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िन्िव्य 
िाििीय सभािखुज्यू, 
 िेपालको संवर्धािको धारा १९३ र सदूुरपच िि प्रदेशको प्रदेश सभा नियिार्ली, २०७४ को 
नियि १४५ बिोचजि वर्नभन्न सनिनिहरु गठि गिव सवकिे प्रार्धाि बिोचजि सदूुरपच िि प्रदेश सभाको 
प्रथि अनधरे्शिको सािौँ बैठकबाट सार्वजनिक लेखा सनिनिको गठि भएको हो । यस सनिनिको पवहलो 
प्रनिरे्दि, २०७9 सदुरुपच िि प्रदेश सभाको आजको रै्ठकिा प्रस्ििु गिव पाउदा अत्यन्ि गौरर्को अिभुनूि 
गरेको छु । िलाई यो चजम्िेर्ारी सम्हाल्िे कािको िेितृ्र् प्रदाि गिुव भएकोिा िाििीय सभािखुज्यू, 
सनिनिका िाििीय सदस्यहरु, िेपाली कागं्रसे संसदीय दलका िेिा िथा सबै प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरु प्रनि 
हार्दवक आभार व्यक्त गिव िाहन्छु ।   
  
िाििीय सभािखुज्यू, 
सदूुरपच िि प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा सनिनिको कायवके्षत्र सदूुरपच िि प्रदेशको प्रदेश सभा नियिार्ली, 
2074 को नियि 148 बिोचजि प्रदेश लोक सेर्ा आयोग र प्रदेश िािर् अनधकार आयोग बाहेक 
प्रादेचशक संरै्धानिक आयोगका प्रनिरे्दि, सार्वजनिक लेखा िथा िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि र 
बेरुज ु फछ्यौट सम्बन्धी रहेको कुरा सम्िानिि सभालाई वर्र्दिै छ । सोही व्यर्स्था अिसुार प्रदेश 
सरकारलाई संसद प्रनि उत्तरदायी र जर्ाफदेही बिाउि,ु वर्नभन्न निदेशिहरु िाफव ि सरकारका 
गनिवर्नधहरुिा आनथवक सशुासि कायि गिुव, प्रदेश सरकारका कािकारबाहीहरुको निगरािी र िलु्यांकि 
गरी आर्यक निदेशिहरु िाफव ि आनथवक अनियनिििा न्यूिीकरण गराउि ुसनिनिको िखु्य कायव रहेको छ 
साथै सनिनिको कायवके्षत्र नभत्रका िन्त्रालय िथा निकायहरुको िीनि िथा कायवक्रि, स्रोि पररिालि, 
व्यर्स्थापि, आय वर्िरण, सम्पचत्त र खिवको चस्थनि िथा कायावन्र्यिको िलु्यांकि गरी सम्बचन्धि 
निकायलाई आर्यक निदेशि र्दिे लगायिका कायवके्षत्रहरु यस सनिनििा निहीि छि ्।   
 

िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि िानथ सम्बचन्धि निकायका पदानधकारीहरुको सहभानगिािा 
छलफल गरी सार्वजनिक खिव गिे पररपाटीिा नियनिििा, औचित्यिा, नििव्ययीिा, कायवदक्षिा र 
प्रभार्काररिा कायि गरी बेरुज ु न्यूिीकरण गराउिे कायविा सनिनि रहेको छ । यस प्रनिरे्दििा 
िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 सम्बचन्ध सनिनिले गरेको निणवयहरु साथै हालसम्िको 
सनिनिका सम्पूणव कायवहरु सिेवटएका छि ्।   
 
िाििीय सभािखुज्यू, 

सार्वजनिक लेखा सनिनिको कायवके्षत्र निकै जवटल र ििुौिीपूणव छ । यस सन्दभविा सनिनिले प्रदेश 
सरकार िथा प्रदेश सरकार अन्िरगिका सार्वजनिक निकाय िथा संस्थािा देचखएका अनियनिििा, रे्रुज,ु 
सार्वजनिक साधि र श्रोिको वहिानििा, िहुार्ट िथा भ्रष्टािारजन्य काि कारबाहीहरुलाई न्यूिीकरण गिव 



 
 

प्रभार्कारी भनूिका िाल्ि ु पिे चस्थनि छ । वयिै सिस्या िथा ििुौिीहरुलाई हृदयंगि गदै सनिनिले 
आर्यक कायवयोजिा बिाई आफ्िा काि कारबाहीहरुलाई अगाडी र्ढाउिे काि शरुु गयो ।  
 
िाििीय सभािखुज्यू, 

सार्वजनिक लेखा सनिनिको गठि प िाि वर्नभन्न कारणहरुले गदाव लािो सियदेचख 
िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 िानथ छलफल हिु िसक्दा प्रदेशको बेरुजकुो आकार प्रनि 
र्षव बढ्दै गएका कारणले यस सनिनिले बेरुज ु फछ्यौट गराउिे कायवका लानग वर्नभन्न िन्त्रालय िथा 
निकायहरुको कायवचजम्िेर्ारी िोकी दईु र्टा बेरुज ुफछ्यौट उपसनिनि गठि गरेको नथयो । उपसनिनि 
गठि भए प िाि उपसनिनिका संयोजक िथा केही सदस्यज्यूहरु िचन्त्रिण्डलिा सािेल हिु ुभएको कारणले 
गदाव उपसनिनिको बेरुज ुिानथ छलफल कायविा केही वढलाई भएको नथयो । सनिनिले उक्त कायवका लानग 
सनिनिका अरु सदस्यहरुलाई कायवचजम्िेर्ारी िोकी बेरुज ु फछ्यौट उपसनिनिहरुले आफ् िो प्रनिरे्दि 
सनिनििा पेश गररसके पनछ सनिनिले वर्स्ििृ रुपिा िन्त्रालयगि बेरुज ुसम्बन्धी छलफल िथा निणवय गरी 
आर्यक निदेशि र्दएको छ ।  

 
यस अर्नधिा सनिनिले कैलाली र कंििपरु चजल्लािा सािदुावयक नसिाइ पररयोजिा अन्िरगि 

संिानलि वर्नभन्न योजिाहरुको अर्लोकि गरी सनिनििा प्रनिरे्दि पेश गिव उपसनिनि गठि गरेको नथयो । 
त्यस्िै सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट एम्बलेुन्स खररद सम्बन्धिा छािवर्ि गिव सिेि उपसनिनि गठि 
गरेको नथयो । सनिनििा वर्नभन्न सियिा परेका उजरुीहरु िानथ छािवर्ि गरी िन्त्रालयहरुलाई आर्यक 
निदेशि र्दिे काि गरेको छ । भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयबाट आनथवक र्षव 
2077/078 िा Supply and Delivery of Vaccination Cool Box and Vaccination materials 

को खररद सम्बन्धिा सनिनििा परेको उजरुी िानथ छािवर्ि गरी अचख्ियार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोगिा 
थप छािवर्ि गरी आर्यक कारबाहीका लानग पठाएको छ । त्यस्िै सनिनिले प्रदेश सरकारबाट संिानलि 
वर्नभन्न योजिाहरुको स्थलगि अिगुिि गिे साथै प्रदेश सरकारबाट वर्नभन्न कायवका लानग वर्िररि अिदुाि 
रकिको सदपुयोग भए िभएको सम्बन्धिा सिेि स्थलगि अर्लोकि गरी आर्यक निदेशि र्दिे गरेको 
छ । प्रदेश अन्िरगिका वर्नभन्न चजल्लाहरुिा गई र्ावषवक बजेट बिोचजि कायवक्रिहरुको कायावन्र्यिको 
अर्स्था, कायावन्र्यि हिु िसकेको भए के कनि कारणले कायावन्र्यि गिव सवकएि िथा कायावलयको 
कायवसम्पादिका क्रििा आइपिे सिस्या लगायिका वर्षयिा कायावलय प्रिखुहरुसँग छलफल िथा 
अन्िरवक्रया गरी आर्यक निदेशिहरु र्दिे गरेको छ ।   

 

त्यस्िै सनिनिले प्रदेश सरकार अन्िरगिका वर्नभन्न िन्त्रालयका सचिर्हरुलाई आिन्त्रण गरी 
िन्त्रालयगि आम्दािी र खिवको वर्र्रण िथा बजेटको कायावन्यर्िको अर्स्थाका बारेिा जािकारी नलिे 
काि गयो । साथै प्रत्येक िन्त्रालय िथा संस्थािा देचखएका अनियनिििा र भ्रष्टािार सम्बन्धी घटिाहरुलाई 



 
 

निरुत्सावहि गिे उदे्दयले सो सम्बन्धी वर्र्रण र कागजाि चिकाई अध्ययि र छलफल गिे काि पनि 
गरेको व्यहोरा सम्िानिि सदिलाई अर्गि गराउि िाहन्छु । 

 

िाििीय सभािखुज्यू, 
िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 िा औलँ्याइएको व्यहोरा िध्ये प्रदेश सरकारको िीनि 

बिोचजि कायव गरी सोको कायावन्र्यिको प्रनिरे्दि ियार गिव, प्रदेश अन्िरगिका वर्नभन्न निकायहरुले खररद 
कायव गदाव सोिै खररद िगरी सार्वजनिक खररद ऐि िथा नियिार्ली अिसुार खररद गिव, कनिपय 
निकायहरुले अिदुाि वर्िरण गरेको िर सो को खिवको सनुिच िििा हिेु आधार िथा प्रिाण र अिगुिि 
प्रनिरे्दि सिेि पेश िगरेको देचखएकोले उक्त प्रिाण संलग्ि गिव, धेरै निकायहरुले आनथवक र्षवको अन्ििा 
सािाग्री खररद गरी िौज्दाि राख्न े गररएकोिा सो को नियन्त्रणका लानग सिेि आर्यक निदेशिहरु 
र्दइएको छ साथै प्रदेश सरकारले सम्पादि गिे कायविा प्रभार्काररिा ल्याउि आर्यक पिे िीनि िथा 
कािूिहरुको सिेि सियिै िजुविा गरी कायावन्र्यििा ल्याउि निदेशि र्दएको छ ।   

   
यसै गरी कनिपय निकायहरुले बजेट सीिा भन्दा बढी खिव गरेको, बजेट िथा कायवक्रिहरु 

सन्िोषजिक रुपिा कायावन्र्यि हिेु िगरेको, वर्नभन्न कर िथा शलु्कको उपयोग सम्बन्धी िीनि िथा कािूि 
िजुविा गिव बाँकी रहेको, संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि अिदुािको खिवको अिगुिि एरं् 
िलु्यांकि गरी वर्र्रण ियार िगरेको र लेखापरीक्षण प्रनिरे्दि सिेि पेश िगरेको, र्षावन्ििा खिव गिे 
प्रर्चृत्त, बजेटको रकिान्िर लगायिका वर्षयिा आर्यक निदेशि र्दिकुा साथै अनियनिि िथा असलु गिुव 
पिे बेरुजहुरु फछ्यौट गरी सम्परीक्षण गिव सबै निकायहरुलाई निदेशि र्दइएको सम्िानिि सभालाई 
जािकारी गराउि िाहान्छु ।   

 
अन्त्यिा, सनिनिको कायवलाई िागवदशवि गरी अनभभार्कीय भनूिका निभाउि ु हिेु िाििीय 

सभािखुज्यू र िाििीय उपसभािखुज्यू प्रनि हार्दवक आभार व्यक्त गिव िाहान्छु । साथै सनिनििा प्रत्येक 
रै्ठकहरुिा सवक्रयिापूर्वक सहभानग भई सनिनिका गनिवर्नधहरुलाई प्रभार्कारी रुपिा संिालि गिव भनूिका 
निर्ावह गिुवहिेु सनिनिका िाििीय सदस्यज्यूहरुलाई हार्दवक धन्यर्ाद र्दि िाहान्छु । िहालेखापरीक्षकको 
र्ावषवक प्रनिरे्दि िथा अन्य वर्षयिा छलफलको क्रििा सनिनििा उपचस्थि भई सनिनिको निदेशि 
कायावन्र्यििा सहयोग पयुावउि ु हिेु िन्त्रालयका िाििीय िन्त्रीज्यूहरु, प्रिखुसचिर्ज्यू, सचिर्ज्यूहरु िथा 
अन्य पदानधकारी िथा किविारीज्यूहरुिा ि हार्दवक आभार व्यक्त गदवछु । सनिनिको काििा सिन्र्यात्िक 
सहयोग परु् याउि ुहिेु प्रदेश सभा सचिर्ज्यू, सचिर्ालयका किविारीहरु, छािवर्िको क्रििा सनिनिले गरेको 
निणवयहरुलाई िागररक िाि सार्वजनिक गिव सहयोग परु् याउि ुहिेु पत्रकारज्यूहरु लगायिलाई ि सनिनिको 
िफव बाट हार्दवक धन्यर्ाद र्दि िाहान्छु । सनिनिका प्रत्येक वक्रयाकलापिा साथ रही सहयोग गिे िथा 
प्रनिरे्दिलाई यो रुपिा ियार गिे सनिनि सचिर्ज्यू लगायि सनिनि सचिर्ालयका किविारीहरुलाई ि वर्शेष 
धन्यर्ाद र्दि िाहान्छु ।      



 
 

िाििीय सभािखुज्यू, 

िाििीय सभािखु िहोदयको अििुनिले अब ि सार्वजनिक लेखा सनिनिको पवहलो प्रनिरे्दि, 
2079 सम्िानिि सभा सिक्ष स्र्ीकृनिका लानग पेश गदवछु ।  
धन्यर्ाद ।  
निनि : 2079 भाद्र 16 गिे  
               ….………………………….. 

            िा. कुिारी िन्दा र्ि 
            सभापनि 
                      सार्वजनिक लेखा सनिनि 
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पररच्छेद-एक 

प्रारचम्भक 

1.1 सार्वजनिक लेखा सनिनिको पररिय : 

सार्वजनिक लेखा सनिनि प्रदेश सभाको एक िहत्र्पूणव सनिनि हो । यसले सरकारका आनथवक 
गनिवर्नधहरुको निगरािी गरी आनथवक सशुासि कायि गराउि िहत्र्पूणव भनूिका खेलेको हनु्छ । 
सरकारको िीनि नििावण िहदेचख नििको कायावन्र्यिको िरण र कायवसम्पन्न भए प िाि खिवको यथाथव 
अर्स्थाको निगरािी गरी सार्वजनिक काि कारबाहीिा पादवचशविा, नििव्ययीिा, जर्ाफदेवहिा, औचित्यिा र 
प्रभार्काररिा कायि गराउिे गदवछ । सरकारका गनिवर्नधहरुको प्रत्यक्ष निगरािी गरी अचख्ियारको 
दरुुपयोग हिु िर्दई त्यसलाई नियन्त्रण गिव आर्यक निदेशि र्दिे हुँदा यस सनिनिको सभापनििा प्रनिपक्ष 
दलबाट ियि गिे प्रिलि रहँदै आएको छ ।  

 

सार्वजनिक लेखा सनिनिको इनिहास हेिे हो भिे यसको गठि बेलायिको संसदबाट सि ्1861 िा 
भएको पाइन्छ । उक्त सनिनि गैरराजिीनिक रुपिा काि गिे अपेक्षाका साथ राज्यकोषको खिव संसदले 
िाहे बिोचजि होस ्भिी त्यसको सनुिच िििा गिुव र सरकारी कोषको प्रभार्कारी र नििव्ययीिापूर्वक खिव 
भए िभएको जाँि पड्िाल गिे उद्देयका साथ भएको नथयो । िेपालिा सार्वजनिक लेखा सनिनिको 
शरुुर्ाि वर्.सं. 2016 साल देचख िै भएको पाइन्छ । िेपाल अनधराज्यको संवर्धाि, 2047 ले 
सार्वजनिक लेखा सनिनिलाई संरै्धानिक व्यर्स्था गरेको नथयो भिे हाल प्रदेश सभाको कायवप्रणालीलाइव 
व्यर्चस्थि गिव सहयोग परु् याउिे उदे्दयले िेपालको संवर्धािको धारा १९३ र सदूुरपच िि प्रदेशको प्रदेश 
सभा नियिार्ली, २०७४ को नियि १४५ बिोचजि वर्नभन्न सनिनिहरु गठि गिव सवकिे प्रार्धाि रहेको छ 
। सोही प्रार्धाि बिोचजि सदूुरपच िि प्रदेश सभाको प्रथि अनधरे्शिको सािौँ बैठकबाट सार्वजनिक लेखा 
सनिनिको गठि भएको हो ।  

 

प्रदेश सभाका अन्य वर्षयगि सनिनिहरु िध्ये सार्वजनिक लेखा सनिनि िहत्र्पूणव सनिनि भएकाले 
यस्ले प्रदेशिा वर्त्तीय सशुासि कायि गिव, सार्वजनिक पदानधकारीहरुलाई उत्तरदायी बिाउिे, जर्ाफदेवहिा 
प्रबर्द्वि गिे िथा िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि िानथ अध्ययि िथा छलफल गरी बेरुजलुाई नियनिि 
गराउिे, असलु उपर गराउिे, प्रिाणकागजाि पेश िगरेको अर्स्थािा प्रिाण पेश गिव लगाउिे िथा छािवर्ि 
गिुवपिे वकनसिको बेरुज ुिानथ छािवर्ि गरी कारबाहीका लानग नसफाररस गिे कायव गदवछ । सार्वजनिक 
लेखा सनिनिको गठि भए प िाि पवहलो बैठक निनि २०७५ साल श्रार्ण १ गिे बसेको नथयो । 
सर्वप्रथि सनिनििा ििोियि भएका िाििीय सदस्यज्यूहरुिध्ये ज्येष्ठ सदस्य िाििीय बल बहादरु 
सोडारीज्यूको सभापनित्र्िा प्रथि बैठक सम्पन्न भएको र उहाँको सभापनित्र्िा १२ र्टा बैठक संिालि 
भएका नथए । निनि २०७५ साल असोज २२ गिे प्रदेश सभाका वर्षयगि सनिनिहरुको निर्ाविि आव्हाि 
भए बिोचजि सनिनिको सभापनििा िाििीय कुिारी िन्दा र्ि निवर्वरोध निर्ावचिि हिु ुभएको नथयो । 
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1.2 सनिनिको गठि : 
िेपालको संवर्धािको धारा १९३ बिोचजि प्रदेश सभाको कायव प्रणालीलाइव व्यर्चस्थि गिव 

सदूुरपच िि प्रदेशको प्रदेश सभा नियिार्ली, २०७४ को नियि १५० बिोचजि सार्वजनिक लेखा सनिनिको 
गठि भएको छ । सभािखुले कायव व्यर्स्था परािशव सनिनिको परािशविा प्रदेश सभा अन्िरगि गठि हिेु 
सनिनििा बढीिा ११ जिा सदस्य ििोियि गिे नियिार्लीिा व्यर्स्था छ । 

 

सनिनििा सदस्यहरुको ििोियि गदाव सभािा प्रनिनिनधत्र् गिे राजिीनिक दलको सदस्य संख्या, 
िवहला, दनलि, आर्दर्ासी/जिजानि, िधेशी, थारु, िचुस्लि, वपछनडएको के्षत्र, खस-आयव िथा अन्य 
सिदुायको सिािपुानिक प्रनिनिनधत्र् गराउिे व्यर्स्था रहेको छ भिे कुिै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी 
वर्षयगि सनिनिको सदस्य हिु िसक्िे प्रार्धाि रहेको छ । उक्त व्यर्स्था बिोचजि सर्वप्रथि सनिनिको 
गठि गदाव सभापनि सवहि जम्िा ११ जिा सदस्यहरु ििोियि गररएको नथयो । वर्नभन्न सियिा सनिनिका 
सदस्यज्यूहरु िचन्त्रपररषदिा सहभानग हिेु क्रिसँगै हाल सभापनि सवहि जम्िा ८ जिा सदस्यज्यूहरु 
सनिनििा रहि ुभएको छ ।   

 

सार्वजनिक लेखा सनिनििा रहि ुभएका िाििीय सदस्यज्यूहरुको िािार्ली : 

क्र.सं. िाि, थर चजल्ला सम्बर्द् राजिीनिक दल 

१ िाििीय कुिारी िन्दा र्ि दाि ुवला िेपाली कांग्रसे 

२ िाििीय बल बहादरु सोडारी अछाि िेकपा एवककृि सिाजर्ादी 

३ िाििीय पठाि नसंह बोहरा डडेल्धरुा िेकपा एिाले 

४ िाििीय अिविा गहिराज डोटी िेकपा एिाले 

५ िाििीय ििु कुिारी देर्ी िौधरी कैलाली िेकपा एवककृि सिाजर्ादी 

६ िाििीय बलदेर् रेग्िी बाजरुा िेकपा एिाले 

7 िाििीय देर्की िल्ल (थापा) बिाङ्ग िेकपा िाओर्ादी केन्द्र 

8 िाििीय रिि बहादरु थापा कैलाली िेकपा एिाले 
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1.3 सनिनिको कायवक्षते्र िथा काि, किवव्य र अनधकार : 
कायवक्षते्र : 

सदूुरपच िि प्रदेशको प्रदेश सभा नियिार्ली, २०७४ बिोचजि प्रदेश सभािा रहेका वर्षयगि 
सनिनिहरुिध्ये सार्वजनिक लेखा सनिनिको कायवके्षत्र प्रदेश लोकसेर्ा आयोग र प्रदेश िािर् अनधकार 
आयोग बाहेक प्रादेचशक संरै्धानिक आयोगका प्रनिरे्दि, सार्वजनिक लेखा िथा िहालेखापरीक्षकको प्रनिरे्दि 
र बेरुज ुफछ्यौट सम्बन्धी रहेको छ । 

 

सनिनिको काि, किवव्य र अनधकार : 
सार्वजनिक लेखा सनिनिको कायववर्नध, 2076 को दफा ४ बिोचजि सनिनिको काि, किवव्य र 

अनधकार देहाय बिोचजि हिेुछ ।   

➢ प्रदेश राज्यकोषको खिव प्रदेश सभाले िाहे बिोचजि होस ् भिी त्यसको सनुिचिििा गिुव र प्रदेश 
सरकारको कोषको प्रभार्कारी र नििव्यवयिापूर्वक खिव भए िभएको जाँि पड्िाल गिे,  

➢ सरकारलाई सभा प्रनि उत्तरदायी र जर्ाफदेही बिाउिका लानग सरकारबाट भए गरेका 
कािकारबाहीको अिगुिि र िूल्यांकि गरी आर्यक निदेशि र्ा राय सल्लाह र्दिे,  

➢ सभािा पेश गररएका प्रादेचशक संरै्धानिक आयोगका र्ावषवक प्रनिरे्दििा उचल्लचखि बेरुज ुजाँि गरी 
औलँ्याइएका बेरुज ुअसलु उपर गिव प्रयास िगिे त्यस्िा आयोगद्वारा भए गरेका कािकारबाही र सो 
सम्बन्धिा सिेि अध्ययि गरी िालकुदार निकायलाई आर्यक निदेशि र्दिे,  

➢ िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दििा उचल्लचखि बेरुज ुजाँि गिे साथै कािूिसम्िि र औचित्यपूणव 
िर्रबाट भए िभएको सम्बन्धिा सिेि अध्ययि गरी आर्यक निदेशि र्दिे,  

➢ सनिनिको कायवके्षत्र नभत्रका वर्षयिा प्राप्त उजरुी, सञ्चार िाध्यििा आएका वर्षयहरु, सरोकारर्ालाको 
िासो एरं् सनिनिले आर्यक ठािेका वर्षयहरुिा ित्काल स्थलगि अिगुिि, निररक्षण र्ा जाँि गरी 
गराई सो वर्षयसँग सम्बचन्धि निकायलाई आर्यक निदेशि र्दिे,  

➢ सभाबाट प्राप्त िहालेखापरीक्षकको प्रनिरे्दििा स्थािीय िहको आफ्िै श्रोिबाट संिानलि कायवक्रिको 
वर्र्रण स्थािीय िहिा गर्ठि सार्वजनिक लेखा सनिनिलाई हस्िान्िरण गिे । 

 

1.4 सार्वजनिक लेखा सनिनिको सचिर्ालय : 
सदूुरपच िि प्रदेशको प्रदेश सभा नियिार्ली, २०७४ को नियि १63 िा सनिनिको सचिर्ालय 

सम्बन्धी व्यर्स्था गररएको छ । प्रदेश सभा सचिर्ालय अन्िगवि प्रत्येक सनिनिको सचिर्ालय रहन्छ । 
सचिर् प्रत्येक सनिनिको पदेि सचिर् हिेु र सचिर्ले आफू िािहिको अनधकृिलाइव सभाको कुिै सनिनिको 
सचिर् भई काि गिव िोक्ि सक्िे व्यर्स्था रहेको छ । सचिर्ले सनिनिको कायव सम्पादििा सहयोग 
परु् याउि सनिनिको कायवके्षत्र अन्िगविका निकायसँग आर्यक जािकारी िाग गिव सक्िेछ । सभापनिको 
अििुनि नलइव बैठकिा वर्िारानधि वर्षयिा सचिर् र्ा सनिनि सचिर्ले आफ्िो राय र्दि सक्िे व्यर्स्था 
रहेको छ ।  
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सनिनि सचिर्ालयिा कायवरि किविारीहरु : 

क्र.सं. िाि, थर पद 

१ श्री प्रिे कटेल सनिनि सचिर् 

२ श्री डिरु राज उप्रिेी सहायक 

3 श्री जगर्दश िन्द्र जोशी क्यािेरा म्याि 

४ श्री हकव  बहादरु बोगटी कायावलय सहयोगी 

 

सनिनि संिालि सम्बन्धी थप वर्र्रण : 
• सनिनिको रै्ठकिा लगािार पाँि पटकसम्ि सभापनिको अििुनि वर्िा अिपुचस्थि रहिे सदस्यलाइव 

सभापनिको नसफाररसिा सभािखुले सनिनिबाट हटाउि सक्िेछ र सो को जािकारी सभालाइव 
गराउिे व्यर्स्था रहेको छ ।  

• सनिनिको रै्ठकिा उपचस्थि सनिनिका सदस्यहरुको बहिुिको निणवय सनिनिको निणवय िानििे, िि 
बराबर भएिा सभापनिले निणावयक िि र्दिे र सनिनिको बैठकको निणवय सभापनिबाट प्रिाचणि गिे 
प्रार्धाि रहेको छ ।  

• सनिनिले आफ्िो कायव सम्पादिका क्रििा उपसनिनि गठि गिुवपिे िहशसु गरेिा आफ्िो 
कायवके्षत्रको पररनध नभत्र रही उपसनिनि गठि गिव सक्िे र त्यस्िो उपसनिनि गठि गदाव 
उपसनिनिले सम्पादि गिुवपिे कायव, कायव सम्पन्न गररसक्ि ु पिे सियार्नध सिेि निधावरण गरी 
सदस्यहरुको िाि सवहि बैठक सिक्ष प्रस्िार् गिे व्यर्स्था रहेको छ ।  
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पररच्छेद-2 

सनिनिका निणवयहरु, निदेशिहरु िथा िाििीयहरुको कायवगि िथा उपचस्थनि 

 

2.1 सनिनिको बैठकका निणवयहरु : 
रै्ठक संख्या : १ 

निनि : 2075/0४/0१ 

1) प्रदेश सभा नियिार्ली 2074 िा भएको व्यर्स्था बिोचजि वर्षयगि सनिनिको सभापनिको निर्ाविि 
भई िसकेकोले सनिनिको सभापनि पदको निर्ाविि िभएसम्ि यस सनिनििा रहेका िाििीय सदस्यहरु िध्ये 
िाििीय बल बहादरु सोडारीको जन्ि निनि 2010 साल फाल्गिु 21 गिे (िागररकिा अिसुार) भएको 
हुँदा सनिनिका अन्य सदस्य भन्दा ज्येष्ठ सदस्य हिुभुएकोले िाििीय ज्येष्ठ सदस्य बल बहादरु 
सोडारीज्यूलाई सभापनि पदिा ििोियि गिे निणवय गररयो । 

2) सार्वजनिक लेखा सनिनिको अको रै्ठक निनि 2075 साल श्रार्ण १ गिे नबहाि ९ बजे बस्िे निणवय 
गररयो ।   

 

रै्ठक संख्या : २ 

निनि : 2075/0४/0१ 

सनिनिले गिे कािकारबाही िथा अन्य वर्षयका सम्बन्धिा िागवदशवि गिवका लानग प्रदेश सभा नियिार्ली 
2074 को नियि 155 बिोचजि यस सनिनिले सियिै कायव सम्पादि गिवका लानग र्ावषवक कायविानलका 
ित्काल नििावण गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 3 

निनि : 2075/0४/05 

1) आनथवक र्षव 2074/075 को खिव वर्र्रण र प्रकृया सवहिको प्रनिरे्दि यस सनिनििा पेश गिवका 
लानग प्रदेश सरकारलाई अिरुोध गिे निणवय गररयो । 

2) सनिनिको र्ावषवक कायवयोजिा बिाउिे सम्बन्धिा सनिनिको काि किवव्य बारे थप जािकारी नलिको 
लानग वर्षयवर्ज्ञ आिन्त्रण गरी सनिनिका पदानधकारीहरुको क्षििा अनभर्वृर्द्का लानग अनभिचुखकरण 
कायवक्रि संिालि गिे निणवय गररयो ।  

 
 

रै्ठक संख्या : ५ 

निनि : 2075/05/13 

1) सनिनिको यस अचघ बसेका वर्नभन्न रै्ठकले गरेका निणवय िथा छलफलिा उठेका वर्षयहरुलाई 
ित्काल कायावन्र्यि गिवका लानग प्रदेश सभा सचिर्ालयसँग सिन्र्य गरी अगाडी बढ्िे निणवय गररयो ।  
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2) प्रदेश सरकारले गरेका काि कारबाही िथा सनिनिको कायवके्षत्र िथा के्षत्रानधकार नभत्र पिे निकाय 
वर्स्िार िथा गठिका लानग सरकारलाई अिरुोध गिे निणवय गररयो । 

 
 

रै्ठक संख्या : ६ 

निनि : 2075/05/28 

सार्वजनिक लेखा सनिनिले िाग गरे बिोचजि प्रदेश सरकारका िन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिर्ालय र िखु्य 
न्यायानधर्क्ताको कायावलयबाट प्राप्त आ.र्. 2074/075 को िाल ुर पूजँीगि खिवको वर्र्रण सनिनिका 
िाििीय सदस्यज्यूहरुलाई जािकारी गराइयो र उक्त वर्र्रणहरु उपर छलफल प्रारम्भ गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 7 

निनि : 2075/05/29  

भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को खिव वर्र्रण िानथ व्यापक छलफल गररयो 
र उक्त प्रनिरे्दि िथा खिव वर्र्रणका सम्बन्धिा रहेको अस्पष्टिा हटाउिका लानग उक्त िन्त्रालयका 
सचिर्लाई आगािी रै्ठकिा आिन्त्रण गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 8 

निनि : 2075/06/04  

1) सार्वजनिक लेखा सनिनिको निनि 2075 भाद्र 29 गिेको निणवयािसुार भौनिक पूर्ावधार वर्कास 
िन्त्रालय, प्रदेश िं.7 का सचिर्ज्यूको उपचस्थनििा आ.र्. 2074/075 को खिव वर्र्रणिा रहेको 
खस्पष्टिाका सम्बन्धिा सनिनिका िाििीय सदस्यज्यूहरुले सर्ाल जर्ाफ गरी व्यापक छलफल गररयो, साथै 
ित्सम्बन्धिा रहेको थप अस्पष्टिा हटाउि पूि: छलफल गिवका लानग आगािी रै्ठकिा िन्त्रालयका 
सचिर्ज्यूलाई आिन्त्रण गिे निणवय गररयो ।  

2) सनिनििा प्राप्त भएका आ.र्. 2074/075 को खिव वर्र्रण िध्ये आनथवक िानिला िथा योजिा 
िन्त्रालयको वर्र्रण अध्ययिका लानग सबै िाििीय सदस्यज्यूहरुलाई स्र्:अध्ययिका लानग वर्िरण गिे 
निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 9 

निनि : 2075/06/07  

आनथवक िानिला िथा योजिा िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को खिव वर्र्रण िानथ व्यापक छलफल 
गररयो र उक्त वर्र्रणका सम्बन्धिा रहेको अस्पष्टिाका सम्बन्धिा स्पष्ट पािवका लानग उक्त िन्त्रालयका 
सचिर्लाई सनिनिको आगािी रै्ठकिा आिन्त्रण गिे निणवय गररयो ।  
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रै्ठक संख्या : 1० 

निनि : 2075/06/08  

1) आनथवक िानिला िथा योजिा िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को खिव वर्र्रणका सम्बन्धिा रहेका 
अस्पष्टिाका सम्बन्धिा िन्त्रालयका सचिर्ज्यूको उपचस्थनििा व्यापक छलफल गररयो ।  

2) सािाचजक वर्कास िन्त्रालयले आ.र्. 2074/075 को खिव वर्र्रण सवहि पेश गरेको पत्रका 
सम्बन्धिा सनिनिका िाििीय सदस्यज्यूहरु नबि छलफल गरी सनिनिको आगािी रै्ठकिा सािाचजक 
वर्कास िन्त्रालयका सचिर्लाई आिन्त्रण गिे निणवय गररयो ।  

 
 

रै्ठक संख्या : 1२ 

निनि : 2075/06/22  

प्रदेश सभाबाट निनि 2075/06/17 गिे प्रदेश सभाका वर्षयगि सनिनिका सभापनिको निर्ाविि आव्हाि 
भए बिोचजि सार्वजनिक लेखा सनिनििा एउटा िात्र प्रस्िार् पेश हिु आएकोले िाििीय कुिारी िन्दा र्ि 
निवर्वरोध निर्ावचिि भएको घोषणा गररयो । साथै सो को सूििा िाििीय सभािखुज्यू सिक्ष पेश गिे निणवय 
गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 1३ 

निनि : 2075/06/22  

1) सार्वजनिक लेखा सनिनिको यस अचघका रै्ठकहरुिा चजम्िेर्ारीपूणव ढंगले आफ्िो सफल िेितृ्र्का साथ 
काि गिुवहिेु ज्येष्ठ सदस्य िाििीय बल बहादरु सोडारीज्यूलाई हार्दवक बधाई गिे निणवय गररयो ।  

2) सूििाको हकलाई संस्थागि गिवका लानग सार्वजनिक लेखा सनिनिका आगािी रै्ठकहरुको अर्लोकि 
िथा सूििा सम्प्रषेण कायवका लानग गोप्य संरे्दिशील निणवय बाहेकका रै्ठक संिार िाध्यिका लानग खलुा 
गररिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 14 

निनि : 2075/10/03  

सदूुरपच िि प्रदेशका साि र्टै िन्त्रालय लगायि प्रदेश सभा सचिर्ालयबाट प्राप्त भएको गि आ.र्. 
2074/075 को र्ावषवक प्रनिरे्दि सवहि खिवको वर्र्रण उपर छलफल गिे कायवलाई निरन्िरिा र्दिे 
निणवय गररयो ।  
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रै्ठक संख्या : 15 

निनि : 2075/10/25  

सनिनिको रै्ठक संख्या १० बिोचजि निणवय िं. २ िानथ छलफल गिव बाँकी रहेकोले सािाचजक वर्कास 
िन्त्रालयले आ.र्. 2074/075 को खिव वर्र्रण सवहि पेश गरेको पत्रका सम्बन्धिा सनिनिका िाििीय 
सदस्यज्यूहरु नबि छलफल गरी सनिनिको आगािी रै्ठकिा सािाचजक वर्कास िन्त्रालयका सचिर्लाई 
आिन्त्रण गिे निणवय गररयो । साथै आगािी सनिनिको रै्ठक 2075 साल िाघ 28 गिे बस्िे निणवय 
सिेि गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 16 

निनि : 2075/10/28  

यस सनिनिको निनि 2075/10/25 गिेको रै्ठक िं. 15 को निणवयािसुार उपचस्थि हिु ु भएका 
सािाचजक वर्कास िन्त्रालयका सचिर्ज्यूसँग गि आ.र्. 2074/075 को िन्त्रालयको र्ावषवक बजेट िथा 
कायवक्रि र खिवको अर्स्था बारे छलफल गदै िपचशल बिोचजि बजेट उपचशषवक अन्िरगिका बजेट रकि 
िं. हरुको खिवको शे्रस्िा अध्यािाथव चिकाइ आगािी रै्ठकिा छलफल गिे निणवय गररयो ।  

िपचशल   

(क) बजेट उपचशषवक िं. 707373113 

(१)  बजेट रकि िं. 22311 (िसलन्द िथा कायावलय सािाग्री) 

(२)  बजेट रकि िं. 22522 (कायवक्रि खिव) 

(३)  बजेट रकि िं. 25311 (शैचक्षक संस्थालाई सहायिा) 

(ख) बजेट उपचशषवक िं. 707373114 

(१) बजेट रकि िं. 31121 (सर्ारी साधि) 

(२) बजेट रकि िं. 31115 (फनिविर िथा वफक्िसव) 

 
 
 

रै्ठक संख्या : 17 

निनि : 2075/10/29  

भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गि आ.र्. 2074/075 को बजेट िथा 
खिवको वर्र्रण अध्ययिका लानग यस सनिनिका िाििीय सदस्यज्यूहरुलाई वर्िरण गिे निणवय गररयो साथै 
आगािी रै्ठकिा भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयका सचिर्ज्यूलाई छलफलका लानग आिचन्त्रि 
गिे सिेि निणवय गररयो । 
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रै्ठक संख्या : 1८ 

निनि : 2075/1१/09  

भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयका सचिर्ज्यूको उपचस्थनििा सदूुरपच िि प्रदेशको कृवषको 
र्िविाि अर्स्था, सिस्या र सम्भार्िाका साथसाथै गि आ.र्. 2074/075 को र्ावषवक बजेट िथा 
खिवको वर्र्रण उपर छलफल गदै गि आ.र्. को िन्त्रालयको र्ावषवक कायवप्रगनि िाग गिे र थप कुरा 
स्पष्ट पािुव परेिा सचिर्ज्यूसँग आगािी रै्ठकिा छलफल गिे गरी निणवय गररयो । 

 
 
 

रै्ठक संख्या : 19 

निनि : 2075/1१/10  

उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को आनथवक वर्र्रण िात्र प्राप्त 
भएकोले आ.र्. 2074/075 को र्ावषवक कायवप्रगनि खिवको फाँटर्ारी र ि.ले.प. को प्रनिरे्दि िाग गिे 
निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 20 

निनि : 2075/1१/29  

निनि 2075/11/09 गिेको यस सनिनिको निणवय र पत्रािार भए बिोचजि सािाचजक वर्कास 
िन्त्रालयबाट प्राप्त हिु आएका खिव सम्बन्धी सक्कल शे्रस्िा उपर आगािी रै्ठकिा छलफल गदै 
आर्यकिािसुार अगाडी बढ्िे निणवय गररयो । 

 
 
 

रै्ठक संख्या : 2१ 

निनि : 2075/1१/30  

1) सनिनिको रै्ठकिा आफ्िा वर्िारहरु राख्दा रै्ठकको वर्नध र प्रकृया अिरुुप वर्षयर्स्ििुा केचन्द्रि रही 
छलफल गिे सर्वसम्िि निणवय गररयो ।  

2) उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयका सचिर् श्री िेघिाथ काफ्लेज्यूसँग िन्त्रालयको गि 
आ.र्. 2074/075 को खिवको यथाथव वर्र्रण उपर छलफल गदै अन्य आर्यक कुरा बझु्िपुिे भएिा 
आर्यकिािसुार िन्त्रालयका िाििीय िन्त्रीज्यू र सचिर्लाई आगािी रै्ठकिा आिचन्त्रि गिे निणवय 
गररयो । 
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रै्ठक संख्या : 22 

निनि : 2075/1२/06  

आन्िररक िनिला िथा कािूि िन्त्रालयका सचिर्ज्यूसँग िन्त्रालयको गि आ.र्. 2074/075 को 
खिवको यथाथव वर्र्रण र कायवप्रगनि उपर छलफल गदै अन्य प्रष्ट पािुवपिे कुराको हकिा िन्त्रालयका 
िाििीय िन्त्रीज्यू र सचिर्ज्यूलाई आगािी र्दिहरुिा आिचन्त्रि गिे निणवय सिेि गररयो । 

 
 

रै्ठक संख्या : 23 

निनि : 2075/1२/08  

प्रदेश सभा सचिर्ालयका सचिर् श्री र्ालाराि शिावज्यूको उपचस्थनििा सचिर्ालयको आ.र्. 2074/075 
को खिवको वर्र्रण र ि.ले.प. प्रनिरे्दि उपर व्यापक छलफल गदै आगािी रै्ठकिा प्रदेश कोष िथा 
लेखा नियन्त्रक कायावलय र िखु्यन्यायानधर्क्ता कायावलयको गि आ.र्. को खिवको वर्र्रण बारे छलफल 
गिवका लानग िि ्िि ्कायावलयका कायावलय प्रिखुज्यूलाई आिचन्त्रि गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 25 

निनि : 2075/1२/21  

िखु्य न्यायानधर्क्ताको कायावलय िथा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कायावलय सदूुरपच िि प्रदेशको आ.र्. 
2074/075 को खिवको वर्र्रण िानथ आर्यक जािकारी नलइयो । 

 
 
 

रै्ठक संख्या : 26 

निनि : 2075/1२/22  

िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद कायावलयको आ.र्. 2074/075 को िहालेखा पररक्षक कायावलयबाट प्राप्त 
ि.ले.प. प्रनिरे्दि िानथ सनिनििा छलफल भयो र उक्त प्रनिरे्दि िानथ िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद 
कायावलयका प्रिखु सचिर्बाट आर्यक जािकारी सिेि नलइयो । 

 

रै्ठक संख्या : 27 

निनि : 2075/1२/24  

1) यस सनिनििा प्राप्त भएका वर्नभन्न िन्त्रालय र कायावलयहरुको खिवको वर्र्रण र ि.ले.प. को प्रनिरे्दि 
उपरको छलफल सिाप्त भइसके पिाि आज िखु्य न्यायानधर्क्ता, प्रदेश कोष िथा लेखा नियन्त्रक 
कायावलय र प्रदेश सभा सचिर्ालयको खिव वर्र्रण उपरको सनिक्षा कायव सम्पन्न भयो र आगािी रै्ठकिा 
बाँकी रहेका कायावलयहरुको खिवको वर्र्रण उपरको सनिक्षा कायवलाई निरन्िरिा र्दिे निणवय गररयो ।  
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2) प्रदेश कोष िथा लेखा नियन्त्रक कायावलय र िखु्य न्यायानधर्क्ता कायावलयिा भौनिक सािाग्रीहरु भर्ि 
र आर्यक जिशचक्तको अभार् भएको हुँदा सो सम्बन्धिा आर्यक कारबाही अगाडी बढाउिे िफव  पहल 
गिे कायवका लानग प्रदेश सरकारलाई निदेशि गिे निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 28 

निनि : 2075/1२/2६  

1) सदूुरपच िि सरकारको आ.र्. 2074/075 को बजेट अन्िरगि प्रदेश सरकार िािहिका 
निकायहरुिा हालसम्ि पनि बजेटको अचख्ियारी िगएको हुँदा उक्त बजेटको अचख्ियारी यथाचशघ्र पठाउि 
िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषदको कायावलयलाई निदेशि र्दिे निणवय गररयो ।  

2) यस सनिनििा प्राप्त भएको गि आ.र्. 2074/075 को वर्र्रण र ि.ले.प. को प्रारचम्भक 
प्रनिरे्दिउपर छलफल कायव सम्पन्न भए पिाि िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषदको कायावलय, उद्योग, पयवटि, 
र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय, भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय, आन्िररक िानिला िथा कािूि 
िन्त्रालय र भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को र्ावषवक बजेटको वर्नभन्न खिव 
चशषवकहरुिा भएको खिवको शे्रस्िाको प्रिाचणि प्रनिनलपी िाग गिे निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 29 

निनि : 2076/01/23  

आ.र्. 2074/075 को वर्नभन्न िन्त्रालय िथा सम्बचन्धि निकायहरुको प्राप्त भएका ि.ले.प. प्रनिरे्दि र 
शे्रस्िाहरु िानथ अध्ययि गिे निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 31 

निनि : 2076/0२/31  

1) 2076 साल जेष्ठ 23 गिे सदूुरपच िि प्रदेशिा आएको हार्ाहरुी र र्षावका कारण ितृ्य ु भएका 
ििृकलाई सनिनिको िफव बाट हार्दवक श्रर्द्ान्जली र्दिे र ििृकका पररर्ारप्रनि हार्दवक सिरे्दिा व्यक्त गदवछ 
साथै हार्ाहरुीका कारण घाइिे हिुभुएका व्यचक्तहरुको नसघ्र स्र्ास््य लाभको काििा गिे निणवय गररयो ।  

2) सदूुरपच िि प्रदेश अन्िरगिका चजल्लाहरुिा निनि 2076 जेष्ठ 23 गिे आएको हार्ाहरुी सवहिको 
र्षावका कारण प्रदेश नभत्रका वर्नभन्न स्थािका व्यचक्तहरुका घर, गोठ, टहराको छािा, काठ सिेि उडाई 
क्षनिग्रस्ि बिाइएको, खाद्यान्न, लगुा कपडािा क्षनि पयुावएको, पशिुौपाया घाइिे भएका साथै उक्त 
हार्ाहरुीका कारण दईु जिाको ितृ्य ुसिेि हिु पगेुको र केही व्यचक्तहरु घाइिे सिेि भएको हुँदा ििृकका 
पररर्ार र घाइिे व्यचक्त िथा घर टहरा क्षनिग्रस्ि भएका पीनडि घर पररर्ारका व्यचक्तहरुलाई ित्काल 
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उचिि राहि र क्षनिपूनिव रकिको आर्यक व्यर्स्था निलाउि प्रदेश सरकार िखु्यिन्त्री िथा 
िचन्त्रपररषदको कायावलय, स.ुप. प्रदेश, धिगढी, कैलालीलाई सो सम्बन्धी निदेशि र्दिे निणवय गररयो । 

 
 

रै्ठक संख्या : 3२ 

निनि : 2076/0२/32  

आजको रै्ठकिा भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयबाट िाग भएको वर्र्रण र प्राप्त शे्रस्िा िानथ 
सनिनििा अध्ययि र छलफल गररयो । उक्त शे्रस्िािा भए अिसुारका कायवक्रिको वर्षयिा थप स्पष्ट 
पािवका लानग िन्त्रालयका सचिर्लाई अको रै्ठकिा आिन्त्रण गिे निणवय गररयो । 

 
 

रै्ठक संख्या : 3३ 

निनि : 2076/0३/27  

आज सनिनिको रै्ठकिा यस प्रदेशका िन्त्रालयहरुबाट आ.र्. 2074/075 को िाग गररएका वर्र्रण 
प्राप्त हिु आएका र हालसम्ि प्राप्त हिु बाँकी वर्र्रणका सम्बन्धिा छलफल भयो । िि ्सम्बन्धिा आ.र्. 
2074/075 को िालू र पूजँीगि कायवक्रिको भौनिक र वर्चत्तय प्रगनि सम्बन्धी छलफलका लानग निनि 
2076/03/29 गिे ११:०० बजे बस्िे रै्ठकिा आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्री, सचिर् र सोही 
वर्षय बारेिा िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद कायावलयका प्रिखु सचिर्लाई आिन्त्रण गिे ।   

 
 

रै्ठक संख्या : 3४ 

निनि : 2076/0३/29  

1) यस सनिनिको निनि 2075/12/26 र निनि 2076/03/02 को पत्रािसुार िाग भएको आ.र्. 
2074/075 को आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालयको ि.ले.प. प्रनिरे्दि र प्रनिरे्दिको दफा १४ 
सम्बन्धी वर्षयिा छलफल भई िन्त्रालयका सचिर्ले सो वर्षयिा जािकारी र्दि ुभयो र हालसम्ि प्राप्त हिु 
िआएकोिा उक्त वर्र्रण यथाचशघ्र उपलब्ध गराउि निदेशि र्दिे निणवय गररयो ।  

2) यस सनिनिको निनि 2075/12/10 र निनि 2076/03/02 गिेको पत्रबाट िाग गररएको 
आ.र्. 2074/075 को िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषदको कायावलयको ि.ले.प. प्रनिरे्दि र प्रनिरे्दिको 
दफा २, दफा १०, दफा १३ र र्ैंक िगदी वकिाबको प्रनिनलपी सम्बन्धी वर्षय िानथ प्रिखु सचिर् सवहि 
सनिनििा व्यापक छलफल भयो र उक्त आ.र्. को हालसम्ि प्राप्त हिु िआएको प्रनिरे्दि र प्रगनि 
वर्र्रणको थप कागजाि यथाचशघ्र उपलब्ध गराउि निदेशि र्दिे निणवय गररयो ।  
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3) सार्वजनिक लेखा सनिनिबाट निनि 2076/02/05 गिेको पत्रबाट िाग गररएको कागजाि र वर्र्रण 
िध्ये केही कागजाि हालसम्ि पनि प्राप्त हिु िआएको हुँदा सो सम्बन्धी आर्यक वर्र्रण सवहि निनि 
2076/03/30 गिे नबहाि 11:00 बजे बस्िे सनिनिको रै्ठकिा उपलब्ध गराउि र जािकारी सवहि 
जर्ाफका लानग उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयका िन्त्री र सचिर्लाई आिन्त्रण गिे निणवय 
गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 35 

निनि : 2076/0३/३0  

1) आजको रै्ठकिा उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को ि.ले.प. 
प्रनिरे्दि योजिा कायवक्रिसँग सम्बचन्धि प्राप्त हिु आएका वर्र्रण िानथ सनिनिका िाििीय सदस्यज्यूहरुले 
आ-आफ्िो धारणा राचखएकोिा िन्त्रालयका िफव बाट िाििीय िन्त्रीज्यू र सचिर्ले सो सम्बन्धी छलफलिा 
उठाि भएका वर्षयर्स्ि ुिानथ आर्यक जािकारी र्दि ुभयो ।  

2) यस सनिनिको निनि 2076/03/31 गिे र्दउसो १:00 बजे बस्िे रै्ठकिा सािाचजक वर्कास 
िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को बजेटको योजिा कायवक्रिको वर्स्ििृ जािकारी नलि सािाचजक 
वर्कास िन्त्री र सचिर्लाई आिन्त्रण गिे निणवय गररयो । 

 
 

रै्ठक संख्या : 3६ 

निनि : 2076/0३/३१  

1) आजको सनिनि रै्ठकिा सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट आउि ु भएका िन्त्रालयका किविारी 
प्रनिनिधीसँग िन्त्रालयबाट गि आ.र्. र यस आ.र्. िा संिानलि योजिा, कायवक्रिसँग सम्बचन्धि वर्षयिा 
छलफल गररयो साथै बाँकी रहेका वर्षयर्स्ि ु िानथ वर्स्ििृ छलफल गिव आगािी रै्ठकिा सािाचजक 
वर्कास िन्त्री र सचिर्लाई आिन्त्रण गिे निणवय गररयो ।  

2) यस सनिनिको निनि 2076/04/01 गिे र्दउसो १:०० बजे बस्िे रै्ठकिा भनूि व्यर्स्था, कृवष 
िथा सहकारी िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को ि.ले.प. प्रनिरे्दि र बजेटको योजिा िथा 
कायवक्रिको कायावन्र्यिको जािकारी नलिको लानग भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्री र सचिर्लाई 
आिन्त्रण गिे निणवय गररयो । 
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रै्ठक संख्या : 3७ 

निनि : 2076/0४/0१  

आजको सनिनिको रै्ठकिा भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को 
ि.ले.प. प्रनिरे्दि लगायि योजिा कायवक्रिको प्राप्त कागजाि वर्र्रण र आ.र्. 2075/076 को िाल ुर 
पूचजगि िफव को योजिा कायवक्रि बजेट खिव, योजिा कायावन्र्यिका वर्षयिा उठाि भएका वर्षयर्स्ि ुिानथ 
गहि छलफल भयो र छलफलिा उठाि भएका कुराहरुिा िन्त्रालयिा िाििीय िचन्त्रज्यू र सचिर्बाट सो 
सम्बन्धी बुदँागि वर्स्ििृ जािकारी प्राप्त भयो ।   

 
 

रै्ठक संख्या : 38 

निनि : 2076/0४/05  

आजको सनिनिको रै्ठकिा आ.र्. 2076/077 का लानग सार्वजनिक लेखा सनिनिको र्ावषवक कायवयोजिा 
बिाउि सरोकारर्ालाहरुसँग सिेि सिन्र्य गरी सनिनिको र्ावषवक कायवयोजिा बिाई आर्यक कायावथव 
प्रदेश सभा सचिर्ालयिा पठाउिे निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 39 

निनि : 2076/0४/08  

1. सािाचजक वर्कास िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 र आ.र्. 2075/076 को बजेट र खिव 
वर्र्रणका सम्बन्धिा रहेका अस्पष्टिाका सम्बन्धिा र र्ावषवक प्रगनिका सम्बन्धिा िन्त्रालयका 
िचन्त्रज्यू र सचिर्ज्यूको उपचस्थनििा सनिनििा घनिभिु छलफल गररयो ।  

2. वर्नभन्न योजिाका कायववर्नध लगायि योजिािा रहेका अस्पष्टिा र ि.ले.प प्रनिरे्दिले औलँ्याएका 
वर्नभन्न रे्रुजकुो सम्बन्धिा आर्यक छलफल गरी नियिि गिुवपिे िथा असलु उपर गिुवपिे 
बेरुजकुा सम्बन्धिा आर्यक कायववर्नध अगाडी बढाउिे निणवय गररयो ।  

3. कुिै पनि कायववर्नध सम्बन्धिा, कायववर्नध बिाउि सम्बचन्धि सरोकारर्ालाहरुलाई सिेि सिेटेर 
अगाडी बढाउिपुिे निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 40 

निनि : 2076/0४/09  

1. सनिनि र सचिर्ालयका गनिवर्नधहरुलाई िसु्िदरुुस्ि कसरी बिाउिे भने्न सम्बन्धिा व्यापक 
छलफल गररयो ।  

2. सनिनिलाई थप िलायिाि बिाउि आर्यक बजेट िाग गिव र्ावषवक कायवयोजिाको स्र्रुप बिाई 
आर्यक प्रवक्रयाका लानग सचिर्ालयिा पठाउिे निणवय गररयो । 
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रै्ठक संख्या : 4१ 

निनि : 2076/0४/1५  

1. सार्वजनिक लेखा सनिनि संिालिका लानग आर्यक कायववर्नध बिाउिे निणवय गररयो ।  

2. भौनिक पूर्ावधार िन्त्रालयका िाििीय िचन्त्रज्यू र सचिर्ज्यू आजको रै्ठकिा अिपुचस्थि रहेको हुँदा 
आज हिेु भनिएको रै्ठक निनि 2076/04/17 गिे र्दउसो २:०० बजे बस्िे भनि निणवय गररयो 
। 

रै्ठक संख्या : 4२ 

निनि : 2076/0४/17  

1. आजको रै्ठकिा भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालयको आ.र्. 2074/075 को बजेट योजिा 
कायवक्रि कायावन्र्यि र आ.र्. 2075/076 को िन्त्रालयबाट भएको बजेट सम्बन्धी योजिा 
कायवक्रि सम्बन्धी िन्त्रालयका किविारी नबि छलफल गिे कायव गररयो ।  

2. यस सार्वजनिक लेखा सनिनिको आगािी बस्िे रै्ठकिा सनिनिको कायववर्नध ियार पािे वर्षय िानथ 
छलफल भयो । 

 

रै्ठक संख्या : 44 

निनि : 2076/0५/2७  

1. आजको सनिनिको रै्ठकिा रे्दकोट ि.पा. का उपभोक्ताहरुको ित्सि के्षत्रका योजिाहरुिा व्यापक 
रुपिा अनियनिििा (भ्रष्टािार) र रकि वहिानििा भई योजिाको गणुस्िर किजोर भएको भने्न 
वर्षयिा छािवर्ि गररपाउँ भने्न उजरुी सम्बन्धिा आगािी रै्ठकिा र्हृि छलफल गिे निणवय गररयो 
।   
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रै्ठक संख्या : 46 

निनि : 2076/07/20  

1. आजको सनिनिको रै्ठकिा सार्वजनिक लेखा सनिनिको िपचशलिा उल्लेचखि आ.र्. 2076/077 
को र्ावषवक कायवयोजिा र बजेट वर्र्रण ियार गरी आर्यक व्यर्स्थाका लानग सम्बचन्धि 
निकायिा पठाउिे निणवय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. सदूुरपच िि प्रदेश सरकारको आ.र्. 2075/076 को भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालयर्द्ारा 
कंििपरु चजल्ला रे्दकोट िगरपानलका नभत्र कायावन्र्यि भएका योजिािा आनथवक अनियनिििा र 
गणुस्िरवहि कायव भएको भिी यस सनिनििा उजरुी पिव आएकोले सो सम्बन्धिा सम्बचन्धि 
निकायबाट आर्यक कागजाि चिकाई उक्त योजिाहरुको अिगुिि र निररक्षण गिे निणवय गररयो 
साथै अन्य चजल्लाबाट प्राप्त उजरुीहरुको पनि कारबाही प्रवक्रया अगाडी बढाउिे निणवय गररयो ।  

3. यस सनिनिको आ.र्. 2074/075 को र्ावषवक प्रनिरे्दि िानथ छलफल गिे निणवय गररयो ।  

 

 

 

 

नस.िं. कायवक्रिको वर्र्रण पररिाण
प्रनि इकाइ 
अििुानिि रकि

 जम्िा रकि

1 अन्िरप्रदेश भ्रिण 4 500,000.00      2,000,000.00      

2
प्रदेश नभत्रका योजिा अिगुिि अर्लोकि भ्रिण र 
अन्िरकृया कायवक्रि

8 200,000.00      1,600,000.00      

3 फनिविर 500,000.00      500,000.00        
4 बजेट सनिक्षा र पूर्व बजेट छलफल 1 350,000.00      350,000.00        
5 र्ावषवक प्रनिरे्दि ियार एरं् डकुिेन्र नििावण 1 500,000.00      500,000.00        
6 वर्वर्ध खिव 1 500,000.00      500,000.00        

7
सनिक्षा प्रगनि गोष्ठी संिालि र भैपरी आउि े
कायवक्रि संिालि

8 200,000.00      1,600,000.00      

8 वर्ज्ञको सेर्ा/वर्षय प्रावर्नधक सेर्ा परािशव 3 50,000.00       150,000.00        
9 स्िाटव वटभी 43" 1 110,000.00      110,000.00        
10 रै्देचशक भ्रिण 4 1,300,000.00    5,200,000.00      
11 एसी जडाि 1 75,000.00       75,000.00         
12 A ud io  & S ound S ys te m 1 50,000.00       50,000.00         
13 C ompute r P rin te r 1 150,000.00      150,000.00        
14 सनिनिको कोठा ििवि 1 200,000.00      200,000.00        

जम्िा 4,685,000.00    12,985,000.00     

सार्वजनिक लेखा सनिनिको आ.र्. 2076/077 को र्ावषवक कायवयोजिा र वर्र्रण
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रै्ठक संख्या : 4७ 

निनि : 2076/0८/05  

 

1. आ.र्. 2075/076 िा भए गरेका खिवको वर्र्रण िािहि निकायहरुबाट िाग गिे निणवय गररयो 
।  

2. सार्वजनिक लेखा सनिनि िािहिका निकाय सदूुरपचिि प्रदेश नभत्र सशुासि प्रबर्द्वििा वर्शेष 
अनभयाि संिालि गिे निणवय गररयो ।  

3. सार्वजनिक लेखा सनिनििा निम्ि बिोचजिका किविारीको आर्यकिा परेकाले िी पदहरु सेर्ा 
करारबाट पदपूनिव गिव र िी पदहरुको लानग आर्यक पिे िलब िथा सवुर्धा सिेि व्यर्स्था गिव 
िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद्को कायावलय, प्रदेश सभा सचिर्ालय र अन्य सहयोगी निकायहरुिा 
लेखी पठाउिे ।  

निम्ि 

१. लेखा अनधकृि छैटौँ िह - 1 

2. सहायक पािौँ िह कम्प्यटुर - 1 

३. प्रावर्नधक पाँिौँ िह   - 1 

४. कायावलय सहयोगी  - 1 

 

रै्ठक संख्या : 4८ 

निनि : 2076/0८/23  

1. सार्वजनिक लेखा सनिनिको आ.र्. 2074/075, 2075/076 को ियार गररएको प्रथि र्ावषवक 
प्रनिरे्दि िानथ छलफलिा छलफल भयो र उक्त प्रनिरे्दििा आर्यक राय सिुार् सवहि 
पररिाजवि गरी आगािी रै्ठकिा पेश गिे निणवय गररयो ।  

2. सार्वजनिक लेखा सनिनिको ियार गररएको िस्यौदा कायववर्नध 2076 िानथ सनिनि रै्ठकिा 
दफार्ार छलफल भयो । उक्त कायववर्नधिा आर्यक पररिाजवि गरी आगािी रै्ठकिा पेश गिे 
सर्वसम्िि निणवय गररयो ।  

3. सदूुरपचिि प्रदेश सरकारको आ.र्. 2076/077 को पूणव बजेट कायावन्र्यि िथा अचख्ियारी 
अवहलेसम्ि सम्बचन्धि निकायहरुिा जाि िसकेकोले जििा र वर्कास नििावणिा अन्यौलिा 
छाएकोले यथाचशघ्र बजेट कायावन्र्यििा लैजािका लानग प्रदेश सरकार िखु्यिन्त्री िथा 
िचन्त्रपररषद्को कायावलयलाई निदेशि र्दिे सर्वसम्िि निणवय गररयो ।  

4. सार्वजनिक लेखा सनिनिबाट अन्िरप्रदेशको अर्लोकि भ्रिणका लानग सिय िानलका अिसुार 
भ्रिणको व्यर्स्था निलाउि प्रदेश सभा सचिर्ालयलाई निदेशि र्दिे निणवय गररयो ।  
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रै्ठक संख्या : 49 

निनि : 2076/0८/25  

 

सार्वजनिक लेखा सनिनिको ियार गररएको कायववर्नध 2076 िा आजको सनिनि रै्ठकिा दफार्ार 
छलफल कायव भयो । उक्त कायववर्नधलाई सर्वसम्ििबाट पाररि गिे र सो को जािकारी िाििीय 
सभािखुज्यू सिक्ष पेश गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 50 

निनि : 2076/09/18  

आ.र्. 2075/076 िा अल्रासाउण्ड िेनसि खररद कायवको टेण्डर आह् र्ाि देखी स्र्ीकृनिसम्िको सम्पूणव 
कागजािहरु स्र्ास््य निदेशिालय र्दपायलबाट िगाउि पत्रािार गिे निणवय गररयो ।  

 

 

रै्ठक संख्या : 51 

निनि : 2076/09/21 

1. निनि 2076/09/21 गिे र्दउसो १:०० बजे ग्राि वर्कास िथा अिसुन्धाि केन्द्र धिगढीको 
आयोजिािा यस प्रदेश अन्िरगिका सम्पूणव निकायहरुिा सशुासि कायि राख्न िथा सार्वजनिक 
जर्ाफदेवहिा प्रबर्द्विका लानग प्रवर्नधको र्दगो प्रयोग वर्षयिा छलफल भई प्रवर्नधको प्रयोगिा 
आर्यक जिशचक्त िथा स्रोिको व्यर्स्था उक्त केन्द्रले िै गिे भएकाले सो प्रवर्नधलाई सार्वजनिक 
लेखा सनिनििा प्रयोग गिे निणवय गररयो ।  

2. निनि 2076/09/22 र २३ गिे कंििपरु चजल्ला चस्थि िलेखोला िटबन्ध रे्दकोट 
िगरपानलका ५, िौधर िदी िटबन्ध शकु्लाफाँटा आरक्षसम्ि र कंवक्रट िेस र्ायर र्डा िं. 1 र 
१० आयोजिाहरुको अिगुिि िथा निररक्षण कायवका लानग सनिनिका सभापनिज्यू िथा सदस्यज्यूहरु 
जािे निणवय गररयो ।   

 

रै्ठक संख्या : 51क 

निनि : 2076/09/25 

 

1. िहालेखा पररक्षकको रे्रुज,ु प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायावलयको रे्रुज,ु संिार िाध्यि, सािाचजक 
संजाल र वर्नभन् ि पत्रपनत्रकाहरुबाट यस सनिनििा परेका उजरुीका आधारिा प्रदेश चस्थि सम्बचन्धि 
िन्त्रालय, कायावलय र निकायहरुबाट छािवर्िका लानग आर्यक पिे सम्पूणव कागजािहरु िाग 
गिे निणवय गररयो ।  
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2. सािाचजक वर्कास िन्त्रालय सदूुरपचिि प्रदेशबाट खररद गरी स्थािीय िहहरुिा वर्िरण गररएका 
उम्बलेुन्सका वर्षयिा अनियनिििा भएको भिी वर्नभन्न संिार िाध्ययिबाट सिािार प्रशारण 
भएकोिा एम्बलेुन्स खररदको प्रारम्भ देखी वर्िरणसम्िका सम्पूणव कागजािहरु उक्त िन्त्रालयबाट 
िाग गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 52 

निनि : 2076/09/29 

प्रदेश सरकारबाट संिानलि योजिा, आयोजिा र कायवक्रिहरुको सन्दभविा परेका उजरुीको छािवर्ि, 

अिसुन्धाि, अिगुिि गिव र िी आयोजिा िथा सम्बचन्धि िन्त्रालयहरुबाट प्राप्त फायल अध्ययि गरी सो 
को प्रनिरे्दि पेश गिव वर्नभन्न वर्षयगि वर्ज्ञहरुको आर्यकिा पिे भएकोले वर्षयगि वर्ज्ञहरुको रोष्टर 
सनिनिले ियार गिे र िी वर्ज्ञहरुको ज्ञाि, नसप, सनिनिले प्रयोग गदाव सरकारको िापदण्ड अिसुारको प्रनि 
र्दिका वहसार्ले पाउिे पाररश्रनिक उपलब्ध गराउि प्रदेश सभा सचिर्ालयलाई लेखी पठाउिे निणवय गररयो 
। 

 

रै्ठक संख्या : 53 

निनि : 2076/10/16 

1. आ.र्. 2076/077 िा आनथवक िानिला िथा योजिा िन्त्रालयले संिालि गरेको वर्त्तीय 
सम्िेलि, 2076 प्रदेश सरकारको िीनि िथा कायवक्रििा सिारे्श िभएको देचखएकाले सो 
सम्बन्धिा बझु्ि र उक्त सम्िेलिको औचित्यिा थप प्रचस्टकरणका लानग आनथवक िानिला िथा 
योजिा िन्त्रालयका सचिर्लाई यस सनिनििा बोलाउिे निणवय गररयो ।  

2. यस प्रदेश अन्िरगिका िन्त्रालयहरुबाट आ.र्. 2075/076 को खिवको वर्र्रण िाग गिे निणवय 
गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 5५ 

निनि : 2076/1१/07 

 

1. सार्वजनिक लेखा सनिनिका पदानधकारीहरुलाई सनिनिको कािकारबाही िथा कायवसंिालि सम्बन्धी 
थप क्षििा अनभर्रृ्द्ीको लानग दईु जिा वर्ज्ञको व्यर्स्था गरी िानलििा लाग्िे खिव स्र्यं 
सचिर्ालयले व्यहोिे गरी िानलि संिालि गिव प्रदेश सभा सचिर्ालयलाई अिरुोध गिे निणवय गररयो 
।  
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2. सािदुावयक नसिाई पररयोजिा (CIP) सम्बन्धिा सनिनििा उजरुी प्राप्त हिु आएकोले सो सम्बन्धी 
जम्िा योजिाहरुको वर्र्रण, लागिका साथै हालसम्ि भएको प्रगनि सिेि खलुाई पठाउि भौनिक 
पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय, सदूुरपचिि प्रदेश, चजल्ला सिन्र्य सनिनिको कायावलय, 
कैलाली/कंििपरु र पूर्ावधार वर्कास कायावलय, कैलाली/कंििपरुलाई अिरुोध गिे निणवय गररयो ।  

 
 

रै्ठक संख्या : 5६ 

निनि : 2076/1१/08 

1. सार्वजनिक लेखा सनिनिले हालसम्ि गरेका कािकारबाही िथा गनिवर्नधहरु सम्बन्धी व्यापक 
छलफल भयो साथै यस प्रदेशिा आगािी र्दििा अचख्ियारको दरुुपयोग हिु िर्दि र सशुासि 
कायि गिव सनिनिबाट आर्यक पहल गिे निणवय गररयो ।  

2. सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट खररद गररएको एम्बलेुन्स सम्बन्धी उजरुीको छािवर्ि प्रयोजिका 
लानग िाििीय सभापनिज्यूको संयोजकत्र्िा देहायका िाििीयहरु सदस्य रहिे गरी कायवचजम्िेर्ारी 
िोक्िे निणवय गररयो ।  
देहाय 

१) िाििीय कुिारी िन्दा र्ि  - संयोजक 

२) िाििीय कणव बहादरु िल्ल  - सदस्य 

३) िाििीय ििु कुिारी देर्ी िौधरी - सदस्य 

४) िाििीय ििा कुिारी साउँद  - सदस्य 

3. बाह्रर्ि सािेदारी र्ि र सािदुावयक नसिाई पररयोजिाको प्राप्त उजरुीका सम्बन्धिा छािवर्ि 
कायवका लानग िाििीय अिर बहादरु साउँदज्यूको संयोजकत्र्िा देहाय बिोचजिको छािवर्ि 
उपसनिनि गठि गिे निणवय गररयो ।  
देहाय 

१) िाििीय अिर बहादरु साउँद - संयोजक 

२) िाििीय िाि बहादरु धािी  - सदस्य 

३) िाििीय बल बहादरु सोडारी  - सदस्य 
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रै्ठक संख्या : 57 

निनि : 2076/1१/12 

 

1. आजको रै्ठकिा सनिनिको कायवसंिालि िथा कािकारबाही सम्बन्धिा व्यापक छलफल गररयो 
साथै सनिनि अन्िरगिका उपसनिनिहरुको नियनिि कायवसंिालि िथा प्रभार्काररिाका लानग 
आगािी रै्ठकिा TOR को खाका ियार गिे निणवय गररयो ।  

2. िाििीय सभापनिज्यूको संयोजकत्र्िा रहेको छािवर्ि टोलीिा िाििीय अिविा गहिराजज्यूलाई 
सदस्यको रुपिा थप गरी देहाय बिोचजि रहिे निणवय गररयो ।  
देहाय 

1. िाििीय कुिारी िन्दा र्ि  - संयोजक 

2. िाििीय कणव बहादरु िल्ल  - सदस्य 

3. िाििीय ििु कुिारी देर्ी िौधरी - सदस्य 

4. िाििीय ििा कुिारी साउँद  - सदस्य 

5. िाििीय अिविा गहिराज  - सदस्य 

 

रै्ठक संख्या : 5८ 

निनि : 2076/1१/13 

1. निनि 2076/11/16 र ऐ 17 गिे सार्वजनिक लेखा सनिनिका सदस्यज्यूहरुको क्षििा अनभर्वृर्द् 
िानलि कायवक्रिका लानग आर्यक प्रबन्ध निलाउि प्रदेश सभा सचिर्ालयलाई अिरुोध गिे निणवय 
गररयो ।  

2. उक्त िानलि कायवक्रििा प्रिखु अनिनथिा प्रदेश सभाका िाििीय सभािखुज्यूलाई आिन्त्रण गिे 
निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 59 

निनि : 2076/1१/18 

१. सािाचजक वर्कास िन्त्रालय, सदुरुपचिि प्रदेशबाट भएको एम्बलेुन्स खररद सम्बन्धिा उजरुीको छािवर्ि 
एरं् जाँिबिु प्रयोजिका लानग सभापनिको संयोजकत्र्िा गर्ठि सनिनिलाई अध्ययि, अिसुन्धाि िथा 
राय परािशव लगायिका सम्पणुव छािवर्िको प्रवक्रयाका लानग स्र्ायत्तिा प्रदाि गिे साथै सो 
कायवसम्पादिका लानग आर्यक पिे ३० र्दि सियार्नध उपलब्ध गराउिे निणवय गररयो । 

२. बाह्रर्ि सािेदारी र्ि र सािदुावयक नसंिाइ पररयोजिा (CIP) को उजरुी सम्बन्धिा छािवर्ि कायवका 
लानग गर्ठि उपसनिनिलाई स्थलगि अिगुिि, अध्ययि, अिसुन्धाि िथा राय परािशव लगायि सम्पणुव 
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छािवर्ि प्रवक्रयाका लानग स्र्ायत्तिा प्रदाि गिे साथै सो कायवसम्पादिका लानग आर्यक पिे ३५ र्दि 
सियार्नध उपलब्ध गराउिे निणवय गररयो । 

३. सनिनिर्द्ारा गर्ठि छािवर्ि सनिनि/छािवर्ि उपसनिनिको कायवसम्पादिका लानग आर्यक पिे 
आनथवक, भौनिक िथा प्रावर्नधक स्रोि साधिको व्यर्स्थापिको प्रर्न्ध निलाउि प्रदेश सभा 
सचिर्ालयलाई लेचख पठाउिे निणवय सर्वसम्िि गररयो । 

रै्ठक संख्या : 60 

निनि : 2076/1१/18 

1. यस सनिनिर्द्ारा गर्ठि छािवर्ि उपसनिनिको कायवसम्पादिका लानग आर्यक पिे आनथवक, भौनिक 
िथा प्रावर्नधक स्रोि साधिको व्यर्स्थापिको प्रबन्ध निलाउि प्रदेश सभा सचिर्ालयसँग सिन्र्य 
गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 6१ 

निनि : 207७/0१/12 

प्रदेश सरकार, सदूुरपचिि प्रदेशबाट कोरोिा भाइरस (COVID 19) नियन्त्रण, रोकथािका लानग राहि 
वर्िरण र स्र्ास््य सािाग्री खररद सम्बन्धी गररिे सम्पूणव खिव पारदशी र प्रभार्कारी ढंगबाट गिव प्रदेश 
सरकारलाई निदेशि र्दिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 63 

निनि : 207७/0२/01 

1. सार्वजनिक लेखा सनिनिको लानग आर्यक पिे िपचशलिा उल्लेचखि आ.र्. 2077/078 को 

र्ावषवक बजेट पाररि गरी प्रदेश सभा सचिर्ालय, सदूुरपचिि प्रदेशलाई आर्यक व्यर्स्थाका लानग 

पठाउिे निणवय गररयो ।  

िपचशल 

नस.िं. कायवक्रिको वर्र्रण पररिाण 

प्रनि इकाई 
अििुानिि 
रकि 

जम्िा रकि 

िौिानसक वर्भाजि 

प्रथि दोश्रो िेस्रो 

१ अन्िर प्रदेश भ्रिण 2 8,00,000 16,00,000 - 8,00,000 8,00,000 

२ 

अिगुिि, अर्लोकि भ्रिण 
र अन्िरवक्रया  
कायवक्रि 

20 2,00,000 40,00,000 10,00,000 15,00,000 15,00,000 

३ 
सनिनिको र्ावषवक प्रनिरे्दि 
ियार 

1 1,50,000 1,50,000 1,50,000   
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४ अन्िर देश भ्रिण 1 30,00,000 30,00,000 - - 30,00,000 

५ 
सनिनिको सचिर्ालय िथा 
रै्ठकिा खाजा िास्िा 150 3,000 4,50,000 1,50,000 1,50,000 1,50,000 

६ 
वर्ज्ञ, प्रावर्नधक सेर्ा िथा 
बेरुज ुिानथ छलफल 

10 2,00,000 20,00,000 6,00,000 7,00,000 7,00000 

७ वर्वर्ध 3 1,00,000 3,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 

जम्िा 1,15,00,000 20,00,000 32,50,000 62,50,000 

 

 

रै्ठक संख्या : 6४ 

निनि : 207७/0२/02 

आ.र्. 2076/077 को बजेट, योजिा कायावन्र्यिको अर्स्था िथा प्रगनि वर्र्रण र आ.र्. 

2077/078 को पूर्व बजेट छलफल कायवका लानग िपचशल बिोचजिको निनि र सियिा यस सनिनििा 

उपचस्थि हिु सम्बचन्धि िन्त्रालयका िाििीय िन्त्री िथा सचिर्ज्यूलाई पत्रािार गिे निणवय गररयो । 

िपचशल 

1. भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय, सदूुरपचिि प्रदेश, धिगढी, कैलाली ।  

- निनि 2077/02/05 गिे नबहाि 11:30 बजे 

2. उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय, सदूुरपचिि प्रदेश, धिगढी, कैलाली ।  

- निनि 2077/02/0६ गिे नबहाि 11:30 बजे 

3. भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय, सदूुरपचिि प्रदेश, धिगढी, कैलाली ।  

- निनि 2077/02/0७ गिे नबहाि 11:30 बजे 

4. सािाचजक वर्कास िन्त्रालय, सदूुरपचिि प्रदेश, धिगढी, कैलाली ।  

- निनि 2077/02/0८ गिे नबहाि 11:30 बजे 
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रै्ठक संख्या : 65 

निनि : 207७/0२/05 

1. अवहलेको वर्षि पररचस्थनि कोरोिा भाइरस (कोनभड-19) िाहािारीलाई िध्यिजर गदै िाल ुआ.र्. 
2076/077 को बजेट कायावन्र्यिलाई आर्यक स्र्ास््य सिकव िा अपिाई निब्रिा र्दि निदेशि 
र्दिे निणवय गररयो ।  

2. प्रदेश सरकारले वर्नभन्न आयोजिा/योजिाहरुको िजुविा िथा कायावन्र्यि गदाव सदूुरपचिि प्रदेश 
सशुासि ऐि, 2075 को पररनधनभत्र रही कािकारबाही अगाडी बढाउि निदेशि र्दिे निणवय गररयो 
।  

3. आ.र्. 2077/078 को लानग बजेट िजुविा गदाव अबण्डा बजेट िराख्न साथै सबै निर्ाविि 
के्षत्रहरुिा सन्िनुलि रुपिा बजेट वर्नियोजि गिव निदेशि र्दिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 66 

निनि : 207७/0२/06 

आजको सनिनिको रै्ठकबाट उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयलाई िपचशल बिोचजिका निदेशि 
र्दिे निणवय गररयो : 

1. उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयबाट योजिाको कायावन्र्यिका लानग सम्बचन्धि निकायिा 
अचख्ियारी र्दि वढलाई गरेको पाइएकोले आगािी र्दििा योजिाको सफल कायावन्र्यिका लानग सियिै 
अचख्ियारी र्दि निदेशि र्दिे ।  

2. पयवटि वर्कासका लानग बजेट वर्नियोजि गदाव हालसम्िको अर्स्था हेदाव स-सािा िठ िचन्दरहरुिा िात्र 
केचन्द्रि भई वर्नियोजि गरेको देचखएकोिा आगािी बजेट कायवक्रििा सिग्र सदूुरपचिि प्रदेशको िहत्र् 
िचल्किे गरी पयवटकीय स्थलको नििावणिा लगािी गिव निदेशि र्दिे ।  

3. िन्त्रालय र्ा िािहि निकायबाट संिालि गररिे वर्नभन्न नसपिलुक िानलि कायवक्रि लचक्षि र्गवलाई 
र्दईसके पिाि त्यस्िा र्गवलाई नसपिलुक कायविा संलग्ि गराई आयआजवि र्वृर्द् गिव िन्त्रालयले 
आर्यक व्यर्स्था गिव निदेशि र्दिे ।  

4. सदूुरपचिि प्रदेश सशुासि ऐि, 2075 को पूणव पालिा गदै बजेट िथा कायवक्रि कायावन्र्यि प्रवक्रया 
अगाडी बढाउि िथा आ.र्. 2077/078 को लानग बजेट िजुविा गदाव अबण्डा बजेट िराख्न सिेि 
निदेशि र्दिे । 
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रै्ठक संख्या : 67 

निनि : 207७/0२/07 

आजको सनिनिको रै्ठकबाट भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयलाई िपचशल बिोचजिका निदेशि 
र्दिे निणवय गररयो : 

1. कृवषका वर्नभन्न के्षत्रिा र्ावषवक रुपिा अिदुाि र्दिे गररएको िर त्यसको पररणािका वर्षयिा कुिै 
अिगुिि िथा निररक्षण कायव प्रभार्कारी रुपिा िभएको पाइएकोले अिदुाि रकिको सही सदपुयोग 
गिवका लानग आर्यक व्यर्स्थापि गिव िन्त्रालयलाई निदेशि र्दिे ।  

2. आयािलाई प्रनिस्थापि गरी स्र्देशी उत्पादिलाई प्रबर्द्वि गिव Cold Store को संख्यािा र्वृर्द् गिुवपिे 
िथा कृवषिा आधनुिवककरण, व्यर्सायीकरण र बजारीकरण गिव आर्यक भएको हुँदा आगािी बजेटिा 
उक्त वर्षयलाई सम्बोधि गिव निदेशि र्दिे ।  

3. वर्श्वव्यापी िहािारी कोनभड-19 का कारण वर्श्विा रहेका िेपालीहरु स्र्देश फवकव एका र केही फवकव िे 
क्रििा रहेकाले आउदो आ.र्. िा बेरोजगारी सिस्यािा अत्यनधक र्वृर्द् हिेु सम्भार्िालाई िध्येिजर 
गदै कृवष के्षत्रिा स्र्रोजगारिलुक कायवक्रिका लानग आर्यक व्यर्स्था गिव निदेशि र्दिे ।  

 

 

रै्ठक संख्या : 68 

निनि : 207७/0२/08 

आजको सनिनिको रै्ठकबाट सािाचजक वर्कास िन्त्रालयलाई िपचशल बिोचजिका निदेशि र्दिे निणवय गररयो 
: 

1. सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट योजिाको कायावन्र्यिका लानग सम्बचन्धि निकायिा अचख्ियारी र्दि 
वढलाई गरेको पाइएकोले आगािी र्दििा योजिाको सफल कायावन्र्यिका लानग सियिै अचख्ियारी र्दि 
निदेशि र्दिे।  

2. वर्श्वव्यापी िहािारी कोनभड-19 का कारण वर्श्विा रहेका िेपालीहरु स्र्देश फवकव एका र केही फवकव िे 
क्रििा रहेकाले संक्रिण फैलि सक्िे प्रबल सम्भार्िालाई िध्येिजर गदै ित्काल प्रदेश स्िरीय 
क्र्ारेन्टाइि नििावण गरी संिालििा ल्याउिे र कोनभड-19 को पररक्षणलाई व्यापक बिाउिे व्यर्स्था 
गिव निदेशि र्दिे । 

3. चजल्ला चस्थि अस्पिालहरुिा रगिको अभार् हिु िर्दि प्रत्येक चजल्लािा ब्लड बैंकको व्यर्स्था गिवका 
साथै कैलाली र कंििपरु चजल्लाका अस्पिालहरुिा भेचन्टलेटरको संख्यािा थप गिव निदेशि र्दिे ।  
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रै्ठक संख्या : 69 

निनि : 207७/03/04 

१. िाल ुआनथवक र्षवको अन्त्य भईरहँदा यस प्रदेश अन्िरगिका केही िन्त्रालय िािहिका निकायहरुले 
रकिान्िर िथा योजिा बाँडफाँड गरेको भिी गिुासो प्राप्त हिु आएकोले सो सम्बन्धी सत्य ि्य वर्र्रण 
बझु्ि आर्यक भएको हुँदा एवकि वर्र्रण सवहि भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय, सािाचजक वर्कास 
िन्त्रालय र उद्योग, र्ि, पयवटि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयका सचिर्ज्यूहरुलाई निनि 2077/03/06 
गिे नबहाि 8:०० बजे सनिनिको रै्ठकिा बोलाउिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 70 

निनि : 207७/03/06 

1. भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय, उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय र सािाचजक 
वर्कास िन्त्रालय िथा िािहि निकायिा आनथवक र्षवको अन्त्यिा भए गरेका योजिाको छिोट िथा 
रकिान्िर सम्बन्धिा उठाि भएका वर्षयर्स्ि ुिानथ व्यापक छलफल गररयो । 

2. िन्त्रालयले रकिान्िर गदाव औचित्यिा पवुष्ट हिेु गरी िात्र रकिान्िर गिव भौनिक पूर्ावधार वर्कास 
िन्त्रालय, उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय र सािाचजक वर्कास िन्त्रालयलाई निदेशि 
र्दिे ।  

3. िन्त्रालयले सम्पादि गिे कायविा आनथवक अिशुासि, पारदचशविा, जर्ाफदेवहिा िथा उत्तरदावयत्र् 
बहि गिे गरी योजिा कायावन्र्यिको पक्षलाई जोड र्दि िीिर्टै िन्त्रालयलाई निदेशि र्दिे ।  

4. योजिाको अचख्ियारी सियिा िै प्रदाि गिुवपिे, कायावन्र्यिको पक्षलाई प्रभार्कारी बिाउि 
अिगुिि, िलु्यांकिलाई निरन्िरिा र्दई योजिाको सम्िौिा िथा कायव सम्पन्न पिाि रकि 
भकु्तािीको अनधकार सम्बचन्धि चजल्ला चस्थि कायावलय िथा निकायहरुिा र्दिे व्यर्स्थाका लानग 
नििर्टै िन्त्रालयलाई निदेशि र्दिे निणवय गररयो ।   

 

रै्ठक संख्या : 7१ 

निनि : 207७/03/11 

1. निनि 2076/11/18 गिेको यस सनिनिको 56 औ ँ रै्ठकबाट गठि भएका उपसनिनिहरुको 
म्याद 35 र्दि िोवकएकोिा उक्त म्याद सिाप्त भईसकेको िथा वर्श्वव्यापी िाहािारीको रुपिा 
फैनलएको कोरोिा (कोनभड-19) का कारण उपसनिनिलाई िोवकएको चजम्िेर्ारी सम्पन्न गिव 
िसकेको हुँदा दइुओटै छािवर्ि उपसनिनिलाई 2077 साल असार िसान्िसम्िका लानग म्याद थप 
गिे निणवय गररयो ।  
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रै्ठक संख्या : 72 

निनि : 207७/03/15 

सार्वजनिक लेखा सनिनि अन्िरगि छािवर्ि उपसनिनिले पेश गरेको प्रनिरे्दि िानथ सनिनििा छलफल 
गररयो िथा थप छलफल अको रै्ठकिा गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 74 

निनि : 207७/04/09 

 

१. निनि २०७७।०४।०५ गिे सार्वजनिक खिव प्रणाली अिगुिििा संसदीय लेखा सनिनिको भनूिका 
वर्षयिा भएको नभनडयो कचन्फरेन्स िाफव ि प्रचशक्षण कायवक्रि सिवष्टगि रुपिा सार्वजनिक लेखा 
सनिनिका पदानधकारी िथा किविारीहरुका लानग उपलब्धीिलुक भएको भिी सनिक्षा गररयो।  

२. बाह्रर्ि सािेदारी र्ि र सािदुावयक नसंिाइ पररयोजिा (CIP) को उजरुी सम्बन्धिा छािवर्ि कायवका 
लानग गर्ठि छािवर्ि उपसनिनिले सार्वजनिक लेखा सनिनििा पेश गरेको प्रनिरे्दि िानथ आगािी 
रै्ठकिा छलफल गिे निणवय गररयो ।  

३. एम्बलेुन्स खररद सम्बन्धिा छािवर्ि गिव गर्ठि उपसनिनिले सनिनििा पेश गरेको प्रनिरे्दि िानथ 
उपसनिनि िथा सनिनिका सम्पूणव सदस्यज्यूहरुको उपचस्थनििा आगािी रै्ठकिा सनिक्षा गिे गरी 
छलफल कायव अगाडी बढाउिे निणवय गररयो ।  

 

 

रै्ठक संख्या : 76 

निनि : 207७/06/06 

 

1. सािदुावयक नसिाई पररयोजिा (CIP) सम्बन्धी उपसनिनिले पेश गरेको प्रनिरे्दि िानथ व्यापक 
छलफल गरी सर्वसम्िनिले पाररि गररयो ।  

2. सदूुरपचिि प्रदेशको आ.र्. 2075/076 को िहालेखा पररक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 
लाई आगािी रै्ठकिा र्हृि छलफल गिे निणवय गररयो ।   

3. सनिनिका केही िाििीय सदस्यहरु सनिनिको रै्ठकिा नियनिि रुपिा िोवकएको सियिा उपचस्थि 
िहिेु देचखएकाले सम्पूणव िाििीय सदस्यहरुलाई रै्ठकिा नियनिि रुपिा र सियिा िै उपचस्थि 
हिुका लानग जािकारी गराउिे निणवय गररयो ।  
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रै्ठक संख्या : 78 

निनि : 207७/08/22 

 

1. सार्वजनिक लेखा सनिनिका सदस्य िाििीय नडल्लीराज पन्ि कोरोिा भाइरस (कोनभड-19) बाट 
संक्रनिि हिुभुएकाले र्ाहाँको चशघ्र स्र्ास््य लाभको काििा व्यक्त गररयो ।   

2. सदूुरपचिि प्रदेशको िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 िानथ सािान्य छलफल गरर आगािी 
रै्ठकिा छलफललाई निरन्िरिा र्दिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 81 

निनि : 207७/12/29 

 

1. यस सनिनिले हालसम्ि गरेका गनिवर्नधहरुको बारेिा व्यापक छलफल र सनिक्षा गदाव यस भन्दा 
अचघका सनिनिको रै्ठकिा भएका निणवयहरुको कायावन्र्यि पक्ष उपलचब्धिलुक हिु िसकेकाले 
अब उपरान्ि सनिनिले गिे निणवयहरुलाई निष्कषविा परु् याई उपलचब्धिलुक बिाउिे सर्वसम्िि 
निणवय गररयो ।  

2. यही निनि 2077/06/08 गिे र निनि 2077/12/09 गिेको उजरुी सम्बन्धी निरे्दिहरु 
सनिनििा प्राप्त हिु आएकाले सो सम्बन्धिा के भएको हो यथाथव खलुाई पठाउि उजरुीको प्रनिनलवप 
सिेि संलग्ि गरी सम्बचन्धि निकायलाई पत्रािार गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 82 

निनि : 207७/12/30 

यस प्रदेशको िहालेखापररक्षकको आनथवक र्षव 2075/076 को र्ावषवक प्रनिरे्दिको अध्ययि गरी वर्नभन्न 
प्रकारका बेरुजहुरुको फछ्यौट गराउिे कायवका लानग यस सनिनिका सदस्यहरु रहिे िपचशल बिोचजिका 
िन्त्रालयगि उपसनिनिहरु गठि गिे निणवय गररयो ।  

िपचशल 

आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय, भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय र उद्योग, पयवटि, र्ि िथा 
र्ािार्रण िन्त्रालयको बेरुज ुसम्बन्धिा छलफल उपसनिनि  

1. िाििीय िाि बहादरु धािी  - संयोजक 

2. िाििीय बल बहादरु सोडारी  - सदस्य 

3. िाििीय गोवर्न्द राज बोहरा  - सदस्य 

4. िाििीय ििु कुिारी देर्ी िौधरी  - सदस्य 

5. िाििीय अिविा गहिराज  - सदस्य 
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िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद्को कायावलय, प्रदेश सभा सचिर्ालय, भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी 
िन्त्रालय र सािाचजक वर्कास िन्त्रालय सम्बन्धी बेरुज ुछलफल उपसनिनि 

1. िाििीय बलदेर् रेग्िी   - संयोजक 

2. िाििीय अिर बहादरु साउद  - सदस्य 

3. िाििीय नडल्ली राज पन्ि  - सदस्य 

4. िाििीय देर्की िल्ल (थापा)  - सदस्य 

5. िाििीय ििा कुिारी साउद  - सदस्य 

 

 

रै्ठक संख्या : 83 

निनि : 2078/01/31 

 

१. वर् र्व्यापी िहािारीका रुपिा फैनलएको कोरोिा (कोनभड-१९) का कारण यस प्रदेश चस्थि वर्नभन्न 
अस्पिालहरुिा नबरािीहरुका लानग बेड र अचक्सजिको अभार् भई र्दिािरु्दि अकालिै ितृ्यरु्रण 
गिेको संख्या र्वृर्द् भईरहेकाले प्रदेश सरकारले अस्पिालहरुिा पयावप् ि िात्रािा अचक्सजि उपलब्ध 
गराउि िसक्िकुो कारण साथै आर्यक िात्रािा बेड िथा अचक्सजि उपलब्ध गराउि आगािी 
रणिीनि बारे प्रदेश सरकारसँग जर्ाफ िाग गिे ।  

२. हालै प्रदेश सरकारले ििवि सम्भारका लानग रु २० करोड रकि रकिान्िर गरेको भिी वर्नभन्न 
संिार िाध्यिबाट जािकारी प्राप् ि हिु आएकाले अवहलेको वर्षि ् पररचस्थनििा ििवि सम्भारका 
लानग भन्दा अस्पिालहरुिा स्र्ास््य सािाग्री खररद र पयावप्त िात्रािा बेड िथा अचक्सजिको 
व्यर्स्था गिव अत्यार्यक भएको हुँदा ििवि सम्भारका लानग रकि वर्नियोजि िगरी िागररकको 
स्र्ास््य उपिारलाई पवहलो प्राथनिकिा र्दि प्रदेश सरकारलाई निदेशि र्दिे ।  

३. प्रदेशका बाढी पीनडिको लानग रु २६ करोड बजेट वर्नियोजि गररएको बारे प्रदेश सरकारसँग 
यथाथव वर्र्रण िाग गिे ।  

४. आ.र्. 2077/078 को र्ावषवक बजेटिा वर्नियोजि िभएको रकि रु 20 करोड प्रदेश 
सरकारको निणवयबाट ििवि सम्भार िफव  रकिान्िर भएको भने्न जािकारी प्राप्त हिु आएकोले सो 
सम्बन्धिा यस सनिनिको निनि 207८/01/31 गिेको रै्ठकबाट उक्त रकिलाई के कसरी कुि 
आधारिा रकिान्िर गररएको हो खलुाई पठाउि आनथवक िानिला िथा योजिा िन्त्रालयलाई 
पत्रािार गिे 
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रै्ठक संख्या : 84 

निनि : 2078/02/02 

१. आनथवक िानिला िथा योजिा िन्त्रालयको ि.िं ५२६ निनि २०७७।८।२४ गिेको पत्रबाट 
सािाचजक वर्कास िन्त्रालयलाई कोनभड-१९ को नियन्त्रण, व्यर्स्थापि िथा उपिार गिव वर्नभन्न 
कायवक्रिहरुका लानग रु १२,८१,००,०००। (अके्षरुपी: बाह्र करोड एकासी लाख) रकि भकु्तािीको 
लानग स्रोि सनुिच िििा प्रदाि गररएकोले हालसम्ि उक्त रकिको खिवको अर्स्था िथा खिव गिव 
िसकेको भए के कनि कारणले खिव गिव िसकेको हो खलुाई पठाउि सािाचजक वर्कास िन्त्रालयलाई 
पत्रािार गिे ।    

२. वर् र्व्यापी िहािारीका रुपिा फैनलएको कोरोिा (कोनभड-१९) का कारण वर्नभन्न अस्पिालहरुिा 
अचक्सजिको अभार् भई नबरािीले अकालिै ितृ्यरु्रण गिुव परररहेको अर्स्थालाई िध्येिजर गदै 
सार्वजनिक लेखा सनिनिको लानग खिव चशषवक िं. २२५२२ अन्िरगि अन्िर प्रदेश भ्रिणका लानग 
वर्नियोजि गररएको रकि रु १०,००,०००। (दश लाख िात्र) रकिान्िर गरी अचक्सजिको खररद 
कायवका लानग प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउि प्रदेश सभा सचिर्ालयलाई अिरुोध गिे । 

 

रै्ठक संख्या : 85 

निनि : 2078/02/14 

1. सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट कोनभड-१९ को नियन्त्रण, व्यर्स्थापि िथा उपिार गिव वर्नभन्न 
कायवक्रिहरुका लानग भिी वर्नियोजि गररएको रकिको खिवको अर्स्थाका सम्बन्धिा जर्ाफ िाग 
गररएकोिा उक्त िन्त्रालयको ि.िं. 2829 निनि 2078/02/18 गिेको पत्रबाट प्राप्त भएको 
वर्र्रण अध्ययि गरी कोनभड रोग व्यर्स्थापि साथै प्रदेशस्िरका वर्नभन्न अस्पिालहरुिा अचक्सजि 
प्लान्ट खररद गिवका लानग आनथवक िानिला िन्त्रालयबाट रु 22 करोड 17 लाख रकिको स्रोि 
सनुिच िििा प्रदाि गररएको र संलग्ि अन्य कागजािहरुको अध्ययि गरी सो वर्षयिा छलफल गररयो 
। 

2. कोरोिा जस्िो वर् र्व्यापी िाहािारीको सियिा िागररकलाई स्र्ास््य सेर्ाबाट र्चन्िि िहिेु गरी 
आर्यक उपकरणहरुको सियिै व्यर्स्थापि गिव सािाचजक वर्कास िन्त्रालयलाई निदेशि र्दिे निणवय 
गररयो । 

रै्ठक संख्या : 86 

निनि : 2078/03/02 

 

1. यस सनिनििा निनि 2077/06/08 िा परेको उजरुीको सम्बन्धिा सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट 
जर्ाफ िाग गररएकोिा उक्त िन्त्रालयको ि.िं. 2463 निनि 2078/01/07 गिेको पत्रबाट प्राप्त 
जर्ाफका सम्बन्धिा बुदँागि रुपिा छलफल गरी आगािी रै्ठकिा सो बारे वर्स्ििृ अध्ययि गिे 
निणवय गररयो । 



31 

 

2. भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय र उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयिा वर्नभन्न 
कायवक्रिहरुको लानग भिी थप बजेट बाँडफाड गररएका योजिाहरुको उपयकु्त सियिा सनिनिबाट 
अिगुिि गिे निणवय गररयो ।     

 

रै्ठक संख्या : 87 

निनि : 2078/03/03 

1. यस सनिनिको निनि 2077/12/30 िा बसेको 82 औ ँरै्ठकबाट िहालेखापररक्षकको आनथवक र्षव 
2075/076 को र्ावषवक प्रनिरे्दिको अध्ययि गरी वर्नभन्न प्रकारका बेरुजहुरुको फछ्यौट गराउिे 
कायवका लानग िाििीय िाि बहादरु धािीको संयोजकत्र्िा आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय, 
भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय र उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयको बेरुज ुसम्बन्धिा 
छलफल उपसनिनि गठि गररएकोिा उक्त उपसनिनिका संयोजक िन्त्री पदिा नियकु्त भएका साथै 
िाििीय ििु कुिारी िौधरी र िाििीय अिविा गहिराज राज्यिन्त्रीिा नियकु्त भएकाले उक्त 
उपसनिनिको चजम्िेर्ारी िाििीय बलदेर् रेग्िी संयोजक रहेको उपसनिनिलाई िोक्िे निणवय गररयो ।  

2. आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय, भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय र उद्योग, पयवटि, र्ि िथा 
र्ािार्रण िन्त्रालयको बेरुज ुसम्बन्धिा छलफल उपसनिनिका सदस्य िाििीय बल बहादरु सोडारीलाई 
सिेि िाििीय बलदेर् रेग्िीको संयोजकत्र्िा रहेको उपसनिनििा रहिे गरी सदस्यको चजम्िेर्ारी िोक्िे 
निणवय गररयो ।  

3. सदूुरपच िि प्रदेशका पहाडी चजल्लाहरुिा बाढीका कारण खािेपािी, नसिाई िथा िटबन्धिा परु् याएको 
क्षनिका लानग आनथवक िानिला िन्त्रालयबाट रकि निकासा गररएको भने्न सनिनििा जािकारी प्राप्त हिु 
आएकाले सो सम्बन्धिा यथाथव बझु्ि आनथवक िानिला िन्त्रालयका सचिर्लाई निनि 2078/03/04 
गिे बस्िे सनिनिको रै्ठकिा आिन्त्रण गिे निणवय गररयो । 

 

 

रै्ठक संख्या : 88 

निनि : 2078/03/04 

 

1. प्रत्येक आनथवक र्षवको अन्ििा आनथवक िानिला िन्त्रालयबाट वर्नभन्न चशषवक अन्िरगि रकि निकासा, 
बाँडफाड र रकिान्िर हिेु गरेको वर्षयिा आनथवक िानिला िन्त्रालयका सचिर्को उपचस्थनििा उक्त 
वर्षयिानथ छलफल गररयो साथै यस्िो प्रकृनिका असारे बजेट निकासा हिेु कायवलाई रोक्ि र  नियन्त्रण 
गिव िीनिगि निणवय गिुवपिे वर्षयिा आगािी र्दििा सम्बचन्धि पक्षसँग छलफल गिे निणवय गररयो ।  
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रै्ठक संख्या : 89 

निनि : 2078/03/06 

1. भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयबाट प्राप् ि उजरुी सम्बन्धी कागजािहरुको सनिनििा 
अध्ययि िथा छलफल गरी बाँकी छलफल आगािी रै्ठकिा गिे निणवय गररयो ।  

2. िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद्को कायावलयबाट प्राप् ि जर्ाफ सम्बन्धी पत्रको सनिनििा िन्त्रालयगि 
रुपिा छलफल गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 90 

निनि : 2078/03/10 

१. भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयले Vaccine Cool Box and Vaccination Materials को 
खररद कायवका लानग बोलपत्र आव्हाि गदाव राविय दैनिक पनत्रकािा सूििा प्रकाशि गरेको भए उक्त 
सूििाको प्रनिनलपी सनिनििा प्राप् ि हिु िसकेकाले यथाचशघ्र सनिनििा उपलब्ध गराउि पत्रािार गिे । 

२. कंििपरु चजल्लािा पशपंुक्षी आहारा उद्योग स्थापिा सहयोग कायवक्रि अन्िरगि रु ४० लाख बजेट 
रहेकोिा उक्त कायवक्रिको लानग सूििा प्रकाचशि गरी जयवकसाि दािा उद्योग, कृष्णपरु ४ िौर्ाफाटा 
कंििपरुलाई छिौट सिेि गररसके प िाि उक्त कायवक्रिलाई स्थनगि गरी रकिान्िरका लानग आनथवक 
िानिला िन्त्रालयिा लेखी पठाएको भने्न सनिनििा जािकारी प्राप् ि हिु आएकोले सो सम्बन्धिा के 
भएको हो यथाथव खलुाई पठाउि भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयलाई पत्रािार गिे ।  

३. कुखरुाको ह् यािरी एरं् ब्रनुडङ सेन्टर स्थापिाका लानग रु ५० लाख, िरेु के्षत्रिा लोकल कुखरुाको फिव 
स्थापिाका लानग रु 80 लाख र निल्क िकलेटका लानग रु 1 करोड रकिको सम्बन्धिा प्रगनि के 
कनि भएको छ ? खलुाई पठाउि भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयलाई पत्रािार गिे ।  

 

रै्ठक संख्या : 91 

निनि : 2078/03/15 

1. भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयले खररद गरेको नडस्पोजेबल एप्रोि लगायिका सािाग्री 
सम्बन्धी छलफल भई आगािी रै्ठकिा िन्त्रालयका सचिर्लाई बोलाई खररद गरेका सािाग्रीहरु बारे थप 
छलफल अगाढी बढाउिे निणवय गररयो ।   

 

रै्ठक संख्या : 92 

निनि : 2078/03/18 

1. डडेल्धरुा, रै्िडी र दाि ुवला चजल्लािा रहेका वर्नभन्न योजिाहरुको अिगुिि िथा निररक्षण कायवका लानग 
निनि 2078/03/18 गिेदेखी निनि 2078/03/23 गिेसम्ि िाििीय सभापनि लगायि 
सनिनिका सदस्यज्यूहरु िथा सनिनि सचिर्ालयका किविारीहरुको टोली खटीई जािे निणवय गररयो ।  
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रै्ठक संख्या : 93 

निनि : 2078/03/30 

1. सदूुरपच िि प्रदेश अन्िरगिका वर्नभन्न निकायहरुको आनथवक र्षव 2075/076 को बेरुज ुसम्बन्धिा 
अध्ययि िथा छलफल गरी प्रनिरे्दि पेश गिव गर्ठि उपसनिनिले ियार पारेको प्रनिरे्दि आजको 
सनिनिको रै्ठकिा पेश गरेकाले उक्त प्रनिरे्दि िानथ आगािी रै्ठकिा छलफल कायव अगाडी बढाउिे 
निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 1 

निनि : 2078/04/27 

1. यस सनिनिको निनि 2078/03/10 गिेको निणवयािसुार भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी 
िन्त्रालयलाई निनि २०७८।०३।१४ गिे पत्रािार गरी वर्र्रण िाग गररएकोिा हालसम्ि पनि उक्त 
वर्र्रणहरु सनिनिलाई उपलब्ध िगराएको हुँदा २(दईु) र्दि नभत्र यस सनिनििा प्राप्त हिेु गरी पठाउि 
िन्त्रालयलाई पिु: पत्रािार गिे निणवय गररयो ।  

2. आनथवक र्षव 2075/076 को िहालेखा पररक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 ले औलँ्याएको 
बेरुजकुो अध्ययि गरी सनिनििा प्रनिरे्दि पेश गिव गर्ठि उपसनिनिले पेश गरेको प्रनिरे्दि िानथ निनि 
2078/04/28 गिे र्दिको १:०० बजे सनिनिको रै्ठक बसी छलफल गिे निणवय गररयो ।   

 

रै्ठक संख्या : 2 

निनि : 2078/04/28 

आजको रै्ठकिा बेरुज ु छलफल उपसनिनिले पेश गरेको प्रनिरे्दि िानथ छलफल भई प्रदेश सभा 
सचिर्ालय र िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद्को कायावलयको आनथवक र्षव 2075/076 को िहालेखा 
पररक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 ले औलँ्याएको बेरुजकुो सम्बन्धिा बुदँागि रुपिा अध्ययि िथा 
छलफल गररयो साथै अको रै्ठक निनि 2078/04/29 गिे नबहाि 1१:०० बजे बस्िे निणवय गररयो ।   

 

 

रै्ठक संख्या : 3 

निनि : 2078/04/29 

आजको रै्ठकिा भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय र उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण 
िन्त्रालयको आनथवक र्षव 2075/076 को िहालेखा पररक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 ले औलँ्याएको 
बेरुजकुो सम्बन्धिा बुदँागि रुपिा अध्ययि िथा छलफल गररयो साथै अको रै्ठक निनि 
2078/04/31 गिे र्दिको १:०० बजे बस्िे निणवय गररयो ।    
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रै्ठक संख्या : 4 

निनि : 2078/04/31 

आजको रै्ठकिा भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालयको आनथवक र्षव 2075/076 को िहालेखा 
पररक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 ले औलँ्याएको बेरुजकुो सम्बन्धिा बुदँागि रुपिा अध्ययि िथा 
छलफल गररयो साथै अको रै्ठक निनि 2078/04/32 गिे नबहाि 1१:०० बजे बस्िे निणवय गररयो ।    

 

रै्ठक संख्या : 5 

निनि : 2078/04/32 

आजको रै्ठकिा सािाचजक वर्कास िन्त्रालय र िखु्यन्यायानधर्क्ताको कायावलयको आनथवक र्षव 
2075/076 को िहालेखा पररक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 ले औलँ्याएको बेरुजकुो सम्बन्धिा 
बुदँागि रुपिा अध्ययि िथा छलफल गररयो । 

 

 

रै्ठक संख्या : 6 

निनि : 2078/05/01 

1. आनथवक र्षव 2075/076 को िहालेखा पररक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 िानथ छलफल गिव 
िहालेखा पररक्षकको कायावलयबाट प्रनिनिधी खटाई पठाउि पत्रािार गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 7 

निनि : 2078/07/09 

आ.र्. 2077/078 िा GH Medi Health Concern Pvt. Ltd. बाट Supply and Delivery of Vaccination 

Cool Box and Vaccination materials िालसािाि र सम्बर्द् सेर्ाहरु आपूनिव गररएको सम्बन्धिा छलफल 
गिव िाििीय भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्री र सचिर्ज्यूलाई निनि 2078/07/10 गिे र्दिको 
२:३० बजे सनिनिको रै्ठकिा बोलाउिे निणवय गररयो । 

 

रै्ठक संख्या : 8 

निनि : 2078/07/10 

1. सार्वजनिक लेखा सनिनिको निनि 2078/07/09 गिेको निणवयािसुार Vaccination Cool Box and 

Vaccination materials को खररद कायव सम्बन्धिा भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्री िथा 
सचिर्ज्यूलाई निनि 2078/07/10 गिेको सनिनिको रै्ठकिा आिन्त्रण गिे निणवय भएकोिा निजहरु 
उपचस्थि हिु िसक्िे भएकाले आगािी रै्ठकिा उक्त छलफलका लानग बोलाउिे निणवय गररयो ।  

2. िाल ुआ.र्. िा यस सनिनिका लानग अन्िर प्रदेश भ्रिण गिव बजेट वर्नियोजि भएको हुँदा सनिनिका 
पदानधकारी र सनिनि सचिर्ालयका किविारीहरु सवहि कणावली प्रदेश, लचुम्बिी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशिा 
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असल अभ्यास आदाि प्रदाि गिव साथै अन्िर प्रदेश अर्लोकि गिवका लानग भ्रिण कायवक्रिको सिय 
िानलका बिाई अन्िर प्रदेश भ्रिण गिे निणवय गररयो। 

 

 

रै्ठक संख्या : 9 

निनि : 2078/07/15 

आजको रै्ठकिा िाििीय भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्री, सचिर् िथा खररद इकाई प्रिखुको 
उपचस्थनििा भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयले आनथवक र्षव 2077/078 िा Supply and 

Delivery of Vaccination Cool Box and Vaccination materials को खररद प्रवक्रया िथा नडस्पोजेबल 
एप्रोिको खररद गदाव अस्र्भावर्क िलु्यिा गररएको सम्बन्धिा व्यापक छलफल गररयो र सो सम्बन्धिा 
सनिनिले आगािी रै्ठकिा थप छलफल गरी निस्कषविा पगु्िे निणवय गररयो। 

 

 

रै्ठक संख्या : 10 

निनि : 2078/10/05 

१) सनिनििा प्राप्त उजरुी निबेदिका आधारिा भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयको आनथवक र्षव 
2077/078 िा MOLMAC/P7/G/NCB/2077/78/01/P2 (Supply and Delivery of Vaccination Cool 

Box and Vaccination materials) खररदसँग सम्बचन्धि कागजािहरु अध्ययि गदाव िपचशल बिोचजिको 
निष्कषविा पगेुको छ ।  

िपचशल 

1. बोलपत्र आव् हािको सूििा उपलब्ध िगराएको ।  
2. निनि 2077/06/20 िा लागि अििुाि स्र्ीकृनि गरी बोलपत्र प्रकाशि गररयो । उक्त 

बोलपत्र खोलेको ििुलु्कािा निनि 2077/07/02 गिे प्रकाचशि सूििा भिी उल्लेख भएको 
िर निनि 2077/08/04 गिेको वटप्पणीिा निनि 2077/06/02 गिे प्रकाचशि सूििा 
भिी उल्लेख भएकोले बोलपत्र कुि निनििा प्रकाचशि भयो भन् िे सिेि दवुर्धा भएको।  

3. निनि २०७७।०८।०7 िा प्रकाचशि १५ र्दिे सूििाको बोलपत्र खररद गिे अचन्िि निनि 
२०७७।०८।2१ र बोलपत्र दाचखला िथा खोल्िे निनि २०७७।०८।22 गिे हिु ुपिेिा 
निनि २०७७।०८।१7 गिे ५ र्दि अगाबै बोलपत्र खोली पूणविा पररक्षण गरेको देचखयो।  

4. सािाग्री खररदका लानग पूि: बोलपत्र आव् हाि गिव उठाइएको वटप्पणीिा सार्वजनिक खररद ऐि, 
2063 को दफा १४ को (४क) बिोचजि 15 र्दिको सूििा आह् र्ाि गिुवपिेिा उक्त ऐिको 
दफा १४ को (४ख) बिोचजि १५ र्दिको सूििा आव् हाि गिे भिी उल्लेख गररएको।   

5. िलु्यांकि सनिनिले सार्वजनिक खररद ऐि, 2063 को दफा 25(८) िथा सार्वजनिक खररद 
नियिार्ली, 2064 को नियि 66 बिोचजि प्रनिरे्दि पेश िगरेको ।  
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6. निनि 2077/09/13 िा प्रकाचशि आशयको सूििा प िाि G.H. Medihealth Concern Pvt. 

Ltd. Bhaktapur को बोलपत्र सार्वजनिक खररद ऐि, 2063 को दफा 27(३) बिोचजि 
सार्वजनिक निकायले स्र्ीकृि गिुवपिेिा ित्सम्बन्धी कागजाि सनिनिलाई उपलब्ध िगराएको ।  

7. आनथवक र्षव 2077/078 को िन्त्रालयको बावषवक स्र्ीकृि कायवक्रि अन्िरगि ब.उ.चश.िं. 
31200011 र खिव चश.िं. 22522 िा रु 4 करोड रकि वर्नियोजि गररएकोिा उक्त 
रकिलाई बाँडफाँड गरेको िचन्त्रस्िरीय/सचिर्ालयस्िरीय निणवय प्राप्त िभएको ।  

8. िन्त्रालयले बजार िलु्य अिसुार कररब रु 150 देखी रु 160 पिे Disposable Apron लाई 
रु 1038। (भ्याट बाहेक) िा खररद गरेको पाइयो । रु 160 का दरले 4500 थाि 
खररद गदाव रु 7,20,000। पिव जािे Disposable Apron िन्त्रालयले रु १०38 का दरले 
4500 थाि खररद गरी रु 46,71,000।- रकि खिव गरेको पाइयो । यसबाट रु 
39,51,000। रकि बढी खिव गरेको देचखयो । यस सार्वजनिक लेखा सनिनिले बजार 
अिगुििका क्रििा अध्ययि गदाव Disposable Apron र िन्त्रालयले खररद गरेको Disposable 

Apron को गणुस्िर, साइज, बिोट भन्दा राम्रो अनधकिि रु 160 िा बजारिा उपलब्ध हुँदा 
हुँदै िन्त्रालयले बोलपत्र िाफव ि किसल गणुस्िरको Disposable Apron लाई रु 1038। 
(भ्याट बाहेक) खररद गरेको देचखदा अस्र्भावर्क िलु्य र्वृर्द् गरी खररद गिे कायव भए गरेकोले 
बजार अिगुििका क्रििा प्राप्त Disposable Apron को बजार िलु्यको बील यसै साथ संलग्ि 
छ यस कारण प्रिनलि ऐि नियि अिसुार छािवर्ि गिव सम्बचन्धि निकायिा लेखी पठाउिे ।  

अि: िानथ उल्लेचखि व्यहोराबाट भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयले आनथवक र्षव 
2077/078 िा Supply and Delivery of Vaccination Cool Box and Vaccination materials को खररद 
सम्बन्धिा सार्वजनिक लेखा सनिनििा उजरुी परे प िाि छािवर्िका क्रििा िन्त्रालयबाट सम्बचन्धि 
कागजाि िगाउदा सियिा िै उपलब्ध िगराउि,ु पटक-पटक िाकेिा गदाव सिेि अधरुो, अस्पष् ट कागजाि 
उपलब्ध गराउि ु र सनिनिको निनि 2078/07/15 गिेको रै्ठकिा सम्बचन्धि िन्त्रालयका िचन्त्रज्यू, 
सचिर्ज्यू र सम्बचन्धि किविारीलाई बोलाई सोधपछु गदाव सिेि चित्त बझु्दो जर्ाफ प्राप्त िभएकाले उक्त 
खररद प्रवक्रयािा आनथवक वहिानििा भएको आशंका देचखएकोले थप अिसुन्धाि र छािवर्ि गरी कािूि 
बिोचजि कारर्ाहीको लानग सम्बचन्धि निकायहरुिा लेचख पठाउि सार्वजनिक लेखा सनिनिले ठहर गदवछ । 

 

 

रै्ठक संख्या : 11 

निनि : 2078/11/03 

 

1. भ ू िथा जलाधार व्यर्स्थापि कायावलय, डडेल्धरुा, कृवष वर्कास निदेशिालय र पशपंुक्षी िथा ित्स्य 
वर्कास निदेशिालय, डोटीबाट संिानलि वर्नभन्न योजिाहरु, िखु्यिन्त्री कृवष आधनुिकीकरण पररयोजिा 
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अन्िरगिका कायवक्रिको निनि 2078/11/04 गिेदेखी अर्लोकि िथा निररक्षण गिुवका साथै 
निदेशक िथा कायावलय प्रिखुज्यूहरुसँग अन्िरवक्रया िथा छलफल गिे ।  

2. भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयले आनथवक र्षव 2078/079 को र्ावषवक बजेट िाफव ि 
कैलाली चजल्लाको घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 10 िा सदूुरपच िि िोहन्याल कृवष िथा पशपुालि 
चशि भण्डार प्रा.नल. र कंििपरु चजल्ला चस्थि कृष्णपरु िगरपानलकािा िेपाल फवटवलाजर इन्डचस्टका 
लानग रकि छुट्याएको हुँदा दरैु्को अिगुिि िथा निररक्षण गिे निणवय गररयो ।  

 

रै्ठक संख्या : 12 

निनि : 2078/11/18 

1. यस सनिनिले कैलाली, कंििपरु र डडेल्धरुा चजल्लािा रहेका वर्नभन्न योजिाहरुको अर्लोकि गरेको 
हुँदा सो सम्बन्धिा छलफल गिव िाििीय भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्री िथा सचिर्ज्यूलाई 
निनि 2078/11/20 गिे नबहाि ११:०० बजे सनिनिको रै्ठकिा आिन्त्रण गिे । 

2. उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय अन्िरगि रहेको भ ूिथा जलाधार व्यर्स्थापि कायावलय, 
डडेल्धरुािा कायवबोि अत्यनधक भएकोले कायवरि न्यूि जिशचक्तबाट सियिा योजिा कायावन्र्यि गिव 
सिस्या उत्पन्न भइरहेको हुँदा आर्यक िात्रािा प्रावर्नधक किविारी संख्या थप गिे र्ा प्रत्येक 
चजल्लािा 1/1 कायावलय थप गिव उपयकु्त हिेु हुँदा यथाचशघ्र आर्यक व्यर्स्थाका लानग उद्योग, 
पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालयलाई निदेशि र्दिे । 

 

रै्ठक संख्या : 13 

निनि : 2078/11/20 

आजको रै्ठकबाट भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय, सदूुरपच िि प्रदेशलाई देहाय बिोचजि 
निदेशि र्दिे निणवय गररयो : 

निणवय िं. 1 : 

सदूुरपच िि चशिगहृ, घोडाघोडी िगरपानलका-10 कैलालीिा सनिनिले अिगुिि गदाव उक्त चशिगहृ आफ्िै 
स्र्ानित्र्को ८ कट्ठा जनिििा 4000 िे.ट. क्षििाको भौनिक संरििा नििावण भई सिुारु अर्स्थािा रही 
सदूुरपच ििका वर्नभन्न चजल्लाका कृषकहरुलाई िरकारी िथा फलफुल भण्डारणका लानग सहज भइरहेको 
देचखएकोले भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयबाट िाल ुआनथवक र्षव 2078/079 को र्ावषवक 
बजेट अिसुार उक्त चशिगहृका लानग वर्नियोजि अिदुाि रकिको दरुुपयोग िहिेु गरी आर्यक कािूिी 
प्रवक्रया बिोचजि उपलब्ध गराउि निदेशि र्दिे ।  

 

 



38 

 

निणवय िं. २ : 

भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालयको आनथवक र्षव 2078/079 को र्ावषवक बजेट अिसुार 
िेपाल फवटवलाइजर इन्डस्री, कृष्णपरु िगरपानलका-6 कंििपरुका लानग अिदुाि रकि वर्नियोजि गरेको 
भए िापनि उक्त इन्डस्रीको िाििा कुिै पनि जग्गा जनिि िभएको र हालसम्ि कुिै पनि भौनिक 
संरििाहरु नििावण िभएको सनिनिको स्थलगि अिगुििबाट देचखएको हुँदा वर्नियोचजि अिदुाि रकिको 
दरुुपयोग हिु सक्िे सम्भार्िा रहेकोले आर्यक कािूिी प्रवक्रया बिोचजि गिव निदेशि र्दिे ।  

 

रै्ठक संख्या : 14 

निनि : 2079/02/27 

आजको रै्ठकबाट आनथवक िानिला िन्त्रालय, सदूुरपच िि प्रदेशलाई देहाय बिोचजि निदेशि र्दिे निणवय 
गररयो : 

1. प्रदेश अन्िरगिका वर्नभन्न िन्त्रालयहरुिा िाल ु आनथवक र्षवको अन्त्यिा रकिान्िर गरररहेको भने्न 
जािकारी सनिनििा प्राप् ि हिु आएको हुँदा यर्द यस्िो कायव िाहाँ िन्त्रालयबाट भएको भए यसको 
औचित्यिा िथा आर्यकिा खलुाई यथाचशघ्र यस सनिनििा पठाउिकुा साथै आनथवक र्षवको अन्त्यिा 
हिेु यसिा गनिवर्नधले कायवको िनिजा िथा गणुस्िररयिािा सिेि प्र ि चिन्ह खडा हिु सक्िे भएको 
हुँदा यसलाई रोक्ि निदेशि र्दिे ।  

2. सदूुरपच िि प्रदेश सरकारले िाल ुआनथवक र्षविा वर्नियोचजि बजेटबाट के कनि खिव गरेको छ िथा 
हालसम्िको प्रगनि के कनि भएको छ खलुाई पठाउि निदेशि र्दिे । 

 

रै्ठक संख्या : 15 

निनि : 2079/03/01 

िहालेखापरीक्षकको आनथवक र्षव 2075/076 को र्ावषवक प्रनिरे्दि िानथ छलफल गिव सनिनिका 
िाििीय सदस्यहरुलाई िपचशल बिोचजिको िन्त्रालयगि कायवचजम्िेर्ारी िोक्िे निणवय गररयो । 

1. सभापनि िाििीय कुिारी िन्दा र्ि  - भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय 

2. िाििीय बल बहादरु सोडारी   - आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय,  
  िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद्को कायावलय 

3. िाििीय पठाि नसंह बोहरा   - भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय 

4. िाििीय अिविा गहिराज    - आनथवक िानिला िन्त्रालय 

5. िाििीय बलदेर् रेग्िी    - उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय 

6. िाििीय देर्की िल्ल    - प्रदेश सभा सचिर्ालय, िखु्यन्यायानधर्क्ताको कायावलय 

7. िाििीय रिि बहादरु थापा   - सािाचजक वर्कास िन्त्रालय 
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रै्ठक संख्या : 16 

निनि : 2079/03/02 

1. िहालेखापरीक्षणकको कायावलयका प्रनिनिनध िथा सम्बचन्धि िन्त्रालयका सचिर् र लेखा प्रिखुको 
उपचस्थनििा िहालेखापरीक्षकको आनथवक र्षव 2075/076 को र्ावषवक प्रनिरे्दििा िपचशल 
बिोचजिको कायविानलका बिोचजि छलफल गिव सम्बचन्धि िन्त्रालय/निकायका सचिर् िथा लेखा 
प्रिखुलाई पत्रािार गिे निणवय गररयो ।  

िपचशल 

निनि 2079/03/03 गिे 

नस.िं. िन्त्रालय/निकायको िाि सिय 

१ प्रदेश सभा सचिर्ालय नबहाि ८:०० बजे 

२ िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद्को कायावलय नबहाि ११:०० बजे 

३ आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय र्दिको १:०० बजे 

४ आनथवक िानिला िन्त्रालय र्दिको ३:०० बजे 
५ भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय ५:०० बजे 

निनि 2079/03/04 गिे 
1 उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय नबहाि 8:०० बजे 
2 सािाचजक वर्कास िन्त्रालय नबहाि ११:०० बजे 
३ भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय र्दिको २:०० बजे 

 

2. यस सनिनिका पदानधकारी िथा किविारीहरु गरी जम्िा १० जिाको टोली असल अभ्यास आदाि प्रदाि 
िथा अन्िरप्रदेश अर्लोकि भ्रिण गिवका लानग निनि 2079/03/05 गिेदेचख निनि 
2079/03/09 गिेसम्ि प्रदेश िं. 1 िा अर्लोकि भ्रिण गिे निणवय गररयो ।    

 

 

 

उपसनिनिका निणवयहरु : 
(क) िाििीय अिर बहादरु साउँदको संयोजकत्र्िा गर्ठि छािवर्ि उपसनिनिले गरेका निणवयहरु : 

 

निनि 2076/11/21 

रै्ठक संख्या - 1 

बाह्रर्ि सािेदारी र्ि र सािदुावयक नसिाई पररयोजिा (CIP) र्द्ारा संिानलि भएका योजिा कायवक्रिका 
सम्बन्धिा प्राप्त उजरुी िानथ छािवर्िका लानग गर्ठि उपसनिनिलाई प्राप्त अनधकार बिोचजि आर्यक 
सम्पूणव छािवर्ि प्रवक्रया अचघ बढाउिे निणवय सर्वसम्िि पास गररयो ।  
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निनि 2076/11/29 

रै्ठक संख्या - 2 

बाह्रर्ि सािेदारी र्ि र सािदुावयक नसिाई पररयोजिा (CIP) सँग सम्बचन्धि आर्यक कागजाि चिकाउिे 
भने्न निणवय गररयो ।  

निनि 2076/1२/07 

रै्ठक संख्या - 3 

कैलाली चजल्ला चस्थि सावर्कका वर्नभन्न िगरपानलका िथा गा.वर्.स. िा रहेका सािदुावयक नसिाई 
पररयोजिार्द्ारा संिानलि १६ र्टा आयोजिाहरुको अिगुिि िथा निररक्षण कायवका लानग यस उपसनिनिका 
पदानधकारीज्यूहरु निनि 2076 िैत्र ९ गिे देखी खवटई जािे निणवय गररयो ।  

 

निनि 2076/1२/08 

रै्ठक संख्या - 4 

सार्वजनिक लेखा सनिनिको निनि 2076/11/18 गिेको निणवयािसुार यस उपसनिनिलाई बाह्रर्ि 
सािेदारी र्िको स्थलगि अध्ययि, अिगुिि, अिसुन्धाि िथा राय परािशव लगायि सम्पूणव छािवर्ि 
प्रवक्रयाका लानग अनधकार प्रदाि गररएकोिा उक्त कायव वर्श्वव्यापी रुपिा फैनलएको कोरोिा (कोनभड-19) 
का कारण स्थनगि गरी उपयकु्त र अिकुुल सियिा अगाढी बढाउिे गरी सार्वजनिक लेखा सनिनििा 
जािकारी गराउिे निणवय गररयो ।  

 

 

निनि 207७/03/22 

रै्ठक संख्या - 5 

निनि 2076/12/07 गिेको उपसनिनिको निणवयािसुार निनि 2076/12/09 गिेदेखी कैलाली चजल्ला 
चस्थि सम्पूणव सािदुावयक नसिाई पररयोजिा (CIP) हरुको स्थलगि अर्लोकि, अध्ययि िथा अिसुन्धाि 
गिे निणवय गररएकोिा वर्श्वव्यापी रुपिा फैनलएको कोरोिा (कोनभड-19) का कारण उक्त कायव पूणव रुपिा 
सम्पन्न गिव िसकी कैलाली चजल्ला घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 5 िा टेङ्गिा नसिाई आयोजिा र र्डा 
िं. 4 िा रहेको भलुभलैुया नसिाई आयोजिाको अध्ययि िथा अिसुन्धाि कायव िात्र सम्पन्न गरी ियार 
पाररएको प्रनिरे्दि सार्वजनिक लेखा सनिनििा पेश गिे निणवय गररयो ।  
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(ख) िाििीय कुिारी िन्दा र्िको संयोजकत्र्िा गर्ठि छािवर्ि उपसनिनिले गरेका निणवयहरु : 
 

निनि 2076/11/20 

रै्ठक संख्या - 1 

सािाचजक वर्कास िन्त्रालय सदूुरपच िि प्रदेश धिगढी, कैलालीबाट खररद गरी वर्िरण गररएका 
एम्बलेुन्सको खररद प्रकृया सम्बन्धी प्राप्त उजरुीका सम्बन्धिा उर्ठि छािवर्ि उपसनिनिलाई प्राप्त अनधकार 
बिोचजि आर्यक पिे सम्पूणव छािवर्िको प्रकृया िथा कािकारबाही अगाढी बढाउिे निणवय गररयो ।  

 

निनि 2077/03/12 

रै्ठक संख्या - 2 

सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट एम्बलेुन्स खररद सम्बन्धी आर्यक कागजाि िाग गररएको र उक्त 
कागजािहरुको अध्ययि गरी यथाथव वर्र्रण पेश गिव सम्बचन्धि वर्षय वर्ज्ञको परािशव नलि ुपिे भएकाले 
सो सम्बन्धी वर्ज्ञको व्यर्स्था निलाउि प्रदेश सभा सचिर्ालयिा लेखी पठाउिे निणवय गररयो।  

 

 

निनि 2077/03/1४ 

रै्ठक संख्या - ३ 

सािाचजक वर्कास िन्त्रालयबाट खररद गररएका एम्बलेुन्सको उजरुी िानथ छािवर्ि गिव गर्ठि सार्वजनिक 
लेखा सनिनि अन्िरगि छािवर्ि उपसनिनिलाई र्दइएको कायावदेश बिोचजि आर्यक अध्ययि गरी ियार 
पाररएको प्रनिरे्दि सार्वजनिक लेखा सनिनििा पेश गिे निणवय गररयो ।  
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सार्वजनिक लेखा सनिनिको हालसम्ि बसेको जम्िा रै्ठक संख्या : 141 

सनिनिको पवहलो रै्ठक बसेको निनि : 2075/04/01 

सनिनिको पवहलो प्रनिरे्दि प्रकाचशि निनिसम्ि अचन्िि रै्ठक बसेको निनि : 2079/05/14 

आनथवक र्षव 2075/076 िा सनिनिको जम्िा रै्ठक संख्या : 36 

आनथवक र्षव 207६/07७ िा सनिनिको जम्िा रै्ठक संख्या : 38 

आनथवक र्षव 207७/07८ िा सनिनिको जम्िा रै्ठक संख्या : 20 

आनथवक र्षव 207८/07९ िा सनिनिको जम्िा रै्ठक संख्या : 31  

आनथवक र्षव 2079/080 िा सनिनिको जम्िा रै्ठक संख्या : 16 

2.2 सार्वजनिक लेखा सनिनि गठि भएको निनि 2075/04/01 देचख निनि 2079/05/14 गिेसम्ि प्रनिनिनधत्र् गरी सनिनि/उपसनिनििा रही 
कायवसम्पन्न गिुव भएका िथा कायव गरररहि ुभएका िाििीय सदस्यज्यूहरुको कायवगि वर्र्रण : 
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क्र.सं. िाि, थर पद 
सनिनििा उपचस्थि 
रहि ुभएको रै्ठक 

संख्या 

सनिनििा अिपुचस्थि 
रहि ुभएको रै्ठक 

संख्या 
सनिनििा रहि ुभएको अर्नध कैवफयि 

1 िाििीय कुिारी िन्दा र्ि सभापनि  140 1 
निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि  

२ िाििीय बल बहादरु सोडारी सदस्य  115 25 
निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि 

ज्येष्ठ सदस्यबाट सभापनित्र् 
(निनि 2075/04/01 
देचख निनि 
2075/06/22 सम्ि) 

३ िाििीय पठाि नसंह बोहरा 
सदस्य 

33 7 
निनि 2078/07/09 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि  

४ 
िाििीय अिविा गहिराज सदस्य 

73 51 निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि 

निनि 2078/03/02 
देखी 2078/07/09 

सम्ि राज्यिन्त्री 

५ 
िाििीय ििु कुिारी देर्ी 
िौधरी 

सदस्य 
38 38 

निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि 

निनि 2077/12/31 
देखी 2079/03/30 

सम्ि राज्यिन्त्री 

६ िाििीय बलदेर् रेग्िी सदस्य 80 59 निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि 

 

७ िाििीय देर्की िल्ल (थापा) सदस्य 81 50 निनि 2075/06/07 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि 

 

८ िाििीय रिि बहादरु थापा सदस्य 13 26 निनि 2078/07/09 देचख 
निनि 2079/05/14 सम्ि 

 

9 िाििीय भरि बहादरु खड्का सदस्य 56 20 निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2077/03/15 सम्ि 
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10 
िाििीय िाि बहादरु धािी सदस्य 

54 33 
निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2078/02/02 सम्ि  

11 
िाििीय कुलवर्र िौधरी सदस्य 

5 7 
निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2075/06/09 सम्ि  

12 
िाििीय ििा कुिारी साउँद सदस्य 

57 17 
निनि 2075/06/22 देचख 
निनि 2078/02/14 सम्ि  

13 
िाििीय कणव बहादरु िल्ल सदस्य 

34 42 
निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2077/03/15 सम्ि  

14 िाििीय कुचन्ि जोशी सदस्य 3 5 निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2075/06/04 सम्ि 

 

15 िाििीय नडल्लीराज पन्ि सदस्य 5 19 निनि 2077/12/09 देचख 
निनि 2078/03/06 सम्ि 

 

16 िाििीय अिर बहादरु साउँद सदस्य 95 11 निनि 2075/04/01 देचख 
निनि 2078/11/20 सम्ि 
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2.3 िानसक रुपिा भए गरेका सनिनि रै्ठकका वर्र्रणहरु : 
(2075 श्रार्ण 01 गिेदेचख 2079 भाद्र 14 गिेसम्ि) 

िवहिा आ.र्. 2075/076 आ.र्. 207६/07७ 
आ.र्. 

2077/078 आ.र्. 2078/079 आ.र्. 2079/080 

साउि 
2075/04/01,2075/04/01, 
2075/04/05 
जम्िा रै्ठक संख्या - 3 

2076/04/01,2076/04/05, 
2076/04/08,2076/04/09, 
2076/04/15,2076/04/17 
जम्िा रै्ठक संख्या - 6 

2077/04/09, 
2077/04/11 
रै्ठक संख्या - 2 

2078/04/27,2078/04/28, 
2078/04/29,2078/04/31, 
2078/04/32 
जम्िा रै्ठक संख्या - 5 

2079/04/01,2079/04/02, 
2079/04/03,2079/04/04, 
2079/04/13,2079/04/14, 
2079/04/17,2079/04/19, 
2079/04/26,2079/04/29, 
2079/04/30 
जम्िा रै्ठक संख्या - 11 

भाद्र 
2075/05/09,2075/05/13, 
2075/05/28,2075/05/29. 
जम्िा रै्ठक संख्या - 4 

2076/05/26,2076/05/27 
जम्िा रै्ठक संख्या - 2 - 2078/05/01 

जम्िा रै्ठक संख्या - 1 

2079/05/06,2079/05/07, 
2079/05/01,2079/05/10, 
2079/05/13,2079/05/14, 
जम्िा रै्ठक संख्या - 6 

असोज 

2075/06/04,2075/06/07, 
2075/06/08,2075/06/09, 
2075/06/22 िा जम्िा - 2 
जम्िा रै्ठक संख्या - 6 

2076/06/10 
जम्िा रै्ठक संख्या - 1 

2077/06/06, 
2077/06/12 
रै्ठक संख्या - 2 

- 

- 

कानिवक - 
2076/07/20 
जम्िा रै्ठक संख्या - 1 - 

2078/07/09,2078/07/10, 
2078/07/15 
जम्िा रै्ठक संख्या - 3 

- 

िंनसर - 
2076/08/05,2076/08/23, 
2076/08/25 
जम्िा रै्ठक संख्या - 3 

2077/08/22 
रै्ठक संख्या - 1 - 

- 

पौष - 
2076/09/18,2076/09/21, 
2076/09/25,2076/09/29 
जम्िा रै्ठक संख्या - 4 

2077/09/03 
रै्ठक संख्या - 1 - 

- 
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िाघ 
2075/10/03,2075/10/25, 
2075/10/28,2075/10/29 
जम्िा रै्ठक संख्या - 4 

2076/10/16 
जम्िा रै्ठक संख्या - 1 

- 2078/10/05 
जम्िा रै्ठक संख्या - 1 

- 

फाल्गिु 
2075/11/09,2075/11/10, 
2075/11/29,2075/11/30, 
जम्िा रै्ठक संख्या - 4 

2076/11/06,2076/11/07, 
2076/11/08,2076/11/12, 
2076/11/13,2076/11/18, 
2076/11/30 
जम्िा रै्ठक संखया - 7 

2077/11/07 
रै्ठक संख्या - 1 

2078/11/03, 
2078/11/18, 
2078/11/20 
जम्िा रै्ठक संख्या - 3 

- 

िैत्र 

2075/12/06,2075/12/08, 
2075/12/18,2075/12/21, 
2075/12/22,2075/12/24, 
2075/12/26 
जम्िा रै्ठक संख्या - 7 

- 
2077/12/29, 
2077/12/30 
रै्ठक संख्या - 2 

- 

- 

रै्शाख 2076/01/23 
जम्िा रै्ठक संख्या - 1 

2077/01/12, 
2077/01/14 
जम्िा रै्ठक संख्या - 2 

2078/01/31 
रै्ठक संख्या - 1 

- 
- 

जेठ 
2076/02/30,2076/02/31, 
2076/02/32, 
जम्िा रै्ठक संख्या - 3 

2077/02/01,2077/02/02, 
2077/02/05,2077/02/06, 
2077/02/07,2077/02/08 
जम्िा रै्ठक संख्या - 6 

2078/02/02, 
2078/02/14, 
रै्ठक संख्या - 2 

2079/02/28 
जम्िा रै्ठक संख्या - 1 

- 

असार 
2076/03/27,2076/03/29, 
2076/03/30,2076/03/31, 
जम्िा रै्ठक संख्या - 4 

2077/03/04, 
2077/03/06, 
2077/03/11, 
2077/03/15, 
2077/03/28 
जम्िा रै्ठक संख्या - 5 

2078/03/02, 
2078/03/03, 
2078/03/04, 
2078/03/06, 
2078/03/10, 
2078/03/15, 
2078/03/18, 
2078/03/30 
रै्ठक संख्या - 8 

2079/03/01,2079/03/02, 
2079/03/03 गिे जम्िा-6 
2079/03/04 गिे जम्िा-2 
2079/03/05,2079/03/12, 
2079/03/16,2079/03/26, 
2079/03/27,2079/03/31, 
2079/03/32 
जम्िा रै्ठक संख्या - 17 

- 
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पररच्छेद-3 
िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दििा औलँ्याइएका बेरुजकुा सम्बन्धिा 

भएका कािकारबाहीहरुको वर्र्रण 

बेरुज ुछलफल उपसनिनि र िाििीय सदस्यहरुको िािार्ली 
(उपसनिनि गठि निनि 2077/12/30) 

 

क्र.सं. िन्त्रालय/निकाय/सचिर्ालय िाििीय सदस्यहरुको िाि 

१ आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय 

भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय 

उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय 

िाििीय िाि बहादरु धािी       संयोजक 

िाििीय बल बहादरु सोडारी      सदस्य 

िाििीय गोवर्न्द राज बोहरा      सदस्य 

िाििीय ििु कुिारी देर्ी िौधरी   सदस्य 

िाििीय अिविा गहिराज         सदस्य 

2 

3 

4 िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषदको कायावलय 

प्रदेश सभा सचिर्ालय 

भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय 

सािाचजक वर्कास िन्त्रालय 

5 िाििीय बलदेर् रेग्िी           संयोजक 

िाििीय ििु कुिारी िौधरी       सदस्य 

िाििीय ििा कुिारी साउँद       सदस्य 

िाििीय अिविा गहिराज         सदस्य 

6 
 

 

 

सनिनिको निनि 2078/03/03 गिे बसेको रै्ठकको निणवयबाट िाििीय िाि बहादरु धािी 
िचन्त्रिण्डलिा सहभानग भएको हुँदा िाििीय बलदेर् रेग्िीज्यूको संयोजकत्र्िा सम्पूणव िन्त्रालयहरुको कायव 
चजम्िेर्ारी िोवकएको छ ।   

 

क्र.सं. िन्त्रालय/निकाय/सचिर्ालय िाििीय सदस्यहरुको िािार्ली 
 
 
 
 

१ 

िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषदको कायावलय िाििीय बलदेर् रेग्िी 
िाििीय ििु कुिारी िौधरी 
िाििीय ििा कुिारी साउँद 

िाििीय अिविा गहिराज 

िाििीय अिर बहादरु साउँद 

िाििीय बल बहादरु सोडारी 

भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय 

भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय 

आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय 

आनथवक िानिला िन्त्रालय 

सािाचजक वर्कास िन्त्रालय 

प्रदेश सभा सचिर्ालय 
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िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/03/26, 2079/05/06 िा भएका छलफलका निणवयहरु 

िखु्यिन्त्री िथा िचन्त्रपररषद्को कायावलय 

क्र.सं. बेरुजकुो 
दफा बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 कायवसम्पादि - प्रदेशिा लोकसेर्ा आयोगको गठि प िाि किविारी भिाव 
प्रवक्रया प्रदेश कायव वर्भाजि नियिार्लीले िोकेका कायवहरुिध्ये सम्पादि 
गिव बाँकी कािूिहरुको िजुविा, वर्पद व्यर्स्थापि सम्बन्धी कायविा सिन्र्य 
गिे र प्रदेश र स्थािीय िहिा संिानलि कायवक्रिहरुको अिगुिि र नियिि 
गिव प्रभार्कारी कदि िाल्िपुिे । 

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 

2 2 कायवक्षते्र - िािर् अनधकारको संरक्षण र प्रबर्द्वि, सशुासि, भ्रष्टािार 
नियन्त्रण र प्रशासि सधुार, प्रदेशस्िरीय िािर् संशाधि वर्कास योजिा 
िजुविा र कायावन्र्यि िफव  कािूि िजुविा र कायावन्र्यि हिु बाँकी रहेको ।  

सिुार् बिोचजि कािूि िजुविा गरी कायावन्र्यि गिव निदेशि र्दिे । 

3 3 सनिनि गठि - िाििीय िखु्यिन्त्रीको संयोजकत्र्िा प्रादेचशक वर्कास 
सिस्या सिाधाि सनिनि र िाििीय आनथवक िावहला िन्त्रीको संयोजकत्र्िा 
बजेट अिगुिि निदेशि सनिनि गठि गररिे उल्लेख भएकोिा सो सनिनि 
गठि भएको छैि ।  

दरैु् सनिनि गठि भइसकेकाले लगि कट्टा गिे ।  

 

4 4 प्रदेश सरकारको िीनि - प्रदेश सरकारले अचख्ियार गिे िौ र्टा िीनिहरुको 
कायावन्र्यिको क्रििा िजुविा भएका कािूि र सो को कायावन्र्यिको प्रगनि 
प्रनिरे्दि ियार िगरेको ।  

सदूुरपच िि प्रदेश सशुासि ऐि, 2075 को दफा ७ िा व्यर्स्था 
भए बिोचजि प्रदेश सरकारले अचख्ियार गरेका िीनिहरु अवर्लम्ब 
िजुविा गरी कायावन्र्यिको प्रगनि प्रनिरे्दि ियार गरी यस सनिनििा 
जािकारी गराउि निदेशि र्दिे । 

5 5 प्रदेश सिन्र्य पररषद् - प्रदेश िथा स्थािीय िहले आफ्िा कािकारबाही 
िीनिगि सािञ् जस्यिा, रणिीनिक सािेदारीिा गिुवपिे साथै कायवक्रि िजुविा 
गदाव औचित्यलाई ध्याििा राखी दोहोरोपिा िहिुे गरी सािाचजक 
कुररिीहरुलाई नििुवल पािव प्रभार्कारी रुपिा कायवक्रिहरु संिालि गदै 

उल्लेचखि कायवक्रिहरु प्रभार्कारी रुपिा कायावन्र्यि गरी 
पररणाििलुक बिाउिे । 
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जािपुदवछ ।  

6 6 िखु्यिन्त्री वर्पद् व्यर्स्थापि कोष - िखु्यिन्त्री वर्पद् व्यर्स्थापि कोषिा 
प्रदेश व्यर्स्थावपका सांसदहरुले उपलब्ध गराएको सहयोग रकि रु १ लाख 
४५ हजारको प्राचप् िको स्रोि र खिवको कायववर्नध ियार गरेको देचखएि ।  

कोषको संिालि िथा व्यर्स्थापि सम्बन्धिा ऐि िथा निदेचशका 
बनिसकेको हुदँा केही गिुव िपिे । 

7 7 चजन्सी िलु्याकंि प्रनिरे्दि - चजन्सी निरीक्षणको िलु्याङ्कि गरी प्रनिरे्दि पेश 
गरेको छैि ।  

अब आइन्दा प्रत्येक र्षव चजन्सी निरीक्षणको िलु्यांकि गरी प्रनिरे्दि 
पेश गिव निदेशि र्दिे । 

8 8 लक्ष्य िथा प्रगनि - िन्त्रालयले बजेट उपशीषवकिा पररिाण र लागि खलु्ि े
गरी कायवक्रि स्र्ीकृि िगरी िाल ु िथा पूजँीगि िफव का कायवक्रििा खिव 
गरेकोले र्ावषवक कायवक्रिको आधारिा सनिक्षा गरेको देचखएि साथै स्र्ीकृि 
ढाँिािा र्ावषवक कायवक्रि िजुविा गरी र्ावषवक प्रगनि सनिक्षा गिुवपदवछ ।  

अब आइन्दा स्र्ीकृि ढाँिािा र्ावषवक कायवक्रि िजुविा गरी र्ावषवक 
प्रगनि सिीक्षा गिव निदेशि र्दिे ।  

 

9 9 अिदुाि - वर्द्यालय संिालिको लानग प्राप् ि रकि आनथवक र्षवको शरुुिै 
र्दिपुिे र सो खिवको अिगुिि प्रनिरे्दि नलई यथाथव खिव भएको सनुिच िि 
गिुवपिेिा आनथवक र्षवको अचन्िििा 2076/03/29 गिे वर्द्यालयको 
खािािा रु 60 लाख अिदुाि निकासा गरेको देचखएकोले निकासा र्दएको 
अिदुाि रकिबाट सम्पार्दि कायव यवकि गिे अर्स्था देचखएि । 

उल्लेचखि अिदुाि रकि आनथवक र्षव 2076/077 िा वर्द्यालयले 
िलब भत्ता, पोसाक, संिार, वर्वर्ध लगायि कायविा खिव गरेको 
देचखएकाले कायावलयबाट र्दइिे अिदुाि रकिलाई सियिै निकासा 
र्दई खिवको सनुिच िििा गिव निदेशि र्दिे । 

10 10 अिगुिि - प्रदेशको लानग आर्यक कािूि, नियिार्ली एरं् कायववर्नध 
यथाचशघ्र नििावण गिुवपिे, सोिै खररद गरेको िथा आन्िररक नियन्त्रण प्रणाली 
प्रभार्कारी िभएको भिी औलँ्याइएकोिा सधुार भएको िदेचखएको।  

उल्लेचखि सिुार्हरु कायावन्र्यि गिव निदेशि र्दिे ।  
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िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/03/27 गिे भएका छलफलका निणवयहरु 

आनथवक िानिला िन्त्रालय 

क्र.सं. बेरुजकुो 
दफा बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 र्ावषवक प्रगनि - िन्त्रालयले र्ावषवक कायवक्रििा िोवकएका ७ वक्रयाकलापिध्ये 
५ िा शिप्रनिशि प्रगनि हानसल गरी बाँकी २ िा घटी प्रगनि हानसल भएको 
छ ।  

र्ावषवक कायवक्रििा िोवकएका सम्पूणव वक्रयाकलापहरु कायावन्र्यि 
गिव निदेशि र्दिे । 

2 2 िीनि कायावन्र्यि - र्ावषवक िीनि िथा कायवक्रििा उल्लेचखि सार्वजनिक 
खिवका सम्बन्धिा ऐि, कािूि, कायववर्नध िजुविा, वर्त्तीय अिशुासिको पालिा, 
खिवको सार्वजनिकीकरण, भ्रष्टािार सम्बन्धिा शून्य सहिशीलिा लगायिका 
िीनि िथा कायवक्रिहरु कायावन्र्यि हिु सकेको देचखएि ।  

अब आइन्दा र्ावषवक िीनि िथा कायवक्रििा उल्लेचखि सम्पूणव 
कायवक्रिहरु कायावन्र्यि गिव निदेशि र्दिे । 

3 3 प्रदेश स्र्रोजगार कोष - प्रदेश स्र्रोजगार वर्कास कोष स्थापिाको लानग निनि 
2076/03/30 िा रु १ अबव बजेट िन्त्रालयले उक्त कोषिा रान्सफर 
गरेको छ । उक्त कोष सम्बन्धी नियिार्ली ियार िभएको, प्रदेश स्र्रोजगार 
वर्कास कोष ऐिको उद्दे य कायावन्र्यिका लानग यस्िो कोष खडा गरी 
ररभचल्भङ फण्डको रुपिा प्रयोगिा ल्याउिपुिेिा र्षावन्ििा ऐि बिोचजि 
स्थावपि कोषको खािािा रकि रान्सफर गरेको छ । कोषको रकि खिव गिे 
आर्यक योजिा र कायववर्नध स्र्ीकृि गरी कोषलाई कायावन्र्यििा 
ल्याउिपुदवछ ।  

प्रदेश स्र्रोजगार वर्कास कोषको व्यर्स्थापि िथा संिालिका लानग 
नियिार्ली नििावण भइ कायावन्र्यिको िरणिा रहेकोले केही गिुव 
िपिे । 

4 4 कायव चजम्िेर्ारी - प्रदेश सरकार (कायववर्भाजि) नियिार्ली, 2074 िा 
िोवकएिा कायव चजम्िेर्ारीको सूिी बिाई कायावन्र्यििा िआएको, प्रवक्रयािा 
रहेको, कायावन्र्यि गिव बाँकी रहेको आर्द व्यहोरा देचखिे गरी कायव 
चजम्िेर्ारीको सूिी र सो को कायावन्र्यि सिय िानलका सिेि ियार गिुवपिेिा 
सो गरेको पाइएि ।  

नियिार्लीिा िोवकएका कायवचजम्िेर्ारीहरुको कायावन्र्यि िानलका 
ियार गरी प्रभार्कारी रुपिा कायावन्र्यि गिव निदेशि र्दिे । 
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5 5 र्षावन्िको खिव - प्रदेश रेजरी पोचजसि अिसुार असार िवहिािा िालिुफव  र 
पूजँीगििफव  गरी कुल 7 खबव ४९ करोड १५ लाख ७६ हजार रही कूल 
खिवको अिपुाि ५२.90 प्रनिशि रहेको छ । र्षावन्ििा आई खिव गिे 
प्रर्ृचत्तलाई नियन्त्रण गिुवपदवछ ।  

अब उप्रान्ि असार िसान्ििा आई खिव गिे प्रर्चृत्तलाई नियन्त्रण 
गिव निदेशि र्दिे । 

6 6 रकिान्िर - ऐि बिोचजि िोवकएको कुिै एक भन्दा बढी शीषवकिा वर्नियोचजि 
रकि बिि हिु ेभएिा वर्नियोजि ऐििा िोवकएको सीिा नभत्र रही कुिै एक 
शीषवकबाट अको शीषवकिा आनथवक िानिला िन्त्रालयले रकिान्िर गिव सक्ि े
व्यर्स्था भएकोिा िन्त्रालयले रु ७१ करोड ५३ लाख ३८ हजार वर्नभन्न 
शीषवकिा रकिान्िर गरेको छ ।  

ऐििा िोवकएको सीिा नभत्र रही िात्र रकिान्िर गिव निदेशि र्दि े
। 

7 7 िध्येकालीि खिव संरििा - प्रदेशको आर्नधक योजिा र पररयोजिा र्ैंक ियार 
िभएको कारण राजस् र् र व्ययको अििुािको प्रस्िार् साथ पेश गिुवपिे 
िध्यकालीि खिव संरििा बिोचजि कायवक्रिको प्राथनिकीकरण लागि र सिय 
खलुाई ियार गरेको पाइएि । आर्नधक योजिा अभार्िा िध्यकालीि खिवको 
संरििा वर् र्ासपूणव िरहिे हुँदा दरैु् वर्षयिा सिन्र्य सिेि गिुवपदवछ ।  

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 

8 8 बजेट सीिा र िागवदशवि - बजेट िथा कायवक्रि िजुविा ढाँिाको नििावण गदाव 
प्रस्िावर्ि बजेटको पषु्ट्याईका लानग आर्यक वर्र्रण सिेि खलु्ि ेगरी ियार 
गिुवपिेिा प्रस्िावर्ि बजेट अिकूुल हिुे गरी ियार िहुँदा लेखापरीक्षणको 
िलु्यांकििा वर्नियोजि दक्षिा किजोर देचखएको छ । िागवदशवि र सीिा 
यथाथवपरक िथा पषु्ट्याईपरक हिुपुिे साथै बजेट िजुविा गदाव दीगो वर्कास 
लक्ष्यसँग सिन्र्य सिेि गररि ुपदवछ ।  

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 

9 9 वर्नियोजि दक्षिा - धेरै कायवक्रि भन्दा उपलब्धी र सिन्र्य गिव सवकि े
कायवक्रि िथा बजेटलाई प्राथनिकिािा राखी बजेट खिव र उपलब्धीको दक्षिा 
बढाउिपुिेिा वर्नियोजि दक्षिा २४ प्रनिशि भन्दा कि देचखएको छ । बजेट 
िथा कायवक्रिको उपयोगको कायव प्रवक्रया शरुु गिे िर खिवको उपादेयिा र 
िहत्र्लाई निकायहरुले स्थावपि गिव िसक्दा वर्नियोजि दक्षिा किजोर 

प्रदेश आनथवक कायववर्नध ऐि, 2074 को दफा ८ बिोचजि बजेट 
प्रस्िार् गदाव वर्नियोजि दक्षिालाई बोधगम्य गरी योजिा िथा 
कायवक्रिका लानग रकि प्रस्िार् गिव निदेशि र्दि े।  
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देचखएको छ ।   

10 10 बजेट सिपवण - यस र्षव सबै िन्त्रालयको लानग कायवक्रििा वर्नियोजि भएको 
बजेटको खिव प्रनिशि दोश्रो िौिानसकसम्ि औषि ३० प्रनिशि भन्दा कि 
देचखएबाट बजेट आफैिा सिपवण सरह हिु गएको छ । बजेट र कायवक्रि 
सन्िोषजिक रुपिा कायावन्र्यििा ल्याउि ुपदवछ ।  

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 

11 11 सेर्ा प्रर्ाह - वर्नभन्न कर िथा शलु्कको उपयोग सम्बन्धी िीनि िथा कािूि 
िजुविा गिव बाँकी रहेको, राजस्र् िहुार्ट सम्बन्धी िीनिको कािूि िथा 
िापदण्ड िजुविा गिव बाँकी देचखएको छ । संस्थागि, प्रावर्नधक र स्रोि 
पररिालि के्षत्रिा दक्षिा र्ृवर्द् गरी सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कारी िलु्याउि जरुरी 
देचखएको छ ।  

वर्नभन्न कर िथा शलु्कको उपयोग र राजस्र् िहुार्ट सम्बन्धी 
आर्यक िीनि, कािूि िथा िापदण्डको िजुविा गिव निदेशि र्दि े
। 

 

12 12 अिदुािको अिगुिि - संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि अिदुािको 
खिवको अिगुिि एरं् िलु्यांकि गरी वर्र्रण ियार िगरेको र लेखापरीक्षण 
प्रनिरे्दि पेश िहुँदा खिव एरं् अिदुािको उपयोग सनुिच िि गिव सवकएि ।  

अब आइन्दा संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि अिदुाि 
रकिको खिवको अिगुिि एरं् िलु्यांकि गरी वर्र्रण ियार गिे र 
लेखापरीक्षण गराई खिव एरं् अिदुािको उपयोगको सनुिच िििा गिव 
निदेशि र्दिे । 

13 13 राजस्र् - प्रदेश सरकारले रु 46 करोड ३३ लाख ३१ हजार िथा संघीय 
सरकारले संकलि गिे अनधकार के्षत्रिा रहेको िलु्य अनभर्ृवर्द् कर र 
आन्िररक अन्िशलु्क रकिको १५ प्रनिशि िथा रोयल्टीबाट संकलि भएको 
२५ प्रनिशि रु ५ अबव ८१ करोड ७ लाख १२ हजार सिेि रु १० अबव 
४८ करोड ९७ लाख ३८ हजार प्रके्षपण गरेकोिा सो को यथाथव असलुी रु 
६ अबव ९२ करोड ४७ लाख ९० हजार रहेको वर्र्रण पेश भएको छ । 
अन्िरसरकारी वर्त्तीय हस्िान्िरणबाट प्राप्त हिुे रकि, वर्भाज्य कोषबाट प्राप्त 
हिुे रकिको अनभलेख राखी प्रानप्तको अिगुिि गिुवपिे देचखन्छ ।  

अब आइन्दा अन्िरसरकारी वर्त्तीय हस्िान्िरणबाट प्राप्त हिुे रकि 
र वर्भाज्य कोषबाट प्राप्त हिुे रकिको अनभलेख राखी प्रानप्तको 
अिगुिि गिव निदेशि र्दिे ।  

14 14 बजेट अर्ण्डा - आनथवक िानिला िन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गदाव बजेट 
शीषवक िथा कायवक्रि यवकि िगरी रु.३३ करोड ५० लाख बजेट अर्ण्डा 

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 
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राखेको कायवक्रिगि बाँडफाँडबाट देचखन्छ । बजेटिा अर्ण्डा राख् िे प्रर्ृचत्तिा 
नियन्त्रण गिुवपदवछ । 

15 15 सम्पचत्तको एकीकृि वर्र्रण - सावर्क कायावलयले प्रयोग गरेको सम्पचत्तको 
एकीकृि वर्र्रण ियार गरी प्रदेश सरकार िािहििा ल्याउिपुिेिा उक्त कायव 
हाल सम्ि अद्यार्नधक भएको छैि । यसले गदाव चस्थर सम्पचत्तिा भएको 
राज्यको लगािी दरुुपयोग हिुे अर्स्था छ । प्रदेशचस्थि सरकारी सम्पचत्तको 
एकीकृि वर्र्रण र सरकारी बाँकी रकिको लगि िथा असलु उपर गिे कायव 
अवर्लम्ब सम्पादि गरी सम्पचत्तको वहसाब अद्यार्नधक गिुवपदवछ । 

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायावलय 

16 १६ प्रदेश संचिि कोष - 
 

 16.1 सदूुरपच िि प्रदेश सरकारले वर्त्तीय हस्िान्िरणिाफव ि रु.२ अर्व ६१ करोड 
७६ लाख ५४ हजार ८८ स्थािीय िहिा हस्िान्िरण गरेको रकि िाल ु
बजेटिा निकासाको आधारिा खिव देखाएको छ । उक्त रकि स्थािीय िहले 
खिव गरी बाँकी रहेको रकि सचञ्चि कोषिा वफिाव गरी वहसार् अद्यार्नधक 
गरेको छैि । 

वर्त्तीय हस्िान्िरण िाफव ि ८८ र्टा स्थािीय िहहरुलाई 
हस्िान्िरण गररएको रकि स्थािीय िहहरुले खिव गररसके प िाि 
बाँकी रकि संचिि कोषिा वफिाव गरी वहसाब अद्यार्नधक गिव 
निदेशि र्दिे ।  

 16.2 प्रदेश िथा स्थािीय िहको सािा अनधकारके्षत्र नभत्रका स्थािीय वर्भाज्य 
कोषबाट प्राप्त हिुपुिे रकिको अद्यार्नधक अनभलेख राखी प्राप्त भएको रकिको 
स्पष्ट देचखिे गरी सचञ्चि कोषिा आम्दािी बाँधेको छैि । 

स्थािीय वर्भाज्य कोषबाट प्राप्त हिुपुिे रकिको अद्यार्नधक 
अनभलेख राखी प्राप्त भएको रकिको स्पष्ट देचखिे गरी संचिि कोषिा 
आम्दािी बाँधी सनिनिलाई जािकारी गराउि निदेशि र्दि े। 

 16.3 राजस् र् व्यर्स्थापि सूििा प्रणालीबाट संघीय वर्भाज्य कोषिा आम्दािी 
बाँधेकोिध्ये प्रदेश िथा स्थािीय सचञ्चि कोषिा रान्सफर हिु बाँकी रहेको 
रकि यवकि गरी आम्दािी बाँध्िपुदवछ । 

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 

17 17 खािा रोक् का - प्रत्येक र्षवको असार २५ गिे नभत्र प्रदेश अन्िगविका 
कायावलयहरुले खािा बन्द गिुवपदवछ । असार २५ गिे पिाि भएको खिविा 
नियिार्ली बिोचजि कायव भएको देचखएि ।  

सिुार् बिोचजि गिे । 
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18 18 आन्िररक लेखापरीक्षण कायावन्र्यि - प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायावलयबाट 
आन्िररक लेखापरीक्षण गरी औलँ्याइएका बेरुजूहरुिा नियििा भएको व्यर्स्था 
बिोचजि अचन्िि लेखापरीक्षण अगारै् बेरुजू सम्परीक्षण गराएको अर्स्था छैि 
। आन्िररक लेखापरीक्षणिा उल्लेख गररएको बेरुजूहरु अचन्िि लेखापरीक्षणिा 
सिेि उल्लेख गिुवपिे अर्स्था छ । काििुिा भएको व्यर्स्था बिोचजि प्रदेश 
अन्िगविका सबै कायावलयहरुले आन्िररक लेखापरीक्षणबाट निस्केका बेरुजूहरु 
फछ्यौट गरी काििुको अिसुरण गिुवपिे देचखन्छ । 

सिुार् बिोचजि गिे । 

 

19 19 अिगुिि - गि र्षवको प्रनिरे्दििा िध्यकालीि खिव संरििा ियार गिुवपिे, 
कायव चजम्िेर्ारी िोक्िपुिे, किविारी दरर्न्दी पदपूनिव गिुवपिे, सेर्ा प्रर्ाह र 
आन्िररक नियन्त्रण प्रणाली प्रभार्कारी िरहेको लगायिका व्यहोरा 
औलँ्याएकोिा यो र्षव पनि सधुार गरेको िदेचखँदा पिुरार्ृचत्त िहिुे गरी 
कायवसम्पादि गिुवपदवछ । 

सिुार् बिोचजि गिे । 

 

 

  



55 

 

िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/03/31, 2079/04/01, 2079/05/07 गिे भएका छलफलका निणवयहरु 

भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय 

क्र.सं. बेरुजकुो 
दफा बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 प्रगनि सिीक्षा - िन्त्रालयले िािहि कायावलयबाट वर्त्तीय िथा भौनिक प्रगनि 
नलई प्रदेशस्िरको प्रगनि वर्र्रण ियार गरी सिीक्षा गरेको देचखएि । 
सदूुरपच िि प्रदेश आनथवक कायववर्नध नियिार्ली, 2076 ले गरेको व्यर्स्था 
बिोचजि प्रदेशस्िरको प्रगनि वर्र्रण ियार गरी कायवक्रि सम्पादििा 
आईपरेका कर्ठिाईहरुको पवहिाि गरी सिाधाि गिेिफव  पहल गिुवपदवछ । 

प्रत्येक र्षव िािहि कायावलयहरुबाट वर्त्तीय िथा भौनिक प्रगनि 
नलई प्रदेशस्िरको प्रगनि वर्र्रण ियार गरी र्ावषवक प्रगनि सिीक्षा 
गिव निदेशि र्दिे ।  
 

2 2 अर्ण्डा बजेट - िन्त्रालयले एकिषु्ठ वर्नियोजि गरेको रु.८२ करोडबाट 
४४४ ियाँ िथा परुािा योजिाहरु छिौट गरी िचन्त्रपररषद्बाट २०७५।९।१९ 
िा स्र्ीकृि गरी बजेट बाँडफाँड गरेको छ । प्रदेश सभाबाट स्र्ीकृि भएका 
योजिािात्र कायावन्र्यििा ल्याउिपुिेिा प्रदेश सभाले स्र्ीकृि िगरेको 
योजिाहरु कायावन्र्यि गिे गरी रकि वर्नियोजि गरेको छ । जििाको 
िागबिोचजि स्थािीय निकायहरुको नसफाररस भई आएका योजिा प्रदेश 
सभाबाट स्र्ीकृि गराई कायावन्र्यििा ल्याउि ुपदवछ ।  

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे । 

3 3 नबस्ििृ आयोजिा प्रनिरे्दि - िन्त्रालयले अर्ण्डा रहेको रकिबाट रु.२ करोड 
२० लाख व्यर्स्था गरी खिव गरेको छ । िन्त्रालयले वर्नभन्न योजिाको 
वर्स्ििृ पररयोजिा प्रनिरे्दि (डी.पी.आर.) ियार गरी भकु्तािी गरेकोिा सोको 
आर्यकिा पवुष्ट गरेको छैि । प्रदेश कायावलय र िन्त्रालयबाट सिेि 
नड.पी.आर. भएको अर्स्थािा सो कायविा दोहोरोपिा िहिुे व्यर्स्था निलाई 
नड.पी.आर. भएका योजिा कायावन्र्यि गिुवपदवछ । 

अब आइन्दा आर्यकिा पवुष्ट हिुे र दोहोरोपिा िहिुे गरी वर्स्ििृ 
आयोजिा प्रनिरे्दि (डी.पी.आर.) ियार पािव निदेशि र्दिे । 
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पूर्ावधार वर्कास कायावलयहरु 

4 4 र्ािार्रण प्रभार् िूल्याङ्कि - पूर्ावधार वर्कास कायावलय, बैिडीले ररठापाटा 
भेिेढुङ्गा नसरुपाटा सडक िथा दल्लेक िाग ु सीिा सडक दाि ुवला खण्डिा 
र्ािार्रणीय प्रभार् िूल्याङ्कि िगरी सार्वजनिक नििावणको कायव गराई रु.१ 
करोड २३ लाख ९ हजार ठेक्का व्यर्स्थापि गरी भकु्तािी गरेको छ । उक्त 
रकिको र्ािार्रणीय प्रभार् िूल्याङ्किका लानग यो र्षव रु. ४० लाख बजेट 
वर्नियोजि भए िापनि उक्त खिव भएको छैि ।  

र्ािार्रणीय प्रभार् िलु्यांकि गरेको प्रनिरे्दि सनिनििा प्राप् ि 
भएकोले लगि कट्टा गिे ।  
 

5 5 हेभी िेनसिको प्रयोग - पूर्ावधार वर्कास कायावलय बैिडी िथा कैलालीले 
उपभोक्ता सनिनििाफव ि हेभी िेनसि प्रयोग गरी भएको सडक नििावण कायवको 
भकु्तािी गरेका छि ्। जवटल प्रकृनिको कायव भएको र सो कायविा हेभी िेनसि 
प्रयोग गिव आर्यक रहेको भने्न आधार र स्र्ीकृनि नलएको छैि । 

उल्लेचखि कायवका लानग प्रावर्नधकको नसफाररसिा सार्वजनिक 
निकायबाट सहिनि नलई हेभी िेनसि प्रयोग गरेको प्रिाण संलग्ि 
गरी सम्परीक्षण गिव निदेशि र्दिे । 

 

6 6 सोिै खररद - पूर्ावधार वर्कास कायावलय अछािले रु.३ करोड ९ लाख ७२ 
हजार बराबरका नििावण कायवलगायि वर्नभन्न कायविा ७० टुक्रा पारी सोिै 
खररद गरेको छ । ऐििा भएको व्यर्स्थाबिोचजि प्रनिस्पधावत्िक खररद वर्नध 
अर्लम्बि गरी नििव्ययी ढङ्गले कायवसम्पादि गिुवपदवछ । 

अब आइन्दा सार्वजनिक खररद ऐि, 2063 बिोचजि 
प्रनिस्पधावत्िक खररद वर्नध अर्लम्बि गरी खररद कायव गिव निदेशि 
र्दिे ।   

खािपेािी िथा सरसफाई नडनभजि कायावलयहरु 

7 7 कायवक्रि संशोधि - खािेपािी िथा सरसफाइ नडनभजि कायावलय, कैलालीले 
वर्नभन्न खािेपािी आयोजिाको लानग शरुु बजेटको ७३३ प्रनिशिसम्ि थप गरी 
रु.३ करोड ५७ लाख ७९ हजारको कायवक्रि संशोधि गरेबाट लागििा र्ृवर्द् 
हिुे देचखन्छ । कायावलयले आनथवक र्षवको अन्ििा २०७६।३।२३ िा 
कायवक्रि संशोधि गरेको कारण संशोनधि कायवक्रिबाट योजिाको नििावण कायव 
सम्पन्न हिुे अर्स्था देचखदैि । आनथवक र्षवको अन्त्यिा पाइप खररदिा बजेट 
थप गरी कायवक्रि संशोधि गरेको छ । आनथवक र्षवको अन्त्यिा कायवक्रि 
संशोधि गिे कायविा नियन्त्रण हिुपुदवछ । 

अब उपरान्ि कायवक्रि संशोधि गदाव कुल लागि िबढ्िे गरी गिे 
र आनथवक र्षवको अन्त्यिा कायवक्रि संशोधि िगिव निदेशि र्दिे ।  
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8 8 पाइप िथा वफवटङ्स खररद - नडनभजि कायावलय कैलाली, बैिडी, डडेलधरुा र 
डोटीले यो र्षव रु.५९ करोड ३ लाख ३४ हजारको खािेपािी पाइप िथा 
वफवटङ्सको खररद गदाव एउटै लागि अििुाि िबिाई टुक्रा–टुक्रा लागि 
अििुाि बिाएको, बोलपत्रको िाध्यिबाट खररद गिव सवकििेा दरभाउपत्रको 
दायरानभत्र पारी खररद गरेको, सीनिि बोलपत्र/दरभाउपत्र परेको र कबोल अंक 
लागि अििुाि कै हाराहारीिा रहेकाले खररद कायव प्रनिस्पधी र नििव्ययी 
देचखएि । 

उल्लेचखि खररद कायव बोलपत्रको िाध्यिबाट गिुवपिेिा 
दरभाउपत्रको दायरानभत्र पारी खररद गरेको साथै पारदशी रुपिा 
खररद गरेको िदेचखएकाले सम्बचन्धि लेखा उत्तरदायी अनधकृिलाई 
चजम्िेर्ार बिाउिे र लगि कट्टा गिव निदेशि र्दिे । 

 

9 9 पाइप िथा वफवटङ्स िौज्दाि - खािेपािी िथा सरसफाइ नडनभजि कायावलय 
कैलाली, बैिडी, डडेलधरुा र डोटीले आनथवक र्षवको अन्ििा रु.३७ करोड ५७ 
लाख ७ हजार िूल्य बराबरका पाइप िथा वफवटङ्स सािाि िौज्दाि रहिे गरी 
खररद गरेका छि ्। आयोजिाको प्रगनि र आर्यकिाको आधारिा खररद 
गिपुिेिा बजेटको आधारिा खािेपािी पाइप िथा वफवटङ्स खररद गरी 
िौज्दाि रहेको छ । यस्िो कायविा नियन्त्रण गिुवपदवछ । 

अब आइन्दा आयोजिाको प्रगनि र आर्यकिाको आधारिा 
िौज्दाि िरहिे गरी खररद गिव निदेशि र्दिे । 

10 10 पाइप सापटी - नडनभजि कायावलय, डोटीले उपलब्ध गराएको वर्र्रणिा ५६ 
आयोजिािा सभे नडजाईि अिसुार िोवकएको भन्दा रु.टढ लाख ढछ हजारको 
बढी पाईप अन्यत्र आयोजिाबाट सापटी ल्याई खिव भएको देखाएको छ । 
नडजाइिभन्दा बढी पररिाणिा पाईप खिव भएको सम्बन्धिा प्रावर्नधक पषु्ट्याँई 
हिुपुदवछ । 

नडजाइि िथा लगि ईवष्टिेट भन्दा बढी पररिाणिा पाइप खिव 
भएको प्रावर्नधक पषु्ट्याई संलग्ि िगरेकाले प्रावर्नधक पषु्ट्याई 
संलग्ि गरी सम्परीक्षण गिे र सनिनििा प्रनिरे्दि पेश गिव निदेशि 
र्दिे ।  
 

11 11 बजेटभन्दा बढी खिव - नडनभजि कायावलय डोटीले १३६ आयोजिाको सभे, 

एि.डी.पी.पाइप िथा वफवटङ्सिफव  रु.९ करोड २५ लाख ६१ हजारको बजेट 
रहेकोिा रु.९ करोड ९० लाख ३६ हजार खिव गरी बजेटभन्दा रु.६४ लाख 
७५ हजार बढी खिव गरेको छ । स्र्ीकृि बजेटभन्दा बढी खिव गिे 
पदानधकारीलाई चजम्िेर्ार बिाउिपुदवछ । 

आयोजिाको सभे, एि.नड.वप. पाइप िथा वफवटङ्गिफव  स्र्ीकृि बजेट 
भन्दा बढी खिव गरेको देचखएकाले रकि खिव गदाव स्र्ीकृि बजेट 
नभत्र परेको र सम्बचन्धि शीषवकिा पिे गरी खिव गिे साथै स्र्ीकृि 
बजेट भन्दा बढी खिव गिे पदानधकारीलाई चजम्िेर्ार बिाउि 
निदेशि र्दिे ।  
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जलस्रोि िथा नसिाइ वर्कास नडनभजि कायावलयहरु 

12 12 िारजाली खररद कायव - नडनभजि कायावलय, बैिडीले यो र्षव आपिकालीि बाढी 
पवहरो पिुस्र्थापिा कायवक्रिअन्िगवि स्र्ीकृि रु.३० लाख बजेटबाट गिुवपिे 
कायवहरुको कायव योजिा ियार िगरी छुट्टा-छुटै्ट २ लागि अििुाि ियार गरी 
दरभाउपत्रको िाध्यिबाट २ आपूिवकसँग िार जाली खररद गरी रु.२७ लाख 
४८ हजार भकु्तािी गरेको छ । आर्यकिाको पवहिाि िगरी खररद गररएका 
सबै १४०७ थाि िार जाली आनथवक र्षवको अन्िसम्ि कायावलयिा िौज्दाि िै 
रहेको छ । लेखापरीक्षण अर्नध २०७६।०५।१० सम्ि चजल्ला दैर्ीप्रकोप 
व्यर्स्थापि सनिनिको नसफाररसिा ४८२ थाि िार जाली खिव हिुे अर्स्था छ, 

भिे बाँकी ९२५ थािको रु.१ हजार ९ सय ५० को दरले हिुे रु.१८ लाख 
३ हजार बराबरको िारजाली वर्िरण िगरी कायावलयिा िौज्दाि रहेको छ ।  

बोलपत्रको िाध्यिबाट खररद गिुवपिे कायवलाई फरक फरक लागि 
अििुाि ियार गरी दरभाउपत्रको िाध्यिबाट खररद गरेको साथै 
कायावलयको आर्यकिाको आधारिा खररद िगरी िौज्दाि रहिे 
गरी गरेको देचखएकाले अब उपरान्ि नियन्त्रण गिव निदेशि र्दिे ।  

13 13 ग्यावर्यि खररद - नडनभजि कायावलय, डोटी अन्िगवि निलिाली नसंिाई 
योजिाको एक उपभोक्ता सनिनिलाई योजिाको कायव गरेबापि सम्िौिा अिसुार 
रु.९४ लाख २६ हजार भकु्तािी र्दएको छ । कायावलयले ओभरहेड र 
कचन्टन्जेन्सी बाहेक उपभोक्ताको अंशसिेि रु.१ करोड ५ लाख ४३ हजार 
को लागि अििुाि ियार गरेको देचखयो । नियिार्लीले िोकेको सीिाभन्दा 
बढीको लागि अििुाि ियार गरी काि गराउि ु नियि सम्िि देचखएि । 
खररद िै िगरी ग्यावर्यि बापि रु.४ लाख ८७ हजार र ग्यावर्यि बक्स 
वफनलङ्ग बापि रु.१० लाख ४ हजार सिेि रु.१४ लाख ९१ हजारको 
भकु्तािी सम्बन्धिा छािवर्ि हिुपुदवछ । 

नडनभजि कायावलय, डोटी अन्िरगि निलिाली नसिाई योजिाको 
उपभोक्ता सनिनिलाई योजिाको कायव गरे र्ापि रु 1 करोड 5 
लाख 43 हजारको लागि अििुाि ियार पारी सम्िौिा अिसुार रु 
94 लाख 26 हजार भकु्तािी र्दई नियिार्लीले िोकेको सीिाभन्दा 
बढीको लागि अििुाि ियार पारेको देचखएको साथै खररद िगरी 
ग्यावर्यि र्ापि रु 4 लाख 87 हजार र ग्यावर्यि बक्स वफनलङ्ग 
र्ापि रु 10 लाख 4 हजार सिेि रु 14 लाख 91 हजारको 
भकु्तािी गरेको सम्बन्धिा छािवर्ि गरी १ िवहिानभत्र सनिनििा 
प्रनिरे्दि पेश गिव निदेशि र्दिे ।    

14 14 नििावण सािाग्री उपयोग - नडनभजि कायावलय, डोटीले िल्लो साििाली नलफ्ट 
नसिाई योजिाको उपभोक्ता सनिनिलाई नसंिाइ सम्बन्धी नििावण कायव एरं् 
उपकरण खररद गरेबापि रु.६० लाख ७७ हजार भकु्तािी र्दएको छ । 
नलफ्ट नसंिाइ सञ्चालििा प्रयोग हिुे सोलार जडाि त्यसको सञ्चालि प्रावर्नधक 
वहसाबले उपभोक्ताबाट गिव सक्िे देचखँदैि । सोही योजिाको लानग कायावलयले 

सम्परीक्षण गरेको प्रिाण पेश गिे ।  
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सोलार पम्प र काँडेिार लगायिका सािाि खररद बापि रु.६१ लाख ५३ 
हजार खिव गरेको छ । खररद गररएका सबै सािाि कायावलयिा िौज्दाि 
रहेकोले िौज्दाि राख्न ेगरी सािाि खररद गिे कायविा नियन्त्रण हिुपुदवछ । 

15 15 िूल्य सिायोजि - नडनभजि कायावलय, कञ्चिपरुले नििावण व्यर्सायीलाई रु.८६ 
लाख १५ हजार िूल्यर्ृवर्द् बापि भकु्तािी र्दएको छ । नििावण व्यर्सायीले 
२०७६ आषाढको िेपाल राि बैंकको िूल्यसिुीको आधारिा रु.५ करोड ५२ 
लाख ८७ हजारको १३.७९ प्रनिशिले िूल्य बढेको देखाई रकि िाग 
गरेअिसुार भकु्तािी र्दएको छ । संलग्ि वर्लिा जिरल आईटिअन्िरगि 
बीिा र ल्यार् टेष्टसवहि रु.१३ लाख ४८ हजारसिेिको िूल्यर्ृवर्द् िाग गरेको 
देचखयो । नियि अिसुार जिरल आइटिको िूल्य र्वृर्द् पाउि े देचखदैि । 
नििावण व्यर्सायीले २०७४।७५ िा काि गरेको नबल पेश गरेको िथा 
कािसँग सम्बचन्धि ग्यावर्यि, ढंुगा लगायिको सािाि पनि सोही आनथवक र्षविा 
खररद भएको र सोही र्षवको िूल्यको आधारिा नबल ियार भएको अर्स्था छ 
। २०७६ आषाढको िेपाल राि बैंकको प्राइस इण्डेक्स राखी अचघल्लो र्षव 
ियार भएको नबलको िूल्यर्ृवर्द् र्दि निल्िे देचखएि । नियि वर्परीि िूल्यर्ृवर्द् 
र्दएको रकि असलु गिुवपदवछ । 

नियि वर्परीि िलु्यर्ृवर्द् र्दएको रकि रु 12,67,193। र्ैंक 
दाचखला भएकोले उल्लेचखि बेरुज ुरकिको लगि कट्टा गिे ।  

16 16 न्यूि काि गरी योजिा फरफारक - िहुाििफव को एि.डी.पी. पाइपको काि 
शरुु िै िगरी आर.नस.नस क्यािल िफव को कररर् ४५ प्रनिशि कायव िात्र गरेर 
पािी ल्याउि िसवकिे निणवय गरी संरििा िफव को भए गरेको कािको िूल्याङ्कि 
गरी रु.१६ लाख ६१ हजारको कायवसम्पन्न प्रनिरे्दि ियार गरेको छ । ५५ 
प्रनिशि घटी अधरुो कायव गरेबापि खिव भएको रकि खेर गएको अर्स्था 
देचखएकाले अधरुो नििावण कायवको कायवसम्पन्न बिाई उपभोक्ता सनिनिलाई 
रकि भकु्तािी र्दएको ।  

अचख्ियार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोगिा छािवर्िको क्रििा रहेको 

17 17 घटी कायव भएकोिा योजिा सम्पन्न - नबनभन्न १९ योजिा कायावन्र्यिका लानग 
उपभोक्तासँग रु.५ करोड ८९ लाख ९६ हजारको सम्िौिा गरेकोिा रु.३ 

अब उपरान्ि योजिाको आर्यकिाको आधारिा र्ास्िवर्क लगि 
ईवष्टिेट ियार गरी प्रभार्कारी कायावन्र्यि गिव निदेशि र्दिे ।  
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करोड १० लाख ७३ हजारको िात्र काि सम्पन्न भई सम्िौिाभन्दा रु.२ 
करोड ७३ लाख ६९ हजारको कि काि िूल्याङ्कि भएको अर्स्थािा सिेि 
यी योजिा सम्पन्न भएको अर्स्था देचखयो । बढीिा सम्िौिा अंकको ६० 
प्रनिशि र घटीिा १८.७५ प्रनिशि काि परुा भएको अर्स्थािा सिेि सबै 
योजिाको कायवसम्पन्न प्रनिरे्दि स्र्ीकृि गरेको ।  

18 18 दोहोरो भकु्तािी - बजार चजउला नसंिाइ योजिाको काि उपभोक्ता सनिनििाफव ि 
गराएकोिा िेश्रो रनिङ नबलको भकु्तािीिा गि र्षवको दोश्रो रनिङ 
नबलअिसुारको कायव दोहोरो िापि भई आर.नस.नस. र पाइप लाईनिङ्गको 
िूल्याङ्कि गरी नबलबापिको रु.५ लाख ५३ हजार दोहोरो भकु्तािी गरेकोले 
असलु हिुपुदवछ । 

सम्परीक्षण गररसकेकाले केही गिुव िपिे ।  
 

शहरी वर्कास िथा भर्ि कायावलय 

19 19 जििा आर्ास कायवक्रि - दनलि, वर्पन्न िसुलिाि िथा लोपोन्िखु र अनि 
सीिान्िकृि जानि िथा सिदुायिा सम्िौिािा उल्लेख भएबिोचजि वकस्िा 
रकि उपलब्ध गराउिे गरी शहरी वर्कास िथा भर्ि कायावलय बैिडीले 
बैिडी, दाि ुवला र बिाङ चजल्लािा रु.२० करोड १८ लाख ४६ हजार चजल्ला 
चस्थि नििावण सनिनिको खािािा रकि निकासा र्दएको छ । लाभग्राहीलाई 
हरेक वकस्िािा कािको प्रगनिको आधारिा रकि उपलब्ध गराएको अनभलेख 
कायावलयले राखेको छैि । जग खने्न कायव, नड.वप.नस.को कायव र गारो ियार 
भएको प्रावर्नधक िूल्याङ्कि बेगर िै वकस्िा रकि उपलब्ध गराएको।  

सदूुरपच िि प्रदेश जििा आर्ास कायवक्रि कायावन्र्यि कायववर्नध 
बिोचजि कािको आधारिा िलु्यांकि गरी रकि निकासा गिव 
निदेशि र्दिे ।  

20 20 अिगुिि - गिर्षवको प्रनिरे्दििा कायव चजम्िेर्ारी िोक्िपुिे, दरर्न्दीबिोचजि 
पदपूनिव, सोिै खररद, सेर्ा प्रर्ाह र आन्िररक नियन्त्रण लगायिका व्यहोरा 
औलँ्याएकोिा यो र्षव पनि सधुार गरेको िदेचखदँा पिुरार्ृचत्त िहिुेगरी 
कायवसम्पादि गिुवपदवछ । 

सिुार् अिसुार गिे । 
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िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/04/01, निनि 2079/04/26 गिे भएका छलफलका निणवयहरु 

आन्िररक िानिला िथा कािूि िन्त्रालय 

क्र.सं. बेरुजकुो 
दफा बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 कािूि नििावण - िन्त्रालयले प्रदेश अन्िगवि २७ ऐि, २ नियिार्ली, २३ 
कायववर्नध, ९ निदेचशका र ७ गठि आदेश िथा िागवदशवििा सैर्द्ाचन्िक सहिनि 
एरं् राय परािशव प्रदाि गरेको छ । वर्नभन्न के्षत्रसँग सम्बचन्धि १० ऐि िथा 
कायववर्नध िन्त्रालयले िै नििावण गरी प्रदेश सरकार सञ्चालििा सहजिा पगु्ि 
गएको छ । 

केही गिुव िपिे । 

2 2 सर्ारी साधि खररद - िन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी काििु िजुविा िभएको 
र प्रदेश प्रहरी गठि िभएको अर्स्थािा ९ प्रदेश प्रहरी कायावलयको लानग भिी 
रु.३६ लाख ९९ हजारको दरले रु.३ करोड ३२ लाख ९१ हजारिा ९ थाि 
वपक अप गाडी खररद गरी भकु्तािी गरेको छ । काििु बिोचजि कायावलय 
गठि भई सञ्चालि िभएको अर्स्थािा सर्ारी साधि खररद गरी भकु्तािी गिे 
कायव नियि सम्िि देचखएि । 

प्रदेश सभाबाट स्र्ीकृि र्ावषवक कायवक्रििा गाडी खररदका लानग 
रकि वर्नियोजि गरी प्रदेश सरकारको निनि २०७६।०६।०८ 
गिेको निणवय बिोचजि प्रदेश प्रहरी स्थापिा भए प िाि उपलब्ध 
गराउिे गरी चजल्ला प्रहरी कायावलयलाई हस्िान्िरण गररएको 
देचखएकोले अब आइन्दा कािूि बिोचजि कायावलय गठि भई 
संिालि भए प िाि िात्र खररद कायव गिे र उल्लेचखि बेरुजकुो 
लगि कट्टा गिव निदेशि र्दि े। 

3 3 िूल्य अनभर्वृर्द् कर - िन्त्रालयले यो र्षव खररद भएको सर्ारीसाधिको 
कारोबारिा रु. ६२ लाख २६ हजार बराबरको िूल्य अनभर्वृर्द् कर भकु्तािी 
गरेको सियिा िै ५० प्रनिशिले हिुे रु.३१ लाख १३ हजार कट्टा गरी 
दाचखला गिुवपिेिा सो रकि दाचखला िगरेकोले दाचखलाको प्रिाण पेश 
गिुवपदवछ। 

सम्परीक्षण भइसकेकोले केही गिुव िपिे । 

4 ४ राहि वर्िरण - कञ्चिपरु चजल्लाका स्थािीय िहहरुलाई २०७५ सालिा 
आएको हार्ाहरुी प्रभावर्िहरुलाई रु.६७ लाख ५ हजार राहि वर्िरण गदाव 
निदेचशका अिसुार सचजवनिि ििुलु्का, पीनडिको िागररकिाको प्रनिनलवप, स्थािीय 

प्रिाण वर्िा राहाि वर्िरण गररएको रकि रु १ लाख ११ 
हजारको निदेचशका बिोचजिका कागजाि िाग गरी सनिनििा 
जािकारी गराउि निदेशि र्दिे ।  
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िहको नसफाररस लगायिका कागजाि राखी भकु्तािी गिुवपिेिा सबै कागजाि 
िराखी आचंशक कागजािको आधारिा िात्र भकु्तािी गरेको छ । निदेचशकािा 
उल्लेचखि कागजाि बेगर रु १ लाख ११ हजार राहि वर्िरण गिे 
पदानधकारीलाई चजम्िेर्ार बिाई सम्बचन्धि पीनडिले राहि पाएको सनुिचिि गिे 
व्यर्स्था निलाउि ुपदवछ । 

 

5 ५ कागजाि पेश िभएको - प्रदेश नभत्र रहेका ९ चजल्लाका दैर्ी प्रकोपबाट ितृ्य ु
भएकाको लानग प्रनि ििृक रु.१ लाख ५० हजार को दरले राहि उपलब्ध 
गराउिे प्रयोजिको लानग सम्बचन्धि चजल्ला प्रशासि कायावलयिा रु.७८ लाख 
रकि निकासा गरेको छ । निकासा भएको रकि िध्ये ४ चजल्लाको रु.१५ 
लाख बरार्रको कागजाि पेश भएको छैि । नियिको पालिा गरी राहि 
वर्िरण गरेको रकिको कागजाि पेश गिुवपदवछ । 

कागजाि पेश िभएको १५ लाख रकििध्ये ३ लाख रकिको 
सम्परीक्षण भइसकेकाले लगि कट्टा गिे र बाँकी रु १२ लाख 
रकिको सम्बन्धिा यथाचशघ्र सम्बचन्धि कागजाि पेश गरी 
सम्परीक्षण गिव निदेशि र्दि े। 

 

6 6 अिगुिि - गि र्षवको प्रनिरे्दििा सेर्ा प्रर्ाहलाई आर्यक पिे काििु नििावण 
गिुवपिे, प्रदेश प्रहरी सेर्ा सञ्चालि गिुवपिे, सेर्ा प्रर्ाह र आन्िररक नियन्त्रण 
प्रभार्कारी िरहेको लगायिका व्यहोरा औलँ्याइएकोिा यो र्षव पनि सधुार 
गरेको िदेचखदँा पिुरार्चृत्त िहिुेगरी कायवसम्पादि गिुवपदवछ । 

सिुार् अिसुार गिे ।     
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िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/04/02, 2079/04/14, 2079/04/26, 2079/05/06 गिे भएका 
छलफलका निणवयहरु 

उद्योग, पयवटि, र्ि िथा र्ािार्रण िन्त्रालय 

क्र.सं. बेरुजकुो 
दफा 

बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 ऐि, कािूि, िीनि, िापदण्ड - िन्त्रालयले आफ्िो कायवके्षत्रनभत्र ४ ऐि र ४ 
निदेचशका िजुविा गरेको छ । वर्नभन्न ६२ वर्षयगि काििु आर्यक पिेिा 
काििु र निदेचशका गरी ८ र्टा िात्र नििावण भएको अर्स्था भएकोले 
कायववर्भाजि नियिार्ली अिसुारको कायवसम्पादि प्रभार्कारी हिुे देचखएि । 
िन्त्रालयले कायवके्षत्रसँग सम्बचन्धि िीनिगि, काििुी एरं् संरििागि प्रबन्ध 
गिुवपदवछ । 

कायववर्भाजि नियिार्ली बिोचजि कायवसम्पादि प्रभार्कारी 
िदेचखएको हुँदा कायवके्षत्रसगँ सम्बचन्धि िीनिगि, कािूिी एरं् 
संरििागि प्रबन्ध गरी कायवसम्पादिलाई प्रभार्कारी बिाउि 
निदेशि र्दिे ।  

 

2 2 एकीकृि वहसाब - िन्त्रालयले ियार पारेको आनथवक नबर्रणिा िाल ुखिविफव  
र पूजँीगििफव  सिेि गरी रु.१ अबव ११ करोड ७ लाख ८५ हजार खिव 
प्रिाचणि भएकोिा प्रदेश लेखाको एकीकृि आनथवक नबर्रणिा िाल ुखिविफव  र 
पूजँीगििफव  सिेि गरी रु.१ अबव १० करोड ७१ लाख ३६ हजार देचखएको 
छ । खिव गिे िथा खिवका लानग निकाशा र्दि े बीि रु.३६ लाख ४९ 
हजार वहसाब फरक देचखएको छ । एकीकृि वहसाब ियारीिा िन्त्रालयबाट 
चजम्िेर्ारी नलिपुदवछ । 

िन्त्रालयले खिवको एवककृि वर्र्रणिा संचिि कोष िथा रा.र्ा. 
र्ैंकलाई खिव सोधभिाव गिे वहसाब नभडाि िगरी प्रारचम्भक वर्र्रण 
पेश गरी फरक परेको देचखएकोले उक्त वहसाब नभडाि गरे प िाि 
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायावलयको र्ावषवक एवककृि आनथवक वर्र्रण 
अिसुार िाल ुखिविफव  रु ८८ करोड ४३ लाख ७२ हजार िथा 
पूजीगििफव  रु २२ करोड २७ लाख ६४ हजार सिेि रु १ अबव 
१० करोड ७१ लाख ३६ हजार हिुे देचखएकाले लगि कट्टा 
गिे।   

३ 3 अिदुािको अिगुिि - संघीय सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अिदुाििा 
रु.२१ करोड ४६ लाख २९ हजार निकासा खिवको अिगुिि एरं् िूल्याङ्कि 
गरी वर्र्रण ियार िगरेको र लेखापरीक्षण प्रनिरे्दि पेश िहुँदा खिव एरं् 
अिदुािको उपयोग सनुििि गिव सवकएि । प्रिनलि काििु बिोचजि 
लेखापरीक्षण गराई खिवको अिगुिि एरं् िूल्याङ्कि गरेर अिदुाि उपयोग एरं् 

उल्लेचखि अिदुाि रकि रु 21 करोड 46 लाख २९ हजार 
निकासा खिवको अिगुिि एरं् िलु्यांकि प्रनिरे्दि र लेखापरीक्षण 
प्रनिरे्दि यथाचशघ्र सनिनििा पेश गिव निदेशि र्दिे ।  
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खिवको सनुिचिििा अपिाउिपुदवछ । 

नडनभजि र्ि कायावलयहरु 

4 4 र्ि अनिक्रिण - नडनभजि र्ि कायावलय, कैलालीको पञ्चर्षीय र्ि व्यर्स्थापि 
कायव योजिा अिसुार २२ हजार १ सय १५ हेक्टर र्िके्षत्र अनिक्रिण 
भएको उल्लेख छ । वर्नभन्न के्षत्रको अनिक्रिण हटाउि ेक्रििा नडनभजि र्ि 
कायावलय कैलालीले ५० हेक्टर अनिक्रिण हटाइएको जिाएको छ । बाँकी 
अनिक्रनिि के्षत्र हटाउि स्थािीय सरोकारर्ाला एरं् सरुक्षा निकायहरुसँग 
आर्यक सहयोग एरं् सिन्र्य गरी अनिक्रिण हटाउिपुदवछ । 

बाँकी अनिक्रनिि के्षत्र स्थािीय सरोकारर्ाला एरं् सरुक्षा 
निकायहरुसँगको सहयोग र सिन्र्यिा हटाउि निदेशि र्दिे । 

5 5 सोिै कायव - नडनभजि र्ि कायावलय धिगढीले र्ि पैदार्र आपूनिव सनिनििफव  
स्र्ीकृि कायवक्रि स्थायी िसवरी नििावण िफव  रु.१५ लाख िथा वर्रुर्ा 
उत्पादि िफव  रु.१८ लाख गरी रु.३३ लाख बजेट वर्नियोजि गरेको छ । 
स्थायी िसवरी नििावण र वर्रुर्ा उत्पादि कायव सार्वजनिक खररद 
नियिार्ली,२०६४ बिोचजि खलुा रुपिा बोलपत्र आह्वाि गरी गिुवपिेिा सोिै 
कायव गराई रु.२७ लाख ४२ हजार खिव गरेको छ । नियिार्लीले गरेको 
व्यर्स्था बिोचजि खिव गिुवपदवछ । 

अब आइन्दा सार्वजनिक खररद नियिार्ली, 20६4 बिोचजि खररद 
कायव गिव निदेशि र्दि े। 

6 6 योजिाको कायावन्र्यि - नडनभजि र्ि कायावलय कैलालीको पञ्चर्षीय र्ि 
व्यर्स्थापि कायव योजिा बिोचजि आनथवक र्षव २०७५।७६ िा गिुवपिे 
र्ावषवक कायवक्रिहरु काठ दाउरा वर्क्री, ढुङ्गा नगट्टी र्ालरु्ा र जनडबवुटिा 
कायावलयले उल्लेखिीय रुपिा कायव सम्पादि गरेको देचखएि । कायवयोजिा 
बिोचजि उल्लेख गररएको वर्षयिा न्यूि प्रगनि गरेको देचखन्छ । योजिािा 
उल्लेख भएबिोचजि र्ावषवक लक्ष्य बिोचजि प्रगनि हानसल गिुवपदवछ । 

अब आइन्दा कायवयोजिािा उल्लेख भए बिोचजि र्ावषवक लक्ष्यिा 
प्रगनि हानसल गिे गरी कायव गिव निदेशि र्दि े। 

7 7 रै्ज्ञानिक र्ि व्यर्स्थापि - नडनभजि र्ि कायावलय, पहलिािपरुले राविय र्ि 
िथा सािदुावयक र्ि अन्िगवि रै्ज्ञानिक र्ि व्यर्स्थापि कायवयोजिा ियारीको 
लानग रु.३७ लाख ५३ हजार खिव गरेको छ । सार्वजनिक खररद 

कायावयोजिा ियारीका लानग खिव भएको रकि रु 37 लाख 53 
हजारिध्ये सशिव अिदुाििफव बाट रु १५ लाख र िराई भपूररनध 
कायवक्रििफव बाट रु 22,24,350। रकि कायावलयका 
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नियिार्ली, २०६४ को नियि ७१ बिोचजि नबस लाख रुपैयासम्ि लागि 
अििुाि भएको खररदको लानग सार्वजनिक निकायको सूिीिा रहेका 
प्रस्िार्दािाबाट प्रस्िार् आह्वाि गरी प्रनिस्पधावको िाध्यिबाट कायव 
गराउिपुदवछ । कायावलयले उपयुवक्त नियि बिोचजि कायव िगरी कायावलयको 
अनधकृि किविारीलाई पेस्की रकि उपलब्ध गराई कायव गराएको छ । 
दिावर्ाला प्रस्िार्दािाबाट कायव िगराई पवहिाि खलेुको कुिै प्रिाण िभएको 
अर्स्थािा र्ि प्रावर्नधक उल्लेख गरी र्ाह्य व्यचक्तसँग सम्िौिा गरेको देखाई 
सादा भपावई राखी रकि भकु्तािी गरेको छ । कायववर्नध िथा सार्वजनिक 
खररद नियिार्ली वर्पररि कायव गराई भकु्तािी गरेकोले सो कायविा आनथवक 
ऐि नियिको पालिा गरेको देचखएि । 

किविारीहरुलाई पेकी र्दई खिव गरेको देचखएकाले यस्िो कायव 
गराउदा सार्वजनिक निकायको सूिीिा रहेका प्रस्िार्दािाबाट 
प्रस्िार् आह् र्ाि गरी प्रनिस्पधावको िाध्यिबाट कायव गराई ऐि, 
नियिको पालिा गिव निदेशि र्दिे ।   

8 8 खोटो संकलि - खोटो संकलिको लानग नियिािसुार छिोट भएको श्री रोचजि 
एण्ड टपेन्टाइि प्रा.नल. र र्ि वर्भाग बीि निनि २०६३।११।१४ िा 
भएको करारिािाको बुदँा िं. ६ िा चजल्ला र्ि कायावलय डडेल्धरुाले 
िोवकर्दएका रुखहरुबाट िात्र प्रा.नल. ले रुखहरु सकु्ि, ििव िपाउिे गरी ररल 
प्रवर्नधबाट खोटो संकलि गिव पाउिे उल्लेख छ । 

िन्त्रालयको ि.िं. 1033 निनि  2079/03/32 गिेको 
पत्रबाट प्रगनि वर्र्रण िाग गररएको िर पटक पटक िाकेिा गदाव 
पनि हालसम्ि प्राप् ि िभएको जर्ाफ सनिनििा प्राप् ि भएको हुँदा 
यस सम्बन्धिा िन्त्रालयले स्थलगि निररक्षण गरी भएको यथाथव 
र्स्िचुस्थनि वर्र्रण सिेटी १(एक) िवहिानभत्र सनिनििा प्रनिरे्दि 
पेश गिव निदेशि र्दिे ।  8.1 लेखापरीक्षणको नसलनसलािा डडेलधरुाचस्थि र्ि के्षत्रको स्थलगि निररक्षण 

गदाव अनियचन्त्रि िररकाले खोटो संकलि गरेको कारण अत्यानधक संख्यािा 
रुखहरु ढलापढा अर्स्थािा रहेको, र्िका रुखहरुिा आगो सिेि लागेको 
अर्स्था देचखयो । सम्िौिा वर्पररि ३ वफट गोलाईभन्दा किका 
रुखहरुसिेि खोटो संकलििा प्रयोग भएको स्थलगि रुपिा भागेश्वर 
गाउँपानलका के्षत्र िथा इपलेुक के्षत्रको अिगुिििा देचखयो । खोटो संकलि 
गदाव रुखहरुको यथोचिि व्यर्स्थापि िगरी खोटो संकलििफव  िात्र केचन्द्रि 
रहेको देचखएकाले सम्िौिाको पालिा गिुवपदवछ । 

 8.2 निनि २०६३।११।१४ िा वर्भाग र उद्योग बीि भएको करारिािाको दफा 
१ िा िीि र्षव नभत्र खोटो संकलि गिव र्ािार्रण संरक्षण ऐि, २०५३ र 
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नियिार्ली, २०५४ अिसुारको प्रवक्रया अपिाई स्र्ीकृि र्ािार्रण प्रभार् 
िूल्याङ्कि प्रनिरे्दििा उल्लेख भएका सोधभिाव र्ृक्षारोपण गरेर िात्र बावषवक १ 
हजार ५ सय िे.टि सम्ि खोटो संकलि गिव सवकि े प्रार्धाि भन्दा बढी 
छोड पूजी र्दएको, प्रनि हेक्टर िाउ ५ रुख यवकि गरी आरचक्षि गिुवपिे 
जस्िा शिवहरु कम्पिीले पालिा गरेको देचखएि । अनिबायव दरले छोडिपुिे 
रुखको अर्स्था सिेिको बेर्ास्िा गरेको, प्रा.नल. ले टेवपङ्ग गिव पाएका के्षत्रिा 
आगलागीको उच्ि सम्भाबिा बढेको, यत्रित्र िररकाबाट खोटो संकलिका 
कारण अत्यनधक िात्रािा रुखहरु ढलापढा रहेको अर्स्थािा र्ािार्रणीय 
जोचखिको पक्षलाई बेर्ास्िा गदै र्दइएको छोडपूजी लगायिका निदेशि 
उपयकु्त देचखएि । 

 8.3 करारिािाको दफा १८ बिोचजि प्रा.नल.ले गरेको कािहरुको कम्िीिा र्षविा 
दईु पटक अिगुिि गरी अिगुिि प्रनिरे्दि के्षत्रीय र्ि निदेशिालय र र्ि 
वर्भागिा पेश गिुवपिे र यसका अनिररक्त प्रत्येक आनथवक र्षवको अन्त्यिा 
र्ावषवक प्रनिरे्दि पेश गिुवपिे उल्लेख छ । चजल्ला र्ि कायावलयले करारिािा 
बिोचजि अिगुिि गरी बावषवक प्रनिरे्दि ियार गिुवपिे देचखन्छ । 

9 9 जडीर्टुी वर्कास कायवक्रि - नडनभजि र्ि कायावलय बिाङ्गले १० हजार 
वर्रुर्ा उत्पादिका लानग वहिाली लोपोन्िखु जनडर्टुी संरक्षण संस्थासगँ 
जनडर्टुी भण्डारण िथा प्रशोधि केन्द्र स्थापिा गरी १० हजार वर्रुर्ा 
उत्पादि गिे शिव सवहि निनि २०७६ आषाढ २० नभत्र कायव सम्पन्न गिे 
गरी सम्िौिा गरेको छ । सम्िौिा बिोचजि ४० प्रनिशिले हिुे रु.४ लाख 
पेस्की उपलब्ध गराएकोिा पेस्की फछ्यौट िगरी पिुः रु.३ लाख कािको 
प्रावर्नधक िूल्याङ्कि बेगर भकु्तािी र्दएको देचखयो । साथै सम्िौिा बिोचजि 
उक्त संस्थाले िोवकएको निनििा काि सम्पन्न गरेको िदेचखएको, लेखापरीक्षण 
अर्नधसम्ि कािको प्रगनि एरं् िूल्याङ्कि सिेि पेश हिु िआएकोले सार्वजनिक 
खररद नियिार्ली २०६४ बिोचजि सो संस्थासँग भएको संिौिा रद्द गरी 

भकु्तािी एरं् पेकी र्दएको रकि रु ७ लाख असलुउपर गरी 
सनिनिलाई जािकारी गराउि निदेशि र्दिे । 
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भकु्तािी एरं् पेस्की र्दएको रु.७ लाख असलु हिुपुदवछ। 

10 10 अिगुिि - गि र्षवको प्रनिरे्दििा कायव चजम्िेर्ारी िोक्िपुिे, दरर्न्दी पदपूनिव 
िभएको, सोिै खररद, आन्िररक नियन्त्रण र सेर्ा प्रर्ाह प्रभार्कारी िरहेको 
लगायिका व्यहोरा औलँ्याएकोिा यो र्षव पनि सधुार गरेको िदेचखँदा पिुरार्ृचत्त 
िहिुे गरी कायवसम्पादि गिुवपदवछ । 

सिुार् बिोचजि गिव निदेशि र्दिे । 

 

 

िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/04/03, 2079/05/07 गिे भएका छलफलका निणवयहरु 

सािाचजक वर्कास िन्त्रालय 

क्र.सं. बेरुजकुो 
दफा बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 एम्बलेुन्स खररद - एम्बलेुन्स खररद प्रवक्रयािा प्रनिस्पधाव िभई एक बोलपत्र िात्रको 
आधारिा खररद गरेकोले नििव्ययी देचखएि । लागि अििुाि ियार गदाव एउटा 
नबके्रिाको िात्र िूल्यसूिी नलएको, सार्वजनिक निकायको िाग (बी टाइपको 
सवुर्धासम्पन्न) बिोचजि एम्बलेुन्स प्राप्त िगरी अन्य गाडीको यन्त्र औजार एसेम्बल 
हिुे अर्स्थािा खररद कायव गरेको । उत्पादिकर्िावको स्थािीय वर्के्रिाले पटक 
पटक एम्बलेुन्सको कारखािा िूल्यिा पररर्िवि गरेकोिा िन्त्रालयले कुिै राय 
र्दएको छैि । िाग बिोचजिको एम्बलेुन्स िभएको अर्स्थािा सिेि िेकानिकल 
ईचन्जनियरबाट एम्बलेुन्सको प्रावर्नधक पक्ष ठीक छ भिी खररद कायव सम्पन्न गरी 
भकु्तािी भएको छ । खररद गररएका एम्बलेुन्स प्रदेशको भौगोनलक 
अर्चस्थनिबिोचजि उपयकु्त िभएको, एम्बलेुन्सिा जडाि गररएको पाटवपूजाव 
लगायिका प्रावर्नधक पक्ष किजोर रहेको । 

अचख्ियार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोगिा छािवर्िको क्रििा 
रहेको ।  
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2 2 िेनसि औजार खररद - अस्पिाल सेर्ा सदुृढीकरण कायवक्रिअन्िगवि सी.आर.िेनसि 
लगायि वर्नभन्न िेनसि उपकरण आपूिवकिाफव ि खररद गरी रु.२ करोड ३५ लाख 
९५ हजार भकु्तािी गरेको छ । सो खररद कायविा र्ढी िूल्य पिे िेनसििा १/१ 
र्टा िात्र बोलपत्र परेको अर्स्था छ भिे कि िूल्यको सािाििा र्ढी प्रनिस्पधाव 
गरेको छ । आनथवक र्षवको अन्ििा खररद गररएका िेनसि औजारहरु िन्त्रालयिा 
प्राप्त भएपनछ प्रदेश स्र्ास््य आपूनिव व्यर्स्थापि केन्द्रलाई हस्िान्िरण गरेको छ । 
खररद सािािहरु आपूनिव व्यर्स्थापि केन्द्रको चजन्सी निररक्षण प्रनिरे्दििा िौज्दाि 
देचखएको छैि ।  

अचख्ियार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोगिा छािवर्िको क्रििा 
रहेको ।  
 

3 3 दगुवि के्षत्रिा स्र्ास््य चशवर्र - प्रदेशका दगुवि ठाउँहरुिा िन्त्रालयले सञ्चालि 
गरेको ७ स्र्ास््य चशवर्रका लानग एलोप्यानथक िथा आयरेु्र्दक औषनध खररदिा 
िात्र रु. ३३ लाख १८ हजार खिव भएको । प्रदेश स्र्ास््य आपूनिव व्यर्स्थापि 
केन्द्रबाट सिेि केही चशवर्रको लानग आयरेु्र्दक िथा एलोप्यानथक औषनधहरु 
हस्िान्िरण भएको । खररद गररएका िथा आपूनिव केन्द्रबाट चशवर्रिा गएका 
औषनधहरुको खिव र िौज्दाि वर्र्रण पेश िभएको । प्रनि चशवर्र १ हजार ८० 
जिादेचख १ हजार ९ सय ८१ जिासम्ि लाभग्राहीले सेर्ा नलएको चशवर्रिा भएको 
औषनध खिव र सेर्ाग्राहीको संख्याका आधारिा औषनध खिविा धेरै फरक परेको 
देचखन्छ । वर्शेषज्ञ डाक्टरको प्रचेस्क्रप्सिको आधारिा औषनध वर्िरण िभएको 
साथै औषनध वर्िरण भरपाई िथा बाँकी रहेका औषनधको दाचखला अनभलेख सिेि 
िराखेकोले यस सम्बन्धिा छािवर्ि हिुपुदवछ । 

अचख्ियार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोगिा छािवर्िको क्रििा 
रहेको ।  
 

4 4 िेनडकल उपकरण खररद - िहाकाली अस्पिाल, कन्ििपरुले एक आपूिवकसँग रु. 
१ करोड ८६ लाख ९८ हजारको भेचन्टलेटर लगायिका िेनडकल उपकरण खररद 
गिे गरी २०७६।३।२५ िा सम्िौिा गरी २०७६।३।३० िा सािाि प्राप्त 
भएकोिा सम्िौिा हिु ुअगारै् २०७६।३।८ िा सािाि परीक्षण गरेको प्रनिरे्दि 
संलग्ि गरेको छ । सम्िौिा हिुभुन्दा अगानड िै िालसािािको प्रावर्नधक परीक्षण 
गरी खररद गरेको ।  

अचख्ियार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोगिा छािवर्िको क्रििा 
रहेको ।   
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प्रदेश स्र्ास््य कायावलयहरु 

5 5 अल्रासाउण्ड िेनसि खररद - ग्रािीण अल्रासाउण्ड िेनसि खररद गिव अन्िराविय 
उत्पादिकिाव कम्पिीबाट सिेि दर रेट िागी लागि अििुाि ियार गिुवपिेिा 
स्र्देशी आपूिवकहरुसँग िात्र दररेट िाग गरी लागि अििुाि ियार गरी प्रदेश 
सचिर्बाट स्र्ीकृि गरेको छ । बोलपत्रको प्रकृया सरुु भै सकेपनछ एक स्र्देशी 
बोलपत्रदािाको आग्रहिा प्रदेश निदेशकबाट २०७६।२।२४ िा स्पेनसवफकेशि 
संशोधि गरेको देचखयो । िानथल्लो िहबाट स्पेनसवफकेशि िथा लागि अििुाि 
स्र्ीकृि भएको अर्स्थािा िल्लो िहबाट संशोधि गिव निल्िे देचखँदैि । 
बोलपत्रदािाले अल्रासाउण्ड िेनसिको कन्री अफ ओररचजि यू.एस.ए.उल्लेख 
गरेकोिा प्लाज्िा कपोरेशि हङकङले जारी गरेको किनसवएल इन्भ्र्ाइसलाई आधार 
िािी प्रनििपत्र खोल्ि स्र्ीकृि र्दएको छ ।  

सम्परीक्षण भइसकेकोले बेरुज ुलगि कट्टा गिे । 

6 6 पेस्की िानथ पेस्की - कायावलयिा कायवरि १६ जिा व्यचक्तलाई वर्नभन्न कायवक्रि 
सञ्चालि गिव पेस्की र्दएकोिा पवहलो पेस्की फछ्र्यौट िहँुुदै एकै किविारीलाईव 
१९ पटक सम्ि पटक पटक गरी पेस्कीिानथ पेस्की र्दएको छ । १७ 
व्यचक्तलाई रु.८ करोड ९१ लाख ५१ हजार पेस्की र्दएकोिा पूरै रकि खिव हिु 
िसकी ४९ लाख ८२ हजार रकि वफिाव भएको छ । पेस्कीिानथ पेस्की र्दई 
र्षवको अन्ििा फाँटर्ारी पेश गरी पेस्की फछ्र्यौट गरेको छ । पेस्की नलई लािो 
सिय सम्ि कायवक्रि िगरी व्यचक्तको खािािा रकि रहिे र पनछ कायवक्रि 
सञ्चालि गिे िथा आनथवक र्षवको अन्त्यिा रकि वफिाव गरेको ।  

उल्लेचखि पेकी रकि १७ जिा किविारीले पटक पटक 
नलएको र पेकी फछ्यौट िगरी पिु: अको पेकी नलई लािो 
सियसम्ि फछ्यौट िगरेको देचखएको हुँदा आनथवक कायववर्नध 
नियिार्ली, 2064 को नियि 79 बिोचजि िोवकएको म्याद 
नभत्र पेकी फछ्यौट िगरी बाँकी पेकी रकििा म्याद 
िाघेका निनिले र्ावषवक दश प्रनिशिका दरले व्याज सिेि 
लगाई राजस्र् खािािा दाचखला गरी सम्परीक्षण गिे र पेकी 
िानथ पेकी र्दिे लेखा उत्तरदायी अनधकृिलाई चजम्िेर्ार 
बिाई सनिनििा प्रनिरे्दि पेश गिव निदेशि र्दिे ।  

7 7 औषनध खररद - एक िेनडनसि नडविव्यटुसवसँग औषनध खररद गिव २०७६।३।१८ 
िा रु.३४ लाख २० हजारको औषनध २०७६।३।२५ नभत्र आपूनिव सम्पन्न गिे 
गरी सम्िौिा भएकोिा उक्त सियनभत्र रु.२५ लाख ७१ हजारको औषनध आपूनिव 
गरेको देचखयो । सम्िौिाअिसुारको बाँकी औषनध आपूनिव िगरी सम्िौिा रद्द 
गरेको कारण निज आपूनिवकिावले खररद सम्िौिा उल्लघंि गरेको । खररद गरेका 

संघीय सरकारबाट हस्िान्िररि रु 25,79,100 र प्रदेश 
सरकारबाट रु 8,40,900। गरी कुल रकि रु 
34,20,000। को औषनध आपूनिवका लानग निर्ारी िेनडनसि 
नडचस्रव्यटुसवसँग निनि 2076/03/18 गिे सम्िौिा गरी 
निनि 2076/03/24 गिे कायावलयिा दाचखला गरेको 
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औषनध र्षावन्ििा खिव हिु िसकेको र चजन्सीिा िौज्दाि रहेको । सम्िौिाअिसुार 
आपूनिव हिु िसकेको र घटी पररिाणिा आपूनिव भएका औषनधसिेि िौज्दाि 
रहेको। 

देचखएकोले सम्परीक्षण गिे र र्षावन्ििा सम्िौिा गरी खररद 
गिे र चजन्सीिा िौज्दाि राख्न ेप्रर्ृचत्तलाई नियन्त्रण गिव निदेशि 
र्दिे ।  

चशक्षा वर्कास निदेशिालय डोटी 

8 8 खेलकुद िैदाि नििावण - साि चजल्लािा खेलिैदाि नििावण गदाव िौध खेलिैदाि 
नििावण उपभोक्ता सनिनिलाई सम्िौिािा िोवकएभन्दा बढी भकु्तािी र्दएको, िेनसि 
प्रयोग गरी िानिसको दरिा रकि भकु्तािी र्दएको, िोवकएको दरभन्दा बढी दरिा 
भकु्तािी र्दएको रु.७६ लाख ५८ हजार र एक उपभोक्तालाई ग्यावर्यि र्ाल 
लगाउँदा रु.३ लाख ६३ हजार र अको उपभोक्ता सनिनिलाई ग्यावर्यि र्ाल 
लगाउँदा िपाउिे नलड खिव र्दएको रु.८ लाख २१ हजारसिेि रु. ८८ लाख ४२ 
हजार सम्बचन्धि िापी गिे किविारी िथा कायावलय प्रिखु सिेिलाई चजम्िेर्ार 
बिाई असलु गिुवपदवछ । त्यसैगरी िार उपभोक्ता सनिनिलाई कर बीजक बेगर 
भकु्तािी भएको िूल्य अनभबवृर्द् कर र अनग्रि कर रु.६ लाख ८९ हजार असलु 
गिुवपदवछ । 

असलुउपर भइसकेको रकि रु 42,20,054 र असलु गिव 
बाँकी बेरुज ु रकि सिेि असलुउपर गरी सम्परीक्षण गिे र 
सनिनििा भौिर सवहि प्रनिरे्दि पेश गिव निदेशि र्दिे ।  
 

9 9 अिगुिि - गि र्षवको प्रनिरे्दििा कािूिको पवहिाि, कायवचजम्िेर्ारी, दरबन्दी 
पदपूनिव र सेर्ा प्रर्ाह लगायिका व्यहोरा औलँ्याएकोिा यो र्षव पनि सधुार गरेको 
िदेचखदा पिुरार्ृचत्त िहिुे गरी कायवसम्पादि गिुव पदवछ ।  

सिुार् बिोचजि गिव निदेशि र्दिे । 
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िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/04/04, 2079/05/06, 2079/05/14 गिे भएका छलफलका निणवयहरु 

भनूि व्यर्स्था, कृवष िथा सहकारी िन्त्रालय 

क्र.सं. बेरुजकुो 
दफा बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 र्षावन्िको खिव - आषाढ िवहिािा िात्र िालिुफव  रु.४७ करोड ९१ लाख 
२४ हजार िथा पूजँीगििफव  रु.५ करोड ६१ लाख ७७ हजारसिेि कुल 
रु.५३ करोड ५३ लाख २ हजार रही कुल खिवको अिपुाििा ५३.३१ 
प्रनिशि आषाढ िवहिािा िात्र निकासा खिव भएको अर्स्था छ । र्षावन्ििा 
आई खिव गिे प्रर्ृचत्तिा नियन्त्रण हिुपुदवछ । 

सिुार् अिसुार गिव निदेशि र्दिे ।  

2 2 बजेट निष्कृय - िन्त्रालयले कायवक्रि कायावन्र्यिको ठोस आधारबेगर रु.२ 
करोड २५ लाख बराबरका ३ योजिा सञ्चालिका लानग बजेट स्र्ीकृि 
गरेकोिा उक्त योजिा कायावन्र्यि गिव िसकी बजेट विज गरेको छ । 
बजेट िथा कायवक्रि िजुविा गदाव कायावन्र्यि हिुे वकनसिले गिुवपदवछ । 

अब आइन्दा बजेट विज िहिुे गरी कायवक्रि कायावन्र्यि गिव 
निदेशि र्दिे । 

3 3 
अिदुाि निकासा - रु.१० करोड ९० लाख ५७ हजार अिदुाि रकि खिव 
गरेको सनुिचिििा हिुे आधार िथा प्रिाण पेश गरेको छैि भिे सो संस्थाको 
लेखापरीक्षण प्रनिरे्दिसिेि प्राप्त भएको छैि । कायववर्नध िथा खररद ऐि 
िथा नियिार्ली बिोचजि अिदुाि निकासा एरं् खिव भएको वर्षयिा 
िन्त्रालयले सूिक सवहिको अिगुिि िूल्याङ्कि गरी उपलचब्धको सनुिचिििा 
प्राप्त गिुवपदवछ । 

उल्लेचखि अिदुाि रकि सम्बन्धिा खिवको सनुिच िििा हिुे आधार 
िथा प्रिाण र लेखापरीक्षण प्रनिरे्दि सनिनििा िाग गरी अध्ययि 
गदाव स्थािीय िहको नसफाररस िथा लेखापरीक्षण प्रनिरे्दि सबै 
सहकारीसंस्थाहरुिा संलग्ि िभई अधरुो भएको देचखएको हुँदा 
खिवको सनुि िििा हिुे सम्पूणव वर्र्रण संलग्ि गरी सम्परीक्षण 
गराई सनिनििा प्रनिरे्दि पेश गिे र प्रिाण कागजाि वर्िा भकु्तािी 
र्दिे किविारीलाई चजम्िेर्ारी बिाउि निदेशि र्दिे ।  

4 4 सिपूरक अिदुाि - वर्नभन्न १३ सहकारी संस्थाको भर्ि नििावणको लानग 
रु.१ करोड ३३ लाख आनथवक र्षवको अन्ििा निकासा गरेको छ । 
िन्त्रालयले अिदुाि कायववर्नधको पालिा िगरी आनथवक र्षवको अन्ििा एकै 

भर्ि नििावणको लानग वर्नियोचजि प्रदेश पूर्ावधार वर्कास 
कायवक्रिको रकिबाट ११ र्टा सहकारी संस्थाको लानग भकु्तािी 
गरेकोिा खिवको सनुिच िि हिुे गरी र्ावषवक प्रनिरे्दि िथा अिगुिि 
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पटक स्र्ीकृि रकि निकासा र्दएको छ । अिदुाि रकि िोवकएको 
कायववर्नध बिोचजि खिव भएको सनुिचिि हिुे गरी र्ावषवक प्रनिरे्दि िथा 
अिगुिि प्रनिरे्दि िन्त्रालयले प्राप्त गरेको छैि । वर्त्तीय 
हस्िान्िरणअन्िगवि निकासा र्दएको उक्त अिदुाि रकि र्षावन्ििा खिव िभई 
बिि रहेको अर्स्था छ । खिवको अिगुिि गरी र्षावन्ििा बिि रहेको 
रकि सचञ्चि कोष वफिाव गिुवपदवछ । 

प्रनिरे्दि सनिनििा प्राप् ि िभएकोले संलग्ि गरी सम्परीक्षण गराउि े
र अब आइन्दा िोवकएको कायववर्नध बिोचजि खिवको सनुिच िििा 
हिुे गरी िात्र भकु्तािी गिव निदेशि र्दिे । 

 

कृवष ज्ञाि केन्द्रहरु 

5 5 अनग्रि कर - कृषकलाई कृवषयन्त्र, उपकरण िथा संरििा नििावण सािग्री 
उपलब्ध गराएबापि ९ आपूिवकलाई खररद िूल्यिा अनग्रि करकट्टी गिुवपिेिा 
कायावलयले अिदुाि भकु्तािी अंशिात्रिा अनग्रि करकट्टी गदाव िेपाल 
सरकारलाई प्राप्त हिुपुिे रु.९ लाख ३० हजार अनग्रि कर छुट हिु गएको 
छ । छुट भएको कर असलुउपर गरी संघीय राजस्र्िा दाचखला गिुवपदवछ । 

अनग्रि करकट्टी गिुव पिे रकि रु 9 लाख ३० हजार असलु उपर 
गरी सनिनििा जािकारी गिव निदेशि र्दिे । 

6 6 अिदुाि वर्िरणिा प्रभार्काररिा - जैवर्क वर्षादी उत्पादिका लानग िेनसि, 

यन्त्र उपकरण खररद गिव छिौट भएका फिव, सिूहले आफ्िो वहसाबिा 
खररद गरेका यन्त्र औजार, िेनसिहरुको गणुस्िर प्रिाणीकरण िभएको, खररद 
गररएका यी िेनसि जडाि गरी सञ्चालि भए िभएको कायावलयबाट अिगुिि 
िभएको, िेनसि यन्त्र औजारको सञ्चालिका लानग दक्ष जिशचक्त िरहेको, 
प्लाण्ट जडािको लानग आफ्िो जग्गा भर्ि यवकि िगरी खररद िथा अिदुाि 
सम्िौिा गरी र्षावन्ििा बैंक खािािा खररद नबलका आधारिा खिव लेखेको 
छ । 

अिदुाििा खररद गररएका िेनसिहरुको गणुस्िर प्रिाणीकरण, 
प्लाण्ट जडािको लानग जग्गा िथा भर्ि, िेनसि संिालिका लानग 
दक्ष जिशचक्तको अर्स्था लगायिका वर्षयहरुको एकीि हिु 
कायावलयको अिगुिि प्रनिरे्दि संलग्ि गरी सम्परीक्षण गिे र 
सनिनििा प्रनिरे्दि पेश गिव निदेशि र्दिे ।   
 

7 7 जैवर्क ल्यार् - एक र्ायो एग्रो फािवसँग जैवर्क वर्षादी उत्पादि गिे प्लाण्ट 
स्थापिा गिव कायावलयले कायव सम्पन्न गरेपिाि ्भकु्तािी गिुवपिेिा र्षावन्ििा 
एकै वकस्िािा रु.२५ लाख अिदुाि उपलब्ध गराएको छ । ल्यार् जडाि 
एरं् सञ्चालिको लानग २०७६।८।३० सम्ि प्रावर्नधक उपलब्ध हिु 

निनि 2079/05/07 गिे बसेको सनिनिको रै्ठकको निणवय 
बिोचजि सनिनिका पदानधकारीहरुबाट जैवर्क वर्षादी उत्पादि 
गिे ल्याबको स्थलगि अर्लोकि गदाव खररद गररएका नबल 
अिसुार Generator, Deep Freezer लगायिका सािाग्रीहरु 



73 

 

िसकेकोले उक्त ल्यार् सञ्चालििा िल्याएको । सािाि ल्याई कृवष यन्त्र 
नबक्री गिे शो रुििा प्यावकङ गरेर राखेको, जैवर्क वर्षादी उत्पादि गिव 
आर्यक जनिि अभार् रहेको, यन्त्र जडाि सञ्चालिको कायव िभएको 
अर्स्थािा सम्िौिाको शिव िं. १३ वर्परीि पूरै कायव सम्पन्न भएको 
प्रावर्नधकको नसफाररसबाट अचन्िि वकस्िा भकु्तािी भएको छ ।  

िभएको, जैवर्क वर्षादी उत्पादि गिे ल्याब निरन्िर संिालििा 
िरहेको, ल्याब संिालिका लानग आर्यक जिशचक्त िरहेको, 
प्लाण्ट जडािको लानग आफ्िो जग्गा भर्ि िभएको साथै खररद 
गररएका नबलहरुिा सिेि वर् र्सिीयिा िभएको कारण 
अनियनिििा भएको ठहछव । अि: प्रदेश सरकारले अिदुािका 
रुपिा उपलब्ध गराएको रु 25 लाख रकि असलुउपर गिे र 
कायव सम्पन्न िभई सम्पन्न भएको नसफाररस गिे प्रावर्नधक 
किविारीलाई चजम्िेर्ार बिाई सनिनििा प्रनिरे्दि पेश गिव 
निदेशि र्दिे ।  

8 8 अिगुिि - गिर्षवको प्रनिरे्दििा कायव चजम्िेर्ारी ििोवकएको, दरर्न्दी 
बिोचजि पदपूनिव िभएको िथा सेर्ा प्रर्ाह प्रभार्कारी िरहेको लगायिका 
व्यहोरा औलँ्याएकोिा यो र्षव पनि सधुार गरेको िदेचखदँा पिुरार्ृचत्त िहिुेगरी 
कायवसम्पादि गिुवपदवछ । 

सिुार् बिोचजि सधुार गिव निदेशि र्दिे । 
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िहालेखापरीक्षकको र्ावषवक प्रनिरे्दि, 2077 उपर निनि 2079/04/13 गिे भएका छलफलका निणवयहरु 

प्रदेश सभा सचिर्ालय 

क्र.सं. 
बेरुजकुो 
दफा 

बेरुजकुो संचक्षप् ि वर्र्रण सनिनिको निणवय 

1 1 गि र्षवको पाररश्रनिक भकु्तािी - प्रदेश सभाका सभािखु, उपसभािखु 
र िाििीयहरुको पाररश्रनिक सपथ ग्रहण गरेको निनिदेचख लागू हिु े
भिी प्रदेश सभा पदानधकारी िथा सदस्यको पाररश्रनिक र सवुर्धा 
सम्बन्धी ऐि, 2075 िा उल्लेख भएकोिा भिू प्रभावर्ि कािूि 
बिाई रु 44 लाख 42 हजार भकु्तािी गरेको । 

अब उपरान्ि भिू प्रभावर्ि कािूि बिाई सवुर्धा भकु्तािी िगिे साथै 
उल्लेचखि बेरुज ुलगि कट्टा गिे ।  

2 2 कायवसम्पन्न प्रनिरे्दि - संसदीय दलको भर्ि नििावण गदाव कायवसम्पन्न 
प्रनिरे्दि ियार िगरी रु 48 लाख 44 हजार रकि भकु्तािी गरेको 
देचखयो ।  

कायवसम्पन्न प्रनिरे्दि पेश भइसकेकाले केही गिुव िपिे र बेरुज ुलगि 
हटाउिे ।  

3 3 नििावण कायव - रु 23 लाख 84 हजार रकिको नििावण कायव 
बोलपत्रको िाध्यिबाट िगरी टुक्राटुक्रा पारी  गरेको । 

अब आइन्दा वर्स्ििृ कायवयोजिा बिाएर िातै्र खररद कायव गिे र नििावण 
कायवहरु गदाव टुक्राटुक्रा पारी िगिव निदेशि र्दिे ।  

 

4 
 

4 

शीषवक फरक पारी खिव - सचिर्ालयको निणवयािसुार निजाििी 
किविारी, करार सेर्ाका किविारी, सरुक्षाकिीहरुलाई 60 र ४० 
प्रनिशि प्रोत्साहि भत्ता र्दि ेनिणवयािसुार चशषवक फरक पारी रु 25 
लाख 86 हजार वर्वर्ध चशषवकबाट खिव लेखेकोले शीषवक फरक 
पारी गरेको खिव नियि सम्िि देचखएि ।  

सचिर्ालय संिालि िथा व्यर्स्थापि सनिनिको निनि 2076/02/22 
िा बसेको रै्ठकबाट प्रदेश सभा र सचिर्ालयिा कायवरि किविारीहरु, 
ियावदापालक र सरुक्षाकिीहरुलाई प्रोत्साहि भत्ता र्दिे निणवय भएको । 
अचघल्लो र्षव 2074 साल िाघ २१ देखी 2075 असार िसान्िसम्ि 
सिेि प्रोत्साहि भत्ता उपलब्ध गराएको देचखएको साथै आनथवक र्षव 
2076/077 बाट िालूिफव  र पूजँीगििफव  वर्नभन्न शीषवकिा बजेट 
व्यर्स्थापि गररएकोले उल्लेचखि बेरुज ुलगि हटाउि े। 



75 

 

पररच्छेद-4 

वर्नभन्न सियिा गठि भएका उपसनिनिका प्रनिरे्दिहरु 
 

प्रदेश सभा 
सार्वजनिक लेखा सनिनि 

छािवर्ि उपसनिनि 

सदूुरपच िि प्रदेश 

 

 

 

 

सािदुावयक नसिाई पररयोजिा अिगुिि प्रनिरे्दि  

आ.र्. २०७6/७7 

 

 

 

 

धिगढी, कैलाली 
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निनि :- 2077/02/21 

िाििीय सभापनिज्यू, 
सार्वजनिक लेखा सनिनि, सदूुरपचिि प्रदेश, धिगढी कैलाली । 

 

वर्षय : प्रनिरे्दि पेश गरेको बारे ।  

निनि 2076/12/06 गिेको सार्वजनिक लेखा सनिनि अन्िरगि छािवर्ि उपसनिनिको 
निणवयािसुार िथा निनि 2076/12/07 गिेको भ्रिण आदेशािसुार निनि 2076/12/09 देखी ऐ 15 
गिेसम्ि सार्वजनिक लेखा सनिनि अन्िरगि छािवर्ि उपसनिनिका संयोजक िाििीय अिर बहादरु साउँदको 
िेितृ्र्िा िपचशल बिोचजिका पदानधकारीहरु िथा सनिनि सचिर्ालयका किविारीहरु कैलाली चजल्लािा 
अर्चस्थि वर्नभन्न सािदुावयक नसिाई पररयोजिाहरुको अिगुिि िथा निररक्षण कायवका लानग कैलाली चजल्ला 
घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 4 िा रहेको भलुभलैुया नसिाई आयोजिा र कैलाली चजल्ला घोडाघोडी 
िगरपानलका र्डा िं. 5 िा रहेको टेङ्गिा नसिाई आयोजिािा गई अिगुिि िथा निररक्षण कायव गरी 
त्यहाँको स्थलगि र्स्िचुस्थनि वर्र्रण वटपोट गरी देहाय अिसुार पेश गरेको व्यहोरा अिरुोध छ । साथै 
अिगुिि िथा निररक्षण कायव िनलरहँदा वर्श्वव्यापी िहािारीको रुपिा फैनलएको कोरोिा (कोनभड-19) का 
कारण उपसनिनिको अिगुिि िथा निररक्षण कायवलाई निरन्िरिा र्दि िसवकएकोले देशको चस्थनि सहज 
हिुासाथ थप अध्ययि िथा सरोकारर्ालाहरुसँग परािशव गररिे व्यहोरा अिरुोध छ ।    

 

छािवर्ि उपसनिनिका पदानधकारीहरु 

िाििीय अिर बहादरु साउद  संयोजक 

िाििीय बल बहादरु सोडारी  सदस्य 

िाििीय िाि बहादरु धािी  सदस्य 

 

सचिर्ालय किविारीहरु  

सनिनि सचिर् श्री प्रिे कटेल 

सहायक श्री डिरु राज उप्रिेी 
   प्रनिरे्दक 

   िाििीय अिर बहादरु साउँद 

    संयोजक 

सार्वजनिक लेखा सनिनि अन्िरगि         

 छािवर्ि उपसनिनि 
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स्थलगि अिगुििको पषृ्ठभनूिः  

 

सार्वजनिक लेखा सनिनििा वर्नभन्न निनििा वर्नभन्न िाध्ययिबाट कैलाली चजल्ला अन्िरगि रहेका 
सािदुावयक नसिाई पररयोजिाहरुको नििावणको क्रििा अनियनिििा भएको िथा काि अधरुो छोनडएकोले 
छािवर्ि गररपाउँ भिी परेका उजरुीका सम्बन्धिा सनिनिको निनि 2076/11/08 गिेको निणवयािसुार 
छािवर्ि उपसनिनि गठि गररएको र उक्त उपसनिनिको निनि 2076/12/07 गिेको निणवयािसुार निनि 
2076/12/09 देखी 2076/12/15 गिेसम्ि छािवर्ि उपसनिनिका संयोजक िाििीय अिर बहादरु 
साउँदको िेितृ्र्िा िपचशल बिोचजिका पदानधकारीहरु िथा सनिनि सचिर्ालयका किविारीहरु कैलाली 
चजल्लािा अर्चस्थि वर्नभन्न सािदुावयक नसिाई पररयोजिाहरुको अिगुिि िथा निररक्षण कायवका लानग 
कैलाली चजल्ला घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 4 िा रहेको भलुभलैुया नसिाई आयोजिा र कैलाली 
चजल्ला घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 5 िा रहेको टेङ्गिा नसिाई आयोजिािा गई स्थलगि अिगुिि 
िथा निररक्षण कायव गरी त्यहाँ भए गरेका गनिवर्नधहरु र अर्स्थाको बारेिा जािकारी नलइयो ।   

 

अिगुििको उद्देयः 

कैलाली चजल्ला अन्िरगि वर्गिका आनथवक र्षवहरुिा नििावण भएका/नििावणाधीि रहेका िथा अधरुा 
रहेका सािदुावयक नसिाई पररयोजिाहरुको स्थलगि अिगुिि िथा निररक्षण गरी भए गरेका र्ास्िवर्क 
वर्र्रणहरु सिेि प्रनिरे्दििा उल्लेख गरी प्राप्त भएका उजरुी िथा गिुासोहरुका सम्बन्धिा यथाथव बचुि 
आर्यक व्यर्स्थाका लानग भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय एर्ि ् सम्बचन्धि निकायलाई राय सिुार् 
िथा निदेशि र्दि ुिखु्य उदे्दय रहेको ।  

 

अिगुिि भएका नसिाई आयोजिाहरु: 
 कैलाली चजल्ला घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 4 र र्डा िं. 5 िा रहेका सािदुावयक नसिाई 
पररयोजिािा देहाय अिसुार गनिवर्नधहरु भएको पाइयो ।  

 

भलुभलैुया नसिाई आयोजिा  

१. योजिाको िाि  :-  भलुभलैुया नसिाई आयोजिा 
२. ठेगािा   :-  घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 4 कैलाली 
३. सभे भएको निनि  :-  2072 सालिा  

४. कािको सूिारु  :-  आ.र्. 2073/074 िा काि शरुु भएको 
५. कािको अर्स्था  :-  सेलेप िथा िहर बिाउि बाँकी रहेको 
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६. िहरको लम्बाई :-  2500 निटर 

७. ठेकेदारसँग ठेक्का सम्िौिा भएको रकि : 1 करोड 45 लाख 

८. उपभोक्ता सनिनिले व्यहोरेको रकि :- रु 18 लाखको काि सम्पन्न भएको 
९. आयोजिाले ओगट्िे के्षत्रफल : 127 हेक्टर जनििका लानग नििावण गिे योजिा रहेको  

१०. जम्िा ४ र्टा िोटर जडाि गररएकोिा १ र्टा िोटर िोरी भएकोले ३ र्टा िोटर िात्र बाँकी 
रहेका ।  

११. नसिाई कुलो आधा नििावण गरी नबिैिा छोनडएको अर्स्थािा रहेको ।  

१२. 630 निटर RCC ढलाि गररएको  

१३. ठेकेदार काि गरेको के्षत्रिा िआउिे र सम्पकव  वर्वहि अर्स्थािा रहेको िथा चजल्ला चस्थि 
कायावलयसँग सिेि सम्पकव  हिु िसकेकाले काि स्थनगि गररएको ।  

१४. नििावण शरुु गरी नबिैिा छोनडएको र क्षनिग्रस्ि अर्स्थािा रहेको । 

१५. नसिाईका लानग आर्यक पिे वर्द्यिु लाइिको पोलहरु सिेि कि संख्यािा राखी अधरुो 
छोनडएको। 

१६. अध्यक्ष जिकलाल िौधरी   सम्पकव  िम्बर :- 9814626210 

 

सिस्या : 

1. 127 हेक्टर जनििका लानग नििावण गिे योजिा भए िापनि नििावण कायव सम्पन्न हिु िसक्दा नसिाईिा 
सिस्या देचखएको  ।  

2. नििावण गरेका आयोजिाको उचिि सरुक्षा प्रबन्ध निलाउि िसक्दा सािाग्रीहरु िोरी हिेु गरेको िथा 
क्षनिग्रस्ि हिेु गरेको । 

 

सिुार् : 

1. अधरुो छोनडएको आयोजिाको नििावण कायवलाई सम्पन्न गिव आर्यक बजेटकको व्यर्स्था गरी नििावण 
कायव पूि: सिुारु गिुवपिे ।   

2. उक्त आयोजिाको ठेकेदारसँग सम्पकव  गरी आयोजिालाई अधरुो छोड्िकुो कारण सवहि स्पवष्टकरण 
सोध्िपुिे िथा आर्यक कारबाही प्रवक्रया अगाडी बढाउिपुिे ।  

3. उपभोक्ता सनिनि र सिदुायले आयोजिाको सरुक्षािा आर्यक ध्याि र्दिपुिे ।  

4. सािदुावयक नसिाई पररयोजिाका आयोजिाहरु सम्बचन्धि निकायले भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय 
अन्िरगिको पूर्ावधार वर्कास कायावलयलाई हस्िान्िरण गरेकोिा उक्त के्षत्र सो कायावलयको के्षत्रानधकार 
नभत्र िपिे भएकाले नसिाई नडनभजि कायावलयिा हस्िान्िरण गिुवपिे देचखन्छ ।  
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भलुभलैुया नसिाई आयोजिाका केही दृष्यहरु : 
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टेङ्िा नसिाई आयोजिा  

1. योजिाको िाि :- टेङ्िा नसिाई आयोजिा 
2. ठेगािा  :- घोडाघोडी िगरपानलका र्डा िं. 5 कैलाली 
3. 80 हेक्टर जनििका लानग नसिाई िहर पयुावउिे अििुानिि योजिा रहेको ।   

4. ठेकेदारको ठेक्का सम्िौिा भएको रकि : रु 72 लाख । 

5. उपभोक्ता सनिनिले रु 7.5 लाखिा काि गिे भिी सम्िौिा गरेको ।  

6. ठेकेदारले उपभोक्ता सनिनिसँग सम्िौिा गरे पिाि स्र्यं सम्पकव  वर्वहि भएको र चजल्लाचस्थि 
कायावलयसँग सम्पकव  सिेि िभएकोले उपभोक्ता सनिनिले काि िगरेको िथा भकु्तािी सिेि 
िनलएको।  

7. खोलािा पािीको िहर बिाई आयोजिा सम्ि परु् याउिे काि बाँकी रहेको र उक्त कायव िगदाव नसिाई 
आयोजिा बने्न स्थाििा पािीको अभार् हिेु देचखएकाले नसिाई िहर िबिाएको पाइयो ।   

8. खोलािा नसिाई िहरका लानग ड्याि ्सिेि बिाउि बाँकी रहेको देचखयो ।  

9. काि अधरुो छोनडएको िथा सम्पन्न गररएको नििावण कायव सन्िोषजिक रहेको ।  

10. अध्यक्ष देर्राज जोशी सम्पकव  िम्बर : 9814697329 

 

सिस्या : 

1. 80 हेक्टर जनििका लानग नििावण गिे योजिा रहे िापनि नििावण कायव सम्पन्न हिु िसक्दा नसिाईिा 
सिस्या देचखएको  ।  

2. नििावण गरेका आयोजिाको सरुक्षा व्यर्स्था प्रभार्कारी हिु िसकेको ।  

सिुार् : 

1. अधरुो छोनडएको आयोजिाको नििावण कायवलाई सम्पन्न गिव आर्यक बजेटको व्यर्स्था गरी नििावण 
कायव पूि: सिुारु गिुवपिे ।   

2. उक्त आयोजिाको ठेकेदारसँग सम्पकव  गरी आयोजिालाई अधरुो छोड्िकुो कारण सवहि स्पवष्टकरण 
सोध्िपुिे िथा आर्यक कारबाही प्रवक्रया अगाडी बढाउिपुिे ।  

3. उपभोक्ता सनिनि र सिदुायले आयोजिाको सरुक्षािा आर्यक ध्याि र्दिपुिे ।  

4. सािदुावयक नसिाई पररयोजिाका आयोजिाहरु सम्बचन्धि निकायले भौनिक पूर्ावधार वर्कास िन्त्रालय 
अन्िरगिको पूर्ावधार वर्कास कायावलयलाई हस्िान्िरण गरेकोिा उक्त के्षत्र सो कायावलयको के्षत्रानधकार 
नभत्र िपिे भएकाले नसिाई नडनभजि कायावलयिा हस्िान्िरण गिुवपिे देचखन्छ ।  

 

 

 



83 

 

टेङ्िा नसिाई आयोजिाका केही दृष्यहरु : 
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अिगुििको उपलब्धी : 

स्थलगि अिगुिि िथा निररक्षण भ्रिणका क्रििा निम्ि नलचखि उपलब्धी प्राप्त गररयो । 

1. सािदुावयक नसिाई पररयोजिाहरुको र्ास्िवर्क र्स्िचुस्थनि वर्र्रण बारे जािकारी प्राप्त भयो ।  

2. सािदुावयक नसिाई पररयोजिाहरुबाट उक्त सिदुायलाई हिेु फाइदाका सम्बन्धिा जािकारी प्राप्त भयो 
।  

3. सािदुावयक नसिाई पररयोजिा रहेको के्षत्रका िागररकहरु अत्यनधक रुपिा कृवषिा निभवर रहेको िथा 
नसिाईको अभार्िा सिय सियिा वर्नभन्न कर्ठिाईहरु भोग्ि ुपरररहेकोले चजर्ियापिका लानग सिेि 
सिस्या भइरहेको बारे जािकारी प्राप्त भयो ।  
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प्रदेश सभा 

सार्वजनिक लेखा सनिनि 

छािवर्ि उपसनिनि 

सदूुरपच िि प्रदेश 

 

 

 

 

 

एम्बलेुन्स खररद सम्बन्धी प्रनिरे्दि  

आ.र्. २०७6/७7 

 

 

 

 

धिगढी, कैलाली 
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ldlt M @)&&.)#.!$ 

 

dfggLo ;efklt Ho", 

;fj{hlgs n]vf ;ldlt,  

;'b"/klZrd k|b]z, wgu9L, s}nfnL  

 

ljifo M PDa'n]G; vl/b ;DaGwL ul/Psf] cWoog k|lta]bg .  

 

;'b"/klZrd k|b]z ;/sf/ ;fdflhs ljsf; dGqfno4f/f !^ j6f PDa'n]G; vl/b 

;DaGwdf clgoldttf ePsf] eGg] ;DaGwdf laleGg kqklqsf, /]l8of] / 6]lnlehgaf6 

k|sflzt / k|;fl/t ;dfrf/sf] dfWodaf6 hfgsf/L k|fKt x'g cfPsf]n] ldlt 

@)&^÷!!÷)* ut]] a;]sf] ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] a}7sn] 5fgljg ug]{ lg0f{o eP 

adf]lhd 5fgljg pk;ldlt u7g u/L 5fgljg ;'? u/]sf] lyof] .  5fgljg pk;ldltn] 

PDa'n]G;x? vl/b ;DaGwdf ljleGg lgsfox?af6 k|fKt sfuhftx?sf] uxg cWoog tyf 

ljZn]if0f u/L pk;ldlt j}7sdf 5nkmn u/L of] k|ltj]bg k]z u/]sf 5f}F .   

 

       

 

k|ltj]bs 

dfggLo ;efklt s'df/L gGbf jd 

dfggLo s0f{ axfb'/ dNn 

dfggLo r'g s'df/L b]jL rf}w/L 

dfggLo dgf s'df/L ;fpFb 

dfggLo cr{gf uxt/fh 
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cWoogsf] k[i7e"ld M 

 

ldlt @)&^÷!!÷)* ut]] a;]sf] ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] a}7sn] ;'b"/klZrd k|b]z 

;/sf/ ;fdflhs ljsf; dGqfno4f/f !^ j6f PDa'n]G; vl/b ;DaGwdf clgoldttf 

ePsf] eGg] ;DaGwdf laleGg kqklqsf, /]l8of] / 6]lnlehgaf6 k|sflzt / k|;fl/t 

;dfrf/sf] dfWodaf6 hfgsf/L k|fKt x'g cfPsf]n] 5fgljg ug]{ lg0f{o eP adf]lhd 

pk;ldlt u7g u/L 5fgljg ;'? ul/Psf] lyof] . 5fgljg pk;ldltn] PDa'n]G;x? vl/b 

;DaGwdf k|fKt sfuhftx?sf] uxg cWoog tyf 5nkmn u/L b]xfo adf]lhdsf 

;b:ox? /x]sf] pk;ldlt u7g ul/Psf] lyof] .  

b]xfo 

dfggLo ;efklt s'df/L gGbf jd – ;+of]hs 

dfggLo s0f{ axfb'/ dNn   – ;b:o 

dfggLo r'g s'df/L b]jL rf}w/L  – ;b:o 

dfggLo dgf s'df/L ;fpFb   – ;b:o 

dfggLo cr{gf uxt/fh   – ;b:o 

 

 

5fgljg pk;ldltnfO{ k|efjsf/L clwsf/ ;DkGg / l56f] 5l/tf] sfo{ ;Dkfbgsf nflu 

;fj{hlgs n]vf ;ldltsf ljleGg a}7sx?n] lgDg cg';f/sf lg0f{ox? Pj+d\ k|fjwfgx? 

u/]sf] lyof] .  

!= ldlt @)&^.!!.)* ut] a;]sf] ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] %^ cf]F a}7ssf] lg0f{o g+= ! 

cg';f/ ;fdflhs ljsf; dGqfnoaf6 vl/b ul/Psf PDa'n]G;x?df clgoldttf eP 

gePsf] 5fgljg k|of]hgsf nflu ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf dfggLo ;efkltHo"sf] 

;+of]hsTjdf b]xfosf dfggLoHo"x? ;b:o /xg] ul/ sfo{ lhDd]jf/L tf]Sg] lg0f{o 

ul/of] .  

b]xfo  

dfggLo ;efklt s'df/L gGbf jd  – ;+of]hs 

dfggLo s0f{ axfb'/ dNn   – ;b:o 

dfggLo r'g s'df/L b]jL rf}w/L  – ;b:o 

dfggLo dgf s'df/L ;fpFb   – ;b:o 

@= ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] ldlt @)&^.!!.!@ ut]sf] %&cf}F a}7ssf] lg0f{o g+= @ 

cg';f/ dfggLo cr{gf uxt/fhHo"nfO{ ;b:osf ?kdf yk u/L 5fgljg 

pk;ldltnfO{ k"0f{tf lbg] lg0f{o ul/of] .  
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#= ldlt @)&^.!!.!* ut] a;]sf] ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf] %(cf}F a}7ssf] lg0f{o g+= !  

cg';f/ ;fdflhs ljsf; dGqfno ;'b"/klZrd k|b]zaf6 ePsf] PDa'n]G; vl/b 

;DaGwdf ph'/Lsf] 5fgljg Pj+ hfFra'em k|of]hgsf nflu ;ldltsf ;efkltHo"sf] 

;+of]hsTjdf ul7t ;ldltnfO{ cWoog, cg';Gwfg tyf /fo k/fdz{ nufotsf ;Dk"0f{ 

5fgljg k|lqmofsf] nflu :jfottf k|bfg ug'{sf ;fy} tf]lsPsf] sfo{;Dkfbg ug{sf 

nflu cfjZos kg]{ #) lbg ;dofjlw pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of] .   

 

ldlt @)&^.!!.@) ut] 5fgljg pk;ldltsf] klxnf] j}7s a;L b]xfo adf]lhd lg0f{o 

ul/of] .  

lg0f{o M 

!= ;fdflhs ljsf; dGqfno ;'b"/klZrd k|b]z wgu9L s}nfnLaf6 vl/b u/L ljt/0f 

ul/Psf PDa'n]G;sf] vl/b k|s[of ;DaGwL 5fgljg ug{ ul7t 5fgljg pk;ldltnfO{ 

k|fKt clwsf/ adf]lhd cfjZos kg]{ ;Dk"0f{ 5fgljgsf] k|s[of tyf sfdsf/afxL 

cuf9L a9fpg] lg0f{o ul/of] .  

pk;ldltn] 5fgljgsf] qmddf cfjZos sfuhftx? tklzn adf]lhdsf lgsfox?af6 

dfu u/]sf] lyof] M 

 

 != e}/xjf eG;f/ sfof{no ?kGb]xL 

 @= alb{of /fli6|o lgs'|h  

 #= lzjbn u0f alb{of 

 $ l;k|bL 6«]l8ª k|f=ln, /fhk'/, s}nfnL 

 %= oftfoft Joj:yf sfof{no, s}nfnL 

 

 

ldlt @)&&.)#.!$ ut] 5fgljg pk;ldltsf] t]>f] j}7s a;L tof/ kfl/Psf] k|ltj]bg 

;ldltdf k]z ug{ b]xfo adf]lhd lg0f{o ul/of] . 

 

lg0f{o M 

;fdflhs ljsf; dGqfnoaf6 vl/b ul/Psf PDa'n]G;x?df clgoldttf eP gePsf] 

;DaGwdf 5fgljg ug{ ul7t ;fj{hlgs n]vf ;ldlt cGt/ut 5fgljg pk;ldltnfO{ 

lbOPsf] sfof{b]z adf]lhd cfjZos cWoog u/L tof/ kfl/Psf] k|ltj]bg ;fj{hlgs 

n]vf ;ldltdf k]z ug]{ lg0f{o ul/of] . 
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5fgljg pk;ldltn] cWoogsf qmddf ;DalGwt dGqfno, ;lrjfno, ljleGg sfof{no 

tyf PDa'n]G; k|bfos sDkgLsf] Ph]G;Laf6 k|fKt sfuhftx? tyf ljj/0fsf cfwf/df 

b]lvPsf] j:t'l:ylt ljj/0f tklzn adf]lhd pNn]v ul/Psf] 5 M  

 

1. ljleGg lgsfox?af6 pknAw sfuhftsf] cWoog ubf{ ;'b"/klZrd k|b]zsf kxf8L 

lhNnfsf !^ j6f lgjf{rg If]qdf ;'ljwf ;DkGg cTofw'lgs pks/0f hl8t PDa'n]G; 

vl/b sfo{qmd cGt/ut ?= ^ s/f]8 $) nfv ah]6 tyf ;fdflhs ljsf; 

dGqfnonfO{ clVtof/L k|fKt ePsf]df ;fdfgsf] :k]lzlkms]zg cg';f/ B Types sf] 

cTofw'lgs PDa'n]G; vl/bsf nflu lgodfg';f/ nfut cg'dfg tof/ ubf{ lnPsf 

cfwf/df 6f6f df]6{; sDkgL  lnld6]8sf] tkm{af6 g]kfnsf] cflwsf/Ls laqm]tf l;k|bL 

6«]l8ª k|f=nL=;+u d"No ;"rL dfu u/]sf] . ;f] d"No ;"rLdf ef/tLo ?k}of (INR) 
@#,)%,))). -t]O; nfv kfFr xhf/_ k|lt PsfO{ df]8]n d"No pNn]v u/]sf], lg;fg 

df]6;{sf] tkm{af6 kfOlgo/ df]6f]sfk{n] dfu ePeGbf km/s 6]lSgsn :k]lzlkms]zgsf] 

;jf/L ;fwgsf] d"No sf]6]8 u/]sf] b]lvof] . vl/b ug{ vf]lhPsf] k|fljlws 

:k]lzlkms]zg cg';f/ PDa'n]G; gx'g] ;f] df oGq cf}hf/ P;Dan x'g] cfwf/ lnO{ 

nfut cg'dfgsf] To:t} ;jf/L ;fwg pTkfbs sDkgLsf] cflwsf/Ls Website df 

d"No ;"rL ;d]t lnO{ ldtJooL nfut cg'dfg to ug'{kg]{df :jLs[t ah]6 tyf Pp6f 

dfq cflwsf/Ls pTkfbssf] las|]tfsf] d"No ;"rLnfO{ cfwf/ lnPsf] b]lvPsf]n] v'Nnf 

ahf/sf] cjwf/0ff cg';f/ ;DalGwt dGqfnon] d"Nodf k|lt:kwf{ gu/fPsfn] nfut 

cg'dfg ldtJooL agfPsf] b]lvPg . h'g ljifo dxfn]vf kl/Ifssf] k|ltj]bg 

@)&%÷)&^ sf] @!=! df ;d]t pNn]v ul/Psf] s'/fn] o; tYonfO{ yk k'li6 ub{5 . 

2. 5fgljg ;ldltsf] k|ltj]bg / pknAw sfuhftsf] cWoog ubf{ k/fdz{ bftfn] kof{Kt 

d"Nosf] cflwsfl/s >f]t ;d]tsf] ljZn]if0f gu/L ljlgof]lht ah]6 ? ^ s/f]8 $) 

nfvsf] xf/fxf/Ldf g} nfut cg'dfg tof/ u/L :jLs[tLsf] ;"rgf k|sflzt u/]sf]df 

6f6f df]6;{sf] tkm{af6 l;k|bL k|f=nL=n] 6f6f df]6;{sf] kkmf]{df Og\EjfO; (Performa 

invoice INC) @#,)%,))) -t]O; nfv kfFr xhf/_ tyf lSnol/ª kmjf8]8 rfh{ 

(Clearing Forwarded charge) jfkmt k|lt PDa'n]; &,(%,))) -cIf]?kL ;ft 

nfv kGrfgAa] xhf/_ ;d]t k|lt OsfO{ d"No ?= #(,)&,))) -cIf]?kL pgGrfln; 

nfv ;ft xhf/_ sf b/n] k]z u/]sf] cfly{s k|:tfj :jLs[t u/]sf] b]lvof] . kl5 

Pe/]i6 a}+s ln= df Pn=;L= vf]Ng] ;dodf 6f6f df]6;{ k|f=nL=n] cGt/fli6«o :t/sf] 

af]nkqdf k]z u/]sf] kkmf]{df Og\EjfO; (Performa invoice) kl/jt{g u/L o'lg6 

k|fOh (Unit Price INR) ?= !(,$%,))) -cIf]?kL pGgfO; nfv k}tfln; xhf/_ 

k]z u/]sf] b]lvof] . o;n] ubf{ PDa\n]G;sf] km\ofS6«L k|fOh (Factory Price) df 

b]vfPsf] km]/abn jf/]] dGqfnon] vl/b lg0f{o k|s[ofdf Pj+ d"Nodf s'g} lg0fo{ gu/L 
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Pn=;L=vf]n]sf] b]lvof] . lj8/ km/s km/s kkmf]{df Og\EjfO; (Performa invoice) 

sf sf/0f nfut cg'dfg tof/ ubf{ / vl/b ;Demf}tf x'Fbf ef/tLo ?k}of (INR) 

?=#,^),))) -cIf]?kL ltg nfv ;f7L xhf/_ sf] d"Nodf km/s b]lvPsf] ;DaGwdf 

dGqfnon] vl/b lg0fo{ ;+zf]wg ug{'kg]{df u/]sf] b]lvPg .   

3. PDa'n]G; vl/bsf] :k]lzlkms]zg tof/ ubf{ o:tf] ;dfu|L pTkfbg ug]{ ;j} sDkgLnfO{ 

Dofr x'g] ul/ ug'{ kg]{]df lsg $)& df]8]n dfq} pNn]v ul/of], h:n] Pp6f dfq 

sDkgLnfO{ k|efljt eof] . 

4. PDa'n]G; h:tf] ;Dj]bglzn ;fwg vl/b ubf{ To;df cfjZos x'g] ;Dk"0f{ oGq h8fg 

;lxtsf] PDa'n]G;sf] nfut cg'dfg tof/ ug'{ kg]{df uf8L 5'§} / h8fg 5'§} lsg 

ul/of] <  

5. ;fj{hlgs vl/b P]g @)^$ adf]lhd s'g} klg ;fdfu|L÷;fwg vl/b ubf{ pTkfbs 

sDkgLsf] cflwsf/Ls Website jf6 g} d"No ;"rL lnO{ nfut cg'dfg tof/ ug'{ 

kg]{df Pp6f dfq sDkgLsf] cflwsfl/s pTkfbssf] ljs|]tfsf] d"NonfO{ cfwf/ agfOof] 

lsg < 

6. cfk"lt{stf{n] e"QmfgL lnPsf] lSnol/Ë km/jfl8{Ë rfh{ ?=!,@&,@),))) -cIf]?kL Ps 

s/f]8 ;tfO; nfv la; xhf/_ sjf]n ul/ e'QmgL lnbf xftn] n]vL k]z u/]sfn] 

To;sf] cflwsfl/stf k'i6L x'g] cfwf/ b]lvb}g . 

7. eG;f/ ljefu, e}/xjf eG;f/ sfof{nosf] ;jf/L 3f]if0ff kmf/fdsf] gub /l;b ldlt 

@)&^÷)#÷#! ut] /ftL *M)% jh] / &M@$ ah] Thaiba clearing & Forwarding 

Agent n] ?=$,((,^&# -cIf]?kL rf/ nfv pgfG;o xhf/ 5 ;o lqxQ/_ eG;f/ s/ 

e'QmfgL ul/ !^ j6f PDa'n]G; 5'6fPsf] b]lvG5 / pQm PDa'n]G;x? ;f]xL lbg ldlt 

@)&^÷)#÷#! ut] g} l;k|bL 6«]l8ª k|f=nL=/fhk'/, s}nfnL wgu9Ldf lg/LIf0f e} l7s 

/x]sf] Inspection Report ag]sf] b]vfPsf] 5 . h'g s'/f s;/L ;Dej eof] <  

Inspection Report df b]xfo cg';f/sf Bid Document sf] k|fljlws 

:k]l;lkms]zgsf] l;=g+= !% cfjZos ;xfos pks/0fx? / l;=g+= !* sf] PDa'n]G;sf] 

nflu lrls:;f pks/0fx?sf] lg/LIf0f ul/Psf] b]lvPg . h'g s'/fn] ljwL k|lqmof 

ldr]sf] b]lvG5 . 

8. k|fljlws :k]lzlkms]zgdf pNn]lvt sltko cfjZos ;xfotf pks/0fx? / lrlsT;f 

pks/0fsf] jf/]G6L s:n] lbg] xf] < lgdf{tfsf] nflu l;=g+= !& sf] jf/]G6Ldf s]jn 

kf6{;sf] jf/]G6L x'g] pNn]v 5 t/ cfjZos ;xfotf pks/0fx? / lrlsT;f 

pks/0fsf] jf/]G6L ;d]l6Psf] 5}g, Bid Documents df pQm ;dfu|Lsf] jf/]G6L 

g;d]l6g' q'l6{k'0f{ ePsf] 7x/ x'G5 . 
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9. k|fljlws :k]l;lkms]zgsf] dfGotf adf]lhd ;fdfGo ck/]l6ª clN6Ro'6 ¥ofGh 

(Operating altitude range) / ck/]l6ª Pda]G6 6\ofDk/]r/ ¥ofGh (Operating 

ambient temperature range) pNn]v ul/Psf] 5}g . -h:t} ck/]l6ª pmrfO{ ;Ldf 

/ ck/]l6ª\ jftfj/0fLo tfkdfg bfo/f o;/L pNn]v u/]sf] eP lxpm k/]sf] jf lr;f] 

7fFp / a9L prfO{ :fDd rNg ;SYof] h:Tf} ;fdfGotofM ;dfGo jf k|lts"n df};d 

cj:yfx? cGtu{t pko'Qm x'G5 h'g ;d'b|L ;txaf6 @%)) ld6/;Dd / kl/j]zsf] 

tfks|d leq % l8u|L ;]lN;c; b]lv %) l8u|L ;]lN;c; aLr leGg kl/j]zdf rnfpg 

;lsG5 ._ pQm :k]l;lkms]zgn] tL PDa'n]G;x? lr;f] / udL{ b'j} tfkdfgdf tyf pRr 

kxf8L efudf rNg} kg]{ jfWotf g/x]sf] zt{ b]lvG5 . h;n] ubf{ :k]lzlkms]zg tof/ 

ubf{ q'6L ePsf] b]lvG5 . 

10. jf]nkq df of]Uotf / dfkb08 agfpbf ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] tof/ 

u/]sf] vl/b dfu{lgb]{zgdf b]xfo cg';f/ ug'{ kg]{ pNn]v 5, h'g Bid Document 
df ;dfj]z u/]sf] b]lvPg . 

s_ k|:tfljt ;fdfgx? Ps jif{df slDtdf slt ;+Vofdf pTkfbg x'G5g < ;dfg 

Ifdtf ePsf pQm ;jf/L ;fwgx? slt kl/df0fdf laqmL ePsf 5g < laqmL 

ePsf ;jf/L ;fwg jf PDa'n]G;x? dWo] stL ;+Vofdf tL ;jf/L ;fwg 

;Gtf]ifhgs 9ª\un] ;~rfngdf /x]sf 5g < ;f] s'/f af]nkq xfNg] ;dodf 

sDkgLn] lsg pNn]v u/]g < 

v_ k|:tfljt df]8]nsf PDa'n]G;x? gofF df]8]nsf x'g eg] pTkfbs sDkgL;+u ;f]xL 

df]8]nsf] pTkfbg u/]sf] b'O{ jif{sf] sfo{ cg'ej x'g'kb{5 ;f] s'/f lsg v'nfOPsf] 

5}g < 

u_ jf]nkqstf{n] ;dfg df]8]nsf PDa'n]G;x? pkef]Qmfx?nfO{ ljqmL u/]sf] tLg jif{ 

;Ddsf] pkef]Qmf ;"rL ;Gbe{ ;|f]tsf] ?kdf jf]nkqsf] ;fydf k]z u/]sf] x'g' 

kg]{df lsg k]z ul/Pg < 

11. af]nkq vf]n]sf] d'r'Nsf / af]nkqsf] d'Nof+sg k|ltj]bgdf sf=zf=c=>L nIdL k|;fb 

hf]zL / ;b:o ;lrj h=:jf=lg=>L dfg axfb'/ d8}sf] b:tvt ePsf] b]lvb}g . 

12. !^ j6f PDa'n]G; jfkt l;k|bL 6«]l88= sG;g{nfO{ e'StfgL lbg afsL /sd ? 

!,@&,@),))) -cIf]?kL Ps s/f]8 ;tfO; nfv la; xhf/_ ldlt @)&^.)#.#! 

ut]sf] e'StfgL cfb]z g+ @^ af6 e'StfgL u/]sf] b]lvG5 / ;f]xL ldltdf lhG;L vftf 

kfgf g+=!)* df pSt PDa'n]G;x? cfDbfgL afw]sf] b]lvG5 . t/ l;k|bL 6«]l88 

wgu9Lsf] OG6«L /lhi6/df pSt PDa'n]G;x? ldlt @)&^.)$.!# / !$ ut] cfOk'u]sf] 

b]lvG5 . h;af6 PDa'n]G;x? dGqfnonfO{ k|fKt gx'b} cfDbfgL afwL e'StfgL lbPsf] 

k|i6 b]lvG5 . 
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13. eG;f/ ljefu, e}/xjf eG;f/ sfof{nosf] ;jf/L 3f]if0ff kmf/fdsf] gub /l;b ldlt 

@)&^÷)#÷#! ut] /ftL &M@$ ah] / *M)% ah] Thaiba clearing & 

Forwarding Agent n] ?=$,((,^&# -cIf]?kL rf/ nfv pgfG;o xhf/ 5 ;o 

lqxQ/_ eG;f/ s/ e'QmfgL ul/ !^ j6f PDa'n]G; 5'6fPsf] b]lvG5 / pQm 

PDa'n]G;x? ;f]xL lbg ldlt @)&^÷)#÷#! ut] g} l;k|bL 6«]l8ª k|f=nL=/fhk'/, 

s}nfnL wgu9Ldf lg/LIf0f e} l7s /x]sf] Inspection Report ag]sf] b]vfPsf] 5 . 

h'g s'/f s;/L ;Dej eof] < km]/L ltg} PDa'n]G;x?sf] ldlt @)&^.)$.!& df  

Inspection Report tof/ u/]sf] b]lvG5 . Pp6} PDa'n]G;sf] @ j6f ldltdf @ j6f 

Inspection Report  tof/ u/]sf] b]lvG5 . h;af6 kmlh{ Inspection Report 
tof/ u/]sf] k|i6 x'G5 .  :k]l;lkms]zgsf] l;=g+= !% cfjZos ;xfos pks/0fx? / 

l;=g+= !* sf] PDa'n]G;sf] nflu lrls:;f pks/0fx?sf] lg/LIf0f ul/Psf] b]lvPg .  

 

o;/L ;Dk"0f{ k|lj|mof / sfuhftx?sf] cWoog ubf{ nfut O{i6Ld]6 tof/ ubf{ b]vL 

e'StfgL lbbf ;Ddsf sfo{x? lgod ;+ut ePsf] b]lvb}g . h;af6 cfly{s clgoldttf 

ePsf] k|i6 x'G5 .  

To;sf/0f vl/b sfo{df b]lvPsf yk q'6Lx? lgDgfg';f/ 5g\ M 

 

1. pQm !^ j6f PDa'n]G;x?sf] vl/bsf nflu ;fdfg k|bfos sDkgL l;k|bL 6«]l88= 

sG;g{;+u ?=^,@%,!@,))). -cIf]?kL 5 s/f]8 kRrL; nfv afx| xhf/_ df PDa'n]G; 

k|bfg ug]{ ;Demf}tf ePsf]df ^,@^,!#,!!*.^* -5 s/f]8 5AaL; nfv t]x| xhf/ Ps 

;o c7fx| ?k}of c7\;7L k};f_ e"QmfgL ePsf] b]lvof] . 

2. pQm ;fdfg k|bfos sDkgL l;k|bL 6«]l88=sG;g{nfO{ ?=$,(*,(#,!!*.^* -rf/ s/f]8 

cG7fgAa] nfv lqofgAa] xhf/ Ps ;o c7fx| ?k}of c7\;7L k};f_ k]ZsL lbOPsf] 

b]lvG5 t/ kmRof}{6 ubf{ !=%% s/ / ^=%% d'=c=s/ s§L u/]sf] k|df0f b]lvPg . 

3. !^ j6f PDa'n]G;sf] nfut cg'dfg tof/ u/L af]nkq cfJxfgdf kof{Kt k|lt:kwf{ 

u/fPsf] b]lvb}g . 

4. nfut cg'dfg kl/jt{g ubf{ ;fdflhs ljsf; dGqfnon] k'gMlg0f{o ul/Psf] b]lvPg . 

5. 6f6f sDkgLsf] pQm ;jf/L ;fwgdf PDa'n]G; agfpg gldNg] cj:yfdf klg lgotj; 

pks/0f h8fg u/]/ PDa'n]G; agfPsf] b]lvG5 . 

6. 6f6f sDkgLsf] :yflgo ;fdfg k|bfos l;k|bL 6«]l88=sG;g{nfO{ kmfObf k'ufpg] 

lgotn] ;dfu|Lx?sf] :k]l;lkms]zg tof/ u/L af]nkq cfJxfg u/]sf] kfO{G5 . 

7. PDa'n]G; k|fKt gx'Fb} tyf d]sflgsn O{GhLlgol/o/jf6 hfFrkf; gx'Fb} e"QmfgL lbPsf] 

kfO{G5 . 
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8. Pp6} PDa'n]G;sf] @ j6f ldltdf @ j6f k|fljlws lgl/If0f k|ltj]bg (Inspection  

Report) tof/ ug{ nufP/ ;Qf / zlQmsf] cfwf/df ;/sf/n] clVtof/Lsf] b'?kof]u 

u/]sf] kfO{G5 . 

9. !^ j6f PDa'n]G;x? vl/bdf ePsf] vr{df clws e"QmfgL x'g' q'6Lk"0f{ b]lvG5 .  

10. PDa'n]G;sf] O:k]l;lkms]zg tof/ kfg]{ d]sflgsn O{lGhlgo/4f/f g} d]lzg 

pks/0fx?sf] hfFrkf; u/]sf] kfOof] .   

11. ;Demf}tf ubf{ pks/0fx? 6f6f sDkgLsf] k|of]u ug]{ elgPsf]df km/s km/s 

sDkgLsf / km/s km/s pTkfbg jif{ ePsf pks/0fx?sf] k|of]u ePsf] kfOof] .  
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कंििपरु चजल्लािा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अिदुाि के्षत्र 

अिसूुिी-1 

िचस्र्र संग्रह 
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डडेल्धरुा चजल्लािा च्याउ खेिीको अर्लोकि 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


