार् सम्पन् न िनुापनेमा रु.83 लाख 35 हजार बराबरको (कररव 51प्रतिशि) कार्ािरी र्विि 3 
वषा बजेट नपरेको अधरुो रहेको छ । बजेट व्र्वस्था िरी आर्ोजना सिालन नहुँदा हालसम्म िरेको 
लिानी प्रतिफल र्वर्हन हनु पिेुको छ । 

24. वढी खचा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123 मा रतनङ्ग तबल वा अन्र् तबलको 
भकु्तानी प्रार्वतधक नापँजाँच र मूल्र्ांकन अनसुार िनुापने व्र्वस्था छ । जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास 
तडतभजन, पसााले ७ र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिलाइा मालसामानको र्जल्ला दररेटबाट हनेु लािि 
अनमुानमा 5 देर्ख ५५ र्कलोतमटरसम्मको ढुवानी भाडा थप िरी भकु्तानी िरेको छ । तनमाार् 
स्थलकै भाडा भकु्तानी िनुापनेमा बढी भाडा िथा बोल्डरको दर र्वश्लषेर्मा ज्र्ामीको संख्र्ा बढी राखी 
रु.9 लाख ७ हजार बढी भकु्तानी ददएको रकम असलु िनुापछा । 

25. खचाको प्रमार् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 97 (6) मा उपभोक्ता सतमतिले 
हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ांकन,  तबल भरपाई र खचा प्रमार्र्ि िने अन्र् कािजाि 
सतमतिको बैठकबाट अनमुोदन िराई सावाजतनक तनकार्मा पेश िनुापने व्र्वस्था छ । जलश्रोि िथा 
तसंचाई र्वकास तडतभजन कार्ाालर्, सलााहीले नापी र्किाब र कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा १९ 
र्ोजनाको रु.१ करोड ७३ लाख ७१ हजार भकु्तानी ददएको छ । उपभोक्ता सतमतिबाट िरेका 
कार्ाको तनर्मावलीले िोकेअनसुारका तबल भरपाई,  सावाजतनक पररक्षर्, सामार्जक परीक्षर्, आम्दानी 
खचाको  अतभलेख र अनिुमन प्रतिवेदन  पेश िरेको छैन । तनर्मावलीको व्र्वस्था कार्ाान्वर्न 
िनुापदाछ । 

 

26. पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा तनमाार् 
व्र्वसार्ीको र्ढलाईको कारर्ले सम्झौिा बमोर्जमको काम िोकेको म्र्ादमा सम्पन् न िना नसकेमा 
सम्झौिा रकमको ०.०५ प्रतिशि पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा लाग्ने व्र्वस्था छ। जलश्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन, सप्तरीले भलवुाई नदी तनर्न्रर् कार्ाको लाति आतथाक वषा २०७२।७३ मा एक 
संर्कु्त उपक्रम . सँि रु.३ करोड ३७ लाख २७ हजारको सम्झौिा िरेकोमा २०७५।७।२५ सम्म 
म्र्ाद थप िरेको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीले म्र्ाद थप भएको तमतिमा कार्ासम्पन् न िना नसकी 
२०७६।३।२९ मा २४० ददन र्ढला िरी कार्ासम्पन् न िरेको छ । अर्न्िम तबल रु.२३ लाख ८९ 
हजार म्र्ाद थप बेिर भकु्तानी िरेको छ। तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार सम्झौिा रु.३ करोड ३७ 
लाख २७ हजारको १० प्रतिशिले हनेु पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा रु.३३ लाख ७३ हजार असलु िनुापदाछ। 

27. सामान मौज्दाि - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 24 मा सालवसाली र्ोजनाको 
काम एक आतथाक वषामा सम्पादन िनुापने व्र्वस्था छ । सोही तनर्मावलीको तनर्म ४५ मा प्राप्त 
तनमाार् सामग्रीको प्रभावकारी उपर्ोि िनुापने व्र्वस्था छ । आतथाक वषातभर खपि हनेु िरी मार 
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समान खररद िनुापनेमा जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन तसराहाले वाढीको लाति तसमेन्टको वोरा 
लिार्िको समान रु.६० लाख 10 हजार र जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन बाराले ग्र्ातबन, 
बोरा, नाइलन डोरी लिार्िका तनमाार् सामग्री रू.८२ लाख २५ हजारमा खररद िरी मौज्दाि राखेको 
पाईर्ो ।  

28. बढी मलु्र्ाकंनः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्सा र दररेट 
बमोर्जम तनमाार् कार्ाको लािि अनमुान िर्ारी िनुापने व्र्वस्था छ । जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास 
तडतभजन तसराहाले बाढी तनर्न्रर् कार्ा अन्ििाि र्वतभन्न नदी/खोलाहरुमा ढुङ्गा सर्हिको स्पर तनमाार् 
िदाा २ वटा र्ोजनामा िारजातलको खररद तबल अनसुार २२६ वटा ग्र्ार्वन ब्स प्रर्ोि भएकोमा 
३०० वटाको मूल्र्ांकन िरी बढी भकु्तानी िरेको रु.२ लाख ९२ हजार र उक्त २२६ वटा ग्र्ार्वन 
ब्स (३*१.५*०.६) को साईज अनसुार आवश्र्क पने ढुङ्गाको पररमार् ६१०.२ घनतमटर 
हनुपुनेमा ६८८.५३ घनतमटर मूल्र्ांकन िरी बढी भकु्तानी िरेको रु.३ लाख ७६ हजार समेि रु.६ 
लाख ६९ हजार सम्बर्न्धि प्रार्वतधकलाई र्जम्मेवार बनाई असलु िनुापदाछ ।  

29. तनमाार् सामग्रीको िरु्स्िरः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म १११ अनसुार 
सम्झौिाको दरमा स्पेर्शर्फकेसन बमोर्जम िरु्स्िरर्कु्त काम िनुापदाछ । जलश्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन, बाराले पसाहा नदी तसंचाई र्ोजनाका तनमाार् व्र्वसार्ीलाई सम्झौिाको आइटम 
नं.16 को आइरन सीटपाइल प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन बमोर्जम 1092.45 विातमटरको प्रति 
विातमटर रु.30 हजारको दरले रु.3 करोड 27 लाख 74 हजार हनेु देर्खन्छ। तनमाार् व्र्वसार्ीले 
प्रर्ोि िरेको उक्त आइरन सीटपाइल लािि अनमुान अनसुार िरु्स्िरर्कु्त नभएको भनी ओभरसाइट 
एजेन्सी र र्वभािले छानतबन िरी रु.24 हजार मूल्र् तनधाारर् िरी र्ो वषा िेस्रो र चौथो रतनङ्ग 
तबलबाट रु.2 करोड 49 लाख 29 हजार खचा लेखेको छ । प्रत्रे्क पटक आईरन तसटपाइलको 
िरु्स्िर र स्पेर्शर्फकेसन मूल्र्ांकन िरेर मार भकु्तानी िने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न हनुपुदाछ ।  

30. चौमातसक िथा आषाढ मर्हनाको खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (२५) मा 
चौमातसक रुपमा कार्ाक्रम सिालन िनुापने र स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार तनधााररि चौमातसकमा 
कार्ाक्रम सिालन िनुापदाछ । तनमाार् कार्ालाई व्र्वर्स्थि, िरु्स्िरीर् र तमिव्र्र्ी बनाउन िोर्कएको 
अवतधमा िोर्कएको काम सम्पन्न िनेिफा  सम्बर्न्धि तनकार्ले ध्र्ान ददनपुदाछ । चौमातसक खचाको 
र्स्थति र्सप्रकार छ: 

(रु.हजारमा) 
जलश्रोि िथा तसंचाई 
र्वकास तडतभजन 

कूल खचा प्रथम चौमातसक दोश्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक 

आषाढको खचा 
रकम प्रतिशि 

धनषुा 351078 3125 15904 332049 280090 79.77 

पसाा 125422 0 9257 116165 116165 92.61 

सप्तरी 320270 0 0 320270 272104 84.96 

सलााही 63307 3006 32138 28163 0 0 

तसराहा 178518 0 45377 133141 0 0 

बारा 120616 0 2034 118582 0 0 

रौिहट 77739 0 13525 64214 45757 58.85 

जम्मा 1236950 6131 118235 1112584 714116  
प्रतिशि 100 0.50 9.56 89.94 57.73  
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तडतभजन कार्ाालर् 8 रहेिापतन महोत्तरीले र्ववरर् नै पेश िरेको छैन भने ३ तडतभजनले आषाढमा 
भएको खचा उपलब्ध िराएका छैनन ्। बाँकी ७ तडतभजनले रु.१ अबा २३ करोड 70 लाख खचा 
िरेकोमा प्रथम चौमातसकमा 0.56 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 9.56 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा 
89.94 प्रतिशि (रु.1 अबा 11 करोड 26 लाख) खचा िरेको देर्खर्ो । िेश्रो चौमातसकमा बढी 
खचा िने र सोमध्रे् आषाढमै 58 प्रतिशिदेर्ख 92 प्रतिशिसम्म खचा िरेकोले कामको िरु्स्िरमा 
प्रभाव पनास्ने जोर्खम रहने भएकोले त्र्समा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।  

भतूमिि जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरु 

31. तसधै खररद:- सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२)मा मालसामान, तनमाार् कार्ा वा सेवा 
खररद िदाा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु िरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद िना नहनेु, सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१)(ख) मा सावाजतनक तनकार्ले एक आतथाक वषामा एकैपटक वा 
पटक पटक िरी 5 लाखभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्र्र्क्त फमा, कम्पनी वा संस्थाबाट 
एकपटकभन्दा बढी सोझै खररद िना नसर्कने व्र्वस्था छ । भतूमिि जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास 
तडतभजन, महोत्तरीले र्ो वषा समरतसवल पम्प, र्पतभतस पाइप, कपर िार िथा उपकरर् लिार्िका 
रु.1 करोड 53 लाख 31 हजारका सामान सोझै खररद िरी मौज्दाि राखेको छ । बजेट र्िज हनु 
नददने मनसार्ले खररद िरी मौज्दाि राख्न ेकार्ा तनर्न्रर् िरी उक्त सामान प्रर्ोि भएको नापी र्किाब 
िथा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश िनुापदाछ । 

32. कर कट्टाः मूल्र् अतभवदृद्व कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(ि) मा सम्झौिा वा करारमा 
आपूतिाहनेु वस्ि ुवा सेवाको भकु्तानी िदाा पचास (५०) प्रतिशिले हनेु मूल्र् अतभवदृद्व कर कट्टा िरी 
दार्खला िनुापने व्र्वस्था छ । भतूमिि जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजन, तसराहाले उपभोक्ता 
सतमतिमाफा ि 33 आपूिाकको भकु्तानीमा रु.१६ लाख १४ हजार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टा निरेकोले 
सो रकमको कर समार्ोजन पेश िनुापदाछ। 

33. मौज्दाि रहनेिरी खरीदः नेपाल सरकार (सर्चवस्िर) को २०६२/११/८ को तनर्ार् अनसुार पाइप 
िथा र्फर्टङ्ग/औजार खररद िने सम्बन्धमा ििर्वििको मौज्दािको ख्र्ाल िरी सोको उपर्ोि िने र 
अत्र्ावश्र्क भएमा मार खररद िनुापने ब्र्होरा उल्लेख छ । भतूमिि जलश्रोि िथा तसंचाई र्वकास 
तडतभजन, सलााहीले उपलव्ध िराएको र्ववरर् अनसुार र्स वषा खररद िररएका पाइप, र्फर्टङ्गस, 
टर्ानल वोडा र समरतसवल पम्प लिार्िका रु.49 लाख 34 हजारका समान मौज्दाि देखाएको छ । 
मौज्दाि रहने िरी खररद िने कार्ामा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

 

खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्हरु 

34. उपभोक्ताबाट खररद: सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१(१) अनसुार २० 
लाखभन्दा बढी लािि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा, मालसामान खररद िदाा बोलपरको माध्र्मबाट 
खररद िनुापने उल्लेख छ। खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन, सलााहीले रु.३८ लाख ३९ हजार 
लािि अनमुान भएको एचतडर्पई पाइप उपभोक्ता सतमति माफा ि खररद िरी रु.३७ लाख 10 हजार 
भकु्तानी ददएको छ । बोलपरबाट खररद िनुापने सामान उपभोक्ता सतमतिमाफा ि खररद िरेको 
अतनर्तमि देर्खनकुा साथै उक्त सामान उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् िरेिापतन हालसम्म जडान 
कार्ा नभई मौज्दाि रहेको देर्खन्छ। सामान प्रर्ोि भएको प्रमार् पेश हनुपुदाछ । 
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35. पाइप िथा र्फर्टङ्गस मौज्दाि: पाइप िथा र्फर्टङ्ग/औजार खररद िदाा ििर्वििको मौज्दािको ख्र्ाल 
िरी सोको उपर्ोि िने र अत्र्ावश्र्क भएमा मार खररद िनुा पदाछ । खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन, सलााहीले रु.४१ लाख ८१ हजार मूल्र् वरावरको पाइप र रु.७५ लाख ६6 हजार मूल्र्का 
र्वतभन्न साइजका र्फटीङ्ग सामान खररद िरी मौज्दाि राखेको छ । त्र्सैिरी खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन, महोत्तरीले रु.१ करोड ५९ लाखको र्फर्टङ्ग र रु.२ करोड १५ लाखको पाइप खररद िरी 
मौज्दाि राखेको छ । मौज्दाि रहने िरी सामान खररद िने कार्ा तनर्न्रर् िरी सामान जडान भएको 
प्रमार् पेश िनुापदाछ।  

36. पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा: सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 121 मा तनमाार् व्र्वसार्ीको 
र्ढलाईको कारर्बाट समर्मा कार्ा सम्पन्न नभएमा सम्झौिा रकमको 0.05 प्रतिशि पूवा तनधााररि 
क्षतिपूतिा तलनपुने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन, महोत्तरीले नकटार्झझ खानेपानी 
आर्ोजनाको लाति ओभरहेड याकी ं तनमाार्को लाति एक कन्स्र्सनसँि 2076/6/10 सम्ममा 
कार्ा सम्पन्न िनेिरी रु.69 लाख 90 हजारमा सम्झौिा िरेकोमा २०७७/9/20 सम्म रु.49 
लाख 13 हजारको मार कार्ा सम्पन्न भएको छ । उक्त तनमाार् कार्ाको म्र्ाद थप भएको छैन । 
सम्झौिाको शिा अनसुार १० प्रतिशिले हनेु रु.6 लाख ९९ हजार पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु 
िनुापदाछ । 

37. प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु िरी खररद : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा 
सातमि हनेु िरी टुक्रा खररद िना नहनेु र तनर्मावली, 2064 को तनर्म 31 मा 20 लाख भन्दा 
बढीको सामान बोलपरबाट खररद िनुापने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन, 
महोत्तरीले आषाढ मर्हनामा मार रु.73 लाख ३१ हजारको ईले्रोतनक पम्प, पाईप, र्फर्टङ्गस र 
तसमेन्ट तसधै खररद िरेको छ । खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन, सप्तरीले वषाको अन्िमा २० 
लाखभन्दा कमका र्वतभन् न १३ वटा टर्ाकेज बनाई रु.२ करोड ५८ लाखका र्वतभन्न साईजका पाइप 
तसलबन्दी दरभाउपरबाट खररद िरेको छ । तनर्मावलीको व्र्वस्था तबपररि  िरेको खररद कार्ा 
तनर्तमि एवं तमिव्र्र्ी देर्खएन । 

38. उपभोक्ता सतमति दिाा: खानेपानी तनर्मावली, २०५० को तनर्म ३ मा खानेपानी आर्ोजना सिालनका 
लाति उपभोक्ता सतमति दिाा हनुपुने र सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१२) मा 
तनमाार् कार्ा सम्पन् न भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममाि संम्भार िने र्जम्मेवारी समेि 
िोकी आर्ोजना उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् िनुापने व्र्वस्था छ । खानेपानी िथा सरसफाई 
तडतभजन, सप्तरीबले दिाा नभएका १५ उपभोक्ता सतमतिसँि सम्झौिा िरी र्ो वषा रु.१ करोड ६४ 
लाख ६८ हजारको काम िराएको छ । तनमाार् सम्पन्न िरेको आर्ोजना हस्िान्िरर् िरेको छैन । 
तनर्मावलीको प्रावधान अनरुुप दिाा भएका उपभोक्ता सतमतिसँिमार कार्ा िराई सम्पन् न आर्ोजना 
हस्िान्िरर् िनुापदाछ। 

39. चौमातसक िथा आषाढ मर्हनाको खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (२५) मा 
चौमातसक रुपमा कार्ाक्रम सिालन िरी प्रिति प्रतिवेदन िर्ार िनुापने र कार्ाालर्ले स्वीकृि वार्षाक 
कार्ाक्रम अनसुार तनधााररि चौमातसकमा कार्ाक्रम सिालन िनुापदाछ । तनमाार् कार्ालाई व्र्वर्स्थि, 
िरु्स्िरीर् र तमिव्र्र्ी बनाउन िोर्कएको अवतधमा िोर्कएको काम सम्पन्न िने िफा  सम्बर्न्धि 
तनकार्ले ध्र्ान ददनपुदाछ । चौमातसक खचाको र्स्थति र्स प्रकार छ:- 
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(रु.हजारमा) 
खानपेानी िथा 
सरसफाई र्वकास 
तडतभजन 

कूल खचा प्रथम चौमातसक दोश्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक 

आषाढको खचा 
रकम प्रतिशि 

सप्तरी 88412 0 32678 55734 0 0 

सलााही 263412 1912 25601 235899 180110 68.37 

महोत्तरी 148103 6022 23858 118223 113828 76.85 

बारा 206728 2075 42980 161673 0 0 

जम्मा 706655 10009 125117 571529 293938  
प्रतिशि 100 1.42 17.70 80.88   

तडतभजन कार्ाालर् 4 ले रु.70 करोड 66 लाख 55 हजार खचा िरेकोमा प्रथम चौमातसकमा 
1.42 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 17.70 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा 80.88 प्रतिशि (रु.57 
करोड 15 लाख 29 हजार) खचा िरेको देर्खर्ो । चारमध्रे् दईु तडतभजनले आषाढको खचा उपलब्ध 
िराएको छैन । िेश्रो चौमातसक र वषाान्िमा बढी खचा िदाा कामको िरु्स्िरमा प्रभाव पनास्ने 
देर्खँदा त्र्समा तनर्न्रर् िनुापदाछ । 

र्ािार्ाि पवुााधार तनदेशनालर् धनषुा 

40. मूल्र् समार्ोजन - जीिपरु बारार्स्थि दधुौरा नदी पलु तनमाार्का लाति मूल्र् अतभवरृ्र्द् करसमेि रु.१३ 
करोड ३० लाख 20 हजार लािि अनमुान िर्ार िरेकोमा बोलपरबाट रु.८ करोड ५९ लाख ६६ 
हजारको ठेक्का स्वीकृि िरी एक संर्कु्त उपक्रम सँि सम्झौिा िरेको छ । ठेक्का सम्झौिा िदाा 
पेश्कीमा समेि मूल्र् समार्ोजन पाउने िरी सम्झौिा िरेको देर्खर्ो । सडक र्वभािले ठेक्का सम्झौिा 
िदाा र्स्िो प्रावधान हटाई सम्झौिा िनुापने पररपर िरेको अवस्था समेि देर्खँदा पेश्कीमा मूल्र् 
समार्ोजन नददने व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ ।  

पवुााधार र्वकास कार्ाालर्हरु 

41. पूवा तनधााररि क्षतिपूिी: सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा तनमाार् व्र्वसार्ीको 
र्ढलाइको कारर्ले सम्झौिा बमोर्जमको काम सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा 
सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि नबढ्ने िरी साधारर्िर्ाः प्रतिददन सम्झौिा रकमको ०.०५प्रतिशि 
पूवातनधााररि क्षतिपूतिा ददनपुने व्र्वस्था छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:्-  

41.1. पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले बालवुा खोला पलु तनमाार् िने कार्ा एक तनमाार् व्र्वसार्ीसँि 
२०७५।१२।७ सम्म कार्ासम्पन्न िने िरी मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर बाहेक रु.5 करोड 98 लाख 53 
हजारको सम्झौिा िरेको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीले उक्त म्र्ादतभर कार्ासम्पन्न निरी 
२०७६।८।१३ मा अर्न्िम तबल पेश िरे अनसुार रु.51 लाख 18 हजार भकु्तानी ददएको छ । 
तनमाार् व्र्वसार्ीले िोर्कएको समर्भन्दा २४५ ददन र्ढला िरी कार्ासम्पन्न िरेको देर्खँदा सम्झौिा 
रकमको अतधकिम 10 प्रतिशिले हनेु रु.59 लाख 85 हजार पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु 
िनुापदाछ । 
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41.2. पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, रौिहटले 2076/2/24 देर्ख म्र्ाद थप निरेको र तनमाार् कार्ा सम्पन्न 
नभएको अवस्थामा िडर्ौली खोला पलु तनमाार्का तनमाार् व्र्वसार्ीलाई र्ो वषा रु.7 लाख 25 हजार 
भकु्तानी ददएको मा पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असूल निरेकोले सम्झौिा रकम रु.2 करोड 42 लाख 
80 हजारको 10 प्रतिशिले हनेु रु.24 लाख 2८ हजार, 2075/76 मा म्र्ाद समाप्त भएको 
अडवुा खोला पलु तनमाार्मा र्ो वषा रु.12 लाख 27 हजार भकु्तानी ददएकोमा पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा 
असलु निरेकोले उक्त तनमाार् व्र्वसार्ीबाट सम्झौिा रु.2 करोड 35 लाख 21 हजारको 
10प्रतिशि ले हनेु रु.23 लाख 52 हजार र िौर-वञ्जराह-औरर्हर्ा-डमुररर्ा सडकमा र्ो वषा रु.1 
करोड 19 लाख 93 हजार भकु्तानी िरेकोमा 2075/6/25 देर्ख म्र्ाद थप निरेकोले सम्झौिा 
रकम 15 करोड 84 लाख 36 हजारको 10प्रतिशि ले हनेु रु.1 करोड 58 लाख 43 हजार 
समेि रु.२ करोड 6 लाख 23 हजार पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु िनुापदाछ । 

42. ननफाइलर : मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानी भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
करको र्ववरर् भकु्तानी अको मर्हनाको २५ ििेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा दार्खला 
िनुापने व्र्वस्था छ। पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, धनषुाले एक तनमाार् व्र्वसालाई चौथो 
आइ.र्प.तस.बाट रु.4 करोड 33 लाख 3 हजार भकु्तानी ददएको छ । उक्त फमा 2075/10/17 
देर्ख नन्फाईलर रहेको देर्खँदा उक्त भकु्तानी भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश 
िनुापदाछ । 

43. बढी मूल्र्ाङं्कन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ताले सम्झौिानसुार 
खचा िरी तबल भरपाई पेश िरेपतछ कार्ाालर्ले नापजाँच िरी रकम भकु्तानी िनुापने व्र्वस्था छ । 
पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, रौिहटले चेक जाँच निरी उपभोक्ताले ल्र्ाएको तसमेन्टको पररमार् भन्दा 
बढी पररमार् प्रर्ोि भएको मूल्र्ांङ्कन िरी १४ आर्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी िरेको रु 
१७ लाख ४९ हजार, १२ र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिले पेश िरेको ईटाको तबलभन्दा बढी पररमार् 
मूल्र्ांकन िरेको रु ३ लाख ७९ हजार, डण्डी िफा  सलाार्ह िोडैिामा सडक तनमाार् कार्ाको रु.४ 
लाख ५२ हजार, माटो ग्राभेलिफा  ५ वटा र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानी ददएको रु.10 
लाख २८ हजार र चाँदी खोलामा िटबन्ध तनमाार्मा ३२ थान जालीको बढी भकु्तानी भएको रु.३ 
लाख ८७ हजार समेि रु.39 लाख 95 हजार बढी मूल्र्ांङ्कन िरी भकु्तानी ददएकोले छानर्वन िरी 
असलु िनुापदाछ ।   

44. तनजी भवन तनमाार् - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 95 मा कार्ाालर्बाट िने 
खचालाई तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी बनाउनपुने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, रौिहटले 
प्रदेश सभाका एक माननीर् सांसदको र्ोजनाबाट सामदुार्र्क रेतडर्ो एकिाको भवन तनमाार्को लाति 
रु.11 लाख 3१ हजारको कार्ासम्पन्न िरी रु.9 लाख 85 हजार भकु्तानी िरेको छ । सरकारी 
बजेटबाट िैर सरकारी तनकार्को भवन तनमाार् िना रकम उपलब्ध िराउने कार्ा उपर्कु्त देर्खएन । 

45. सोझै खररद- सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा सीतमि नहनेु िरी खररद 
िनुापने व्र्वस्था छ । रु.५ लाख भन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा 
मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद िने व्र्वस्था छ। पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, तसराहाले कम्टर्टुर 
खररदमा रु.13 लाख 36 हजार, बाटो तनमाार्मा रु.55 लाख 37 हजार समेि रु.68 लाख 73 
हजारको काम र्वतभन्न १३ फमा एवं संस्थाबाट सोझै खररद िरेकोले तनर्तमि देर्खएन । 



भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर् 

 71 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

46. दोहोरो खचाः- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(8) मा भकु्तानी ददनपुवा रीि पिेु 
नपिेुको चेकजाँच िरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, तसराहाले सखुीपरेु 
सडक तनमाार्को काममा सखुीपरु निरपातलकाबाट भएको काम रु.19 लाख 3४ हजार 
निरपातलकाले तनमाार् व्र्वसार्ीबाट कट्टा िना पवुााधार कार्ाालर्लाई अनरुोध िरेकोमा सािौं रतनङ 
तबलबाट रु.७२ लाख 40 हजार भकु्तानी िदाा समेि कट्टा निरेबाट रु.१९ लाख 34 हजार दोहोरो 
भकु्तानी भएकोले दामकाम िनेलाई र्जम्मेवार बनाई असलु िनुापदाछ। 

47. बढी मलु्र्ाकंनः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 11 र सोही तनर्मावलीको तनर्म 
९८(६) मा प्रचतलि बजार दर र खचा प्रमार्र्ि िने कािजाि सर्हिको प्रार्वतधक मूल्र्ांकनको 
आधारमा भकु्तानी िनुापने व्र्वस्था छ । पवुााधार र्वकास कार्ाालर्, तसराहाले र्जल्ला दररेटको 
आधारमा लािि अनमुान र प्रार्वतधक मूल्र्ांकन िदाा प्रचतलि बजार दरभन्दा तसराहा र सप्तरी 
र्जल्लाको १८ उपभोक्ता सतमतिलाई प्रति के.जी. रु.११.७५ का दरले १ लाख ८४ हजार के.जी. 
र्स्टलमा रु.२१ लाख ६२ हजार बढी भकु्तानी ददएको रकम असलु िनुापदाछ । 

48. चौमातसक िथा आषाढ मर्हनाको खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (२५) मा 
चौमातसक रुपमा कार्ाक्रम सिालन िरी  प्रिति प्रतिवेदन िर्ार िनुापने र  कार्ाालर्ले स्वीकृि 
वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार तनधााररि चौमातसकमा कार्ाक्रम िनुापदाछ । तनमाार् कार्ालाई व्र्वर्स्थि, 
िरु्स्िरीर् र तमिव्र्र्ी बनाउन िोर्कएको अवतधमा िोर्कएको काम सम्पन्न िने िफा  सम्बर्न्धि 
तनकार्ले ध्र्ान ददनपुदाछ । चौमातसक खचाको र्स्थति र्सप्रकार छ:- 

(रु.हजारमा) 

पवुााधार र्वकास 
कार्ाालर् 

कूल खचा प्रथम 
चौमातसक 

दोश्रो 
चौमातसक 

िेश्रो चौमातसक 

आषाढको खचा 
रकम प्रतिशि 

धनषुा 891619 2059 124856 764704 598360 67.11 

पसाा 974072 2539 97041 874492 681889 70.00 

तसराहा 802214 40221 50370 711623 498136 62.10 

रौिहट 680023 0 4681 675342 656485 96.50 

जम्मा 3347928 44819 276948 3026161 2434870  
प्रतिशि 100 1.34 8.27 90.39 72.72  

र्ो वषा पवुााधार र्वकास कार्ाालर् 4 ले रु.3 अबा 34 करोड 79 लाख 28 हजार खचा िरेकोमा 
प्रथम चौमातसकमा 1.34 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 8.27 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा 90.39 
प्रतिशि (रु.3 अबा 2 करोड 61 लाख 61 हजार) खचा िरेको देर्खर्ो । िेश्रो चौमातसकमा बढी 
खचा िने र सो मध्रे् आषाढमै 62 प्रतिशि देर्ख 96 प्रतिशिसम्म खचा िने पररपाटीले कामको 
िरु्स्िरमा प्रभाव पना स्ने देर्खँदा त्र्समा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।  

पूवााधार र्वकास कार्ाालर्, तसराहा (2075/76) 

49. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कर्ट्ट : आतथाक ऐन, २०७६ ले िरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 
२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्ििािको भकु्तानीमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रकमको ५० 
प्रतिशि सम्बर्न्धि राजश्व शीषाकमा र बाकँी ५० प्रतिशि सम्बर्न्धि फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख 
छ । कार्ाालर्ले तबभीन्न ५ तनमाार् कम्पनीलाई रु.4 करोड 55 लाख 6१ हजार भकु्तानी िदाा 
तनर्मानसुार ५० प्रतिशि मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर रु.२६ लाख कट्टी निरी भकु्तानी ददएको छ । सो 
रकमको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन प्रमार् पेश हनुपुदाछ । 
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50. प्रतिस्पधाा तसमीिः-  सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाा तसमीि नहनेु िरी 
खररद िनुापने व्र्वस्था छ। र्ो वषा कार्ाालर्ले प्रतिस्पधाा तसमीि हनेुिरी रु.5 लाख तभरका 21 
टुक्रा बनाई बाटो तनमाार् िरी रु.98 लाख 95 हजार खचा िरेको तनर्तमि देर्खएन । 

51. सौर्ा सडक बत्तीः- नेपाल सरकार उजाा जलस्रोि िथा तसंचाई मन्रालर्, बैकर्ल्पक उजाा प्रवाद्वन 
केन्रको तमति २०७६।०९।१० सन्दभा मूल्र् सूचनामा ४० बाटको सौर्ा सडकबर्त्त िराईको 
र्जल्लाको लाति "ि" विाको रु.९८ हजार तनधाारर् िरेको छ । कार्ाालर्ले ३९ थान सौर्ा 
सडकबर्त्तको लािि अनमुान रु.1 लाख 32 हजारदेर्ख रु.1 लाख 36 हजारका दरले िर्ार िरी 
सन्दभा मूल्र्भन्दा रू.१३ लाख ३8 हजार बढी भकु्तानी िरेकोले असलु िनुापदाछ । 

52. एसईई सहर्ोिी कक्षा - प्रदेश नं २ प्रदेश सभा सदस्र् तनवााचन क्षेर र्वकास कार्ाक्रम (सिालन 
कार्ार्वतध) तनर्मावली, 2077 को तनर्म 3(5) मा भौतिक पवुााधार, श्रममा आधारीि र्ोजना, 
सीमान्िकृि लर्क्षि विाको उत्थान कार्ाक्रम मार सिालन िना सर्कने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रमको बजेटबाट सोतभर नपने र्जल्लाका र्वतभन्न 
र्वद्यालर्हरुमा कोर्चङ कक्षा सिालनमा रु.१२ लाख खचा िरेको छ । र्स्िो खचामा तनर्न्रर् 
िनुापदाछ ।  

53. लािि सहभातििा - प्रदेश नं. २ प्रदेश सभा सदस्र् तनवााचन क्षरे र्वकास कार्ाक्रम (सिालन 
कार्ार्वतध) तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३(५ि) मा भौतिक पूबााधार तनमाार् सम्बन्धी र्ोजना/ 
कार्ाक्रममा बाहेक अन्र् कार्ाक्रममा २० प्रतिशि जनसहभातििा हनुपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
भौतिक पूबााधार बाहेकका 15 कार्ाक्रममा रु.७७ लाख ६९ हजार खचा िदाा २० प्रतिशिले रु.१५ 
लाख ५4 हजार जनसहभातििा हनुपुनेमा रु.७ लाख ७7 हजारमार लािि साझेदारी िरेकोले बढी 
भकु्तानी भएको रु.७ लाख ७7 हजार असलु िनुापदाछ । 

54. ओभरहेडः - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा लाभग्राही समदुार्बाट कार्ा 
िराउँदा लािि अनमुानमा जनसहभातििाको अंश, मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, कर्न्टन्जेन्सी र ओभरहेड 
समावेश िरी लािि अनमुान िर्ार िनुापने िर भकु्तानी ददंदा सो बाहेकको रकम भकु्तानी िनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उद्योि वार्र्ज्र् संघ अतितथ सदनको लािि अनमुान रु.५१ लाख २७ 
हजारमा १५ प्रतिशि ओभरहेड समावेश िरेकोमा प्रथम र दोस्रो रतनङ तबलबाट रु.२१ लाख ५२ 
हजार भकु्तानी िदाा नपाउने ओभरहेड रु.२ लाख ८1 हजार समेि भकु्तानी भएकोले उक्त रकम 
असलु िनुापदाछ । 

55. बढी मूल्र्ाकंनः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्सा बमोर्जम 
दररेट तनधाारर् सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा तनमाार् कार्ाको लािि अनमुान िर्ार िरी तनर्म 
123(1)(ख) अनसुार प्रार्वतधक नापजाँच िरी नापी र्किाबमा उल्लेख िरेको वास्िर्वक 
कार्ासम्पादनको आधारमा तबल बीजकको भकु्तानी ददने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्वद्यालर्, मर्न्दर, 
मर्स्जद र खेल मैदानको कम्पाउण्ड वाल लिार्ि 18 तनमाार् कार्ामा ईटाको पखााल (१:४) को 
मूल्र्ाङ्कन िदाा र्पल्लर र तबमले ओिटेको 101.57 घनतमटर अंश कट्टा निरी रु.१५ लाख ९4 
हजार भकु्तानी िरेकोले असलु िनुापदाछ । 

56. मूल्र् अतभबरृ्र्द् करः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिले 
नतिरेको मूल्र् अतभवदृद्व कर ददन तमल्दैन । कार्ाालर्ले फमााको काममा बीजक तबना र्वतभन्न ३३ 
र्ोजनाबाट रु.६ लाख १० हजार मूल्र् अतभवदृद्व कर भकु्तानी िरेको असलु िनुापदाछ । 
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शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ाालर्हरु 

57. कार्ार्वतध र्वपरीि पेश्की- प्रदेश नं २ सरकारले बनाएको "जनिा आवास कार्ाक्रम कार्ार्वतध, 
२०७६" को अनसूुची 2 को बुदँा नं.10 मा जनिा आवास तनमाार् सतमति वा सम्बर्न्धि 
लाभग्राहीलाई आवासको जि खन्ने कार्ा सम्पन्न भएपतछ ३५प्रतिशि, तसल (झ्र्ालको िल्लो भाि)को 
काम सम्पन्न भएपतछ थप ५०प्रतिशि र पूरा कार्ा सम्पन्न भएपतछ बाकँी १५प्रतिशि सम्बर्न्धिको 
खािामा रकम उपलब्ध िराईने व्र्वस्था छ । शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, धनषुाले 
कार्ार्वतध प्रतिकूल हनेु िरी सम्झौिा हुँनासाथ सम्बर्न्धि लाभग्राही/सतमतिलाई पेश्की ३५प्रतिशि र 
जि खन्ने कार्ा सम्पन्न भएपतछ थप ५०प्रतिशि पेश्की उपलब्ध िराएको छ । कार्ार्वतधमा 
उर्ल्लर्खि व्र्वस्था अनसुार जि खन्ने काम सम्पन्न िरेपतछ 35प्रतिशि भकु्तानी ददन सर्कनेमा 
85प्रतिशि भकु्तानी ददएको छ । र्सरी 964 घर तनमाार्को लाति १७७ तनमाार् सतमतिलाई 
कार्ार्वतध अनसुार िोर्कएको कार्ा सम्पन्न नहुँदै रु.३२ करोड ४० लाख पेश्की उपलब्ध िराएको 
छ । कार्ार्वतध र्वपररि पेश्की भकु्तानी ददने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  

58. लाभग्राही छनौट-  जनिा आवास कार्ाक्रम कार्ार्वतध, २०७६ को तस.नं. ४ िथा अनसूुची १ 
बमोर्जम जनिा आवास कार्ाक्रमको लाभग्राही छनौट िदाा लाभग्राहीको जग्िाको स्वातमत्व र्ववादरर्हि 
हनुपुने िथा प्राकृतिक जोर्खममा रहेका,  वन क्षेरमा परेका र र्ववाददि घडेरी भएका स्थानमा र्ो 
कार्ाक्रम सिालन िना नपाइने उल्लेख छ । शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन कार्ाालर्, धनषुाबाट 
आतथाक वषा 2०७६।७७ मा संचातलि कार्ाक्रमको अनिुमन एवं अवस्था र्वश्लषेर् अनसुार जग्िा 
र्ववाद एवं मदु्दाका कारर् 18 स्थानमा आवास तनमाार् कार्ा अवरुर्द् भएको देर्खन्छ । र्ववाददि 
स्थानको समस्र्ा समाधान िरी तनमाार् कार्ा िराउन ुपदाछ । 

59. प्रथम र्कस्िा रकम कार्ाान्वर्न नभएको :-  जनिा आवास कार्ाक्रम कार्ार्वतधको तस.नं. १८(ञ) मा 
तनमाार् सतमतिले स्वीकृि न्सा बमोर्जम भवन तनमाार् िराउने िथा तनमाार् भए नभएको बारे प्रत्रे्क 
र्कस्िा भकु्तानी िदाा चेकजाँच िरी अनदुान ददने व्र्वस्था छ । र्सैिरी स.नं. २२ मा कुनै 
लाभग्राहीले कुनै कारर्वश तनमाार् कार्ा बीचैमा छाडेमा तनमाार् भएको कार्ाको मूल्र्ांङ्कन िरी आवास 
तनमाार् कार्ा सम्पन्न नभएपतन खचा फरफारक िररने उल्लेख छ । शहरी र्वकास िथा भवन तडतभजन 
कार्ाालर्, धनषुाले र्वतभन्न ६१ तनमाार् सतमति एवं लाभग्राहीलाई आवास तनमाार्का लाति प्रथम र्कस्िा 
रु.४ करोड १ लाख तनकासा उपलब्ध िराएकोमा तनमाार् कार्ा शरुु िरेको देर्खएन । भवनको जि 
खन्ने कार्ासम्पन्न भएपतछ मार प्रथम र्कस्िा ददनपुनेमा तनमाार् कार्ा शरुु नहुँदै पेश्की ददएको कारर् 
उक्त रकम तनस्कृर् भएको देर्खर्ो । कार्ार्वतध र्वपररि पेश्की ददनेलाई र्जम्मेवार बनाई खचा 
नभएको रकम र्फिाा िनुापदाछ । 

 बेरुज ुर्स्थति - मन्रालर्िफा  31 तनकार्मा र्ो वषा रु.1 अबा 16 करोड 98 लाख 9 हजार वेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.15 करोड 44 लाख 16 
हजार बेरुज ुफस्र्ौट भई रु.1 अबा 1 करोड 53 लाख 93 हजार वेरुज ुबाँकी रहेको छ । सो 
मध्रे् रु.33 करोड 23 लाख 17 हजार म्र्ाद नाघेको पेश्की बाँकी रहेको छ । र्स सम्बन्धी 
र्ववरर् अनसूुची-9 मा समावेश छ । 
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सामार्जक र्वकास मन्रालर् 

प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ बमोर्जम मन्रालर्को कार्ा क्षेरमा प्रदेशस्िरको 
र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च र्शक्षासम्बन्धी नीति, काननु िथा मापदण्ड िजुामा, कार्ाान्वर्न र तनर्मन, शैर्क्षक र्ोजना 
तनमाार् र कार्ाान्वर्न, माध्र्तमक िहको परीक्षा व्र्वस्थापन, मर्हला हकसम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, काननु, मापदण्ड 
िथा र्ोजना िजुामा, समाज कल्र्ार् र संघ संस्थासम्बन्धी कार्ाहरुको अनिुमन िथा मूल्र्ांकन, खेलकूद प्रशासन 
र संघ संस्थाको समन्वर् र तनर्मन िने लिार्िका कार्ा रहेका छन ्।  

र्ो वषा मन्रालर् र मािहि समेि 26 कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.2 अबा 18 करोड 62 लाख 6 
हजार, 24 कार्ाालर्को राजश्व रु.2 करोड 66 लाख 5४ हजार, 24 कार्ाालर्को धरौटी रु.4 करोड 73 
लाख 17 हजार, 20 कार्ाालर्को अन्र् कारोबार रु.7 करोड 92 लाख 23 हजारमा समेि रु.2 अबा 33 
करोड 94 लाख 1 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । र्सैिरी संस्था सतमतििफा  7 तनकार्को रु.1 
अबा 98 करोड 78 लाख 55 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । संघिफा को कार्ाालर् 7 लाई 
ददएको तनकासा रु.12 करोड 78 लाख 97 हजार समेि र्वतनर्ोजन रकममा समावेश छ । लेखापरीक्षर्बाट 
देर्खएका मखु्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छनः् 

1. नीति िजुामा एवं कार्ाान्वर्न- प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, २०७४ अनसुार सामार्जक 
र्वकास मन्रालर्ले िजुामा एवं कार्ाान्वर्न िनुापने कार्ा मध्रे् प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालर् िथा उच्च 
र्शक्षा सम्बन्धी नीति, प्रदेशस्िरमा पसु्िकालर्, संग्रहालर्, अतभलेखालर् सम्बन्धी नीति, पोषर् सम्बन्धी 
प्रादेर्शक नीति, मर्हला हक सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, लोपोन्मखु, सीमान्िकृि, िररब, ज्रे्ष्ठ नािररक 
लर्क्षि आवास सम्बन्धी नीति, प्रदेशतभर रोजिारी प्रवर्द्ान सम्बन्धी नीति, भाषा, तलर्प संस्कृति, 
लतलिकला र धमाको संरक्षर् र प्रर्ोि सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति, संस्कृतिको र्वकास सम्बन्धी नीति, 
श्रतमक एवं श्रतमकको सामार्जक सरुक्षा िथा रेड र्तुनर्न सम्बन्धी प्रादेर्शक नीति िजुामा लिार्िको 
काम बाँकी देर्खन्छ । िोर्कएको र्जम्मेवारी परुा िनुापदाछ । 

2. बजेट, रकमान्िर र खचा – मन्रालर्को लाति रु.३ अबा ९८ करोड ९७ लाख शरुु बजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा रकमान्िर थप समेि रु.५ अबा 65 करोड 7 लाख (4१.63 प्रतिशि बढी) 
बजेट कार्म िरेको छ । उक्त बजेटबाट जम्मा रु.२ अबा ३ करोड ९९ लाख खचा िरी शरुु 
बजेटको ५१ प्रतिशि र अर्न्िम बजेटको ३6.10 प्रतिशि मार खचा िरेको छ । खचा िना नस्ने 
िरी बजेट थप िने कार्ा उर्चि देर्खएन । 

3. एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 25 (2) मा लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिले मािहि कार्ाालर् समेिको प्रत्रे्क आतथाक वषाको सम्पूर्ा आर्-व्र्र्को एकीकृि र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको अवतधतभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर् समक्ष पेश िनुापने र पेश िना नतसकने मनातसव कारर् देखाई म्र्ाद थपको लाति अनरुोध 
िरेमा उपदफा ४ र ६ बमोर्जम म्र्ाद थप हनुस्ने व्र्वस्था छ । त्र्ति िदाा पतन र्वत्तीर् र्ववरर् 
पेश निरेमा र्वभािीर् कारवाही समेि हनुस्ने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले िोर्कएको अवतधमा 
एकीकृि र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार निरेको, म्र्ाद थपका लाति पराचार पतन निरेको अवस्था छ । 
र्सबाट मन्रालर् र मािहि कार्ाालर्को र्थाथा आतथाक अवस्थाको र्वश्लषेर् िना सर्कएन । ऐनको 
व्र्वस्था बमोर्जम समर्मै र्वत्तीर् र्ववरर् पेश िनुापदाछ । 
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4. कार्ा सिालनस्िरका कार्ा  - मन्रालर्को प्रमखु र्जम्मेवारी ऐन, काननु एवं नीति िजुामा एवं 
कार्ाान्वर्न,  प्रिति प्रतिवेदनको मूल्र्ांकन िथा मािहि कार्ाालर्बाट संचातलि कामको अनिुमन िने 
रहेको छ । नीति तनमाार् एवं अनिुमनको र्जम्मेवारी रहेको मन्रालर्ले मािहि तनकार्बाट सिालन 
िनुापने नमूना र्वद्यालर् भवन तनमाार्, प्रदेश तभरका ्र्ाम्पस, सामदुार्र्क र्वद्यालर् तनमाार्, जनकपरु 
अस्पिालको भवन तनमाार् िथा र्व.एस.सी नतसङ्ग सिालन, सामदुार्र्क भवन, धमाशाला, दालान, दतलि 
बस्िी तनमाार्, ६ र्जल्लाका अस्पिालको स्िरोन्नति र उपकरर् खररद र बीउ पुजँीको व्र्वस्थापन 
लिार्िका कार्ाक्रम आफैं ले सिालन िने िरी रु.63 करोड 72 लाख बजेट र्वतनर्ोजन िरेको  
छ  । मािहि कार्ाालर्बाट िराउने कार्ा मन्रालर् आफैं ले िने कार्ामा तनर्न्रर् िनुापदाछ ।  

5. केन्रीर् प्रिति र्ववरर् : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २५ अनसुार मन्रालर्ले 
मािहि कार्ाालर्बाट बार्षाक प्रितिको र्ववरर् तलई तनर्म २६ अनसुार सबै कार्ाालर्बाट प्राप्त 
र्ववरर्को एकीकृि रुपमा केन्रीर् स्िरको प्रिति र्ववरर् िर्ार िरी त्र्सको भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको 
सामरु्हक समीक्षा िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले उक्त व्र्वस्था अनसुार सबै कार्ाालर्बाट प्रिति 
र्ववरर् तलई केन्रीर् प्रिति र्ववरर् िर्ार निरेको कारर् समग्र खचा र उपलर्ब्धको अवस्था मूल्र्ांङ्कन 
िना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िनुापदाछ।  

6. आन्िररक तनर्न्रर्: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 30 (1) मा प्रदेश िहका लेखा 
उत्तरदार्ी अतधकृिले आफू र आफ्नो मािहिका सबै सरकारी कार्ाालर्बाट सम्पादन िररने कार्ाहरु 
तमिव्र्र्ी,  कार्ादक्षिा र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् 
बनाउन िथा प्रचतलि काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लाि ु िनुापने व्र्वस्था छ । आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीमा 
तनर्न्रर् वािावरर्, जोर्खम क्षेरको पर्हचान, अनिुमन र तनर्न्रर् जस्िा र्वषर् समेर्टन ु पदाछ । 
मन्रालर्र्ले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्न निरेकोले मन्रलार्मा आइपने 
जोर्खम तनर्न्रर् हनु सकेको देर्खएन । 

7. तनष्कृर् बजेट: आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा १९ (१) मा 
आफ्नो कार्ाालर्को बजेट लक्ष्र् अनसुार खचा नभएमा त्र्सको र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकारीको हनेु व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले सःशिा अनदुान चाल ु शीषाकको िैह्र आवातसर् भवन 
तनमाार्/खररदको लाति रु.३ करोड ६४ लाख ७२ हजार बजेट व्र्वस्था िरेकोमा र्ो वषा कुनै पतन 
कार्ाक्रम सिालन निरी बजेट खचा भएको छैन ।  

8. सम्पर्त्तको एकीकृि र्ववरर् - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ४९ वमोर्जम 
मन्रालर्ले आफ्नो र्जम्मामा रहेको घर, जग्िा, सवारी साधन लिार्ि र्जन्सी मालसामानको लािि िथा 
मािहि कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रतिवेदन र आफ्नो कार्ाालर् समेिको र्जन्सी प्रतिवेदन एकीकृि रुपमा 
िर्ार िरी भार मसान्ितभर प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ। मन्रालर्ले 
सो प्रतिवेदन िर्ार िरी पठाएको देर्खएन। सम्पर्त्तको अतभलेख अद्यावतधक िनुापदाछ । 

9. र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 41 देर्ख 46 मा 
र्वत्तीर् र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा वहन िनुापने व्र्होरा उल्लेख छ । मन्रालर्ले उक्त र्जम्मेवारी र 
जवाफदेर्हिा पालना सम्बन्धी अतभलेख अद्यावतधक िरेको छैन । र्ोजना अनिुमन िरी जवाफदेर्हिा 
कार्म िराउने व्र्वस्थाको कर्ाान्वर्न तनकार् प्रमखु, मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री, बेरुज ु
फस्र्ौट िने िराउने उत्तरदार्र्त्वको पालना कार्ाालर् प्रमखु एवं लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि, केन्रीर् 
आतथाक र्ववरर् िर्ार िने, मािहि कार्ाालर्को र्हसाब केन्रीर् र्हसाबमा समावेश िरे निरेको 
जाँचवझु िने र्जम्मेवारी लेखा उत्तरदार्ी अतधकृि र र्वतनर्ोर्जि बजेट लर्क्षि उदे्दश्र् अनरुुप खचा िना 
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नसकेमा सोको र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखु र मन्रालर्को हकमा र्वभािीर् मन्री र लेखा उत्तरदार्ी 
अतधकृिले तलनपुने उल्लेख छ । सो अनसुार र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना भएको देर्खएन । 
ऐनको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको पालना िरी आतथाक अनशुासन 
पालना िनुा िराउनपुदाछ । 

10. वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म ९०(1) मा प्रत्रे्क 
कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आतथाक कारोबार (निदी, र्जन्सी, आर्व्र्र्) को 
अनसूुची - 211 बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार िरी आतथाक वषा समाप्त भएको २१ 
ददनतभर िालकु कार्ाालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने र तनर्म 91 बमोर्जम 
वार्षाक कार्ासम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त भएको ३ मर्हनातभर मन्रालर् र प्रदेश लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले प्रतिवेदन िर्ार िरेको देर्खएन जसबाट 
मन्रालर्को आतथाक कारोबार, फस्र्ौट िना बाकँी बेरुज,ु र्जन्सी एवं धरौटीको अवस्था एर्कन िना 
सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार प्रतिवेदन िर्ार िरी समर्मै पठाउनपुने व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

11. आतथाक सहार्िा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म २३ अनसुार मन्रालर्ले 
कार्ाक्रम स्वीकृि िरी एल.एम.र्व.आई.एस प्रर्विी िरेर मार खचा िनुापदाछ । मन्रालर्ले कार्ाक्रम 
स्वीकृि निरी अन्र् अनदुान खचा शीषाकबाट मर्न्रपररषद्को र्वतभन्न तमतिको तनर्ार्को आधारमा र्हन्दी 
मन्च नेपाललाई अन्िराार्िर् र्हन्दी सम्मेलन िनाको लाति आतथाक सहार्िा वापि रु.१० लाख, श्री 
र्नुाईटेड र्क्रकेट ्लव वीरिंजलाई र्क्रकेट प्रतिर्ोतििा आर्ोजनाकोलाति अनदुान रु.५ लाख र 
सलााही र्जल्लाका एक लोकिार्कलाई आतथाक सहर्ोिाथा रु.५ लाख भकु्तानी ददएको छ । र्स्िो 
खचामा तनर्न्रर् िनुापदाछ । साथै र्हन्दी सम्मेलन र र्क्रकेट सिालन िना ददएको रकम सम्बर्न्धि 
कार्ामा खचा िरे निरेको र लेखापरीक्षर् िराए निराएको अनिुमन िरी प्रतिवेदन पेश िनुापदाछ । 

12. र्जन्सी व्र्वस्थापन- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५० मा र्जन्सी मालसामान के 
कस्िो अवस्थामा छन कार्ाालर् प्रमखुले एक वषामा कर्म्िमा एक पटक आफैं  वा मालसामान र्जम्मा 
तलने कमाचारी बाहेक अन्र् कमाचारी वा प्रार्वतधकबाट तनरीक्षर् िना लिाई त्र्सको प्रतिवेदन तलनपुने 
व्र्वस्था छ । सोही तनर्मावलीको उपतनर्म ३ मा र्जन्सी तनरीक्षर् प्राप्त भए पतछ त्र्समा उल्लेर्खि 
तललाम र्वर्क्र िनुापने मालसामान भए ६ मर्हनातभर र ममाि सम्भार िनुापने भए ३ मर्हनातभर िरी 
स्नपुने उल्लेख छ । र्ो वषा कार्ाालर्ले र्जन्सी तनरीक्षर् िरी प्रतिवेदन तलएको देर्खएन । जसबाट 
अस्पिालमा के कति र्जन्सी सामानहरु कस्िो अवस्थामा रहेका छन ् मूल्र्ांकन िना सर्कएन । 
तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुुप र्जन्सी व्र्वस्थापन िनुापदाछ । 

13. मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२४ अनसुार कट्टा 
िररएको ररटेन्सन मनी र्फिाा िदाा आन्िररक राजश्व कार्ाालमा कर र्ववरर् पेश िरेको कािजाि पेश 
िरेपतछ मार भकु्तानी िनुापदाछ । मन्रालर्ले मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन बेिर रु.11 लाख 48 
हजार धरौटी र्फिाा िरेकोमा उक्त मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर समार्ोजन प्रमार् पेश िनुापदाछ । 

कोतभड-१९ िफा को कारोबार 

14. आम्दानी र लेखापरीक्षर् - कोरोना भाइरस संक्रमर् रोकथाम, तनर्न्रर् िथा उपचार कोषको आतथाक 
वषा 2076/77 को आर्-व्र्र् र्ववरर् अनसुार सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट रु.25 करोड र 
प्रदेश र्स्थि संघ, संस्था वा कार्ाालर्बाट सहर्ोि प्राप्त रु.3 करोड 97 लाख 60 हजारसमेि रु.28 
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करोड 97 लाख 60 हजार आम्दानी भएकोमा रु.१८ करोड 54 लाख 80 हजार तनकासा खचा 
िरी कोषमा रु.10 करोड 42 लाख 80 हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

कोषबाट भएको खचामध्रे् रु.85 लाख 77 हजार मन्रालर्मा र रु.72 लाख र्वर्वध 
खािामा रान्सफर िरी खचा िरेको छ । कोतभड-१९ रोकथाम िथा उपचार सम्बन्धी र्वतभन्न कार्ा 
िने, लेखा राख्न े र लेखापरीक्षर् िराउने िरी मध्रे्पूवी पिृना हेड्वाटर- बददावास, प्रदेश स्वास्थर् 
आपूतिा व्र्वस्थापन केन्र, र्वतभन्न 10 अस्पिाल, तभम दल िर् सप्तरी, र्व.र्प. मेमोररर्ल पोतलटेर््नक 
इर्न्स्टच्र्टु र स्वास्थर् कार्ाालर् रौिहटलाई रु.16 करोड 97 लाख 4 हजार तनकासा ददएको  
छ । उक्त रकम सम्बर्न्धि तनकार्ले र्वर्वध खािामा आम्दानी िरी लेखापरीक्षर् िराए निराएको 
सम्बन्धमा मन्रालर्ले सतुनर्िि िनुापदाछ ।  

15. तमतडर्ा तिर्फङ सेवा - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 85 मा सावाजतनक तनकार्ले 
एक लाख रुपैर्ाभन्दा बढी रकमको सोझै खररद िदाा मौजदुा सूर्चमा रहेका कम्िीमा िीनवटा 
परामशादािाबाट तलर्खि रुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माि िरी खररद िनुापने िथा सावाजतनक खररद 
ऐन, २०६३ को दफा ८(२) वमोर्जम खररद कार्ा िदाा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेुिरी टुक्रा टुक्रा पारी 
खररद िना नहनेु उल्लेख छ । 

कोरोना भाइरस (Covid-19) महामारी रोकथाम, तनर्न्रर् र उपचारकोलाति िथर्ाङ्क र सूचना सर्हि 
तमतडर्ा तिर्फङको लाति एक प्रोड्सन हाउस प्रा.तल. लाई सोझै छनौट िरी रु.9 लाख 80 हजार र 
अको एक प्रातललाई रु.12 लाख 60 हजार भकु्तानी ददएको छ । उक्त प्रा.तल आफैं ले िर्ार िरी 
प्रसारर् िने उक्त र्िर्फङ्ग नेपाल टेतलतभजन इटहरी, रेतडर्ो नेपाल वददावास र सामदुार्र्क रेतडर्ो 
प्रशारर् संघ लिार्िका संचारका माध्र्मबाट समेि तनःशलु्क प्रत्र्क्ष प्रशारर् िने व्र्वस्था तमलाउने 
सम्झौिामा उल्लेख छ । सो अनसुार प्रसारर् िराएको परु्ि हनेु प्रमार् पेश िरेको छैन । 

16. तभतडर्ो समाग्री उत्पादन, प्रशारर्- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७२(१) मा 
सावाजतनक तनकार्ले बीस लाख रुपैर्ा भन्दा कम रकमको परामशा सेवा ऐनको दफा ६(क) 
बमोर्जमको मौजदुा सूर्चमा रहेका परामशादािाबाट तलर्खि रुपमा प्रार्वतधक र आतथाक प्रस्िाव माि 
िरी खररद िनुापने व्र्वस्था छ । मन्रालर्ले परामशादािाबाट तलर्खिरुपमा प्रार्वतधक र आतथाक 
प्रस्िाव माि बेिर कोरोना भाइरस (Covid-19) महामारी रोकथाम, तनर्न्रर् र उपचारको र्वषर्मा 
तभतडर्ो सामग्री उत्पादन, प्रसारर्को कार्ा िना सोझै २ परामशादािा छनौट िरी रु.13 लाख 35 
हजार भकु्तानी िरेको छ । तभतडर्ो सामग्री उत्पादन िरेको कुनै प्रमार् मन्रालर्मा पेश िरेको छैन 
। संदेश प्रसारर् िने एफ.एम रेतडर्ोहरुले दैतनक प्रसारर् िातलका समेि मन्रालर्मा पेश िनुापने 
सम्झौिा िरेकोमा प्रसारर् भएको प्रमार् संलग्न निरी भकु्तानी िरेको तनर्तमि देर्खएन । 

17. दार्खला प्रमार्- सामार्जक र्वकास मन्रालर् प्रदेश-2 को अनरुोधमा मध्रे्पूवी पिृना हेड्वाटर 
बददावासले र्वतभन्न स्थानमा स्थापना भएका ्वारेन्टाइनलाई सामान खररद िरी मन्रालर्लाई उपलब्ध 
िराएको भनी एक रेडसाको तबल अनसुार समर तसरक-1 हजार, झलु-१ हजार, िन्ना/तसरानीको खोल-
1 हजार र तसरानी-1 हजार थानको रु.26 लाख 5 हजार भकु्तानी माि िरेको आधारमा मन्रालर्ले 
उक्त रेतडङ्गलाई सो रकम भकु्तानी ददएको छ । त्र्सैिरी मेरेस(36*72*3) थान 1 हजार ढुवानी 
समेि रु.3 हजार 563/- का दरले एक इण्डर्िजबाट खररद िरी मन्रालर्मा उपलब्ध िराएको 
भनी रु.35 लाख 63 हजार समेि रु.61 लाख 68 हजार मन्रालर्ले भकु्तानी ददएको छ । उक्त 
सामान दार्खला िथा प्रर्ोि िरेको स्थान खलुाएको छैन । दार्खला िथा प्रर्ोिको अवस्था खलु्ने 
प्रमार् पेश िनुापदाछ ।  
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18. स्वास्थर् कार्ाालर्लाई अनदुान- मन्रालर्ले कोतभड- १९ रोकथाम तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धमा प्रदेश २ अन्ििािका आठवटै र्जल्ला स्वास्थर् कार्ाालर्हरुलाई केस इन्भेर्िकेशन एण्ड 
कन्या्ट रेतसङ्गको लाति र्चर्कत्सक स्वास्थर्कमी पररचालन खचा वापि मन्रालर्को तमति 
२०७७/3/21 को तनर्ार्ानसुार प्रति कार्ाालर् रु.2 लाखका दरले रु.16 लाख तनकासा ददएको 
छ । उक्त तनकासा एल.एम.र्व.आई.एस. माफा ि तनकासा नभई सोझै स्वास्थर् कार्ाालर्को नाममा 
चेक काटेर भकु्तानी ददएकोले िी स्वास्थर् कार्ाालर्ले आफ्नो खािामा आम्दानी बाँधी लेखापरीक्षर् 
िराएको प्रमार् पेश िनुापदाछ । 

स्वास्थर् तनदेशनालर्, धनषुा 

19. सोझै खररद - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा सीतमि हनेु िरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद िना नहनेु र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म खररद प्रर्क्रर्ामा सबैलाई सहभािी हनेु 
अवसर प्रदान िरी प्रतिस्पधाा बाट खररद िनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले लािि अनमुान नबनाई 
रर्जिर, व्र्ानर, िोसर, ्र्ालेण्डर लिार्ि स्टेस्नरी सामान टुक्रा टुक्रा पारी सोझै खररद िरी रु.21 
लाख 36 हजार खचा लेखेको देर्खर्ो । लािि अनमुान िर्ार िरी प्रतिस्पधााबाट खररद िनुापदाछ ।  

20. बार्षाक प्रतिवेदन - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९० मा बार्षाक आतथाक 
कारोबारको प्रतिवेदन र तनर्म ९१ मा वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन अतथाक वषा समाप्त भएको ३ 
मर्हनातभर िर्ार िनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले सो अनसुार को प्रतिवेदन िर्ार िरेको छैन । 
कार्ाालर्को समग्र आतथाक कारोबार, वेरुज ुर बेरुज ुफस्र्ौटको अवस्था, र्जन्सीको ममाि एवं र्जन्सीको 
अवस्था, स्वीकृि कार्ाक्रम र प्रितिको अवस्था, मलु्र्ाङकन िना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

प्रादेर्शक अस्पिाल, जनकपरु 

21. तबल भरपाई - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) बमोर्जम कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोर्जम रीि पिेु नपिेुको जाँच 
िरेर मार भकु्तानी िनुापदाछ । अस्पिालले सादा कािजमा कमाचारीहरुको दैतनक भ्रमर् भत्ता, अन्र् 
भत्ता र र्वद्यिु प्रातधकरर्को भकु्तानी उल्लेख िरी रु.1 करोड 41 लाख 38 हजार खचा लेखेको छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा उक्त खचाको से्रस्िा माि िदाा पेश भएन । उक्त खचाको शे्रस्िा पेश 
िनुापदाछ ।  

22. कार्ासम्पादन जमानि - सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 27(4) मा लािि अनमुानको 
15प्रतिशि सम्म घटेर ठेक्का अङ्क कवोल िरेमा कवोल अङ्कको 5प्रतिशि र सोभन्दा बढी घटेर 
कवोल िरेको अवस्थामा 15 प्रतिशिभन्दा बढी जति घटेर कवोल िरेको छ सोको 50 प्रतिशि ले 
हनु आउने रकम कवोल अङ्कको 5 प्रतिशिमा थप िरी कार्ा सम्पादन जमानि तलनपुने व्र्वस्था  
छ । अस्पिालले कम्पाउण्ड वाल तनमाार्, जेनेरेटर रुम तनमाार्, आई.तस.र् ुर्वर्ल्डङ्ग र पर्िम िेट एवं 
पाले घर तनमाार् कार्ाको ठेक्का सम्झौिा िदाा तनमाार् व्र्वसार्ीबाट ऐनको व्र्वस्था अनसुार रु.39 
लाख 17 हजार तलनपुनेमा रु.12 लाख 99 हजार घटी जमानि तलई सम्झौिा िरेको छ । 
समर्मा काम सम्पन्न निरेमा जोर्खम समेि बढ्न जाने अवस्था देर्खएकोले कार्ा सम्पादन जमानि 
थप िनुापदाछ । 
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23. जमानिको म्र्ाद - कार्ाालर् र तनमाार् व्र्वसार्ी बीच भएको सम्झौिा अनसुार तनमाार् कार्ा सम्पन्न 
िनुापने अवतधभन्दा 1 वषा पतछसम्म कार्ासम्पादन जमानि र पेश्की फस्र्ौट नहुँदा सम्म पेश्की 
जमानिको म्र्ाद थप िनुापनेमा आई.तस.र् ु भवन ममाि एवं तनमाार्को कार्ासम्पादन जमानि रु.9 
लाख 39 हजारको म्र्ाद 3/12/2020 देर्ख र पर्िम िेट एवं पालेघर तनमाार् पेश्की रु.4 
लाखको म्र्ाद 23/9/2020 देर्ख समाप्त भएको देर्खँदा तनमाार् कार्ा जोर्खममा परेको छ । 
समर्मा म्र्ाद थप िना कारवाही निने पदातधकारीलाई र्जम्मेवार वनाई म्र्ाद थपको प्रमार् पेश 
िनुापदाछ।  

24. परामशा सेवा खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 12(४) मा परामशा सेवाको 
लािि अनमुान िर्ार िनुापने र तनर्म 85(४) मा कर्म्िमा 3 बटा फमाबाट दरभाउपर तलई रु.5 
लाखसम्मको परामशा सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था छ । अस्पिालले ्र्ार्न्टन  र्वर्ल्डङ्ग र नतसाङ्ग 
र्वर्ल्डङ्ग ईन्डोर आउटडोरको सभे तडजाईन र लािि अनमुानको लाति परामशा सेवा खररद िदाा तनर्म 
12(4) अनसुार लािि अनमुान िर्ार निरेको, परामशा सेवा आवश्र्क नपने सामान्र् कामको लाति 
परामशा सेवा तलएको, परामशादािाले सभे तडजाईन  र लािि अनमुान िर्ार िने उल्लेख भएकोमा 
लािि अनमुान मारको प्रतिवेदन उपलव्ध िराएको अवस्थामा 50 प्रतिशि मार कामको भकु्तानी 
िनुापनेमा परैु रु.9 लाख 44 हजार भकु्तानी ददएकोले दामासाहीले रु.4 लाख 72 हजार असलु 
िनुापने देर्खन्छ ।  

25. सोझै खररद -  सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ अनसुार 
रु.२० लाखसम्मको औषतध सोझै खररद िना सर्कने व्र्वस्था भएकोमा अस्पिालले र्वतभन्न 35 
फमाबाट पटक - पटक रंु२० लाख भन्दाबढी रु.1 करोड 24 लाखको र्वतभन्न औषतध एवं उपकरर् 
खररद िरेको छ । तनर्ममा िोर्कएको सीमा समेिलाई नाघी खचा िनुा उपर्कु्त देर्खएन । सीमा 
भन्दा बढीको खररद कार्ा प्रतिस्पधााबाट िनुापदाछ । 

26. नभएको कामको भकु्तानी - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(8) मा भकु्तानी पूवा 
रीि पिेु नपिेुको चेकजाँच िरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । ्र्ार्न्टन भवन तनमाार्का एक 
कन्स्र्सनलाई दोश्रो िथा अर्न्िम तबलको रु.21 लाख 71 हजार भकु्तानी िदाा काम सम्पन्न िरेको 
भनी भकु्तानी िरेकोमा भवन तनरीक्षर् िदाा पारेसन र ढोका राख्न ेकाम िरेको देर्खएन । नभएको 
कामको भकु्तानी िनेलाई काननु बमोर्जम कारवाही िरी रु.4 लाख 4 हजार असलु िनुापदाछ ।  

27. सटर भाडा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 10 मा राजश्वको लेखा अद्यावतधक 
िरी असलु एवं दार्खला िनुापने र तनर्म 13 मा आतथाक वषा समाप्त भएको 35 ददनतभर असलु िना 
बाँकी राजश्वको कच्चावारी िर्ार एवं तभडान िरी राजश्वको आतथाक र्ववरर् िर्ार िनुापने व्र्वस्था छ 
। कार्ाालर्ले र्वििमा िरेको सटरभाडा सम्बन्धी सम्झौिाको अतभलेख राखेको छैन । 
लेखापरीक्षर्को समर्मा कार्ाालर् र र्वतभन्न 19 व्र्वसार्ीसँि भएको सम्झौिा अनसुार एक आतथाक 
वषाको रु.50 लाख 53 हजार भाडा प्राप्त हनुपुने देर्खन्छ । िि र्वििको असलु िना बाँकी रु.70 
लाख 53 हजार उल्लेख िरेकोमा अतभलेख प्रमार्र्ि निरेकोले एकीन िने आधार भएन । र्वििदेर्ख 
असलु िनुापने बाकँी राजश्व रु.70 लाख 53 हजार र आतथाक वषा 2076/77 मा सम्झौिा अनसुार 
हनेु रु.50 लाख 53 हजार मध्रे् र्ो वषा असूली रु.29 लाख 11 हजार कट्टा िरी बाँकी रु.21 
लाख 42 हजार समेि रु.91 लाख 95 हजार असलु िनुापदाछ । 
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28. करारको कमाचारीहरुको महिी भत्ता - संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को च.नं 217 
तमति 2074/1/25 को पररपर अनसुार करारको कमाचारीहरुलाई एक मर्हनाको पाररश्रतमक 
वरावरको रकम चाडपवा खचा र सालवसाली रुपमा चैर मर्हनामा तनजामिी कमाचारी सरह पोशाक 
भत्ता बाहेक अन्र् भत्ता भकु्तानी  ददन नतमल्ने उल्लेख छ । अस्पिालले सतमति िफा  करारमा 
कार्ारि 52 कमाचारीहरुलाई पाररश्रतमक भकु्तानी िदाा पररपर अनसुार भकु्तानी ददन नतमल्ने मंहिी 
भत्ता रु.14 लाख 57 हजार भकु्तानी िरेकोले असलु िनुापदाछ ।  

कोतभड-१९ िफा को कारोबार 
29. कोतभड-१९को आर् व्र्र्- सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट रु.5 करोड 96 लाख 21 हजार र 

प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट रु.20 लाखसमेि रु.6 करोड 16 लाख 21 हजार आम्दानी 
भएकोमा करार डा्टर नसाको िलब रु.32 लाख 66 हजार, डा्टर, नसा होटल बस्दाको खाना 
रु.38 लाख 95 हजार, ्वारेर्न्टन तनमाार् सधुार रु.24 लाख 45 हजार र अन्र्मा रु.42 लाख 
19 हजार खचा िरी रु.4 करोड 77 लाख 96 हजार मौज्दाि बाँकी रहेको छ ।  

सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म 10 अनसुार लािि अनमुान िर्ार िरी तनमाार् कार्ा 
िनुापदाछ । कार्ाालर्ले कोतभड – 19 को लाति नतसाङ्गकलेज जनकपरुलाई ्वारेर्न्टन को रुपमा 
परीविान िना आवश्र्क सामान खररद िरी रु.24 लाख 45 हजार खचा िरेको छ । खचा िनुापूवा 
लािि अनमुान िर्ार िनुापनेमा सो निरी तसधै सामान खररद िरी प्रर्ोि िरेबाट वास्िर्वक लािि 
र्र्कन भएन । लािि अनमुान एवं कार्ासम्पन्न प्रमार् बेिर खचा लेखेको रकम अतनर्तमि देर्खन्छ । 

मलंिवा  अस्पिाल,  सलााही 
30. आन्िररक आम्दानीः  प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, 2074 को दफा 24 अनसुार र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 

आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी निद सोही ददन वा भोतलपल्ट र्थास्थानमा दार्खला िरी से्रस्िा 
खडा िनुापने व्र्वस्था छ । निद प्राप्त भएको 15 ददनभन्दा बढी र्ढला िरी दार्खला िरेमा 25 
प्रतिशि जररवाना थप िरी दार्खला िनुापने व्र्वस्था छ । अस्पिाल र्वकास तसतमतिको र्स वषा प्राप्त 
आम्दानीमध्रे् रु.15 लाख 50 हजार निद बाँकी देर्खन्छ । अस्पिालले र्जम्मेवार व्र्र्क्त एकीन 
िरी ऐनको व्र्वस्था अनरुुप 25 प्रतिशि र्जरवाना समेि थप िरी सतमतिको खािामा दार्खला 
िनुापदाछ । 

31. सटरभाडा- अस्पिाल र्वकास सतमतिले २०६९।७० सालदेर्ख मातसक सटर भाडा तनधाारर् िरी 8 
जनासँि सम्झौिा िरेकोमा उक्त सम्झौिा नर्वकरर् िरी समार्ानकूुल प्रचतलि बजारदरमा भाडा असलु 
िनुापनेमा सतमतिको २०७३ भार ३१ ििेको तनर्ार्ले २०७३ असोज १ ििेदेर्ख मातसक रु.५ 
हजार कार्म िरे पिाि सम्झौिा नर्वकरर् र भाडा दर पररमाजान िरेको छैन । लेखापरीक्षर्मा प्राप्त 
र्ववरर् अनसुार आतथाक वषा २०७६।७७ सम्मको असलु हनु बाकँी सटर भाडा र्वजलुी महसलु र 
जररवाना रु ११ लाख ४३ हजार असलु िनुापदाछ । 

32. उपकरर्को प्रर्ोि - अस्पिालको स्थलिि अवलोकन िदाा अस्पिालले र्ो वषा बोलपरबाट खररद 
िरेका  हेमाटोलोजी एनालाईजर, ल्र्ाप्रोस्कोप तसस्टम, बार्ोकेमेस्टी एनालाईजर, अटोमेर्टक बार्ोसेफ्टी 
्र्ार्वनेट, र््लर्ातसस्टम कल्चर मेर्शन ब्लड बैंक रेर्िजेनेशन जस्िा रु.१ करोड ५० लाख ६४ 
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हजारका  टर्ाथोलोर्जक औजार उपकरर् सिालनमा ल्र्ाएको छैन । खररद िररएका उपकरर् 
सिालन िना भवन अभाव भएको र ल्र्ाप्रोस्कोप तसस्टम सिालन िने कमाचारी नै नभएको कारर् 
सिालनमा ल्र्ाउन नसकीएको जनाएको छ । सेवा प्रवाहको लाति आवश्र्क मेतसन उपकरर् खररद 
िरी उपर्ोि निदाा सेवा प्रवाहमा असर पने देर्खएको छ । खररद िररएको मेर्शन उपर्ोिको लाति 
आवश्र्क कारवाही िनुापदाछ । 

स्वास्थर् कार्ाालर्हरु 

33. बढी भकु्तानी: कार्ाालर्ले िालीम, िोष्ठी िथा सेतमनार सिालन िदाा अथा मन्रालर्को कार्ासिालन 
तनदेर्शका, 2075 मा उल्लेर्खि नम्सा बमोर्जम िनुापदाछ ।  सहभािी भत्ता, खाजा स्टेसनरी 
लिार्िको  दैतनक रु.700.00 मार पाउने उल्लेख छ । स्वास्थर् कार्ाालर्, बाराले भ्र्ार््सनेटर 
िथा माईक्रोटलातनङ िातलम र हार्त्तपाईले र्ोजना िजुामा िोष्ठी सिालन िरी  रु.२३ लाख ४४ हजार 
पेश्की फस्र्ौट िदाा भ्र्ार््सनेटर िथा माईक्रोटलातनङ िातलममा सहभािी भत्ता र खाजा खचामा नमास 
भन्दा बढी रु.९ लाख ७७ हजार, दार्खला िना बाकँी कर र तबल भरपाई नपूि रु.१ लाख ८३ 
हजार साथै हार्त्तपाईले र्ोजना िजुामा िोष्ठी िफा  सहभािी भत्ता र स्टेसनरीमा नमास भन्दा बढी रु.१ 
लाख १८ हजार करकर्ट्ट दार्खला िना बाकँी ४३ हजारसमेि रु.१३ लाख २१ हजार बढी खचा 
लेखेकोले असलु िनुापदाछ ।  

34. रमानापतछ कमाचारीलाई िलब खचाः  स्वास्थर् कार्ाालर्, महोत्तरीले तमति २०७६।१०।२६ च.नं. 
३६८ बाट औरही िाउँपातलका धनषुामा तमति २०७६।१०।२७ देर्ख लाि ुहनेु िरी रमाना भएका 
ल्र्ाब अतसिेन्ट तनरीक्षक (अतधकृि छैठौ) िहका १ कमाचारीलाई २०७६ फाल्िरु्देर्ख २०७७ 
आषाढ मसान्िसम्म ५ मर्हनाको मातसक िलब, ग्रडे, क.सं. कोष र मंहिी भत्ता समेि रु.2 लाख 81 
हजार भकु्तानी िरेको देर्खर्ो । तनजले हाल कार्ारि िाउँपातलकाबाट सो रकम भकु्तानी नतलएको 
प्रमार् बेिर करकट्टी बाहेक भकु्तानी ददएको रु.2 लाख 78 हजार असलु िरी राजश्व खािामा 
दार्खला िनुापदाछ । 

कोतभड-19 िफा को कारोबार 
35. प्रोत्साहन भत्ताः कोतभड-19 को रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन िना प्रदेश संर्चिकोषबाट रु.40 

लाख र प्रदेश कोतभड कोषबाट रु.2 लाख िरी कूल रु.42 लाख वजेट व्र्वस्था भएकोमा आषाढ 
मसान्िसम्म रु.30 लाख ४६ हजार खचा भएको छ । नेपाल सरकार, स्वास्थर् िथा जनसंख्र्ा 
मन्रालर्ले कोरोना भाइरसको संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन 
आदेश,2077 वमोर्जम जोर्खम भत्ता भकु्तानी िदाा दफा ७ को उपदफा (ङ) वमोर्जम जनशर्क्तलाई 
शरुु िलब स्केलको ५० प्रतिशि ददनपुनेमा स्वास्थर् कार्ाालर्, महोत्तरीले चैर ११ देर्ख आषाढ 
मसान्िसम्म ५०, ७५ र १०० प्रतिशिका दरले रु.16 लाख 30 हजार भकु्तानी िरेकोमा १५ जना 
कमाचारीलाई 50 प्रतिशि भन्दा बढी भकु्तानी ददएको रु.5 लाख 3 हजार छ । 

36. दोहोरो सरु्वधाः नेपाल सरकारले कोतभड-19 रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापन िना २०७६ चैर ११ 
देर्ख २०७७ आषाढ मसान्िसम्म देशभर लकडाउन घोषर्ा िरी अत्र्ावश्र्क सेवादेर्ख बाहेक 
सरकारको तनर्तमि कार्ाक्रम स्थतिि िरी कोतभड-19 को रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा साधन 
श्रोि र जनशर्क्त पररचालन िने तनदेशन अनसुार स्वास्थर् कार्ाालर्, महोत्तरीको १९ जना 
कमाचारीहरुले शरुु िलबको ५० प्रतिशिदेर्ख ७५ प्रतिशिसम्म रु.16 लाख 30 हजार भत्ता खचा 
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लेखेको छ । सोही अवतधमा र्जल्लाभर कोरोना अनिुमन िथा व्र्वस्थापन िना खर्टएको, क्षर्रोि 
कुष्ठरोि हार्त्तपाईले कार्ाक्रम अनिुमन िथा ्वारेन्टाइनको अनिुमन लिार्िका कार्ाक्रममा 
खर्टएको भनी स्वीकृि भ्रमर्  आदेश र तबल बमोर्जम १२ जना कमाचारीलाई न्रू्निम रु.11 
हजारदेर्ख अतधकिम रु.3 लाख 73 हजारसम्म दैतनक भ्रमर् भत्ता भकु्तानी ददएको छ । नमूना 
छनौटको आधारमा लेखापरीक्षर् िदाा र्वतभन्न ५ कमाचारीले एकै ददनमा फरक फरक कामको लाति 
भ्रमर् आदेश स्वीकृि िरी दोहोरो रु.४ लाख ४9 हजार भकु्तानी िरेकोले दोहोरो खचा िने र 
िराउनेलाई आवश्र्क कारवाही िरी उक्त रकम असलु िनुापदाछ । 

प्रदेश स्वास्थर् आपतुिा व्र्वस्थापन केन्र, धनषुा 

37. कार्ा सम्पादन जमानि: - सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २७ (४) मा बोलपर स्वीकृि 
भई सम्झौिा िनुा पूवा कवोल रकमको ५ प्रतिशि कार्ासम्पादन जमानि राख्नपुने व्र्वस्था छ। र्दद 
ठेक्का लािि अनमुानको िलुनामा १५ प्रतिशिभन्दा बढी घटेर कवोल िरेको अवस्थामा १५ 
प्रतिशिभन्दा जति रकमले घटी कवोल िरेको छ सोको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम  कवोल 
अंकको ५ प्रतिशिमा थप िरी कार्ासम्पादन जमानि दार्खला िनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले ५ 
ठेक्कामा ऐन अनसुार तलनपुने भन्दा रु.१६ लाख ४३ हजार घटी कार्ासम्पादन जमानि तलई सम्झौिा 
िरेको छ । समर्मा काम सम्पन्न निरेमा जोर्खम समेि बढ्न जाने अवस्था देर्खएकोले कार्ा 
सम्पादन जमानि थप िनुापदाछ । 

कोतभड-१९ िफा को कारोबार 
38. जोर्खम भत्ता - प्रदेश मन्रीपररषद्को २०76/12/20 को तनर्ार्मा प्रर्ोिशाला स्वास्थर् परीक्षर् र 

उपचारमा प्रत्र्क्ष खर्टने डा्टर, नसा र स्वास्थर्कमीलाई १०० प्रतिशि, सो काममा सहर्ोि िने 
प्रार्वतधक कमाचारीलाई ७५ प्रतिशि र सो बाहेक अन्र् जनशर्क्तलाई शरुु िलबमानको 50 प्रतिशि 
जोर्खम भत्ता भकु्तानी ददने उल्लेख छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार सहर्ोि िने अन्र् कमाचारीलाई ५० 
प्रतिशिभन्दा बढी भत्ता ददन तमल्ने देर्खदैन । कार्ाालर्ले प्रशासतनक िफा को 7 कमाचारीलाई 
७५प्रतिशि ले खचा लेखी रु.1 लाख 34 हजार बढी खचा लेखेकोले असलु िनुापने देर्खएको छ । 

39. कोतभड तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापन खािा - सामार्जक र्वकास मन्रालर्बाट केन्रलाई कोतभड-19 
तनर्न्रर् एवं व्र्वस्थापन िना रु.३ करोड 5 लाख तनकासा िरेकोमा केन्रले आषाढ मसान्ितभर 
रु.2 करोड 80 लाख आम्दानी देखाई आर्-व्र्र् र्ववरर् िर्ार िरेको छ । बाकँी रु.२5 लाखको 
चेक 2077 श्रावर् 12 मा जम्मा भएको छ । र्ो वषा जम्मा भएको रु.2 करोड 80 लाख मध्रे् 
केन्रले रु.41 लाख 38 हजार खचा िरी रु.2 करोड 38 लाख 62 हजार र्जम्मेवारी सारेको छ । 
उक्त खचाको परीक्षर् िदाा देर्खएका व्र्होरा र्सप्रकार छन:्- 

39.1. सामार्जक र्वकास मन्रालर्को उक्त कोषबाट जनकपरु र राजर्वराजमा स्थार्पि प्रर्ोिशालामा 
र्प.तस.आर. मेर्शन जडान िना र िौर अस्पिालमा प्रर्ोिशाला स्थापना िना रु.2 करोड 30 लाख 
रकम तनकासा िरेकोमा उक्त रकम खचा नभई मौज्दाि रहेको छ । 

39.2. श्रीनाथ िर् महेन्रनिर व्र्ारेक धनषुालाई निराईन निरपातलका वडा नं ५ र्स्थि िंिलीर्ामा खडा 
भएको प्रादेर्शक ्र्ारेन्टाइनमा 2077/1/1 देर्ख 1/31 सम्म भनाा भएका र्वरामीलाई सामान 
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उपलब्ध िराएको रु.3 लाख 4 हजारको चेक पठाएको छ । िर्ले उक्त रकमको लेखापरीक्षर् 
िराएको प्रमार् िथा आपिुाकको र्वजक सर्हि भकु्तानी भएको प्रमार् पेश िरेको छैन । खचाको 
प्रमार् पेश हनुपुदाछ । 

39.3. नन फाइलर- मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा ७ बमोर्जम असलु िरेको मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर 
र्ववरर् अको मर्हनाको २५ ििेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा पेश िनुापने व्र्वस्था 
रहेको छ । निराईन आर्वेुद मेतडकल कलेज ्र्ारेन्टाइन व्र्वस्थापन र सपही धनषुा आइसोलेसन 
केन्र व्र्वस्थापन िना दइु कमाचारीको पेश्की फस्र्ौट िदाा सामान कार्ाालर्को कोतभड रर्जिरमा 
आम्दानी िरी प्रर्ोि िरेको छ । िीन सटलार्साबाट आवस्र्क सामाग्री खररद िरेको उक्त फमा नन ्
फाइलर देर्खएकोले आपतुिाकिाालाई भकु्तानी िरेको रु.3 लाख 40 हजार को मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर 
समार्ोजन भएको प्रमार् पेश िनुापदाछ । 

40. कोतभडका सामान खररद - सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १४५ मा उल्लेर्खि 
र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद िने सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुार  कोतभड १९ ले सजृना िरेको र्वशेष 
पररर्स्थतिको कारर् केन्रले ३ देर्ख ५ फमाबाट दररेट माि िरी र्प.र्प.ई सेट रेिलुर, एन 95 मास्क, 

तडस्पोजेवल मास्क, र्प.र्प.ई सेट तडस्पोजेवल सामानको औषिदरमा रु.२ करोड ४५ लाख ४४ 
हजारको लािि अनमुान िर्ार िरी ३ ददने बोलपर आव्हान िरेकोमा आईटम वाइज २ पाटीको 
घटी दर अनसुार रु.63 लाख 80 हजार (74प्रतिशि घटी)  को ठेक्का स्वीकृि िरी खररद िरेको 
छ । उक्त बोलपरदािाहरुसँिको सम्झौिाको बुदँा नं 39.1 मा कार्ाालर्ले अनरुोध िरेमा थप 
पररमार् समेि सोहीदरमा उपलब्ध िराउनपुने शिा राखी सम्झौिा िरेको छ ।  

40.1. कोतभड महामारीको कारर् उक्त सामानको थप माि आएको भनी सम्झौिाको शिा नं ३९.१ अनसुार  
कार्ाालर्ले उक्त आपूिाकबाट सोही दरमा थप पररमार् खररद िरी रु.1 करोड 38 लाख 75 हजार 
भकु्तानी िरेको छ । र्सरी सम्झौिाको शिा अनसुार थप पररमार् उपलव्ध िराउन अनरुोध िदाा 
कोतभड १९ को र्वशेष पररर्स्थति भनी उल्लेख िरेिापतन सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा 
५४ अनसुार भेररएसन स्वीकृि िरेको देर्खएन।  

र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर्, धनषुा 
41. एक तनवााचन एक प्रार्वतधक र्शक्षालर् : - प्रदेश नं. २ अन्ििाि ८ र्जल्लाका ६४ तनवााचन क्षेरमा 

एक तनवााचन एक प्रार्वतधक र्शक्षालर् स्थापना िने प्रदेश नीति र कार्ाक्रम अनसुार तनदेशनालर्ले 
मन्रालर्बाट छनौट भई आएका र्वद्यालर्हरुलाई प्रति र्वद्यालर् अतधकिम रु.25 लाखसम्म हनेु िरी 
५५ र्वद्यालर्लाई रु.१२ करोड २३ लाख ६६ हजार बजेट तनकासा िरेको छ । प्रदेश सरकारले 
प्रार्वतधक धार सिालन िने कार्ार्वतध, छनौट, सिालन िथा खचाको मापदण्ड तनदेर्शका सम्बन्धी 
काननुी आधार िर् निरी बजेट तनकासा ददएको छ । र्वद्यालर् छनौटको आधार प्रमार् 
तनदेशनालर्सँि रहेको पाइएन । छनौट भएका र्वद्यालर्हरुलाई बजेट र्वतनर्ोजन भएपिाि 
र्वद्यालर्ले कुन र्वषर्मा प्रार्वतधक धार सिालन िने सो र्वषर्मा प्रस्िाव माि िरी छनौट िथा 
तनकासा ददएको देर्खन्छ । तनदेशनालर्ले खचाको मापदण्ड, कार्ार्वतध, तनदेर्शका िर्ार िरी बजेट 
प्राप्त िने र्वद्यालर्हरुले प्रार्वतधक र्शक्षा सिालन िरेको सतुनिि िनुापदाछ । 
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42. उत्तरपरु्स्िका छपाई : - कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार धनषुा र्जल्लामा शैर्क्षक सर, २०७६ को 
माध्र्तमक र्शक्षा कक्षा १० मा परीक्षा आवेदन फमा भने र्वद्याथीहरुको संख्र्ा 72 हजार 839 
रहेकोले ८ र्वषर्को लाति हनेु 5 लाख 82 हजार 712 र सोमा थप २० प्रतिशिले हनेु 1 लाख 
16 हजार 542 थप िरी 6 लाख 99 हजार 254 उत्तरपरु्स्िका छपाई िनुापनेमा 8 लाख 70 
हजार छपाई िरेको हुँदा 1 लाख 70 हजार 745 थान बढी उत्तरपरु्स्िका छपाई िरेको छ । 
स्पि मापदण्ड बेिर र्वद्याथी संख्र्ाको िलुनामा आवश्र्क भन्दा बढी उत्तरपरु्स्िका छपाई िरेकोले 
प्रति उत्तरपरु्स्िकाको रु.7 रुपैर्ा 50 पैसाका दरले रु.१२ लाख ८१ हजार बढी थप व्र्र्भार 
पारेको छ ।  

 बेरुज ु र्स्थति - मन्रालर्िफा  2० तनकार्मा र्ो वषा रु.9 करोड 19 लाख 68 हजार वेरुज ु
देर्खएकोमा प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपलब्ध िराएपतछ प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.1 करोड 18 लाख 36 
हजार बेरुज ुफस्र्ौट भई रु.8 करोड 1 लाख 32 हजार बेरुज ुबाँकी रहेको छ । सो मध्रे् रु.3 
करोड 68 लाख 72 हजार म्र्ाद नाघेको पेश्की रहेको छ । र्सैिरी अन्र् संस्था िथा सतमतििफा  7 
तनकार्मा र्ो वषा रु.8 करोड 25 लाख 80 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट 
नभएकोले रु.8 करोड 25 लाख 80 हजार नै बाँकी रहेको छ। सो मध्रे् रु.1 करोड 45 लाख 
21 हजार म्र्ाद नाघेको पेश्की रहेको छ। र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 र 10 मा समावेश छ । 
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मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 

 

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

र्ो वषा कार्ाालर्को र्वतनर्ोजन रु.3 करोड 33 लाख 65 हजार, राजश्व 95 हजार, धरौटी रु.10 
लाख 68 हजार समेि रु.3 करोड 45 लाख 28 हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न िररएको छ । सो 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा र्सप्रकार छन:्- 

1. मदु्दाको प्रतिरक्षा – मखु्र् न्र्ार्ातधबक्ताको काम किाव्र् र अतधकार िथा सेवाका अन्र् शिा सम्बन्धी 
ऐन २०७५।६।२५ मा प्रमार्र्करर् भई लाि ुभएको छ । र्ो वषा 62 मदु्दाको लिि रहेकोमा 
25 मदु्दा फस्र्ौट  र 12 मरु्द्ा खारेज भई 37 बाकँी छन ्। लिि बाकँी मध्रे् सवोच्च अदालि 
िफा  28, उच्च अदालि जनकपरुमा 6, उच्च अदालि जनकपरु अस्थार्ी इजलास वीरिंजमा २, र 
उच्च अदालि जनकपरु राजर्वराज इजलासमा 1 मदु्दा बाकँी छन ्। समर्मै मदु्दाको कारवाही र्कनारा 
लिाउनपुदाछ ।  

2. आन्िररक तनर्न्रर् - प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३० अनसुार कार्ाालर् प्रमखुले 
आ-आफ्नो कार्ा प्रकृति अनसुार र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसनीर् बनाउन िथा प्रचतलि काननु 
वमोर्जम सम्पादन िनुापने कामको प्रकृति अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी र्ो ऐन 
प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषा तभर लाि ुिरीस्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको देर्खएन । 

3. सेवा सरु्वधाको प्रर्ोि - नेपालको संतबधानको धारा 160(7) मा मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको पाररश्रमीक 
िथा अन्र् सरु्वधा उच्च अदालिको न्र्ार्ाधीश सरह हनेु उल्लेख छ । भ्रमर् खचा तनर्मावली 
2064 को अनसूुची-5 अनसुार र्वर्शि शे्रर्ीले पाउने प्रतिददन अमेररकी डलर 225 र तनर्मानसुार 
थप समेि पाउने उल्लेख छ । मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको काम, किाव्र् र अतधकार िथा सेवाका अन्र् 
शिा सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 14 को अनसूुची-1 मा वैदेर्शक भ्रमर् िदाा प्रतिददन अमेररकी 
डलर 175 पाउने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले मखु्र् न्र्ार्ातधवक्तालाई वैदेर्शक भ्रमर् सरु्वधा उपलब्ध 
िराउँदा प्रतिददन अमेररकी डलर 225 र तनर्मानसुार थप समेि उपलब्ध िराएको देर्खर्ो । दईु 
वटा काननुमा फरक फरक सरु्वधा उल्लेख भएको र जनुमा बढी सरु्वधा छ सोही काननु प्रर्ोि िरी 
खचा लेख्न ेिरेको देर्खर्ो । काननुमा एकरुपिा कार्म िनुापदाछ ।  

 बेरुज ुर्स्थति – कार्ाालर्को लेखापरीक्षर्बाट र्ो वषा लिति बेरुज ुदेर्खएको छैन । र्स 
सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची 9 मा रहेको छ । 
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प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोि 

 

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको सन्ितुलि र  समर्ििि र्वकासका लाति आवश्र्क नीति, रर्नीतिक 
र्वषर्का दीघाकालीन, मध्र्मकालीन र वार्षाक र्वकास र्ोजना बनाउने िथा प्रदेशको आवश्र्क नीति तनमाार् 
कार्ामा प्रदेश सरकारलाई सहर्ोि परु् र्ाउने उदे्दश्र्ले “प्रदेश नीति आर्ोिको िठन िथा कार्ा सिालन 
ऐन,२०७५” अनसुार  प्रदेश  नीति आर्ोिको िठन भएको हो। पतछ प्रदेश सरकारबाट र्स आर्ोिको नाम 
प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोि कार्म िरेको छ।  

र्ो वषा आर्ोिको र्वतनर्ोजन रु. 93 लाख १३ हजार, राजश्व रु. 5 हजार, अन्र् कारोबार रु. २५ 
हजार  समेि रु. ९३ लाख ४३ हजारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएको छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षर्बाट 
देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन:् 

1. आवतधक र्ोजना  - नेपालको संर्वधानर्द्ारा प्रदेश सरकारलाई प्रदत्त अतधकार अनसुार आर्ोिले 
उपलब्ध श्रोि साधन, सम्भाव्र्िा, चनुौिी िथा अवसरहरुलाई तबश्लषेर् िरी आतथाक वषा २०७६।७७ 
देर्ख आ.व.२०८०।८१ सम्मको प्रथम आवतधक र्ोजना िर्ार िरेको छ । 

2. मध्र्मकालीन खचा संरचना - अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर् ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् िहका सरकारले सावाजतनक खचाको र्ववरर् प्रस्ििु िदाा अतनवार्ा रुपमा मध्र्मकालीन खचा 
संरचना िजुामा िरी पेश िनुापने व्र्वस्था छ । आर्ोिले २०७७।७८ - २०७९।८० को लाति 
मध्रे्कालीन खचा संरचना िर्ार िरेको छ । संरचनामा ददिो र्वकास लक्ष्र्, रार्िर् र्वकास लक्ष्र् र 
आवतधक र्ोजनाको सोच िथा रर्नीतिसँि वार्षाक वजेटलाई िादाम्र्िा कार्म िराउने प्रर्ास िररएको 
उल्लेख छ ।  

3. प्रदेश पाश्वार्चर - आर्ोिले प्रदेश नं. २ को समग्र वस्ििुि र्स्थतिको प्रादेर्शक पाश्वार्चर िर्ार िरी 
ददिो र्वकास लक्ष्र् सम्बन्धी िथर्ाङ्कलाई समेि समावेश िरेको छ ।  

4. ददग्दशान िजुामा - आर्ोिले प्रदेश अनिुमन िथा मूल्र्ांकन ददग्दशान,२०७६, प्रदेश र्ोजना िथा 
कार्ाक्रम िजुामा ददग्दशान, २०७७ र प्रदेश नं. २ को जानसांर्ख्र्क र्स्थति िर्ार िरी प्रकाशन िरेको 
छ । 

 बेरुज ु र्स्थति- र्ो वषा रु.98 हजार वेरुज ु देर्खएको छ । र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनसूुची-9 मा 
समावेश छ । 
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पररच्छेद- ४ 

प्रतिवदेन कार्ाान्वर्नको र्स्थति 

 

प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोर्जम महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट 
लेखापरीक्षर् िरी प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका बेरुजकुा सम्बन्धमा सो बेरुजकुो सूचना प्राप्त भएको ३५ 
ददनतभर सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले िोर्कए बमोर्जम फस्र्ौट िथा सम्परीक्षर् िरी महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्लाई जानकारी िराउनपुने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धी ब्र्होरा तनम्न छनः् 

1. प्रतिवेदन कार्ाान्वर्न : लेखापरीक्षर् ऐन, 2075 को दफा 19 (5) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश 
प्रमखु समक्ष पेश िरेको प्रतिवेदन मखु्र्मन्रीमाफा ि प्रदेश सभा समक्ष पेश िने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, 2075 प्रदेश सभामा 2076/7/29 मा पेश 
िरेको र वार्षाक प्रतिवदन, 2077 प्रदेश सभामा हालसम्म पेश नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
वार्षाक प्रतिवेदन उपर समर्मै छलफल िरी प्रभावकारी कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

2. बेरुज ुफस्र्ौट - र्ो वषा प्रदेशको सरकारी कारोबारिफा  120 इकाइको र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी 
िथा अन्र् कारोबारको लेखापरीक्षर् िरी ९९ इकाइमा सैर्द्ार्न्िक दफा 1 हजार 101 र लििी 
दफा 954 बाट रु.1 अबा 97 करोड 18 लाख 99 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा माफा ि 
1९ इकाइबाट रु.24 करोड 86 लाख 89 हजार फस्र्ौट िरी रु.1 अबा 72 करोड 32 लाख 
10 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी 8० इकाइको प्रतिर्क्रर्ा प्राप्त भएिापतन फस्र्ौट हनेु प्रमार् पेश 
नभएकोले शरुु बेरुज ु नै कार्म भएको छ । सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  8 इकाइको आतथाक 
कारोबारको लेखापरीक्षर् िदाा सैर्द्ार्न्िक दफा 53 र लििी दफा 64 बाट रु.8 करोड 27 लाख 
8 हजार बेरुज ु देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफस्र्ौट हनेु प्रमार् भएको छैन। काननु बमोर्जम 
बेरुज ुअसलु फस्र्ौट िनुापने देर्खन्छ । 

3. सम्परीक्षर् - प्रदेश सरकारी कार्ाालर् िफा  दोश्रो प्रतिवेदन सम्म रु.१ अबा 90 करोड 35 लाख 
57 हजार र िथा अन्र् सतमति िफा  रु.8 करोड 64 लाख 51 हजार बेरुज ुफस्र्ौट िना बाकँी 
रहेकोमा र्ो वषा प्रदेश कार्ाालर् िफा  32 तनकार्ले रु.10 करोड 26 लाख 99 हजार (5.39 
प्रतिशि) र सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  2 तनकार्ले रु.40 लाख 10 हजार (4.63 प्रतिशि) मार 
बेरुज ु फस्र्ौट िरेका छन।् बाँकी  तनकार्ले बेरुज ु फस्र्ौटको लाति अनरुोध निरेकोले बेरुज ु
सम्परीक्षर् समेि भएको छैन। 

4. बेरुज ुन्रू्नीकरर् - प्रदेश सरकारको आतथाक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औलँ्र्ाइएको ररु्टलाई 
सधुार िरी आतथाक अनशुासनको र्स्थति मजबिु बनाउनपुदाछ । प्रदेश कार्ाालर्हरु स्थापनाको 
शरुुवाति चरर्मा रहेको  प्रदेश सभामा लेखा सतमति िठन िरी बेरुज ुछलफलमा िदारुकिा आउन 
नसकेको, आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली कार्ाान्वर्न नभएको, प्रभावकारी आन्िररक लेखापरीक्षर् हनु 
नसकेको, खररदमा काननुको पालना हनु ु नसकेको, अनिुमन एवं तनर्मनलाई प्रभावकारी बनाउन 
नसकेको आदद कारर्बाट बेरुज ुन्रू्नीकरर् हनु सकेको छैन । र्जम्मेवारी वहनको र्स्थतिमा सधुार 
िरी बेरुज ुन्रू्नीकरर्मा ध्र्ान ददनपुदाछ । 
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पररच्छेद - ५ 

सधुारका क्षरेहरू 

 

सावाजतनक जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र र्वत्तीर् अनशुासनको माध्र्मबाट र्वत्तीर् सशुासन कार्म िना 
मद्दि पगु्दछ । स्रोि र साधनको प्रातप्त एवम ्पररचालनबाट प्रदेशका र्वकास तनमाार्, सेवाप्रवाहका ितिर्वतधलाई 
पारदशी, जवाफदेही, तमिव्र्र्ी र सशुासनर्कु्त एवम ्प्रभावकारी बनाउन शासन सञ् चालन िथा आतथाक कार्ा 
प्रर्ालीमा सधुार िने र्वषर् तनम्न छन ्: 
1. नीतििि िथा काननुी व्र्वस्था 
1.1. प्रदेश सरकार (कार्ार्वभाजन) तनर्मावली, 2074 अनसुार र्वतभन्न मन्रालर्हरूलाइा िोर्कएकामध्रे् 

शरुु नभएका कार्ा र्जम्मेवारीहरूलाइा नीति िथा कार्ाक्रममा समावेश िरी कार्ाान्वर्न िातलका बनाइा 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ । 

1.2. नेपालको संर्वधानको धारा 57 (6) बमोर्जम प्रदेशले पर्हचान िरेका कानून, िठन आदेश, तनर्मावली 
र कार्ार्वतध संघीर् कानूनसँि सामन्जस्र्िा हनेु िरी तनमाार् िनुापदाछ । कार्ार्वतध िजुामा िदाा 
प्रत्र्ार्ोर्जि र्वधार्नको स्रोि खलुाउन ुपदाछ ।  

1.3. प्रदेश सरकार (कार्ा र्वभाजन) तनर्मावली, 2074 ल मन्रालर्ले िनुापने कार्ा तनधाारर् िरेको छ 
।मन्रालर् ले नीति तनमाार्, कार्ाक्रम स्वीकृिी, बजेट व्र्वस्थापन, अनिुमन मूल्र्ांकन जस्िा कार्ा 
संचालन िनुापनेमा मािहि कार्ाालर्बाट िराउनपुने कार्ा समेि आफैले िरेको देर्खएको छ । उक्त 
कार्ा मािहिबाट िराउने र आफूले अनिुमन मूल्र्ांकनको कार्ा िनुापदाछ ।  

2. र्वत्तीर् व्र्वस्थापन 

2.1. प्रदेशले ददिो र्वकास लक्ष्र्का लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् िरी िी लक्ष्र् प्राप्त िना आवतधक र्ोजना र 
बार्षाक बजेट िजुामा िने, खचा व्र्वस्थापनमा सधुार िने, खचा र उपलर्ब्धलाई कार्ा सम्पादन 
मूल्र्ांकनसँि आबर्द् िने लिार्िका काम िनुापदाछ । ददिो र्वकास लक्ष्र् हातसल िनाका लाति 
र्ोजना र कार्ाक्रमको िजुामा र सोको कार्ाान्वर्न, समन्वर् िथा अनिुमन र मलु्र्ांकन िनाका लाति 
प्रदेशका र्वषर्िि मन्रालर् र सबै स्थानीर् िहमा िोर्कएका व्र्वस्थाको पालना िनुापदाछ ।  

2.2. बजेट प्रर्ालीमा सधुार िना प्राथतमकिामा रहेका कार्ाक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन िने, आिामी तरवषीर् 
खचा प्रक्षेपर् सर्हिको खचा संरचना बजेट िजुामा िदाा नै िर्ार िने, शरुुमा बजेट र्वतनर्ोजन निरी 
रकमान्िर िथा अबण्डा राखी खचा िने कार्ामा तनर्न्रर्, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार भएका 
र्ोजनामा मार र्वतनर्ोजन िने, धेरै कार्ाक्रमभन्दा उपलर्ब्ध र सम्पन् न िना सर्कने कार्ाक्रमलाई 
प्राथतमकिाका आधारमा बजेट िजुामा िने लिार्िका कार्ाहरू िनुापने देर्खएका छन ्। 

2.3. बजेट कार्ाान्वर्न र खचा व्र्वस्थापनमा सधुार िना तनदेशनालर् प्रमखु, कार्ाालर् प्रमखुसँि कार्ा 
सम्पादन सम्झौिा िरी बजेट र्वतनर्ोजन, खचा र उपलर्ब्धलाई कार्ा सम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँि आवर्द् 
िनुापदाछ । चालखुचा तनर्न्रर् िना तमिव्र्र्र्िा सम्बन्धी तनदेर्शका र मापदण्ड वनाई लािू िने, 
अनतु्पादक खचा तनर्न्रर् िने र आर्ोजना व्र्वस्थापनमा सधुार िरी पुजँीिि खचा वरृ्र्द् िनुापदाछ ।  

2.4. रार्िर् र्हि र प्राथतमकिालाई आधार बनाउदै बैदेर्शक सहार्िा तलने प्रर्क्रर्ालाई थप पारदशी बनाउदै 
प्राप्त हनेु बैदेर्शक सहार्िालाई रार्िर् बजेट प्रर्ाली र सर्ििकोष माफा ि पररचालन िनुा पदाछ । 



सधुारका क्षरेहरु 

 89 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

प्रदेश िथा स्थानीर्िहले खचा िरेका वैदेर्शक सहार्िाको संघीर् सरकारमा प्रतिबेदन िने र समर्मै 
सोधभनाा माि िने उपर्कु्त ब्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

3. आर्ोजना व्र्वस्थापन – सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, आर्ोजना छनौट, बजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृति, 
कार्ाान्वर्न, सपुररवेक्षर्, अनिुमन मूल्र्ाङ्कन लिार्ि र्वतभन्न चरर् पालना िदव आर्ोजना स्वीकृि र 
सञ् चालन िनुापदाछ । आर्ोजना सम्पन् न भएपतछ प्रतिफलको लेखाजोखा िनुापदाछ । प्रदेश िौरवका 
आर्ोजना छनौटको कार्ार्वतध तनमाार् िनुापदाछ । 

3.1. आर्ोजनाको तबस्ििृ संभाव्र्िा अध्र्र्न िरी लािि लाभ तबश्लषेर्बाट उपर्कु्त देर्खएका आर्ोजना 
छनौटमा प्राथतमकिा ददने, सम्पन्न नभएका आर्ोजनाहरुको र्वश्लषेर् िरी अधरुा आर्ोजना सम्पन्न िने 
नीति तलनपुदाछ । पररर्ोजना बैंक िर्ार िरी प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको छनौट िरी पूजँीिि 
खचालाई उपलर्ब्धमलुक क्षेरमा पररचालन िनुापदाछ ।  

3.2. आर्ोजनाको अनिुमन र मूल्र्ाङ्कन कार्ालाई आर्ोजना कार्ाालर्, मन्रालर् स्िर, प्रदेश नीति िथा 
र्ोजना आर्ोि र मखु्र्मन्री िथा मन्रीपररषदको कार्ाालर्ले अनिुमन मलु्र्ाङ्कन सम्बन्धी आधतुनक 
र्वतधहरु प्रर्ोिमा ल्र्ाई प्रभावकारी बनाइनपुदाछ । संघ र प्रदेशबाट सिालन हनेु आर्ोजनासँि 
सम्बर्न्धि सूचनाहरुलाई ब्र्बर्स्थि िना एवं प्रितिको अनिुमन िना आर्ोजना व्र्वस्थापन सूचना 
प्रर्ाली िजुामा िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

4. खररद व्र्वस्थापन – सावाजतनक तनकार्ले खररद िरुुर्ोजना िथा वार्षाक खररद र्ोजना  िर्ार िरी 
प्रतिस्पधाात्मक रुपमा खररद कार्ा िनुापदाछ । परामशा सेवा खररदमा आन्िररक जनशर्क्तको 
अतधकिम पररचालन िरी अपनत्वको र्वकास िनुापदाछ । साथै परामशा सेवाको नम्सा िर्ार िरी लािू 
िनुापदाछ ।  

4.1. तनमाार् कार्ा अधरुो रहँदा सरकारलाई ठूलो रकमको दार्र्त्व तसजाना हनेु िर िोर्कएको समर्मा 
प्रतिफल प्राप्त नहुँदा लाभग्राहीले सेवाबाट वर्िि भई नािररकको जीवनस्िरमा अपेर्क्षि सधुार हनु 
सकेको छैन । तनमाार् व्र्वसार्ीलाई समर्मा कार्ासम्पन्न िने वािावरर् िर्ार िने र आईपरेका 
बाधा व्र्वधान समाधान िना कार्ामा सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार्ले अग्रसरिाका साथ सहर्ोि र सबै 
पक्ष तनकार्बीच समन्वर् िथा सहकार्ा हनेु व्र्वस्था िनुापदाछ । 

4.2. खररद काननुमा उल्लेर्खि सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राटुक्रा पारी उपभोक्ता सतमतिलाई ददने, 
उपभोक्ता सतमतिहरुले तनमाार् व्र्वसार्ीबाट काम िराउने र बोलपरबाट खररद िनुापने सामान 
उपभोक्ता सतमतिबाट सोझै खररद िरेको देर्खँदा उपभोक्ता सतमतिलाई प्रतिस्पधाात्मक खररद कार्ाको 
र्वकल्पको रुपमा प्रर्ोि िरेको पाइन्छ । र्सउपर तनर्न्रर् िनुापदाछ । मेर्शन प्रर्ोि िनुा नपने 
श्रममूलक काममा मार उपभोक्ता सतमतिलाई सीतमि िनुापदाछ । उपभोक्ता सतमतिहरुबार्ट िररने 
कार्ामा जनसहभातििा सतुनर्स्चि िने िथा तनमाार् सम्पन्न पिाि ममाि संभारको र्जम्मेवारीसर्हि 
हस्िान्िरर्  िनुापदाछ ।  

4.3. सम्झौिा अनसुार तनमाार् कार्ा सम्पन्न निरी र्वतभन्न कारर् देखाई म्र्ाद थप माि िने र सोही 
आधारमा तनमाार् कार्ाको अवतध थप िने िरेको अवस्था छ । तनमाार् व्र्वसार्ीको कमजोर 
व्र्वस्थापन वा र्ढलाससु्िीको कारर् सम्झौिा अनसुारको कार्ा नभएकोमा पूवातनधााररि क्षतिपूतिा नतलई 
म्र्ाद थप िने पररपाटीमा सधुार िनुापदाछ । 

5. खचा व्र्वस्थापन – एउटै उदे्दश्र्मा बेग्लाबेग्लै तनकार्मा स्रोि र्वभाजन िरी खचा िने कार्ामा तनर्न्रर् 
िने, मन्रालर्हरू कार्ाक्रम/आर्ोजना कार्ाान्वर्न िने कार्ाको सट्टा नीतििि तनर्ार्, अनिुमन र 
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मूल्र्ांकनमा संलग्न हनुपुने, कार्ािातलका अनरुुप तनमाार्को कार्ा िनुापने, पुजँीिि खचालाई कार्ाक्रम, 
समर्, बजेट पररचालनसँि आबर्द् िनुापने र्वषर्मा सधुार हनुपुदाछ । 

6. परामशा खचा - सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन लिार्िका कार्ा सकभर आन्िररक 
जनशर्क्तबाट िराउन पहल िने, बाह्य जनशर्क्तबाट िराउन ु पने अवस्थामा टर्ाकेज बनाइा 
प्रतिस्पधाात्मक िररकाले खररद िने, प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल िरी वस्ितुनष्ठ बनाउने र अध्र्र्न 
भएका र्ोजना वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश िने लिार्िका कार्ा िरी परामशा खचालाइा प्रभावकारी 
बनाउन ुपदाछ । 

7. अनदुान - अनदुान कार्ाक्रमहरूलाइा ब्र्वर्स्थि रुपमा कार्ाान्वर्न िना आवस्र्क पने तनदेर्शका र 
कार्ार्वतध ऐन िथा तनर्मावलीको आधारमा िजुामा िने, दोहोरो अनदुान तनर्न्रर् िने, अनदुानमा 
समान पहुँचको सतुनिििा िने, लाभग्राहीको लािि सहभातििा नहनेु िरी अनदुान ददने पररपाटी अन्त्र् 
िररनपुने िथा अनदुानको अनिुमन मूल्र्ाङ्कन िने लिार्िका कार्ा िरी उपलर्ब्ध सतुनर्िि  
िररनपुदाछ । 

8. सावाजतनक सम्पर्त्तको उपर्ोि र संरक्षर् : सरकारी जग्िा िथा वन क्षेरको तलज, उपर्ोि, भोिातधकार 
ददने िथा खानी उत्खनन ्लिार्ि प्राकृतिक स्रोि साधनको उपर्ोिलाई व्र्वर्स्थि िना स्पि मापदण्ड 
िर्ार िरी सोको समरु्चि उपर्ोि र प्रतिफल प्राप्त हनेु ढङ्गले व्र्वस्थापन एवं अनिुमन िनुापदाछ । 

संघबाट प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा र्जन्सी सामान, सवारी साधन, भवन हस्िान्िरर् िररएका 
र्ववरर् िथा विामान अवस्थाको र्ववरर् अधाबतधक िरी प्रकाशन िनुापदाछ ।  

9. सेवा प्रवाह – सावाजतनक स्रोि र साधनको अतधकिम उपर्ोि िरी सेवा प्रवाहलाई तमिव्र्र्ी, 
प्रभावकारी र दक्षिापूवाक सञ् चालन िना चक्रीर् समर् प्रर्ाली, टोकन प्रर्ाली, एकद्वार सेवा प्रर्ाली र 
हेल्पडेस्क प्रर्ाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । सेवाग्राहीको समर् र 
लािि घटाउन र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सेवा प्रवाह िने व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । र्सैिरी प्रदेश िहबाट 
प्रवाह हनेु सेवालाई व्र्वर्स्थि िना, घमु्िी सेवा प्रदान िने, सेवा मापदण्ड तनधाारर् िने, अनिुमन 
संर्न्र बनाउने र िनुासो सनुवुाई सर्न्रको व्र्वस्था र आवतधक रुपमा सावाजतनक सनुवुाई िने 
प्रर्क्रर्ा अवलम्वन िनुापदाछ । 

9.1. सेवा प्रवाहमा संलग्न पदातधकारी र जनशर्क्तको र्वद्यमान घमुाउरो उत्तरदार्र्त्व प्रर्ाली अन्ि िरी 
सेवाग्राहीप्रति तसधै उत्तरदार्ी र जवाफदेही हनुपुने प्रर्ाली लाि ु िनुापदाछ । र्सका लाति िनुासो 
सनुवुाईको र्वश्वसतनर्िा अतभवरृ्र्द् िना िनुासो व्र्वस्थापनमा सामार्जक सञ्जाल र र्वद्यतुिर् माध्र्मको 
प्रर्ोि िरी िालकु तनकार् र स्विन्र तनकार्को अनिुमन मूल्र्ांकन प्रर्ालीलाई व्र्वहाररक रुपमा 
कार्ाान्वर्न िनुापदाछ ।  

9.2. सावाजतनक परीक्षर्, सामार्जक पररक्षर्, सावाजतनक सनुवुाई, परकार सम्मेलन, सावाजतनक सवाल 
जवाफका माध्र्मबाट सावाजतनक सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त पषृ्ठपोषर् अवलम्बन िरी सेवा प्रवाह 
सदुृढीकरर् िना सावाजतनक सेवाको िरु्स्िर मापदण्ड तनधाारर् िरी लाि ुिनुापदाछ ।  

10. तबपद व्र्वस्थापन : र्वपद ब्र्वस्थापन लिार्िका कोषहरूको उपर्ोि, पररचालन सम्बन्धमा मापदण्ड 
िर्ार िरी कोष पररचालनलाइा प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

कोतभड १९ को रोकथाम िथा तनर्न्रर्को लाति अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिका िाको लाति 
सूचना प्रवाहलाइा प्रभावकारी वनाउनपुदाछ । मानवीर् जीवनलाई नै प्रधानिा ददई सबैलाई खोपको 
समन्र्ार्र्क व्र्वस्थापन िररनपुदाछ । 
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11. संिठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – प्रदेशस्िरको कार्ा सम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन सबै सरकारी 
तनकार्को सँिठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् र व्र्वस्थापन परीक्षर् िरी र्वकास तनमाार्, सेवा प्रवाहका 
ितिर्वतधलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृि एवं समन्वर्ात्मक रुपले कार्ा सम्पादन िना दोहोरो नपने 
िरी सँिठन संरचना स्वीकृि िरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

12. राजस्व सङ्कलन – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जम प्रदेश सरकारको अतधकार 
क्षेरमा पने घरजग्िा रर्जिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, कृर्ष आर्मा 
कर, सेवा शलु्क दस्िरु, पर्ाटन शलु्क लिार्िका क्षरे पररचालन िरी अतधकार क्षेर अन्ििाि पने 
र्वषर्मा राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

13. लेखाङ्कन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षर्  

13.1. आन्िररक तनर्न्रर्सम्बन्धी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी वनाउन प्रदेश मन्रालर् र अन्ििाि तनकार्बाट 
सम्पादन िने कार्ा तमिव्र्र्ी, दक्ष र प्रभावकारी ढंिबाट सम्पादन िना र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई 
र्वश्वसनीर् वनाउन िथा प्रचतलि प्रदेश कानूनबमोर्जम कार्ा सम्पादन िना आ-आफ्नो कामको प्रकृति 
अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार िरी लािू िनुापदाछ ।  

13.2. सावाजतनक तनकार्को लेखा प्रर्ाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृति िथा र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्ालीमा 
समर्सापेक्ष सधुार िरी सावाजतनक कोषको पारदर्शािा र र्वश्वसनीर्िा प्रबर्द्ान िना सावाजतनक क्षेरको 
लाति नेपाल सावाजतनक क्षेर लेखामान (नेटसास) प्रदेशका सबै तनकार्हरूमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ु
पदाछ ।  

13.3. िोर्कएको समर्मा केन्रीर् र्हसाब र र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार िरी िोर्कएको समर्मा आन्िररक एवं 
अर्न्िम लेखापरीक्षर् सम्पन् न िरी प्रतिवेदनको कार्ाान्वर्न िने, सूचना प्रर्वतध प्रर्ोिमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

13.4. संसदीर् सतमति, मर्न्रपररषद्का तनर्ार् िथा तनदेशनहरू िथा प्रदेश समन्वर् पररषदको तनर्ार् 
कार्ाान्वर्न र पालना सम्बन्धमा अनिुमन संर्न्र तनमाार् िरी कार्ाान्वर्नको सतुनर्िििा िनुापदाछ । 

13.5. अन्िर सरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, 2074 बमोर्जम आफू अन्ििािका स्थानीर् िहबाट 
आर्व्र्र्को र्ववरर् तलई एकीकृि िरेर संघीर् अथा मन्रालर्मा पठाउने व्र्वस्था िनुापदाछ । 

14. अन्िरतनकार् समन्वर् – नेपालको संर्वधानले संघ र प्रदेशबीच सहकार्ा र समन्वर् हनुपुने व्र्वस्था 
िरेको छ । िीन िहका सरकार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीर् िह र संघीर् सरकारबीच 
पलुको रूपमा कार्ा िना िथा र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरू सिालन िदाा अन्िर सरकारबीच दोहोरो नपने 
िरी र्ोजना छनोट, बजेट र्वतनर्ोजन िथा सिालन हनुपुनेमा सरकारबीच समन्वर्को अभावले एउटै 
र्ोजनामा पतन िीन वटै िहका सरकारबाट बजेट र्वतनर्ोजन िथा सिालन भएको देर्खएकोले िीनै 
िहका सरकारबीच समन्वर् स्थार्पि हनुपुदाछ । 

15. वार्षाक प्रतिवेदन : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 मा मन्रालर् एवं कार्ाालर्ले आतथाक 
वषातभर भएको कारोबारको वार्षाक प्रतिवदेन र वार्षाक कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन आतथाक वषा समाप्त 
भएको क्रमश:21 ददन र 90 ददनतभर मन्रालर् र प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउने 
व्र्वस्था कार्ाान्वर्न िरेको पाइएन । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ ।   

उपर्ुाक्त बमोर्जम नीतििि, काननुी, व्र्वस्थापकीर्, प्रर्क्रर्ािि, प्रर्ालीिि, सधुार कार्ा 
हनुसकेमा र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुार भई र्वत्तीर् सशुासन कार्म हनेु अपेक्षा िना सर्कन्छ । 
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अनसूुचीहरु 

अनसूुची - 1  
(प्रतिवदेनको पररच्छेद 2 दफा 3.2 सँि सम्बर्न्धि) 

 

लेखापरीक्षर् िररएका सरकारी कार्ाालर्हरु 

र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
 2076/77 

(रु.हजारमा) 

क्र .स.  मन्रालर् र तनकार्को नाम कार्ाालर् संख्र्ा 
बरेुज ुभएका कार्ाालर्को 

संख्र्ा बरेुज ुरकम 

1.  प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सर्चवालर् 1 1 31683 

2.  मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् 1 1 0 

3.  मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 2 1 192859 

4.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 9 2 २०८१ 

5.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 1 1 75155 

6.  उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 22 19 ९९५३५ 

7.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 23 21 224785 

8.  भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर् 33 31 1015393 

9.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् २६ २0 ८०१३२ 

10.  प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोि 1 1 98 

11.  

प्रदेश लोक सेवा आर्ोि, प्रदेश नं २, 
धनषुा 

1 1 1489 

  जम्मा 120 99 1723210 
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अनसूुची – 1(क)  
(प्रतिवदेनको पररच्छेद 1 संि  सम्बर्न्धि) 

लेखापरीक्षर् िररएका कार्ाालर्को र्ववरर् 
2076/77 

 
तस .नं.  लेखापरीक्षर् िररएका कार्ाालर्को र्ववरर् इकाइिि संख्र्ा मन्रालर्िि संख्र्ा 
1.      प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सर्चवालर्   1 
2.      मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर्   1 
3.      मखु्र् मन्री िथा मर्न्रपररषद्को कार्ाालर्   2 
3.1.     मर्न्रपररषद सर्चवालर् १   

3.2.   ग्रामीर् प्रर्शक्षर् केन्र  १   

4.     आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्   १ 
5.     आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर्   9 
5.1.    मन्रालर् 1   

5.2.   प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् 1   

5.3.   प्रदेश लेखा इकाइ 7   

6.      उद्योि, पर्ाटन, बन िथा वािावरर् मन्रालर्   २३ 
6.1.    मन्रालर् 1   

6.2.    प्रदेश बन तनदेशनालर् 1   

6.3.    घरेल ुिथा साना उद्योि कार्ाालर्हरु 8   

6.4.   तडतभजन बन कार्ाालर्हरु 8   

6.5.   बन अनसुन्धान िथा प्रर्शक्षर् केन्र 1   

6.6.    भू -जलाधार व्र्वस्थापन कार्ाालर्हरु  2   

6.७   र्वदेह तमतथला क्षेर पर्ाटन प्रवर्द्ान र्वकास सतमति १   

6.8 सािरनाथ बन पररर्ोजना १   

7.     सामार्जक र्वकास मन्रालर्   33 
7.1.    मन्रालर् 1   
7.2.   र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् 1   
7.3.    स्वास्थर् तनदेशनालर् 1   
7.4.   र्शक्षा िातलम केन्र 1   
7.5.   स्वास्थर् िातलम केन्र 1   
7.6.   व्र्वसार्ीक िथा शीप र्वकास िातलम केन्र 2 

 7.7.  रोजिार सूचना केन्र 1   
7.8.   स्वास्थर् कार्ाालर्हरु 8 

 7.9.   आर्वेुद कार्ाालर्हरु  8   
7.10.  प्रादेर्शक अस्पिाल र्वकास सतमति 1   
7.13. र्जल्ला अस्पिाल र्वकास सतमति 6 

 7.14.    प्रदेश स्वास्थर् आपतुिा केन्र 1   
7.1५.     प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोिशाला 1   
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8.     भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्   23 
8.1.    मन्रालर् 1   
8.2.    कृर्ष र्वकास तनदेशनालर् 1   
8.3.    पशपंुक्षी िथा मत्स्र् र्वकास तनदेशनालर् 1   
8.4.  कृर्ष िातलम केन्र 1   
8.5.   पश ुिातलम केन्र 1   
8.6.    उष्र् प्रदेशीर् बािबानी केन्र 1   
8.7.   बाली संरक्षर् प्रर्ोिशाला 1   
8.8.   माटो िथा मल परीक्षर् प्रर्ोिशाला 1   
8.9.   कृर्ष ज्ञान केन्रहरु 6   
8.10.     पश ुर्वज्ञ केन्रहरु 6   
8.1१.     मत्स्र् र्वकास केन्रहरु 2   
8.1२.     बीउर्वजन प्रर्ोिशाला 1   
9.     भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर्   33 

9.1.     मन्रालर् 1   
9.2.    र्ािार्ाि पवुााधार तनदेशनालर् 1   
9.3.     र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ाालर् 6   
9.4.   पवुााधार र्वकास कार्ाालर्हरु 4   
9.5.    शहरी र्वकास िथा भवन कार्ाालर्हरु 3   
9.6.    खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजनहरु 4   
9.7.    जलस्रोि िथा तसंचाई र्वकास तडतभजनहरु 8   
9.8.   भतूमिि जलस्रोि िथा तसंचाई तडतभजनहरु 4   
9.9.    सडक तडतभजन 2   
10.  प्रदेश नीति िथा आर्ोि   2 
10.1. नीति आर्ोि सर्चवालर् 1   
१० .२  लोक सेवा आर्ोि 1   

जम्मा   128 

    

नोट :  जम्मा कार्ाालर् १२८ मध्रे् प्रदेश कार्ाालर् १2० र आर् व्र्र् िर्ार िने अन्र् संस्था सतमति ८ रहेका छन । 
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अनसूुची -2 
 (प्रतिवेदनको पररच्छेद 1 को दफा 1 संि सम्बर्न्धि) 

सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् रकम 

2076/77 

 (रु.हजारमा) 

मन्रालर् /तनकार्को नाम  
र्वतनर्ोजन राजश्व धरौटी अन्र् कारोबार 

लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न रकम 

लेखापरीक्षर् िनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुापने सम्पन्न लेखापरीक्षर् िनुापने सम्पन्न 
इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम इकाइ रकम 

प्रदेश ब्र्वस्थार्पका संसद सर्चवालर् 1 403380 1 403380 1 713 1 713 1 6693 1 6693 0 0 0 0 410786 
मखु्र् न्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् 1 33364 1 33364 1 96 1 96 1 1068 1 1068 0 0 0 0 34528 
मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 2 3153736 2 3153736 1 718 1 718 1 18684 1 18684 1 30112 1 30112 3203250 
आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् 9 3692409 9 3692409 9 7712574 9 7712574 7 3666 7 3666 6 1687 6 1687 11410336 
आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 1 369077 1 369077 1 446 1 446 1 7841 1 7841 1 70902 1 70902 448266 
उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् 22 1723245 22 1723245 16 218133 16 218133 19 157103 19 157103 11 115062 11 115062 2213543 
भतूम ब्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 23 1216502 23 1216502 18 10834 18 10834 19 20232 19 20232 4 10229 4 10229 1257797 
भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर् 33 5217691 33 5217691 31 1839568 31 1839568 29 538880 29 538880 8 14344 8 14344 7610483 
सामार्जक तबकास मन्रालर् 26 2186206 26 2186206 24 26654 24 26654 24 47318 24 47318 20 79223 20 79223 2339401 
प्रदेशनीति िथा र्ोजना आर्ोि 1 9313 1 9313 1 5 1 5 0 0 0 0 1 26 1 26 9344 
लोक सेवा आर्ोि  1 12269 1 12269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12269 

जम्मा 120 18017192 120 18017192 103 9809741 103 9809741 102 801485 102 801485 52 321585 52 321585 28950003 
भौतिक मन्रालर्) पवुााधार र्वकाश 
कार्ाालर् तसराहा 5702/07 ब्र्ौिा(  

1 1000343 1 1000343 1 392 1 392 1 39673 1 39673 0 0 0 0 1040408 

कूल जम्मा 121 19017535 121 19017535 104 9810133 104 9810133 103 841158 103 841158 52 321585 52 321585 29990411 

                  

                  नोट :   1. आतथाक मातमला मन्रालर्मा स्थानीर् िहलाई िएको र्वत्तीर् हस्िान्िरर् एवं अथा र्वर्वधबाट भएको खचा रकम समेि समावेश छ । 

        2. मूख्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर्बाट भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर् अन्ििाि पूवााधार र्वकास कार्ाालहरुमा तनकासा िएको तनवााचन क्षेरको रु.2 अबा 29 करोड 55 लाख 
74 हजार रकम समेि समावेश छ । उक्त रकम भौतिक पूवााधार र्वकास मन्रालर्को लेखापरीक्षर् रकममा समावेश िरी बेरुज ुर्वश्लषेर् िररएको छ । (पररच्छेद 2 को 4.2 सँि 
सम्बर्न्धि) 
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अनसूुची – 3 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1 दफा 2 सँि सम्बर्न्धि) 

 

अन्र् संस्था िथा सतमतिको लेखापरीक्षर् र्ववरर् 

2076/77 
(रु.हजारमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र .स.  मन्रालर्/ तनकार्को नाम 
लेखापरीक्षर् प्रतिवदेन  लेखापरीक्षर् 

सम्पन्न रकम 
व्र्ौिा वषा 

िनुापने सम्पन्न अर्न्िम प्रारर्म्भक 

1.  
सामार्जक र्वकास मन्रालर् (सतमति िथा अन्र् 

संस्था) 8 8 0 8 1995817 0 

 
जम्मा 8 8 0 8 1995817 0 
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अनसूुची - 4 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1 सँि सम्बर्न्धि) 

 
 

आर्- ब्र्र् र्हसाब िर्ार िने अन्र् संस्था िथा सतमति 
लेखापरीक्षर् रकम, बेरुज ुर सिालन नतिजा 

2076/77 
 

       (रु हजारमा) 

क्र .स.  संस्थाको नाम 
लेखापरीक्षर् 

िनुापने आतथाक 
वषा 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

लेखापरीक्षर् भएको अर्न्िम वषाको सिालन नतिजा र्ो वषाको 
बचि 

बषाान्िको 
मौज्दाि 

वषाको शरुु 
मौज्दाि 

आर् व्र्र् 

तबक्री र सेवा 
शलु्क अनदुान अन्र् आर् जम्मा प्रत्र्क्ष खचा 

सिालन 
खचा 

कमाचारी 
खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

  
  अन्र् संस्था िथा सतमति               0         0 0 0 

1.  र्वदेह तमतथला क्षेर प्रवर्द्ान र्वकास सतमति धनषुा 2076/77 7962 128 0 0 3981 0 3981 0 0 0 3981 3981 0 0 

2.  प्रादेर्शक अस्पिाल, धनषुा २०७६।०७७ 865088 55621 29363 75206 56634 335293 467133 273297 49125 74025 1508 397955 7182 36545 

3.  कलैर्ा अस्पिाल, बारा 2076/77 109073 0 175 6825 49911 447 57183 0 29912 20000 1978 51890 5293 5468 

4.  लहान अस्पिाल, तसराहा 2076/77 127548 6164 5933 18134 45056 150 63340   20406 25000 18802 64208 -868 5065 

5.  तसराहा अस्पिाल, तसराहा 2076/77 160258 9274 688 14639 63020 3777 81436   44057 20020 14745 78822 2614 3302 

6.  र्जल्ला अस्पिाल जलेश्वर, महोत्तरी 2076/77 275955 1374 3340 7835 127892 2805 138532 0 32235 16720 88468 137423 1109 4449 

7.  मलिंवा अस्पिाल, सलााही 2076।77 269540 9765 1493 6546 119676 9385 135607 111 31167 5704 96951 133933 1674 3167 

8.  िौर अस्पिाल रौिहट 2076।77 180393 382 3712 10231 79453 823 90507 0 14279 18959 56648 89886 621 4333 

  सामार्जक र्वकास मन्रालर् कूल जम्मा   1995817 82708 44704 139416 545623 352680 1037719 273408 221181 180428 283081 958098 79621 124325 
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अनसूुची – 5 

   (प्रतिवेदनको पररच्छेद 2 दफा 3.6 सँि सम्बर्न्धि) 
पेश्की बाकँीको र्ववरर् 

   2076/77 

    (रु हजारमा)

क्र.स. मन्रालर् र तनकार्को नाम 

कमाचारी पेश्की अन्र् पेश्की 
जम्मा 

ििवषासम्म र्ो वषा 
ििवषासम्म र्ो वषा 

मोर्वलाइजेशन प्रतििपर अन्र् मोर्वलाइजेशन प्रतििपर अन्र् 

1.  सरकारी कार्ाालर्िफा  ७७९८ 25527 ४६११२१ ० ११३३३२ 234032 ० ३४९९९० 1191800 
2.  सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  ९६९१ १०४३१ ० ० ३४८२ 0 ० 409० २७६९४ 

  जम्मा १७४८९ 35958 ४६११२१ ० ११६८१४ 234032 ० 354080 1219494 



अनसूुचीहरु   

 

 99 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

 

अनसूुची – 6  
    (प्रतिवदेनको पररच्छेद 2 दफा 3.7 संि सम्बर्न्धि) 

 

 

कूल असलुी र्ववरर् 

2076/77 
 

 (रु.हजारमा) 

 

 

क्र .स.  मन्रालर्/तनकार्को नाम 
कार्ाालर् 
संख्र्ा 

लेखापरीक्षर्को 
दौरानमा 

प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
पठाएपतछ 

सम्परीक्षर्को 
क्रममा 

कूल जम्मा 

1.  सरकारी कार्ाालर्िफा  31 3519 4163 1202 8884 
2.  सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  1 ७५० ० १०४८ १७९८ 

  जम्मा 32 4269 4163 2250 10682 
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अनसूुची – 7  
(प्रतिवदेनको पररच्छेद 2 दफा 3.8 संि सम्बर्न्धि) 

 

 

अतग्रम कर कर्ट्ट निरेको समर्ििि र्स्थति 

2076/77 
   (रु.हजारमा) 

क्र .स.  मन्रालर्/तनकार्को नाम 
असलु िनुापने असलु भएको असलु िना 

बाकँी रकम कार्ाालर् संख्र्ा रकम कार्ाालर् संख्र्ा रकम 

1.  सरकारी कार्ाालर्िफा  ३४ ५७२९ ० ० ५७२९ 

2.  सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  २ १३४ ० ० १३४ 

  जम्मा ३६ ५८६३ ० ० ५८६३ 
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अनसूुची – 8 

  (प्रतिवदेनको पररच्छेद 1 को दफा 7 संि सम्बर्न्धि) 
राजश्वको शीषाकिि आम्दानी र्ववरर् 

2076/77 
 (रु. हजारमा) 

 

राजश्व संकेि राजश्व र्शषका  रकम 
11315 बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे घरजग्िा रर्जस्रेसन दस्िरु 454030 
11411 बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर 5029672 
11421 बाँडफाँट भई प्राप्त हनुे अन्ि शलु्क 1496699 
11472 बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे र्वज्ञापन कर 162 
11613 व्र्वसार्, रर्जिेसन िथा व्र्वसार् कर 61426 
14151 सरकारी सम्पतिको वहालबाट प्राप्त आर् 337 
14157 बाँडफाँटबाट प्राप्त दहत्तर, बहत्तरको र्वक्रीबाट प्राप्त आर् 67767 
14177 घर जग्िा रर्जरेसन दस्िरु 442100 
14178 सवारी साधन कर 611152 
14179 अन्र् बाँडफाटँ हनु ेराजश्व 26400 
14211 कृर्ष उत्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 7221 
14212 सरकारी सम्पतिको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 144 
14213 अन्र् र्वक्रीबाट प्राप्त रकम 50 
14216 तनजी धारा शलु्क 94 
14219 अन्र् सेवा शलु्क िथा र्वक्री 12367 
14225 र्ािार्ाि क्षेरको आम्दानी 90192 
14229 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 29805 
14253 व्र्वसार् रर्जस्रेसन दस्िरु 56151 
14256 चालक अनमुति पर सवारी दिाा र्किाव दस्िरु 363772 
14264 वन क्षेरकोअन्र् आर्  804 
14311 न्र्ार्र्क दण्ड, जररवाना र जफि  107 
१४३१२ प्रशासतनक दण्ड जररवाना र जफि  606 
१४३१३ धरौटी सदरस्र्ाहा 12 
15111 बेरुज ु 63914 
15112 तनकासा र्फिाा 6056 
15113 अनदुान र्फिाा 156093 
14171 वन रोर्ल्टी 9968 
33341 सवारी साधन कर 757760 
33151 वन रोर्ल्टी संकलन 41149 
33361 वन क्षेरको रोर्ल्टी 23731 

  जम्मा 9809741 
14229 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क )ब्र्ौिा(  392 

कूल जम्मा 9810133 
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अनसूुची – 9 

(प्रतिवदेनको पररच्छेद 2 दफा 1 संि सम्बर्न्धि) 
    सरकारी कार्ाालर्हरुको बेरुज ुबिीकरर् 

2076/77 

(रु. हजारमा) 

  

नोटः- आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर्मा प्रदेशको बजेट खचा िने संघीर् कार्ाालर्को बेरुज ुसमेि समावशे छ। 

 

 

 

क्र .स.  मन्रालर् र तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुज ु बाकँी बेरुज ु
  

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम असूल 
िनुापने 

तनर्तमि िनुापने पेश्की 
  

सैर्द्ार्न्िक लििी सैर्द्ार्न्िक लििी सैर्द्ार्न्िक लििी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कािजाि 

पेश नभएको 

राजश्व 
लिि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा कमाचारी 

पेश्की 
अन्र् 
पेश्की जम्मा जम्मा 

1.  प्रदेश व्र्वस्थार्पका संसद सर्चवालर् 17 19 31683 0 0 0 17 19 31683 412 30379 852 0 0 31231 ४० 0 40 31683 

2.  मखु्र् न्र्ार्तधवक्ताको कार्ाालर् 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ० ० 0 0 
3.  मखु्र्मन्री िथा मर्न्रपररषदको कार्ाालर् 22 37 264240 0 1 71381 22 36 192859 879 69878 122092 0 0 191970 10 0 10 192859 

4.  आतथाक मातमला िथा र्ोजना मन्रालर् ४१ ३ २०८१ ० ० ० ४१ ३ 2081 ० २०८१ ० ० ० 2081 ० ० 0 २०८१ 

5.  आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालर् 27 27 77395 0 1 2240 27 26 75155 1070 3541 69644 0 0 73185 900 0 900 75155 

6.  उद्योि पर्ाटन वन िथा वािावरर् मन्रालर् २२९ १३३ १००७८५ ० १ १२५० २२९ १३२ 99535 ७१८० १२६६९ ७७६३८ ० ० 90307 २०४८ ० 2048 ९९५३५ 
7.  भतूम व्र्वस्था, कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर् 190 131 232351 0 5 7566 190 126 224785 47914 54237 119304 0 0 173541 2330 1000 3330 224785 

8.  भौतिक पवुााधार र्वकास मन्रालर् 465 436 1169809 0 14 154416 465 422 101539३ 85305 299473 298298 0 0 597771 6719 325598 332317 1015393 

9.  सामार्जक र्वकास मन्रालर् १०२ १६६ ९१९६८ ० ६ ११८३६ १०० १६२ 80132 ८१९२ १८३३८ १६७३० ० ० ३५०६८ ११८८० २४९९२ ३६८७२ ८०१३२ 

10.  प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोि 0 1 98 0 0 0 0 1 98 0 0 98 0 0 98 0 0 0 98 

11.  
प्रदेश लोक सेवा आर्ोि,  
प्रदेश नं २, धनषुा 0 1 1489 0 0 0 0 1 1489 0 1489 0 0 0 1489 0 0 0 1489 

  जम्मा 1101 954 1971899 ० २८ २४८६८९ १०९9 ९२8 १७२32१० १५०९५२ ४९२०८५ ७०४६५६ ० ० ११९६७४१ 25527 349990 375517 १७२32१० 
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अनसूुची –10 

(प्रतिवदेनको पररच्छेद 2 दफा 1 संि सम्बर्न्धि) 
आर्-ब्र्र्को कारोबार िने अन्र् संस्था िथा सतमतिको बेरुज ुबिीकरर् 

2076/77 

   

(रु. हजारमा)

क्र .स.  मन्रालर् र तनकार्को नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाकँी बेरुज ु बाकँी बेरुज ु   
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
असूल 
िनुापने 

तनर्तमि िनुापने पेश्की   

सैर्द्ार्न्िक लििी सैर्द्ार्न्िक लििी सैर्द्ार्न्िक लििी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कािजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 
लिि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 
कमाचारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की 

जम्मा जम्मा 

1.  र्वदेह तमतथला क्षेर प्रवर्द्ान र्वकास सतमति, धनषुा 0 1 128 0 0 0 0 1 128 0 0 128 0 0 128 0 0 0 128 
2.  प्रादेर्शक अस्पिाल र्वकास सतमति 16 28 55621 0 0 0 16 28 55621 7165 17805 21150 0 0 38955 ९५०१ ० 9501 55621 
3.  कलैर्ा अस्पिाल, बारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 
4.  लहान अस्पिाल, तसराहा 3 7 6164 0 0 0 3 7 6164 205 4223 1736 0 0 5959 0 0 0 6164 
5.  तसराहा अस्पिाल, तसराहा 3 9 9274 0 0 0 3 9 9274 2860 1473 3941 0 0 5414   1000 1000 9274 
6.  र्जल्ला अस्पिाल जलेश्वर, महोत्तरी ४ ३ १३७४       4 3 1374           0 ३७४ १००० 1374 1374 
7.  मलिवा  अस्पिाल, सलााही 20 15 9765 0 0 0 20 15 9765 5346 284 1489 0 0 1773 556 2090 2646 9765 
8.  िौर अस्पिाल, रौिहट 7 1 382       7 1 382     382     382     0 382 
  सामार्जक र्वकास मन्रालर् कूल जम्मा 53 64 82708 0 0 0 53 64 82708 15576 23785 28826 0 0 52611 10431 4090 14521 82708 
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अनसूुची – 11 

(प्रतिवदेनको पररच्छेद 2 दफा 2 संि सम्बर्न्धि) 
  बेरुज ुफस्र्ौट िथा सम्परीक्षर्को अद्यावतधक र्ववरर् 

2076/77 
(रु.हजारमा) 

   

क्र .स.  मन्रलार्/तनकार्को नाम िि वषासम्मको बाकँी सम्पररक्षर् भएको िि वषासम्मको बाकँी र्ो वषाको थप हालसम्मको बाकँी बेरुज ु हालसम्मको बाकँी बेरुजमुध्रे् पशे्की 
1.  सरकारी कार्ाालर्िफा  1903557 102699 1800858 १७२32१० 3524068 ९५77६८ 

2.  सतमति िथा अन्र् संस्थािफा  86451 4010 82441 82708 165149 २७६९४ 

  जम्मा 1990008 106709 1883299 1805918 3689217 985462 
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अनसूुची १2 
(प्रतिवेदनको पररच्छेद 1 दफा 6 सँि सम्बर्न्धि)   

 
प्रदेश सरकारले संघीर् कार्ाालर्लाई ददएको बजेट खचा र्ववरर् 

2076/77 
(रु.हजारमा) 

मन्रालर्को नाम कार्ाालर्को नाम 
खचा रकम 

चाल ुखचा पजुीिँि खचा जम्मा 
आतथाक मातमला िथा 
र्ोजना मन्रालर् 

१ भतुम सधुार िथा मालपोि कार्ाालर् धनषुा 1095 0 1095 
२ भतुम सधुार िथा मालपोि कार्ाालर् रौिहट 1298 0 1298 

जम्मा 2393 0 2393 
सामार्जक र्वकास 

मन्रालर् 
१ र्वर्प मेमोररर्ल पोतलटेर््नकल ईर्न्स्टच्र्टु धनषुा 18536 841 19377 
२ नारार्र्र् उपक्षेतरर् अस्पिाल र्वरिंज पषाा 546 0 546 
३ जर् र्कसान पोतलटेर््नकल ईर्न्स्टच्र्टु रौिहट 12800 925 13725 
४ लहान प्रार्वतधक र्शक्षालर् तसरहा 38062 208 38270 
५ िजेन्र नारार्र् तसंह सिरमाथा अन्चल अस्पिाल सप्तरर 24947 0 24947 
६ तनमाल लामा नमनुा वहपु्रार्वतधक र्शक्षालर् महोत्तरी 14117 5491 19608 
७ सन्ि अल्पमाई नारार्र् नतसाङ्ग कलेज सलाार्ह 10324 1100 11424 

जम्मा 119332 8565 127897 
आन्िररक मातमला िथा 

कानून मन्रालर् 
१ प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् धनषुा 0 108444 108444 
२ सशस्त्र प्रहरी बल धनषुा 684 1426 2110 
३ र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् धनषुा 0 985 985 
४ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् धनषुा 999 28426 29425 
५ संर्घर् प्रहरी इकाई कार्ाालर् जनकपरु धनषुा 474 0 474 
६ प्रदेश नं २ प्रहरी िातलम केन्र जनकपरु धनषुा  500 0 500 
७ प्रदेश नं २ दंिा तनर्न्रर् प्रहरी िर् धनषुा 500 0 500 
८ रार्िर् अनसुन्धान प्रदेश नं २ कार्ाालर् धनषुा  500 0 500 
९ प्रदेश नं २ सशस्त्र प्रहरी िर् धनषुा 500 0 500 
१० र्जल्ला कारािार कार्ाालर् रोिहट 1984 258 2242 
११ र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् रौिहट 0 500 500 
१२ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् रौिहट 500 2417 2917 
१३ र्जल्ला कारािार कार्ाालर् सप्तरी 1826 1869 3695 
१४ र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् सप्तरी 0 996 996 
१५ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् सप्तरी 500 5092 5592 
१६ प्रहरर िातलम केन्र सप्तरी 0 500 500 
१७ र्जल्ला कारािार कार्ाालर् तसरहा 2000 406 2406 
१८ र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् तसरहा 0 980 980 
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१९ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् तसरहा 3000 147 3147 
२० र्जल्ला रार्फक प्रहरर कार्ाालर् तसरहा 0 500 500 
२१ र्जल्ला कारािार कार्ाालर् महोत्तरी 1994 3827 5821 
२२ सशस्त्र प्रहरी वल महोत्तरी 6000 500 6500 
२३ र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् महोत्तरी  447 499 946 
२४ र्जल्ला प्रहरर कार्ाालर् महोत्तरी  500 9866 10366 
२५ सशस्त्र प्रहरर वल नपेाल नं २ तछन्नमस्ि वार्हतन 

महोत्तरी  0 3100 3100 
२६ र्जल्ला प्रहरर कार्ाालर् सलााही  500 6813 7313 
२७ र्जल्ला रार्फक प्रहरर कार्ाालर् सलााही 0 492 492 
२८ र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् वारा 0 983 983 
२९ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् वारा  500 0 500 
३० र्जल्ला रार्फक प्रहरी कार्ाालर् वारा  500 500 1000 
३१ र्जल्ला कारािार कार्ाालर् पषाा 500 556 1056 
३२ र्जल्ला रार्फक प्रहरी कार्ाालर् पषाा 0 500 500 
३३ र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् पषाा 500 681 1181 
३४ प्रदेश नं २ र्वपि िलुमु र्वरंज 200 0 200 

जम्मा 25608 181263 206871 
उद्योि पर्ाटन वन िथा 
वािावरर् मन्रालर् 

१ वहृत्तर जनकपरुक्षेर र्वकास पररषद 119572 1000 120572 

जम्मा 119572 1000 120572 
कुल जम्मा 266905 190828 457733 
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अनसूुची - १3 

(प्रतिवेदनको पररच्छेद - २ दफा 3.1 सँि सम्बर्न्धि) 

        लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिहरुको र्ववरर् र सो अवतधको वेरुज ुर्स्थति 

२०७६/७७ 

क्र .स  
मन्रालर्/तनकार्को 

नाम 

लेखाउत्तरदार्ी 

अतधकृिको नाम 

अवतध 

लेखापरीक्षर् 

रकम 

आ.व.2076/77 

को कूल वरेुज ु

ले.प 

अंकको 

िलुनामा 

वरेुज ु

प्रतिशि 

देर्ख सम्म 

1.  

प्रदेश व्र्वस्थार्पका 

संसद सर्चवालर् 

सर्चव श्री 

रंर्जिकुमार 

र्ादव 

2076/4/1 2077/3/31 410786 31683 7.71 

2.  

मखु्र्मन्री िथा 

मर्न्रपररषद्को 

कार्ाालर् 

प्रमखु सर्चव श्री 

ददपक सवुदेी 
२०७६।०४।०१ २०७६।०८।०३ 

907676 192859 21.24 प्रमखु सर्चव श्री 

राम कृष्र् 

सवुदेी 

२०७६।०८।०४ २०७७।०१।०३ 

3.  

आतथाक मातमला 

िथा र्ोजना 

मन्रालर् 

सर्चव श्री 

प्रमेकुमार शे्रष्ठ 

२०७६।०४।०१ २०७७।०३।३१ 121507 २०८१ 1.71 

4.  

आन्िररक मातमला 

िथा काननु 

मन्रालर् 

प्रदेश सर्चव श्री 

कृष्र्हरर पषु्कर 
2076/05/15  2077/03/31  448266 75155 16.77 

5.  

उद्योि, पर्ाटन, वन 

िथा वािावरर् 

मन्रालर् 

प्रदेश सर्चव श्री 

नवराज काफ्ले 

2076/04/01  2076/06/01  

2213543 ९९५३५ 4.50 प्रदेश सर्चव श्री 

पेम नारार्र् 

कंडेल 

2076/06/02  2077/03/31  

6.  

भतूम व्र्वस्था कृर्ष 

िथा सहकारी 

मन्रालर् 

प्रदेश सर्चव डा. 

र्वजर् चन्र झा 
2076/04/01  2076/05/20  

1257797 224785 
17.87 

 

प्रदेश सर्चव  

डा. िोर्वन्द 

प्रसाद शमाा 

2076/05/22  2077/01/15  

प्रदेश सर्चव डा. 

र्वमल कुमार 

तनमाल 

2077/1/31  2077/03/31  



अनसूुचीहरु 

 108 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

7.  

भौतिक पवुााधार 

र्वकास मन्रालर् 

सर्चव श्री 

पसु्करनाथ 

र्घतमरे 

२०७६।०४।०१ २०७६।०८।१३ 

10946465 1015393 9.27 
सर्चव श्री 

राजेन्रप्रसाद 

खनाल 

२०७६।०८।३० २०७७।०३।३१ 

8.  

सामार्जक र्वकास 

मन्रालर् 

सर्चव श्री 

िेजराज पाण्डे 

२०७६।०४।०१ २०७६।०४।२९ 

2339401 ८०१३२ 

3.43 

 

 

तन. सर्चव श्री 
ददतलप कुमार 
ठाकुर 

२०७६।०४।३० २०७६।०५।२१ 

सर्चव श्री 
भरिमर्र् सवुदेी २०७६।०५।२२ २०७६।१२।०७ 

सर्चव श्री 
रामप्रसाद र्घतमरे २०७६।१२।१२ २०७७।०३।२५ 

तन सर्चव श्री 
ददतलप कुमार 
ठाकुर 

२०७७।०३।२६ २०७७।०३।३१ 

9.  

मखु्र् 
न्र्ार्ातधवक्ताको 
कार्ाालर् 

श्री ऋर्र्द्नाथ 
तनरौला २०७६।०४।०१ 2076/07/21 

34528 0 
 
0 
 

श्री शान्िा लामा 
वाइवा 2076/07/22 2076/08/26 

श्री 
राजेन्रवहादरु 
बस्नेि 

2076/09/08 २०७७।०३।३१ 

 



अनसूुचीहरु 

 109 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, 2078 



अनसूुचीहरु 

 110 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 



अनसूुचीहरु 

 111 महालेखापरीक्षकको वार्षाक प्रतिवेदन, २०७८ 

 


